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Tramvay sahnesi
dünyada bir ilk
Derneğin hayata geçirdiği
projeler nelerdir?
En son projemizi anlatmak
isterim. Taksim’in hemen
girişinde döner satan büfeler,
Avrupa standartlarındaki
görünümüne kavuştu. Bir
başka projemiz Beyoğlu
tramvayının arkasındaki
sahnedir. Bu dünyada bir
ilktir, yürüyen bir sahnedir.
2010 Avrupa Başkenti ile
başladı, beş senedir devam
ediyor. Müzik gruplarına
destekte bulunmak adına da
önemli bir projedir. Bunların
dışında Beyoğlu’nu ışıklandırma projesini gerçekleştirdik.
Kapkaranlık olan Beyoğlu
şu an ışıl ışıldır. Şahsen şuna
inanıyorum; neresi karanlık
ve mezbelelikse orada suç
ürer. Tinercisi de şarapçısı da
oraya gider. Biz bu konuya
çok ehemmiyet verdik.

TERÖRE KARŞI
DİMDİK BEYOĞLU
Sevgili okurlar, Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği
Başkanı Nizam Hışım’la bu
söyleşimizi İstiklal’deki terör
saldırısından kısa bir zaman
önce gerçekleştirmiştik. Hışım,
yaşanan üzücü olayların sonrasında şu mesajı bizlerle paylaştı: “Beyoğlu’nda yaşadığımız
üzücü terör olayı bizleri çok
etkiledi. Öncelikle milletimizin
başı sağ olsun. Gücümüzün
farkına varmalıyız. Artık
korkularımızdan kurtulma
zamanıdır. İnsanlarımızı terör
ile yıldırmaya çalışan hainlere
karşı birlik olmalıyız.”

BEYOĞLU ASLINA DÖNÜYOR
Dönüşen, dönüştükçe gelişen ve yenilenen bir Beyoğlu var karşımızda. Biz de Beyoğlu Güzelleştirme
ve Koruma Derneği Başkanı Nizam Hışım ile dönüşümü ilk ağızdan öğrenmek için sohbete koyulduk

BURAYA AYRI BİR
YÖNETİM ŞART
Beyoğlu’nun en önemli sorunlarından biri de güvenlik.
Beyoğlu 24 saat yaşayan nüfus
oranı ile diğer yerleri kıyasladığınızda suçu en az olan bölgelerden biridir. Sorun şudur; buraya
gelen emniyet müdürlerinin
Beyoğlu’nun özel bir yer olduğunu idrak etmeleri gerekiyor.
Bir emniyet müdürü geliyor suç
oranı %10 oluyor, başka biri geliyor %50’ye çıkıyor. Burası
ayrı bir yönetim... Bütün
gösteriler, eylemler burada
yapılıyor. Bütün içkili
mekanlar, kültür merkezleri
burada. Onun için burayı bir
Üsküdar, Bayrampaşa gibi
yönetemezsiniz.

İstanbul denildiği zaman akla ilk gelen
yerlerden biri ‘Beyoğlu’. Öyle ki her sokağı,
her caddesi ayrı bir hikaye anlatıyor. Bu hikayeye kulak vermek isterseniz Beyoğlu’nun
ünlü caddesi İstiklal’de kısa bir tur atmanız
yeterli. Caddede ilerlerken sağlı sollu ışıl ışıl
dükkanları, tarihi mekanları ve her daim 50
metrede bir bulabileceğiniz sokak sanatçıları
ile Beyoğlu’nu yaşamak güzeldir, çok güzeldir.
Evet, Beyoğlu’nu anlatıyoruz… Ama dönüşümü ile birlikte. Dönüşen, dönüştükçe gelişen
ve geliştikçe yenilenen bir ilçeden bahsediyoruz artık. İşin mutfağında olan Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı Nizam
Hışım ile Beyoğlu’nun nasıl bir dönüşüm
içerisinde olduğunu ilk ağızdan öğrenmek

BEYOĞLU ÇÖKMÜŞ DURUMDAYDI
Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği
hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz?
Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği,
1984 yılında Beyoğlu’nun dibe çöktüğü bir
dönemde Beyoğlu’nda bulunan iş adamlarının, sanatçıların, akademisyenlerin bir araya
gelerek kurduğu bir dernektir. Rahmi Koç’tan
Perran Kutman’a, İnan Kıraç’tan Erdoğan
Demirören’e, Şehircilik Uzmanı Kemal Ahmet
Aru’dan daha pek çok önemli kişiye uzanan bir
kuruluşu var. Rahmetli Bay Vitali Hakko’nun
başkanlığının ardından Milli Savunma Bakanı
Nevzat Ayaz’a geçmiştir. Bugün derneğin
başkanlığını ben sürdürüyorum.

1980’lerdeki Beyoğlu’nu anlatır mısınız?
Çökmüş vaziyetteydi. Nasıl devletlerin bir
yükselme, duraklama ve çöküş dönemleri
varsa Beyoğlu da 1923’ten 1960’lara kadar şaşaalıydı. Ticaretin, sanatın çok aktif bir şekilde
döndüğü, konsoloslukların, sinagogların, kiliselerin olduğu, bütün filmlerin prömiyerlerinin
yapıldığı bir Beyoğlu’ydu. 1964’te gayrimüslimlerin yurtdışına çıkarılması ve 1974’te Kıbrıs hadisesi ile beraber aşağı doğru bir hareket
gösterdi. 1980’e kadar Türkiye’nin çalkantılı
döneminde en dibe vuran dönemini yaşadı.
Karanlık, prömiyerlerin yapıldığı sinemalarda
porno filmlerin oynadığı, sokakların pislikten
geçilmediği dibe vurmuş bir Beyoğlu vardı.

Şimdi Yükselme
Devri Başladı
Nizam Hışım, turizm kökenli bir belediye
başkanına sahip olmayı şans olarak görüyor
ve ekliyor: Beyoğlu yükselme devrine geçti...

AKM çok GÜZEL
BİR FIRSAT

Şu an hangi dönemde diyebiliriz Beyoğlu için?
Toparlanma ve yükselme döneminde diyebiliriz. Geçmiş
dönemlerde belediyeler çöp, su, elektrik ve yol sorunlarıyla uğraşırlardı. Günümüz belediyesinde bölgeyi kalkındırma ile uğraşılıyor. Turizmin olduğu bir bölge burası.
Turizm kökenli bir belediye başkanımız olması nedeniyle
Beyoğlu’nu turizm ile kalkındıracak projeler yapılmakta.
Bunların en güzel örneklerinden biri de Talimhane’dir.
Talimhane 1990 yılına kadar araba parçalarının satıldığı
bir bölgeydi. Galataport Beyoğlu’nun çehresini geliştirecek projelerden bir tanesidir; diğeri ise Haliçport’tur.
Okmeydanı ve Tarlabaşı projelerinin tamamlanması ile
Beyoğlu çok daha güzel olacaktır.

Peki, AKM’nin gidişatı ne
durumda?
AKM yeniden inşası ile
Türkiye’nin en güzel opera,
tiyatro, kültür merkezi binası
olabilir. Sidney Opera Binası
Avustralya’da bir simge
olarak gösterilir. Size sorarım,
cumhuriyetten sonra İstanbul’un simgesi olacak bir yapı
var mı? AKM’ye otoparkıyla
yeni bir bina yapabilirsiniz. Beyoğlu için AKM çok güzel bir
fırsat. Devlet oraya uluslararası bir yarışma açarak çok güzel
bir opera binası yaptırabilir.

O yıllar bir kültür mozaiği

DÜNYANIN EN
GÜZEL YERİ OLUR
5 yıl sonra nasıl bir Beyoğlu ile
karşılaşacağız?
Beyoğlu Türkiye’nin kalbi... Burada turizm düşüyorsa her yerde
düşüyor, iyiyse her yerde iyi.
Burası merkez olması özelliğiyle
belediyesiyle, özel kanunlarıyla
ses, görüntü ve koku kirliliği
disiplin altına alınarak halledilmelidir. O zaman dünyanın ve
Türkiye’nin en güzel yeri olur.

üzere bir araya geldik.

CANSU
MEŞEDİLCİ
YAĞIZ
KARAHAN

Bu projeler gerçekleştiğinde Beyoğlu sadece belli kesimin nüfus edebileceği bir yere mi dönüşecek?
Beyoğlu aslına dönüyor. 1800- 1900 yıllarında zenginler Balat ve Haliç civarında oturuyordu. Boğaz’da
köylerin ve birkaç konsolosluğun dışında bir şey yoktu.
Şişhane’de Yahudiler, Balat ve Tarlabaşı’nda Rumlar,
Kurtuluş’ta yine Ermeni ve Rumlar ağırlıktadır. Burada
yaşayanların çoğu da sanatkardır. Onun için Beyoğlu o
dönemde çok zengin bir kültür mozaiği halindeydi. O
dönem o insanlarla güzelmiş. İnsanlar bu dönemde de
Galata’da, Balat’ta oturmaya başladılar. Yani geriye dönüş var. Umarım daha çok insan oturur. Çünkü insanın
oturmadığı yer akşam 5’ten sonra ölüdür.

