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Önsöz

Bu kitap girişimi, yakın tarihimiz içinde yaşadıkları dö
nemin şöhreti olmuş, fakat sonradan unutulmuş, dolayı
sıyla zaman içinde kaybolmuş kimi insanları anlatan sivil 
bir ansiklopedi teklifidir.

Her boydan her soydan, hem birbirinden hem herkes
ten çok farklı bu insanlar değişik zaman ve mekânlarda 
ömür sürdüler. Onların çoğu şimdi hayatta değil; kimi 
intihar etmiş kimi cinayete kurban gitmiş, bazılarınınsa 
akıbeti meçhul.

Söz konusu kişiler, yaşadıkları dönemin sosyal tablosu 
içinde sunulmaya çalışılmıştır.

Bu kitap için, gerçeklikte ve imgelemde yaşanan ola
ğanüstü serüvenleri tutkuyla anlatan bir “mitomani” de 
denebilir.

Ümit Bayazoğlu



Mehmet Cemil ve eşi Camara Fatumata çocukları ile Gine’nin 
başkenti Konakri’de. Solda Ali Cemil Sökmen, önünde kız kardeşi Aliye, 
annenin kucağında Cemile. Sağda baba ve onun önünde oğlu Mustafa. 

Üzerlerindeki kıyafetlerden bu resmin 1940’lı yıllarda, önemli bir günde 
çekildiği anlaşılıyor. Aslında onlar gündelik hayatlarında yerliler 

gibi giyiniyorlardı.



9

Siyah prenses
Camara Fa tu ma ta Sök men

Yıl 1953. Gine’de Fransızlara karşı savaş başladı. Meh
met Ce mil, Ba ga kabilesinin Pren se si  Camara Fatuma
ta ve Su su di lin den başka dil bilmeyen se kiz ço cu ğuyla 
so lu ğu Tür ki ye’de al dı.

Ha tay lı Meh met Ce mil si zin bi zim gi bi bi ri de ğil. Tek 
ba şı na mil let le ra ra sı ma ce ra lar dü zen le yen bir gez gin. Sı
nır la rın öte si ne beslediği me ra kı yü zün den yer yü zün de 
kay bol muş bi ri. Ça nak ka le Sa va şı’na ka tıl dı. Ha tay’ın 
kur tu lu şu için Fran sız la ra kar şı Ama nos dağ la rın da çe te 
ör güt le di. An cak sa vaş la rın bi ri bi ti yor öbü rü baş lı yor du. 
Kur tu luş Sa va şı ön ce sin de, tek ser ma ye si Fran sız ca ya gü
ve ne rek bir gün İs ken de run Li ma nı’n dan Ak de niz’e açıl
dı. İlk du rak, vak tiy le Jöntürk le rin il ti ca ka pı sı olan Mar
sil ya ol du. Bu ra dan Ame ri ka’ya, New York’a git ti. Ora
dan da Bre zil ya’da Pa ra Ma ri bu’ya yer leş ti. Bir sü re Gü ney 
Ame ri ka’da oya lan dık tan son ra Gü ney Af ri ka üze rin den 
Mo zam bik’e, ora dan da Gi ne’ye geç ti.

1899 do ğum lu Meh met Ce mil, Gi ne’nin baş ken ti Ko
nakri’ye yer leş ti. 1919’da baş la yan ve do kuz yıl sü ren bü
yük yol cu lu ğu 1928’de Af ri ka’nın en ba tı sın da nok ta lan
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mış tı. O yıl lar At las Ok ya nu su kı yı sın da ki bu ül ke yi Fran
sız lar sö mü rü yor du. Meh met Ce mil ya ra tı cı ki şi li ği, tec rü
be si, ce sa re ti ve dil bil gi siy le kı sa za man da baş ta sö mür ge 
va li si ol mak üze re her ke sin sev gi ve gü ve ni ni ka zan mış tı. 

An cak ilk de fa “Ba ga” ad lı ka bi le nin mer ke zi olan “Ka
sam be ya” kö yün de, bir tö ren sı ra sın da gör dü ğü ve muh te
şem “Yan ka di” dan sıy la bü yü len di ği “Fa tu ma ta”nın ba ba
sı ha riç! 1914 do ğum lu Ca ma ra Fa tu ma ta, Gi ne’nin dört 
bü yük ka bi le sin den bi ri olan Ba ga la rın li de ri “Mor lay”ın 
kı zıy dı. 19 ya şın da mem le ke ti ni terk eden, 28 ya şın da 
Gi ne’ye yer le şen Meh met Ce mil he nüz 15 ya şın da olan 
“Ba ga Kra li çe si” ile ev len me yi ka fa sı na koy muş tu. Fran sız 
va li yi ara cı koy du. Fay da et me di. Ba ga re isi Mor lay, Müs
lü man da hi ol sa bir be ya za kı zı nı ver mek is te mi yor du. O 
da va li ma ri fe tiy le ya nı na bir man ga Fran sız as ke ri ala rak 
Fa tu ma ta’yı ka çır dı.

Son ra bü yük ka çış baş la dı. “Fu tah Dja lon” pla to la rın
da ki bu ko va la ma ca, ön de Meh met ile Fat umata ar ka da Ba
ga sa vaş çı la rı, tam iki yıl sür dü. So nun da ko ca re is pes et ti, 
âşık la rın pe şi ni bı rak tı. Ka çak lar “Fu la ne” ka bi le si nin ege
men li ğin de ki “Ma mu” ad lı kö ye yer leş ti. Meh met Ce mil 
bu ra da bir fı rın aç tı. Bu yö re nin ek mek sa tan ilk fı rı nıy dı.

İlk ço cuk la rı Ali Ce mil 1932’de Ma mu kö yün de doğ
du. İkin ci Dün ya Sa va şı baş la mak üze rey di. Gi ne kay nı yor
du. Meh met Ce mil eşi ve ço cu ğuy la baş kent Ko nakri’ye 
dön dü ve ka yın pe de riy le ba rış tı. Bu ra da da fı rın aç tı. İşi 
bü yüt müş tü, kah ve ve ka kao ye tiş ti ri yor du. Fı rı na kom şu 
bir de pas ta ne aç mış tı. Bu ara da dört ço cuk la rı da ha ol du. 
On la ra sı ra sıy la Ali ye, Mus ta fa, Ce mi le ve Sup hi ad la rı nı 
ver di ler. 
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Fran sız res mi kay nak la rın da adı Mu ham med Ja mil Ab
dül ola rak ge çen Meh met Ce mil do kuz yıl lık gez gin li ği 
sı ra sın da Arap ça, İs pan yol ca, İn gi liz ce de öğ ren miş ti. Gi
ne’de dil bil gi si ne dört ka bi le di li (Ma lin ke, Fu la ne, Su su 
ve Bam ba ra) da ha ek le di. Ba ga lar, Su su di li ni ko nu şu yor
du. Meh met Ce mil’in evin de de “res mi dil” Su su cay dı. 

Bü yük sa va şın rüz gâ rı, hal kı nın %69’u Müs lü man olan 
Gi ne’yi de et ki le miş ti. Fran sız la ra kar şı baş la tı lan öz gür
lük mü ca de le si 1946’da bas tı rıl mış, ama di re niş dur ma
mış tı. Meh met Ce mil’e gö re ar tık Gi ne’nin ta dı kaç mış tı. 
1958’de Gi ne ba ğım sız lı ğı nı ilan et ti. An cak Ba tı, 1975’e 
ka dar Gi ne’yi ta nı ma mak ta ıs rar et ti ve ga ri ban la ra am bar
go uy gu la dı.

1950’ler de Gi ne’de iç sa vaş var dı. Beş ço cu ğu na Sa it, 
Yah ya ve Sa li ma ad lı üç ço cuk da ha ek le yen Meh met Ce
mil pu su la yı önü ne koy muş dü şü nü yor du. 

Pusula
Ni ce dir uzak lar day dım:
uzak dağ lar, uzak kı yı lar, uzak-
dil le ri ni bil me di ğim ya ban in san lar ara sın da.
Uza yan bir uy ku nun ka ran lı ğın dan
düş le rin ay dın lı ğıy la var dım
yıl lar dır ara dı ğım bu ada ya.
Top rak, de mir, şe ker ka mı şı, ipek ve el mas la uğ raş tım 

yıl lar ca.
Fo toğ raf ta gör dü ğün ha sır şap ka, ke ten giy si, gü müş 

sap lı bas ton
o yıl la rın yor gun lu ğu nu giz li yor us ta ca.
Sa na ço cuk lu ğun da an lat tı ğım
Af ri ka, Ama zon, San ti ago, Ha va na bü tün genç li ğim di 

be nim, ol gun lu ğum.
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Doğ du ğum dö nül mez dağ kö yü ne dön düm so nun da,
ge ce le ri se siy le uyu du ğum de re nin kı yı sı na.
Top rak da ma, tan dı ra, boğ ma ra kı ya.
Be ni ta nı ya sın di ye bir gün
doğ ma nı bek le dim sa bır la.

Ce vat Ça pan / Dön Gü ver cin Dön

Böy le ka ra ka ra ne ola cak ha li miz di ye dü şü nür ken tak
vim gel di, 1953’ü gös ter di. Ar tık “yurt sa mış tı” Meh met 
Ce mil. Su su di lin den başka konuşamayan se kiz ço cu ğu nu 
ve Ba ga kabilesinin Pren se si  Camara Fatumata’yı ya nı na 
kat tı ğı gi bi so lu ğu Tür ki ye’de al dı. Ar tık on la rın so ya dı 
Sök men’di. Meh met Ce mil Sök men İs ken de run’a yer leş
tik ten bir haf ta son ra öl dü! 

Ye ni Gi ne’den İs ken de run’a ge len Prenses Ca ma ra 
Fa tu ma ta bir tür lü pan to lon ve ayak ka bı giy me ye alış tı
ra ma dı ğı se kiz ço cu ğuy la, da ha ön ce adı nı bi le duy ma dı ğı 
bir di yar da ya pa yal nız kal mış tı. Ön ce le ri kom şu la rı on la
rdan, bu “ga rip” in san la rdan uzak dur du lar. Ama za man la 
bun lar on la ra, on lar bun la ra alış tı lar. Ama ta lih siz Fa tu
ma ta’nın çi le si bit me di. Da ha eşi nin ma te mi ni tu tar ken, 
bu de fa da son dan bir ön ce ki ço cu ğu Yah ya’yı kay bet ti. 
“Si yah Pren ses” her şe ye rağ men yıl ma dı. Kar tal gi bi ço
cuk la rı na sa hip çık tı. On la rı okut tu. 

Ço cuk la rın da ha son ra da to run la rın ço ğu, bel ki de “iç
gü dü sel” bir yö nel mey le ken di le ri ne mes lek ola rak mü zi ği 
ve dan sı seç ti ler. İlk ço cuk Ali Ce mil Sök men te nor ol du. 
An ka ra Dev let Ope ra ve Ba le si’nde öğ re tim üye li ği ne ka dar 
yük sel di. 1992’de 78 ya şı nı sü ren Fa tu ma ta, “ye di nu ma ra” 
Yah ya’nın er ken ölü mün den son ra, 1984’te de “bir nu ma
ra” Ali Ce mil Sök men’in va kit siz ölü mü ne ta nık ol du.
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Fa tu ma ta’nın ilk ço cu ğu Ali Ce mil Sök men’den iki, 
Ali ye Sök men De mi ra tan’dan iki, Mus ta fa Sök men’den 
dört, Sup hi Sök men’den iki, Sa it Sök men’den iki, Sa li
ma Sök men’den bir ol mak üze re top lam on üç to ru nu var. 
An cak bu top la ma, ya kın bir geç miş te üçün cü ku şa ğı tem
si len beş to run da ha ek len di. 

1950’li yıl lar da İs ken de run’da bir so kak ara sın da “Tar
zan ca” ile Türk ler le an la şan ve tek si ya hi ai le ol duk la rı için 
her kes ta ra fın dan ta nı nan Sök men ai le si nin ne re dey se 
tüm üye le ri bu gün bi rer şöhret. Ama “Pren ses”i unut ma
mış lar. Yaş lı Fa tu ma ta on la rın kö k le ri nin tek ve son tem
sil ci si.

Ba ga ka bi le si nin Pren ses un van lı en gü zel dans çı sı Ca
ma ra Fa tu ma ta son ne fe si ni ve rin ce ye ka dar At las Ok ya
nu su kı yı sın da ki ül ke si ni unut ma dı. Ço cuk la rıy la Su su ca 
ko nuş tu. Bay ram lar da on la ra ka bi le si nin mut fa ğın dan lez
ze ti bi zim için ta rif siz ye mek ler yap tı ve on la rın ar tık ni ha
yet alış tık la rı “mo ka sen le riy le” tat lı tat lı alay et ti.
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Son müvezzi
Ya şar Hay ret tin Da hik

Sen Jorj Bap tist İl ko ku lu’n da İn gi liz ce ve Fran sız ca öğ
ren di, Avusturya Lisesi’nde Almanca. İkinci Dünya 
Savaşı patlamasa Viyana’da makine mühendisi olacaktı.

80’li yıl la rın so nu na ka dar her akşamüzeri Ca ğa loğ
lu’nda si ya hi bir mü vez zi do la şır dı, sı rım gi bi uzun, ada ma
kıl lı yaş lı biri. Mü vez zi, ba ğı ra ba ğı ra do la şa rak, kol tu ğu
nun al tın da ta şı dı ğı ga ze te le ri sa tan mes lek er ba bı na de nir . 
Du da ğın da filt re si ne ka dar ya nıp sön müş bir iz ma rit, ya
ka la rın da kül le ri ve kol tu ğu nun al tın da bir de met ga ze te. 
Ha ma mın önün den İran Kon so los lu ğu’na doğ ru ge çer, İl 
Mil li Eği tim’in kö şe sin den kıv rı lıp An ka ra Cad de si’nden 
aşa ğı, Sir ke ci’ye doğ ru sa lı nır dı. 

Ga ze te pat ron la rı za man için de ken di da ğı tım ağ la rı nı 
kur unca bir Ba bı âli ge le ne ği olan “ak şam bas kı sı”nı çı kar
mak tan vaz geç ti ler. 1876’dan 1980’le re ka dar aşa ğı yu ka rı 
120 yıl bo yun ca, ba zen ka ra ha ber ler ba zen müj de ler le so
kakları çın la tan mü vez zi le rin so nun cu su olan bu yaş lı zen
ci, ta ra fı mız dan en son 1996’da –bir baş ka ro ta da– gö rül
dü: Ka ra köy Ban ka lar Cad de si’n den Şiş ha ne’ye doğ ru sa ğa 
sa pan Ka mon do sar mal mer di ven le rin de so luk la nı yor du. 
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Avus tur ya Sen Jorj Has ta ne si’ne gi di yor muş. Fa kir 
düş müş Avus tur ya Li se si me zun la rı na ora da öğ le ve ak
şam ye me ği ve ri yor lar mış. İka me ti so ru lun ca, “Be ni ya 
Sen Jorj’da, ya Ağa Ca mii kar şı sın da ki sat ranç ku lü bün de 
ya da Ka ra köy Ak çe So kak’ta ki Kap tan pa şa Ote li’nde bu
la bi lir si niz” de rdi. 

Onun la Ka mon do mer di ven le rin de ki te sa dü fi kar şı laş
ma yı da sa yar sak üç kez bu luş tum. İkin ci sin de ote lin al tın
da ki gur bet çi kah ve sin de hiç ko nuş ma dan sat ranç oy na
dık. Üçün cü sün de Sen Jorj’un ye mek ha ne sin de bu lu şup, 
sat ranç ku lü bü ne git tik. Yol da ga ze te ci den The Eco no mist 
ve Der Spi egel al dı. Me ğer İn gi liz ce, Fransızca ve Al man
ca’dan ma ada Rum ca da bi li yor muş. Ay lar dan tem muz 
ol du ğu hal de sır tın da üç kat ka zak, bir de ce ket var dı. As
lın da ter li yor du, ama bir yan dan da bur nu akı yor du, “kış 
aya zı ağus tos ba şın da vü cut tan böy le çı kar mış.” 

Ku lü be ön de gi ren Ya şar Hay ret tin Da hik te za hü rat la 
kar şı lan dı. Ko nuş ma ya geç me den yi ne sat ranç oy na ma yı 
tek lif et ti. İlk par ti mah sus tan ye nil di. Me ğer bu bir tu
zak mış. Bir ham le ya pı yor, ar ka sın dan du da ğın da iz ma rit
le uyuk lu yor du. Sı ra sı ge lin ce oy nu yor, yi ne şe ker le me ye 
de vam edi yor du. Böy le böy le ak şa mı bul duk. Ora dan son
ra Fi ru za ğa’dan ge çe rek Top ha ne’ye in dik. Bu ra da bir çay 
bah çe sin de ni ha yet ko nu şa bil dik.

Da hik, Arap ça “gü lüm se yen, te bes süm eden” de mek
miş. 1920 yı lın da İs tan bul’da Yıl dız-Di ki li taş’ta doğ muş. 
An ne si Me di ne Ara bı, ama be yaz mış. Ba ba sı Bi lal Ağa Mı
sır’dan gel miş. Sa ra yın Yıl dız atöl ye le rin de tor na-tes vi ye 
us ta sı ola rak ça lı şı yor muş. Vak tiy le Ab dül ha mid’in di ra
ye tiy le Al man ya’ya ma ki ne mühendisliği eği ti mine gön de
ril miş. 
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Ama Ya şar Hay ret tin do ğuş tan ta lih siz. Üç gün lük ken 
ba ba sı nı kay bet miş. Ai le an sı zın fa kir li ğe düş müş. Ye di kar
de şin be şi da ha ço cuk ken öl müş. Za val lı an ne si zen gin ev le
ri ne ça ma şır yı ka ma ya gi de rek ço cuk la rı nı okut ma ya gay ret 
et miş. Ya şar Hay ret tin ana oku lun dan iti ba ren hep pa ra sız 
ya tı lı ola rak ana ku ca ğın dan uzak ta bü yü müştü. Sen Jorj 
Bap tist İl ko ku lu’n da İn gi liz ce ve Fran sız ca öğ ren mişti. Or
ta okul ça ğı na ge lin ce an ne si, ça ma şı ra git ti ği ev ler den ha
tır lı bi ri ara cı lı ğıy la oğ lu na Avus tur ya’da bir burs ayar ladı. 

Böy le ce 1935 yı lın dan iti ba ren dört yıl bo yun ca, Vi ya
na so kak la rın da si yah bir İs tan bul lu do laş ma ya baş la mış
tı, hem de bi sik let le. Gi der git mez al tı na en kra lın dan bir 
bi sik let çek miş. Dör dün cü sı nıf ta, ba ba mes le ği ni öğ ren
mek için ma ki ne in şa sı kurs la rı na ya zıl mış. Ancak bu sı ra 
patlayan İkin ci Dün ya Sa va şı yüzünden İs tan bul’a dö nüp 
Avus tur ya Li se si’ne ya zıl mış. Me zu ni yet ten son ra Al man
ca öğ ret me ni ol mak için Ça pa Öğ ret men Oku lu sı nav la rı
na gir miş, ama ka za na ma mış. Bu ilk ye nil gi si. He men pes 
edip oku lu-ki ta bı bir ke na ra at mış. Yi ne an ne si nin ça ma şı
ra git ti ği ai le ler den bi ri nin ta nı dı ğı olan Ali Fu at Ce be soy 
ara cı lı ğıy la De niz Yol la rı İş let me si’ne gir miş. Köp rü den 
Ada lara kal kan va pur lar da gi şe me mu ru ola rak. As ker lik 
ça ğı na ge lin ce, li se me zu nu ol du ğu için ye dek su bay rüt be
siy le Ba ba es ki’ye git miş. Bu ra da “as ker to kat la ma yı” öğ
ren miş. Dö nü şün de tek rar De niz Yol la rı…

Bu ara da an ne si ma lum tor pi li ni ken di si için iş le te rek 
tü tün fab ri ka sı na gir miş, son ra oğ lu nu da ya nı na al mış. 
An cak 1940’ta an ne si ni, 1948’de de ab la sı nı kay be din ce 
kim se siz kal mış. Di ki li taş’ta ki ba ba oca ğı nı, eniş te si ve ab
la sı nın ök süz le ri ne terk edip gur be te çık mış, otel oda la rı na 
gark ol muş. 
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Bah tı nın rüz gâ rı onu İs ken de run’a sa vur muştu, burada 
bir pavyonda çalışan se kiz gü zel Al man kı zı na tercümanlık 
yapmaya başlamış. Hatta iç le rin den bi ri ne aba yı dahi yak
mış. Bir gös te ri sı ra sın da müş te ri nin te ki kız la ra sa ta şın ca 
Ya şar Hay ret tin ye dek su bay ken öğ ren di ği to ka dı he ri fin 
su ra tı na aşk et miş. Ay nı sı nı çe kil di ği ka ra ko lun ko mi se
ri ne de eda edin ce, ön ce bir gü zel fa la ka ya ya tır mış lar, ar
dın dan ken di ni İs ken de run ce za evin de bul muş. İki bu çuk 
ay lık ce za sı nı ya tıp çık tık tan son ra bir da ha birilerine el 
kal dırma  ya töv be et miş. Beş pa ra sız ol du ğu için Ada na’ya 
ka dar yü rü müş. Bu ra da Sa ban cı lar’ın do ku ma fab ri ka sın
da bek çi ola rak iş bul muş. Fab ri ka ya gi dip ge len Al man 
mü hen dis ler, dört dil bi len si yah bek çi yi ter cü man ola rak 
is te miş ler.

1940’lar da İs met İnö nü’nün baş lat tı ğı mem le ke ti imar 
ha re kâ tı sı ra sın da do ğu da, gü ney do ğu da bir çok ya ban cı 
uz man gö rev al mıştı. Ya şar Hay ret tin Da hik çok dil li sı ra
dan bir iş çi ola rak bun la rın ço ğu nu ta nı ma fır sa tı bul muş. 
Bu sa ye de iş siz kal mı yor, ba raj, sant ral, yol, köp rü, tü nel, 
si lo, ener ji tri bü nü gi bi de va sa in şa at lar da do la şıp du ru yor
muş. Ada na, Ma lat ya elekt rik sant ral le rin de, İn cir lik ha va 
üs sün de, Sey han, Hir fan lı ba raj la rın da, Mer sin li man in
şa atın da, Ela zığ fi dan lı ğın da, Di yar ba kır şe hir ku lü bün de 
ça lış mış. Ter cü man lı ğın ya nı sı ra gar son luk, bu la şık çı lık, 
şo för lük, otel kâ tip li ği, ame le lik de yap mış. Hat ta tra hom 
ve sıt may la mü ca de le se fer ber li ği sı ra sın da, An tak ya’da, 
sır tın da alet, ka pı ka pı do la şa rak he la la rı, la ğım la rı, ahır
la rı ilaç la mış.

1960’lar da kırk ya şın da bi ri ola rak İs tan bul’a dön müş. 
Avus tur ya-Tür ki ye Ki ta be vi’n de der gi sat ma ya baş la mış. 
Top lam sa tı şın %30’u nu ka za nı yor muş. Son ra Hac het te’te 
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