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‹lhan Berk (1918, Manisa - 2008, Bodrum) Necatigil’in deyimiyle 
“şiirimizin uç beyi”, Memet Fuat’a göre ise “dokunduğu şiir”. ‹lk 
şiirleri Manisa Halkevi dergisi, Uyanış, Varlık, Çığır gibi dergilerde 
çıktı. 1944 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nün Fransızca 
Bölümü’nü bitirdi. Destansı yönünün ağır bastığı, adeta bir Türk 
Walt Whitman’ı olarak adlandırıldığı dönemde ‹stanbul (1947), 
Günaydın Yeryüzü (1952), Türkiye Şarkısı (1953) ve Köroğlu’nu 
(1955) yayımladı.
1953 yılına kadar çıkardığı kitaplarla gerçekçi bir şair görüntüsü  
veriyordu. 1953’te Yenilik dergisinde yayımladığı “Saint-Antoine’ın 
Güvercinleri”, ileride ‹kinci Yeni adını alacak şiir akımının habercisi 
oldu. Bu özellik daha sonraları gelişerek sürdü ve ‹lhan Berk’in öz-
gün tutumu durumuna geldi. Giderek ‹kinci Yeni şiirinin öncüsü ve 
en güçlü savunucusu olarak anılmaya başladı. Şiirlerinde cinsellik 
ve tarih ana temalar olarak belirdi. Çeşitli nesneleri, kent, sokak gibi 
olguları ayrıntılı bir “kimlik kartı” somutluğu taşıyan bir biçimde şi-
irleştirdi. Düzyazı şiirlerden aforizmalara harfleri, nesneleri ve semt-
leri sevmeye dek genişleyen çok kollu bir şiir ırmağıdır ‹lhan Berk.
Başlıca Yapıtları
Şiir: Bütün yapıtları üç ciltte toplanmıştır Eşik (1947-1975): ‹stan-
bul (1947), Günaydın Yeryüzü (1952), Türkiye Şarkısı (1953), Köroğlu 
(1995), Galile Denizi (1958), Çivi Yazısı (1960), Otağ (1961), Mısırkal-
yoniğne (1962), Âşıkane (1968): Şenlikname (1972), Taşbaskısı (1975); 
Aşk Tahtı (1976-1982): Atlas (1976), Kül (1978) ve Deniz Eskisi/Şiirin 
Gizli Tarihi (1982); Akşama Do€ru (1984-1996): Delta ve Çocuk (1984), 
Güzel Irmak (1998), Dün Dağlarda Dolaştım Evde Yoktum (1993), Av-
luya Düşen Gölge (1996). Ayrıca Kuşların Doğum Gününde Olacağım 
(2005), Ev (1997), Çok Yaşasın Sayılar (1998), Şeyler Kitabı (2002) adlı 
kitapları vardır. Deneme / Günlük / Otobiyografi: Uzun Bir Adam 
(1982, genişletilmiş baskı 2005), Şifalı Otlar Kitabı (1982, 2004), El Ya-
zılarına Vuruyor Güneş (1983, genişletilmiş baskı 1992), Şairin Topra-
ğı (1992), ‹nferno (1994, genişletilmiş baskı 2004), Kanatlı At (1994), 
Logos (1996), Poetika (1997), Kült Kitap (1998); Çeviri / Antoloji: Baş-
langıcından Bugüne Beyit Mısra Antolojisi (1960, 2. baskı 2004), Fransız 
Şiiri Antolojisi (2001), Seçme Kantolar - Ezra Pound: (1969), Seçme Şiir-
ler - Arthur Rimbaud (1962), Asılı Eros (1996), Güldeste - Başlangıçtan 
Bugüne Türk Şiiri Antolojisi (2004); Yabancı dillere çevrilmiş yapıt-
ları: Estambul / ‹stanbul, Madrid, 1988; Histoire Secrète de la Poésie / 
Şiirin Gizli Tarihi, Paris: Arfuyen 1991; Poemas / Şiirler, Madrid, 1992; 
Rio Hermoso / Güzel Irmak, Madrid, 1995; Selected Poems / Seçme Şiir-
ler, Londra, 2006, Mar de Galilea / Galile Denizi, 2006, Madrid; Selected 
Poems /Seçme Şiirler, United Kingdom, 2007.



‹lhan Berk’in 
YKY’deki kitapları:

El Yazılarına Vuruyor Güneş (1992)
‹nferno (1994)

Kanatlı At (1994)
Logos (1996)

Asılı Eros (1996)
Uzun Bir Adam (1997)

Poetika (1997)
Kült Kitap (1998)

Eşik (1947-1975) (Toplu Şiirler I, 1999)
Aşk Tahtı (1976-1982) (Toplu Şiirler II, 1999)

Akşama Doğru (1984-1996) (Toplu Şiirler III, 1999)
Galata (2000)
Pera (2000)

Şeyler Kitabı (2002)
Toplu Şiirler (Delta-1, 2003)

Requiem (2004)
Şifalı Otlar Kitabı (2004)

Kuşların Doğum Gününde Olacağım (2005)
Adlandırılmayan Yoktur (2006)

Tümceler Geliyorum (2007)
Çiğnenmiş Gül (Haz.: Gonca Özmen, 2011)

Elin Üstünde Gezsin - İlhan Berk’ten Memet Fuat’a Mektuplar 
(Haz.: Sevengül Sönmez, 2012)



Pera

İLHAN BERK



YapıKrediYayınları-4642
Şiir-346

Pera/İlhanBerk

Kitapeditörü:FahriGüllüoğlu

Tasarım:NahideDikel
Grafikuygulama:GülçinErolKemahlıoğlu

BaskıveCilt:ErtemBasımYayınDağıtımSan.veTic.Ltd.Şti.
BaşkentO.S.B.22.Cad.No:6Malıköy/Ankara

Tel:(0312)6401623
SertifikaNo:26886

1.,2.baskı:AdamYayıncılık,1990,1996
YKY’degözdengeçirilmiş1.baskı:İstanbul,Mayıs2000

YKY’deciltli,özelbaskı:İstanbul,Mayıs2016
ISBN978-975-08-3660-2

©YapıKrediKültürSanatYayıncılıkTicaretveSanayiA.Ş.,2013
SertifikaNo:12334

Bütünyayınhaklarısaklıdır.
Kaynakgösterilerektanıtımiçinyapılacakkısaalıntılardışında
yayıncınınyazılıizniolmaksızınhiçbiryollaçoğaltılamaz.

YapıKrediKültürSanatYayıncılıkTicaretveSanayiA.Ş.
KemeraltıCaddesiKaraköyPalasNo:4Kat:2-3Karaköy34425İstanbul

Telefon:(0212)2524700(pbx)Faks:(0212)2930723
http://www.ykykultur.com.tr

e-posta: ykykultur@ykykultur.com.tr
İnternetsatışadresi: http://alisveris.yapikredi.com.tr

YapıKrediKültürSanatYayıncılık
PENInternationalPublishersCircleüyesidir.



İÇİNDEKİLER

Öndeyiş•9

I. Ki tap
BirNirengiNoktasıTalimhaneÜzerinedir•15

CumhuriyetAtlaslarındaBirDörtyolAğzıTaksimÜzerinedir•17
BirFotoğraftaPark-OtelÜzerinedir•22
AbdülhakHamit,Lamartin,ŞehitMuhtar,
RecepPaşaCaddeleriÜzerinedir•25

Caddeler‹çindeBirCaddeSıraservilerÜzerinedir•29

II. Ki tap
BirGayyaKuyusu•39

BirGayyaKuyusuTarlabaşıÜzerinedir,I•42
BirGayyaKuyusuTarlabaşıÜzerinedir,II•49
BirGayyaKuyusuTarlabaşıÜzerinedir,III•52
BirGayyaKuyusuTarlabaşıÜzerinedir,IV•56
BirGayyaKuyusuTarlabaşıÜzerinedir,V•59
BirGayyaKuyusuTarlabaşıÜzerinedir,VI•61
BirGayyaKuyusuTarlabaşıÜzerinedir,VII•65
BirGayyaKuyusuTarlabaşıÜzerinedir,VIII•67
BirGayyaKuyusuTarlabaşıÜzerinedir,IX•69
BirGayyaKuyusuTarlabaşıÜzerinedir,X•71



II I. Ki tap
PasajlaryadaGizemliDünyalarÜzerinedir,I•80
PasajlaryadaGizemliDünyalarÜzerinedir,II•91
PasajlaryadaGizemliDünyalarÜzerinedir,III•93

IV. Ki tap
Sokaklar‹nsanlarEvlerÜzerinedir,I•103
Sokaklar‹nsanlarEvlerÜzerinedir,II•108
Sokaklar‹nsanlarEvlerÜzerinedir,III•112
Sokaklar‹nsanlarEvlerÜzerinedir,IV•116
Sokaklar‹nsanlarEvlerÜzerinedir,V•118
Sokaklar‹nsanlarEvlerÜzerinedir,VI•122
Sokaklar‹nsanlarEvlerÜzerinedir,VII•124
Sokaklar‹nsanlarEvlerÜzerinedir,VIII•127

BirPerabeyiSaidN.Duhani’yiOnuAnlatır•131

V. Ki tap
CaddelerCaddesiCadde-iKebirÜzerinedir•137

VI. Ki tap
HaritadaBirNoktaMeşrutiyetCaddesiÜzerinedir,I•161
HaritadaBirNoktaMeşrutiyetCaddesiÜzerinedir,II•167

HaritadaBirNoktaAsmalımesçitÜzerinedir•175
HaritadaBirNoktaTepebaşıÜzerinedir•180

Sondeyiş
Beyoğlu•187



PERA*

“Dublin’in, bu kentin görüntüsü bir gün yeryüzünden silindiğinde, bir rehber 
kitap gibi, Ulysses’e bakarak, yeniden, eksiksiz bir biçimde kurulsun istiyorum.”

James Joyce



Sultanahmet ve Pera
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Öndeyiş

Bir taşbaskısı: Pera alınlıklı. 
Alt alta, üst üste çizgiler, oyuklar, çıkmalar, taşmalar. (Bir taşbaskısı 

Himalayalar’da bir yolculuktur. Yol iz yoktur. Yolunuzu siz bulacaksınız.) Ka-
rınca yuvaları gibi insanlar, sokaklar, caddeler. Bir deniz dibi haritasıdır sanki: 
Burunlar, koylar, körfezler çizecektir: Bir azınlık kalesi için. Bir azınlık kalesi: 
Özenle çevirdiği bir imparatorluğun (ki haraç ve talanla büyümüştür).

Salipler, putlar, haçlar.

Bir çıkma (Galata kökenli). Coğrafya onu böyle mi görmek istemiştir? Ses-
siz, duruk bir suyun sardığı. Yabanıl, kırılgan (böyle de denebilir). Adacıklar 
çıkan Eyüp önlerinde, hızla dönen sonra çarpıp Galata surlarına. Değil mi ki 
kapalı, yalnız bir iç sudur, dönecektir. (İkonlar, aynalar, küçük haçlar toplayıp, 
in-

cecik.)

Bir labirent: Sarı bir tarih çiziyordur gizliden gizliye: Akan evler, alanlar, 
sokaklar. Kuşatılmış Ortodoks şiddet ve şehvet – Sodom-Gomore.

Katafalklar gibi sıralanmış Sainte-Marie, Üç Horan, Aya Triada. Ağzı-
nı ağzına almış Yüksekkaldırım. Uzuyor Büyük Cadde. (Kurutulmuş çiçekler, 
kuşlar, öpülmüş kızlar.)
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Haritadaki yerinde Meşrutiyet ve Yeni Çarşı caddeleri. Ve Concordia ve 
Panaia Kilisesi. Yerinde Eski Çiçekçi, Hava, Alyon sokakları.

Yerinde gök.

Atlaslarda, Pera atlaslarında, geometrinin diliyle konuşur. Bunda haksız 
da değildir; öyle ya bunca sokağın elinden başka türlü nasıl tutulur? Kendine 
göre doğrular, zikzaklar, eğriler çıkacak; üçgenler, koniler, piramitler indirecek-
tir. Bütün bunlar için de çizginin (o büyük sihirbaz) egemenliğine girecek, bu 
çilekeş yolculuğu öyle yapacaktır.

Hem geometri dediğimiz dil çizgiden başka nedir ki? Caddeler Caddesi 
başka nasıl gösterilir. Tünel’den başlayan yolculuğu için Galatasaray önlerin-
de, yalnız orda, bir eğri çizmesi yetmeyecek midir? Pera’nın sınırlarını parça-
lanmaktan, dağılıp gitmekten onu başka kim kurtarabilir? Hem bu birbirinin 
içine girmiş, birbirini kesen, çeviren küçük alanlar, izbeler, çıkmaz sokaklar, 
geçitler ancak geometrinin elinde var olabilir. İşte bunun için kendini geomet-
rinin dünyasına bırakacak, onun diliyle konuşacaktır elbet.

Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye’sinde, bir tepe. Surlar, sokaklar, evler (evlerin 
çatıları bunun için görünmüyor mudur?). Ölçülü, düzenli. Bütün haritalar 
gibi de ayrıntılarla yürüyen. (Ayrıntılar ölçü, düzen ister.) Piri Reis bunu bi-
lirdi. Burunları, koyları, adaları çıplak bırakmayı sevmezdi. Gördüğü yerleri 
ağaçlarla, hayvanlarla, kuşlarla süslerdi. Boyaları bunun için yanından hiç 
ayırmadı. Gittiği denizlere onlarla gitti, geldi.

Bir harita-resim. Hem bir harita-resim ayrıntılardan başka nedir ki? Bu 
yüzden Pera kunt surlarla ayrılmamış mıdır? Pera, değil mi ki “fethedilme-
yen İstanbul”dur, ayrılacaktır. (En kalın çizgilerle.) Piri Reis de Kâğıthane’yi, 
Alibey Deresi’ni, Ayvansaray’ı, Pera’dan öyle ayırmıyor mudur? Ama asıl da 
Karaköy’ü (ki soyca bir Gregoryen’dir), bir daire içine alıp bırakacaktır. Bir ha-
ritaya değil de, bir resime çalışıyordur sanki. Üç boyutlu. Zikzaklı. Ve hep 
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üçgenlerle ilerleyen. Yerini bilmelidir her şey. Hem evler, sokaklar, yollar ki-
tabına ancak öyle sığacaktır. (Hep taşıracak.) Sarayburnu’na, Boğaz surlarına 
geldiğinde de iskandillerini sarkıtacaktır artık. Son bir kez. Değil mi ki büyük 
derya yolculuğuna burdan çıkıyordur. Her şey ölçülüp biçilmelidir.

Tophane önlerinde dik ve kat kat. Ve kapılar, kapılar, kapılar. Bir yol 
Yüksekkaldırım’a (ki denizci yatağıdır ve morfinli hücreler) çarpıp kalıyor. Ve 
Fındıklı ve Dolmabahçe önlerinde birden kırılıp dağılıyor surlar. Ayaspaşa’ya 
uzanmak için mi? (Öyle olmalı.) Bir kenar suyu geçip bırakıyor Talimhane’yi. 
Hızla Dolapdere sırtlarına iniyor sonra da. İnip Kasımpaşa’da kapatıyor ken-
dini.

Bir Karşıyaka (Bizans’ın uykusuz tarihinde). Hırçın bir coğrafya: Karan-
lık.



Bir Karşıyaka (Bizans’ın uykusuz tarihinde)...



I. Kitap

Pera’da yedi sekiz dil konuşulur, 
öyle ki bir Babil Kulesi’ni andırır.

Dullaway



İs tan bul’un 1776’da bi çim sel öl çek li ilk pla nın da Pe ra.
Pla nı Fran ço is Kauffer çiz miş. (Ma ri an na Ye ra si mos ko lek si yo nu)   
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Bir Nirengi Noktası
Talimhane Üzerinedir

Bir nirengi noktası: Talimhane.
Bağlar, mezarlıklar, talim eden askerler.
Uzakta bir yapı: Taksim Topçu Kışlası. Üç katlı, iki top küreli. Ke-

merli pencereli.
Büyük, yalın ve görkemli.
Gökyüzünü kesiyor. Tanıdık gökyüzünü.
Ve bir imparatorluk arması: İki sancaklı, çatılı silahlı ve turalı.
Bir ağaç: Çınar.
Bir kuş: Serçe.
Bir kalabalık: 31 Mart Şehitlerini uğurluyor.
Açık gök Gümüşsuyu’na vuruyor ve Ayas Paşa’ya.*
Bir sacayağı kurmak için üç sözcüklü: Talimhane, Ayas Paşa, Gü-

müşsuyu.
Üç adam Taşkışla’nın önünde durmuş, fesli ve ayakta üçü de.
Uzakta Surp Agop Mezarlığı ve serviler. Uzaklığı yazıyorlar.
Bir Sokak: Bağodaları Sokağı (yeni adı Tarık Zafer Tunaya). Çifte 

Vav Sokağı’na çarpıyor.**
Ve Ağaçırağı Sokağı’nda bitiyor.
Kapısının önünü süpürüyor bir kadın.
(tavuklar, kediler, kuşlar)

  * Ayas Paşa: Kanuni’nin sevgili Veziri. Tıknaz, esmer. Kanguru yürüyüşlü. Viyana Kuşatması’nda 
imzası vardır. Sessiz yaşadı ve bir dilbilgisi kitabı gibi karıştırdı durdu kendini. Vebadan öldü.

** Bir fi tarihli. Sakinleri yaz kış beyaz elbiseler giyerler. 
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İki at arabası Talimhane göğüne çıkıyor.
Ve resim gibi Tevfik Paşa Konağı.*
Ve 60 odalı
Boğaz’ı ve Marmara’yı görüyor.
Ve Maksim.** Kefeki taşlı, albenili, köşeli ve kuş evli (Osmanlı kuş-

ları severdi).
Büyük Mezarlık’ta dolaşıyor Edmondo de Amicis.
Ve İtalyanca bir çocuğa adını soruyor.
Ve su içiyor bir sakanın elinden.
Venedik Balyosu Alvario Griti’nin konağından sesler geliyor.
Ve Körler Ülkesi’ne bakıyor.
Bir bahçe: Taksim Bahçesi. Mızıka Köşkü’nden çıkıyor Büyük Şar-

man.
Ve rakısını içiyor Rıdvan Paşa. Yarı açık ağzı.
Akşam piyasasına çıkmış Marki Imperiali ve Baron Dödzel.
Bir leylek*** beyazın beyazı. Uzun yüzlü. Gümüşsuyu’na iniyor. Ve 

çocuk ruhlu.
Ve sıra sıra toplar.****
Bir adam uzanmış gökyüzünü okuyor.
(iki zaman arasından)
Ve yıldızlara ad veriyor.
Ve iki zamana çıkıyor yüzü.

    * Tevfik Paşa’yı biliyoruz: Hariciye Nazırı. Bir sır küpü (ki misyon şeflerini dört duvar arasın-
da kabul eder ve halk arasında “Soba borusu gibi doğru” diye bilinir): Şifreli notalar, kapalı 
zarflar, ayyıldızlar, mühürler. Hepsi hepsi bir hariciye mutfağı için. Değil mi ki bütün yaban-
cı elçilikler burdadır: Öyleyse dört duvarlı odaları seçecektir.

   ** Bir nirengi noktası: Suyun tarihine eğilmek için. I. Mahmut suyun hareket halini severdi.
 *** Leylek, yazına giren ilk kuşlardandır.
**** Tarihte, insanda, eşyada üç çağı gördük mü diyorlardır?
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Cumhuriyet Atlaslarında
Bir Dörtyol Ağzı Taksim Üzerinedir

Cumhuriyet atlaslarında bir dörtyol ağzı Taksim diye. (Cumhuriyet 
atlaslarını ve Cumhuriyet adlı bir türlü büyümemiş zamane çocuğunu 
biliyorsunuz.) Bir alan.* Bütün dörtyol ağızları gibi dikkatli ve gözünü 
dört açan. Yalnız gözünü mü? Kollarını ellerini de öyle açmıyor mu-
dur? Bunun için de pek çok neden vardır: Hem yeni, hem de deneysiz-
dir. Her şey de ondan soruluyordur. Bir atardamar. Bir ileri karakol. 
Tıkanmaya, kireçlenmeye gelmez. Cumhuriyetin yeni tarihini o yaza-
caktır. Bir yeniyetme: 1923’te 1 kasaplı, 2 bakkallı, 1 berberli, 1 fırınlı, 
1 karakollu, 1 eskicili bir adadır. Kaş üstüne düşürülmüş hünnabi, nar 
çiçeği fesliler, uzun setreli, uzun pantolonlu, çakşırlı poturlular, yeme-
nililer dolaşıyordur. Harrington Kupası’nda da havada fesler uçuyor-
dur. Arap harfleriyle:

AHALİ**

sigarası içiyordur Cumhuriyet. Eller de sık sık fitilli çakmaklara uza-
nıyordur. Cumhuriyetin büyükleri de eski Ford’lar, Fiat’larla gidip ge-
liyordur. Hem Kristal Gazinosu’ndan sesler de gelmeye başlamıştır. 
Ben Amer Kardeşler’in sirki de dolup dolup taşıyordur. Birden redin-

  * a) Bütün alanlar gibi bir alan. Bir daire de diyebiliriz.
 b) Cumhuriyet kökenli. Cumhuriyet gibi çoğulcu, güler yüzlü, açık elli. 1850’lerde kurtlar 

iniyordur.
** Bir yerde oturanlar, halk. Bir altın çağ içindir.
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got, Kemali kalpak, kırmalı etek uç vermiştir. Hilal Kahvesi’nde de pa-
paz uçuruluyordur. Kimi evlerden de Aga, Körting marka radyoların 
sesleri duyuluyordur. Hangi alan onun gibi Cumhuriyetin yeni tari-
hini böylesine “sinesine” sığdırmıştır? Hem bir alandan da beklenen 
budur. Değil mi ki Pera adlı “iffet düşkünü” bir İmparatoriçe’ye ondan 
geçip giriliyordur, öyleyse kendine bir çekidüzen vermelidir.

Hem artık bütün ünlüler de burda oturmuyor mudur?

Bella Vista’dan geliyordur M. Rallis.

Çoktan evinin yolunu tutmuş Osmanlı Bankası Müdürü, M. Pangris.

Bu Frankfurt Muhabiri M. Weiz. (Bu M. Weiz’in bilmediği yoktur. 
Hem büyük bir koku alma yeteneği vardır.)

Park-Otel’den çıkıyor İtalyan Büyükelçisi Baron Blanc.

Abdülhak Hamit bu. (Lusiyen Hanım’la Tokatlıyan’a gidiyor.)

Bu Fuat Bey.

Fethi Bey bu da.

Bu ipekliler ve müslinler içindeki Madam Natin Vera.

Ya Abdülhak Şinasi? Her akşam burdan (ki sessiz yaşadı, 
Gümüşsuyu’nu da kendisi gibi sessiz diye sevdi) Tokatlıyan’ın yolu-
nu tutmayacak mıdır? Beyaz ceketli uşağı kat kapısında, elinde şapka-
sı, bastonu onu bekliyordur. Park Pastanesi önünden geçerken dalgın 
gözlerle içerisini süzecek, öyle geçecektir. Çayını yudumlarken de 
bisküvilerle bütün bir geçmiş zamanı yaşayacaktır. Hem son olarak 



İLK OTO MO BİL LER
Oto mo bi lin Tür ki ye’ye gi ri şi ile bir lik te rek lam kam pan ya la rı da baş la dı. Yu ka rı da ki ilan da Fi at oto mo bi li ta nı
tı lı yor ve tem sil ci fir ma nın ge niş ba kım ola nak la rın dan söz edi liyor.    
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Ali Nizami Bey ve Alafrangalığı üstünde bütün gün çalışmış, öyle buraya 
gelmemiş midir? Biliyoruz çok titizdir. Birkaç satır üstünde günlerce 
çalışır. Bu akşam saati bunun için bir kurtuluştur. Ama İzzet Melik 
belirince de bütün düşleri yıkılacaktır.

Ya Yahya Kemal mi* (ki yerinden kımıldamayı sevmez ve dış yol-
culuklarında yanına Hafız Burhan’ın taş plaklarını almayı unutmaz-
dı)? O şimdi Tokatlıyan’dan dönmüş, Park-Otel’de yemeğini yiyor ve 
fakir Üsküdar’a bakıyor –İstanbul’a hep uzaktan bakmayı sevmedi 
mi?– Ve ilk kez yalnız. Ve her halinden belli, yalnızlığı sevmiyor. Kim 
bilir? Bunu belki de kendisi seçmiştir. Birazdan da odasına çekilecek-
tir, açıp en eski tarihleri, Fatih’e çalışacaktır, çok sevdiği Fatih’e.

Hem elbette çok sevdiği Fatih’e çalışacaktır. Bundan daha doğal 
ne olabilir? Şiirinin ortadireği İstanbul’u ona borçlu değil midir? Pes 
İstanbul’suz ne yapardı?

Ama, hayır, masası dolmuştur işte. Ve anlatıyordur. (Anlatma-
yı çok severdi ve yalnız kendisi anlatırdı. Yine yemek meraklısıydı. 
Pandeli’yi bunun için “artist” ilan etmiştir. Ayakkabı merakını da bi-
liyoruz; Bali marka ayakkabıları severdi. Bunun için Paris’teki Fatma 
Sultan’a kâğıtlara ayak ölçülerini çizer gönderirdi. [Sevgili Fatma Sul-
tan da sonraları bu kâğıtları çerçeveletip duvarına asacaktır.] Ve çok 
şişmandı ve kendi başına yıkanamazdı. Bu yüzden Eyüp’te fakir ana-
cığıyla oturan ve gölge gibi üstadı bırakmayan Asım Sönmez’e kesele-
tirdi kendini.)

Hem 1944’teyiz artık. Ayaspaşa Lokantası’nın önünde Dodge’lar, 
Ford’lar, Bugatti’ler sıraya girmiştir. Çallı İbrahim, Abidin Dino, Fikret 
Adil, Madam Judith’in elinden bœuf strogonof yemişler, karafaki, kara-
faki sarı votkaları içmişler, Almanya Sefareti’nin önüne gelmişler ve de 
Büyük Cadde’nin yolunu tutmuşlardır. Nereye mi gidiyorlar? Nisuaz’a 
elbet. Çallı’yı da kapıdan Beyaz Ruslar (bu yersiz yurtsuzlar) karşıla-
mıştır, o da onlarla ve de uzun saçları, uzun paltosuyla doğru üst bal-

* Park-Otel’in özel misafiri. 16 yıl, 7 gün. Oda numarası 16.
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kona çıkmıştır bile. Abidin ile Fikret Adil de hemen caddenin ağzın-
daki koltuklara oturmuşlar ve de Niko ile Patroniçe oldukları yerden 
gülücüklerini yağdırıyordur. Hem Asaf Halet Çelebi de koltuğunun 
altında kitaplar, ağzına giren kara bıyıkları, kara saçlarıyla belirmiştir 
işte.

Ya Necip Fazıl mı? Yeni bir şiiri heceliyordur o, uyakları da birbiri 
ardına gökten düşürerek geliyordur.




