BUGÜN BU GECE SOSYAL YAŞAM REHBERİ / 13.07.2010

“İstanbul Sohbetleri” yazı dizimizin üçüncüsüne, Ayasofya Müzesi
Başkanı Sayın Haluk Dursun ile boğaz semtleri hakkında yaptığımız
sohbetle devam ediyoruz…

İstanbullular için boğaz semtlerinin ayrı bir yeri vardır kuşkusuz… Haluk Dursun’a ise tarihçi
kimliğiyle değil, bir İstanbullu olarak boğaz semtlerini sorduk:

Haluk Dursun: Yaş dönemime ve psikolojik durumuma göre değişiyor doğrusu… Psikolojisi
çok değişken birisi değilim aslında, ama yine de değişiyor. Eylül ve ekim aylarında Kanlıca’yı
seviyorum. Nisan ve Mayıs aylarında Ortaköy’ü seviyorum. Daha sonra… Çengelköy’ü
seviyorum… Yani böyle bir sıralamam var.

bugunbugece: Peki, Haluk Dursun’un ilk üç Boğaz Semti desek?

Haluk Dursun: İlk üç yapmak gerekirse; Anadoluhisarı bunun içerisinde var bir defa...
Anadoluhisarı her zaman olanlardan bir tanesidir benim için. Ben uzun süre Spor
Akademisi’nde yönetim üyeliği de yaptım. Anadoluhisarı’na çok gittim geldim. Anadoluhisarı
biliyorsunuz ilk tarihi mekanların olduğu bir semttir ayrıca.

Çengelköy yine her zaman ilk üç içerisinde yer alır. Tabii yaşanmışlıklar, hatıralar... Bir de
benim ilk göz ağrım vardır. Ben İstanbul’a ilk geldiğimde gözümü Ortaköy’de açtım. Onun için
bende Ortaköy’ün de ayrı bir yeri vardır…

Dolayısıyla bu üçü benim için her zaman ön plana çıkıyor. Ama onun dışında Kandilliyi
sevmiyorum diye bir şey yok. Beylerbeyi’ni de zaman zaman çok severim. Başka semtleri de
çok severim, ama bu üçünü duygusal olarak biraz daha önde tutuyoruz işte.

bugunbugece: “Boğaziçi’nde Kırk Yılım” kitabınız, İstanbul’un 2010’da Avrupa Kültür Başkenti
oluşuna da armağan niteliğinde olmuş sanki… İstanbul’u sizin kadar seven ve sahiplenen
birinin “Bu semti en çok seviyorum” demesi elbette zor. Çok farklı öğeler var. Tarihsel yerler,
sizin duygusal yaklaşımlarınız derken kitapta da bu anlamda öznellikle yoğrulmuş çok güzel
bir doku var…

Haluk Dursun: O kitapta hatıraların ve yaşanmış şeylerin hissettirdiği duygular ve semtler
var. Daha çok benim İstanbul’daki yaşam çizgimle alakalıdır bu. Yani Ortaköy birincisidir,
sonra Beyoğlu gelir Boğaz dışında konuşuyorsak. Çünkü Galatasaray Lisesi’nde yatılı olarak
okudum ben. Pazar günleri de okulda kalıyordum. Yani Beyoğlu’nun bütün Cumartesi ve
Pazarını da yaşayan birisiyim. 1969’dan beri Beyoğlu’nu biliyorum. Beyoğlu beni her zaman
için çok etkiler. Beyoğlu’nun belirli noktaları özellikle benim için önemlidir. Galatasaray
Lisesi’nde öğretmenlik de yaptım. Bu da benim için çok özel bir hatıra oldu.

Bu semtlere Sultanahmet’i de ekleyebiliriz. Gerçi beş yılım Sultanahmet’te geçti, ama
1975’ten beri Sultanahmet’e bir şekilde gidip geliyorum. O sene Sultanahmet’te çalışmaya
başladım. Dönem dönem kopukluklar oldu, ama sonra tekrar geri döndüm. Sultanahmet de
her zaman benim en sevdiğim semtlerden bir tanesidir. Ayrıca Beyazıt da o semtlerin başında

gelir. Üniversite hayatım da orada geçti.

bugunbugece: Son olarak, İstanbul ve sizin aranızda kendinize özel bir yer var mı?

Haluk Dursun: Aslında o şekilde değil, ama Benim “küçük meydanlar” merakım var.
İstanbul’un dışarıdan fazla bilinmeyen lokal bölgeleri vardır, meydanlar… Kalabalıklar, hayat
akar… Bazen oralara tek başıma gitmek çok hoşuma gider.

bugunbugece: Bu samimi sohbet için teşekkür ederiz Haluk Bey...

Haluk Dursun: Ben teşekkür ederim.

