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Co¤rafî mu¤lakl›k,
köken mitolojisi ve
bir ‘e¤lence
periferisi’ hikâyesi

YAZI VOLKAN AYTAR

Mahmutbey diye de geçiyor, Bahçelievler, Ba¤c›lar

ve hatta Yenibosna olarak adland›ran da var

buralar›. ‹stanbul’un co¤rafî ad keflmekeflinden ve

birbiri üzerine geçen semt/mahalle kümelerinin

kesiflme alanlar›na bir baflka örnek olsa gerek.

Dolmuflçu ayr› adland›r›yor, resmî adres bilgileri

ayr›, çal›flanlar daha da farkl›. Enlem ve boylam› ne

olursa olsun, sosyolojik anlamda bir ‘periferi’

oldu¤u kesin. Bahçelievler ile ba¤lant›lanm›fl, ayn›

zamanda TEM, E-5 akslar›n›n bitifli¤inde. Besin

de¤eri az olmakla birlikte 2000’li y›llar›n bafl›ndan

itibaren ‘yükselen’1 tavuk kanad› sektörünün de en

ünlü oda¤› bir taraftan. Öncülü¤ünü hiç kuflkusuz

meflhur Kanatç› Haydar çekiyor. Yanar-döner

internet sitesinde ve personeli taraf›ndan ›srarla

“Baflka fiubemiz Yoktur” denmesine ra¤men, Kanatç›

Haydar’›n popülerli¤i çeflitli ‘taklitçilere’ kap›

aralam›fl, hem de ‘hakikî’ kanatç›n›n tam da

burnunun dibinde! Öyle ki, Kanatç› Haydar, ABD

otoyollar›n›n alamet-i farikalar›ndan, ›fl›kl›

panolardan birini getirerek “Kanatç› Haydar Buras›”

iflaretini koymufl anayolun kenar›na. Kanatç›

Haydar biraz daha içeride kalsa da, ‘taklitçiler’

anayol etraf›nda kümelenmifl, bir k›sm› da biraz

daha ötede. Mahallenin ad›yla bafllayan co¤rafî

mu¤lâkl›k burada da ziyadesiyle yafl›yor

anlayaca¤›n›z! Park görevlileri de nerenin ‘hakikî’

oldu¤u konusunda fevkalade sübjektif

yönlendirmelerde bulunuyor elbette. Haydar, gerçek

aile mekân› olmakla gurur duyuyor. “Dünyaca ünlü”

kanatlar› d›fl›nda alçakgönüllü ve çok da

çeflitlendirmedi¤i mönüsüne güveniyor, canl› müzik

olay›na yüz vermiyor bile. Biraz daha ‘tesis’

havas›nda. ‘Taklitçiler’ ise, canl› müzikli mekânlar

olarak bir ‘art› de¤er’ katmaya çal›fl›yorlar -yine de

iddial› olduklar›- tavuk kanad› a¤›rl›kl› menülerine.

Kanatç› Arkadafl, Kanatç› Haydar’›n daha yak›ndan

klonu gibi, en az›ndan ‘hakikî’ kayna¤a göre böyle

bu. Arkadafl, benzerli¤e anlam da veremiyor. “Biz

hep buradayd›k” diyorlar. Haydi, bafllad› m› flimdi

size co¤rafî mu¤lakl›¤a eklenen bir köken mitolojisi

tart›flmas›! 

Arkadafl’ta ‘yerel sanatç›lar’ ç›k›yor. Türküevi-

restoran ve aile mekân›na dönüflmüfl bir mimarî

‘post-pavyon’ düzene¤i var neredeyse.

Ailesellefltirme, teknolojik devrimle de taçlanm›fl.

Türkücü genç kad›n ve grubu söylerken, büyük LCD

ekranlardan genifl ve iki katl› mekân›n her yerine

canl› yay›n da yap›l›yor. Aile yeri ikinci kat gibi

sanki ama erkek egemen alt kata da birkaç aile

geliyor sonraki saatlerde. Aile gelmeden önce dahi

erkek egemen kalabal›k oldukça sayg›l› ve düzeyli.

Hiçbir taflk›nl›k ya da mimarî düzenek d›fl›nda

pavyonu and›ran bir k›r›nt› görmek mümkün de¤il.

Çal›flanlar, sahip, hatta türkücüler hep Sivas-Zaral›.

Kanatç› Arkadafl’›n alt komflusu, ‘kanatç›

trademark’›na hiç heves etmeyen Diyar Türküevi ise

daha aile a¤›rl›kl›. Aile yeri daha net ayr›lm›fl sanki.

Sahnenin sa¤› ailelere ayr›lm›fl, solda hüzünlü

beyler, rak›, bira ve -yine kanat a¤›rl›kl› ama meze

de içeren- daha zengin bir mönü ile a¤›rlan›yor.

Diyar Türküevi biraz daha lofl sanki ve mimarî

olarak daha ‘gazino-esk’ denebilir. Benzerlikler ise

çok: yine türkü söyleyen genç bir kad›n ve grubu.

LCD ekranlar yok ama çal›flanlar, sahip Sivas-Zaral›.

“Ayr›mc›l›k olmas›n diye Zaral› olmayanlar da

çal›fl›yor arada can›m” diye kahkaha at›yor

sempatik garsonumuz. Diyar Türküevi’nin sahibinin

bir aya¤› Almanya’da, pek çok sektörde aktifmifl.

Ailesinin bir kanad› da ‹zmir’de, onlar›n da bir dolu

iflletmesi var. “Aile mekân› bizim buras›, hiç sorun

yaflamay›z, zaten sorun ç›kartacaklar buraya

gelemez diyor.” Türkülerle geceye ak›l›yor, ilerleyen

saatlerde daha ünlü flark›c› ve gruplar ç›kacakm›fl.

Kanat ve meze ile dolu mideler ve memnun bir

gülümseme ile ayr›l›yoruz son iflletmeden ve

zincirini oluflturdu¤u bu e¤lence periferisinden.

Bizim Beyo¤lu-merkezli, dar ve belki de rahats›z edici

derecede antropolojik bak›fl›m›za ‘periferi’ gibi gelse

de, buras› kimileri için e¤lencenin tam da kalbi.

Merkez/çevre, odak/periferi kavramlar› da nereden

bakt›¤›n›za ba¤l› olarak de¤iflmiyor mu zaten? Ve

her aflamas›nda da iktidarla, hegemonyayla örülü

de¤il mi? Hem bakan bizlerin hegemonik gözüne,

hem de Kanatç› Haydar’›n elinden kaçmas›ndan

korktu¤u hegemonik konumuna göre de¤ifliyor

bunlar. Ama her durumda, co¤rafî mu¤lakl›klar ve

köken mitolojileri baki olsa gerek…

Foto¤raf: Gürcan Öztürk


