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KASET A yüzü 

 

- Başlıyalım mı sayın hocam .. çünkü bu bir iki seans alabilir, uzunluğu itibarile ... 

- Olabilir olabilir 

- Şimdi ilk iş olarak  .. 

- Bunu isterseniz buna göre bir ... 

- Ona göre soracağım  ama evvela bir organigram yapmamız lazım. Siz bir mühendis bir 

mimar bir fen adamı olarakevvela önümüzde bir plan olmalı bir point de depart...  Point de 

depart nedır? Aile ağacı.  Başlayalım... 

- Önce, görüşülen kişi kimdir...  Aron Angel  avec un “g” n’est-ce pas? Giresun  gibi 

- Angel comme l’ange... Sorduklarında “What is your name,” “my name is angel but without 

wings” derim 

 

- Annesi, anne ismi ...  henüz oraya gelmedik ... önce bu sayfayı doldurmam  lazım ...  

- Ester Bivas Angel.  Levy Bivas...  çok enteresandır, nufuslarında da vardır butun ailenin 

Levi Bivas....  Annesi Bivas olduğu için resmen nufusa yazılmış... Babası Levy idi 

- Anneniz Ester ....Esterin annesinin ismi ...... (bekleme) ... İsteersniz geçelim sonra gelir 

- Bir dakika ... Doğum olarak Bivas yani anne annem doğumdan Bivas  evlenince Levy Bivas 

oldu. 

- Annenizin babası ismi ne idi? 

- Moşe Levy 

- Babanızın ismi? 

- Avram Albert 

- Babanızın annesi? 

- Gracia 

- Jeune fille ism, soyadı? 

- Bilmiyorum , bulurum 

- Babanızın babası? 

- Aron  

- Yani sizin isminiz ... Kardeşleriniz var mı? 

- Ablam Bella, sonra ikinci ablam ki yaşıyor Mirey Meri . Bir de küçük, benden küçük 

Gracia.. o da yaşıyor. 

- Yani 3 kız 1 erkek ... Bella kiminle evliydi? 

- Bella Pariste evlendi, onun şeysi Paul LATSCHA.. TSCHA ile ... 

- Mirey? 

- Burada evliliği şeyle .. soyadı Güzelbahar 

- Dul mu? 

- Mireyin kocası Amerikada öldü  

- Bir dakika 

- Gracia İstanbulda 

- O kiminle evli? 

- Salmona 

- İsmi? 

- Hayim Salmona 

- Güzelbaharın ismi ne idi? 

- Hepsi burada var ... 

- Peki sonra döneceğiz doldururuz ... Eşinizin adı? 

- Milena 

- Jeune fille soyadı?  

- Langada 
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- Çocuklarınız? 

- 3 çocuğum var.  1) Ester, evlilik adı Heparı.  2ci)  şeyim Brigitte (2 t ile)  Yaman.  3.cü) de 

Albert 

- Yani Avramın ismi? 

- Evet 

- Evli mi? 

- Evli , bir çocuğu var  Alp ve Aron aynı zamanda  

- Eşinin ismi? 

- Tuna 

 

- Şimdilik bu sayfayı bitirdik. Gelelim sorulara ...  Nerede ve ne zaman doğdunuz? 

- Aron Anri Angel. Annem tarafındaki tüm aile Italyan menşeli olduğu için evde Nino ismini 

koydular, bugüne kadar herkes evde ne Aron ne Anri kullanır, hepsi Nino kullanır. 

- Ama ofisyel isminiz,nüfustaki? 

- Aron . Dedemin ismi. Istanbulda Kadıköyünde Haydarpaşada 6 Haziran 1916 da Valpreda 

apt da doğdum.  

- O meşhur apartıman. Valpreda, Haydarpaşa Garını yapan mühendisti yanılmıyorsam.. hatta 

derler ki taşlar apartmanın aynıdır, oradan çaldığı taşlarla yapmış bu apartman...diye bir 

efsane dolaşır. 

- Oranın taşları Kınalıadadadan alınmış taşlar ...  

- Öyle bir efsane .... 

- Kınalıadanın arkası yara gibi kazılmış yontulmuş  ...  

- Arka taraftaki böyle yamanmış gibi 

- Ben 3 yaşında iken, annem 1919 da Selanik’ten Istanbul Bakırköye taşınan Ittihat-ı Terakki 

lisesine müdür olarak atandı... 

- Bakırköye  

- Bakırköye ... evet, Ittihat Terakki Lisesi müdiresi  ... Annemin Lisedeki hususı dairesine 

taşındık – Lisedeki eğitim Galata Saray lisesi gibi fransızca yapılıyordu . Bu atama İtalyan 

menşeli meşhur sanayi ve ticaret önderlerinden Lazaro Franko delaletiyle yapılmıştır. 

- Lazaro Franco’nun rolu ne idi bu işte?  

- O Paşayı tanıyordu, okuldaki. Paşaya tavsiye etti. Bir ara annemkısa bir müddet  Lazaro 

Franko yanında çalışmıştı. Fransızcası çok kuvvetliydi.  Bu bakımdan böyle bir okul için, 

okul buraya yeni taşınmıştı, müdür aranıyordu. Paşayı yakinen tanıyordu, bende böyle bir kız 

takdim edebilirim dedi. Fakat iki sene sonra yeni kurulan Ortaköy’deki yetimhaneye babamla 

birlikte idarenin başına müdür ve müdire olarak atandılar. Böylece Ortaköyde 1928 tarihine 

kadar kaldık. Sonra babam Fransızca ve almanca ile Türkçe profesörlüğü için Üniversiteye 

atandı. 

- Üniversitede hangi Fakülteye 

- Dil. 

- Dil okuluna .  

- Evet,. Mesken olarak Beyoğlu Tünel meydanı yanındakı Nergis sokaktaki apartmanımıza 

taşindık Angel apt  Pervetich haritalarında eski haritalarda Angel apt yazıyor.. 

- Nergis sok o dar sokak değil mi? 

- Aşağıya inen merdivenli ...  Tam ortadaki bina, düzlükte...Böylece Ortaköyde 1928 tarihine 

kadar kaldık. Şimdi 1928-29 arası biz o apt da bazı değişiklikler yaptık bir kat ilave ettik. 

Dolaysıyla kirada bir yerde kaldık.  Istiklal  caddesinde bir fransızın apt vardı Şimdi Şeker 

Bankın olduğu bina.  Orada tam 2 sene kaldıktan sonra tekrar Nergis sokağına döndük. 

Maalesef  bu  arada annem 1932 de babam da 1957 de vefatından sonra  

- Annem 1932  babam  1957 
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  1959 da Nişantaşı  Şakayık sokak Çimenzar apt na ve buradan da 1965 de Valikonağı 

caddesinde inşa ettiğim Polat apt na taşındık. Tesadüf Çimenzar bu arada iki bina bitişikte, 

tam okul hududunda. Çok güzel hatırası var. Burada gördüğünüz bütün gökdelenler, mesire 

yeri idi yemyeşildi Bir mesire yeri İnsan üzülüyor şimdi.Herkes hafta sonları gelirdi her taraf 

dutluk idi, serbestti .  Nerede o gün nerede bugün.   

- (Naim’in .özel yorumu: dutluk ....çarşaflar..  vs ) 

- Sonra enteresan bir tarafı.  Çimenzar’da Oğlum doğdu.  Orada da 1959 dan 1965 e kadar 

orada oturduk. Valikonağı ndaki binayı yapınca o günden bugüne orada oturuyoruz.Ben 

yaptiğim için bazı daireler benimdir.  Bütün aile orada otururuz. Büyük şansımız oldu 

Tüneldeki apartıman bir İtalyan bankerin evi imiş Biz apartımana çevirdik Onun için 2 sene 

İstiklal caddesine gittik oturduk. Orada da yavaş yavaş hem kardeşlerim büyüfdüler, 

evlendiler. Bütün aile beraber o apartmanda 30 sene bütün aile oturduk 

- Bildiğim kadar biraz daha aşağıda Dr Peligrini otururdu. 

- Dr Pelligrini bizım yanımızda idi.Peligrini, sonra biz. O semtimiz ne kadar böyle doktor,  

böyle tanımış doktor vs onların semti idi, Türk, Musevi, ve yabancı...  

- Karşıda Dr Sinay, daha ilerde Dr Sayah vs vardı. 

 

- Evet üstadım ... Nerede yaşadınız cevabını aldık... Eğitim düzeyiniz diyeceğim.Bu ayrı ... 

  İsterseniz siz hazırladığınız sıra ile bana söyleyin.  

- Bu apt da evli olan 3 çocuğuma birer daire tahsis (bakın burada söylüyorum) tahsis ederek 

aynı catı altında 40 senedir yaşıyoruz.. 

 

- Eğtim düzeyine gelince..   

  Bu düzey çok hareketli geçti. Annem ve babam fransızca öğretim üyeleri olduklarından 

fransızca, ispanyolca  

- (Bunu alabilecek miyim? Boşuna yazmıyayım... burada seçersiniz) 

- Eğitim düzeyiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? (Soru cevap Teyp için 

- Annemle babam fransızca öğretim üyeleri olduklarından Fransızca İspanyolca İtalyanca ve 

Türkçe  ailemizde anadil gibiydi. Annem genç yaşta fransızca hocalık yaptığından o zaman 

hem Bene Berit Lisesi müdürü hem de  Aşkenazların Hahambaşısı Dr Markus le çok 

yakındılar . Ben de her Cumartesi Dr Markus’e gidiyordum. Dr Markusun maalesef pek 

konuşamıyan fakat buna rağmen diş dr olan bir oğlu vardı O gençti benimle oynardı .. 4-5 

yaşındaydım. Bunu anlatıyorum belki de boşuna .. Aşkenazların hahambaşısı olan  Profesör 

Dr Marküs ile tanışıyordu.  1911 de babamla annemin sinagogda o evlendirip adet olan tallitı 

omuzlarına o koymuştu. 

- Hangi sinagog? 

- Kenesset 

- Yani Apollon 

- Yok yok yok yanlış söylüyorum ... Ben daha doğöamıştım..... 

- Zülfaris? 

- Yok... Belki de Balatta oldu Annem o zaman Balatta oturudu  Ama ben Kadıköyde doğdum. 

Haydarpaşa Sinagogunda  olabilir ...  1911 de babamla annemi sinagogda o evlendirdi.. 

Bir sene Ortaköy ilkokulunda okuduktan sonra Dr Marküsün tavsiyesiyle Bene berit Musevi 

lisesi ilkokuluna yazıldım. Buradan 1926 senesi haziran ayında ilkokul diplomasını aldım. 

Tüm tedrisat lisede 12 sene idi. Son sene kısmen ML de kısmen ise GS lisesinde okuyup hem 

liseyi bitirdim hem de GS dan bakaloreya’yı resmen aldım. Sonradan imtihanı kazanarak 

yüksek mühendis mektebinde inşaat bölümüne girdim. Sonra mimarlık okumak istediğim için 

Fransada bulunan ablama gitmeyi karar verdim. Büyük bir tesadüf eseri bu kararı almışken bir 

gün GS okul kapısının önünden geçerken  liseden fransız olan coğrafya hocam olan Mr 

Louat’a  birden rastladım. Hayatımda hep büyük müsbet tesadüfler geçirdim, göreceksiniz. 
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Neler neler geçti... Beni görür görmez tanıdı. Seneler geçmişti .. Ne yaptığımı sordu . 

Comment allez vous Mr Angel? Qu’est-ce que vous etes en train de faire ? Pariste mimarlık 

okumak için karar verdiğimi söyledim. Bu ne iyi tesadüf dedi. Atatürk’ün İstanbul Nazım ve 

İmar Planını yapmak için dünyaca ünlü bir şehircilik uzmanı Istanbul’a davet ettiğini ve 5 gün 

evvel konsoloslukta şerefine verilen bir kokteylde onunla tanıştığını. İsterseniz sizi onunla 

tanıştırabilirm dedi. Bu kadar hayatım değişti.Olacak işey değil, değil mi (Enkontras buenas 

ke ayga) Tabii hemen kabul ettim. Telefonumu aldı, akşam beni aradı, ertesi günü saat 2 de 

randevu aldığını söyledi. Ertesi gün buluşup Lamartine caddesine gittik (Prostun oturduğu yer)  

ve Prost ile ilk defa olarak orada evinde tanıştırıldım Maksadımı sordu. Pariste mimarlık 

okumak için ailece karar verdiğimizi söyledim. Hemen kütüphaneden bir telefon rehberi açıp 

4 mimarlık ünivesitesinin adres ve telefonlarını yazdı. Teşekkür ettim bişraz konuştuktanm 

sonra ayrıldık. Hemen bu listeyi Pariste ablama gönderdim. 10 gün sonra ablam aralarında en 

iyi mimarlık üniversitesini profesör arkadaşları ile seçtiğini söyledi. Lazim olan evraklari 

yazdirdi.  Kendisi Paris’te Tıp Fakültesi öğretim üyesi olduğundan gönderilen evrakları ile bir 

fakülrteye yatırdı.Birkaç gün sonra telefon ettı açılış günlerini söyledi. Fakültenin açılış 

gününden 2 gün evvel Paristeydim. Açılış günü çok gürültülü idi Birdenbire, sonradan müdür 

muavini olduğunu öğrendiğim Mr Poulet adında birisi bağırarak Müdür geliyor lütfen susun 

dedi. Mr le Directeur arrive, taisez-vous. Fakültenin kapısı açıldı, ne göreyim bizzat Henri 

Prost çıktı. Kendisi İstanbulda iken müdür olduğunu söylemiyor. Ablam hiç haberi olmadan 

araştırıyor vs. Ben ne Prost tan bahsettim ne bir şey sadece 4 fakültenin adresini gönderdim. 

Tesadüf.. Halbuki İstanbulda Prost’un bana verdiği listede bu hususta hiç bir bilgi vermemişti. 

Bu büyük tesadüf hayatımın yönünü değiştirmişti. Üniversiteye girdiğimden bir hafta sonra 

(bakın neler oluyor)  md muavını beni buluyor Mr Poulet. Mr le Recteur veut vous parler.. 

Rektör sizinle görüşmek istiyor, dedi., Hemen bürosuna gittim. Sizin vesikalarınızı tetkik 

ettim dedi.. Sizin mühendis mektebinde 2 sene yüksek fizik kimya ve matematik okuduğınuzu 

tespit ettim. Bizde de programımızda gordüğünüz gibi ilk iki senede aynı dersleri okuyoruz. 

Imtihana almamızı kabul eder misiniz? Dedi. Şüphesiz dedim 3 gün içinde imtihanlara girdim 

ve muvaffak oldum Böylece 2 sene kazandım. (Olacak şey değil. Babam bu kadar zorlujklar 

içinde... Babam aylık profesör vs 5 senelik üniversite 3 e indi.) Bu birinci mevzu. Böylece 2 

sene kazandım. Okul açılışından on gün geçmeden Mr Poulet tekrar teneffüste beni buluyor, 

tekrar Md beni tekrar bürosuna davet ettiğini söyledi. Tabii gittim Girer girmez lütfen otrurun 

dedi Görüşeceğimiz biraz sürecek dedi. Ve hemen bana şehircilik yani fransıuzca urbanism 

okumak istiyor musunuz diye sordu. Edstce que vous voulez faire l’urbanisme.. – Müdür Bey 

dedim Ailemde okumak sevgisi sonsuz, ancak bu fakültede sabah 8 buçukta geliyoruz,   öglen 

kantinde yemek yiyoruz akşam 5 buçuk altıda çıkıyoruz Nasıl 20 km uzaklıkta olan  bir 

üniversitede okuyabilirim 20 km Sorbon dan Ecıole Speciale d’Architecture. Bakın dedi, ben 

buranın başındayım.Sorbonmda şehircilik fakültesinin baş öğretmeniyim Dersler arası 

umumiyetle 10 dk zaman var. 

- Sizin seçtiğiniz okul Ecole Speciale d’Architecture mu idi? 

- Evet. Her iki okulun önünde metro var . Prost söylüyor bunu. Bu sayede 2 fakülte aynı yerde 

imiş gibi takip edebilirsiniz. Programı ona göre düzenleyebilirim.Ne dersiniz diye sordu. 

Tabii bütün bunları nazarı itibara alarak, netronun da en çok 5-6 dk zaman aldığını dikkate 

alarak ne dersiniz dedi. Tabii kabul ettim . Bundan sonra bir robot gibi hareket ederek ve her 

2 fakülteye ,savaş içinde bombardımanlar altında 3 sene okudum ve 1940 de 2 gün ara ile (2 

diplomam butrada ) 2 üniversiteyi bitirdim. Cumartesi şehircilik, öbürüsü Pazartesi. Şunu da 

noktalamak isterim ki şehircilik için hazırladığım projenin maketini Sorbonne un büyük 

salonunda 17 sene asılı kaldı. Prost fransaya gidiyor. Burada beraber çalıştık 11-12 sene, 

bürosunda Bursayı 2 sene sonta Lütfi kırdara beni tavsiye bediyor Ben Belediyeye giriyorum 

Belediyede onunla beraber  12,5 sene oldu. 

- Önce İst da çalıştınız.. 
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- Önce gelir gelmez ba “yanımda çalışmak istiyor musunuz” dedi Bürosunda evinde aşağı 

yukarı 1,5 iki sene çalıştık Bursa planını yaptık . 

- Bursada da çalıştınız mı? 

- Tabiatıyla .. İstanbul Bursadan sonra 

- Sonra Lütfi Kırdara beni tavsiye ediyor. Lütfi Kırdar genç birini arayor. İlk maaş olarak 

benim o zaman  Belediyedeki eski sınıf arkadaşlarımın tam 5 mislini bana veriyor. Onlar ne 

alıyordu biliyor musunuz? 100 lira .bana 500 lira ile bağladı Birkaç ay sonra geçince (ki size 

verdiğim evraklarda var) Prost bir mektup yazıyor. O zaman Prost 2000 lira alıyordu. Dedi ki 

çok cuzi bir maaşla onu şey ettik. Lehime kelimeler kullanarak maaşını yaptığı şeylerle 

mütenasip bir şekilde ayarlanmasını rica ediyor. Onun üzerine maaşım 500 den 1000 liraya 

çıktı  Mühendislik okulundaki arkadaşlarımdan 10 misli fazla maaş almaya başladım 

Sonradan öğrendim ki Lutfi Kırdar ın Vali ve Belediye Reisi olarak maaşın aynı ıdı . Bu 

kadar  şans olamazdı  Yeni yeni hayata aytıl ve böyle imkanlarla şey et ... Sonra şunu da ilave 

edeyim ki Prost 50-51 de onun  kontratı bitmişti ve ayrılmak mecburiyetinde kaldı. Lütfi 

Kırdar beni resmen onun yerine Belediyeye tayin etti. Classement de diplome deuxieme 2. 

İkinci. Proje olarak birinci idi. Ben 2 sene atladım ya esas diplomayı alırken 5 sene notlar 

ortalaması alınıyordu . Proje olarak ben birinci seçilmiştim fakat öbür notlar matematik, fizik 

falan 20 üzerinde  falan .. En büyük projede en azami alınabilen 20 üzerinden 18 den fazla 

alınamaz. Birinci seçilen tabii diğer notlardan istifade ile birinci oldu. Bunu ben sonradan 

bana anlattı. 

- Prost ne idi? 

- Fransız 

- Katolık? 

- Katolık.  Çocuğu yoktu  Bu kadar sene beraber olduk. Pariste sanki babam imiş gibi beni 

takip etmişti. Derslerimi notlarımı ezbere benden daha iyi biliyordu.  Beni mesela ilk onu 

görmeye geliyorum teşekkür için. Orada da Bursa planını yapıyordu. Gelir gelmez est-ce  que 

vous voulez travailler avec moi? Benimle çalışmak ister misin?  Insan ruyada bile göremez bu 

kadar müsbet mevzular. 

-Şimdi...  Siz Belediyeden ayrıldınız? Nasıl bir iş yapıyorsunuz? 

- Devam ediyorum, 2. cihan harbinde yaşadığım feci badirelerden kurtulup İst a gelir gelmez 

sayın Henrı Prost’un evine gittiğimde Pariste bana yaptığı iyilikler için teşekkürlerimi 

sunduktan sonra Pariste bulunduğum müddetçe çalışmalarımı takip ettiğini, neticelerden son 

derece memnun  kaldığını söyler söylemez Benimle çalışır mısnız diye sordu.Şaşırdım fakat 

hemen çok çok memnun olurum dedim. Ve Bursa Yalova imar planı üzerinde çalışmalara 

başladım. Bir kaç ay geçmemişti , 2 .savaş yüzünden Fransaya gidemiyordu. Paris işgal 

altındaydı. Devamlı burosunda çalışıyordu. Bir gün bana şunları söyledi: İst Vali ve Belediye 

Reisi ile görüştüm, Sizden sitayişle bahsettim.  Ist Belediyesine Şehircilik Müşaviri sıfatıyle 

benimle çalışmanızı teklif ettim ve kabul etti. Siz ne dersiniz diye sordu. - Zaten halen 

yanınızda çalışıyoum Ist Planı ile çalışmam benim için büyük bir iltifattır bir şereftir söyledim. 

Böylece resmen Prost ile beraber İst Nazım planının çalışmasına zevkle başladım. Böylece 

Pariste hem de İst da kıymetli hocam Henrı Prost ile 16 sene çalıştım Imar Md lüğü 

kurulmuştu. Büronun bütün teknik elemanları sırf mimar idi, hiç şehirci yoktu. Şunu 

ekliyeyim ki ben 1940 da mezun oldum Pariste Şehircilikten. Burada şehircilik 1968 de 

kuruldu ve 4 sene imiş o zaman Dolayısıyla ilk şehirci 1972 de mezun oldu. Dolayısıyla 

benden sonra resmen Türkiyede ikinci 1972 de benden 32 sene sonra . 

- Nerede kuruldu Şehircilik? İstanbul Teknik Üniversitesinde? Mimar Sinan’da? 

- Hayır Ankara’da 

- Ankara’da?.  

- llk şehircilk Orta Doğuda 

- OD oluncaya kadar şehircilik yok mu idi Türkiyede? 
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- Yoktu, onun için sürünüyor ya şehircilik .. 

   Ben ilk şehircillik uzmnaı olduğumu 1995 de öğrendim . Ankarada Bakanlıkta bir şey vardı 

Şehircilik için hep mimarlar çalışıyordu Ben Şehirci olduğum için Belediyeden ayrıldıktan 

sonra Ankaradan devamlı projeler aldım Bir sürü işler yaptım Ben bile diğer elemanların 

şehirci olmadıklarını bilmiyordum Mesela 60-65 te. Bakıyordum herkese proje dağıtılıyordu 

Hep Mimarlara dağıtılıyordu Geldik geldik 95’e. O tarihte mezun olanlara 25 senelik lere 

plaket verilecekti. Beni Ankara’ya ODTU ye davet ettiler. Bir gün evvel trene binip 

gidiyorum  gece ki sabah erken Ankaraya vardım. Böyle bir şey yaptım ki araba bozulur bir 

şey olur diye en çok itimat edilecek şey tren. Trene binip gittim . 

Sabah erken, Odaya gideyim dedim Adresi vardı, mecmualar geliyordu.Gelir gelmez 3 tane 

kız.. Nasılsınız hocam .. Nereden hocam ...Tanımadığım genç kızlar Meğer onlar anlattılar 

Konferanslarınızı takip ediyoruz. Çok teşekkür ederim dedim. Program nedir, öğrenebilir 

miyim öğleden sonra olacak şeyin?. Hemen çıkardılar. Evvela rektör konuşacak sonra şeyin 

başında olan prof konuşacak  Sonra da Türkiyenin ilk şehircilik uzmanı konuşacak söz alacak. 

Sordum, ilk şehirclik uzmanı kimdir? Orada yazıyor Ahmet bilmem ne  işte kimse ...Baktım 

bu ne zaman mezun oldu? Diye sordum.. 25 senede prof mi oldu Bizim hocamızdır dediler 

Geçen sene ayrıldı tekaüt oldu Peki nerde okudu hocanız? Zaten biraz fazla yaşlı idi Hemen 

baktılar.. orada talebelrin şeyi vardı Çıkardılar bir dosya ve prof un şeyini filan çıkardılar. 

Peki nereden mezun oldu? İngiltereden bir ilçesinden Londranın bir ilçesinden mezun olmuş 

Ne zaman mezun oldu? Dedim. 1949. Ben oraya gittiğim için Fakültenin şeyi üzerimde idi 

Kartımı gösterdim Bu nedir? bizim kartımız  Ne yazıyor? Angel Bey 40 mezunu. Ne halt ettik 

Allah Allah .. Olabilir yanlışlık olabilir Nasıl olur?  ... Gelecek toplantıya.bakarız.gibi...  

Neyse bıraktım şundan bundan konuştuk. Saat 1 de açılacak yetişmem lazım, gittim. Burada 

başıma birşeyler geldi.Ankarada büyük meydan var, Ulus ta . Orada şey bekliyorum ODTÜ 

dışardadır. Bekliyorum, birden şey durdu. Polis de vardı. Arabalar hepsi durdu. Karşıya 

geçeceğim Ters yönden bir araba çarptı, beni motosikleti ile hem sürekledi hem üstüme düştü 

hem çantam dağıldı  Polis koştı. Karakola gidelim  Biraz kolum agryor Çok mühim bir 

yoplantıya gitmem lazım. Bu şey yüzünden ancak size teşekkür ediyorum O gün gidiyordum. 

O gün akşam üzeri  otelde idm Telefon bekliyroum. O gün telefon alıyorum ki saat ögleden 

sonra ki küçük torunum doğdu.Yani biri gidiyordu biri geliyordu. 

- Şansınız ki kurtuldunuz 

- Ben büyük bir tesadüf olarak. Gittim .. En önde yer ayrılmıştı Oturdum Ahmet Beyle 

tanıştım Yan yana oturuyoruz. Merasim başladı Rektör konuştu. İşte 25 senede neler yapıldı 

neler yapılmadı. Ondan sonra Fakülte Başkanı da konuştu Sonra Rektör geldi,şimdi size 

Türkiyenin ilk şehircilk uzmanını takdim edeceğim ve onunkonuşmasını dinleyeceğiz 

Yanımdaki hazırlanıyor ... Rektör devam etti: Aron Angel ...  

- Çok bozulmuştur 

- Çok üzüldüm  Yaşlı adam ... Ne yaparsınız kalktım   Kürsüye çıktım. Kusura bakmayın, 

Üzgünüm bir yanlışlık oldu Rektör - olabilir dedi. Arkadaşımızın da hakkı vardır dedim. Ben 

buraya konuşmacı olarak gelmedim Hazırlığım yok  Fakat girişte ne gördüm büyük bir pano 

aşağı yukarı cephenin yarısını tutuyordu . 25ci yıl panosu  1,5 m yüksekliğinde aşağı yuıkarı 

7-8 m uzunluğunda ODTU günü Şehircilik Fakültesi bugün yapılacak olan kongre toplantısı 

vs ... Orda da şey  Mimarlar ve Mühendisler Odası MMOB filan. Ben oraya ilk defa 

gidiyorum Şehircilk Fakültesine.  Sonra sordum toplantı salonund a oditoryunda bir konuşma 

istedi ya rektör benim bir şey gözüme çarptı Gelirken koskoca pano üzerinde bu kiymetli 

toplantı için MMOB Odaları Birliği yazısı var. Bir M Mimar bir M Mühendisler Odası  

Şehricilik için oda burada böyle birşey yoktu  Rektör, efendim epey zamandır uğraşıyoruz 

ilave için , henüz olmadı.- Ben şunu teklif edeceğim dedim, bir daha toplantı olursa önce 

Şehircilik.  Benim nazarımda Şehircilik Mimarlık ve Mühendislik bir bütündür. Bir piramit.  

Ilerıde daima ona göre hareket etmenizi tavsiye ederim.  Evvela ŞE şehircilik  piramidin üstü.  
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Şehricilikten  sonra Mühendislik değil bir Mİ Mimarlık ve sonra MÜ Mühendislik o şekilde 

yapılmasını şey  edıyorum. Şejhircilik olmadan mimarlık olmaz çünkü şehircilik plan yapılır 

sonra zonıng yapılır burası mesken yeri burası iş yeri zoning dediğimiz Her yere isteyen bina 

yapılmaz. Neyse Rektör dedi ki size söz veriyorum 5 sene içinde buna haletmeye çalışyorum 

- Bu nezaman 1995 de 

- 1995 de 

- Şimdi düzeldi mi 

- Hayır 2 sene evvel bizi ki İnönünün oğlu da vardı biliyorsunuz Erdal İnönü Taksimdeki 

Atatürk davet ettiler 50 senelik mezun olanlara hususi olarak plaket verdiler. 

 

(Bu sırada araya giren özel telefon kunuşması) 

 

- İşte Henri Prost Lütfi Kırdarla görüştü. Ve benimle çalışmanızı teklif ettim ve kabul etti. Siz 

ne dersiniz diye sordu. - Zaten halen yanınızda çalışıyoum Ist Planı ile çalışmam benim için 

büyük bir iltifattır bir şereftir söyledim. Böylece resmen Prost ile beraber İst Nazım planının 

çalışmasına zevkle başladım. Bu şekilde Pariste hem de İst da kıymetli hocam Henrı Prost ile 

16 sene beraber çalıştım. Imar Md lüğü kurulmuştu. İmar Md yoktu. Prost la beraber kurduk. 

Büronun bütün teknik elemanları sırf mimarve mühendis idi, hiç şehirci yoktu. Ben büyük 

tesadüf olarak hem Türkiyenin ilk şehircilik uzmanı hem de İmar Md nün yegane şehircisi 

olmak ierefine nail olmuştum. Ve Henri Prostunm mukavelesi bittiğinde Lütfi Kırdar’ın 

teklifi ile Istanbul Belediye Meclisinde Henri Prost un yerine seçilmiştim. Şunu da 

söylemekten gurur duyuyorum ki  evet hiç bir müdahelede bana bağlanan maaş İstanbulun  

Vali ve Belediye Reisi olan Lütfi Kırdarın maaşı kadar verilmesi uygun görülmüştü. 

 

- Sizin sorularınızda vardı: Eğitim düzeyi ... 

- Onu konuştuk. 

- Size bir Who is Who ekledim, orada da yazıyor, şurada izahat vardır 

 

 

- Aileniz ne kadar dindardı? 

- Tüm dini bayramlarımızı ya sinagogda ya da evimizde ailece kutlardık 

 

-Siz nasıl yetiştirildiniz? Dini bakımdan.... 

- Annemle babam öğretim üyesi olduklarından küçüklüğümden beri en düzenli okullarda 

eğitim gördüm. Annem ve babam bir müddet Ortaköydeki yer değiştiren yetimhanenin- 

yetimhane 3 yer değişitirmiştir biliyorsunuz -  md ve mdsi olduğundan öğretimin birinci 

sınıfını Ortaköy  Musevi İlkokulunda okudum. Bundan sonra Dr Marcus ile devamlı kültürel 

ilişkileri olan ailem gerek beni gerekse kızkardeşlerim Musevi Lisesinde uzun bir müddet 

okuduk. Ana dilimiz İspanyolca. Annemiz ve babamız hayat boyu fransızca hocalığı 

yaptıkları için frandasızca da ana dişlimiz sayılır. Babam ayrıca Türkçe hocalık yaptığından 

diyebilriim ki bu 3 lisan yani İspanyolca Fransızca ve Türkçe anadilimiz sayılır. Bundan 

başka ben İngilizce ve Runmca biliyorum. 

 

- Askerliğinizi durumu , ne zaman nerede yaptınız? 

- 1 Haziran 1945 ile 31 Mayıs 1948 arası 3 sene askerlik gördüm. 6 ay Tekirdağ, 6 ay 

İskenderun, 1 sene Ankara’ da, 1 sene İstanbul’da 1.Ordu Müfettişliği Nuri Yamut zamanında 

askerlik yaptım. Ankara’da Mılli Savunma Bakanlığında. Şunu söyliyeyeim ki ben tabii 

okulları bitirdikten sonra da askerliğe gittiğim için haftada Belediyede vazife görürken de 

gittiğimden dolayısıyla askerlik yapmak için nereye gittiysem beni oturttukları makamda bir 

askeri rütbem olmamakla beraber mesleki olarak bir hususi bir durumun olduğu için devamlı 
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sivil olarak kaldım. Neden? mesela MSB da Mimarlık ve İnşaat bürosunda ben bir nevi 

başkanlık gibiydim. Dolayısıyla yanımda çalışan binbaşılar da vardı. Ben er olarak er elbisesi 

giyseydim .. (komik olurdu) evet.  Buraya da geldim. İstanbula Lütfi Kırdar  beni Ankaradan 

Istanbula aldırttı. Ankarada 2. Ordu müfettişi Nuri Yamut tu. Biz orada tanışmıştık. Sonra 

Nuri Yamut 1. Ordu Müfettişi olarak tayin edildi. Ben zaman zaman Ankaradan Istanbul’a 

geliyordum Tanışıyordum Lütfi Kırdar bir mektup yazdı ve dedi ki Eğer Aron Angeli buraya 

aldırtırsanız hem bizim için hem sizin için faydalı olur , diye. Aşağı yukarı 1,5 sene 

Istanbulda kaldım Ne kadar kışla varsa hepsini elden geçirttim. Belediyede devam ediyordum 

yani müsaade edilmişti. Ben resmen askerdim. O zaman gayrimüslimlere, doktorlar hariç, bir 

rütbe verilmiyordu, hepsi er olarak . Bu şekilde çalışmama rağmen mesleki olarak ne varsa 

hepsinden istifade ettirdim.  Hem Ankarada hem İstanbulda birçok tatbikatlar yaptım .Ama 

mesela , bunu söylemem biraz tuhaftır.  Ben aynı zamanda Belediyede vazife gördüğüm için 

Nuri Yamut o kadar böyle terbiyeli bir insandı ki bana 5 ten sonra telefon açıyordu. Angel 

Bey müsait misiniz? Diye. 1. Ordu Müfettişi ... Görüşebilir miyiz? Diye.   Bu askerlik 

meselesi aşağı yukarı söyledim. 

 

- Kardeşleriniz?  - Kardeşlerinizin adları ve soyadları dedik Onu söylemiştiniz 

- Ablam 1912 de doğdu. Bella Latscha Angel. Nufusunda Angel diye devam ediyordu. 1980 

de maalesef kaybettik. Doktordu. 

- Doktor mu idi kendisi? 

- Doktordu tabii ve Pariste Üniversitede öğretim üyeliğini yaptı. Onun işte büyük kızı Marie 

Therese soyadı Guillanneuf ,o zaman Latsche idi. O kalp mütehassısı Ablam da kalp 

mütehassisı idi. Öbürü de Beatrice . İkinci kızı Beatrice Latscha. O Tıp Arayıcısı .. 

- Yani research? 

- Evet ve aşağı yukarı Fransayı bütün Avrupada ve Amerikada uzun seneler temsil etmiştir ve 

konferanslar devamlı vermişti bu Beatrice. Çok isim yaptı Fransada 

- Ne konuda  araştırmacı?    

- Böbrek 

- Yani kardeşlerden bir tanesi kalpçi bir tanesi böbrekçi. 

- Biri tam doktor diğeri araştırmacı ama ikisi de doktor tabii. .   

Ablam burada başlamıştı Tıp Fakültesinde. Fakat fakültede 3 kız vardı yalnız, felaket bir 

zaman geçirdi. Annemle babamla mutabık kaldıalr Bütün ailem Isviçrede idi Oraya gitti 

Orada Doktorluk fakültesinde devam etti Pariste evlendi ve Tıp Fakültesinde  de öğretmenlik 

de yaptı 

- Başka çocuğu var mıydı bu 2 kızdan başka? 

- Yoktu 

- İkinci ablanız Mireille? 

-. Onun da iki kızı vardı. Mireille Amerikada yaşıyor Maalesef bir kızı kaybettik.  Onu 

buarada tanıyanlar çok vardı. Dolly Güzelbahar. 

- Öbür kızın ismi? 

- .... Biz ona Pupu diyoruz. Pupu çağırıyoruz.. ama ismi ....Bir dakika size söylerim... 

- Ne yapar o? 

-  O burada American College ... ikisi de Kolej.  Hatta anneleri de, Mireille de koleji yaptı. 

Mireille Angel Güzelbahar.. 

- Küçük kardeşi Grasya? 

- Bir dakika.  Ablamdan bahsettik mi?  Ablamın Legion d’Honneur ü var. Kızının da var, 

Beatrice in. 

- Babamın da şeyi var.  

- Palmes Académiques.. 

- Pour les services rendus a la culture française... 
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- 1957 

- Siz duydunuz mu? Mr Camille Derjock. Benim lisede felsefe hocamdı. Sonra konoslos-*kta 

şeydi, fransız şeyinin başında idi. O adamla bir tanışma oldu, ben tanıştırmıştım. Tabii bu 

kadar xsene fransızca öğretti, Bunun üzerine Fransaya bildirdi ve beratı verdiler. 

- Bir dakika, unuttumn benim ablamın bir de Muriel var. 

- Başka bir abla mı? 

- Yok, Beatrice ve Marie Therese .. 

- 2 kız 3 kız mı oldu 

- Marie-Therese, Beatrice ve Muriel 

 

-Oğlu Güner Fredi Salmona , kızı Jessie Salmona 

- Jessie Salmona şeyde okudu NDS da 

-Benim kızlarımdan bahsettmedik- Daha ona gelmedik 

- Daha Kardeşlerdeyiz. 

 

 

- Eşiniz? 

- Elena Angel. 24 Mayıs 1924 Bebekte doğdu.  

- Langada ne isimdir? 

- Rumdur. 

- İsterseniz bir dakika bir ara verelim, kardeşlerinizle bitirelim. Özetliyorum söylediklerinizi, 

Tamamsa beni teyid edin.  

 

Ablanız Bella . İstanbulda Haydar-paşada doğdu. Franszıca Ispanyolca ana dil. Musevi Lisesi 

1930 mezunu. Istanbul Tıp Fakültesinde 1 sen okuduktan sonra Lozan a gidiyor, Isviçre Tıp 

Fakültesinde 5 sene okuduktan mezun oldu. İsviçre ve Pariste yaşadı. Paris Tıp Fakültesi, 

Kardıyolog ihtisası yaptı.  Bir hopitalda çalıtı dediniz. Bousset mi idi? Evet ... Hopital 

Brousset de öğretim üyesi oldu ve . Frasnsada Legion d’Honneur beratı sahibi. Legıon 

d’Honneur verdiler. İngilizce Türkçe Franszıca . Tesadüfen Kızı Muriel Latscha,  ki evlenince 

kızı Marie Therese ki evlenince Gillannneuf oluyor.Kızı Beatrice Latscha. 

İkinci ablanız Mireille ..Angel, Güzelbahar ile evleniyor : Mireille Angel Güzelbahar. 

Güzelbahar’ın vefatından sonra  ikinci evliliği Axelrat .  Mireille hangi okulda okudu? 

Musevi Lisesinde ni? Musevi Lisesi  Orta kısımdan mezun. 1900 kaçlarda... Ne zaman? 

Neyse .. 1914 de doğdu 1922 de okula girdiyse  O da İstanbul Haydarpaşa da doğdu. . 

Amerikada yaşıyor. İkinci kocası Axelrat ile. O burada ... peki.İspanyolca ana dil. İngilizce 

Franszıca ve tabiati,le Türkçe . Onun iki kızı oldu Biri Ezel Dolly Güzelbahar diğeri de Emel . 

Üçüncü kardeşiniz .. siz 3 kız ve 1 erkek. Tek erkek sizsiniz.  Kız Gracia. Gracia Angel, 

sonra Salmona ile evlendi oldu Gracia Angel Salmona. O da Haydarpaşada Haydarpaşada 

doğdu. MuseviLisesi ilk öğretim mezunu , sonra Burgerschıule ye gidiyor, 1937de oradfan 

mezun oluyor.Onun da ana dili İspanyolca, tabii diğer lisanları da konuşuyor.. Pariste İtalyada 

Napolide uzun seneler yaşıyor. Tabiatiyle İtalyancayı da biliyor. İki çocuğu var.oluyor: Biri 

Freddy Güner erkek, bir de kızı Jessie.  

Şurada iki not görüyorum. Bella nın doğumu 1912 onu atladık. Bir de Gracia’nın 1919. 

 

- Eşinize dönelim. Nerede kalmıştık?  

Beyoğlunda Nişantaşında yaşadı. Rumdur.  Ana dili Türkçe ve Rumca. Eğitimi orta okul. 

Cemaatinin azası.. Kardeşleri var mı? 

- Kardeşleri yoktur. 

 

- Çocukllarınız? 
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- Birinci kızım Esther Etel Angel.26 Ekim 1950 de doğdu Ist Beyoğlu da. Halen Nişantaşı 

Valikonagında kışın aynı binadayız.ve yazın Bozcadada. İlkokul Şişli Terakki de Nişantaşı 

bitirdi. Lisesi-:  Notre Dame de Sion . Onun sayesinde şeyle, sörlerle tanışmıştım. Onların 

bazı mimari sorunları vardı halletmiştim. Onların hususi bir klisesi vardı Bir büyük kilise bir 

de  küçük   

- Chapelle- 

- Hiç kullanmıyorlardı Salonunu basket şeyine çevirdim Kabul ettiler.. Bir hususiyeti vardı 

sörlerin. Tabiatile ben öğleden sonra görüşüyordum onlarla, hepsi içkili idi. 

- Bizde de St Michelde frerler içkiliydi. Biz bazı dersleri ögleden sonraya kaydırırdık ki adam, 

tatlı talı gülüyordu. 

- Fredi de St Michel’de okudu.Bahsettim ya. St Michelde okudu. Gayet güzel konuşur. Şimdi 

konuşurken tercüman var ya, konuşurken, o gayet resmi toplantılarda bu tercümanlığı yapıyor 

- Spontane 

- Fransızca Italyanca ve Turkce  

- Burada değil mi? 

- Evet .. uzun zaman Italyada bulundu. 

- Ester dedik,  Ester Etel ... 

- Oğlu da şey, bizim Uzay Hepari müzisyen, O da St Jozef yaptı. 

 

- İkincisi Brigitte... 

- Brigitte’in oğlu Cem .. Cem Yaman o da mimardır  Askerliğini yeni bitirdi Yük Mimarlık 

yapıyor. 

- Tek çocuk mu? Kardeşi var mı? 

- Tek 

 

- Diğeri Albert 

- Albert in küçük oğlu var Alp , Alp Aron Angel 

- Albert mimar mı kendisi? 

- Alber Mühendis, Elektrik Mh – Cemaatla ilgisi var.  Hastanede çalışmaları oluyor 

- Or Ahayimde? 

- Or Ahayimde . 

 

- Babanıza geldik 

- Brigitte iç mimar  Güzel Sanatlardan mezun.  Kocası da mimar  Oğlu da mimar. 

- Esterin kocasının ismi ne idi? 

- Ester in Yayla Heparı 

- Brigitte? 

- Engin 

 

KASET A YÜZÜ SONU.... 
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KASET  B  YÜZÜ 

 

-  Babanız nerede doğdu dedik.  Selanik 1881. Başka nerede yaşadı,  ne zaman öldü  onu da 
söylediniz ...  Ne iş yapardı   o da Tamam  
-  Ne kadar dindardı.  Hepimiz gibi? 
-  İşte mesela Kipurda giderfi horoz keserdi 
-  Kaparot 

-  Normal,  sabah akşam değil 
-  Ana dili 
-  İspanyolca   ... İspanyolca ve Fransızca 
-  Anne baba evde ne konusurdu 
-  Hem fransızca  hem Ispanyolca 
-  Askerlık yaptı mı? 
-  Yapmadı çünkü 
-  Türk tabaası mıydı 
-  Evet 

 - Nasıl oldu yapmadı 
- Biliyorsunuz Onun zamanında askerlik yoktu. Askerlik başladığı zaman annem tarafından 
daha genç yaşta.. .... dayım Simantov Bivas .. o her halde...  Ben kışlalar üaerinde epey 
şeyler araştırmalar yaptım, biliyorsunuz Topçu kışlası Taksimdeydi  Biliyorsunuz , Niçin 
Standyom oldu çünkü asker kalmamıştı Asker yoktu  . Belediye  Reisi da vardı Talimhane için 
bir konuşma yapmıştım ya O konuşma için bir şeyler hazırlamıştım epey araştırma yaptıum 
enteresan .. 
-  Asker kalmadı ne demek 
- Asker kalmadı çünkü biz  12 de ve şeyde 2 savaş oldu Biz o zaman Türkiye kaç kişi idi. 

Biliyor musunuz  
- Erkek nufusu askerlik çağındakiler öldü,  
- Çanakkalede de .. Kışlalarda asker kalmadı, asker kalmayınca kışlaları türlü türlü .. 
Muazzam bir kışla idi Topçu kışlası ,stad oldu  FB GS ve şey orada doğdular 
- Netice itibarıyla bu  arada ne yaptılar .. gayrimüslimleri de askere almaya başladılar.. 
Anlatabildim mi? Harbe almaya  yani askere almaya başladılar ilk kez  Başlayınca benim 
babam tarafından 8-9 kardeştiler 2 kadın 5 erkek  6 erkek hepsi İsviçreye gitti Tüm sülalesi 
İsviçrede     
- Bahsettiğiniz dayı Simantov Bivas 
- O annemin ..   16 yaşında iken askere aldılar 

- Yani erkek kalmayınca, gayrimüslimleri de almaya başladılar    
- Kudüste Inglizlere esir düştü Başında İnönü vardı  İnönü zor kaçtı. 
- Öbür kardeş daha vardı annemin, 20 yaşında iken o da Parise gitti Nesim bivas 
 
- Bir soru da şunu sorar Babanızın kardeşleri hakkında... Dediniz ki  6 erkek ve 2 kadın  mı 
vardı 
-  Bir şeyler yazılı ...olacak. 
 ( sesler  parazit  ...   Kasette iyi anlaşılmıyor) 
- 

 
- Babam 18 yaşında gelmiş Selanıkten 
- Küçük, 18yaşında filan   
- okulları hep burada yaptı  liseyi falan ...  Hayır 8 yaşında idi   
- 89  pardon 8 yaşında idi 
- 8 yaşında idi, Tam 77 yaşında öldü. Bizim Neve Şalomdan evvel bir yokuş var orada ayağı 
kaydı yere düştü Başını yere vurdu Ilk Yardım hastanesine götürdüler  2 gün sonra onu 
kaybettik 
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- Apollonun yanındaki Doğru Yola çıkan sokak mı 
- Yağmurlu gün kaydı .. Öğlen diyor ki benimle yemek yiyeceksin değil miş  Ben umumiyetle 
öğleleri yemek yemem . Peki dedim  evde bekliyorum  birden telefon geldi ağır bakımda 
hastanede diye 
- Oras buenas 
- Maalesef  
 
-Hem Musevi Orta okulda bir de Alman okulu vardı Museviler için. Bene Berit oraya 
taşınmıştır. Goldschmidt .. Ben kaç kere elden geçirdim ... güzel mutfak yapmıştım 

- Kumbaracı Yokuşunda mı? 
- Hayır Goldschmidt doğru yolun orada   
- Mektep Sokakta ? Şimdi Haliç Universitesi oldu 
- Ufak parantez açıp kapatacağım... Şu şeyi sattılar  
- Libayı ? 
 - Libayı sattılar çok kızdım...  
- Bayağı iyi paraya satıldı ama patrimuan kalmadı 
- Patrimuan olmadan bir insanın kimliği yok  para bankada dolu, da herkesin parası var... 
Kim karar alıyor  .. Hukuk Komisyonunda bir bakıyorum  hiç bir taraf tutmak yok ,herşeye 

boyun eğiliyor ..  ben epey konuştum ... bunu da ben araştırmak isterim    
 
- Konumuza dönmek gerekirse  Netice itibarıyla Goldschmidt okulunda okudunuz  Sonra ne 
oldu? 
 
Burdan sonrası yok ..... kasette ....... 
 

-   
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- Babanızı biraz daha anlatır mısnız? 

 

- Babam Albert Abvram Angel – 1881 de Selanikte doğdu. 1889 da Istanbula geldi.  İlk eşi 

adı ....... 1909 da evlendi.190???  ..........   Haydarpaşada Beyoğluda Nergis sokakta ve İstiklal 

Caddesinde yaşadı. 1911 de annemle evlendi. İstanbulda 1958 senesinde düşetrek başını yere 

vurduktan sonra Beyoğlu İlk Yardım Hastanesinde 15 Eylul 1958 tarihinde vefat etti. Galata 

Musevi ....... eğitim gördü. Soınra GS lisesinde fransızca okuyarak mezsun oldu. Bakaloryayı 

alır almaz Duyunu umumiye’nin tertiplediği imtihanı kazanarak Fransızca kısmını yöneten 

müdürü yardıncısı olarak işe başladı. Emir altında çalışmaktan hoşlanmadığından Türkçe 

Fransızca Almanca tedrisatlı bir büro kurdu Bu büğroda ağırlıklı Fransızca okutuluyordu. 

Büroda okuyan talebeler sonradan gerek BMMM de gerekse mühim idare kurullarında vazife 

gördüler. Sultan Rfeşat ın çocuğuna hocalık etti.Vu 3 lisan hocalığını ölümceye kadar 

sürdürdü. Hocalığının 50. yılında Fransa kendisine Cjevalier dans l Order des Palmes 

Acad!miques pour les eservices rendus a la culture française. Baba ana diliş ürkçeidi  

Babası müzsiyen idi . ve müşir ve İstanbul Şehremişni Cenil Topuzlunun en samimi arkadaşı 

idi. Bir PDİŞAGHIN  KZII OLAN EŞİ DEVAMLI ONLARLA BERABERBER Saraya gidip 

Osmanlı müziği çalarlardı.  Zaman gayrimüslimler henüz askere alınmadığından babam bu 

vatani vazifeyi yapmak fırsatı bulamadı. Babam Cumartesi günleri sinagoga giderdi. Tüm 

bayrfamları ailece kutlardık. Babamın kardelerine gelince babam en büyğğü olmak üzere 9 

kardeştiler Tümğ Selanikte doğmuştu.İkisi küçük yaşya vefat etmişti. Diğer ikikız kardeşin 

Luna Ancal Şalom İstanbulda kalarak sonrtadan 1932 de İsraile ailece gitti. Diğeri ..... Angel 

ile diğer 4 erkek kardeşşi 1914 de İsvçreye göç ettiler. Adları en küçüğü Davit Anhel, 

diğerleri sıra ile Salamon Angel İŞZak Angel (İzak Angel sonradan KanADAYA GÖÇ ETTİ. 

Oğlu Henriş Angel müğhendis. İngilterede eblendi 2 çocuğu oldu. Sonra Japonyada çalışıp 

karısından boşandı Bir Japon kadınla evlenip Japon karısından 2 çocuğu olduç Ailece 

Japonyada çalışıyorlar. Üniversştede öğretim ğütesidir. Mişel Angelin bir kızı ve Henri Angel 

adında bir oğlu olduğıunu fakat ne Salamon Angel ne de halallarındam  ne de tüm 

amcalarımdan bilgisayarla yaptığım tüm araştırmalara rağmen Japonyadaki Henri Angel 

dışında hepsinin izleri kayboldu.  B 

 

Babamın Babası –  

Selkanikte doğdu. 1889 da Istanbula ailece geldikten .... 191r4 de Birinci Cihan Harbi 

sürerken eşi ile ve çocukları ile Isviçreye Lozan şehrine gittiğini biliyorum. Ben henüz 

doğmamıştım. Lozanda 1924 de banyoda ayağı kayıp düştüğünü ve b başından aldığı 

sadmeden öldüğünü babamdan öğrendim. O zaman 8 yaşındaydım. 2 hatıram var. 

 

1952 senesinde Ist Büyükşehir Belediyesi nazım planı başında iken bir gün İmar Komisyonu 

toşlantısından onur azası olan eskşi İstannhul Şehremni Cemil Topuzlu ile yeni tanışmıuştım. 

Bana sordu sisin aynı adı ve soyadı taşıyan Aron Angel adında vaktişle çok sevdiğim bir 

arfkladaşın vardı.   

O zaman yani 1ı95r2 deBeldiye İmar Komisyonu azası olan  işst Şehremini Belediye Başkanı 

Cemil Topuzlu en baarılı Belediye Başkanlarındandı.Gülhane Parkını, Taksim Şişlş Caddesi 

ile Beyazıt Fatih caddeleri ile bu caddlerin ortadaki çift ağaçlı yeşil parterlerini ve Istanbulun 

bişr çok sentlerini metruk alanalrını csanlandıran adamdı. O zaman 95 yaşındaydı. Dedemle 

tanıştığı zaman hem müzik çalarlar hem de bestelerdi. Gördüğünüz gibi babamın babası ben 8 

yaşında iken vefat ettiği için fazla bşir bilgim yoktur. Yalnız şunu ilave edebilirim aşilece 

sahibi olduğımuz Galata Kulesi çok yakınındaki binayı ..... senesinde eski eser vasfını 

canlandırmaya karar verdik. Bu bimnayı gören Ankara Mimarlık Fakültesi 

profesörlerinden .......... Bey  Bopğaziçini gören çatı katına talip oldu.Satıştan sonra bir gğn 

bana 1909 larda Galata Kulesi civarında oturmuş olan saygıdeğer kimseleri bir bir liste 
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gönderdi. Binamızın yakınında bir sokakta hem babamın hem de ddedemin adı soyadları hem 

adresleri hem de meslekleriyazılı idi. Dedim için Aron Angel müzisyen kaydı varfdı. 

Dedemin Beledite reisi Cemil Topuzlu ile Sarayda müzik çaldıklarını ve şarkı söylediklerini 

babamdan biliyordum. 1952 de bunu 95 yaşındaki Cemil Topuzlu bana sevinerek anlattı. 

Fakat dedemin müzsisyen olduğun u öğrenmekten öok etgkilendim ve meşum bir kazada ilen 

genç yaşta hauayını kaybeden bu yaşta tüm vatanımıkzda nam salan torunum müzşsyen Uzay 

Heparı aklıma geldi.  

 

Annem 

 – Ester Levi Bi vas Angel. 1885 de Balat ta doğdu.Ana diliİspanyholca ve İyalyanca idi. 

Teyzelerim anlattığı gibi sınıfınıon en iyi talebesi olup ilk orta ve liseyi  birincilikle bitirmi,şti. 

Balatın en güzel kızı diye nam salmıştı. Ecdad bakımından İtalyan asıllı idi. Annesinin dedesi 

olan Abramo Bivas İtalyada 1860 larda Istanbula gelmişlerdi. Avramo Bşvas kimdi nasıl 

İstanbnula helmiş? 1860 sıralarında Sultan Aziz o zaman Italyanıon Kralı olan Viktor 

Emanuel tarafından Roma ya davet edilmişti. Sultan Aziz Tromada Sarayda iken bir gece 

müthiş bir diş ağrısı ıle uyanır . Kral haberf alır almaz Sarayın yakınında şkanet eden dişçisi 

Abrimo Bivas a haberf ulaştırır.>dişçiacele sarayta gelir ve bkısa bir zaman içinde yaptığı 

müdahele ile sultanın acısını giderir. Bir kjaç gün sonra krakl Sultana Italkyanın en çekici 

şehşrlerini gezdirir. Szaraya dönerler. Burada Sultan Aziz ikinci bir müdaheleye maruz kalır. 

Kralın dişçisi hemen gelişp onu rfahatlatır. Ertesi gün dönüş günü Viktoe Daneul muhteşem 

nbir merasinden sonra kendisine ş.u suali sorar. Sizinel sevinerek yaptığımız gezsilerden 

esilerenerek gördüğünüz hoşlandığınız şeylerden ne görd,ğünüz ne arzu ettiğiniz şeyi size 

candan takdime hazırım demiş. Sualoın cevaı sanki hazırdı. Sultan Aziz tek kelime ile ceva 

verdi: Dişçiniz. Evet Abrano Bivas daveti kabuletti ve bşir ay sonra Padikhaın kendisine 

saraya yakın bir yerde tahsis ettiği meskenine tüm ailesiyle beraber yerleşmişti.  İşte 

anneannemin dedesi olan Simaton Bivas ın babası,  kral ve eşi Ferdiand ve Isabella nın 

zulmundan kurtulmak için ataları olan dişçi Avramo Bivas’ın ailesi  İspanyadan 1492 

senesindeki yahudilerin bir kısmınım italyaya yaptıkları mevburi göçünden iki buçuk asır 

sonra 1860 larda İstanbula sevinerek taşınmışlardı 

 

- Annenizin annesi ve kardeşleri 

Annemin annesi dişçi Avramo bivasın torunu idi Adı >esther soyadı hem kocasının soyadı 

olan Levy hem de babasının soyadı olan Bişvas yan i resmen nufus dairesinde soyadı Levy 

Bivas idi. 

 

Anemin Kardeşleri 

Erkek büyük kardeş Simantov Levy Bivas idi  Salty Franko mağazalarının müğdürü idi.. 

Kızkardeşi Estreya Levy Bşivas Haydarpaşa Musevi okulunun müdürü, ve en küçük kardeşi 

Eugenie Levy Bivas ayno okulun matematik öğretmeni. Annemin küçük kardxeşi Nisim levy 

Bivas ise 20 yaşında iken Parise gitmişti. Otodidakttı yani kendisini yetiştirmiş Pariste yazar 

olmuş. Etyemez idi Avrupa Etyemezlerin cemiyetinde Fransayı temsil ederdi. Her sene 

yapılan toplantıda konuşması sonunda herkes gömşeğini parçalayıp bşirer parşasını fetiş (uğur) 

olarak kullanmak için cebine kordu.  O zaman Dünya Etyeezler Cemiyetinin başkanlığı 

Hindistandad idi Dayın Dünya Başkanının temsilcisi idi. 

 

- Nasıl bir iş yaparsınız? 

- Ist Büyükşehir Belediyesinde Henri Prostun muavini ve Ist Belediye Nazım Planı Dairesi 

ayrıldıktan sonra Tünel meydanı ve Beyoğlu belediyesi yanındaki Nerkis sokak 6 sayılı apt da 

şehircilik ve yüksek mimarlık ve inşaat burosunu kurdum. 1953-1959 arası. Bundan sonra 

Beyoğlu Istiklal Caddesine taşınıp burada 1959-1975  arası ikamet ettim. Bundan sonra 
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Nişantaşı Şakayık sok Ihlamur Palas No 40 deki binanınm mevcut 3 katının üstündeki 

havasını satın alıp ilave ettiğim 3 katının en üstteki olan 10 no lu dairesine mimarlık büromu 

taşıdım. Burada 1992 ye kadar kaldıktan sonra, buromu mevcut terasında bogaz manzarasına 

açık 1992 de inşa ettiğim ve bugune kadar yerleştiğim mimarlık ve şehircilik buromda 

çalışıyorum. 

 

 

idi.Maalesef bir motosiklet kazasında vefat etti. Öldüğü zaman torunumun eşi hamile idi. 

Öldükten 5 ay sonra torunumun oğlu 5 Ocak 2005 de dünyaya geldi.Bu sene ilkokulu bitiriyor. 

Aynı zamanda babası gibi müzik piyano derslerine devam ediyor. 

İkinci kızım : Brigitte Angel Yaman. 10 Ocak 195r6 da doğdu İstnul Beyoğlunda Halen kışın 

Nişantaşında Vali Konagından yazın Büyükadadada yaşıyor. İlk ve Lise Şişli Terakkiden 

mezun olup bilahere Mimar Sinan Fakültesi İçMimar bölümünden mezun. Nişantaşında 

Şakayık Soıkak Ihlamur Palas 40 sayılı apt mimar olan eşi ile kurdukları uzun seneler iç 

mimarlık üzerinde öğretim üyeliği yaptı . Oğlu Cem Yaman ................ 

lisesini ..................tarihinde bitirdikten sonra Mimar Sinan Universitesine girip ............... 

tarihinde mezun oldu. Mimarlık üst lisans hazırlarken askerlik yapmak için müracaat ederek 3 

ay Istanbulda ......Evren kışlasında asteğmen öğrenimi yaptıktan sonra geri kalan 9 aylık 

askerliğini Ankarada .................  Mimari vazifesini askerliğini 24 proje yapıp 

başkanlıkta ..............  bve teşekküğr beratı alarak 30 Kasım 2005 te terhis oldu. Gelir gelmez 

yarıda kalan üst lisansını bitirmeyiş düşünüyor.  

3 oğlum Albert Nejat Simon Angel. İstanbul  17 Nisan 1959 da doğdu.Halen kışın 

Nişantaşında Vali Konağında yazın büyükadada yaşıyor. Eşlşi ve oğlu Alp Angel ile 

yaşıyorlar. Alp????? Angel ilkokulu ............ ortaokulu ve Liseyi Şişli Terakki de okudu. 

İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik Mühendisliği fakültesi bnölümünden ...... mezun oldu. 

Şişli Nişantaşı Ihmalıur Palas No 40 daki apt daki terasında 1992 de inşa edilen dairede 

kurulan Batı Mühendislik bürosunda çalışlıyor. Eşi Tuna (Alp??? Angel)  Robert Kolej 

bölümünden mezun olup Koç Bankasında vazifesinde iken evlendi. Bundan sonra devamlı 

Türkiyenin kentlerinde Banka hisnetleri ve idaresi hakkında teknik seminerler vermektedir. 

Oğlu Alp Angel 18 Ocak 1995 de doğdu. Halen torunum Alp Angel .............. ilkokulunda  

eğitim görmektedir. Hazairan 2006 tarihinde mezun olacaktır.  
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19.06.2006 görüşmesi transkripsyonu 

 

- Bir daha sorayım. Babanızın babasından ve annesinden ve  annenizin babasından ve 

annesinden hiç bir bilginiz? 

- Yok. 

 

- Büyükbabanız Aron Angel’in Kız ve erkek çocukların isimleri ne idi? 

- Kızlardan biri Luna idi ... araştırayım ve söyliyeyim..  Erkek kardeşlerin vermiştim.  Oncle 

Isak...   Diğer kız ve erkek kardeşlerin adlarını tam öğreneyim. 

 

- Müzisyen torunum Uzay ı hatırladım demiştiniz Kaza ne zamandı ? 

- Tam 11 sene oldu  yani 1995 olması lazım  1995 mi 1994 mi Bakayım ... 

 

- Oncle Izak ın evlendiği askenaz hanımın adı?  Bulunur mu? 

- Telefonla sorabilirim Amerikaya sorabilirim ..  Enteresan oğulları  

– Henrı Ingilterede okuyan vs onu yazdık  

-  Bir yerde aklı durdu, herşeyi unuttu Buna rağmern bugün Japonyada tanıunmış bir profesör  

 

- Babanızın annesi Grasya genç kızlık soyadı 

- Bilmiyorum, Hayır Ben doğmadan gittiler 

 

- Babanızın kurduğu kurumun adı ne idi?  

- Hatırlamıyorum  ama  her yerde  Professeur Angel  adı ile anılırdı. 

- Yani Pr Angel dershanesi  Ecole Linguistic Angel gibi mi? Böyle bir şey var mı ?  

- Belkı başka kelimeler ...  

- Türkçe  dil okulu, lisan okulu tedrisat 

- Yok Çünkü o Türkçe, Fransızca ve Almanca. Eski Türkçesi çok kuvvetliydi.  Üç lisanda da 

çok kuvvetliydi ... 

- Var mıydı boyle bir isim? 

- Yok ben biliyorum her yerde Pr Angel  

- O halde Prof Angel diye anılırdı 

 

- Babanızdan bahsettik vs  buna ek olarak biraz anlata bilir misiniz  Fizik olarak nasıl 

bir insandı? 

- Uzuna yakın, hafif ortadan küçük bıyıklı. 77 yaşında öldü, bıyıkları hala siyahtı. Saçlarının 

ortası biraz gitmişti. Fakat yanları çok frize idi. 

 

- Nasıl bir insandı ? Baba oğul ilişkileriniz? 

- Tek kelime söyleyeceğim. Baba oğul olarak Bana aykırı tek bir söz sarfetmedi. Tam Baba 

oğul simgesi, Bir gün dahi azarlamış değildi 

- Ilgılenır mıydı  

- İlgilenirdi, Fransaya giderken 1937 de, ki annem 1932 de vefat etmişti, o ilgilendi. 

 

- Kardeşlerinizle aranız naldıl? 

- Son derece iyiydi.  

  

- Ne yapardınız? 

- Yazları Moda’ya giderdik. Güzel bir kahve vardı, aşağıdan denize girmek için güzel bir yer 

vardı.  Sahibi fransızdı. Bize çok yakınlık gösterirdi. Plaj umumi idi Kahvenin sahibi idi tam 
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St Joseph’in arkasına düşerdi. Bazan Modadan denize atlardım ve Kalamışa kadar yüzerdim. 

O zamanki deniz denizdi. 

 

- Bir yangın olayı vardı Çocukluk anılarınız? 

- Ben Bene Berit teydim. Herhalde 1924 de idi  8 yaşında idim ve Musevi Okuluna devam 

ediyordum. Annem beni okuldan almaya gelmişti. Tramvayla Ortaköye dönüyorduk. Çırağan 

Sarayının önüne gelmeden tramvay durdu, yolcuları indirdiler.Yangın var, vasıta geçemiyor 

diye. Annem sordu: neresi yanıyor? Cevap: hiç üzülmeyin yalnız yetimhane yanıyor. 

Annemin şoku !!! Ortaköy tramvayı  23 no tramvay işlerdi , Bebek’e 22 no... Bazan 3 tane 

giderdi  birir kırmızı di,ğeri yeşil 

- Bu olay yaz mı idi kış mı idi? 

- Hava sıcaktı, ama okuldan gelirken , beni almaya gitmişti. 

  Yetimhane yanıdı, hep gecekondu oldu, temizlenmedi. 86 dan beri hukuk komisyonundayım,  

araştırdım ben, kurtarmak için hiç bir hareket yapılmadı. Sokağın en dibinde. Oranın arsası 

bizim, ufacık bir hisse bir ermeni kadının. Sıfırlandı gitti. 

- Yani ilk arsa Satılmadı mı? 

- Yangından sonra ermeni konağına geçildi. Liba satıldı. Yeni yeni.  Dedim ki: Para ile 

cemaat yaşamaz Hüviyeti olması lazım .Bankada para var, yeter mi  Bu binanın yaşaması 

varduı. Babam Padişahın kızına ders veririd. Padişahın kızına aittti. Babam ders verdiğiiçin 

onu ucuza aldırtmıştı. 9500 altına alındı. Sonta yanına da bir bina yapıldı. Denizi görürdü Hiç 

unutmamam Atatürk İstanbula geldiğinde, sanırım Savarona ile, Büytük şenlikler olmuştıu. 

Boğaz girişi her taraf bahçeden gözükürdü.  

- Liba olan 

- Evet .. İki bina vardı nasıl bu kadar ucuza satılır Hala araştırma yapıyorum 

- Birinci ne oldu 

- Yok oldu 

- Yok ne demek 

- Hiç uğraşılmadı 

- Tapusu kimde 

- Bizde olması lazım 

- Bildiğim kadar tapusu bizde, 

- Orada koca binalar yapıldı ... Liba için isterseniz siz müşteri bulun dediler. Insan çocuğunu 

satar mı? 

Yok tehlikeliydi vs .. Ben Rober Abudara ile tanışmadım.  Kuzguncukta cami vardı Caminin 

çatısı çökmüştü. Bir günde hallettim.  Aynı şey Çanakkalede bir günde hallettim   (-------------

---)  

 

- Yazları hep Modaya mı giderdiniz?  

- Çocukkern  Haydarpaşada oturduğumuzda hep Modaya giderdik.  

 

-Geçen ay bir konferansa davet edildim. 7 profesör. Hepsi 3 saat konuştular sonra konferansı 

İdare eden Prof tanıdık hem de Galatadan tanıdık tekrar elden geçirdiğimiz bina ilk defa 

tanışmıştık sonra yazıştık O idare ediyordu. Moladan sonra konuşmak isteyip istemediğimi 

sordu, Tabii dedim. Biliyorsunuz Kız veya talebe miktrofon dolaştırıyordu, Beni ise oturduğu 

kürsüye davet etti.  Tam 40 dakika konuştum. Fakat bu 40 dk içinde Şehir Plancısı 

Profesörlere Kusur bakmayın dedim söyleyeceklerim gerek istanbula gerek Üniversite için 

belki aykırı düşecek fikirlerim Ama bunları söylemekten geri kalamıyorum. Şehircilik 

Hukuktur, Hukuk olmadan Nazım Plan yapılmaz. Şehrin nazım planı Devletin Anayasası 

gibidir. Daha sonra Kanunlar gelir. Nazım plandan sonra bölgeler gelir. Her bölge bir 
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kanundur. Sanayi alanı İkanet alanı tespit edilir Bu hududtlar dışında müsaade edilmez Neye 

tahsis edileceği tespit edilir sonra plan yapılır. Herşeyden evvel nazım planı zoning yapılır  

Amerikada Fransada Japonyada yapıldı gökdelenli İstanbul? 2500 yıllık Istanbul ... park var 

Saray var ... öbür tarafa böyle girilir mi ...Hpaşa alelade liman gibi kullanılıyor , vinçler ağzını 

açmış hayvanlar gibi ...Böyle Istanbul girilmez. Dolayısyla benim görüşüm şudur ... 

Universitelerde ilk olarak hukuku ön sıraya koyun. Bunları göstermekle kabul etmiş 

oluyorsunuz karşılanmaz.  

- Yönetici Profesör kimdi 

- Prof Erder  

 

- Annenizle durum nasıldı ? 

- Annem öldüğünde 15 yaşındaydım . Annem derslerimle ilgilenirdi. Annemin bir ara hiç 

unutmam küçük kardeşi Nesim Bivas, Levi Bivas  Nufus idaresinde aynen böyle kayıtlı . 

Etyemezdi...  Başı Maharacanın muavini idi.  JINARAJATASA    Hollandada toplantı ... daha 

evvelce konuşmuştuk .. 

Nesimin Pariste doktoru ablamdı. 

 

- Simantov ne oldu? 

- Evlendi bir İtalyan Musevisi ile. Karısı Italyan Mezarlığında  .. Kendisi Hasköy 

mezarlığında ... Yolu yaparken  büyükbabamın büyükannemin Oncle Simantovun filan 

mezarları yok oldu.  

- Ismı?  Oncle simantov eşinin adı? 

- Hatırlayabilirim. 

 

- Teyzeleriniz ne oldu? 

- Hpaşada. Tante Estreya kanser oldu öldü, diğeri bir başka arkadaşıyla bir ev tuttular 

- Evlenmedi 

- Evlenmedi  Genelde çocuklarla beraber olan kişiler evlenmiyor  Çocuk hasreti gideriyor 

Ikısı de çok güzeldi ama evlenmediler. 

 

- Babanız en büyük kendisi olarak 7 kardeştiler.  

- Öbür kardeler Ist da doğdu . Babamın erkek ve kız kardeşleri 

Salamon  en ufağı Davit evlenmemişti 

- Bir daha olacak 

- ABD ye gitti kayboldu 

 

- Luna Israele gitti. Luna Şalom? 

- Luna’nın kocası Leon Şalom hakkında bir hatıram var... 1957 de Paris gitmiştim. Dönüşte 

direkt İsraele gittim,ilk defa gidiyordum. Bana şehri gezdirdiler vs. Sonra Tante Luna’nın 

evine götürdüler. Oncle Leon nerede diye sordum? Sorma, unut dediler. Israr edince, bir 

odada yalnız yattıyor,kimseyi tanımıyor, biz yardımcı oluyoruz, yemek ve ihtiyaçlarını 

gideriyoruz , 2 kız bir erkek çocuklarını tanımıyor dediler. Bu dairenin içinde.. Hoş olmaz, 

kokusu var. Nereden geldim, Oncle Leonu görmeden gitmem Girdik, Tante Luna bak kim 

geldi dedi. Gözlerini açtı, bana baktı ve – Avramın oğlu ... dediğinde herkes şok geçirdi.  

Bütün dünyada Allah dediğimiz bir kuvvettir hareketleri düzenleyen birkuvvet, fakat netice 

itibarile muazzam bir kuvvet...Ben de ona inanıyorum, bilmediğimiz bilmeyeceğimiz bir 

kuvvet    vs  vs  vs 

 

.  
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- Levi Bivas . Ne düşündüler aldılar? O zaman normal değildi 

- Bivas bir simge idi. Dedemin soyadı. Viktor Emanuel in dişçisi ... Nam yapmış bir isim 

olarak ailede muhafaza edildi. Sonra gelenler hem babalarının soyadını alıyor hem de Bivası 

ekliyor Kızlar da evlendiklerinde  babalarının soyadını muhafaza edip tescil ettirdiler, ününü 

devam ettirmek için. 

 

- Babanızın annenizle evlenmeden önceki evlendiği hanımın ilk ismi? 

- Eugenie nin bir şekli Ceni denirdi Annemin kuzini idi  

 

- Babanızla niye darıldınız? 

- - Annem öldüğünde ben 15 yaşında idim. Bir karar aldığında yalnız bana söylerdi. Bir ara 

karar verdi. Küçük kardeşi Nesim i özlemişti. Bir ara Fransaya gideceğini söyledi ..ama ömrü 

yetmedi gidemedi Annemle birbirimizden ayrılmazdık . Aniden ölüyor sonra bir kadın geliyor  

Sonra düşünüyorsun bu adam nasıl yaşasın ...Sonra beraber yaşadık  Ilk anda hazmedemiyor 

 

- Babanız nerede gömülü 

- Arnavutköyde.  En ön sırada idi hem annem hem babam  Sonra geldiler sıra eklediler  

Beraha yaptı bu işi. Ayıptır  Daha da gömüyorlar  

Kilyos’ta mezarlık alanı sağladım. Ahilere ayrılan yeri de eklediler. Vazgeçtiler Belediyede 

tanıdık oldukları için bu kısmı da bize bıraktılar .. Öyle bir proje yaptım ki  Etrafını duvarla 

çevirtirdim Belediyeye. Projeyi hazırladım, tüm mezarların Kudüs’u göreceği şekilde.  Tek 

bir kişi gömmediler. Uzak olduğu için direniyorlar 

 

Oncle Simanto, Tante Estreya ve Tante Öjeni Haydarpaşada gömülü. 

 

- Babam annemle evlenmeden önce bir aşkenaz piyano sanatkarı ile evliydi. İsmini 

hatırlamıyorum. Ondan Gracia adında bir kızı oldu, yani üvey kardeşim. 1918 de ben 2 

yaşındayken öldü. Ne o hanımı ne üvey kardeşimi tanımadım ne de annemin annesini. 

Gripten öldüler. Aşkenaz Hanım ölünce babam annemle evlendi. Nerede gömülü olduğunu 

bilmiyorum. Gracia Ulusta gömülü.. Babam ona şiir yazdı.  Gracia Angel 9 yaşında öldü,1909 

Ağustosunda doğdu.   

 

- Babam annemle 1911 de evlendi. Gracia 2 yaşında idi. Annem onu çocuğu gibi sevdi. En 

ufak kızkardeşime de onun adını verdiler. 

 

- Büyükanne olan Bea hem Levi hem Bivas soyadlarını beraber kullanırdı  Bivastan türeyen 

herkes kadın olduğu halde yine de Bivası kullanıyoırlardı 

 

- Bea Levi Bivas ın 5 çocuğu vardı Kimler? 

- Benim bilgim  çocuk sayısı 9 , küçükken öldüler ve 5 kaldı: Estreya – Ceni - annem Ester – 

Simantov – Nesim 

 

- Ablanız Mirey HP Musevi lisesinde okudu  .. sonra American 

- HP daAlliance kelimesi yoktur  Belki Beyoğlunun Şubesi 

 

- Mirey – Robert Güzelbahar 

Kızları Emel Dolly (2000 de meme kanseri canlı canlı gitti) ve Ezel (Pupu)  ABD de yaşıyor 

haftaya 23 ünde geliyor   Kolejden mezun Anneleri de ikisi de  

 

- Emel kaç yaşlarında idi  
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- Dolly 35 civarında doğdu ,vefat ettiğinde 65 yaşında idi .Kanser olduğunda 1-2 ay sonra 

öldü 

- Sizin ailede herkes canlı ölüyor ... - Belki de Allahın lutfu  

- Eşim de öyle oldu Sandalya getirdiler Doktor gelince maalesef öldü 

 

- Emel in oğlu Robert   Büyükbabasının ismi .  

- Kocasının ismi ? 

- Amerikada musevi ... Sorarım anımsamıyorum. 

- Mirey Robert Güzelbahar ,le evli   ve Dolly ve Ezel oldu ... Robert ölünce Axelrat ile 

evlendi.  Çocukları olmadı.  

- Robert neden öldü? 

- ABD de hastalandı öldü ...  

- Mirey ne kadar sonra evlendi? 

- Tam senesini söyleyebilirim Telefonda öğrenirim. 

 

- Gracia ? 

- Yani ölenin ismini alan Gracia  Haydarpaşada doğdu  .... okundu 

- Şimdi nerede yaşıyorlar 

- Jessie annesi Gracia ile burada    Fredi Musevi bir kızla evli idi 2 çıocuğu oldu Italyada 

Çocuklar Italyada..  Kendisi okadından ayrıldı bir Türk kadınla evlendi Emsal olacak bir 

kadın o kadar iyi bir kız 

 

- Oğlunuzda ne den bu kadar isim? 

- Doğduğunda tesadüf hanımın babası öldü: Fransua  Simanato öldü: Simon aldı  Nejat  

uydurma   

esas Albert ... Babam gibi 

 

- Eşi Tuna’nın genç kızlık soyadı?  

- Alp.  Oğlu hem Alp hem Aron. Adı Alp Soyadı Angel  Tuna Alp Angel oğlu Alp 

Bir de Ronnie var.  Nufusunda bir de Roni Alp Angel diye yazar. 

 

- Bar Mitzva Kenesset de yaptınız O zaman nerede oturuyordunuz? 

- 13 yaşında iken 1929 da ... İstıklal cadd Apt LEMAY ... Rus Sefaretinin karşısında.  HP ile 

ilişkişmiz kalmamıştı. 

 

- Annenizin büyükbabası? 

- Dişçi olan ... Padişahtan aldığı altınları saklardı. Oğlu ismini bilmiyoruz ...altınları yok etti: 

Şimdi hatırladım, Oğlu Simantov. Onkl Simantovun dedesi.  Bilet içerde alınırdı  Bilet parası 

istediler yoktru 

 

- Lemay apt? 

- Rus sefareti nın tam karşısı  Suriye pasajı daha yukarıda ...O  bina yıkıldı bir banka var 

halen  

Şimdik Rus konsolosluğun tam karşısı .. Lemay bir adamın mı kadının mı fransız adı .Güzel 

bir daire idi.. Ablamın Musevi Lisesindeki hocaları filan ben 13 yaşında iken o 17 idi, eve çay 

içmeye gelirlerdi 

Bir çıkma vardı sokağa bakan  İki basamakla çıkılırdı. Çok hoşuma gitmişti .. Bir kaç yerde 

projede öyle bir değişiklik yaptım Piyano vs koyuyorum.  Unutmadığım bir şey vardı ... 

Büyük terasta Hep terasta tur atıyordum .. Unutulmayan şeyler ..  Biz orada iken babam ve 
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annem Tüneldeki evi satın aldılar  ...Sultan Hamidin Bankacısı ... Mavro... sonra Angel oldu 

apt oldu. 4 dahili merdiven. Sonra babam apt a çevirdi 

 

- Sira Parise geldi 

- Paris’te imtihanları verirken devamlı bombalanıyordu.  

- Paris Ville Ouverte ilan edilmemiş miydi 

- Ville Ouverte olmasına rağmen. Sirenler öttüğünde en yakın metro istasyonuna sığınılırdı. 

Bir keresinde elimde T cedveli vardı, herkes arka arkaya sıkışırken sığınağa girerken ikiye 

kırıldı, dam alçaktı.İnsan böyle şeyleri unutamıyor. Çıkınca metroya yakın yere bomba 

düştüğünü gördük. Bir bina yukarıdan aşağıya tam kesit yıkılmıştı, yatak odaları, salon ve 

eşyalar  gözüküyordu. Ve en son katta bir kuş ötüyordu.Yıl 1940 

 

Sonra nasıl oldu? 

İmtihan verirken de şansım oldu. Ne bakımdan...  Hitler 1,5 km kadar yaklaşmıştı. Şehircik 

Okul Sorbonne daydı ve çok dolmuştu. Dünyada ilk kez okutuluyordu. Civar ülkelerden 

gelenlerle de dolmuştu. Bizi 2 ye böldüler A-K ve L-Z.  Ben Aron Angel olarak A da ilk grup 

içindeydim. İmtihana girdim. Tarih 8 Altı (Haziran) 1940 Cumartesi günü idi. Girdim, Orada 

da şansım vardı. 12 profesör. 3 ay önce tez hazırlamıştım her Prof bana bir soru soruyor. 10 

senede 12 senede tezi kabul edilmeyenler vardı. Mesela Saigon Valisi yanımda oturuyordu. 

Ben ondan ne istifade ediyordum çok güzel kitapları vardı Neyse. 2 şey unutmam 

Prof içinde eskiden Ist da konsoloslukta bulunmuş Prof Lavedan vardı. Benden Vakıflar 

hakkında bilgi istedi. Tesadüf babam, bir kitap çıkmıştı, bana ilgilenirim diye yollamıştı bu 

konuda ben de roman gibi okumuştum. İstediği cevapları verdim. Memnun oldu 

En son imtihan dışında bir de şifahi imtihan vardı.  

Rektör Oulai . Arap asıllı idi galiba, ama Musevi idi. Bilmiyordum. Kipur günü Sinagoga 

gittiğimde Tevada oturuyordu. O zaman anladım. Belediyecilik dersi verirdi.  Bu konuda 

hukuken 12 adet kural vardı, benden bunu istemesin mi? Hava sıcak, pencere arkasında 

oturuyordu ve güneş üstüne geliyordu. 12 şey söylemem lazım.  Cevaba başladım. 

Premierement – oui,  deuxiement – oui ... farkettim ki gözü kapandı mayişledi ve bunun 

üzerine ben de “et douziement” diye yüksek sesle söyleyince uyandı, ça suffit deyip bitirdi. 

İkinci diplomayı 2 gün farkla aldım.  Pazartesi . Classement second. 

 

Ikinci Dünya Savaşı  

Bu arada eve telefon geliyor. Büyükelçimiz Behiç Erkin telefon etti ve tüm Türk talebelerini 

davet etti. 100 kadar talebe idik , değişik fakültelerden , benimkinden bir ben vardım 

toplandık. Dedi ki: Almanlar Parise çok yaklaştı, git gide yaklaşıyor. Gelirlerse sizleri toplar, 

kamplara yollayabilir. Ben sizi 12 kişilik limuzin arabamla sizi 12 şer 12 şer Parisin 40-50 km 

güneyine göndereceğim. Başka imkanlar veririm para vs bakarsınız. Ertesi gün herkes 

gezmeye gider gibi, peynir ekmek vs ile, sabah 6 da buluştuk gideceğiz diye. Limuzin geldi, 

aramızdan mıknatıs gibi çekilen 12 kişi atlıyor ve gidiyor. Başta sanırım üst düzey kişilerin 

oğulları idi bunlar. Geri dönmesini bekliyoruz. Büyükelçi de bekler.  Bütün gün geri dönmedi. 

Ertesi gün ben de 20 küçük sardalya kutusu çantama koydum. Bekliyoruz bekliyoruz ve 

aramızda karar veriyoruz ki yürüyerek gideceğiz. Yola koyulduk. Vasıta yok yakıt yok . 

14 Haziran günü idi. Sabah çıktık. Aynı akşam üzeri Hitler geldi Paris’e.  Yollarda Fransa bir 

an evvel teslim olsun diye Stukalar, Alman hücum uçakları  ne bulursa sivil asker bakmadan 

bombalıyor. Bir bakıyorsun yanındaki tak yere düşüyor. Yürüyüş 22 gün sürdü. Herkes 

dağılmıştı. Hukuktan bir arkadaşla beraber kalmıştık Yürüyüşün henüz ortasında iken 

öğrendik ki Fransa teslim olmuştu. Bordoya  yaklaşmıştık.  Nihayet Bordo ya vardık ve oraya 

yerleştik. Yolda bazı geceler charrue (kağnı) üzerinde yattığımı hatırlıyorum, hatta demir 

enseme battı. Ne oluyor diye uyandım, Türk öğrencilerin arasındaki tek Musevi de bendim. 
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Konsolos ile aramız cok iyi idi. Adımı Harun koydu. Türkiyeye geri gönderilirken elime bir 

mektup verdi, Ankaraya vereceksin diye de tenbih etti. 

 

Bordo’da bir müddet kaldık Peugieux’ye gittik, orada da 2 ay kaldık. Paviyon MIE de 

kalıyorduk. Tek katlı çatılı müştemilat barakalar yapılmıştı refugieler için. 

 

2 ay sonra Fransa’dan Almanya’ya ilk kez tren kaldırıldı.  Peugieux de çok Alsace’lı vardı. 

İstendi ki dönsünler ve Almanlar onları askere alabilsinler. 

 

Ben diplomalarımı ve evrakımı Pariste bırakmıştım. Dönüp almaya karar verdim.  

tavsiye etmem demesine rağmen gittim. Zone non-occupée Charleroi istasyonunda bitiyordu. 

Trenden iniliyor hüviyet soruluyordu. Juifler bir kenara ayrılıyordu Bana sıra gelene kadar 

100 kişi kadar kalmıştı ki İngiliz uçakları geldi, sirenler çaldı, hepimizi trene bindirdiler 2-3 

km sonra öğrendik ki biraz evvel içinde bulunduğumuz Charleroi istasyonu tuzla buz olmuş. 

Parise girdik.  

 

Ablamın kocası askerdi. 2 küçük kızı 4 ve 2 yaşında idi. Arcachon Bordo banliyösünde deniz 

kenarına gitmişlerdi. 40 km kadar Bordo’dan.  Ben Bordoda iken bir gün oraya gitmiş ve 

günü beraberce geçirmiştik 

 

Ablamın oturduğu eve gittim. Kapıcı Mme Labesse . Ablam Dr olduğu için iyi geçinirlerdi. 

Ablamın hem fransız hem de TC pasaportu vardı. Concierge giriş katında bir dairede otururdu.  

 

O sıralarda trenle İstanbula götürecek anlaşma imzalanmıştı. 

Concierge akşam üzeri 4. kata gelir, yemeklerimi toplar vs. Bir akşamelindeki kagıtları 

uzatarak “Regardez ce que les Bosches me fouttent sur le dos?” diyerek bana uzattı. 

Yahudileri toparlayabilmek için 50 soruluk bir liste.  Reaksyon göstermeden durdum:”Oui ce 

sont les allemands” dedim ve concierge devam etti: “Comme si moi je permettrai jamais des 

youpins d’habiter sous mon toit!!”  (abla dönünce ne oldu?) 

 

Bu arada bir arkadaşım “Musevileri nasıl topladıklarını görmek ister misin” dedi. Biz lüks 

bölge olan 6e arrondissement da idik. Orada Parc de Princes denilen yerde topluyorlardı 

Kamyonlar geliyor, adın-erkek, çocuk-yaşlı ayırıyorlardı Sonra başka kamyonlar geliyor, 

ayrılanalrı alıp apar topar götürüyordu 

 

Bir gün nufusumu düşürmüştüm. Almanlar karakola davet etti. Nufusumu iade ettiler. Yahudi 

yazılı idi ama Türkçe olduğu için ve Avrupada kimlikte din yazılmış olmasına alışmadıkları 

için anlamadılar.  

 

Prost 

Atatürk 1934 de davet etti. O zaman Paris etrafındaki yolları planlıyordu, bitmeden gelemem 

dedi.  Bu arada Lambert, Agache vs giibi profesörler geldiler, para istemeden nazım planı 

yapmağa talip oldular . Çizimler yaptılar ama hiç bir onaylanmadı. Herkes biliyordu ki 

Atatürk Prost’u bekliyordu. Ama biz sonra oturunca o kişilerin fikirlerinden de istifade ettik. 

1936 da Paristeki işini bitirince İstanbula geldi. 

Mukavelesi yenilenmedi. Prost 1926 da alelacele İzmir Planını çizmişti.  

Istanbul Belediye Reis Muavini Prostu istiyordu ama Meclis 1 oy farkla yenilemedi  

 

- Rum kızla evlenmeye ailenizin tepkisi? 
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- Henüz karar verememiştim Ne gariptir ki beni teşvik eden Tante Ceni oldu. Bu kız seni 

seviyor vs vs dedi beni karar almaya yöneltti.   2 hafta içinde bitti 

- Kızın ailesinin tepkisi? 

- Ne bizim ailede ne onun ailesinde bir tepki olmadı  Herkes kendi dinini inancını devam 

ettirdi 

Çocuklarımızın 3 ü de Müslümanlarla evli .. Dinler arası yakınlık göstererek  Kimse 

alınmasın ama dünyada önemli olan ... 
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28.06.2006    Eksik sorular ve Cevapları 

 
 
1) Halen Konservatuar Müdürü'nün adı? 
2) Rahmetli Uzay Heparı'nın kaza ve vefat tarihi? 
3) Tante Luna'nın diğer erkek ve kız kardeşlerinin adları? 
4) Oncle Isak'ın eşinin adı? 
5) Oncle Simantov'un eşinin adı? 
6) Babanızın erkek kardeşlerinin adları? Salamon, David, İsak ve  dördüncüsü? 
7) Babanızın kız kardeşlerinin adları? 
8) Babanızın Annenizin vefatından sonra evlendiği hanımın adı?  Ceni? 
9) Rahmetli Emel Dolly''nin eşinin adı? 
10) Mirey Axelrat'ın evlenme yılı? 
11) Robert Güzelbahar'ın vefat yılı? 
12) Fransa'daki kapıcının detayı? 
13) Paris'teki Türk Konsolos'unun adı? 
14) 1945-1948 arası neden 3 yıl askerlik yaptınız?  
14) İlk 1986 Neve Şalom Baskınından sonra bir Yahudi olarak ve bir Neve Şalom 
yönetimi mensubu olarak ne hissettiniz? 
15) İkinci Neve Şalom bombalanmasından sonra ne hissettiniz? 
 

Sayın Naim Güleryüz dikkatine, 

15 adet sorunun cevapları aşağıda sunulmuştur; 

 

1) Konservatuar Müdüresinin adı ; Ova SÜNDER  (Uzay Heparının halasıdır) 

2) Rahmetli Uzay Heparının kaza tarihi 20/05/1994  Vefatı, Yeşilköy İnternational Hospitalde 

onbir gün komada kaldıktan sonra 31/05/1994 te vuku bulmuştur. Müzisyen olarak Türkiyede 

nam salmıştı.O zamanın Belediye reisi olan Tayyip Erdoğan hastanede ziyaretine gelmişti. 

Cenazesine binlerce kişi katılmıştı. 

3) Tante Luna nın diğer erkek kardeşinin adı Oncle Michel, kız kardeşlerinin adları; Rachel ve 

Elisa (Alice) idi. 

4) Oncle İsaac ın eşnin adı Sary idi.Oğlu Henry Angel (Kuzenim) halen Japonyada bir 

üniversitede profesördür. 

5) Oncle Simatov un eşinin adı Colombe dur.İtalyan mezarlığında gömülüdür. 

6) Babamın dördüncü kardeşinin adı Michel dir.Beşincisi Oncle Samuel. Kız erkek dokuz 

kardeştiler. 

7) Babamın kız kardeşlerinin isimleri Tante Luna,Tante Rachel;Tante Elisa (Alice) 

(Amerikada yaşayan Oncle Michelin kızının adı Grasya Angel 84 yaşındadır) 

8) Babamın annemin vefatından sonra evlendiği hanımın adı Öjeni (Eugenie) idi. 

9) Rahmetli yeğenim Ezel (Dolly) nin eşinin adı Morill Cole dır. Newyorkta avukatlık 

yapmaktadır. Babası David Cole un 30 kişilik bir hukuk bürosu vardı ve o zamanki Başkan 

Nixon nın hukuk danışmanlığnı yapıyordu. 

10) Ablam Mireille imn ilk kocasını adı Robert Güzelbahardı. Karaköydeki Zülfaris 

Sinagogunda (Halen müze) 1933 yılında evlenmişlerdi. 

Dolly(Ezel) ve Pupu (Emel) adında iki kızları olmuştu. Pupunun kocası Paul Glicsman 

Newyorkta doktordu. Vefat etti. 

11) Mireille in kocası Robert Güzelbahar Newyorkta 1965 te vefat etti. 

Daha sonra Mireille 1968 de Axel Axelrad ile evlendi. 

12) Paristeki oturduğumuz 16 daierlik apartmanın kapıcısının soyadı ’’ Labesse ‘’ idi onu 

Madam Labesse diye çağırırdık.Apartmanın girişindeki daire kapıcıya tehsis edilmişti. 
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Ablam kardiolog, kocası ise kimyagerdi. Evlendikleri zaman dördüncü kattaki oturduğumuz 

daireyi kiralamışlardı. Ben Paris’e gelmeden dört seneden beri bu dairede oturuyorlardı. 

‘’ Concierge’’ denilen bu kapıcı hanım ailemizi yedi seneden beri tanıyordu, ancak 

menşeimizden haberi yoktu. Pariste o zaman kapıcılar bizdeki muhtarlar gibi; ikamet 

belgesi,nüfus sureti,apartmana giriş çıkış vesikaları gibi belgeler vermeye hakları vardı. 

Bu yüzden Almanlar Madam Labesse’e 50 suallik vesikaları vererek apartmanda mevcut olan 

musevi ailelerin tespitini istediler.Her akşam anlaşmamız gereği bana yemek 

getirirken,benimle sohbet ederdi. Bu belgeleri gösterince ilk anda şüphelendim.Fakat hemen 

akabinde Almanlara hakaret ederek ; ‘’ Regardez Mr.Angel ce que les boches m’ont foutu 

sous la main’’ deyince nefes aldım,hemen sonraki cümle; ‘’ Comme si moi je permetrai 

jamais a un Youpin d’habiter sous mon toit ‘’ deyince rahatladım, çünkü anladımki bu kadar 

sene sonra ne benim ne de ablamın menşeinden hiç bir bilgisi yoktu. 

13) Paristeki Türk Konsolosun adı : Cevdet DÜLGER idi. Bu zat’ın adını bulabilmek için 

hem Fransız Konsolosluğundan,hem senelerce teşriki mesaide bulunduğum İnstitut Français 

D’Etudes Anatoliennes den,hem de internette yaptığım araştırmalardan ulaştım. 

Cevdet Bey 1939-1942 arası Paris Başkonsolosluğunu yaptı. Onun tertibi ile Paristeki Türk 

talebeleri onar onar trenle İstanbul’a hiçbir zorlukla karşılaşmadan nakledilmiştir. 

Almanlara sunulan listede adımı Aron yerine Harun olarak yazdırmıştır. Gerek kendisi gerek 

Büyükelçimiz Behiç ERKİN insanlığın timsali olarak tarihe geçtiler. 

14) 1939 yılında Fransızların,hemen sonra İngilizlerin Hitlere açtıkları harp, alelade bir savaş 

değildi.Adı üzerinde İkinci Cihan Harbi adını almıştır. Bizimde her an girmemiz an meselesi 

idi. Dolayısıyla her an tetikte olmamız icap ediyordu.Nüfusumuz o kadar fazla değildi. 1940 

larda askerliğini yapanlardan bazı sınıfları yedek olarak askere çağırmaya başladılar. Ve her 

ihtimali göze alınarak askerlik müddeti üç seneye çıkarıldı. 

 

Gayri Müslimler,doktorlar (Hekimler) hariç üniversiteli olsa dahi askere er olarak alınıyordu. 

Ben de bu kadar diplomaya rağmen er olarak alındım. Genel Kurmayda  beni İnşaat Dairesine 

aldılar.Tezat teşkil etmesin diye sivil olarak devam ediyordum. 

Askerliğim bitmeden birkaç ay evvel üniversite mezunu tüm gayri müslimlere subaylık 

müsaadesi çıkmıştı. Genel Kurmayda bağlı olduğum Paşaya bu hakkımı kullanmak için 

dilekçe verdim.Kendisi; burada rahatsın nasıl olsa askerliğiniz birkaç ayda bitiyor deyip 

dilekçemi geri çevirdi. Bundan sonra İstanbul’a Birinci Ordu Komutanlığına Orgeneral Nuri 

Yamut Paşa emrinde çalıştım. Bu sayede İstanbul’un tüm kışlalarını elden geçirdim. 

 

1952 senesinden 1992 senesine kadar, Neve Şalom Vakfı İdare Heyetinin benevol olarak 

teknik müşavirliğini deruhte ettim. İstanbulda ki Aşkenaz ve İtalyan sinagogları dahil, tüm 

sinagogların restorasyonunu yaptım. 

 

15) 1986 yılı başlarında NeveŞalom Sinagogunun elden geçirilmesine karar verilmişti. 

Aylarca süren inşaat faaaliyetleri sırasında duvarlar,tezyinatları,kolonların takviyesi,Tevanın 

mermerleri ve kapıları,kubbe,pencereler,havalandırma,aydınlatma,Şofaj dahil tüm salon elden 

geçirilmişti. Salonun tüm döşemesi mermerle kaplanmıştı.Sadece oturma sıralarının 

yerleştirilmesi hususu kalmıştı. Cuma günü idi ve ertesi gün Cumartesi açılış yapılacaktı. 

Son kontrola geldim yere baktım, evvelce mozaik olan döşemelerin yerine konan mermerler 

hiç iyi silinmemiş leke içinde idi. Bu durumda açılış yapılamazdı. 

Hahambaşılığı ve İdare Kurulunu aradım açılışın yapılamayacağını,bir hafta sonra 

yapılmasını önerdim.Kabul edildi. Keyfiyetini o anda sinagogda bulunanlara bildirdim. 

Ancak ertesi gün;Cumatresi,Sinagog kapalı olmasına rağmen,izinsiz olarak giren birkaç 

turistle birlikte içeride yirmiye yakın bir grup oluştu. 
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Bu sırada açılışın ertelendiğinden haberi olmayan iki terörist içeri girerek,içeride bulunanları 

tarayarak ve bombalarını patlatarak katlettiler. 

 

Allahtan açılış ertelenmişti. Bu İlahi bir tesadüftü, ancak buna rağmen maalesef yirmi üç 

dindaşımızı kaybettik. 

 

Cenaze merasimine gelince; 

 

Neve Şalom harap vaziyete girmişti.Teröristin göğüs kemikleri kubbeye yapışmıştı. 

Kolonların demirleri açıkta idi. Tevanın etrafı ve yanındaki hahamlara ait oda tamamen 

yanmıştı. Kadınlara ait asma katın bir kısmı çökmüştü. 

Bina bu durumda iken ölenlerin cenaze merasiminin tertibi için idare 

binasında;Vilayet,Belediye,İdare Heyeti, Hahambaşımız riyasetinde toplandı. 

Gömü, Aşkenaz mezarlığında yapılacağından dini merasiminde orada yapılması 

düşünülüyordu. 

Ben söz alarak bu merasimin Neve Şalom sinagogunda yapılmasının daha uygun olacağını 

söyledim. Son bir karar vermek için sinagogun son durumunu tetkik etmek için izin istedim. 

 

 Birgün evvel yerinde bir tetkikte bulunmuştum.Fakat tam bir karara varmak için tekrar 

durumu gözden geçirmeyi uygun buldum. 

Etrafı tekrar inceledim ve hiç tereddüt etmeden cenaze merasiminin NeveŞalomda yapılması 

için gereken tüm tedbirlerin iki gün içinde alacağımı söyledim.Uygun görüldü. 

Ve iftiharla şunu söyleyebilirim ki böyle tarihi bir merasimi mezarlıkta yapmaktansa vaka 

yerinde yapılması muazzam örnek bir temsil oldu. 

Şunu da ilave edeyim ki, Aşkenaz mezarlığının girişten itibaren sağ şeridi zamanla yavaş 

yavaş Sefarad musevilere tahsis edilmişti. Sol tarafını,Aşkenazlar kendilerine 

ayırmışlardı,onların nufusu az olduğu için mezarlığın giriş kısmı o zaman boştu. 

Bugün görüldüğü gibi orada,o zaman acele çizdiğim bir proje ile şehitlerimiz gömülmüştür. 

 

15) Birinci ve ikinci Neve Şalom bombalaması ile Şişli, sinagogunun bombalamasında tek 

kelime ile şunu söylüyorum ki ; ALLAH BİZİ KORUMUŞTUR. 

 

- Neve Şalom un ilk bombalamasından sonra ana girişteki kapıları yenilemek için 

kullandığımız demir ve konstrüksiyon o kadar kuvvetli yapılmıştı ki, ikinci bombanın tesiri 

girişte yok oldu. 

- Şişli sinagogunda bilindiği gibi ana sinagogumuz ve girişi üst yola bakar. Sonradan projesini  

ve inşaatını yaptığım bina,alttaki ikinci yoldan yüz almaktadır. Bombalama sırasında ana 

sinagogda ibadet edilmekte idi. 

Allahtan teröristlerin bu düzenden haberleri yoktu.Yaptığım bina esasında kültürel 

toplantılara tahsis edilen binadır. 

Mühim bayramlar hariç salonlar ibadet için kullanılmaz.Dolayısıyla Cumartesi günleri ibadet 

için yalnız sinagog kısmı kullanılır.Bu sayede içeride can kaybına sebeb verilmedi. 

 

Bunu kimse inkar edemezki asırlardan beri geçirdiğimiz inanılmaz badirelerden ilahi bir 

kuvvet bizi daima korumuştur. 

 

Evet, nice devletler, imparatorluklar kül oldu gitti,biz daima ayakta kalabildik. 
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ARON ANGEL İLE 28.07. 2006 GÖRÜŞMESİ TRANSKRİPSYONU 

 

A tarafı 

 

Basit bir şey, doğum tarihiniz kaç 

6 Haziran 

Bazı yerlerde evrakta 1 Ağustos yazıyor 

Babam nufusumda once 1 Ağustos yazdırdı,  ama sene değişmedi 

Yani gerçek 6 Haziran ama bazı resmi evrakta 1 Ağustos 

Evet 

 

Dr Bivas dayınız Simantov’un dedesi idi 

Simantov’un dedesinin babası idi 

Avramo Bivas .. oğlu Simantov ..un kızı    kızının oğlu Simatov .. ki aynı zamanda 

dayınız oluyor .. annenizin de .... annenizin büyükbasının babası .... 

Daha yakından emsal göstereyım.  Uzay Heparının annesinin babasıyım    aynı mesafe    

 

Tante Estreya vefat yılı 

Yazmadım mı 

Kanserden öldü dedik ama tarih 

60 larda 

Tante Eugeninin ? 

O da 70 lerde 

 

Eşinizin rahmetli anne ismi? 

Aleksandra 

Baba ismi? 

Nıkola 

Başka kardeşi yok dediniz,  vardı öldü küçükken dediniz .Tek kız mı? 

Tek kız 

 

Beraber tanışmanızın, hani elinizde fransızca kitap okuyordunuz ilgilendi filan, kaç 

senesindeydi? 

45 te 

 

Rahmetli St Eupehmy ye gitti demiştiniz. St Euphemy Fransız okulu ... 

Yok St Euphemy değil, bizim arkasındaki küçük bir lise 

Nerede ? 

Galatasarayı  geçtikten sonra 

St Pulcherie ? 

Aynen 

Tereddüt ettim, Arnavutköyden Haydarpaşaya gidiyordu biraz ters geldi bana...halletik 

 

Enteresan bır soru özel bir soru 

Sizin din ile ilgili hissiyatınızı biliyorum, sizin ailede de işte eşiniz ortodoksdu. 

Çocukların bir kısmı Müslümanlarla evlendi. Interfaith inter-religion bir durum var. 

Çocuklar kendilerini ne hissederler ? 

Öyle bir hava gelişti ki, bir konferansda da konuşaçağım. Büyük bir tesaüdüf olarak biz bu 3 

dini..  başka dinden bir insanla evlenmek için ancak kuvvetli bir sevgi  ile mümkün  ihtiyaç  

meşguliyet değil, Ancak sevgi ile olur. Bu sevgi ne yaptı? Bu hayat başladığı anda ve ilk defa 
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eşimi kaybettmiş oluyorum, orada da aynı şeyi hissettim ki .. biz bütün bayramları kutladık ve 

hiçbir difference yapmadan kutladık  Hangi bayramn gelirse hemen toplanıyorduk ve 

toplanıyoruz Tamamile üçünü de ailemize malettik 

Enteresan bir örneklerden bir tanesi 2 taraflı intermarriage çok var da üçlü olunca tam 

melting pot. 

Aynen, ben bir konferansda söylemeye hazırlanıyorum   Bir emsal olsun diye dünyada 

Çok nadir  değişik dinler uyum ve ahenk içinde 

 

İsrael Devletinin kuruluşunu nasıl karşıladınız 

Son derecede Fevkelade. Ben bir defa tarihi bakımndan epey tarihe bağlıyım. O kadar ki 

lisede iken son dünya tarihi imtihanları vardı Tarih hocası beni o kadar severdi ki Bakın ne 

oldu Ben bir defa o kitapları o şekilde ezberlemiştim ki anlatırken sayfaları çeviriyordsum .. 

aynen hocam da şakadan başkalrına anlatırken beni öyle anlatıyordsu, o kadar şeydim. Ben 

Galatasarayda bakaloreya verdı Bana tarihten yazılı değil de sözlü idi Bizim hocamız heyette 

değildi o gün. Bana 5 yerine 4,5 verdiler. Anlatabildim mi .. Ertesi gün hocam alt üst etti Dedi 

ki en iyi talebem en iyi tarih bilen siz nasıl olur 4,5 verirsiniz dedi 5 e çevirdi. Notumu O 

kadar Yine ben tarihe tesadüfi olarak hayatımda çok kymet verdim Ondan sonra biliyorsunuz 

arkeoloji yaptım Bizantioloji yaptım Bizan bir emsal oldu şehiricilik ve her tarafta söyliyprum 

ki yalnız yeryüzü üzerinde gördüğümüz rölöve yapmak değil yer altı hele böyle tarihi 

şehirlerde yer altını bilmeden hiç kimse gelip de proje yapmasın Büyük bir emsal var elimde 

şimdi İsrail  öyle bir şey keşfetti  ki yerin 30-40 m yer altında olanların fotogrzf larını 

çekebiliyor Çok çon enteresan bir mevzu ve şehirlerin hangisi  olıursa olsun 2000 5000 yıl e 

ürü ..8-9  tarihi yoktı Vardı bitti ayboldu O fotograf  çekmeden nasıl ki jeoloji yapmak şart  

Bizde ne jeologi var ne hiçbir şey Her iey karmakarışık  Haydarpaşa üzerinde büyük bir 

toplantı 

 

Söylediniz ...Vinçler 

Bizim profesörlere fena bir ders verdim Hep güzel güzel yabancıların yaptıkları projeleri 

getirdiler  gösterdiler filan  .. ama bütün bunlar benim için hep bir gösteriş olarak güzel ama 

fakat bizim şehircilikle bağdaşmayan bir mevzu çünkü dedim bir şehrin herhangi bir yer 

yapmadan evvel o şehrin nazım planını yapmak lazım , bir hüviyet verilsin Hüviyet yoksa 

Yoksa her gelen bşir şey yapıyor Kimi marina yapmış kimi bir şey yapmış kimi İstanbul 

Boğaz gibi bir şehrişn girişinde...  

 

Peki Bay Angel. Varlık Vergisi ile ilgili ne anılarınız var?  VV ödendi mi sizin ailede ? 

Babama koydular  Başbakan kimdi ? 

Şükrü Saracoğlu.. 

Şükrü Saracoğlu babamın talebesi idi. Ve Ankaraya kadar gitti ve maalesef Saracoğlu hocam 

hocam dedi am hiç bir yardımda bulunmadı Halbuki babam 3 lisan profesörü idi Yani bir 

varlık olmadığı halde gelip ... bütün eşyalarımızı bir apt da güzel bir şöminemiz vardı bir 

odada şeyimizi gramofonu bile oraya soktular  Fakat ben **** olduğum için bir çıkıntı vardı 

bizim binada o çıkıntı penceresinden o gramofonun olduğu yere aşağı yukarı 2 3 adım vardı 

tutuına gidiyordum  gramofonu  kullanıyorduk Bunları insan unutamaz 

Ödendi mi o para? 

Yavaş yavaş ödendi 

Kaç TL 

Hiç hatırlamıyorum  42 de Paristen dönmüştüm 

Eşinizin ailesi de ödedi mi? 

Ona da koydular O elektrık tesisatı fialan tüccarı idi Epey bir malzeme aldılar para yerine 

Dükkan mı idi? 
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Dükkan 

 

Şimdi, bir soru var, ben sizinle yapılan röportajlardan çıkardım. Şöyle bir not Mesela 

diyorsunuz ki Atatürk Prost’u istiyordu Hatta Parisin  yollarını yapıyordu .. 

Çevre yollarını 

Çevre yolalrını ... ve bunun üzerine 1936 da geldi. 

34 de davet edildi, .istedi ama 36 da gelebildi 

Bu süre içinde 3 tanme yabancı şehirci  

Bunları yazdık . Sorum şu Atatürk neden Prostu ısrarla istiyordu?. 

7 tane şehir kurdu umumiyetle kurduğu şehirlerde eskisini bırakıyordu hemen yakınında bir 

şehir kuruyordu Hem onlara uygun hem de yeni yaşama tarzlarına uygun  Rabat’ı o yaptı 

mesela sıfırdan ... Rabat şimdi merkesidir Fas ın. . Orda aşağı yukarı 12 sene kadar Fas 

Cwzayir ve Tunus ta kaldı Cezayirin ana büyük limanını yaptı Cezayirin şeylerini yaptı   

Rabat taki hayatını bana anlatırken çok enteresan birşey vardı Kral ondan rica ediyor ben 

yaşlandım şu Rabat ın bir projesini yaptınız bir merkez yerinin binalarını filan  çünkü o hem 

proje yapıyordu hem binaların projesini de yapıyordu hem de tatbkatını yapıtordu Size 

göstermiştim kitabını orada pek hepsini gösteriyor  Orada resmi binalar için çizdiğiniz 

binaları yapılmış meydanda görmek istiyorum falan.. Ne karar verdiler Bütün o binaların 

cephelerini çiziyor cephelerini inşa ediyorlar fakat arkaları boş Bu şekilde güzelim bir 

meydan çıkıyor..  Kralın istediği oluyor 

Sonra dolduruldu mu arkaları? 

Sonra dolduruldu 

Tekrar sorumuza dönelim. Atatürk Prost’u neden istedi ... özellikle 

Prostun özellliği daha önce müslüman ülkelerde çalışmış olması, yani Fas Cezayir ve Tunus 

gibi mühim ülkelerde ve bu ülkelerin tarihlerine ve geleneklerine uygun bir şehir planlaması 

yapmış olmasıdır. Atatürk onu  dünyaca meşhur bir çok şehir plancısı arasından bu sebeple 

seçti.  Prost İstanbul’da da camilerin kentin siluetini temsil ettiğini ifade ederek tüm planı bu 

esası göz önünde tutarak tasarlıyordu. Süleymaniye camiinin altındaki Botanik Enstitüsü  5 

kar iken 3 üst katı kestirdi.  Bunun  için kanun çıkardı Bu kanuna göre yalnız arsa değil kat 

istimlaki de yapılabilecekti 

 

İstanbul Belediyesinden ayrılma sebebiniz neydi? 

Beyoğlu imar planında hiç bir yerde yeşil alan yoktu. Taksimden Harbiye Nişantaş Teşvikiye 

ve ordan giderek sahile kadar giden ksım ufak tefek alelade binalarlka dolu idi Planda 2 no lı 

part adı verilen bu yerin istimlakine Lütfi Kırdar zamanında karar verilmişti ve bunun  için 

aşağı yukarı 11-12 sene uğraştık ama neticede hiç olmazsa Beyoğlu gibi bir ilçenin ortasında 

nefes alıacak bir parka sahip çıkmııştık.  Bu arada Lütfi Kırdar ayrılmıuştı Onun yerine 

Fahrettin Kerim Gökay isminde adında Dr olan yeni bir Belediye Reisi seçilmişti. Bu da aynı 

zamanda Lütfi Kırdar gibi hem Belediye  Reisi  hem de Vali idi Bir ara bana telefon ediyor  - 

- Anjel Bey diyor Amerikadan bir heyet gelecek bir otel yapmak için ve bana haber verdiler 

Müsteşar haber verdi bunlara bir yer göstermemiz icap ediyor. Dedim Ne zaman geleceklerini 

söyleyin ona göre hazırlık yapayım dedi. Tabii İstanbul  büyük bir şehirdir  Ve geniş, bir semt 

göstermeden böyle birşey sorulduğu için bir kaç yer bir taslak hazaırladım Telefonlaa 

görüştüm ve dedim ki şurda şurda falan  ... Bir gün sonra bana telefon ediyor ve diyor ki 

bunlar daha fazla Nişantaşı ve civarı içinde bir otel tasarlıyorlar ve onun da yer olarak bir iki 

yer gösterdik söyledim Onu da galiba müsteşar vasıtasıyla belirtmiş Konuşmalarım sonunda 

diyor ki bunlar geçen sene geldiler sixin Prost ile yapmış olduğunuz bir park var O park 

içinde bir yer istiyorlar . Dedim ki  kendisine: bakın biz burada Istanbulun nazım planını 

yaptık İstanbulun nazım planına uyarak kanuni bir şekilde bir yeşil alan ortaya çıkardık ve 

bunun içinde epey uğraşmalar yaptık uzun seneler harp içinde dünya olduğu halde bunu 
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yapmaya muvaffak olabildik. Bir yeşil  alan içerisinde bir otel yapılamaz. Ve bu alelade bir 

oteldir. Ve bu yer tamamen halka hasredilmiş bir yerdir Dolayısıyle ben buna muvafakat 

veremem bu yer için. Tekrar bir telefon geliyor bunlar geçen sene gelip de yerini tespit ettiler 

hatta bir de avan proje yapıp getirdiler ... Keşke daha evvel söyleseydiniz dedim bu kadar 

uğraşmazdım Netice aynı : yeşil alana bu şekilde bir inşaat yapılamaz  Yarın geliyorlar, siz de 

bulunun . Çünkü LK ve Prost, Prost  ayrıldıktan sonra LK Belediye Reisi iken beni Prost 

yerine seçmişlerdi.  Dolayısıyla buranın kararı vermek bakımından ve Türkiyenin ilk şehircisi 

olarak çalışma yaptığiımdan Anıtlar Kurulu da henüz esaslı kurulmamıştı fakat Anıtlar 

Kurulunun bazı haklarını ben kullanııordum Ben böyle bir yere OK demem başka bir yer 

arayalım muhakkak ki Istanbuld bir yer bulunur Bu kadar uğraştığımız harp içinde 

yapabildiğimiz bu yeşil alana   .... getirecek bir bina yapmaya müsaade edemem.Bana dediler 

ki siz yine bu gece düşünün dedi ve Bana yarın sabah neticeyi bildirin... çünkü saat 2 de bir 

Perşembe günü görüşeceğiz onlarla . Bütün gece uyumadan düşündüm ve en son karar aldım 

Kendisi bana şöyle söyledi Bakın dedi ben Belediye Reisi olarak sizinle beraber olabilirim 

fakat vali olduğum için Ankaraya bağlıyım ve onların isteklerini yapmak mecburiyetındeyim  

Dedim ki ben şehircilik uzmanıyım ben şehircilik üzerinde çalışıyorum  Benin vazifen onu 

yapmak ve o bakımdan hiç kinseye de bağlı değilim böyle birşeye müsaade edemem Bunun 

üzerine ertesi gün için bir istifa mektubu getirdim kendisine ve aldı okudu mektubu sonında 

şu cümleyi koymuştum: Hukumet başında ve H Prost ile yapmış olduğumuz Istanbulun en 

güzel ... planından bahsettim ve en sonunda istifamı bitirdim   Dedim ki “şahsi menfaatlerin 

revaçta olduğu bir müessesede çalışmaktan utanç duyuyorum” ve imzamı attım, getirdim 

sabah.  Bana dedi ki “Hocam hepimizi itham altında bırakıyorsunuz hiç olmazsa bu cümleyi 

kaldırın.”  Dedim ki “Efendim  ben tükürdüğümü yalamam” ve  kapıyı açtım ve çıktım  Fakat 

6 ay müddettle her ay aylığımı gönderiyordu Ve gönderdiği anda aynı gün ben ona iade 

ediyordum. Belediye ile tamamiyle alakamı kesmiştim ... buna rağmen beni bırakmak 

istemiyordu. 6 ay sonra o zaman DP kurulmuştu, bir de (C)HP vardı ... HP den genç bir üye 

bir dilekçe veriyor “6 aydan beri şehircilik uzmanı  Aron Angel imza (istifa) ettiği halde 

neden şimdiye kadar bu imzayı (istifayı) kabul etmedimiz” ve kendisi dedi ki toplantıda 

senelik her 3 ayda bir meclis toplanıyordu, dedi ki “benim bundan haberim yok” Bu arada 

Tansu Çiller’in babası imar kısmına bakıyordu ve bütün bunlardan haberi vardı  HP den idi ve 

kendisi HP den DP ne geçmişti  Kalktı Belediye Reisi muavinleri 3-4 tane , kalktı dedi ki 

“sayın başkan açık imzası (istifası) büronuzda sumeninizdedir”  “ Gitr al” dedi. Necati Çiller 

kalktı aldı ve hemen getirdi ve bu şekilde imzalandı kabul edildi ve benim alakam zaten 

kesilmişti.. 

 

Sayın Ancel Profesör  Prost İstanbuldan ayrıldıktan sonra her halde karşılaştınız 

tahmin ediyorum. Karşılaştınız mı? Bu konuda anılarınız var mı? 

Prost ayrıldıktan sonra hemen hemen her hafta, her 15 günde bir mektuplaşıyorduk Ben 

İsanbulda ne geçiyorsa ben kendisine anlatıyordum O da Pariste mühim olarak ne oluyorsa o 

da bana anlatıyordu. Bir ara beni “siz Parise çoktan gelmediiz” çünkü ben 40 da ayrılıştım 

Paristen. “Çok memnun oluruz Paris e ziyaretinizden”.. Ben de byük bir tesadüf eseri olaak 

bernim tıpta okuyan yeğenim Istanbula gelmişti ve onu ablam da ......... Onu da bir zamanlar 

görmemiştim Hem ablamı göreyim hem de Profesör ile karşılaşayım diye karar verdim Parise 

gitmeye. Ve orada iken bir ara Profesörün evine gşittim ve görüşürkem kendisi bir büyük 

Unesco”da bir büyük toplantı olacağından bahsettiler ve teklif ettiler “Sizi de davet edersek 

gelir misiniz?” ben de menuniyetle kabul ettim.  Bu dediğiniz anılar için şunu belirteyim ki 

tabii, hatta Prost beni 1957 de Parise davet etti sayılır Anılarımdan biridir Kendisi o zaman 

Fransada anıtlar yüksek kurulu  başkanı idi.  Parise geldiğimiz ikinci günü beni kurulun 

toplantısına davet etti. Toplantı gündeminde mühim bir konu vardı Muazzam Unesco 

binasının  muhteşem bahçesinde 8 kişilik bir mimar grubu tarafından teklif edilen bir yeni 
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bina projesi ve böyle önemli bir toplantıya davet edilmek benim için bir onur vesilesiydi. 

Toplantı Unesco’nun büyük salonunda başladığında bir tarafta kurulun 9 ütesi ve başkan H 

Proxst, diğer tarafta öneride bulunan mimarlar ve projenin büyük bir maketi vardı .Raportör 

sözü önce öneri sahipleri mimarlara verdi Onlar da büyük bir inançla böyle bir binaya ne 

kadar ihtiyaç olduğunu anlattılar.  Bahçeye çıkıp yerinde tetkikat yapıldıktan sonra karar 

verilmek üzere salona dönüldü Kurul üyeleri  de teker teker görüşlerini beyan ettikten sonra 

raportör sözü Başkan H Pr a verdi. H Pr kısaca cevap verdi “sözü değerli meslekdaşım A A e 

veriyorum” Misafir olarak geldiğim bu yüksek düzey toplantıda birdenbire beklenmedik 

şekilde kendimi müdahil olarak bulunmak şokunu  yaşadım, ama derhal toparlandım ve “Bu 

güzelim bahçede bu muhteşem binanın yanında ne kadar güzel olursa olsun yakışmaz “dedim 

ve fikrimi şu sözlerle ifade ettim “Si cette batisee existait je l’aurai detruite” (Yani bu bina 

halen mevcut olsaydı yıktırırdım) Prostun cevabı da şu oldu “Je suis tout a fait d’accord avec 

l’idée de Mr Angel” (Bay Angel’in görüşü ile tamamen hemfikirim)  ve proje reddedildi. 

 

Bir anım.. O zaman Demokrat Partiyi kuran kimdi? 

Koraltan Celal Bayar Adnan Menderes ve Fuat Köprülü 

Esas? 

Adnan Menderes ! 

 

Adnan Menderes zamanında Prostun yapmış olduğu projeler içinde yeni projeler yapılması 

için bir “mimarlar heyeti” kurulmuştu. Fakat bunların içerisinde tek bir şehirci yoktu. 

Neticede bu planlar ile İstanbul esaslı bir şekilde şehircilik bakımından giriştiği konularda   

bazı tekrar fikirler almak için o zamanki belediye İstanbul Belediye Başkanı Adnan Menderes 

(!!!) imar ... 

İstanbul Belediye Başkanı kimdi? Adnan Menderes değil... 

Adnan Menderes değil...  Fahrettin Kerim’den sonraki? 

Problem değil bakarız ismine   kontrol ederiz 

Adnan Menderes o zamanki imar md ile görüşerek Prostu bir ay için tekrar fikirlerini almak 

üzere davet etmeyi kararlaştırdılar. Ve beni davet ederek bu davetiyeyi Prosta kabul 

ettirirseniz size çok medyun oluruz diye söylediler.  Bu şekilde Adnan Menderes ile de 

tanışmış oldum.  Prost ile devamlı mektuplaşmakta olduğumuz için kendisine bu davetiyeden 

bahsettim ve beni kırmadı, kabul etti.  Prost İstanbula geldiğinde A M le hem Ankara hem 

Bursa hem İstanbul için şehircilik üzerinde istişarelerde bulundu ve bu şekilde fikirlerinin bir 

raporla A M e ulaştırdı. Şimdi burda bir hatıram var A M le, bunu da ilave edeceğim Prost 

Paris e döndükten sonra yazdığı mektubunda bana yazdığı mektubunda ... 

Telefon geldiyese duralım bıraz... devam ederiz. 

Ve A M  bu arada Ankaradan İstanbula gelirken bir kac defa bana telefon ederek karşılaştım 

Bir gün ... şehir belediyesi yapısının şeyden geçerken biliyorsunuz yıpranmış ve terkedilmiş 

belediye sarayı .. merkezi neydi .. şey var ya Çemberlitaş ... Çemberlitaşta mı idi  Belediye 

vardı halen de var 

Basın Müzesinin yeri mi? 

O büyük bina ... hususi ismi var koymuşlar   Belediye Sarayı 

Saraçhanebaşı 

Tamam Saraçhanebaşıdaki Belediye Sarayı önünden geçerken ben Belediye Sarayını 

gösterdim Arabayı durdurtum Tam o büyük cami var ya . Fatih camii  Fatih camiinin yanında 

ve bir taraftan camii bir taraftan Belediye Sarayını göstererek şunu kendisine söyledim. “Bu 

gördüğünüz Bediye Sarayı iki bodrumla birlikte aşağı yukarı 8 kat üzerinde inşa edilmiştir ve 

seviyesinden sonra tüm sur içi için alınan karara göre 40 rakım üzerindeki binalar 3 kattan 

fazla müsaade edilmeyeceği kararı varken bu bina 3 kat fazla inşa edilmiştir. Bu husus hem 

Fatih Camiine  hem de  ...Öbür tarafta Saraçhanebaşı mı büyük camii var 
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Beyazıt... 

Saraçhanebaşı camiini etkiliyor. Siluet bakımından etkiliyor.” Durdu düşündü, elimi tutarak 

iki eliyle elimi tutarak “Angel Bey size söz veriyorum bu inşaat yeni yapılmıştır 2-3 sene 

geçsin ben fazla yapılan katlarını yıktıracağım” dedi .. Sene 1959 idi ... 2 sene sonra belli ... 

onu kaybettik. 

Kader 

 

Sayın Angel Paristen Bordoya yürüyerek beraber gittiğiniz öğrenciler arasında halen 

ismini hatırladığınız veya sonradan ünlü olamuş kimseler var mıydı? 

Bordodan sonra tekrar Parise döndüm onu anlatım Paristen sonra tekrar yola çıktık Evvela 1 

ay İsviçrede kaldık .   Onu anlattım 

1 ay İsviçrede kaldınız Nereden gelirken Paristen İstanbula gelirken mi? 

1 ay İsviçrede kaldım Bize bu kadar yollarda çektiğimiz için bdeava olarak en güzel otelde 

oturttullar bizi. 

Nerede? 

İsviçrede Geneve de  

Kim ödedi paranızı 

Devlet ..TC Devleti... Zaten her tarafta tren vs hep devletten 

Bu enteresan, bütün tren mi? 

Yok yok ... Onar kişilik gruplar halinde idik 

Tüm dönen Türkler mi yalnız öğrenciler mi 

Yalnız öğrenciler ... Yani öğrenciler onar kişilik gruplar halinde idik bedava geliyorduk 

 

Yani paristeki Türk öğrencileri yapılan anlaşma gereğince  onar kişilşik gruplar halinde 

Türkiyeye gönderiliyordu Sizin grup ta 10 kişi idi?   

Her grup 10 ar kişi idi 

Sizin grup ta 10 kişi idi ve Cenevrede bir ay kalıp orada misafir edildikten sonra  başka 

trenle İst a gönderiliyordu.  

Hayır tüm gruplar 

Sonradan ünlü olmuş kişi var mıydı 

İki bakan vardı 

Mehmet Ali Aybar ve Cahit Sıthı Tarancalı de sizinle mi idi? 

C S T şair oldu, M A A Sonradan parti kurdu İşçi Partisi 

 

Plaket gösterdi... 

Peki, o halde Bay Ancel şöyle mi diyeceğiz anlattıklarınıza bakarsak 

Bu (plakette yazılı olan)<. 

Şehirciliğimizin 100.yılı konulu dünya şehircilik günü 22 . kollokyomunda  

Atölye katılımcısı oturum başkanlığı tartışmacı ve yaptığı değerli katkıları için Sayın  

Aron Angel e teşekkürlerimizle sunulur. 

TMMO ŞehirPlancıları Odası  5-7 Kasım 1998 DSİ Konferans Salonu Ankara 

 

Burada davet ettiler. Bunun için öğleyin bir hanım geliyor, sonradan öğreniyorum ki 

Bakanlığın Şehircilik Kısmı Başkanı. Diyor ki “Bakanlığın bir sergisi var, o sergiyi size 

göstermek istiyoruz.” dedi . “Burada bir bölümün başkanı olarak duruyorum, herkes sorular 

soruyor ayrılamam” dedim. Dedi ki “Biz öğrendik ki siz öğle yemek yemiyorsunuz,  onun 

için sizi götüreceğiz ve size sergiyi göstereceğiz.” Dedim ki “öğlen  olacaksa  memnuniyetle.”  

İmar ve Planlama Bölge Başkanı  idi o hanım. Kalktık, gittik oraya. Bana girişi falan gösterdi 

evvela. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi vardı. “Inşallah, yarı şaka. sizin de bir şeyinizi yanına 

koyarız.” Dedi. Onun muavini de vardı, o da hanım Gezdik. Bir baktım, büyük bir proje, 
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eskimiş bir proje yanına götürdüler. Bunu nasıl buluyorsunbuz  Baktım, fena değil dedim, 

benim fikirlerime oldukça yakın, çünkü görüyorum ki ayrık nizam verilmiş her tarafa,  

yeşillik filan..  Dedi ki “burasını nasıl buluyorsunuz?”  Filan ... En son köşeye kadar ... bunun 

için götürmüşler oraya ... Baktım: Çizen Aron Angel... Hakikaten Bağdat Caddesi 10,5 m idi 

Ben yeni yapılacak olan binaların hem yoldan, yol hududundan 10 ar metre geriye çekilmesini 

hem soldan hem sağdan istedim Bu 10 metreyi aldık ve yola kaydettik ve 30 m yol oldu 

Şimdiki Bağdat caddesinde ... 

Kaç senesinde oldu bu plan? 

Aşağı yukarı 49-50 yılında, o civarda oldu. 

Yani DP den evvelki dönemde .. 

Tabii tabii  Ondan sonra görüyorsunuz, nerden bakarsanız hep yeşillik. Ben ne diyorum 

Yeşillik olmayan bir şehir hasta bir şehirdir. Emsal olarak veriyorum, internetteki 

konuşmalarımda. Haberiniz var mı bilmiyorum. Diyorum ki ayrık nizam .. 

(Planlar .. röportajlar ... vs) 

O halde şöyle diyoruz. Haydarpaşadan Bostancıya kadar mevcut nizam hariç tüm 

bölgeyi ayrık nizam olarak tasarladınız ve bugüne kadar da aynen tatbik edildi. Bağdat 

Caddesi de bu planın bir parçası. Bunun dışında esas ana, genel olarak görülürse, bana 

anlattıklarınıza göre, nazım plan 3 bölümden oluşmuştur: Bir tanesi Eminönü ve Fatih 

ilçelerini kapsayan tarihi yarımada, yani sur içi.  İkinci kısım: Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, 

Sarıyer ilçelerini kapsayan  bölüm. Üçüncüsü de karşı tarafta Üsküdar’dan Beykoz’a, 

Kadıköy’den Kartal’a ve Adalar ilçelerini kapsayan son bölümdür. Şimdi  bunların 

içinde meşhur, Prost deyince akla ilk gelen Talimhane oluyor, her ne kadar yalnız 

Talimhane değilse de, Taksim İnönü Gezisi, eski kışlanın yeri ki sonra stad olmuştur, 

Gümüşsuyu caddesi,  Harbiye Osmanbey Maçka düzenlemeleri, Şişhane Yokuşu, 

Atatürk Bulvarı,  Eminönü Aksaray Beyazıt meydan düzenlemeleri hep sizin planda 

tasarladığınız şeyler. Bunların bir kısmı tasarlandı ve yapıldı, bir kısmı da maalesef 

planda  projede kaldı , bir türlü onaylanmadı.  Mesela metronun 1943 yılında tüm 

detaylarını  bana gösterdiğiniz resim ve planlar var, İstiklal caddesinin bu arkad 

şeklinde yapılması olayı, Boğazın tüp geçitle geçilmesi, Eminönü Yeşilköy arasındaki 

sahil yolunun yalnız yayalara ayrılmış bir yeşil kordon halinde oluşu , Yeşilyurt semti,  

Levent evleri hep tasarladığınız ama kağıt üstünde kalan 

Yeşiltyurt u yaptım ben 

Yeşilyurt yapıldı. 

Yeşilyurtu yaptım ama iki katlı binalar, çünkü altında kazdım kazdım 12,5 m de hep su su su 

Ne çıktı? orada büyük bir “lac” göl var. Ta bir taraftan  

Deniz suyu mu? 

Tatlı su, hatta fevkelade tatlı. Orada benim villam var O suyla yapılan çamaşır en güzel 

çamaşır. Hatta içilebilirdi ..Şimdi bütün bu kanalizasyon filan kondu hepsi fos septik oldu  

Yazık .. Peki. 
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-------------------------------------- 

Gelelim fotoğraflara 

 

Bende şöyle gözüküyor 

 

16 

American Constantinople kolejde Brijit Ancelin diploma töreninde 

Pupu- Ezel Angel .. angel değil .. Ezel Güzelbahar ın diploma töreninde O zaman öğrenciyken 

şimdi Glicsman 

Kim çekti 

Hepimiz oradaydık aileden biri  bzim aramızdan 

 

17 No  

Bu da Brijit değil o da Pupu .. Orada babam da var .. O da aileden biri çekti 

 

19 No 

Biliyorsunuz 3 şahit var ... Nikah Tören ...Prof Prost 

Kim çekti 

Belediyedeki fotografçılar 

 

25 No  Mirey ve kızı Marie Therese Versailles Paris Parkında 

Yok bu parkta değil bu evdedir... Versaydeki pusetle 

Yine aynı Mirey ve kızı MT evde 

O zaman Latscha idi şimdi Guilleneuf 

 

29 No.   Doly Mirey Ester Brijit Jessie Fredi ve önde Cem 

Nerde bu? 

Bir evde,  bakıyorum fotograflara ... Tahmin ediyorum  Brijitin evinde olacak 

Yani İstanbulda mı 

Tabii bu Istanbuldur 

Şimdi Ezel ve Emel   Pupu ve Dolly   En baştaki Pupu  

Pupu Dolly Eti (Mirey yok) Brijit  Jessie  Fredi  ve Cem ufak  

 

31 No 

Bu Bella  ...  evinin balkonunda ... kim çekti? 

Belki kocası ...  ama bu evi değil böyle ağaçlar yok bu evde çok yaşadım ... Belkı sayfiyede 

Sayfiye evi balkonunda  

 

27 No.   Celil Layıktez  Brijit  Robert Latscha ... 

Brijit değil Pupuı 

Celil  Pupu (Ezel)  Robert Güzelbahar   

Bir dakika yanlış, size vermiştim Ezel ve Emel 

Tekrarlıyalım yanlış yapmalayalım 

Celil  Pupu  Robert Güzelbahar  Dolly Güzelbahar  Mirey önde  küçük çocuk var   

Kim? Bir torun olacak  

Ezel Emel burada evli değil  Mireyin böyle birçocuğu olamaz  Bu kimin çocuğu olabilir 

Bu çocuk hariç Mireyin ailesi   

O çocuk kim? 

Bulurum 
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Arkadaki notlar yanlış bunları çıkartalım 

Başka? 

 

24 ... 26 olmalı  55 Yılbaşı Paul ve Bella L İsviçrede kayak merkezinde 

 

Burada biz 4 kardeş havaalanında 

Kaç nuımarası 

28  

1970 de Atatürk Yeşilköy Hava Meydanında Mirey  Bella Aron ve Grasya k ler 

Benin Aron evden bile bilmiyorlar herkes küçüklüğümden beri ...  

Nino? 

Evet Nino diye çağırırlar... 

Bu benim dayım  Simantov Levi Bivas 

Kaç no? 

7 – 1933 diye yazılı ... Haydarpaşada Grasya  ...  Bu Dr un evinde   

Haydarpaşada Grasya yani Gigi  Oncle Simantov  ve Aron Angel 

Tamam 

 

Bu Milena  .. başka yerde vardı   Bir hafta İzmire gitmiştik 

Kaç No? 

18  

Milena ve Aron İzmir Konak Meydanıunda 

Tamam 

 

37 diye bir şey var 1 Karma Musevi Okulu yemek  Bizim toplantıdaki arkadaşlar  

Yuda Reyna   arkadaki Şaul Kapeluto Momo Benbasat   bu şey Elyazar Yazar  bu siz  

bunu tanıyorum Albohayre 

 

22 No.  ... Aron Ancel yakın arkadaşı Dr Mefano ile Taksimded Atatürk anıt önünde 

Tamam aynen 

Kim çekti? 

Şipşakçılar 

Üstünde bir şey var mı yazılı? ....  Foto Sait   

Eski   hiç olmazsa bir mühürü var 

 

6 No. Aron Angel 

Evet 1930 yazılı 

30 mu 32 mi? 

sıfıra daha çok benziyor   

Sıfır  1930 

30 14 yaşındaydım 

 

Bu babamın öldüğü yaş 

1957 

Yok o zaman babamın öldüğü zaman değil  Biz Pariste kolye bırakmıkştık     

Kolya Sakal? 

Çünkü babam 58 de öldü, ama burada kravat da siyah 

57 yi nereden çıkardık biz? 

Belki yanlışlıka 

1958 yapalım bitti 
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Bu çok enteresan.. İlk vapurla Fransaya giderken, ben çok rüzgar vardı Şapka giymiyordum 

Yunanistana indik oradan bir şapka almıştım Nasıl hatırlıyor insan? 

1937 olacak ... Lamartine vapurıunda 2 arkadaşla ..   

Bu ilk gidişiniz mi? Universiteye  kaydolmak için  

Ablam kaydetmişti.. 

Prostu tanımıyordunuz? 

Burada tanımıştım; 

Ama kaderinizi değiştirecek adam olacağını bilmiyordunuz 

 

 

 

Bu Musevi Lisesi son sınıf... Bu çocuk var ya ben Yüksek Mh bitirdikten sonra gittim Yaş 

itibarıyla benden gençti Bu zayif çocuğun annesi bana rica etmişti Oğluma göz kulak ol  Bu 

vapur Yunanistandan sonra altüst oldu dalgalar inmek için olan merdiveni götürdü bacayı 

kırdı öyle bir  fırtına .. Biz aynı odada üçümüz yatıyorduk Bu Prof Dr un oğlu O da Dr oldu  

Üçüncüsü GS yı bitirdi okumaya gidiyordu Fransaya  Uyanıyorum baktım yok orada ..vapur 

bir böyle bir şöyle gidiyor Çıktım gece yarısı belki sabaha doğru en son vapurun en ucunda 

birisi devamlı kusuyor Gittim baktım:  ne yapıyorsun düşeceksin dedim.  Düşeyim de 

kurtulayım diye cevap verdi. 70 sene oldu nerderyse... 36 sene 70 yıl Nasıl geçiyor seneler 

 

8 No. 

Kapeluto ... Bodrumun üstünde ... Milaslı  Bu Dr oldu Bu da Dr oldu  Bu Çiprut 

Hangi Çiprut? 

O kadar hatırlıyorum  öbürü de ben 

 

Kapeluto (Şaul) öldü mü   (Konu dışı konuşma) 

 

 

13 No? Sabah ve Joallier 

Balatın güzel kızı Ester Levi Biva, Aronun annesi  ..14 yaşında iken    1902 

Tamam 

 

11 No 

Şato de Versailles – 1939..   Bana ne anlatmışlardı biliyor musunuz  Fransız Kralı umumiyetle 

sabah küçük ve büyük tualetini bitiriyor  pencereden döküyordu  kimin üstüne düşse büyük 

mükafat veriliyordu .. 

Bana şunu anlatmışlardı eskiden .....(teypte çıkmadı:  tualet ihtiyacını saksılara   kokuyu 

gidermek için çiçek kokularından parfüm geliştirildi Fransa’nın parfümde bu kadar 

ileri olmasının gerekçesi) 

 

 

B  TARAFI 

 

(..... BAŞI EKSİK) 

Hürriyet yazıyor 

103 yaşında ölmüş 

Ama bu kadar fevkelade 

Benim bu hoca bir de arkeolojiden bir ingiliz hocam vardı ... Rassiman ...o da bizim size 

bahsettiğim Galatada Galata Kulesi yanında evin bir katını sattık kiracısı hanımla tanıştık. 
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Şuradan buradan konuşurken Rassimandan bahsettik  dedi ki Rassiman ile ben İsviçrede 

görüştüm.  Çok yaşlı idi Onunla Edebiyat Fakültesinde Arkeologi de okudum Hocamdı O 

zaman 40 45 yaşında idi Bu kadını tamıdığım zaman 100 yaşında idi ve Ingilterede Lord 

unvamnı almış Babası da bakandı İçişleri Bakanı 

İnh,liz midi 

İngiliz Rassiman    

Enteresan, 

 

Bu Galata Kulesi  .. bunu yapmadık 

Bu da İzmirden 

Bu biraz büyütülmüş geçti 

 

Bu taşlıkta kşitap okurken ben Yüksek Mh de iken  

No.21   yıl   1935 

Tamam 

 

BB den sınıf arkadaşım... sonra İsrail’e gitti  Yunanistana Konsolos oldu 

Bu resmi görselerdi Konsolos yapmazlardı herhalde 

Oyun oynuyorduk  

O zaman düşünür müydü bir gün Konsolos  olacağını 

Ikısı beraber gitti öbürü kanserden öldü 

 

Bunu almadınız galiba 

Hangisi?   Hayır almadım 

Yeşilyurtaki evimizin temeli atılırken 

 

Ben de bir tame eksik kaldı  Paristen Bordoya giderken  Perigeux deki   Ağaca 

tırmanırken 

Onu gördüm  buralarda 

 

Şunu soracaktım: ....Uzayın oğlu mu bu sene ilkokulu bitirdi  hani Konservatuara 

Devam ediyor, Uzayın oğlu yanı  neydi ismi  neyse  bende ismi var  İlkokulu değil 5. 

sınıfı bitirdi 

İlkokul şimdi 8  Yani 5 i bitirdi,  .. Tamam 

Bu da Albert in oğlu  ve karısı ... Bir Alman gazetesi vardı benimle röportaj yapan  bu fotgra 

orada geçti 

Allgemeine Zeitung   .  Bu hanım  funeraylarda olan değil mi 

Albertin karısı 

Fünerayda idi kilisede 

 

Bu sandık meşhur sandık mı?  Dişçi Bivas ın sandığı? 

Yok o biyük sandıktı 

Altınların yerine şimdi torunu mu koydunuz? 

 

Niye ağaca çıkmıştınız? 

Fotograf  çektırmek için; 

Souvenir olarak mı? 

Evet 
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Siz bunlardan (bu fotoğraflardan) kopya çektiniz mi? 

Onların hepsi bunun (CD) içinde. 

 

Siz Bay Angel olarak mı konuşuyorsunuz? 

Benim için yine büyüğümsünüz Her ne kadar yaş yaklaştıkşa aradaki mesafeler artık 

kapanırsa .. olsun ben sizi Bay Angel olarak tanıdım halen böyle devam ediyorum. 

Seneler çabuk geçiyor  

Ben sizi ilk tanıdığımda 1972  demek ki 34 sene geçti Yeni doğam çocuk şimdi homme 

mur  İş adamı 

Hayat böyle geçiyor  Beyazları siyahları ile  Sağlıktan sorun vermesin Allah 

Evet  

 

Neden daha çok zevk duydnuz Urbanizmeden - mi mımarlıktan mı 

Bunlar şimdi bakın öyle bir şey var ki nasıl ki ben  ....? birleştirdim ben mühendisliği 

mimarlığı ve şehirciliği emin olun ki tek bir ağaçtır Bütün mimarlar kendilerini şehirci 

zanederler 

Alakası yok 

Alakası yok 

Şehircilik başka bir konsept 

Hem de nasıl başka 

Şehircilikten ...  anladığım kadar çevreyi bilmek lazım sosyoloji    insan yaşamını 

tahayyül etmek lazım 

Bu pendereden bakıyorum en tant que profane  Şehiriciliğin ş ni bile görmüyorum Bir 

bina 

Bir ağaç görüyor musunuz 

Bir agaç görmüyorum residentiel  commercial  industriel  hiç bir şey görmüyorum  Bir 

taraftan bir bina bir taraftan bir başka ucube  bir taraftan küçük evler  bir taraftan  

yüksek evler  Rus Konsolosluğunun karşısında Markizin hemen karşısında Richmod 

oteli var ... bir gün geçerken şöyle bir bakın  belki görmüşsünüzdür. 

 

SON 
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