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BİNBİR AYASOFYA
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EMEK SİNEMASI
Gökhan Akçura, Beyoğlu'ndaki Cercle d’Orient
binası ve Emek Sinemasının tarihini anlatıyor.
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BİR DEPREMİN YÜZYILDÖNÜMÜ
Afife Batur, 1894 yılında İstanbul’u
harabeye çeviren depremi anlatıyor.
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İSTANBUL’UN POPÜLER
KÜLTÜRÜ
Günümüzün kültürel verileri inceleniyor.
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SUSUZLUK VE MİZAH

Yayın Koordinatörü : Orhan SİLlER

Genel Yayın Yönetmeni ve
Sorumlu Yazı İşleri Md.: Zeynep AVCI
Yazı İşleri Koordinatörü : Başar BAŞARIR

Ayşe Öncü, karikatüristlerin gözünde İstanbul’un
susuzluk derdinin yansımalarına eğiliyor.
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TOPLUMSAL KONUM VE ÇEYİZ
Mübeccel Kıray, ailelerin toplumsal konumlanyla
çeyiz hazırlıklarını bağlantılandınyor.
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Dağıtım: Dünya Dağıtım
Tel : (212) 629 08 08
Bu dergi, Tarih Vakfı ile İstanbul Kültür
ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. tarafından,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ’nin

SÖZ ARABESKTEN AÇILMIŞKEN

* Dergide ileri sürülen görüşlerin
sorumluluğu yazarlarına aittir.

Meral Özbek, modernleşmenin popüler kültüre
yansımalarına dikkat çekiyor.

Adres : Tarih Vakfı, Yıldız Sarayı Arabacılar
Dairesi, 80700 Beşiktaş - İSTANBUL
Tel: (212) 227 37 33 - Faks : (212) 227 37 32
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ÖN YIKAMASIZ BİR YAZI

Banka Hesap No:
T. Iş Bankası - Taksim, 1052 - 510267
Vakıflar Bankası - Taksim, 005 - 2007499

Tomris Uyar, Türkçenin tınısının özellikle
siyasal etkiler altındaki değişimine değiniyor.
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ÖRTÜLÜ KADIN KİMLİĞİ
Aynur Ilyasoğlu, örtülü kadınlar üzerine yaptığı bir
Kapak Fotoğrafları:
Ara Güler, Halûk Özözlü,
Samih Rifat

araştırmadan izlenimler aktarıyor.
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İSTANBUL'UN SİNEMA MACERASI
Zeynep T. Akbal, Türk sinemasının İstanbul'da doğuşunu anlatıyor, ejg

GÜNÜBİRLİK TATİL
Ayhan Aktar, İstanbul çevresindeki mesire yerlerinde
piknik yapmanın koşullarını sergiliyor.

KÖPEK CEMAATİ
Can Kozanoğlu, İstanbullu insanların yalnızlıklarına çare olarak evcil
hayvanlara, özellikle köpeklere olan düşkünlüklerini vurguluyor.

FUTBOL: BİR POLİTİZASYON ARACI
Deniz Gökçe, futbolun kitleleri politikadan uzaklaştırmadığını,
tam tersine politizasyonlarını sağladığını savunuyor.

KALICI OLAN GEÇİCİLİK MİYDİ?
Gülsün Karamustafa, günümüz kültürüne bakıyor.

“BU ŞEHİR BİZE ÜZGÜN...”
Latife Tekin ve Zeynep Avcı’nın söyleşilerinde, yeni İstanbulluların
ürettikleri kültür ve popüler olmanın tanımı tartışılıyor.

AĞIZ TADI BOZULURKEN
Tuğrul Şavkay, yemek yerine doymayı hedefleyen kitlelerin
yitirdikleri sofra kültürünü anımsatıyor.

DÜNYADA MEKAN
Vedia Dökmeci, H. Yürekli, G. Çağdaş, L. Berköz ve H. Levent,
İstanbul’da değişen semt tercihlerini araştırıyorlar.
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KÖPRÜDEN GEÇTİ İSTANBUL
Ara Güler’in eski Galata köprüsü fotoğraflarına
Attilâ İlhan’m kalemi eşlik ediyor.

DESTAN GEMİLER
Eser Tutel, İstanbulluları iki kıta arasında taşıyan gemileri anıyor.

BİZANS’IN KUTSAL EMANETLERİ
Burcu Özgüven, fetihten sonra Bizans’tan İstanbul’a
kalan kutsal emanetleri anlatıyor.

MAHŞERİNİ YAŞAYAN KENT
Necdet Sakaoğlu, tarihsel kaynaklarda İstanbul’da
kopacak “kıyamet”i araştırıyor.
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İSTANBUL’DA GÜNLÜK YAŞAM
PRATİKLERİ Son yıllarda İstanbullun dünü bugünü
üstüne söz söylemek çok yaygınlaştı. Giderek söz söylemenin kalıpları,
kuralları oluştu. Bugünkü İstanbul’un yozlaşması, keşmekeşi, (lümpen

le şmesi, arabeskleşmesi) yakınmalarına paralel, daha bütüncül, daha
türdeş, ama her şeyden önce daha “medeni” ve daha “seçkin” bir eski

İstanbul kurgulayan bir söylem bu. Zamandan ve mekândan soyut

lanmış, “mitik” bir eski İstanbul’un konakları, köşkleri, koruları, mesire
yerleri, bedestenleri, sıcak mahalle yaşamının simgelediği kültürel

zenginlikler ile, “taşra”nm istilası altında taşlaşan, toz, çamur, çöp
yığınları altında ezilen günümüz İstanbul’unun “kültürsüzlüğü”, aynı
kurgunun birbirini tamamlayan, netleştiren parçaları olarak tekrar
tekrar üretildi. Bu kurgunun kalıplarını kırabilmek için bugünkü İstan

bul’a “geçmişin kültür zenginlikleri” teleskopundan bakmak yerine, gün
delik hayatın içinden yaklaşmak gerekiyor. Bu amaçla İstanbul’un kültür
coğrafyasını, çeşitli yaşam pratikleri, anlam haritaları, konuşma, yeme,

eğlenme biçimleriyle ele alan bir dizi yazıyı birlikte sunmak istedik. Bu

“Popüler Kültür” dosyasında, kent sorunlarına çözüm üretmek gibi bir

başlangıcımız veya vaadimiz yok. Dosyamızda yer alan yazılar yalnızca,

okuyucuyu İstanbul’a farklı gözlüklerle bakmaya davet ediyor.

Ayşe Öncü
Dosya Editörü
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Ayşe Öncü

Büyük kent yaşamının barındırdığı karşıtlıklar, her
ülkenin çizgi mizahında önemli bir güldürü malze
mesidir. Türk çizgi mizahında da İstanbul’un gündelik
yaşamını hicveden karikatürler çok boldur. Ama bunlar ara
sında zaman aşımına uğramayan, güncelliğini yitirmeyen espri
konuları pek azdır. “Susuzluk”, tekrar tekrar işlendiği halde eskime
yen sayılı temalardan birisidir. Batı mizahında susuzluk temasına hemen
hiç rastlanmaz. İstanbul’un susuzluğu ise bitip tükenmeyen bir güldürü malzeme
sidir, çünkü kentin farklı sınıf, meslek ya da kuşaklarının dünyaları arasmda giderek aza
lan temas noktalarından birisi, susuzlukla
okuyucuya bir sürpriz hazırlar. Karikatür
içiçe yaşamdır. İstanbullular, susuzluk te
de komik olan, güldüren, çizgilerin kendi
ması etrafında inşa edilen esprilerden hiç
si değil, çelişkili çağrışımlarıdır. Mizahçı
bıkmazlar, çünkü hep susuzluk çekerler.
nın ustalığı, alışılmış çağrışımları kırarak,
İstanbul’un susuzluğunu hicveden ka
tersine çevirerek, farklı bağlamlara oturta
rikatürler, evrensel çizgi mizah örnekleri
rak, okuyucuyu bir an şaşırtabilmesinden
arasında yer almaz. Ancak “yerel” olmala
kaynaklanır. Okuyucunun gülümsemesi
rı, daha basit, kolay çırpıştırılabilen, bir
için, şaşırtmacayı kavraması, çizerin oyu
tür •'‘ikinci kalite” mizah örnekleri oldukla
nunu
anlaması, çizerle aynı sembol dağar
rı anlamına gelmez. Tam tersine, alışıla
cığını
paylaşması gerekir. Örneğin Behiç
gelmiş konularda, eskiden çizilmişlerin
Ak’ın su temasını içeren (bu sayfalardaki)
kopyası ya da uyarlamasından ibaret ol
karikatürü, tek bir kare içinde nasıl çok
mayan, yeni espriler üretmek çok zordur.
farklı anlam haritalarının çakıştırılabileceÇizgi mizahta “yerel” ile “evrensel” arasın
ğine, çok güzel bir örnek.
daki farkı, resime benzeterek düşünüp
Behiç Ak bu karikatüründe evrensel
değerlendirmek çok yanıltıcı olur. Çizgi
çağrışımları olan semboller kullanmış, her
mizahın özünde, çizgilerin ötesinde bir
iyi karikatürde olduğu gibi çizgilerin öte
anlam oyunu var. Çizer “resim” yapmaz,
sindeki anlam oyununu, sözle anlatmaya
çizgilerin gönderme yaptığı farklı sembol
çalışmak, fıkraya dönüştürmek, mümkün
haritalarını kullanarak bir “oyun” kurar,

değil. Ama esprisini anlamak için İstan
bullu olmak, İstanbul’da susuzluk çekme
nin ne demek olduğunu bilmek gerekmi
yor. Evrensel bir karikatür.
İstanbul’un gündelik yaşamında su
suzluğu hicveden “yerel” karikatürlerin,
farklı bir keyfi ve lezzeti var. Çünkü hep
sinde gündelik yaşamın alışılmış sıradanlığı içinde olağan kabul ettiğimiz susuzlu
ğu, yeniden fark edip, kendimize gülüyo
ruz. 1990’larda artık bir dünya metropolü
sayılabilecek İstanbul’da, bundan kırk yıl
evvel çizilmiş susuzluk karikatürleri hâlâ
komik, çünkü susuzluk hâlâ güncel.
1930’lu yıllardan itibaren Akşam gaze
tesinde her gün çizen Cemal Nadir’in kari
katürlerinden, susuzluğun İstanbul’da
apartman yaşamının bir parçası haline
gelmiş olduğunu anlıyoruz. Savaş yılların
da İstanbul henüz büyük göçlere sahne
olmamış, nüfusu 600-700 bini fazla geç
meyen, bugünün ölçülerinde tenha bir şe
hir. Apartman yaşamı, özellikle kentin
müslüman kesimi için yeni bir deneyim;
“modernliği”, “Batılılığı” ve aynı zamanda
“yeni zenginliği” simgeliyor. O devirde
Akşam gazetesi okurlarının büyük bir bö
lümünün apartman yaşamına yabancı ol
duğu kuşkusuz. İstanbul’un mahalle içi
dar sokaklarındaki yaşam eskisi gibi süre
geliyor. Varlıklı, köklü ailelerin geleneksel
yaşamını simgeleyen konaklar ve yalılar
ise eski ihtişamını yitirmiş, sönen bir ya
şam biçiminin giderek dökülen, eskiyen

kalıntıları olarak varlığını sürdürüyor.
Cumhuriyet döneminin palazlanan memu
rin takımı ile savaş yıllarının yeni zengin
leri ise artık apartmanlara yerleşiyor. Bu
nedenle, Cemal Nadir’in karikatüründe, o
dönemin sıradan okuyucusu için eğlendi
rici olan, genelde susuzluk değil, Batılı
yaşamın tüm konforlarını simgeleyen çok
katlı modern apartmanlarda oturanların
sabah evden çıkarken traş olacak su bula
maması. Cemal Nadir’in kendi deyimi ile
“gubik mimari” örneği apartmanlarda
muslukların akmayışı, çizerin karikatürle
rinde çok sık işlediği Batı özlem ve taklit
çiliği temalarının bir uzantısı olarak karşı
mıza çıkıyor. Apartmanların “modern” dış
görünümünün ardında yaşayan yeni zen
ginlerin görgüsüzlüğü, Cemal Nadir için
olduğu kadar, tüm bu dönem çizerleri
için zengin bir hiciv kaynağı. Her sabah
gazetesini açan sıradan İstanbullu ise, Ce
mal Nadir’in masum ve sempatik çizgileri
nin ardında, biraz da imrenerek izlediği
apartman yaşamı ile birlikte tüm yeni tü
remiş memurin ve zengin kesimiyle alay
edildiğini görüp, ayrı bir keyif alıyor.
1950’lerin başlarında, İstanbul’un su
suzluğu gene gündemde. Tek parti döne
minin sessizliğinin ardından gelen siyasi
açılımla birlikte, çizerlerin büyük bir coş
ku ve hınçla kaleme sarıldığı bu dönem

de, susuzluk temasının da siyasi bir boyut
kazandığını görüyoruz. Cemal Nadir’in
öğrencilerinden Sururi’nin bir karikatürü
bu dönemin çok canlı mizah ortamında
üretilen sayısız susuzluk esprilerinin çok
tipik bir örneği. Çizgileriyle Cemal Nadir’i
hatırlatıyor; ancak Cemal Nadir’in ilk ba
kışta çok basit görünen tipleştirmelerinin
gerisinde yatan derinlikten ve çağrışımlar
dan yoksun. Yeniliği, daha doğrusu
1950’lere özgü susuzluğu siyasi bir bağ

lam içine oturtması. Bu dönemde İstanbul
Sular İdaresi, hem vali hem de belediye
başkanı olan Fahrettin Kerim Gökay’ın so
rumluluğunda. Gökay’ın muhtelif karika
türleri, tüm diğer siyasi liderlerin yanı sıra
hemen her gün gazete ve dergilerde yer
alıyor. Yılların sansür ortamından sonra,
Demokrat Parti ileri gelenlerinin karika
türlerini çizebilmenin bu dönemde başlı
başına bir eğlence kaynağı olduğu anlaşı
lıyor. Siyasi liderlerin muhtelif kıyafetlerde>

KADIKÖYLÜLER ARASINDA :

Alttaki
Sururi

Teşekkür ederim komşucuğum!..
Cemal Nadir

çizilmiş karikatürleri, söz gelimi Mende
res’in kadın kıyafeti ile çizilmesi, ya da
“küçük vali” Gökay’ın başına oturtulan
zerzevat ile süslü bir kadın şapkası, alışı
lagelmiş tabuları yıkmanın verdiği keyifle
mizah olabiliyor. Aslında 1950’li yılların
siyasi mizahı bugünün ölçülerine göre,
tüm coşkusu ve canlılığına karşın, son de
rece masum. Bu devirde Hürriyete çizen
Sururi’nin İstanbul Sular İdaresi’ni ve do
laylı olarak Gökay’ı susuzluktan sorumlu
tutan karikatürü, bu açıdan da çok tipik
bir örnek olarak nitelendirilebilir.
1970’li yıllarda İstanbul, nüfusu üç
milyonu aşkın, çeşitli siyasi iktidarlar bo
yunca yoğun ve plansız yapılaşma sonu
cunda çehre değiştirmiş, Anadolu’nun çe
şitli yörelerinden göçenlerin çoğunlukta
olduğu bir şehir haline gelmiştir. Hemen
her şeyin değiştiği kentte, yalnızca susuz
luk sürekliliğini korumaktadır. Sultanah
met çeşmesinin kuruması, Semih Balcıoglu’nun şiirsel çizgilerinde kaybolan bir
kültürel mirasın tüm yitirilen güzellikleri
ni simgelemektedir. İstanbul’u İstanbul
yapan, geçmişten günümüze gelebilen
yapıtlar arasında çeşmelerin yağmur al
tındaki sessizliği, yalnızlığı, alabildiğine
hüzünlüdür. Soyut, günlük karikatür gö
rünümünden çıkmış, resimsel çizgilerde,
çeşmeleri gürül gürül akan görkemli bir
İstanbul düşü gizlidir. Aynı anda, gerçek
İstanbul’un susuzluğunu vurgulayarak,
değişmenin tüm çelişkilerini çağrıştırır ve
düşündürür. Susuzluk teması etrafında,
yitirilen bütün bir geçmiş ve bugünün
gerçekleri örülmüştür.
İstanbul’da doğmuş büyümüş bir çi
zer olan Semih Balcıoğlu’nun düşle ger
çek arası imajlarında sezinlenen nostalji,
1980’lerin yeni kuşak mizahçılarından La
tif Demirci’nin karikatürüyle tam bir tezat
oluşturmaktadır. Demirci için susuzluk ne
sembolik, ne soyut, ne de siyasi. Çarpıcı
yönü, susuzlukla yaşamanın günlük ger
çeğini bu denli güçlü aktarabilmesi. Kari
katürdeki kişiler Cemal Nadir’de olduğu
gibi belli bir kesimin yaşam tarzını simge
lemek üzere oluşturulmuş “tipler” değil;
aktarılan olayın gerisinde önemli siyasi
taşlamalar yok; izleyiciyi ne geçmişin bir
muhasebesine sürüklüyor, ne de geleceği
düşünmeye zorluyor. Sadece bir anı ya
kalıyor, o anın içindeki umut ve düş kı
rıklığı bileşimini aktarıyor, okurla yaşan
mış bir anın hislerini paylaşıyor. Bu kari
katürde çizer olaya dışarıdan bakan kişi
konumunda değil, susuzluğun nedenle
rini ve sonuçlarını yorumlamak, küçük
bir olaydan yola çıkarak okuyucuya
önemli bir mesaj aktarmak, düşündür
mek gibi bir çaba sezinlenmiyor.
Bu anlamda 1970’li yıllarda Türk kari
katürünü temellendiren “az çizgiyle çok
şey anlatmak” anlayışını tersine çevirdiği
söylenebilir. Yalnız gerektiği kadar çizgi
kullanarak, izleyicinin dikkatini başka
yönlere çekecek ayrıntılardan arındırıl

mış, en çarpıcı ve açık biçimde anlatıl
mak istenen çelişkinin üzerine abanan
türde karikatür, 1970’lerin baskın eko
lüydü. İzleyiciye olumlu ve doğru olanı
gösterecek eleştiriyi, sarsıcı, vurucu bir
biçimde çizgiye dönüştürmek önemliydi.
1980’lerin yeni çizerlerinin karikatürlerin
de bu tür bir görev anlayışı okunmuyor.
Artık çizer doğruyu bilen, eleştiri yoluyla
halkı eğiten kişi olarak tanımlamıyor ken
dini. Doğruların giderek buğulandığı
1980’lerin Türkiye’sinde çizer, izleyicisiy
le aynı şeylere gülümseyen kişi, karikatü
rün içinde kendisi de var. Mizah günlük
yaşamın ayrıntılarında gizli. 1980’lerin
tüm popüler, geniş bir izleyici kitlesine
hitap edebilen çizerlerinde olduğu gibi
Latif Demirci’nin “susuzluk” karikatürü
de bu özellikleri taşıyor. Susuzluğu gün
lük yaşamın ayrıntıları içine yerleştiriyor,
bir an için susuzluğu izleyicisi ile birlikte
yaşıyor, birlikte güldürmeyi başarıyor. Ve
böylece, İstanbul’un susuzluğunun hiç es
kimeyen bir mizah malzemesi olabileceği
ni, bir kez daha görüyoruz.
□

Semih Balcıoğlu

Latif Demirci

