ÜM‹T BAYAZO⁄LU
Gazeteci-yazar Ümit Yaﬂar Bayaz›to¤lu 24 Nisan 1953’te
Malkara’da do¤du. Gazetecilik ve Halkla ‹liﬂkiler
Yüksekokulu mezunudur.
Di¤er kitaplar›
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usul gere¤i
Uzun, ‹nce Yolcular gazeteci-yazar Ümit Bayazo¤lu’nun
“bir çeﬂit sivil ansiklopedi teklifi” olarak tan›mlad›¤›
“portreler galerisi” kitaplar›n›n ilk cildidir. Kitab›n ilk bask›s›
Ekim 2004’te Yap› Kredi Yay›nlar› taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r (Uzun,
‹nce Yolcular: 37 Portre, Editör: Nurettin Pirim, Düzelti: Belgin
Sunal). Elinizdeki bask›da birtak›m düzeltmeler yap›lm›ﬂ, kitaba
beﬂ portre daha eklenmiﬂtir.
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42 Portre

ÜM‹T BAYAZO⁄LU

“Portreler galerisi”nin ikinci cildi 2013’te Hat›rda Kalmaz
Sat›rda Kal›r ad›yla yay›mlanm›ﬂt›. Kitapta 58 portre yer
al›yordu: Ahmet Rifat Çal›ka, Altemur K›l›ç, Cemal
Granda, “Hain” R›fk›, Limanc› Hamdi, Hasan Amça,
Hasan R›za Temelli, Muhittin Birgen, General Sami Sabit
Karaman, Yenibahçeli ﬁükrü, Dr. Sami Günzberg, Ahmet
Refik-Çall› ‹brahim, Atatürk, Arif Dino, Yahya Kemal,
Nazmi Acar, Necip Faz›l K›sakürek, Dr. Mazhar Osman,
Erol Güney, Bella ile Edibe ve Nahit Han›m, Hüseyin
Rahmi Gürp›nar, Cihat Burak, Naciye Neyyal Han›m,
Fevziye Çamsever, Münevver Ayaﬂl›, Sâmiha Ayverdi,
Süreyya A¤ao¤lu, Müfide Ferit Tek, Halide Edip, Vesamet
Han›m, Fatma Medeniye Han›m, Serfirâz Sultan, Dürrüﬂehvar Sultan, M. S›f›r, Melek Kobra, Nam›k Kemal,
Dinsiz Halûk, Pierre Loti, Cem, Abdülhamid, Ebbüzziya
Tevfik, Külhanbeyi Sami, Çerkez Hasan, Resneli Niyazi,
John Godolphin Bennett, Karekin Deveciyan, S›¤› Usta,
Eyüplü Halit-Sülün Osman, Naki Turan Tekinsav, Vahan
Bey, Deli Ayten, Yumurcak, Ömercik, Arap Cemal, ﬁen
Manav ﬁerafettin.

Önsöz

Bu kitap giriﬂimi, yak›n tarihimiz içinde yaﬂad›klar›
dönemin ﬂöhreti olmuﬂ, fakat sonradan unutulmuﬂ, dolay›s›yla zaman içinde kaybolmuﬂ kimi insanlar› anlatan sivil bir ansiklopedi teklifidir.
Her boydan her soydan, hem birbirinden hem herkesten çok farkl› bu insanlar de¤iﬂik zaman ve mekânlarda
ömür sürdüler. Onlar›n ço¤u ﬂimdi hayatta de¤il; kimi
intihar etmiﬂ, kimi cinayete kurban gitmiﬂ, baz›lar›n›nsa
ak›beti meçhul.
Söz konusu kiﬂiler, yaﬂad›klar› dönemin sosyal tablosu içinde sunulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Bu kitap için, gerçeklikte ve imgelemde yaﬂanan ola¤anüstü serüvenleri tutkuyla anlatan bir “mitomani” de
denebilir.
Ümit Bayazo¤lu
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Mehmet Cemil ve eﬂi Camara Fatumata çocuklar› ile Gine’nin
baﬂkenti Konakri’de. Solda Ali Cemil Sökmen, önünde k›z
kardeﬂi Aliye, annenin kuca¤›nda Cemile. Sa¤da baba ve onun
önünde o¤lu Mustafa. Üzerlerindeki k›yafetlerden bu resmin
1940’l› y›llarda, önemli bir günde çekildi¤i anlaﬂ›l›yor. Asl›nda
onlar gündelik hayatlar›nda yerliler gibi giyiniyorlard›.

Siyah Prenses

Camara Fatumata Sökmen

Y›l 1953. Gine ’de Frans›z lara karﬂ› savaﬂ baﬂlad›.
Mehmet Cemil , Baga kabilesinin Prensesi Camara
Fatumata ve Susu dilinden baﬂka dil bilmeyen se k i z ç o c u ¤ u y l a s o l u ¤ u Türkiye ’ de ald›.

Hatayl› Mehmet Cemil sizin bizim gibi biri de¤il. Tek
baﬂ›na milletleraras› maceralar düzenleyen bir gezgin. S›n›rlar›n ötesine besledi¤i merak› yüzünden yeryüzünde
kaybolmuﬂ biri. Çanakkale Savaﬂ›’na kat›ld›. Hatay’›n
kurtuluﬂu için Frans›zlara karﬂ› Amanos da¤lar›nda çete
örgütledi. Ancak savaﬂlar›n biri bitiyor öbürü baﬂl›yordu.
Kurtuluﬂ Savaﬂ› öncesinde, tek sermayesi Frans›zcaya güvenerek bir gün ‹skenderun liman›ndan Akdeniz’e aç›ld›.
‹lk durak, vaktiyle Jön Türklerin iltica kap›s› olan Marsilya oldu. Buradan Amerika’ya, New York’a gitti. Oradan
da Brezilya’da Para Maribu’ya yerleﬂti. Bir süre Güney
Amerika’da oyaland›ktan sonra Güney Afrika üzerinden
Mozambik’e, oradan da Gine’ye geçti.
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1899 do¤umlu Mehmet Cemil Gine’nin baﬂkenti Konakri’ye yerleﬂti. 1919’da baﬂlayan ve dokuz y›l süren büyük yolculu¤u 1928’de Afrika’n›n en bat›s›nda noktalanm›ﬂt›. O y›llar Atlas Okyanusu k›y›s›ndaki bu ülkeyi
Frans›zlar sömürüyordu. Mehmet Cemil yarat›c› kiﬂili¤i,
tecrübesi, cesareti ve dil bilgisiyle k›sa zamanda baﬂta sömürge valisi olmak üzere herkesin sevgi ve güvenini kazanm›ﬂt›.
Ancak ilk defa “Baga” adl› kabilenin merkezi olan
“Kasambeya” köyünde, bir tören s›ras›nda gördü¤ü ve
muhteﬂem “Yankadi” dans›yla büyülendi¤i “Fatumata”n›n babas› hariç! 1914 do¤umlu Camara Fatumata Gine’nin dört büyük kabilesinden biri olan Bagalar›n lideri
“Morlay”›n k›z›yd›. 19 yaﬂ›nda memleketini terk eden, 28
yaﬂ›nda Gine’ye yerleﬂen Mehmet Cemil henüz 15 yaﬂ›nda olan “Baga Kraliçesi” ile evlenmeyi kafas›na koymuﬂtu. Frans›z valiyi arac› koydu. Fayda etmedi. Baga reisi
Morlay, Müslüman dahi olsa bir beyaza k›z›n› vermek istemiyordu. O da vali marifetiyle yan›na bir manga Frans›z askeri alarak Fatumata’y› kaç›rd›.
Sonra büyük kaç›ﬂ baﬂlad›. “Futah Djalon” platolar›ndaki bu kovalamaca, önde Mehmet ile Fatumata arkada
Baga savaﬂç›lar›, tam iki y›l sürdü. Sonunda koca reis pes
etti, âﬂ›klar›n peﬂini b›rakt›. Kaçaklar “Fulane” kabilesinin egemenli¤indeki “Mamu” adl› köye yerleﬂti. Mehmet
Cemil burada bir f›r›n açt›. Bu, yörenin ekmek satan ilk
f›r›n›yd›.
‹lk çocuklar› Ali Cemil 1932’de Mamu köyünde do¤du.
‹kinci Dünya Savaﬂ› baﬂlamak üzereydi. Gine kayn›yordu.
Mehmet Cemil eﬂi ve çocu¤uyla baﬂkent Konakri’ye döndü
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ve kay›npederiyle bar›ﬂt›. Burada da f›r›n açt›. ‹ﬂi büyütmüﬂtü, kahve ve kakao yetiﬂtiriyordu. F›r›na komﬂu bir
de pastane açm›ﬂt›. Bu arada dört çocuklar› daha oldu.
Onlara s›ras›yla Aliye, Mustafa, Cemile ve Suphi adlar›n› verdiler.
Frans›z resmi kaynaklar›nda ad› Muhammed Jamil
Abdül olarak geçen Mehmet Cemil dokuz y›ll›k gezginli¤i s›ras›nda Arapça, ‹spanyolca, ‹ngilizce de ö¤renmiﬂti.
Gine’de dil bilgisine dört kabile dili (Malinke, Fulane,
Susu ve Bambara) daha ekledi. Bagalar, Susu dilini konuﬂuyordu. Mehmet Cemil’in evinde de “resmi dil” Susuca’yd›.
Büyük savaﬂ›n rüzgâr›, halk›n›n yüzde 69’u Müslüman olan Gine’yi de etkilemiﬂti. Frans›zlara karﬂ› baﬂlat›lan özgürlük mücadelesi 1946’da bast›r›lm›ﬂ, ama direniﬂ
durmam›ﬂt›. Mehmet Cemil’e göre art›k Gine’nin tad›
kaçm›ﬂt›. 1958’de Gine ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti. Ancak
Bat› 1975’e kadar Gine’yi tan›mamakta ›srar etti ve garibanlara ambargo uygulad›.
1950’lerde Gine’de iç savaﬂ vard›. Beﬂ çocu¤una Sait,
Yahya ve Salima adl› üç çocuk daha ekleyen Mehmet Cemil pusulay› önüne koymuﬂ düﬂünüyordu.
Pusula
Nicedir uzaklardayd›m:
uzak da¤lar, uzak k›y›lar, uzak–
dillerini bilmedi¤im yaban insanlar aras›nda.
Uzayan bir uykunun karanl›¤›ndan
düﬂlerin ayd›nl›¤›yla vard›m
y›llard›r arad›¤›m bu adaya.
Toprak, demir, ﬂeker kam›ﬂ›, ipek ve elmasla u¤raﬂt›m y›llarca.
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Foto¤rafta gördü¤ün has›r ﬂapka, keten giysi, gümüﬂ sapl›
baston
o y›llar›n yorgunlu¤unu gizliyor ustaca.
Sana çocuklu¤unda anlatt›¤›m
Afrika, Amazon, Santiago, Havana bütün gençli¤imdi benim,
olgunlu¤um.
Do¤du¤um dönülmez da¤ köyüne döndüm sonunda,
geceleri sesiyle uyudu¤um derenin k›y›s›na.
Toprak dama, tand›ra, bo¤ma rak›ya.
Beni tan›yas›n diye bir gün
do¤man› bekledim sab›rla.
Cevat Çapan / Dön Güvercin Dön

Böyle kara kara ne olacak halimiz diye düﬂünürken
takvim geldi, 1953’ü gösterdi. Art›k “yurtsam›ﬂt›” Mehmet Cemil. Susu dilinden baﬂka konuﬂamayan sekiz çocu¤unu ve Baga kabilesinin Prensesi Camara Fatumata’y› yan›na katt›¤› gibi solu¤u Türkiye’de ald›. Art›k
onlar›n soyad› Sökmen’di. Mehmet Cemil Sökmen ‹skenderun’a yerleﬂtikten bir hafta sonra öldü!
Yeni Gine’den ‹skenderun’a gelen Prenses Camara
Fatumata bir türlü pantolon ve ayakkab› giymeye al›ﬂt›ramad›¤› sekiz çocu¤uyla, daha önce ad›n› bile duymad›¤› bir diyarda yapayaln›z kalm›ﬂt›. Önceleri komﬂular› onlara, bu “garip” insanlara uzak durdular. Ama zamanla
bunlar onlara, onlar bunlara al›ﬂt›lar. Ama talihsiz Fatumata’n›n çilesi bitmedi. Daha eﬂinin matemini tutarken,
bu defa da sondan bir önceki çocu¤u Yahya’y› kaybetti.
“Siyah Prenses” her ﬂeye ra¤men y›lmad›. Kartal gibi çocuklar›na sahip ç›kt›. Onlar› okuttu.
Çocuklar›n daha sonra da torunlar›n ço¤u, belki de
“içgüdüsel” bir yönelmeyle kendilerine meslek olarak
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müzi¤i ve dans› seçtiler. ‹lk çocuk Ali Cemil Sökmen tenor oldu. Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde ö¤retim
üyeli¤ine kadar yükseldi. 1992’de 78 yaﬂ›n› süren Fatumata, “yedi numara” Yahya’n›n erken ölümünden sonra,
1984’te de “bir numara” Ali Cemil Sökmen’in vakitsiz
ölümüne tan›k oldu.
Fatumata’n›n ilk çocu¤u Ali Cemil Sökmen’den iki,
Aliye Sökmen Demiratan’dan iki, Mustafa Sökmen’den
dört, Suphi Sökmen’den iki, Sait Sökmen’den iki, Salima
Sökmen’den bir olmak üzere toplam 13 torunu var. Ancak bu toplama, yak›n bir geçmiﬂte üçüncü kuﬂa¤› temsilen beﬂ torun daha eklendi.
1950’li y›llarda ‹skenderun’da bir sokak aras›nda
“Tarzanca” ile Türklerle anlaﬂan ve tek siyahi aile olduklar› için herkes taraf›ndan tan›nan Sökmen ailesinin neredeyse tüm üyeleri bugün birer ﬂöhret. Ama “Prenses”i
unutmam›ﬂlar. Yaﬂl› Fatumata onlar›n köklerinin tek ve
son temsilcisi.
Baga kabilesinin Prenses unvanl› en güzel dansç›s›
Camara Fatumata son nefesini verinceye kadar Atlas
Okyanusu k›y›s›ndaki ülkesini unutmad›. Çocuklar›yla
Susuca konuﬂtu. Bayramlarda onlara kabilesinin mutfa¤›ndan lezzeti bizim için tarifsiz yemekler yapt› ve onlar›n art›k nihayet al›ﬂt›klar› “mokasenleriyle” tatl› tatl›
alay etti.
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Son müvezzi

Yaﬂar Hayrettin Dahik

Sen Jorj Baptist ilkokulu nda ‹ngilizce ve Frans›z ca
ö¤rendi, Avusturya Lisesi ’nde Alman ca . ‹kinci Dün y a S a v a ﬂ › p a t l a m a s a Viyana ’ d a m a k i n e m ü h e n d i s i
olacakt›.

80’li y›llar›n sonuna kadar her akﬂam üzeri Ca¤alo¤lu’nda siyahi bir müvezzi dolaﬂ›rd›, s›r›m gibi uzun, adamak›ll› yaﬂl› biri. Müvezzi, ba¤›ra ba¤›ra dolaﬂarak, koltu¤unun alt›nda taﬂ›d›¤› gazeteleri satan meslek erbab›na
denir. Duda¤›nda filtresine kadar yan›p sönmüﬂ bir izmarit, yakalar›nda külleri ve koltu¤unun alt›nda bir demet
gazete. Hamam›n önünden ‹ran Konsoloslu¤u’na do¤ru
geçer, ‹l Milli E¤itim’in köﬂesinden k›vr›l›p, Ankara Caddesi’nden aﬂa¤›, Sirkeci’ye do¤ru sal›n›rd›.
Gazete patronlar› zaman içinde kendi da¤›t›m a¤lar›n›
kurunca bir Bab›âli gelene¤i olan “akﬂam bask›s›”n› ç›karmaktan vazgeçtiler. 1876’dan 1980’lere kadar aﬂa¤›
yukar› 120 y›l boyunca, bazen kara haberler, bazen müj-
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delerle sokaklar› ç›nlatan müvezzilerin sonuncusu olan
bu yaﬂl› zenci, taraf›m›zdan en son 1996’da –bir baﬂka
rotada– görüldü: Karaköy Bankalar Caddesi’nden ﬁiﬂhane’ye do¤ru sa¤a sapan Kamondo sarmal merdivenlerinde soluklan›yordu.
Avusturya Sen Jorj Hastanesi’ne gidiyormuﬂ. Fakir
düﬂmüﬂ, Avusturya Lisesi mezunlar›na orada ö¤le ve akﬂam yeme¤i veriyorlarm›ﬂ. ‹kameti sorulunca, “Beni ya
Sen Jorj’da ya A¤a Camii karﬂ›s›ndaki satranç kulübünde
ya da Karaköy Akçe Sokak’taki Kaptanpaﬂa Oteli’nde
bulabilirsiniz” derdi.
Onunla Kamondo merdivenlerindeki tesadüfi karﬂ›laﬂmay› da sayarsak üç kez buluﬂtum. ‹kincisinde otelin
alt›ndaki gurbetçi kahvesinde hiç konuﬂmadan satranç
oynad›k. Üçüncüsünde Sen Jorj’un yemekhanesinde buluﬂup, satranç kulübüne gittik. Yolda gazeteciden The
Economist ve Der Spiegel ald›. Me¤er ‹ngilizce, Frans›zca
ve Almanca’dan maada Rumca da biliyormuﬂ. Aylardan
temmuz oldu¤u halde s›rt›nda üç kat kazak, bir de ceket
vard›. Asl›nda terliyordu, ama bir yandan da burnu ak›yordu: “K›ﬂ ayaz› a¤ustos baﬂ›nda vücuttan böyle ç›karm›ﬂ.”
Kulübe önde giren Yaﬂar Hayrettin Dahik tezahüratla karﬂ›land›. Konuﬂmaya geçmeden yine satranç oynamay› teklif etti. ‹lk parti mahsustan yenildi. Me¤er bu bir
tuzakm›ﬂ. Bir hamle yap›yor, arkas›ndan duda¤›nda izmaritle uyukluyordu. S›ras› gelince oynuyor, yine ﬂekerlemeye devam ediyordu. Böyle böyle akﬂam› bulduk.
Oradan sonra Firuza¤a’dan geçerek Tophane’ye indik.
Burada bir çay bahçesinde nihayet konuﬂabildik.
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Dahik Arapça “gülümseyen, tebessüm eden” demekmiﬂ. 1920 y›l›nda ‹stanbul’da Y›ld›z-Dikilitaﬂ’ta do¤muﬂ.
Annesi Medine Arab›, ama beyazm›ﬂ. Babas› Bilal A¤a
M›s›r’dan gelmiﬂ. Saray›n Y›ld›z atölyelerinde torna-tesviye ustas› olarak çal›ﬂ›yormuﬂ. Vaktiyle Abdülhamid’in
dirayetiyle Almanya’ya makine mühendisli¤i e¤itimine
gönderilmiﬂ.
Ama Yaﬂar Hayrettin do¤uﬂtan talihsiz. Üç günlükken babas›n› kaybetmiﬂ. Aile ans›z›n fakirli¤e düﬂmüﬂ.
Yedi kardeﬂin beﬂi daha çocukken ölmüﬂ. Zavall› annesi
zengin evlerine çamaﬂ›r y›kamaya giderek çocuklar›n›
okutmaya gayret etmiﬂ. Yaﬂar Hayrettin anaokulundan
itibaren hep paras›z yat›l› olarak ana kuca¤›ndan uzakta
büyümüﬂtü. Sen Jorj Baptist ilkokulunda ‹ngilizce ve
Frans›zca ö¤renmiﬂti. Ortaokul ça¤›na gelince annesi, çamaﬂ›ra gitti¤i evlerden hat›rl› biri arac›l›¤›yla o¤luna
Avusturya’da bir burs ayarlad›.
Böylece 1935 y›l›ndan itibaren dört y›l boyunca, Viyana sokaklar›nda siyah bir ‹stanbullu dolaﬂmaya baﬂlam›ﬂt›, hem de bisikletle. Gider gitmez alt›na en kral›ndan bir
bisiklet çekmiﬂ. Dördüncü s›n›fta, baba mesle¤ini ö¤renmek için makine inﬂas› kurslar›na yaz›lm›ﬂ. Ancak bu s›ra patlayan ‹kinci Dünya Savaﬂ› yüzünden ‹stanbul’a dönüp Avusturya Lisesi’ne yaz›lm›ﬂ. Mezuniyetten sonra
Almanca ö¤retmeni olmak için Çapa Ö¤retmen Okulu
s›navlar›na girmiﬂ, ama kazanamam›ﬂ. Bu ilk yenilgisi.
Hemen pes edip okulu-kitab› bir kenara atm›ﬂ. Yine annesinin çamaﬂ›ra gitti¤i ailelerden birinin tan›d›¤› olan
Ali Fuat Cebesoy arac›l›¤›yla Deniz Yollar› ‹ﬂletmesi’ne
girmiﬂ. Köprüden Adalar’a kalkan vapurlarda giﬂe
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memuru olarak. Askerlik ça¤›na gelince, lise mezunu oldu¤u için yedek subay rütbesiyle Babaeski’ye gitmiﬂ. Burada “asker tokatlamay›” ö¤renmiﬂ. Dönüﬂünde tekrar
Deniz Yollar›...
Bu arada annesi malum torpilini kendisi için iﬂleterek
tütün fabrikas›na girmiﬂ, sonra o¤lunu da yan›na alm›ﬂ.
Ancak 1940’ta annesini, 1948’de de ablas›n› kaybedince
kimsesiz kalm›ﬂ. Dikilitaﬂ’taki baba oca¤›n›, eniﬂtesi ve
ablas›n›n öksüzlerine terk edip gurbete ç›km›ﬂ, otel odalar›na gark olmuﬂ.
Baht›n›n rüzgâr› onu ‹skenderun’a savurmuﬂtu, burada bir pavyonda çal›ﬂan sekiz güzel Alman k›z›na tercümanl›k yapmaya baﬂlam›ﬂ. Hatta içlerinden birine abay›
dahi yakm›ﬂ. Bir gösteri s›ras›nda müﬂterinin teki k›zlara
sataﬂ›nca Yaﬂar Hayrettin yedek subayken ö¤rendi¤i
tokad› herifin surat›na aﬂk etmiﬂ. Ayn›s›n› çekildi¤i karakolun komiserine de eda edince, önce bir güzel falakaya
yat›rm›ﬂlar, ard›ndan kendini ‹skenderun cezaevinde bulmuﬂ. ‹ki buçuk ayl›k cezas›n› yat›p ç›kt›ktan sonra bir daha birisine el kald›rmaya tövbe etmiﬂ. Beﬂ paras›z oldu¤u
için Adana’ya kadar yürümüﬂ. Burada Sabanc›lar’›n dokuma fabrikas›nda bekçi olarak iﬂ bulmuﬂ. Fabrikaya
gidip gelen Alman mühendisler, dört dil bilen siyah bekçiyi tercüman olarak istemiﬂler.
1940’larda ‹smet ‹nönü’nün baﬂlatt›¤› memleketi imar
harekât› s›ras›nda do¤uda, güneydo¤uda birçok yabanc›
uzman görev alm›ﬂt›. Yaﬂar Hayrettin Dahik çok dilli s›radan bir iﬂçi olarak bunlar›n ço¤unu tan›ma f›rsat› bulmuﬂ. Bu sayede iﬂsiz kalm›yor, baraj, santral, yol, köprü,
tünel, silo, enerji tribünü gibi devasa inﬂaatlarda dolaﬂ›p

Uzun, ‹nce Yolcular / Ümit Bayazo¤lu F: 2
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duruyormuﬂ. Adana, Malatya
elektrik santrallerinde, ‹ncirlik
hava üssünde, Seyhan, Hirfanl›
barajlar›nda, Mersin liman inﬂaat›nda, Elaz›¤ fidanl›¤›nda, Diyarbak›r ﬂehir kulübünde çal›ﬂm›ﬂ.
Tercümanl›¤›n yan› s›ra garsonluk, bulaﬂ›kç›l›k, ﬂoförlük, otel kâtipli¤i, amelelik de yapm›ﬂ. Hatta
trahom ve s›tmayla mücadele seYaﬂar Hayrettin Dahik
ferberli¤i s›ras›nda, Antakya’da,
s›rt›nda alet, kap› kap› dolaﬂarak helalar›, la¤›mlar›, ah›rlar› ilaçlam›ﬂ.
1960’da 40 yaﬂ›nda biri olarak ‹stanbul’a dönmüﬂ.
Avusturya-Türkiye Kitabevi’nde dergi satmaya baﬂlam›ﬂ.
Toplam sat›ﬂ›n yüzde otuzunu kazan›yormuﬂ. Sonra Hachette’te ayn› iﬂi yapm›ﬂ. Bir ara Halk Film ﬂirketine muhasebeci olmuﬂ. Hatta bu ﬂirketin çekti¤i üç-beﬂ filmde
“zenci” rolü oynam›ﬂ.
Dahik her boyadan boyam›ﬂ, ama sonunda müvezzilikte karar k›lm›ﬂ. Sirkeci-Aksaray güzergâh›nda Viyana’dan
getirdi¤i bisikletiyle gazete satmaya baﬂlam›ﬂ. Gazete baﬂ›na yüzde sekiz buçuk verirlermiﬂ. En h›zl› sat›ﬂlar 27
May›s ve Yass›ada duruﬂmalar› s›ras›nda gerçekleﬂmiﬂ.
Sirkeci’ye ininceye kadar koltu¤unun alt›ndaki gazeteler
tükeniyormuﬂ. Ayr›ca güreﬂçilerimizin alt›n madalya toplad›¤› olimpiyatlarda, sosyete skandallar›nda, vahﬂiyane
cinayetlerde sat›ﬂ kazançl› olurmuﬂ. Sat›ﬂ s›ras›nda avaz
avaz ba¤›r›p ç›¤›rtkanl›k yapmad›¤› ve biraz da as›k suratl› biri oldu¤u için müvezzilikten pek bir ﬂey kazanamam›ﬂ.
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Ablas› öldükten y›llar sonra Dikilitaﬂ’taki evine dönmüﬂ. Y›llar sonra ç›kagelen bu adama karﬂ› evin yeni
sakinleri hep mesafeli kalm›ﬂlar. Vefas›zlar bir gün belediye ve müteahhitle anlaﬂarak evi yakm›ﬂlar. Yaﬂar Hayrettin bir süre yang›n yerinde kurdu¤u çad›rda yaﬂam›ﬂ.
Onu da gelip geçen baﬂ›na y›km›ﬂ. Çünkü eniﬂte rahmetli olmadan evin tapusunu allem kallem edip cici eﬂinin cici çocuklar› üzerine ç›karm›ﬂ.
ﬁimdi ona Avusturya Lisesi mezunlar› sahip ç›k›yor.
Geceli¤i 150 bin lira olan otel masrafl›yla harçl›¤› karﬂ›land›¤› gibi günde iki ö¤ün yemek de veriyorlar. Harçl›¤›n› Almanca dergilere, satranç oynarken çokça içti¤i sigara ve çaya harc›yor.
Yaﬂar Hayrettin Dahik’i en son ﬁiﬂli’de Frans›z Lape
Hastanesi’nde ziyaret etmiﬂtim. Bile¤inden yata¤a kelepçelenmiﬂti. “Bu ne yahu!” diye isyan etmeye kalk›ﬂ›nca
beni sakinleﬂtirdi. Me¤er aya¤a kalk›nca düﬂüyor, iki de
bir oras›n› buras›n› k›r›yormuﬂ. Kolay›n› böyle bulmuﬂlar,
o da buna raz› olmuﬂ. Kalkmak istedi¤i zaman zile bas›yor, hizmetli gelip onu istedi¤i yere götürüyormuﬂ.
Yaﬂar Hayrettin Dahik 2007’de bu hastanede hayata
gözlerini yumdu.
‹lk Müvezziler
Bizde ilk müvezzi, Zünun isminde biridir. Müvezzilerin piri
say›lan bu kiﬂi, s›rt›nda bir askeri aba ve fakat donsuz bir
halde “Kedim, kedim...” diye ba¤›rarak gezer, nihayet kazand›¤›n› kedileriyle beraber yermiﬂ. Vezirhan’da yat›p kalkard›.
Ahmet Rasim’den ö¤rendi¤imize göre, bas›n âlemi müvezzilikten yetiﬂme birçok gazeteci, kitapç› kazanm›ﬂ. As›r kütüp-
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hanesi sahibi Kirkor Faik Efendi, Arakel, Kasbar, Garabet ve
kardeﬂi Ohannes Ferid önce müvezzimiﬂler.
Müvezzilikten bunlar gibi dükkân sahibi olan asl›nda pek azd›r. Ço¤unun ömrü münzevi geçer, sokaklarda biter. Yaln›z
bunlar›n aras›nda –tabiri caizse– müvezzili¤in birer artisti
olarak ilan edilmiﬂ olanlar› vard›. Bunlar hünerbazl›kla, satt›klar› gazetelerdeki bir haberi ﬂiﬂirerek, balland›rarak, seslerine ahenk katarak, hem koﬂup hem de reklaml› sözler
ederek dikkat çekerlerdi.
1908’den sonra piyasaya ç›kan Kenan bunlar›n en meﬂhuruydu. Çok h›zl› koﬂmas›na kinaye olarak ona “Küçük ﬁimendifer” derlermiﬂ. Rivayete göre, Sirkeci’den kalkan trenle
Bak›rköy’e kadar yar›ﬂ›rm›ﬂ. Kenan 1950’lerin baﬂ›nda sa¤d›.
Bab›âli’de mecalsiz-takatsiz dolaﬂ›yordu. Müvezzilerin, gazetecilerin yard›mlar›yla yaﬂ›yordu. Müvezziler içinde ﬂöhret
olmuﬂ bir baﬂkas› da Kel Cemal’di. Dolaﬂt›¤› yerlerde halk›n
mizac›na göre ﬂerbet verirdi. O kadar ki, psikolog gibi bir müvezziydi.
Ahmet Rasim / ﬁair, Muharrir, Edip

Müvezzilere çekidüzen
Vaktin ‹çiﬂleri Bakan› ﬁükrü Kaya müvezzilere çekidüzen vermeye kalk›ﬂm›ﬂt›. Buna en çok bozulan tabii ki Reﬂat Ekrem
Koçu olmuﬂtu:
“Müvezzilerin k›yafeti hakk›nda bir nizamname kararlaﬂt›r›lm›ﬂ. Buna göre boz renkte iﬂ gömle¤i giyecekler ve yal›nayak
dolaﬂmayacaklarm›ﬂ. Ayr›ca s›k s›k t›raﬂ olacaklarm›ﬂ. Müvezzi denince gözümüzün önüne ekseriya p›rp›r bir delikanl›, yal›nayak, baﬂ› kabak uçan bir çocuk yahut iskele baﬂ›nda
belirli bir köﬂede duran periﬂan bir ihtiyar gelir.
Müvezzi gazeteye ilk ç›kt›¤› zaman ekseriya s›k›nt› içindedir.
Fakat k›sa zamanda kendini toplar, üstünü baﬂ›n› düzer.
Tramvaylarda, vapurlarda yal›nayak, baﬂ› kabak gördüklerimize gelince, onlar analar› baﬂka kocaya varm›ﬂ, babas›z,
konu komﬂu elinde, kendi kendilerini besleyen yavrucaklard›r. Gazete serpilmiﬂ bu¤day, onlar bir sürü serçedir. Y›llar
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geçtikçe bu çocuklar büyürler. Vücutlar› serpildikçe gazetelerin getirdi¤i kazanç da artar. Büyüyenlerin yerini her y›l yeni nesilden küçükler doldurur. Her y›l vapur iskelemizde bir
iki yeni çocuk görürüz. ‹ki y›l evvelki bir dostumuz, bize hürmetle yaklaﬂ›r; ‘Abi’ der, ‘ben bulunmazsam gazetenizi bu
çocuktan al›n›z.’ Sevimli olmayan çocuk, zeki olmayan delikanl›, tipik olmayan ihtiyar müvezzi olamaz. Yahut müvezzilik onun için k›s›r meslek olur. Müvezziler bir mahallenin, bir
semtin tarihine kar›ﬂ›rlar.”
Münir Süleyman Çapano¤lu / Bas›n Tarihimizde ‹lave
1960

Matbaalar›n Önü
Gazetelerin bas›ld›¤› saatlerde matbaalar›n kap›lar› bir baﬂka âlem olurdu. Hele akﬂam gazeteleri ç›karken. Bir ço¤u on
iki-on beﬂ yaﬂ aras›nda onlarca çocuk, so¤uk, ya¤murlu k›ﬂ
günlerinde bile s›rtlar›nda y›rt›k, yamal› elbise, ço¤unun
ayaklar› ç›plak, gazetelerin ç›k›ﬂ›n› bekler, onlar› omuzlar›na
as›lm›ﬂ karton ciltlerin içine doldurur, art›k ilk alanlar hangileriyse, onlar kendini ötekilerden daha ﬂansl› görmenin sevinciyle ayaklar› ﬂap ﬂap taﬂlar üzerine vurarak, caddelere,
sokaklara da¤›l›r, gazetenin ilk sayfas›ndaki haberlerden birkaç›n›, biraz da al›ﬂt›klar› mübala¤alarla ba¤›rarak satmaya
çal›ﬂ›rlard›.
Orhan Okay / Bir Baﬂka ‹stanbul
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Sap›na kadar karikatürcü

Zeki Beyner

“ﬁu aç›k hava otelinde bir kanepeye uzanm›ﬂ,
y›ld›zlar›n alt›nda uyuyan kimsesiz, ﬂu meyhane
kap›s›nda yalpalayan sarhoﬂ, ﬂu ç›nar kavu¤una
s›¤›nm›ﬂ aile, çiçekler, çocuklar, bulutlar, kuﬂlar,
k e d i l e r, k ö p e k l e r Z e k i ’ n i n k e n d i s i i ç i n y a r a t t › ¤ ›
arkadaﬂlar›, akrabalar›d›r.”

O¤uz ve Tekin Aral biraderlerin çiçe¤i burnundayken
bulup yetiﬂtirdi¤i çizerlerin yaﬂ› art›k çoktan 40’lar›na
eriﬂti. ﬁimdi çizgi âleminde iﬂte bu kuﬂak iktidar. 14-15
yaﬂlar›nda karikatüre baﬂlayan bu çocuklar›n ç›rak hevesi yaﬂland›, içlerinden kimi hakikaten usta oldu kimi kalfal›kta demir att› kimi de hâlâ ç›rak hevesiyle yoluna
devam ediyor. Baz›lar› ise cephaneyi tüketti, esnafl›kta
karar k›ld›.
Bu kuﬂak (Turgut Özal Kuﬂa¤›), 1980’in baﬂ›ndan itibaren mizah kültürüne egemen olmaya baﬂlam›ﬂt›. Onlar›n geliﬂiyle de baz› ustalar kenara çekildiler. Muhtaç
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olup da çal›ﬂmakta direnenler ise (Bab›âli gelene¤inden
miras) son derece kaba entrikalarla saf d›ﬂ› edildiler. 50
y›ldan beri sadece ve sadece çizerek yaﬂayan Zeki Beyner
de d›ﬂlananlardan biri oldu.
Zeki, çizgi âlemine sokaktan gelmiﬂ, yine bu âlem içinde soka¤a düﬂmüﬂtü. O annesiz, babas›z, kardeﬂsiz ve akrabas›z bir çocuk olarak a¤aç kovuklar›nda, çöplüklerde,
köprü altlar›nda, mezarl›klarda, surlarda, apartman
antrelerinde, f›r›n külhanlar›nda yetiﬂmiﬂ biri. Hiç anne
sütü emmemiﬂ. Annesi kim, babas› kim, kaybolmuﬂ mu,
bilmiyor. Bir cami avlusuna m› b›rak›lm›ﬂ, yoksa çal›nm›ﬂ
da sat›lm›ﬂ m›, bilene de rastlamam›ﬂ.
Çocuklu¤u Üsküdar’da geçiyor. Uzun y›llar Karacaahmet Mezarl›¤›, Tunus Ba¤›, Çiçekçi, Harem, Sultantepe s›rtlar›, ﬁemsipaﬂa Tütün Deposu ve tüm kay›khaneler ona mekân olmuﬂ. Haydarpaﬂa tren gar›nda su-simitgazete satarak veya raylardan kömür toplayarak yolunu
buluyormuﬂ. O vakitler fakir semtlerde hava karard› m›
bir “çocuk ﬂehrâyini” baﬂlard›. Birer birer evlerine da¤›l›rken çocuklar›n söyledikleri bir tekerleme vard›: “Ya¤
paras›, mum paras›, / Akﬂam oldu, kandil paras› / Kömürlükte kömür, han›mlara ömür / Merdivenden iniyor,
pabucunu giyiyor, / Bize para veriyor / On para olsun,
beﬂ para olsun, / Yan› k›r›k olsun, o da bizim olsun / Ya¤l› kap›, ball› kap›, halkas› büyük hac› kap›s›.” Ezgisi ayn›
“Ya¤mur ya¤›yor / Seller ak›yor / Arap k›z› camdan bak›yor” gibiydi. Sonra “Evli evine / Köylü köyüne, / Evi olmayan s›çan deli¤ine” teranesi baﬂlard›. En sonunda
sokakta ne evi ne köyü olan bir Zeki kal›rd› tek baﬂ›na.
Art›k yaﬂam›n kendisine haram oldu¤una iyice kanaat
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Zeki Beyner son iﬂyeri, Hürriyet’in ç›kard›¤› Çarﬂaf mizah dergisinde.

getirmeye baﬂlad›¤› günlerden bir gece, “Nuhkuyusunda,
yatt›¤›m harabede aya¤›m› akrep sokmuﬂtu. Nereden ç›kt›¤›na hâlâ ﬂaﬂt›¤›m bir kedi geldi, akrebin soktu¤u yeri yalad›, yalad›, yalad›. Kedilerin dilinin testere gibi oldu¤unu
o zaman anlad›m. Nas›l iyi geldi ﬂaﬂars›n›z. ‹yileﬂince o
kediyi çok arad›m. Koydunsa bul, yok olmuﬂtu. Belki de
beni akrep döllemiﬂ, kedi do¤urmuﬂtu, ha ha ha...” diye
yar›m a¤›z gülüyor. O gecenin ertesi, içinde açl›¤›n› bile
unutturan bir yaﬂama sevinci belirmiﬂ. O keyifle, Üsküdar’da bir yang›n yerine tel germiﬂ cambazlar› izlemeye gidiyor: “Bedava taraf›ndan yüzümün güldü¤ünü ilk oradan
hat›rlar›m. Zaten beni çizer olmaya iten de o tel soytar›s›
olmuﬂtur: Bir palyaço! Ad› Boncuk (ustas› meﬂhur Ali R›za), cambaz›n ard›ndan ‘ben de yaparr›mmm’ diye tele ç›kan ve her ç›k›ﬂ›nda kabak gibi yere düﬂen palyaço kat›la
kat›la güldürürdü insanlar›. ‘Oy dingala dingala / Kömür
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de koydum mangala / Ayﬂe de Fatma yarim var / Çalkala
Boncuk çalkala’ diye bir ﬂark›s› vard›.”
Çöplükten nafaka ç›karmak, e¤er çok seçen biri de¤ilseniz, kolay bir iﬂ. Tak›m taklavat istemiyor. Eline bir
çomak al›p çöplü¤ün baﬂ›na çöküyorsun: “Çöpleri eﬂelerken gözüme ›ﬂ›l ›ﬂ›l bir ﬂey iliﬂti. Olur ﬂey de¤il, bir 50
kuruﬂ!” Midesi gurulduyor ama buldu¤u meteli¤i harcamaya k›yam›yor. Varl›¤›na al›ﬂk›n de¤il veya varl›¤› onu
de¤iﬂtirmiyor, dönüﬂtürmüyor. Yokken de idare edebiliyordu. ﬁimdi var ama ayn› zamanda yoktu. 50 kuruﬂ cepte! Ancak yoklarsa, parmaklar›n›n aras›nda dolaﬂt›r›rsa,
avucuna al›rsa varl›¤›n› hissedebiliyordu. Zeki harcamaya
k›yamad›¤› 50 kuruﬂu ertesi gün ayn› çöplükte bir 50 kuruﬂ daha bulmaya çal›ﬂ›rken kaybetti.
Bar›nmak, geçinmek yazlar› kolay ama k›ﬂ gelince, nerede soba yan›yorsa Zeki pasakl› bir kedi gibi orada, soban›n dibinde. Misafir ö¤renci s›fat›yla s›¤›nd›¤› Üsküdar’daki Nuhkuyusu ‹lkokulu’nda ö¤retmeni Hilmi Bey
ona sembolik de olsa bir karne vermiﬂ: Gerçi “devams›zl›ktan kald›!” yazan bir karneymiﬂ bu, ama olsun karne
ald›m diye sevinmiﬂ. Üsküdar Paﬂakap› Adliyesi de gürül
gürül yanan sobalar›yla Zeki’nin bir baﬂka bar›na¤›yd›.
Bir duruﬂmadan öbürüne hep soba kenar›nda bir yere iliﬂip davalar› izliyor, sanki hukuk tahsil ediyordu.
Soyad› Beyner’in ne anlama geldi¤i ve ona kimin bu
ad› yak›ﬂt›rd›¤› meçhul. Bas›n kimli¤ine göre 1936 ‹stanbul, Fatih H›rkay› ﬁerif-Defterdar do¤umlu. Resmi kimli¤ine göre ise 1930 Kayseri. E¤itim hak getire, beslenme
ha keza; “çöplüklerde çöplene çöplene boyum ancak
1.60’a eriﬂebildi.”
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Çöplük, Zeki’nin hayat›na yön verecek karikatür sanat›n›n “faunas›”. Elinde çomak eﬂelenirken gazetelere
rastl›yor, gazetelerde ad›n›n sonradan karikatür oldu¤unu ö¤rendi¤i resimlere. T›pk› cambaz›n ard›ndan “Ben
de yapar›m!” diyerek tele ç›k›p ç›k›p düﬂen soytar› gibi
“Ben de çizerim!” diye hayk›r›yor Zeki. ‹lk çizgileriyle
kendini Cumhuriyet’te Elif Naci’nin karﬂ›s›nda buluyor.
Elif Naci onu Yusuf Ziya Ortaç’›n ç›kard›¤› Akbaba dergisine gönderiyor. Burada ise karﬂ›s›na, o s›ralar yasakl›
oldu¤u için “Ateﬂ” imzas›yla yazan Aziz Nesin ç›k›yor.
“Çizgisini zay›f ama esprilerini kuvvetli” buldu¤u Zeki’ye
10 y›l› sigortas›z tam 25 y›l patronluk yapan Yusuf Ziya
Ortaç (Necip Faz›l K›sakürek’in bacana¤›), Bizim Yokuﬂ
adl› hat›rat›nda onu ﬂöyle anlat›yor:
Karikatürlerinde, bakt›kça insan›n içini s›zlatan bir yaln›z
adam vard›r onun. Saçlar› uzam›ﬂ, pantolonu çekmiﬂ, güvercinlere bakar gülümser, düﬂen yapraklara bakar düﬂünür,
genç k›zlara bakar yutkunur. ‹ﬂte o kâ¤›t üzerindeki hazin
adam bizim Zeki’dir. Bizim Zeki Beyner! Yaln›z adam dedim. Ama ne kadar yaln›z, ne kadar! Arkadaﬂlar›ndan
ö¤rendim; ablas› yok, abisi yok, amcas› yok, teyzesi yok. Dudaklar› bir kere anne dememiﬂ, bir kere baba dememiﬂ, benim Zekici¤imin! Ama bütün tabiat ve bütün insanl›k onun
dostu, onun arkadaﬂ›, onun akrabas›d›r. Çiçekler, çocuklar,
kuﬂlar, gençler, ihtiyarlar, kediler, köpekler ve yoksullar. ﬁu
aç›k hava otelinde, bir kanepeye uzanm›ﬂ, y›ld›zlar›n alt›nda
uyuyan kimsesiz, ﬂu meyhane kap›s›nda yalpalayan sarhoﬂ,
ﬂu ç›nar kavu¤una s›¤›nm›ﬂ aile, bütün Akbaba sayfalar›nda
gördü¤ünüz o insanlar, Zeki’nin kendisi için yaratt›¤› arkadaﬂlar›, akrabalar›d›r. Bu yapayaln›z adam kadar çok dostu
olan kim var bu dünyada? Zeki susar, Zeki konuﬂmaz. Zeki
efkârl›d›r hep. E¤er güldü¤ünü, ﬂakalaﬂt›¤›n› görürseniz, biliniz ki çak›rkeyiftir Zeki. Böyle tatl› sarhoﬂ az görülür. Y›l›ﬂ-
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madan gülen, incitmeden konuﬂan. O çizgisi olan karikatürcüdür. Alt›na imza istemez. Her eserinde kiﬂili¤ini gösterir.
Bak›nca tan›rs›n›z hangi f›rçadan ç›kt›¤›n›. Güzel k›zlar, ince
kad›nlar çizer. Baklava kad›n, börek kad›n, yass› kaday›f kad›n
de¤il, bir kadeh likör, bir lokma muz, bir kaﬂ›k ananas gibi kad›nlar. Sosyal konulara özel bir aç›dan bakar, kalbinin gözüyle. Kalp, elbet bilirsiniz, safra kesesi gibi sa¤da de¤il, soldad›r.

Zeki 1950’li y›llardan bu yana sadece çizerek hayatta
kalmaya çal›ﬂt›. O dünyan›n belki de en fakir ressam›.
S›rt›ndaki yaz k›ﬂ hiç ç›karmad›¤› tek paltosundan baﬂka
hiçbir mülkü yok. Bir gecekondu bile yapamam›ﬂt› kendine. Sanat› sayesinde harabelerden pireli Sirkeci otellerine terfi ettikten sonra, çevresi de yavaﬂ yavaﬂ de¤iﬂmeye
baﬂl›yor. Daha çok yazarlar, çizerlerle ahbap oluyor. Bunlardan Aziz Nesin, Mim Uykusuz, Cafer Zorlu en yak›nlar›. Akbaba’dan arkadaﬂ›, kadim dostu Vedat Saygel onu
üçüncü s›n›f otellerden al›p Bas›nköy’de borç harç edindi¤i evin bir odas›na yerleﬂtirdi. “Çizgilerime paralel yaﬂ›yor, paralel düﬂünüyorum diye beni süründürüyorlard›.
Vedat Saygel ve ailesi sayesinde zalimlerin elinden kurtulmuﬂtum.” Çok geçmeden Vedat Saygel öldü. Eﬂi Nezihe Han›m ve k›z› Nermin Ar›k baba yadigâr› Zeki’yi soka¤a atmaya k›yamad›lar. Ona ölünceye (10 Eylül 2002)
kadar sahip ç›kt›lar.
Çarﬂaf dergisi kapand›¤›ndan beri iﬂsizdi. Ama çizmeyi hep sürdürdü. Nereye gitse yan›nda taﬂ›d›¤› defterleri
vard›. Bu defterlere güzel bir ad uydurmuﬂtu: “Üreticiden tüketiciye arac›s›z mizah.” Kim görse al›p bakmak istiyor, Zeki de para karﬂ›l›¤› gösteriyordu. Bas›lm›ﬂ bir tek
albümü var: Keﬂkül-ü Fukara. Cengiz Tuncer ve Ayd›n
Emeç yönetimindeki e Yay›nlar› taraf›ndan 1970’te
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bas›lm›ﬂ. Art›k Zeki yok, peki çizdikleri ne olacak? Zeki
bu sorunun cevab›n› daha o gün vermiﬂti: “Keﬂkül-ü Fukara’dan beﬂ para kazanamad›m. Hatta bunun için teﬂebbüste dahi bulunmad›m. ﬁimdi çizdiklerime gelince, ben
ölüyorum, onlar bas›lm›ﬂ bas›lmam›ﬂ umurumda de¤il.
Ben çizerim, dünyaya çizmek için gelmiﬂim. Sap›na kadar
karikatürcüyüm. Albümüm olsun olmas›n kimse beni
silemez!” diyor. ‹nanmad›¤› hiçbir ﬂeyi çizmemekle övünüyor.
‹stanbul ’da ilk gecekondu nerede,
ne zaman ve nas›l yap›ld›?
Çok kimse ‹stanbul’da ilk gecekondunun milad›n› 1950’den
baﬂlat›r. Oysa gerçek tarih 1947’dir. Dünya Savaﬂ›’n›n ard›ndan ‹stanbul’da bir kaynaﬂma ve yerleﬂme hareketi baﬂlam›ﬂt›. Bu hareketlili¤in nedenini mülk sahipleri ile kirac›lar
aras›ndaki çekiﬂmeler oluﬂturuyordu. Savaﬂ s›ras›nda mülk
sahibi-kirac› aras›nda çekiﬂme yok muydu? Vard›. Neden son
zamanlarda etkinli¤ini art›rm›ﬂt›? Çünkü savaﬂ s›ras›nda ilan
edilen Milli Korunma Kanunu’na göre mülk sahipleri kiralar›
kafalar›na göre art›ram›yorlard›.
Savaﬂtan sonra bu kanunda de¤iﬂiklik yap›ld› ve zam furyas›
baﬂlad›. Ancak dar ve sabit gelirli insanlar bu art›ﬂ› kald›ramad›lar. Peﬂ peﬂe tahliye davalar› aç›lmaya baﬂland›. 1950’li
y›llar›n baﬂ›nda ‹stanbul adliyelerinde on binden çok tahliye
davas› aç›lm›ﬂt›! Kendini bir anda çoluk çocuk sokakta bulan
insanlar mecburen sahipsiz ya da sahip ç›k›lmayan arazilere
yasad›ﬂ› konutlar yapmaya baﬂlad›lar.
Ahmet Emin Yalman bir ara gazetecilikten vazgeçmiﬂ ve kardeﬂiyle otomobil ithalat›na baﬂlam›ﬂt›. Ca¤alo¤lu’nda Cemal
Nadir Soka¤›n›n sonundaki boﬂ arsada (bugün Dünya Gazetesi), Amerika’dan gelen otomobilleri koruyan kal›n sand›k
tahtalar› istif edilirdi. 1947’nin Nisan, May›s aylar›nda bu
ambalaj tahtalar› birer birer eksilmeye baﬂlad›. Sonradan
iﬂin foyas› meydana ç›kt›: Bu deponun sorumlular› ambalaj
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sand›klar›n› ev-baraka yapmak isteyenlere gizli gizli sat›yorlard›.
O y›llarda bir de “gecekondu reçetesi” dolaﬂ›yordu elden
ele. Buna göre:
Otomobil sand›¤› 120 lira,
2.500 adet tu¤la 125 lira,
400 adet kiremit 120 lira,
80 adet direk 60 lira,
2 adet pencere 20 lira,
6 araba taﬂ 50 lira,
600 kilo kireç 300 lira.
Toplam 795 lira.
Tabii bu al›ﬂveriﬂten önce be¤endi¤in bir yerde arsa ayarlayacaks›n. Arsa ya vak›f ya hazine arazisi ya da sahipsiz
olacak. Arsa temin edildikten sonra bir gece kamyonla malzemeler getirilip buraya y›k›l›yor. Hemen tahtalar birbirine
çat›larak bir kulübe yap›l›yor. Üstü örtülüyor. Takip eden
günlerde bu kulübenin içinden duvarlar örülüyor. Üstü kiremit kaplan›yor. Bu iﬂ bittikten sonra tahtalar sökülüyor alt›ndan as›l yap› meydana ç›k›yor.
Arsa nas›l bulunuyor? Bu iﬂle ilgilenen komisyoncular türemiﬂti. Bunlar gecekondu yapacaklara para karﬂ›l›¤› arsa
gösteriyorlard›. Nerelerde? ﬁehrin her taraf›nda. Mesela Darüﬂﬂafaka’n›n arkas›nda böyle evler çoktan kurulmuﬂ bile.
Y›ld›z’da sahipsiz köﬂklerin arsalar› da iﬂgal edilmiﬂ durumdayd›. Mecidiyeköy’de, Teﬂvikiye’den Ihlamur’a inerken, Çapa’da Selçuk K›z Sanat Okulu’nun arkas›nda, Silivrikap›’da,
Mevlanakap›’da, Uzunyusufalipaﬂa’da, Samatya’da, Yedikule’de Hac›evhaddin Mahallesi Samanc›odalar› soka¤›nda,
Eyüp’te ‹slambey mahallesinde, Hasköy’de, Zincirlikuyu’da,
Küçükhamam semtinde.
Çapa’da 33 kondudan ibaret mahallenin sakinlerinden baz›lar›:
Arabac› Recep, sekiz nüfus,
Tramvayc› ‹brahim, dört nüfus,
Sabriye Abla, beﬂ nüfus,
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Arnavut H›fz›, iki nüfus,
Latif Abi, iki nüfus,
Arabac› Ali R›za, on nüfus,
Sucu Mehmet, beﬂ nüfus,
Boyac› Emin Eriﬂ, dört nüfus,
Fatma kad›n, dul.
Zeytinburnu’nda tren hatt›n›n Bak›rköy’e gidiﬂ yönünde sa¤
tarafta beﬂ alt› kiﬂi tart›ﬂ›yorlard›. “Nedir bu tart›ﬂman›n esas›?” diye sordum. “Bu bey tren yolunun hemen kenar›nda arsa istiyor. Biz buray› aram›zda paylaﬂt›k. Ona yer kalmad›.
Kendisine Bey, arka taraflara git, be¤endi¤in yeri seç, etraf›n› telle çevir, Surlardan taﬂ taﬂ›rs›n, evini yapars›n diyoruz
anlam›yor. Benim iki o¤lum var. Biri orta ikiye öbürü liseye
gidiyor. Geliﬂ gidiﬂte ayaklar› çamura batmas›n diye tren yoluna yak›n olsun istiyorum diyor. Mesele bu iﬂte.
28 May›s 1947 günü gazetelerde ﬂöyle bir haber ç›kt›: “Milli
Korunma Kanununun son tadili s›ras›nda, yeni bir hüküm kanunda yer alacak. ﬁehirlerde kiralanacak evlerin idaresi iﬂini
zaruret halinde belediyeler yapacak. Her ev sahibi boﬂalan
evi veya odas›n›n anahtar›n› belediyeye teslim edecek. Boﬂalmay› haber vermeyen ev sahibi cezaland›r›lacak.”
35 y›l önce temeli at›lan gecekondular›n bugün 300 bini aﬂt›¤›n› gazetelerden okuyoruz. Otobüslerin minibüslerin ön
tabelalar›ndaki isimlerden yeni do¤an semtleri ö¤reniyoruz.
Yekta Rag›p Öner / Y›llar Boyu Tarih
1982
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