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METİN BÖLÜMÜ 

 التقرير

ت كتابة هذا التقرير بغرض تناول الخطوات التي تمَّ اتخاذها في مشروع الترجمة  تمَّ

للتخّرج، وتمَّ ذكر الخطوات فيه بالترتيب كما يلي: خطوات ما قبل الترجمة، وعملية 

  وخطوات ما بعد الترجمة.الترجمة، 

 

في بادئ األمر أحببت أن أتناول موضوعاً يتعلق باآلداب، وكوني محبة للشعر واآلداب 

" بناًء على تعليمات أستاذي dergiparkوالمقاالت األدبية قمت ببحٍث في موقع "

الدكتور حسين اليوسف وحاولت أن يكون النص الذي أختاره مناسبًا للمعايير التي 

مايو في مشروع الترجمة. وبعد اختياري والمشورة مع  29ا جامعتُنا جامعة وضعتْه

أستاذي المشرف د. حسين قررُت أن يكون هذا النص للكاتب األستاذ الدكتور توران 

كاراتاش حول كتاب األديب الفذّ المحترم األستاذ الدكتور أرهان أوكاي رحمة هللا عليه. 

عته على حسابي في جوجل درايف وقمت وقمت بتحميل النص على الحاسوب ورف

بتحويل الملف عبر جوجل درايف من صيغة بي دي أف إلى صيغة وورد. وبعد التحويل 

ل مثُل الفراغات الكثيرة  كانت هناك بعض األخطاء التي وقعْت في النص بسبب التحوُّ

ً بتصحيح هذه األخطاء مع متابعتي  بين الكلمات وحذف بعض الحروف وقمت يدويا

ص األصلي بشكل متزامن. بعد أن أنهيت التصحيح قمُت بقراءة النص األصلي من الن

َن َمْسَردًا لترجمة هذه المقالة واستخراج الكلمات والتعبيرات وبعدَ أْن  جديد حتى أكّوِّ

مها وأرفعها على  استخرجت التعابير نقلتها إلى ملّفِّ بياناٍت على جوجل درايف حتى أنّظِّ

عاً أستفيد منه خالل الترجمة على منّصة أداة ترجمة بمساعدة ا لحاسوب حتى يكون مرجِّ

  الترجمة.

 

بعد االنتهاء من قراءة النّص األصلي ومراجعته وتجهيز قائمة المصطلحات قمُت ببحٍث 

حوَل منصات عبر الشبكة وأول ما تبادر إلى ذهني هو كان منصة "سمارت كات" كأداة 

علمناه في درسنا تكنولوجيات الترجمة مع األستاذ ترجمة بمساعدة الحاسوب ألن هذا ما ت

بكير ديري ولكن هذه المنصة ما كانت تقبل مسرد قائمة المصطلحات باللغة العربية 

وهذا كان يصعّب علينا عملية الترجمة لهذا السبب استمررت في بحثي والخيار الثَّاني 

مادة "الترجمة اآللية" كان هو منّصة "نوبوتو" وهذه المنصة كذلك تعّرفنا عليها في 

ولكن هذه المنصة كذلك ما كانت تقبل مسرد قائمة المصطلحات وقررت أن أجري عملية 

الترجمة عبر منصة أخرى وهي منصة "ميت كات". هذه المنصة باعتبارها مجانيّةٌ 

وتقبل مسرد قائمة المصطلحات باللغة العربية كان خياري األنسب في عملية الترجمة. 

على الحاسوب   xlsxالمسرد بصيغة   ل ملف الترجمة بصيغة وورد وملفقمُت بتنزي
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يزة  وبعد ذلك رفعت الملفات على منصة ميت كات كي أبدأ عملية الترجمة وشغّلت مِّ

  الترجمة اآللية حتى أسهل على نفسي عملية الترجمة .

 

مع أنه -ن بعدَ أْن بدأُت الترجمة أول إشكال واجهني هو كان في العنوان. ألن العنوا

كان يحتوي على معاٍن عميقٍة في بِّضع كلمات. وفي حاالت كهذه، الترجمة اآللية  -قصير

قمُت بترجمتِّها   ال تعطي المطلوب وتُرّكز على الكلمات فقط دون المعاني. لهذا السبب

بنفسي وبعدَ أْن استشرُت مشرفي الدكتور حسين اليوسف قمُت ببعض التعديالت عليه. 

عملية الترجمة ولكن مع مرور الكلمات والجمل الحظُت أنَّ الترجمة اآللية  وهكذا بدأتْ 

لْن تنفَعني في هذه النقطة كثيرا وبدأُت في جلساتنا مع مشرفِّنا أسأل عن كل نقطة أشكلْت 

علّي وحاولنا أن نجد المقابل األنسب الذي يقتضيه المقام والمقال. وعلى سبيل المثال في 

أن نترجم الكالم ترجمنا المعنى ألّن الهدَف كان هو أن يَشعر  بعض األحيان بدال من

القارئ العربي أنه يقرأ نصاً كأنه تمْت كتابته في لغته األم، وفي الوقت نفسه يستمتع بِّما 

ه وكل هذا يعود إلى كفاءةِّ المترجم ومهاراتِّه،   يقرؤه ويطلع على ثقافة اآلخر ومشاعرِّ

هاوال يخفى على أحٍد أنَّ ترجمةَ  أن يكوَن   النصوص في مجال اآلداب تُحتِّّم على مترجمِّ

على درايٍة كاملٍة في كلتا اللغتين حتى ال يُنتج نصا في جودة منخفضة. رغم أنَّ عدد 

الكلمات في حدود عشرين ألف حرٍف إال أن الترجمة أخذت وقتا أكثر بالمقارنة مع عدد 

كي من موقع مجمع اللغة التركية الحروف. من حين آلخر أخذت المساعدة من قاموس تر

باعتباره أوثق قاموس في تركيا للحصول على معاٍن دقيقة لبعض الكلمات. وألن األدبا 

الًّ من تأثير الكلمات الفارسية استخدمت قواميس أخرى لهذا  لتركي ليس حِّ

  وحاولت أن أترجم بعبارات تقابلها في اللغة العربية.  الغرض.

 

حتى   األماكنِّ واألحياءِّ حرصُت على كتابتها بين عالمتي تنصيصوفيما يتعلق بأسماءِّ 

يفهَم القارئ العربي أنها ليست كلمةً عربيةً إنما أسماٌء خاصةٌ لألماكنِّ واألحياءِّ في مدينة 

إسطنبول. وهذه الخطوة التي اتخذتها جاءت بعد نصيحة مشرفنا كونه عربي ومختص 

الكلمات بالحركات حتى ال يقَع أي إشكال في  في اللغة العربية وآدابها. وضبطُت هذه

  ذهن القارئ.

 

وكانت في النص األصلي بعض العبارات خاصة باللغة التركية وعلى سبيل المثال كان 

?" إذا قمنا بترجمة حرفية لهذا Balat Nereye Düşerهناك عنوان فرعي يقول " 

غير مفهوم أبدا وال يخطر العنوان وهو يكون كما يلي: أين يسقط "بالط"؟ لكن المعنى 

ثل هذه العبارات ترجمتها بشكل  على بال القارئ أيُّ شيء منطقي، ولهذا السبب في مِّ

عادي كما هو مستخدم في العربية المحكية. وكذلك عنوان آخر للمثال هو 

"Şimdilikilere nasıl anlatabiliriz إذا ترجمناه بالترجمة الحرفية فالمعنى "?

مكننا أن نحكي للذين يعيشون اآلن. لكنني اخترت عبارة "جيل يكون هكذا: كيف ي

بالكلمة التركية الجيل الجديد ونفهم هذا من النص نفسه. وهذه   يُقصد  صاعد" حيث
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الوقفة أرتني كم من المهم أن نقرأ النص قراءة كاملة محكمة حتى ال نقع في خطأ ما أثناء 

  عملية الترجمة.

 

" باللغة التركية وهذه الكلمة تعني المرتفعات yokuşمة "أما المثال اآلخر، فهو كل

والنزالت في اللغة العربية لهذا السبب اختلط علي األمر في البداية وفكرت في أي كلمة 

يجب علي أن استخدمها؟ هل علي أن أختار كلمة مرتفعات أم كلمة نزالت؟ بعد أن قرأنا 

فعات في اللغة العربية. ألن المكان النص مع مشرفي الحظنا أن المقام يوحي بأنه مرت

الذي تتناوله المقالة هو منطقة الفاتح، والفاتح هي كانت المركز األصلي لمدينة إسطنبول 

نة من التِّّالل والمرتفعات، ومن هنا وصلنا إلى النتيجة واستخدمت  في القديم، وهي مكوَّ

  كلمة مرتفعات.

 

" وإذا أردنا أن نترجم هذه jet imam" مثال ثالث للكلمات التي فكرت فيها كثيرا هي

لكن ما يُقصد في النص   العبارة بترجمة حرفية يكون المعنى هكذا: "اإلمام النفَّاث"

التركي هو سرعة اإلمام في صالته وإذا استخدمُت كلمة نفاث ربما يفهم القارئ ما 

ربي. وبعدما أقصده لكن الكتابة تكون غير مألفوة وغريبة وركيكة بالنسبة للقارئ الع

استشرت مشرفي اقترح علي أن استخدم كلمة سرعة بدال من نفاثة ألنه أفهٌم وأوضٌح 

  للفهم.

 

 

" باللغة monografiومن الكلمات المهمة التي وقفت عندها وفكرت كثيرا هي كلمة "

التركية يتحدث الكاتب عن دراسة بهذا االسم وهي تعني أن تجرى دراسة على مكان أو 

بشكل مفصَّل لكن عندما بحثت عن مقابل هذه الكلمة وجدت كلمة "أفرودة"  شيء مشهور

وعندما ترجمتها بهذا الشكل وأثناء التدقيق مع مشرفي وجدت الكلمة غير مستخدمة 

" حيث تعطي monografiومفهومة واقترحت علي أن استخدم كلمة دراسة بدال من "

 نفس المعنى باللغة العربية.

 

الترجمة أبقيت المصادر كما هي دون تحويلها إلى الحروف العربية وعندما انتهيت من 

بعد استشارتي مشرفي وبعدما أنهيت الخطوات كلها بشكل كامل أعدت القراءة مرتين 

حتى أتأكد من أنه ليس هناك خطأ ما، غاب عن نظري. وبعدما أنهيت المراجعة بدأت 

 كتابة التقرير هذا تحت إشراف أستاذي.

 

للحصص التي تلقيتها طوال دراستي في الجامعة لقد ساعدتني كثيرا في القيام  أما بالنسبة

بهذا العمل الممتع وعلى سبيل المثال في تحويل الملفات من صيغة إلى أخرى هذا بحثه 

لم يتعبني كثيرا ألنني كنت قد تعلمته من درس تكنولوجيات الترجمة وفي اختيار المنصة 

ساعدتني هذه الخبرة المتراكمة  -تي تعلمتها في الجامعةرغم أنني اخترت منصة غير ال-

طوال أربع سنوات وكنت أعرف إلى أي مصادر يجب اللجوء وعّم يجب االبتعاد، وبذلك 
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وفرُت وقتًا كثيًرا ولم يكن صعبًا المشروع بسبب التخطيط والدراسة الشاملة حول هذا 

  الموضوع.

 

، هي رغم أنني قمت بالترجمة من لغتي األم وهناك نقطة أخرى أود ذكرها في هذا المقام

إلى لغتي الثانية، فإنَّ األمر لم يكن صعبًا ألنني طوال دراستي قمت بالواجبات التي كلفنا 

بها األساتذة الكرام باللغة العربية وهذا ما جعلني أكتب العربية كما أني أكتب في لغتي 

 األم وهلل الحمد. 

 

  



5 
 

Kaynak Metin 

 

“VAKİTSİZ ESKİYEN” BİR ZAMANIN HATIRALARI  

MEMORIES OF AN “EARLY WORN” TIME 

 

 

Prof. Dr. Turan Karataş 

 

ÖZ 

Bu makalenin konusu olan Balat kitabında, M. Orhan Okay’ın kılavuzluğuyla Haliç’in 

batı sahilinde yüksek bir tepenin yamacına kurulup yerleşmiş kadim bir semti/semtleri 

dolaşıyoruz, bir taraftan da 1940’ların yaşamalarını dinliyoruz. İstanbul’un en eski 

yerleşim bölgesi Suriçi’nde doğup büyüyen, kelimenin tam manasıyla şehrin “yerli”si 

olan Okay’ın kendi semti Balat özelinde anlattıklarında, yetmiş seksen sene öncesinin 

çarpıcı hayat sahneleri ve insan ilişkileri dikkatimize sunuluyor. Onun intibalarında o 

günkü yaşama şartlarımızı yani yoksulluğumuzu, beri yanda kaybettiğimiz ince 

güzellikleri, insan hâllerini görüyoruz. Gözlemlerini, hatıralarını anlatmak hususunda 

yetkin ve etkileyici bir üsluba, ayrıca göz kamaştırıcı birikime sahip olan bir edebiyat 

profesörünün çocukluk ve ilk gençlik yıllarındaki yetişme macerasını da satır 

aralarında okuyoruz.  

 

ABSTRACT  

In book called Balat, that is the subject of this article,  under the guidance of M. Orhan 

Okay we wander a  place or old places that situate to the side of an high  hill in the west 

coast of Haliç, and at the sime time we  listen to the lives of 1940s. In narrations of Okay, 

who  was born and grew in Suriçi that is the oldest  residential area of Istanbul and also 

domestic of the  city literally, about Balat where he lived, we witness  stunning life scenes 
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and human relationships of  seventy eighty years ago. We see in his impressions  our life 

conditions, poverty, beauties we lost and  human states. Between the lines, we also 

read  growing adventures in years of childhood and first  youth of a literature professor 

who has got a perfect  accumulation and a competent and expressive style  about 

narrating impressions and memories.  

Keywords: Istanbul, Suriçi, Balat, Fener, 1940s, lost  subtleties. 

İstanbul nasıl gezilir? 

Hikâyecimiz Mustafa Kutlu bir denemesinde, İstanbul’u gezmenin bir adabı olduğunu, bu 

medeniyetler beşiğinin “öyle rastgele, canımızın çektiği bir yerden başlayarak” 

gezilemeyeceğini söylüyordu (2020:32). Bu bahiste bana söz düşerse derim ki, kadim ve 

görkemli, ecelerin ecesi bu şehr-i İstanbul’u tanımak cehdiyle ve sevmek arzusuyla 

dolaşmanın bir diğer yolu da; burada doğmuş, büyümüş, şehrin birçok kültürel verimiyle 

yemişlenmiş; onu sevmiş ve birçok güzelliğini keşfetmiş birinin yanına düşerek, 

mümkünse elini tutarak gezmektir. Bunu bizzat yani yaşayarak yapamıyorsak/ 

yapamadıysak, hiç değilse o görgü ve yaşama ustalarının yazılara/ kitaplara aktardıkları 

kıymetli tecrübelerinin ve hatıralarının ışığını önümüze tutarak gerçekleştirebiliriz.  

On yıldan artık bir zaman evvel külliyatını okuduğum “Boğaziçi tarihçisi” 

Salah Birsel’in (1919-1999) kılavuzluğunda Boğaziçi’nin bilhassa Anadolu 

yakasındaki birçok mekânını (semt, cadde, sokak) âdeta adım adım dolaşmıştım. 

Şimdi İstanbul’un hayırhah bir evladının, eksik söyledim beyefendisinin lütufkâr yol 

arkadaşlığıyla İstanbul’un en eski semtlerinden biri olan Balat’ı ve çevresini, 
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bitişiğindeki Fener’i dolaştım, çok eski bir zamanı yaşar gibi. Şu okuyacağınız yazı, 

bu gezmelerin bana mühim görünen, başkalarına da duyurulmasını düşündüğüm 

notları yahut izdüşümleridir. 

 

İstanbul’un yerlisi kimdir? 

Kıymetli ve pek muhterem hocam M. Orhan Okay, elimizden tutup bizi Balat’ta 

gezdirmeye başlamadan evvel, şehre dair bazı kavramları izah ediyor. Tarihi 

şehirlerde, hele İstanbul’da nerede başlayıp nerede bittiği pek bilinmeyen “semt” ve 

onun kendine mahsus kültüründen söz açıyor. Bu arada, resmiyette esamesi okunmasa 

da, şehirlerin aslında bu “semt”lerden müteşekkil olduğunu anlıyoruz. Birine şehrin 

neresinde oturduğu sorulunca semtinin adını söylemesi bu görüşü ispat etmektedir. 

Bugün sadece adı kalan “mahalle”nin ne demeye geldiğini de anlatıyor yazarımız. 

Sonra İstanbul’la ilgili bazı görüşlerini söylüyor. Klasik/eski İstanbul’un yani Suriçi 

İstanbul’unun sınırlarını gösteriyor meselâ. Toplam yirmi kilometreyi aşan bu eski 

şehrin sınırlarını, bugün İstanbul’da yaşayanların birçoğu bilmiyordur muhtemelen. 

“Osmanlı, asıl şehri sur içi olarak benimsedikten sonra bunun dışında kurulan yeni 

yerleşme birimlerinin çoğuna ‘köy’ adını vermiştir.” (s.12)2 Suriçi İstanbul’unun 

sınırları içinde “köy” adını taşıyan bir semtin olmayışı, Hocanın tespitini 

sağlamlaştırıyor. Zaten bu yeni semtlerde yaşayanlar da, söz arasında oralardan “köy” 

diye bahsediyorlar: Alibeyköy, Karaköy, Ortaköy, Mecidiyeköy, Yeniköy, Kadıköy, 

Çengelköy… Osmanlı terminolojisinde “şehir” İstanbul’dur. Bugün sayısı sekseni 

geçen şehirlerin hepsi “taşra”dır. Bu sebeple “şehrî” yani şehirli denince “İstanbullu” 

akla gelmelidir. Hoca’ya göre de esas İstanbul “Suriçi”dir. Peki, asıl İstanbullu 

kimdir? Orhan Hoca’ya sorarsanız kendisi gibi, Suriçi İstanbul’unda doğup büyüyen 
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ve yaşayanlardır. “Suriçi’nde yaşamamış, oranın evlerini, sokaklarını, esnafını, 

pazarlarını, mescitlerini, mezarlıklarını, yerli insanlarını tanımamış olanlar kendilerini 

İstanbul’da yaşamış saymasınlar”(s.13) diye sevimli bir düşünüşü de var rahmetli 

Hocamın. 

Balat nereye düşer?  

“Bir şehri tanımanın en güzel yolu” diyor Orhan Okay, “sokaklarında yaya 

dolaşmaktır.” (s. 15) Flânerler3 gibi aylak aylak dolaşmak bile “arabayla turlamak”tan 

daha iyidir. Şehir, semt böyle tanınabilir ancak. Okay da çok küçük yaşlarından 

itibaren doğup büyüdüğü semti köşe bucak, şehri ise yer yer yürüyerek gezmiş ve 

tanımıştır.4 Ömrünün en güzel yirmi iki senesini geçirdiği Balat’tan ayrıldıktan sonra, 

sıla-yı rahm eder gibi, zaman zaman gelerek doğup boy attığı bu semti ziyaret etmiştir 

muhakkak. Fakat bilhassa Balat’ı “yazmak” üzere bu ayrılıktan elli beş yıl sonra 

tekrar gelmiş semtine Hocam; yine tecessüsle, daha bir sevgiyle, ama asıl yitirilenlerin 

hüznüyle sokak sokak, bina bina dolaşmıştır.  

Orhan Okay, “harita ve plan bilinci”nden bahs açıyor, Balat’ın bugün iyice 

genişleyen şehirdeki yerini belirlemek için. Bir semtin içinde bulunduğu yeri 

kavramak için, bu bilince, mutlak gereklilik duyulur. Yön bilgisini de buna dahil 

etmeliyiz. Aksi halde ne içinde yaşadığımız şehri, ne de semti tanıyabiliriz. (Bugün, 

hemen birçok yere elindeki telefonun yol bulucusuyla (navigasyon) giden gençler, ne 

şehirlerin birbirinin neresine düştüğünü ne de yaşadıkları kentin semtlerinin 

oturumunu biliyorlar!)  

Balat İstanbul’un neresindedir ve semte nasıl gidilir? İstanbul’un en uzun yolu 

sayılan Divanyolu’ndan giderseniz Balat’a inersiniz. Suriçi İstanbul’unun en yüksek 
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tepesinin dibine doğru deniz seviyesinde yani Haliç sahilinde kurulduğu için bütün 

yol tariflerinde Balat’a iniyoruz. Galata Köprüsü’nden Eminönü’ne geçince sağa 

dönün, Haliç’i sağınıza alın ve sahilden yürüyün; biraz sonra Fener’e, orayı geçer 

geçmez de Balat’a varırsınız. Yürüdüğünüz istikamet az ileride sizi Eyüb’e 

ulaştıracaktır.  

Üç dört millet bir arada 

“Asıl Balat, Dörtyol ağzında kurulmuş bir çarşıdır.” (s. 20) Semt, 

Anadolu’daki tarihi şehirlerin hemen hepsinde görüldüğü gibi, bu arastaların etrafına 

yerleşmiştir. Çünkü burada yaşayanlar, fazla uzağa gitmeden birçok ihtiyacını bu 

çarşıdan temin ederler. Günlük alış verişlerini buradaki dükkânlardan yaparlar. 

1950’lere kadar, Balat mini bir kent gibidir, hemen her şeyi vardır. Hastanesi, 

eczanesi, sineması, ibadet mekânları, her seviyede okulları, çeşit çeşit dükkânları…  

Hoca’nın çocukluğunda (1935-1945) yani İstanbul nüfusunun bir milyondan 

az olduğu yıllarda Balat, Haliç kıyılarının en canlı, hareketli, renkli semtlerinden 

biridir. Burada Müslümanlar, Rumlar, Yahudiler, Ermeniler bir arada yaşıyorlar o 

zaman. Semtte camilerle beraber ibadet mekânı olarak kilise ve sinagog da var. 

İstanbullu olmayanlar Balat’ı bilmez, burada yaşamayanlar da semti tanımaz diyor, 

yazar.5
  

O yılların (1935-1950) canlı, renkli ve neşeli semtlerinden biri de Balat’ın 

hemen yanı başındaki, sınırları birbirine karışmış Fener’dir. Hoca, yazdıklarında bu 

semte dair de bazı bilgiler vermektedir. Eski komşulukların vefası gereğidir bu tutum, 

fakat biraz da Balat’ın özellikleri belirginleşsin diyedir. Ayrıca, Fener’i ve Balat’ı 

çevreleyen komşu semtlere de değinir; yerleşim özelliklerini, tarihî binalarını, orada 
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yaşayan mühim simaları belirleyerek. Şurası açık, o zamanki asıl/tarihî şehrin 

ortasında yer alan, bütün yolların kendisine çıktığı bir semti yani Balat’ı tanımak, o 

yılların İstanbul’unu keşif anlamına da geliyor.  

Bir tepenin yamacına kurulduğu için Balat’ta yokuş üzerine yapılmıştır evlerin 

çoğu. İnişli çıkışlı yollar. Bu yokuşların bir sebepten veya şahsiyetten kaynaklı 

isimleri var.Söz gelimi, Hasan Hüseyin yokuşu, Pastırmacı yokuşu… Bugün 

çoğumuzun bilmediği bir şeyden haberli kılıyor bizi Hocam: “Hemen her tarafında 

yokuş bulunan İstanbul’da, bu yokuşların başlarına veya ortalarına, hamalların 

küfelerini koyup dinlenmeleri için bir metre kadar yükseklikte çoğu silindir şeklinde, 

bazen de dört köşeli mermer taşlar konulmuştu. Bunlara hamal taşı denirdi.” (s. 45)  

“Asıl Balat, Dörtyol ağzında kurulmuş bir çarşıdır.” (s. 20) Semt, 

Anadolu’daki tarihi şehirlerin hemen hepsinde görüldüğü gibi, bu arastaların etrafına 

yerleşmiştir. Çünkü burada yaşayanlar, fazla uzağa gitmeden birçok ihtiyacını bu 

çarşıdan temin ederler. Günlük alış verişlerini buradaki dükkânlardan yaparlar. 

1950’lere kadar, Balat mini bir kent gibidir, hemen her şeyi vardır. Hastanesi, 

eczanesi, sineması, ibadet mekânları, her seviyede okulları, çeşit çeşit dükkânları…  

Hoca’nın çocukluğunda (1935-1945) yani İstanbul nüfusunun bir milyondan 

az olduğu yıllarda Balat, Haliç kıyılarının en canlı, hareketli, renkli semtlerinden 

biridir. Burada Müslümanlar, Rumlar, Yahudiler, Ermeniler bir arada yaşıyorlar o 

zaman. Semtte camilerle beraber ibadet mekânı olarak kilise ve sinagog da var. 

İstanbullu olmayanlar Balat’ı bilmez, burada yaşamayanlar da semti tanımaz diyor, 

yazar.5
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O yılların (1935-1950) canlı, renkli ve neşeli semtlerinden biri de Balat’ın 

hemen yanı başındaki, sınırları birbirine karışmış Fener’dir. Hoca, yazdıklarında bu 

semte dair de bazı bilgiler vermektedir. Eski komşulukların vefası gereğidir bu tutum, 

fakat biraz da Balat’ın özellikleri belirginleşsin diyedir. Ayrıca, Fener’i ve Balat’ı 

çevreleyen komşu semtlere de değinir; yerleşim özelliklerini, tarihî binalarını, orada 

yaşayan mühim simaları belirleyerek. Şurası açık, o zamanki asıl/tarihî şehrin 

ortasında yer alan, bütün yolların kendisine çıktığı bir semti yani Balat’ı tanımak, o 

yılların İstanbul’unu keşif anlamına da geliyor.  

Bir tepenin yamacına kurulduğu için Balat’ta yokuş üzerine yapılmıştır evlerin 

çoğu. İnişli çıkışlı yollar. Bu yokuşların bir sebepten veya şahsiyetten kaynaklı 

isimleri var.Söz gelimi, Hasan Hüseyin yokuşu, Pastırmacı yokuşu… Bugün 

çoğumuzun bilmediği bir şeyden haberli kılıyor bizi Hocam: “Hemen her tarafında 

yokuş bulunan İstanbul’da, bu yokuşların başlarına veya ortalarına, hamalların 

küfelerini koyup dinlenmeleri için bir metre kadar yükseklikte çoğu silindir şeklinde, 

bazen de dört köşeli mermer taşlar konulmuştu. Bunlara hamal taşı denirdi.” (s. 45)  

Kaybolan incelikler  

Orhan Okay, semtini gezdirirken hemen yanı başımızda, o her zamanki 

mütebessim çehresiyle ve tatlı konuşmasıyla bir kısmı ayakta/ sağlam olan, bir kısmı 

yıkılmış, kaybolmuş yahut yenilenmiş binaları anlatır tek tek. İntibalarını, hatıralarını 

naklederken sanki bir eli, o üzerine çok yakışan muhtemelen süt kahve renginde, sade 

ceketinin cebinde, diğeriyle bu yapıları gösteriyor.6 Bunların çocukluğundaki, 

gençliğindeki vaziyetinden bahsediyor.Sonra sokakları anlatır sırasıyla geze geze. 

Hemen her köşe başında, “vakitsiz eskiyen” bir zamanın çabucak kaybolan 
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güzelliklerini görür ve gösterir. Toprak yollara, bir tek caddesinde parke taş döşeli 

sanki çok uzak bir zamanın mekânlarına götürür bizi.“ Sonraki yıllarda asfalt denen 

şeyi görene kadar en güzel yolun parke olduğunu düşünürdüm” diyor Hoca. Sevgiyle, 

o günleri özleyerek, araya küçük anı-öykücükler katarak. Çocukluğunda gürül gürül 

akan ama bugün hemen birçok benzerleri gibi suyu kesilmiş olan ve harap vaziyette 

bulunan Kürkçü Çeşmesine nasıl bir hüzünle baktığını tahmin edebilirsiniz 

anlatımından.  

Dedim ya, geçmiş özlemli bir tat var anlatımın buğusunda. Yoksunluğun diz 

boyu olduğu zamanlar, fakat özlenesi bir sadelik var yaşamalarda. Bir yahut iki katlı, 

nadiren üç katlı ahşap ve kâgir bahçe içindeki evleri hangimiz özlemiyoruz! Hoca, 

geçen zamanla bu yatay sokağın yerini çok katlı “vasıfsız apartmanlar”ın 

doldurduğunu görünce hüzünleniyor. Bugün artık hatırasından başka bir şeyi 

kalmayan çocukluğunun mekânlarına üzülüyor. Şükür ki ilkokulu okuduğu “taş 

mektep” duruyor. Başka bir hizmet için kullanıyor olsa da, yerli yerinde. O yıllarda 

“İstanbul’un birçok semtinde adı Taş Mektep olan epeyce ilkokul vardı. Anlaşılan 

çoğu ahşap olan eski okullardan sonra yeni yapılan bu gibi binalara halk böyle ortak 

bir adı uygun görmüş.” (s. 41)  

1940’larda ilkokulların bir adı yok, numaraları var. Orhan Okay, 17. İlkokulda 

okuyor beş sene. Hoş bir denk geliş, 1950’den sonra ilkokulların numaraları yerine 

isim verildiğinde, onun okuduğu, Dıraman caddesiyle Salmatomruk caddesinin 

buluştuğu köşedeki bu tek katlı mektebin adı Muallim Naci İlkokulu oluyor. Orhan 

Okay Edirnekapı Ortaokulu’na gidiyor tahsil için üç yıl. (1981 Haziranındaki 
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üniversiteye yerleşme sınavına ya Hocamın okuduğu ortaokulda ya da Edirnekapı 

İlkokulunda girdiğimi hatırlıyorum.)  

Semti gezerken bazı yapıların hatırlattığı ilginç simalar, şahsiyetler var. 

Meselâ, teravih namazının yirmi rekatını bir tek selam ile kıldırdığı için adı “Deli 

Tayyar”a çıkan imam Tayyar Efendi’yi hatırlıyor Orhan Okay. Şimdi yaşasaydı 

muhtemelen “jet imam” lakabı yakıştırılırdı. Sıra dışına çıkmaya görsün, bir yafta 

yapıştırırlar insana.7
  

Bugün de kıymetli olan…  

Balat’taki dükkânların işlevi-işleyişi, esnafı, hangi mesleği nerelilerin yaptığı 

gibi toplumsal yapıya dair; bugün terk ettiğimiz yahut unuttuğumuz geçmiş 

yaşantılara ilişkin örnek alınası tutumlar ve yararlı bilgiler de aktarıyor Orhan Okay. 

Örnek olsun diye zikredeyim. “Bakkal” ile “bakkaliye” arasındaki farkı çok kimse 

bilmez, düşünmemiştir. Benim de kırk elli sene evvel adını dükkân kapılarının 

üstünde yahut camlarında gördüğüm“bakkaliye”, marketlerin henüz olmadığı o 

yıllarda “bir ev için lazım olacak, akla gelebilecek hemen her şey”in bulunduğu 

satıldığı daha büyük dükkânların adı imiş. Bakkal ise, malûm, çok lüzumlu gündelik 

ihtiyaçların temin edildiği küçük dükkânlardır.   

Orhan Okay; zihnindeki bütün hatıra parçalarını, geçmişin küçük izlerini, 

bilim adamı tutumu, titizliği ve dikkatiyle düzene koyarak, muhtemelen ayıklayarak 

faydalı ve ilgi çekici bir anlatıma kavuşturuyor. En hurda teferruattan birilerinin işine 

yarayacak veya dikkatine dokunacak malûmat çıkarıyor. Hatırlanan durumun, 

olgunun, eşyanın küçüklüğünü ve basitliğini değil, o günkü yaşantı içinde ne derece 

mühim olduğunu düşünüyoruz. Bu malûmatta milletimizin eğilimlerini, 
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alışkanlıklarını, içtimai kabiliyetlerini de görüyoruz,hatırlıyoruz. Meselâ, 

buzdolabının henüz hayatımıza yani evlerimize girmediği yıllarda, evlere serinlik 

taşımak, bazı yiyecekleri soğutmak ve belki korumak için satın alınan buzun 

kesilişini, büyüklüğünü, eve götürülüşünü öyle tatlı anlatıyor ki yazar, bu basit hadise 

nazarımızda birdenbire önem kazanıyor.  

“Bir dönemin artık örneği azalan, belki hiç kalmayan”, başka yerde 

anlatılmayan ve kaybolmuş olan yaşama biçimlerini Balat monografisinde buluyoruz. 

Bir bilgiyle, bir çıkarımla yapılan yorumlar da böyle değerli. Söz gelimi, Hocanın çok 

zaman yaptığı gibi, ihtiyatla söylediği şu tespiti: “Galiba Balat’ın Rumları, 

Yahudilerden daha zengin veya hallice idiler. Evleri üç katlı, daha muhkem yapılardı 

ve sokaklar boyunca bir mimarî elden çıkmış gibi görünüşleri vardı.” (s. 72)  

Eski İstanbul’da dolayısıyla yetmiş seksen sene evvelki cemiyetimizde yatay 

sokakların yani bahçeli ve az katlı evlerin nasıl bir komşuluk ve tabiatıyla dayanışma 

ve yakınlık tesis ettiğini de okuyoruz Balat kitabının sayfalarında. Orhan Okay, 

apartmanın yani yüksek katlı binaların bu ilişkileri nasıl soğuttuğunu veya yok 

ettiğini, sokağa yukardan (dikey) bakan insanların artık birbiriyle arasının açıldığını 

da yaşadıklarından çıkardığı sonuçla isabetli bir tespit olarak söylüyor. Kitaptaki 

“komşular ve komşuluk” bahsini okuyunca, insanın bir görevinin de, yaşadıklarından, 

gördüklerinden iyi hikâyeler biriktirmek olduğunu; anlatmaya değer ne kadar 

hikâyemiz varsa, o kadar zengin bir hayat yaşamış, o derece verimli bir ömür sürmüş 

olduğumuzu düşündüm. Kendimizi ve çevremizi/ diğerlerini ne kadar çok/ iyi tanır ve 

bilirsek, bu vesileyle kedere ve neşeye ortak olma şansımız doğuyor, dedim. Burada 
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da örneklerini okuduğumuz anı-öykücüklerin bize toplum yapımızı çözümleme 

imkânı sunduğunu da gördüm.  

Orhan Okay çocukluğunda tanıdığı ve unutamadığı nalbur komşuları Mehmet 

Efendi’ye dair hatıracığı şu cümlelerle bitirir: “Mehmet Efendi halkımızın okur yazar 

kesiminden mümin bir insan, az kazançla yetinen mütevekkil bir esnaftı. İkinci Dünya 

Savaşı’nın hemen arkasından demokrasi denemeleriyle başlayan nispi serbestlikler 

arasında hac yapılmasına da izin çıkınca ilk defa Hicaz’a gidenlerden oldu. Hac 

dönüşü hastalanarak Şam’da vefat ettiğini ve orada defnedildiğini işittik.” (s.92) Şu 

kısacık paragraftan bir dönemin cemiyet hayatına, yakın dönem toplum tarihimize 

dair mühim tespitler çıkarabiliriz. Anlatılan öykücükten toplumdaki okur yazar 

sayısının azlığını; esnafın kanaatkâr ve tevekkül sahibi olduğunu; sözde Müslüman bir 

ülkede en temel insan hakkı olan ibadet etme hakkının demokrasi denemeleriyle 

kazanıldığını, dönemin seyahat şartlarının muhtemelen kötü olduğunu anlamamız zor 

değil.  

“Nasıl anlatabiliriz şimdikilere?”  

O zamanla bu zaman arasında, yaşama biçimlerimizin kimi kısımlarında, öyle 

hızlı, takibi ve izahı zor değişmeler olduki (bir kısmına bendeniz de şahidim), 

Hocamın hatıralarını okurken yer yer bambaşka bir zaman, sanki çok geride kalmış 

bir devrin hayat sahnelerini görür gibi oldum. Meselâ, “telefon denilen bir aletin 

neredeyse hiç kullanılmadığı” bir hayatı; muayenehanesi olmadığı için eczanelerde 

bekleyen, çağrılınca veya haber bırakılınca alçakgönüllüce hastanın evine kadar giden 

doktorları; istediğiniz kadar ekmek alamamayı; basma bezi, şeker ve çay bardağı 

bulamamayı; radyonun bile çok az evde dinlenebildiğini bu günkü nesle anlatmak 
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kolay görünmüyor. “Fakir Bir Semtte Savaş Yılları” kısmında (s. 130-135) 

anlatılanlara şimdiki insanın inanası gelmez diye düşünüyorum. Sinemada seyredilen 

“sessiz film”leri; sokak aralarında elinde çıngırak ağzında boru bağırarak akşam 

oynatacağı filmin reklamını yapan sinemacıları; gün boyu hemen neredeyse araba 

geçmeyen sokaklarda serazat oynayan ve boş arsalarda börtü böceği, çimeni çiçeği, 

envai çeşit bitkileri tanıyan çocukları bile bugünün şehirlisine anlatmakta zorluk 

çekebiliriz.  

Velhasıl; bir devrin çarşısı, pazarı, esnafı, insan ilişkileri, eğlenceleri; en 

mühimi “zevk ve yaşama üslubu”nu görüyoruz Orhan Hoca’nın anlattıklarında. Şimdi 

de büyük şehirlerimizin bile birçok semtinde seyyar satıcılar görülmektedir. Sattıkları 

ürünler ve satma biçimleri elbette değişti. Kullandıkları vasıtalar değişti, sesler 

değişti. Besteli, tekerlemeli, manili sevimli insan seslerinin yerini, kulak zarımızı taciz 

eden megafon veya hoparlör bağırtısı aldı. Fakat şu itimat hâlinin bir daha 

yaşanacağını sanmıyorum: “Bu satıcıların pek çoğu da veresiye ticaret yaparlardı. 

Özellikle bazı evlerde hemen her gün alınan süt, sebze, yoğurt gibi yiyecekler için 

sokak kapısının kenarına tebeşirle alacaklarını işaretler, aybaşında da tahsil ederlerdi.” 

(s. 152) Bu “hikâye”nin gerçek hayattan alındığına, zamanenin “kredi kartı nesli”ni 

gel de inandırıver!  

Sonuç  

Üzerinde durduğumuz monografide, İstanbul’un en eski semti Balat’ın yetmiş-

seksen sene evvelki vaziyetini, o günün şartlarını ve insan ilişkilerini, bizzat o yılları 

yaşayan müşahedesi keskin ve kıymetli, dili yetkin bir anlatıcının kaleminden okuduk. 

Bu kitapta anlatılanlar, sadece İstanbullulara, Balat ve Fenerlilere, bugün artık 
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yaşlanmış bulunan eski kuşağa hitap etmiyor. Bir devrin(1940-50 arası) yaşayışını, o 

zamanki sosyal ve kültürel yapıyı merak eden, o zamandan bu zamana 

şehirlerimizdeki değişmeyi yahut tahribatı görmek isteyenler için de çok lüzumludur. 

Bilindiği gibi, resmî tarih yazıları, toplumların sosyal dokularına bu kadar nüfuz 

edemez, bu canlılıkta anlatamaz, çok zaman dönüp bakmazlar bile. İçinde yaşadığımız 

cemiyeti daha yakından tanımak için bu türden kitaplara ihtiyaç vardır.  

Hasılı; sosyal tarihçiler, toplumbilimciler, İstanbul’un yakın geçmişteki hayatını merak 

edenler, farklı etnik unsurların nasıl bir arada yaşadığını anlamak ve görmek emelinde 

olanlar, nihayet daha özel bir arzuyla kıymetli edebiyat hocası M. Orhan Okay’ın nasıl bir 

çevrede ve hangi şartlarda yetiştiğini bilmek isteyenler; zengin bir malzemeyi ve 

malûmatı Balat kitabının sayfalarında bulacaklardır. Üstelik bir yığın olarak değil; düzene 

konmuş, mühimden eheme sıralanmış, seçilmiş/ ayıklanmış, tertip edilmiş, anlatımındaki 

tatlılıkla okuyana gîran gelmeyecek bir biçimde. 
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Erek Metin 

 ذكريات زمن "المهترئ مبكرا"

 ملخص

في كتاب "بالط"، وهو موضوع هذه المقالة، تحت إرشاد أورهان أوكاي نتجول في حّي 

أو أحياء قديمة تقع على جانب تّل مرتفع في الّساحل الغربي لمنطقة "خليج" ونّطلع على 

ي" وهو من "السّكان حياة األربعينيّات. وأوكاي باعتباره  ْيجِّ ولد ونشأ في "سورِّ

األصليّين" لهذه المنطقة التي تعتبر أقدم منطقة سكنية في إسطنبول، يقدّم لنا في حكاياته 

المخّصصة لهذه المنطقة، َمشاهد مذهلة للحياة والعالقات اإلنسانيّة قبل سبعين عاًما. 

ال والّرشاقة والجوانب البشريّة ونرى في انطباعاته ظروفنا المعيشيّة أي: فقرنا والجم

التي فقدناها. ونقرأ مغامرة نشأة أستاذ األدب، وله باع طويل فيه، في مرحلتي طفولته 

مالحظاته وفتّوته بين السطور، وهو يمتلك أسلوبًا كفًؤا ومثيًرا لإلعجاب في سرد 

 وذكرياته .

 األربعينيات، اللطافة الغائبةإسطنبول، سوريجي، بَاَلط، فََنر، الكلمات المفتاحية: 

 

 كيف تتجول في إسطنبول؟

في إحدى مقاالته، قال الحكواتي مصطفى كوتلو إن زيارة إسطنبول لها آداب 

خاصة وأنه ال يمكن زيارة مهد الحضارات "انطالقًا من أي مكان نريده".إذا أتيحت لي 

لمعرفة وحب هذه الفرصة إلبداء رأيي، لقلت: إن هناك طريقة أخرى للتجول رغبةً 

ولد  -إن أمكن  يدا بيد-المدينة القديمة الرائعة إسطنبول، وهي أن تتجول مع شخص 

وترعرع هنا ونشأ على ثقافاتها المتنوعة التي خالجت نفسه ومشاعره، ووقع في حبها 

القيام بذلك بشكل حقيقي، يمكننا على األقل أن نفعل   واكتشف جمالها. وإذا لم نتمكن من

 خالل كتب ومقاالت هؤالء الكبار األفذاذ الذين خلّدوا تجاربهم فيها.ذلك من 

ي"  يجِّ قبل أكثر من عشر سنوات، كنت قد تجولت خطوة خطوة في أماكن "بُوَغازِّ

بالقسم اآلسيوي تحت إرشاد "مؤرخ بوغازيجي" صالح  -أحياءه كانت أم شوارعه-

 بيرسل الذي قرأت مجلداته.

حد أقدم أحياء إسطنبول، والمناطق المحيطة به و"فَنَر" واآلن، تجولت في "بَالط"، أ

المجاور له، كما لو كنت أعيش في زمن قديم جدًا، برفقة ابن إسطنبول المحترم بل سيد 

من إسطنبول محب للمعروف. والمقالة التالية التي ستقرؤونها هي المالحظات أو 

تي أعتقد أنه ينبغي اإلعالن االنعكاسات لهذه الجوالت التي تبدو مهمة بالنسبة لي وال

 عنها لآلخرين.

 

 الساكن األصلي إلسطنبول؟ من

يشرح أستاذي العزيز والفاضل أورهان أوكاي بعض المفاهيم حول المدينة قبل 

أن يأخذ أيدينا في جولة حول "بَالط". ويتحدث عن "الحي" الذي ال يُعرف من أين يبدأ 

وينتهي في المدن التاريخية، وبخاصة في إسطنبول، ويتحدّث عن ثقافته الفريدة. وأثناء 
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يًا من هذه "المناطق"، على الرغم من عدم اعتبرها ذلك، ندرك أن المدن تتكون فعل

رسميًا أنها كذلك. عندما يُسأل شخص ما عن مكان إقامته في المدينة، يقول اسم منطقته 

وهذا يثبت هذا الرأي. وكذلك يحدثنا الكاتب عن معنى "الحارة" التي لم يبق شيء منها 

وعلى سبيل المثال، يُرينا  سوى اسمها. وبعد ذلك يعبر عن بعض آرائه حول إسطنبول.

حدود إسطنبول الكالسيكية/القديمة، أي "سوريجي" إسطنبول. ولربما ال يعرف معظم 

الناس الذين يعيشون في إسطنبول اليوم حدود هذه المدينة القديمة، التي يزيد مجموعها 

سوار عن عشرين كيلومتًرا. "بعد أن اعتمد العثمانيون المدينة األصلية على أنها داخل أ

المدينة، أطلقوا على معظم المستوطنات الجديدة التي أقيمت خارجها اسم "قرية ")ص. 

َل إليه 12 (. وإن عدم وجود منطقة تُسمى "قرية" داخل حدود "سوريجي" يُعّزز ما تََوصَّ

األستاذ. والذين يعيشون بالفعل في هذه المناطق الجديدة يتحدثون عنها أيًضا باسم 

وي"، "كاراكوي"، "أورتاكوي"، "مجدية كوي"، "يانيكوي"، "قرية": "علي بيك

وفي المصطلحات العثمانية، "المدينة" هي إسطنبول، … "كاديكوي"، "جينجيلكوي"

وجميع المدن التي يزيد عددها اليوم عن ثمانين مدينة "ريفية". ولهذا السبب، عندما 

الذهن "إسطنبول". يتعلق األمر بـ "شاهيرلي"، أي الحضري، يجب أن يتبادر إلى 

وبحسب األستاذ فإن إسطنبول الرئيسية هي "سوريجي". حسنًا، من هو اإلسطنبولي 

الحقيقي؟ إذا سألَت األستاذ أورهان، فيقول: هم أولئك الذين ولدوا وترعرعوا وعاشوا في 

"سوريجي"، إسطنبول مثله تماًما. لدى أستاذي المرحوم أيًضا فكرة جميلة مفادها أن 

لذين لم يعيشوا في "سوريجي"، ولم يعرفوا المنازل والشوارع والتجار "أولئك ا

واألسواق والمساجد والمقابر والسكان المحليين في المنطقة يجب أال يعتبروا أنفسهم 

  (13يعيشون في إسطنبول." )ص. 

 أين يقع بالط؟

يقول أورهان أوكاي: "إن أفضل طريقة للتعرف على المدينة هي التجول في 

( حتى التجول مثل الفالنور )المتسكع( عبثا 15ها سيًرا على األقدام". )ص. شوارع

دون وجود هدف معين أفضل من "التجول بالسيارة". ال يمكن التعرف على المدينة 

المنطقة التي ولد ونشأ فيها منذ   والمنطقة إال على هذا النحو. وأيًضا تجول أوكاي في

ي المدينة مشيا من وقت آلخر. وبعد مغادرته صغره سيًرا على األقدام كما تجول ف

كان يزور هذه  -بالتأكيد-"بالط"، حيث أمضى أجمل اثنين وعشرين عاًما من حياته، 

المنطقة التي نشأ فيها، كما لو كان يصل الرحم. لكن بشكل خاص ل"كتابة" حي 

 "بالط" بعد خمسة وخمسين عاًما من هذا الفراق، عاد أستاذي إلى منطقته؛ مرة

أخرى بالفضول وبمزيد من الحب، ولكن مع حزن الفاقدين، وتجول في كل زواياها 

 خطوة بخطوة.

يتحدث أورهان أوكاي عن "الخريطة والوعي بالخطة" لتحديد مكان حي 

"بالط" في المدينة التي تتوسع اليوم. هذا الوعي ضروري للغاية من أجل فهم موقع 

معلومات االتجاه. فيما سوى ذلك، ال  -أيًضا-المنطقة. وال بد من أن نضيف إلى ذلك 
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يمكننا التعرف على المدينة التي نعيش فيها وال المنطقة. )اليوم، الشباب الذين يذهبون 

إلى العديد من األماكن بواسطة الخرائط التي في الهاتف وهو في أيديهم ال يعرفون 

 أين تقع المدن، وال مواقف أحياء المدينة التي يعيشون فيها!

أين يقع حي "بالط" في إسطنبول وكيف تصل إلى المنطقة؟ إذا اتبعتم "ديوان 

يولو"، والذي يعتبر أطول طريق في إسطنبول، فسوف تنزل في حي "بالط". نظًرا 

ألن "سوريجي" تم إنشاؤه على مستوى سطح البحر باتجاه أسفل أعلى تّل في 

الط" من جميع االتجاهات. إسطنبول، أي على ساحل "خليج"، فإننا ننزل إلى حي "ب

عندما تعبر جسر "َغلََطة" نحو "أمين أونو"، اتجه يمينًا ، واجعل "الخليج" على 

بعد فترة، وبمجرد أن  يمينك وقم بالسير على طول الشاطئ؛ ستصل إلى حي "فَنَر"

تمر هناك، ستصل إلى بالط. وسيأخذك االتجاه الذي تمشي فيه إلى منطقة "أيوب" 

 قليال.إذا استمررت 

 ثالثة أو أربعة أعراق معًا

( كما 20"في الواقع حي "بالط" هو سوق أقِّيَم عند مصب دورتيول.")ص. 

رأينا في جميع المدن التاريخية في األناضول تقريبًا، تقع المنطقة حول هذه األسواق. 

ألن األشخاص الذين يعيشون هنا يلبون احتياجاتهم العديدة من هذا السوق دون 

بعيدًا. ويقومون بالتسوق اليومي من المتاجر هنا. وحتى الخمسينيات من الذهاب 

القرن الماضي، كان حي "بالط" مثل مدينة صغيرة، لديها كل شيء تقريبًا: 

المستويات، محالت تجارية  مستشفى، صيدلية، سينما، دور عبادة، مدارس لجميع

 …متنوعة 

وية وتلوينا على سواحل تعتبر منطقة "بالط" واحدة من أكثر المناطق حي 

(، أي عندما كان عدد سكان 1945-1935"خليج" خالل طفولة األستاذ بين أعوام )

إسطنبول أقل من مليون نسمة. وكما يعيش هنا المسلمون والروم واليهود واألرمن، 

وإلى جانب المساجد الموجودة في المنطقة، توجد أيًضا كنيسة ومعبد يهودي كأماكن 

الكاتب: إن أولئك الذين ليسوا من إسطنبول ال يعرفون حي "بالط"، للعبادة. يقول 

 وأولئك الذين ال يعيشون هنا ال يعرفون المنطقة جيدا.

وأيضا واحدة من المناطق النابضة بالحياة الملونة والسعيدة في تلك السنوات 

( هي منطقة "َفنَر"، بجوار حي بالط مباشرةً. ويعطي األستاذ بعض 1935-1950)

معلومات عن هذه المنطقة في كتاباته. وسبب سرد المعلومات عن "فنر" هو ال

لمجاورة ضاربة في القدم وثانيا أن تتضح مالمح هذه المنطقة، وكذلك يشير   الوفاء

إلى المناطق المجاورة المحيطة بفنر وبالط. من خالل تحديد خصائص المستوطنة 

يش فيها. ومن الواضح أن التعرف والمباني التاريخية والشخصيات المهمة التي تع

على حي "بالط" ، وهو حي يقع في وسط المدينة األصلية/التاريخية في ذلك الوقت، 

 حيث تؤدي إليه جميع الطرق، يعني أيًضا اكتشاف إسطنبول في تلك السنوات.
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معظم المنازل مبنية على ُمْرتَفَعات في حي "بالط" ألنها منطقة قائمة على 

قها وعرة. هذه الُمْرتََفعات أطلق عليها أسماء متعلقة بسبب أو منحدَر تل، وطر

(، مرتفع Hasan Hüseyinشخص ما. وعلى سبيل المثال، مرتفع حسن حسين )

بشيء ال يعرفه معظمنا وهو:   (... يخبرنا اليوم أستاذيPastırmacıباستيرماجي)

ها كانت أو في "في إسطنبول، حيث توجد مرتفعات على كل جانب تقريبًا، في بدايت

وسطها، تم وضع أحجار رخامية، معظمها أسطوانية الشكل وأحيانًا بأربعة أركان، 

هذه األحجار تُسمى حجرة   وذلك للسماح للحمالين باالستراحة والراحة. وكانت

 (45الحّمال. ")ص. 

 

 اللطافة المتالشية

شوش بوجهه الب  بينما كان يتجول معنا في منطقته يخبرنا أورهان أوكاي

المعتاد عليه وخطابه اللطيف عن المباني، واحدًا تلو اآلخر، التي ال يزال بعضها 

را أو مفقودًا أو تم ترميمه من جديد . أثناء نقل انطباعاته  قائًما، وبعضها مدمَّ

في جيب سترته المحتمل أن   وذكرياته، يشير إلى هذه المباني بيده، ويده األخرى

وهو ما يليق به جدا. ويتحدث عن وضع هذه المباني في يكون لونها بنيا حليبيا ، 

طفولته وشبابه. ويتحدث عن األزقة واحدا تلو اآلخر وهو يتجول فيها. وفي كل 

زاوية تقريبًا، يرى ويُرينا الجمال الذي يتالشى بسرعة في زمن "المهترئ" مبكرا. 

خذنا إلى والطرق الترابية والشارع الوحيد الذي هو مرصوف بالحصى وكأنه يأ

أماكن األزمنة القديمة جدا. ويقول األستاذ: كنت أعتقد أن أجمل الطرق كانت من 

المسمى باألسفلت. يتحدث   الخشب الصلب حتى رأيت في السنوات التالية الشيء

بالحب والشوق لتلك األيام، مع اإلضافة القليلة من الذكريات والقصص بينهما. يمكنك 

ن تحدثه مدى ال حزن الذي يشعر به عندما ينظر إلى أن تتصور مِّ

"كوركتشو"، الذي كان يتدفق في طفولته ولكن اليوم، مثل األسبِّلة األخرى،   سبيل

 انقطعت مياهها وأصبحت في حالة خراب.

 

كما قلت، هناك رائحة شوق للماضي في تفاصيل سرده هناك أوقات كان الفقر 

ا اليوم في حياتهم. كل منا يشتاق فيها شائعا، ولكن كانت توجد البساطة التي نفتقده

إلى منازل مصنوعة من الخشب والحجر متكونة من طابق واحد أو طابقين ونادًرا ما 

تكون من ثالثة طوابق مع حدائق! يشعر األستاذ بالحزن عندما يرى أن هذا الشارع 

يوم األفقي قد تم استبداله "بعمارات متعددة الطوابق ال ميزة لها" مع مرور الوقت. ال

، يحزن على أماكن طفولته التي لم يبق منها شيء إال ذكرياتها المتبقية. لحسن الحظ، 

ماتزال "المدرسة الحجرية" قائمة حيث درس فيها األستاذ االبتدائية. على الرغم من 

استخدام مبنى المدرسة لخدمات أخرى، إال أنه في مكانه الصحيح. وفي تلك 

يل من المدارس االبتدائية المسماة "مدرسة حجرية" السنوات، "كان هناك عدد غير قل
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في العديد من مناطق إسطنبول. وعلى ما يبدو، بعد المدارس القديمة، ومعظمها من 

 (41الخشب، اختار الناس هذا االسم المشترك لمباٍن مثل هذا ".)ص. 

في األربعينيات من القرن الماضي، لم يكن للمدارس االبتدائية اسم، ولكن كان 

ديها أرقام. أورهان أوكاي درس في المدرسة االبتدائية السابعة عشرة لمدة خمس ل

سنوات. ومن المصادفات اللطيفة عندما تمت تسمية المدارس االبتدائية بعد عام 

بدل ترقيمها، فإن اسم هذه المدرسة المكونة من طابق واحد عند الزاوية حيث  1950

َرَمان" مع شارع "سلما ء توْمُروك" يصبح اسم هذه المدرسة مدرسة يتقاطع شارع "دِّ

المعلم ناجي االبتدائية. ودرس أورهان أوكاي في مدرسة "أدرنة كابي" اإلعدادية 

للجامعة في يونيو لعام   لمدة ثالث سنوات. )أتذكر أنني تقدمت المتحان الدخول

درنة إما في المدرسة اإلعدادية التي كان يدرس فيها أستاذي أو في مدرسة "أ 1981

 كابي" االبتدائية.(

أثناء زيارة المنطقة، هناك وجوه وشخصيات مثيرة لالهتمام تذكرنا بها بعض 

المباني. وعلى سبيل المثال، يتذكر أورهان أوكاي اإلمام طيار أفندي الذي تم تغيير 

اسمه إلى "طيار المجنون" ألنه كان يؤم صالة التراويح العشرين ركعة بتحية واحدة. 

لى قيد الحياة اآلن، فمن المحتمل أن يُلقب بـ "اإلمام السريع". يحرص لو كان ع

 الناس على استخدام األلقاب عندما يكون اإلنسان خارج عن المعتاد في تصرفاته.

 …القيمة الدائمة إلى اليوم 

وتشغيل المحالت   فيما يتعلق بالبنية االجتماعية في حي "بالط" مثل الوظائف

والمهنة التي يقوم بها هؤالء الناس القادمون من مدنهم المختلفة؛ التجارية، والتجار، 

ينقل أرهان أوكاي مواقف تُؤخذ كمثال ومعلومات مفيدة حول الحياة الماضية التي 

تركناها أو نسيناها اليوم. اسمحوا لي أن أذكرها، مثل: ال يعرف الكثير من الناس 

التي   تى في الفرق بينهما. "البقالية"الفرق بين "البقال" و "البقالية" ولم يفكروا ح

رأيت اسمها على أبواب المحالت أو على النوافذ قبل أربعين أو خمسين سنة، هو اسم 

المتاجر الكبيرة حيث كان هناك "كل شيء يمكن أن تتخيله تقريبًا" والذي سيكون 

ضروريًا لمنزل في تلك السنوات عندما لم تكن هناك متاجر بمفهومها المعروف 

متاجر صغيرة حيث يتم  -كما تعلم-اليوم. ومن ناحية أخرى، فإن "البقاالت" هي 

 توفير الضروريات اليومية المهمة للغاية.

 

أورهان أوكاي.. إنه يضع كل الذكريات في ذهنه، وآثاًرا صغيرة من الماضي 

د بالترتيب مع موقفه من العلماء، ودقة وانتباه، وربما يفرزها ويحولها إلى سرد مفي

ومثير لالهتمام. ومن معظم التفاصيل البسيطة، ينتج معلومات مفيدة أو تشد انتباه 

شخص ما. نحن ال نفكر في الموقف والظاهرة ، وصغر وبساطة الشيء، إنما نفكر 

في كم كان مهًما هذا الشيء في حياة ذلك اليوم. في هذه المعلومات، نرى ونتذكر 

ة ألمتنا. وعلى سبيل المثال، في السنوات التي الميول والعادات والقدرات االجتماعي
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لم تدخل فيها الثالجة إلى حياتنا بعد، أي: إلى منازلنا، يصف المؤلف قَِّطَع الثلج 

وحجمها ونقل الثلج الذي تم شراؤه إلضفاء البرودة على منازلنا، وتبريد بعض 

 هاننا.في أذ  الطعام، وربما للحفاظ عليها، وفجأة يكتسب هذا الموقف أهمية

عند التنقيب في حي "بالط"، نجد أنماط الحياة التي هي "أمثلة متناقصة 

لعصر ما، أو ربما لم تبق أبدًا"، ولم يتم وصفها في موقف آخر واختفت. والتعليقات 

التي قِّيلت بمعرفٍة، أو استنتاج ذاُت قيمة أيًضا. وعلى سبيل المثال، كما فعل األستاذ 

األستاذ بدقة مايلي: "أعتقد أن يونانيي حي "بالط" كانوا  لفترة طويلة، ومثل ما ذكر

أغنى أو أفضل حااًل من اليهود. كانت منازلهم من ثالثة طوابق، وأكثر صالبة، 

 (72وبدت وكأنها عمل معماري على طول الشوارع.")ص. 

نقرأ أيًضا على صفحات كتاب "بالط" كيف أن الشوارع األفقية، أي: البيوت 

االرتفاع ذات الحدائق، تؤسس التضامن والتقارب مع الطبيعة في إسطنبول منخفضة 

القديمة وبالتالي في مجتمعنا قبل سبعين ثمانين عاًما. يقول أورهان أوكاي كيف أن 

المباني السكنية، أي: المباني الشاهقة، تفرق أو تدمر هذه العالقات، واألشخاص الذين 

ا( أصبحوا اآلن متباعدين عن بعضهم البعض. ينظرون إلى الشارع من أعلى )عموديً 

عندما أقرأ قسم "الجار والجيران" في الكتاب، أفهم أن من واجبات اإلنسان أن يجمع 

القصص الجيدة مما عاشه ورآه؛ اعتقدت أنه كلما زاد عدد القصص التي تستحق 

ومحيطنا /  روايتها، عشنا عيًشا أكثر ثراًء، وأفيد عمرا. قلت: إنه كلما عرفنا أنفسنا

واآلخرين بشكل أفضل، زادت فرصة مشاركتنا في األفراح واألتراح. هنا أيًضا، 

رأيت أن قصص الذكريات، واألمثلة التي نقرأها، تتيح لنا الفرصة لتحليل بنيتنا 

 االجتماعية.

 

يختتم أورهان أوكاي ذكرى جاره صاحب محل خردوات، محمد أفندي، الذي 

نه في طفولته، بالجمل التالية: "محمد أفندي كان مؤمنًا كان يعرفه ولم يستطع نسيا

ومن القسم المتعلم من شعبنا، تاجر مخلص له القليل من األرباح. وكان من أوائل 

َح بالحج وسط الحريات النسبية التي بدأت مع  الذين ذهبوا إلى الحجاز عندما ُسمِّ

وسمعنا أنه مرض عند  محاوالت الديمقراطية مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية.

( من هذه الفقرة القصيرة، 92عودته من الحج ومات في دمشق ودفن هناك.")ص. 

يمكننا أن نتوصل إلى نتائج مهمة حول الحياة االجتماعية لفترة ما وتاريخنا الحديث 

للمجتمع. ومن القصة المروية، نفهم انخفاض عدد الكتاب المتعلمين في المجتمع؛ وأن 

ر راضون وقانعون وليس من الصعب علينا أن نفهم أن حق اإلنسان أصحاب المتاج

األساسي في العبادة، وهو أهم حقوق اإلنسان األساسية فيما يسمى بالدولة اإلسالمية، 

قد تم الحصول عليه من خالل تجارب الديمقراطية، ومن الواضح أن ظروف السفر 

 في تلك الفترة ربما كانت سيئة.

 ذه األمور للجيل الصاعد؟""كيف يمكننا إخبار ه
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بين ذلك الوقت ووقتنا هذا، في بعض أجزاء أنماط حياتنا، كانت هناك 

تغييرات سريعة وصعبة المتابعة والشرح )وكنت أيًضا شاهدًا على بعضها(. وأثناء 

قراءة ذكريات أستاذي، شعرت كما لو أنني رأيت مشاهد الحياة لزمن قديم جدًا. 

اة التي ال يُستخدم فيها "جهاز يسمى الهاتف على اإلطالق"؛ وعلى سبيل المثال، الحي

واألطباء الذين ينتظرون في الصيدليات ألنهم ليس لديهم عيادة، ويذهبون بتواضع 

إلى منزل المريض عند االتصال بهم أو عند إيصال الخبر؛ وعدم القدرة على شراء 

سيج القطن والسكر وأكواب الخبز بالقدر الذي تريده؛ وعدم القدرة على العثور على ن

الشاي؛ ال يبدو من السهل إخبار جيل اليوم أنه حتى المذياع يمكن االستماع إليه في 

عدد قليل جدًا من المنازل. أعتقد أن الشخص الذي يعيش في زمننا ال يؤمن بما هو 

(. 135-130موصوف في قسم "سنوات الحرب في حي فقير" في الكتاب )ص 

التي تُشاهد في السينما ؛ وصانعي األفالم الذين يعلنون عن الفيلم "األفالم الصامتة" 

الذي سيعرض في المساء مع جرس يدوي ويصرخون عبر بوق؛ حتى األطفال الذين 

يلعبون بحرية تامة في الشوارع بدون سيارات تقريبًا طوال اليوم ويعرفون كل أنواع 

 لسكان المدن اليوم. النباتات في أراض فارغة، وقد نجد صعوبة في شرح ذلك

باختصار؛ السوق وأصحاب المتاجر والعالقات اإلنسانية ووسائل الترفيه 

شيء هو أننا نرى "الذوق ونمط الحياة" في سرد األستاذ   لفترة من الفترات؛ وأهم

أورهان أوكاي. اآلن، نرى البائعين المتجولين في العديد من األحياء في مدننا 

لمنتجات التي يبيعونها والطريقة التي يبيعون بها. تغيرت الكبيرة. بالطبع تغيرت ا

الوسائل التي استخدموها، وتغيرت األصوات. وتم استبدال األصوات البشرية اللطيفة 

والقوافي بالصراخ بمكبر الصوت الذي يزعج األذن. لكنني ال أعتقد أن حالة الثقة 

ين أيًضا على التجارة عن هذه لن تحدث مرة أخرى: "اعتاد العديد من هؤالء البائع

طريق "الشراء بالدين". في بعض المنازل، اعتادوا على وضع عالمة بالطباشير 

على جانب باب الشارع لألطعمة مثل الحليب والخضراوات التي يتم شراؤها يوميًا 

( حاول واقنع "جيل البطاقات 152وقضاء هذا الدين في بداية الشهر.")ص. 

 هذه القصة مأخوذة من واقع الحياة! االئتمانية" في زمننا أن

 

 خاتمة

قبل   في الدراسة التي نتناولها هنا، نقرأ حالة "بالط"، أقدم أحياء إسطنبول

راو فذ عاش  من قلمثمانين سبعين عاًما، وظروف ذلك اليوم والعالقات اإلنسانية، 

تلك السنوات. ما تم وصفه في هذا الكتاب ال يخاطب فقط أهل إسطنبول، "بالط" 

و"فَنَر"، الجيل القديم الذي شاخ اآلن. إنما هو ضروري أيًضا ألولئك الذين لديهم 

(، والبنية االجتماعية والثقافية في 1950-1940فضول حول حياة سنوات ما)بين 

رؤية التغيير أو الدمار في مدننا منذ ذلك الحين. وكما هو ذلك الوقت، وللذين يريدون 

معروف، ال تستطيع الكتابات التاريخية الرسمية أن تتسلل إلى النسيج االجتماعي 

للمجتمعات إلى هذا الحد، وال يمكنها أن تسرد بهذه الحيوية، بل أصال إنها ال تنظر 
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للتعرف بشكل أفضل على  إلى الوراء في غالب األحيان. ومثل هذه الكتب ضرورية

 المجتمع الذي نعيش فيه.

خالصة القول؛ المؤرخون االجتماعيون، وعلماء االجتماع، وأولئك الذين 

لديهم فضول بشأن الحياة من زمن قريب في إسطنبول، وأولئك الذين يريدون أن 

ون يفهموا ويطلعوا على كيفية التعايش للعناصر العرقية المختلفة، وأولئك الذين يريد

أن يعرفوا في أي بيئة وتحت أي ظروف نشأ مدرس األدب الغالي أورهان أوكاي؛ 

سيجدون ثروة من المواد والمعلومات في صفحات كتاب "بالط". عالوة على ذلك، 

ليست عشوائية إنما منظمة وتم ترتيبها من األهم إلى المهم، وبدقة عالية في اختيار 

ويصعب عليه القراءة بفضل سرده الحلو المضمون وبطريقة ال تجعل القارئ يمل 

 والراقي.
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