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Hop Hop Gelen Var
Erken dönem Türkçe pop müzik

Kim demiş Türkiye’de pop müzik 1960’lı yıllarda başladı diye? Hayır efendim!
Bakmayın siz, “Bak bir varmış bir yokmuş”un milat olarak gösterilişine... Sorsanız,
ilk aranjmanın da “Her Yerde Kar Var” olduğunu iddia edeceklerdir. Hadi canım
sen de! Biz şimdi zaman makinesine binip çok daha eskilere gideceğiz ve bu işin
böyle olmadığını tanıklarıyla göstereceğiz... Pop müzik dediğin nedir ki zaten? O
sıralar moda olan müziklerin, popüler olarak dinleyicilere sunulması değil mi?
Tamam o zaman, pop müziğin ilk örneklerini kantolarda bile bulabiliriz.
Şamran’ın okuduğu balo konulu nihavend mazurkası Nuhbe-i Elhan’da yer alır.
O dönemin moda gezintileri de jardenlerle, bastonlarla, şık delikanlılarla, faytonda poz atmalarla girer kantolara... Virjini “Benim sevdiğim bahçede gezer” diye
belirtir düşüncesini. İlk bisiklet kantosunun Şamram Hanım tarafından söylendiğini Şamlı İskender Nota Mecmuası’nın tanıklığı sayesinde öğreniriz.
Hadi kantoları sahne müziği diye bu kalemde saymayalım. O zaman mecburen
Cumhuriyet’in ilk yıllarına ışınlanacağız. Bu dönemde yaşamın her alanında hızlı
değişimler yaşanıyor elbette. İnsanlar yeni bir kimlik peşinde koşuyorlar. Yıllardır
topluma egemen olan töreler bir yana bırakılıyor, modern yaşamın ne olduğu
keşfedilmeye çalışılıyor. Eskiden yeniye doğru dört nala bir koşudayız. Cumhuriyet
beraberinde Latin harflerini, şapkayı, smokini, yerli malı haftalarını, kadın haklarını, halkevlerini, eğitim seferberliğini, köylünün efendiliği söylemini, medeni
hukuku getiriyor bilineceği gibi. Ama öte yandan elektrik, otomobil, dans mektepleri, konfor, permenant, güzellik yarışmaları, bira bahçeleri, sinema, caz, varyete ve plaj kıyafetleri de açılan kapıdan içeri giriyor. Cumhuriyet kendi ansiklopedisini hazırlamaktadır.
Bu dönemde en önemli değişimlerden biri de müzik alanında yaşanır.
Gramofon hayatın her alanında yayılmış, radyo evlere girmeye başlamıştır.
Osmanlı döneminden miras kalan klasik Türk musikisi, kanto, operet yine gündemdeki ağırlığını korumaktadır. Ama yeni müzikler de girmiştir yaşama.
Batıdan gelen etkilerin pop müzikteki karşılığı tangolar, fanteziler, valsler gibi
yeni dönem şarkılarında karşımıza çıkmaya başlar. Sahibinin Sesi, Odeon,
Colombia, Favorite, Polydor ve diğer plak şirketleri ardı ardına bugün taşplak
dediğimiz 78 devirli plaklar sürer piyasaya. Bu plaklara yansıyan şarkıların bir
bölümü batıda popüler olmuş parçaların Türkçe sözlü versiyonları, yani çok daha
sonraları aranjman diye tanımlayacağımız şarkılardır. Bir bölümü ise Türk beste-
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cilerin yazdığı ve kataloglarda “fantezi” sınıfına sokulan şarkılardır... Muhlis
Sabahaddin (Ezgi), Karındaş Mahmut Bey, Yesari Asım (Arsoy), Dramalı Hasan
Bey, İzmirli Hayri Yenigün Bey, İsmail Hakkı Bey, Kaptanzade Ali Rıza Bey,
Cümbüş Mehmet karşımıza sık sık çıkan besteciler arasındadır.
Dönemin en önemli yeniliklerinden biri, plakların kadın sesini eskisiyle kıyaslanmayacak oranda yeni mekânlara taşımakta oluşudur. Her plak şirketinin kataloğunda kadın yıldızların baş köşede yer aldığı görülür. Deniz Kızı Eftalya, Safiye
Ayla, Hamiyet Yüceses, Müzeyyen Senar, Afife Hanım, Suzan Lütfullah, Fikriye
Hanım, Seyyan Hanım, Lale ve Nergis hanımlar öne çıkan isimlerdir. Bunların
çoğu meraklıları tarafından bugün de hatırlanır. Bir de ikinci planda kalan, artık
pek karşımıza çıkmayan, unutulmuş kadın şarkıcılar vardır: Mahmure Handan,
İfakat, Makbule Enver, Afitap, Fahriye, Küçük Nezihe, Hikmet Rıza, Mürşide,
Leman Ekrem, Mediha Zeki, Necmiye, Süheyla Bedriye, Vedia Rıza isimlerini
günümüzde ancak koleksiyoncular tanır. Onların sayıları da malum, pek azdır. Bu
şarkıcılara Park Oteli Orkestrası, Popof Orkestrası gibi alafranga topluluklar eşlik
etmektedir. Zaman zaman yeni kurulan İstanbul Radyosu’nda program yaparlar.
Biraz çaba gösterenler Cemal Ünlü’nün, bu dönemin seslerini taş plaklardan (çoğu
Kalan Plak tarafından yayınlanan) CD’lere taşıdığını da keşfedebilirler.
Popüler müziğin rağbette olduğu mekânlar arasında gazinoları da saymak
lazım. O dönemde kışları Mulenruj, Ambasadör, Londra Birahanesi gibi kapalı
mekânlarda, yazları ise Belvü, Panorama, Küçük Çiftlik, Çubuklu Bahçesi,
Beyazpark, Sarayburnu gibi bahçelerde alaturka müziğin yanı sıra, popüler müzik
temsilcilerinin de sahne aldıklarını görürüz. Söyledikleri şarkıların sözlerine,
Cumhuriyet’in gündelik yaşama getirdiği yeniliklerin, pek revaçta olan asri yaşamın yansıdığı açıkça görülür. Afife Hanım’ın (bu tiyatrocu Afife değildir)
Avrupa’da moda olan şarkılara Türkçe sözler yazılmış şarkıları çok tutulur. “Ali
Baba” şarkısı balo teması etrafında gezinir, arka yüzde yer alan “Ramona”nın
Türkçe adı ise aslında “Ah moda”dır ve modanın bütçeye getirdiği sorunlar hakkında şikâyette bulunmaktadır. Bu şarkıların sözleri dönemin pop müziğinin
genel havasını anlamamıza yardımcı olacak. Önce Ali Baba, sonra Ramona...

Götürelim ağlıyor Ali Baba / Herkes çocuğu ile baloda
Korkma baba gelecek Ali Baba / Eski göz ağrın happe molla
Hayde çabuk bekliyorlar bizi / Çoluk çocuk kızlar dizi dizi
A cici Ali Baba, çabuk ol kuzum baba / Gitmiş senin düşük don hasba
Çabuk baba görelim gidip baba / Daha neler neler baloda
Aman sakın dans edeyim deme / Büfeden hiç bir lokma şey yeme
Olur mu Ali Baba, param yok aman baba / Rezil oluruz bak bir daha.
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Suzan Lütfullah
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Ah moda, ocağıma incir diktin ah / Ah moda, ceplerime darı ektin
Bakkalın kasabın hesabını tehir ettin / Böreğin tatlının yüzüne hasret ettin
Ah moda hele ayda bir gelişin / Ah moda o sahte cilve edişin
Beni vereme döndürdü mahf eyledi... / Ah moda kahrolası moda
Ah moda verem olasıca moda / Oduncu kömürcü yakama sarılıyor
Bu evin sahibi hep kira bağırıyor / Ah moda kahve şeker bile bitti
Son moda üstüne tuz biber ekti / Evin kilerine iflas tüy dikti.
Şarkı sözleri arasında dolaşmayı sürdürelim. Karındaş Mahmut Bey, “Kadınlarda
değişen moda” şarkısını söylerken, Seyyan Hanım, “Ne kadar çapkın şeysin”
diyerek âdeta karşılık verir: “Ne kadar çapkın şeysin / Ne kadar cici şeysin / Uzat
dudaklarını / Dudaklarıma deysin.” Fikriye Hanım ise konuya cepheden girer:
“Haydi öpüşelim”. Jale Hanım’ın plağa okuduğu rumba “Asri Kızlar”, Kaptanzade
Ali Rıza Bey’in yazdığı fokstrot “Bar Çiçeği”, Mukadder Hanım’ın söylediği “Şişli
Güzeli” benzer temaları izler. Moderleşen semtler de pek revaçtadır şarkılarda.
Bayan Müzeyyen ve Şükran’ın “Maçkalı”, Yesari Asım’ın (Arsoy) “Beyoğlu’nda
pek dolaşma” Mahmure Handan’ın “Bir Adalı, Bir Modalı, Bir Kadıköylü”,
Seyyan Hanım’ın “Kalamış Gülü” (fokstrot), Sadettin Kaynak’ın “Güzel Fülürya
(Florya)”sı buna örnek verilebilir. Yalova temalı şarkılar ise ayrı bir yekün tutar.
En ilginci Necip Celâl’in yazıp “Yalova incisini memlekete hediye eden büyük
Gazi’ye” ithafı ile yayınladığı “Yalova” şarkısıdır. “Köpüklü suların beyaz ufkun
beyaz / Geleceyiz kaplıcalarına bu yaz / Senin yeşil yollarında gezeceyiz / Yalova
bekle bizi bu yaz.”
Bu dönemin pop müziğini ele alırken, Suzan Lütfullah’dan söz etmeden
geçmemeli. Suzan Hanım, Cumhuriyet
döneminin, batılı ölçülerle ilk Türk
primadonnasıdır. 1925 yılında henüz
on yedi yaşındayken sahneye adımını
atan Suzan Lütfullah, ünlü oyuncumuz
Lütfullah Sururi’nin eşi ve Gülriz
Sururi’nin annesidir. Suzan Lütfullah
asıl büyük ününe Süreyya Opereti’nde
kavuşur. Bu topluluğun 15 Haziran
1928 tarihinde oynadığı ilk operet olan
Asaletmeab’dan başlayarak, 1932 yılındaki ölümüne kadar topluluğun vazgeçilmez primadonnası olmuştur. Suzan
Hanım, döneminin eleştirmenleri tarafından da çok beğenilen bir sanatçıdır.
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“Erken dönem pop müzik” açısından önemi ise, 1929 yılında doldurduğu plaklarda karşımıza çıkar. Gazetelere yansıyan haberlere göre Suzan Hanım 20 Temmuz
1929 günü Polydor plak fabrikasının davetiyle Sirkeci’den kalkan Orient Ekspres
ile Berlin’e gider. Beraberinde eşi Lütfullah Sururi ve Süreyya Opereti’nin müzik
yöneticisi Mösyö Kapoçelli vardır. Bir süre sonra yine gazetelerden Suzan
Lütfullah’ın Berlin’de “otuz kadar gramofon plağı” doldurduğunu öğreniriz. Bu
plaklarda tango, vals, fokstrot gibi, aslı Almanca olan şarkıların Türkçe sözlerle
seslendirildiğini görürüz.
Birkaçını sıralayalım bu şarkıların: “İstanbul Hatırası”, “Aşk Bir Muamma”
“Çingene / Memleketim”, “Ah Erkekler!”
Modern yaşamın koridorlarında dolaşmayı sürdürürken, Seyyan Hanım’ın
“Daktilo”yu, Muganni Hamit Bey’in, “Tayyare”yi, Fikriye Hanım’ın “Kotra”yı,
Mediha Hanım’ın “Yo-Yo”yu söylediğini görürüz. Plaklar ve notalar bu ilginç
mirasın tanıklarıdır. Bu gezintiyi Mahmure Şenses’in otomobiline binip söylediği
“Hop Hop Gelen Var”ı dinleyerek bitirelim:
Sür oto Karşıyaka’ya / Bakma çok şakaya / Kızın birisi geliyor / Bak şu fiyakaya
Elbisesi pek son moda / Yer var otomuzda / Ah ne güzel beyaz ten var / Hop hop
gelen var.
Sür oto Cevizaltına / Ne varsa bahtına / Denizde banyo alalım / Biralar çakalım
Saz bize çalsın söylesin / Göynümüz eğlensin / Kalbimi bir kız delen var / Hop hop
gelen var.
Sür oto Çakalburnuna / Hayde öttür korna / Rakı bira meze boldur / Durma bize
doldur
Eğlencemizle kaynarız / Danseder oynarız / Kalbimi bir kız delen var / Hop hop
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EK: 2

Dönemin plaklarından bir seçki
Afife Hanım. Ali Baba (fokstrot) Odeon 202025/ Ramona” (vals) Odeon
202567 (Süreyya Opereti’nin solistlerinden. 1929. Fransa’da kaydedildi.)
Karındaş Mahmut Bey, “Kadınlarda değişen moda” Sahibinin Sesi AX 1304.
Seyyan Hanım. “Ne kadar çapkın şeysin” Dramalı Hasan Bey. Sahibinin Sesi AX
2058.
Fikriye Hanım “Haydi öpüşelim”. İzmirli Hayri Yenigün bey. Sahibinin Sesi AX
2057.
Mukadder Hanım. “Şişli Güzeli” Dramalı Hasan. Sahibinin Sesi AX 2053.
Süreyya Opereti “İçelim Bol Bol Şampanya” (Asaletmeap Opereti’nden) Müz.
Muhlis Sabahattin Ezgi. Solistler: Avni Bey, Nuri Bey, Afife Hanım, Lütfullah
Bey, Suzan Lütfullah 1928. Colombia.
Suzan Lütfullah, “Ah Erkekler” Operet. Almanya’da dolduruldu. Beste Buriely
Butet. Polydor. 1931-32. Orkestra şefi: Carlo D’Alpino Kapoçelli (baba).
Seyyan Hanım “Daktilo” fokstrot. 1933-35. Sahibinin Sesi. Beste: Cümbüş
Mehmet.
Mediha Hanım (koro ile). Mildan Niyazi Bey tarafından bestelenen “Yo Yo. Bir
moda saldın”/ Çak çak da gel” Odeon 202947.
Mahmure Şenses, “Hop Hop Gelen Var” Sahibinin Sesi. 1935-40. Besteci:
Dramalı Hasan. Keman, piyano, banjo, davul, saksafon.
Nihal [Münire] Hanım, “Yalova Türküsü”. Sahibinin Sesi AX 1677.
Mahmure Handan hanım, “Bir Adalı, Bir Modalı, Bir Kadıköylü” Sahibinin Sesi
AX 1518.
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Oyuncu Kollarından Sulukule Evlerine
Yıllar önce. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) aylık dergisini
çıkarıyoruz. Doğal olarak İstanbul kentindeki “turistik tanzim projeleri” ile de ilgileniyoruz. Bunlardan birinin “Sulukule Tanzim Projesi” olduğunu duyunca, projeyi
hazırlayan Turizm Bankası İstanbul Planlama Bürosu Müdürü Ahmet Ertuğ’dan
bilgi aldık. Ertuğ, Sulukule gösterilerini düzenleyen ev sahiplerinin o tarihten yaklaşık dört yıl önce [yani 1982] mahallelerinin düzenlenmesi amacıyla Turizm
Bakanlığı’ndan yardım istediklerini söyledi. Bu talep üzerine bakanlığın İstanbul
Planlama Bürosu tarafından otuz dört evi kapsayan bir proje hazırlanmıştı. Sulukule
evleri incelenmiş, gösterileri hazırlayanlarla görüşülmüş ve “en uygun mekânın
gene ev/oda ölçeği olduğuna” karar verilmişti. Sulukule evlerinin olduğu yerlerde,
mülkiyet-parselasyon özellikleri korunarak yeni bir evler dizisi planlanmıştı.
Ahmet Ertuğ şöyle anlatıyordu: “Planlanan çıkmalı ev cepheleri, karasurları ile
birlikte ilginç bir sokak mimarisi oluşturacak. Mevcut parsel düzenlerinin korunması nedeniyle ev cephelerinin değişik boyutlarda olması, sokağa mimari boyut
değişikliği getirecek.” Sultanahmet’deki Soğukçeşme Sokağı’na bir ölçüde benzeyen, eski bir İstanbul sokağı yaratılacaktı. Görüşmenin sonunda, projelerin öncelikle Belediye tarafından onaylanması gerektiğinin de altı çiziliyordu.
Bu kısa görüşmeden sonra, Sulukule konusunda araştırmalara başladım. Gidip
sokağı ve çevresini dolaştım, bilgi görgü sahibi olduğunu düşündüğüm kişilerle
konuştum ve hatta bir de eğlence gecesine katıldım. Bu eğlencenin ayrıntılarını
yazının sonuna bırakıp önce bazı tanıklıklar aktaralım.

tarihsiz millet: romanlar
Geniş kullanımıyla Çingenelerin, kendilerinin deyimiyle Romanların yazılı tarihi yoktur. Bu nedenle araştırmacılar kaynak bulmakta oldukça zorlanırlar.
Dilbilimden medet umarlar. Fiziksel antropolojiden bir şeyler öğrenmeye çabalarlar. Yakıştırma, tahmin gibi bilime pek yakışmayan edimleri devreye sokarlar.
Başka çareleri de pek yoktur. Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu’nda da, Avrupa’nın
çeşitli ülkelerinde de Çingenelerin Mısır kökenli oldukları söylenir. Bugünün
araştırmacıları, Çingenelerin Hindistan’dan geldikleri konusunda hemfikirdir.
Ama niye bütün ülkelerde “mısırî” bir söylenti var? Ben bu konuda doyurucu bir
açıklama bulamadım hâlâ...
Benim kitaplardan topladığım bilgilere geçmeden önce, Roman usulü(!) sözlü
tarih çalışmamdan da söz edeyim. 1986 yazında gittiğim Sulukule’de, bana çeribaşı
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Sepetçi Çingeneler.

olarak tanıtılan Selahattin Galaza, semtin tarihi hakkında şunları anlatmıştı:
“Bundan 41 sene evvel Kocamustafapaşa’da Kuşçular Kahvesi vardı. O kahvenin sahibi çok yakınımdı, konuşurduk. Aynı zamanda camiye de o bakardı.
Eline bir kitap geçmiş Sulukule hakkında. Kitabı bana verdi. Caminin kütüphanesininmiş. Ufak bir şey, on-on beş sayfalık. ‘Bak Selahattin, bunu okuyup geri
getir’ dedi. Ben de ‘Madem tarihimizi anlatıyor, eski Türkçe olması lâzım değil
mi?’ dedim. Dediğine göre tercüme edilmiş. Okuyup verdim. İşte oradan biliyorum biraz nereden gelip, nereye gittiğimizi. Kitaba göre Sulukule’ye Konya’dan
göç etmişler. O zamanlar Samanoğuları ismi altındaymışız. Kitabı okuduğum
zamandan yüz elli, yani bugünden iki yüz sene evvel, İzmir’den Memduh adında
bir çalgıcı, kız alarak Sulukule’ye yerleşiyor. Çalgıcılığı, şarkı söylemeyi ondan
öğrenmişiz. Çalgıcılığı ilk öğrenen kişiler Büyük Gülistan, Cin Ali ve İbo adında
bir zurnacı. Bu İbo’nun annesi Koko Hanım. Kızları ise ünlü Safinaz oluyor.
Neyse, bu İbo ve çevresinde çalgıcılık, çengilik iyice gelişmiş. Bunlar saraya da
girmişler çocukken. Padişah, tahminime göre Abdülhamit olsa gerek, sarayda
sünnet düğünü yapıyor. Söz ettiğim Koko Nine de zamanında sarayda oynamış
bir kadın. Düğüne çocuklarını da katmasını istiyorlar ondan. İbrahim, Şerafettin
ve Yaşar adında üç oğlu var. İbrahim, işte İbo, büyük zurnacı oluyor. Ötekiler de
çalgıcılık yapıyorlar büyüyünce. Ama bizim en büyük sanatçımız hanende Büyük
Safinaz’dır. Avrupa’lara, Arabistan’lara gitmiş zamanında...”1
1

Gökhan Akçura, Ivır Zıvır Tarihi, Cep Kitapları, İstanbul, 1991, ss. 48-49.
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evliya çelebi’ye göre oyuncu kolları
Sulukule’ye ilk Roman yerleşimi ne zaman olmuştur? Bu soruyu cevaplamak oldukça zor. Çeribaşı Galaza’ya göre 18. yüzyılın sonlarında olmuş bu yerleşme. Roman
araştırmaları yapan Adrian Marsh ise Bizans döneminde bile burada Roman yerleşimi olduğunu, Fatih’in ordularının bu bölgeden içeri girerken Roman savaşçılarını
kullandığını söylüyor1. Görülüyor ki, rivayet muhtelif... Sulukule özelinden,
İstanbul geneline geçersek daha net konuşabileceğiz. Öyle yapalım...
Bilineceği gibi Osmanlı İmparatorluğu’nu oluşturan çeşitli halklar arasında,
toplum dışı bir yapı gösteren Romanların büyük bölümü gezici (göçebe), bir
bölümü ise yerleşikti. İstanbul’da belirli semtlerde yerleşen Romanların, kent içi
bilinen tarihleri Fatih dönemine kadar gider. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde,
Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’a yerleştirilen topluluklar arasında
“Balat’lı Çingeneler”i de sayar. Daha sonraki dönemlere ait çeşitli kaynaklar ise,
kentte eskiden beri Roman mahallesi olduğu bilinen semtler olarak Kasımpaşa’da
Çürüklük, Üsküdar’da Selamsız, Büyükdere’de Çayırboyu, Ayvansaray’da Lonca
ve Surdibi’ndeki Sulukule’yi sayarlar. Özellikle Lonca ve Sulukule, diğerleri arasında iyice ünlenmişlerdir.
Bu iki Roman mahallesinin ortak özellikleri, geçimlerini eskiden beri musiki
ve dans ile sağlamalarıdır. Yine Evliya Çelebi’ye dayanarak, İstanbul Romanlarının
bu özelliklerinin en azından 17. yüzyıla kadar uzandığını söyleyebiliriz.
Seyahatname’nin birinci cildinde, önemli bir şenlik, kutlama ve düğün olduğunda
çalan ve oynayan “hanendeler, çalgıcılar, rakkaslar, güldürücüler, taklitcilerle
şehir oğlanlarından” söz edilir. Bunlar düğünlerde “bir gün, bir gece, iki gün, beş
gün oynayup her gecesinde sahib-i haneden bir kese guruş alırlar. Düğünde bulunan yaran-ı safadan daire [tef] ile parsa idüp sabaha dek bazı düğünde bin guruş
1

“Roman kökenli insanlara dair ilk kayıtlar, 11 yy. sonlarında Bizans İmparatorluğu topraklarına geldiklerini ortaya koyuyor. Theodore Balsamon gibi akademisyenlerin çalışmalarında, Romanlardan Yunanca ‘Aiguptissa’ ya da ‘Egyptians’ olarak söz edilmektedir. Bu durum Michael
Psellos ve Michael Italikos gibi yazarların, eski Romanların ayı oynatma ve yılan dansı gösterileri aracılığıyla sergiledikleri falcılık ve büyücülük faaliyetleri ile bir zamanlar Firavun’un
büyücülerinin Musa’ya meydan okuduğu Mısır topraklarını bağdaştırmalarından kaynaklanmaktadır. ‘Kıptiler’ ya da Bizanslıların kullandığı ve daha sonraları genel kullanım hâline gelen
ifadeyle Romanlar, davranışlarından ötürü sık sık Ortodoks kilisesinin zulmüne uğruyor ve
İstanbul’un sınır bölgelerinde yaşamaya zorlanıyorlardı. Edirnekapı, Meydan veya Su Kulesi
dibindeki surların dışında siyah çadırlardan oluşan kamp alanlarında yaşıyorlardı. Surların iç
kısmına ancak İstanbul’un tehdit ve işgal altında olduğu dönemlerde yerleşebiliyorlardı, fakat
buna rağmen bugün de olduğu gibi ilk yerleşim yerleriyle olan bağlarını daima korudular. Osmanlı döneminde Edirnekapı ve Sulukule olarak adlandırılan bölge, kendi dillerini konuşan
(Romanların 3 farklı dili, Dom-Rom-Lom ile 80 farklı lehçeleri var.) ve geçmişte falcılık ve
ayı oynatıcılık, günümüzde müzik ve dansla ön plana çıkan tarihsel bir eğlence geleneğine
sahip olan, dünyanın en eski Roman topluluğunun evi olarak yakın zamana kadar varlığını
sürdürüyor. “ Adrian Marsh’ın 5 Nisan 2007 tarihinde Karşı Sanat Galerisi’nde yaptığı konuşmadan. Ayrıca bkz. Adrian Marsh, “Türkiye Çingenelerinin kökeni hakkında” Biz Buradayız
(Türkiye’de Romanlar...), İstanbul, 2008.
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peyda iden üstadı kâmiller vardır.” Evliya Çelebi’nin anlatımına göre bu “oyuncu
kolları” on iki tanedir. Bunların bazıları Çingenelerden oluşur. Örneğin
“Pehlivan Parpul Kolu 300 neferden ibaret olup bunların ekser efradı Balat Şah
mahallesinde veled-i zina Çingenelerdir.” Ahmet Kolu da Balat’da oturan üç yüz
neferden oluşur. Yine üç yüz kişiden oluşan Servi Kolu ise Çingene, Rum, Yahudi
ve Ermeni’lerden oluşur ki, “herbiri yetmiş ağı yırtmış rind-i cihanlardır.” Baba
Nazlı Kolu’nda ise iki yüz nefer Çingene şehir oğlanı vardır. Rakkaslarından
Çaker Şah, Şeker şah, Sülün Şah adlı gulamlar padişah katında da meşhurdurlar.
Diğer kollar ise kuruldukları mevkilere göre Rum, Ermeni ya da Yahudilerden
oluşur. Bu alanda Çingenelerin üstünlüğü diğer topluluklar tarafından kıskanılır.
Örneğin Yahudilerden oluşan Samurkaş Kolu’na ait bir öyküyü Evliya Çelebi
şöyle anlatır: “Bunlar Çingenelerle hasım olduklarından, ikisi bir araya gelüb fasıl
ederlerse garip temaşa olur. Amma bu yahudilerin bu Çingenelere galebe gelen
taklitleri vardır ki, görüp işiten seyircilerin aklı zail ola yazar. Çingeneler ayı
oynatmakla meşhurdurlar. Yahudiler de oynarken onlara söz atarlar. Bir Çingene
avradını bir Yahudi ile tutup her ikisine de ikrarı cürüm ettirirler, garip ve acayip
bir temaşadır. Çingene karısına pis işkembe giydirip ters eşeğe bindirirler.”1

oyuncu kollarının son günleri
Osmanlı İmparatorluğu’nda dansedenler “köçek”, “çengi”, “rakkas/rakkase”,
“tavşan” gibi çeşitli adlar taşırlardı. Çengi sözcüğü başta kadın erkek ayrımı olmadan tüm dans edenlere verilen bir isimken, zamanla, kadın olanlara çengi, erkek
olanlara ise köçek denmeye başlandı. Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu adlı
kitabında belirttiği gibi köçekler kadın kıyafetinde danseder, çengiler ise zaman
zaman erkek kılığına girip “zeybek”, “kilci”, “kalyoncu” gibi oyunlara çıkarlardı.
Köçeklik, 1857 yılında çıkarılan bir yasayla lağvedildi. Çengilik ise Cumhuriyet
yıllarına kadar gitgide bozularak da olsa varlığını koruyabildi.
Ersu Pekin de bu çengi kollarının düğünlere katılmasının, dönemin koşullarına göre değişe değişe çok yakın zamanlara kadar sürdüğünü söyler.
“20. yüzyılın başlarında da çengi kolları kına gecesi, sünnet düğünü, gelin
hamamı, paça günü gibi toplantılara katılır, oyun gösterirlerdi. Sultan II.
Mahmut’un kızı Saliha Sultan’la Kaptan-ı Derya ve Tophane Müşiri Halil Rıf’at
Paşa’nın 1834 yılında yapılan düğününde ‘rakkaslar çıkıp kol oyunları ve dürlü
dürlü mudhikâtı mucip lûblar’ göstermişlerdi.”2 “1847’de Sultan Abdülmecid’in
şehzadeleri Mehmed Murad (V. Murad) ile Abdülhamid’in (II. Abdülhamid)
sünnet düğününde Zuhuri Kolu gösteriler yapmıştı.”3
1
2
3

Evliya Çelebi Seyahâtnamesi: İstanbul, 1. Cilt, 2. Kitap, YKY, İstanbul 2006 (5.B.) , s.646, 649
The Wedding Ceremony of Saliha Sultan: 1834, Doğu Dilleri ve Edebiyatlarının Kaynakları 32,
Yay: Şinasi Tekin, Gönül Alpay Tekin, Harvard Üniversitesi 195, s. 82. (Akt.) Ersu Pekin,
“Müzik Bir Çingene Sanatıdır, Ama...” Metin And’a Armağan, İstanbul, 2007, s. 20.
Tahsin, Surname, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi TY 6123, y. 5b. (Akt.) Ersu Pekin, agy., s. 20.
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“Saliha Sultan’ın düğününde rakkaslara günde 10 kuruş ve düğün sonunda 250 kuruş verilmişti. Halktan biri
düğününe çengi tutmak için iki türlü
pazarlık yapabilirdi: Biri parsasız, diğeri
de parsalı. Parsasız tutulan çengiler
düğün sahibine pahalıya patlarmış;
bazen 20, 25, hatta 30 altın para verildiği olurmuş. Kol çengilerine fazla para
vermek istenmezse, çengilerin konuklardan parsa toplamasına izin verilirmiş.
Çengiler bu durumdan daha çok memnun olurlarmış, çünkü konukları heyecanlandırarak daha fazla para alma olasılıkları çok yüksekmiş. Bazen o kadar
Rumeli Hisarı kıyılarında Çingeneler.
çok para toplarlarmış ki def dolarmış; o
zaman da def çalan artan paraları eteğine doldururmuş.”1
Çengi örgütlenmesinin son tanıklarından biri olan (Balıkhane Nazırı) Ali Rıza
Bey, 1922 yılında yayınlanan yazılarında kol geleneğinin sürdüğü dönemi anlatır.
Buna göre her kol, on iki kadından ibaret olup refakatlerinde ikisi daire (tef), birisi keman ve biri de çiftenağra çalmak üzere dört de sıracı dedikleri çalgıcıları ve
birkaç da yardakçıları bulunur. Bunlar tam kol olarak oyuna gittikleri zaman, orta
oyunlarında kullanılan menteşeli tahta edevat ve ona göre elbiseler de birlikte
götürülür. Kolbaşı hanımın evinde hususi bir meşkhane olduğu için, çengiliğe
heves edenler burada talim ederek, otuz-otuzbeş yaşlarına kadar sanatlarını icra
ederler. İçlerinde kırkını aşan yosmalar da bulunur. Kolbaşı ve muavini hanımların
yaşları altmışı bulmuşsa “ağır ezgi” denilen ilk raksa çıkmaları usulleri icabındandır.
Çengi kollarının temin edildiği başlıca yer olarak Tahtakale Kadın Hamamı’nı ve
Çingene mahallelerini gösteren Ali Rıza Bey şöyle devam ediyor: “Bir çengi kolu
tutmak isteyen eğlenti sahibesi, hangi kolu isterse bir kadını yollar, bu kadın kolbaşı hanımı bulur, pazarlığa girişir. Pazarlık iki şarttan biri seçilmek üzere yapılır; o
da fasıllar sona erdikçe def tutup para toplamak veya toplamamak şekilleri olup
kibarcası misafirleri iz’ac etmemek için para toplattırmamaktır. Raks sırasında
hoşuna gidip bahşiş vermek veya altın yapıştırmak isteyen misafirler arzularında
serbest bırakılır. Hangi şart intihap edilmiş olursa olsun, oyun esnasında icab ettikçe oyun sahibesi hanımlar tarafından, mutâd olduğu üzere basma veya sair kumaşlardan askı asılmak ve bahşiş verilmek mecburi idi.”
Eğlence evine önde kolbaşı hanım ve muavini, ardında feraceli çengiler, en
1

Mehmet Halit Bayrı, “Çengiler”, Halk Adetleri ve İnanmaları, İstanbul 193, s. 167-69. (Akt.)
Ersu Pekin, agy., s. 21.
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Eski Sulukule’de bir düğün öncesi müzisyenler (Hayat, 1 Ocak 1966).

arkada ise sazları elinde sıracılar, hizmetçiler ve yardakçılar olmak üzere sıraya
düzülüp giderlerdi. Düğün evinde alt katta bir oda çengilere ayrılırdı. Bu odaya,
soyunmuş olanlardan başkası giremezdi. Misafirlerden sonra çengilere de yemek
verilir ve oyuna çıkma hazırlıkları başlar. O zamanın usulüyle makyaj yapılır,
rastıklar, sürmeler çekilir. Saçlar taranıp kurdelayla ayrılarak salınır. Göğsü yarım
açık olmak üzere tül gömlek ve üstüne pullu kadifeden camedanlı yelekle, sırma
saçaklı canfes terlik giydirilir. Bele sırma kemer takılıp ayaklara “filer” denilen
oyun terliği geçirilir ve ipek kurdelelerle beyaz çoraplar üstüne bağlanır. Oyunun
oynanacağı odada misafirler çevreye oturur. Önce kolbaşı hanım, ardından maiyeti iki eliyle temenna yaparak, diğerleri de çalparalarla onlara katılarak ortada
devir yapılır. Buna “ağır ezgi” denir. Kollar yukarı kalkmış ve beden doğal durumunda gayet ağır bir danstır bu. İkinci fasla, parmaklara zil takarak çıkılır. Bu
fasıldan itibaren kolbaşı hanım ve muavini oyuna çıkmazlar, raksı oyuncubaşı
idare eder. Göbek atmalar, topuktan çatmalar, hoplamalar, kendini atmalar,
omuzdan titremeler hep bu fasıldan itibaren icra edilir. Sıracıların “Bir Hoca
Alim var, ya kime / Allıya pulluya ya hey” diyerek yaptıkları pohpohlar oyuncuları kızıştırır. Üçüncü fasıl tavşan raksıdır. Kadifeden erkek şalvarı, dar camedan
ve fes giyip bellerine şal kuşanmış çengiler parmaklarında zille oynarlar. Fesin
altından saçlar gelişi güzel salınmıştır. Bu fasıl ikişer ikişer hora teperek sonuçlanır. Dördüncü fasılda raks yoktur. Çengilerin güzel seslileri sıracıların yanına
oturup hanendelik ederler. Bu fasılda istenirse “Kalyoncu” ve “Hamam Oyunu”
gibi taklitli oyunlar çıkarılır.1
1

Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, (Eski Zamanlarda) İstanbul Hayatı, Kitabevi Yayınları, İstanbul
2001.
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Refik Ahmet Sevengil de çengileri anlatırken ayrıntılara dikkatimizi çeker:
“Çengiler özel odalarda soyunup dökündükten sonra oyun giysisiyle genel eğlence odasına geçerlerdi. Oyun giysisi de oldukça göz alıcı idi. Genç ve güzel çengiler pırıl pırıl uzun saçlarını arkalarına salıverir, beyaz göğüslerini yarı yarıya açar,
üstlerine tül gömlek, pullu kadifeden yelek, tennûre biçimi sırma saçaklı canfes
eteklik, ayaklarına yumuşak oyun terliği giyerlerdi. Tül gömlek beyaz tenlerini
saydam bir örtü arkasından çekici gösterir, pullu yelek ölçülü vücutların esneklik
ve sınırlarını belirtir, göğüslerini meydana çıkarırdı. İnce ölçülere uygun bellerini
sırma kemer takmak suretiyle süslerlerdi. Tennûre biçimi beli dar, etekleri oldukça geniş eteklik, çengi kadınlar salınıp dökündükçe açılır, ince yapılı ve ölçülü
ayaklarını meydana çıkarırdı. Çengi kadınlar ikide bir özellikle ayaklarını kaldırır, nazlı bir edâ ile salına salına yürürlerdi.”1

çengi kollarından sulukule evlerine
Özellikle Ali Rıza Bey’in anlattığı çengi kollarını uzun uzun aktarmamızın bir
nedeni var. Yakın zamana kadar Sulukule evlerindeki yapılan eğlencelerin kökeni büyük ihtimalle bu çengi kollarına dayanıyor. Bugün kendilerinin de kaybettiği bu geçmişin elde kalmış kırıntıları nedir ve neler yapılabilir konularında fikir
yürütmeden önce, semt olarak Sulukule’den söz edelim.
Osmanlı dönemi İstanbul’unun iki ünlü Roman semtinin Ayvansaray’daki
Lonca ve Sulukule olduğunu daha önce söylemiştik. Bu iki semt arasında sürekli
çekişme olduğu gibi,2 eğlencelere yönelik bir dayanışmanın da söz konusu olduğunu biliyoruz. Bu konudaki en iyi kaynak Osman Cemal Kaygılı’nın Çingeneler
adlı romanıdır. 1917-1918 yıllarında İstanbul Romanlarını anlatan bu romanda,
göçerler, Balat meyhaneleri, Kâğıthane eğlenceleri ayrıntılı olarak ele alınır.
Kaygılı’nın belirttiğine göre, her ne kadar dans ve musikide Sulukule ün yapmışsa da, Ayvansaraylılar aynı işi daha kibar ve sanatsal yaparlarmış. Çingeneler
romanında, Ayvansaray’ın en meşhur klarnetçisi İnce Mehmet ve onun çiftenağracısı Kahraman, Balat’daki meyhanelerden birine giderler. Romanın kahramanı
İrfan Bey, İnce Mehmet’in icradaki yeteneklerini daha önce duymakla birlikte,
kulaklarıyla tanık olduğuna şaşmaktan kendini alıkoyamaz: “Ben İstanbul’da bu
kadar klarnet dinledim, fakat bunun kadar kıvrak, oynak, şakrak çalanına rastlamadım. Kabası tizinden, tizi kabasından daha mükemmel... Sonra onun çiftetellisi, çiftetelli değil, âdeta binbir neşe mahşeri.” Roman çalgıcıların ünü öylesine
yaygındır ki, ünlü Tanburi Cemil Bey, zurna çalmaya da özenince Sulukule’ye
gelip Arap Mehmet’i usta seçer.3
1
2
3

Refik Ahmet Sevengil, İstanbul Nasıl Eğleniyordu, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, ss. 88-89.
Bu çekişme yakın yıllara kadar varlığını sürdürüyordu. 1986 yılında çeribaşı Selahattin Galaza’ya Ayvansaray müzisyenlerinden söz edince çok kızmıştı. Her şeyin Sulukule’den başlayıp
dalga dalga çevreye yayıldığını söyledi. Lonca da bu dalgalardan payını almıştır, dedi.
Osman Cemal Kaygılı, Çingeneler, Bilgi Yayınevi, Ankara 1972, 3. baskı, s. 155.
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Sulukule’de düğün öncesi damat tıraşı (Hayat, 1 Ocak 1966).

Sermet Muhtar Alus da hemen hemen aynı dönemleri anlatırken Sulukule’nin
Lonca ile yarışamazsa da gene de namlı olduğunu söyler ve şöyle devam eder:
“Zurnazenler, nârazenler yetiştirmiştir. Kırk yıl evvelin [yazı 1939 tarihli]
Yakomi’si, Şişman Ahmed’i çoktan göçtüler. Arap Mehmed, Üsküdarlı ve
Selamsızlı idi; fakat hâlâ piyasada olan, incesaz fasıllarını bile erbabça idare eden
zurnacı Emin, Çakır İbrahim burdadır.”1
Çingeneler romanında dönemin ünlü Roman hanendelerini de tanırız.
Örneğin yüzyıl başında nam salmış Sulukuleli Gülistan, romanın rind ehli kahramanı Reha Bey’in ağzından şöyle anlatılır: “Gülistan akşam Kağıthane’den
dönerken, Karaağaç’ın önünden geçerken sandaldan bir hey hey çekti mi idi,
Sütlüce, Bahariye, Gümüşsuyu, Eyüp sırtları inim inim inlerdi. Hacer de ondan
aşağı kalmazdı ha! Hacer’i biz bir gece, Lonca’nın üstündeki Hançerli Bostan’a
getirip kendisine bir gazel okuttuk; inan olsun, o gazelin meyanını basarken karşıda, Tepebaşı’nda harıl harıl çalan Bahriye Mızıkası birdenbire susmuş ve tam o
sırada Fener İskelesi’ne yanaşmakta olan Haliç vapurunun kaptanlarından
Hüseyin Kaptan vapurun düdüğünü ‘Yaşa Hacer’ diye bağırtmıştır.”2
1
2

Sermet Muhtar Alus, İstanbul Kazan Ben Kepçe, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s. 134.
Osman Cemal Kaygılı, agy., s. 168.
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Ayvansaray ve Sulukule’nin eğlence yaşamını belirlediği bu yıllar uzun sürmemiş, Cumhuriyet’in ilk yıllarında son demlerini yaşamaya başlamıştı. Giderek
kozmopolitleşen yaşam ve hızlı kentleşme, birçok “eski İstanbul” geleneği gibi
onu da yok edecekti. Bugün Ayvansaray’da Lonca adı, sadece bir cadde ve semti
anlatıyor çevresindekilere. Oysa bu isim, “çalgıcılar loncası”nın o bölgedeki tüm
yaşamı belirlediğini gösteriyordu. Sulukule ise Ayvansaray kadar kolay yok olmadı. Geleneklerinden kopsa da, yakın yıllara kadar yaşamını sürdürdü.

roman usulü kavgalar
Sulukule’de eğlence evleri geleneği ne zaman başladı? 1986 yılında bu soruyu
yönelttiğimiz çeribaşı Selahattin Galaza, şöyle cevap vermişti: “Evde eğlence
olayını başlatan Büyük Gülistan’dır. Yine bu işe ilk başlayanlar arasında
Koko’nun kızları Safinaz (Büyük Safinaz değil ama) ve Badi’nin isimleri anılır.
Bunlar bayağı isim yaptılar. Yüksek tabakadan insanlar da geliyorlardı bunların
evlerine, oyunlarını seyretmeye. İşte böyle yerleşti bu iş...”
Galaza böyle diyor ama 1940’lı yıllara kadar evde eğlence geleneği hakkında
hiçbir kayıt yok. Yüzyılın başlarında keyf ehli mirasyedilerin Sulukule’ye
“Çingene kavgası” gösterisi için geldiklerini ise Sermet Muhtar Alus yazar.
Kadınlara bahşişi verince bu danışıklı kavga başlatılır. Daha sonra da “bir çeyrek
dayattın mı, erkekleri de zurnalar, çiftenâralar, zilli maşalarla arada... Asıl çıngarı şimdi seyret. Feryadlarla, yaygaralarla saç saça, baş başa gelmeler; alt alta, üst
üste yuvarlanmalar; birbirlerine burum burum çimdikler, kaba etlere hart hart
ısırıklar. Lâf değil, sahiden kıyasıya...” 1
Bu kavgaların bir tanığı da ressam Malik Aksel. “Sulukule’den Direklerarası’na”
başlıklı yazısında, Sulukulelilerin “Çingene kavgası diye bir şey varsa bunu sanat
haline getirdiklerini” söyler. “Birbirlerine Çingene deseler de kendilerine demezler. Bu âdeta sövme, sayma karşılığı gibidir. Eskiden Sulukule’ye gidenler sade
külhanbeyler, ipsiz sapsızlar, ayaktakımı değildi. Bunlar içinde buraya gelen efendiler, hatta paşazadeler de vardı. Buna bir çeşit tiyatro demek gerekir mi bilinmez. Yalnız şu bir gerçektir ki, hiçbir tiyatroda kavganın böylesine rastlanılmaz.
Kavga sırasında tefler, ziller çalınır. Şıkırdım şıkırdım diye göbek atılır, bunların
hepsi burada. Hem oyun, hem kavga.” Malik Aksel ünlü Sulukuleli müzisyenleri
de şöyle sayar: “Zurnacı Takuhi, klarnetçi İbrahim, udî Afet, hanende Kurban,
kemanî Meftun, zurnacı Emin... Hele Afet udu ile ensesinde öyle taksim yapardı
ki, kimse bunun ustalığına erişemezdi.”2
1931 yılından bir tanıklık, Çingeneler romanının yazarı Osman Cemal
1
2

Alus, agy., s. 133.
Malik Aksel, “Sulukule’den Direklerarası’na” TFA Dergisi, s. 6553-54 (1970’lerin başındaki bir
sayı).
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Kaygılı’nın gazete için hazırladığı bir diziden geliyor. Üstat önce Sulukule adının
kökenini açıklıyor: “Esasen kale dibinde bulunan bu mevkiideki yüksek kale
burçlarından birinin dibinden yaz kış bir su akar ve bu su akar Bayrampaşa kırlarından gelerek, Sulukule, Yenibahçe tarikiyle Aksaray’a kadar gelip oradan
Marmara’ya dökülür. İşte bunun için oraya ‘Sulukule’ denir.”
Kaygılı semtin dans ve eğlence yaşamı üstünde pek durmasa da, müzisyenleri
hakkında bilgiler veriyor. Eskiden bu müzisyenlerin içinde nota bilen hemen hiç
kimse olmadığına işaret eden Kaygılı, şöyle devam ediyor: “Hepsi de pratik beste
yaparlar, pratik çalarlar ve pratik okurlardı; fakat bugün zekâları ve çalışkanlıkları sayesinde içlerinde nota bilmeyen çalgıcı hiç kalmamış olduğu gibi, alafranga
çalmaya özenen ve başlayanlar da vardı.” Osman Cemal Kaygılı bu durum hakkında Sulukule muhtarı ve klarnetçi İnce Mehmet Efendi’nin görüşlerini alır.
İnce Mehmet şöyle demekte:
“Çalgıcılık bizden geçti artık, biz ihtiyarlığa yüz tuttuk, şimdi içimizden öyle
istidatlı, ateşli gençler yetişiyor ki, onların yanında bizi kim arar, kim sorar? Ben
ki bir zamanlar İstanbul’un en iyi gırnata1 üfleyen bir çalgıcısı idim; fakat bugün
yeni yetişenlere bakınca şaşıyorum. Hem bizim zamanımızda gırnata incesazdan
ayrı çalınırdı, ben son zamanlarda bir miktar sazlara iştirak etmiştim. Lakin
bugün gırnatasız saz hemen hemen yok gibidir. Sonra zurna... O da bizim zamanımızda nihayet çiftetelliye, nevadan, hicazkârdan taksime, pehlivan havalarına
orta oyunlarına yarar bir çalgı idi, bugün bazan o da saza karışıyor, hatta cazbanda bile soktuklarını işittim. Meselâ mehter takımının maruf zurnacısı Emin ve
İbrahim efendiler bugün gramofon fabrikaları tarafından el üstünde tutuluyorlar.
Çünkü onların zurna ile çalmadıkları şey yok... Doğrusu ben gençlerimizi böyle
ilerlemiş, karşılarında nota ile istenilen havayı gayet maharetle çalar gördükçe
çok iftihar ediyorum.”2
1937 yılında ise semtimizi Yarımay dergisinin muhabiri Feridun Kandemir
ziyaret ediyor. Sulukule’nin tek kahvesinde semt sakinleri, “Biz Sulukuleliler üç
iş biliriz” diyerek açıklıyorlar: İskemleci, çalgıcı, ve tavukçuyuz. “İskemle yaparız
rahat otursunlar diye. Tavuk satarız, tatlı yesinler diye. Çalgı çalarız zevk sefa
etsinler diye...” “Kadınlarımız da kışın kırlardan ebegümeci, hindiba, dağlardan
kocayemiş, yazın da lavanta çiçeği toplar, şehirde satarlar; bazıları da hanendedir.” Musiki bahsini biraz açıyorlar: “Sulukule’den mükemmel sekiz, on takım
1

2

Serkan Çağrı şöyle anlatır: “Klarnet ismi, eski halk söylemi ile “glarnet” ya da “gırnata” olarak
bilinmektedir. Klarnetin ülkemizde 1820’li yıllarda kullanımı gerçekleşmesine rağmen, ismi
daha önceleri duyulmuştur. Şöyle ki Suriye’de bütün nefesli sazlara “kurnayta” denilmektedir.
Evliya Çelebi ise kendi zamanındaki İngiliz icadı bir kurnata borusundan bahseder. İlk harften
sonra “vav” harfi koymadığı için, kelime esre - ile “kırnata (veya gırnata) da okunabiliyor. Bu
bilgi, J.C. Denner’ın klarneti icadından en az yarım asır öncelere aittir. Yani “gırnata” ismi,
klarnetin ülkemize girişinden önce duyulmuş ve halkımızca kullanılmıştır. (Anadolu’da hâlâ
“gırnata” olarak söylenmektedir.)” http://www.serkancagri.com/klarnet.asp
Osman Cemal Kaygılı, Köşe Bucak İstanbul, İstanbul 2003, ss. 190-91.
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çıkar... Ve biz taa Ankara’ya kadar saz takımı göndeririz. İstanbul’da düğün olsun
da Sulukule’nin orada bir sesi olmasın, bu görülmüş şey değildir!”1

sulukule geceleri
Eğlence evleriyle ilgili ilk bilgiyi, kırklı yılların “natüralist” popüler yazarı Turan
Aziz Beler’in Beyoğlu Piliçleri adlı kitabında buluyoruz. “Bir Sulukule Gecesi”
başlıklı bölümde şöyle anlatılır: “Bir oda açtılar. Dekoru fakir, fakat içi pek temiz
olup lavanta kokuyor. Perdeler kar beyazdır. Minder setleri içleri eski kıtık ile
dolu sert yastıklarla misafirlere hazırlandı. İçki sofraları meze tabaklarile doluyor,
fakat çatal değmeden yine kaldırılıp misafirlerin hesabına yazılıyordu. Zaten bu
tabaklar kimbilir kaç sofrayı günlerden beri süslemişler ve yine çatal değmeden
kaldırılmışlardı.
Saz takımı kadın ve kızlardan ibaretti. Musiki aletleri de keman, klarnet, tef
ve dümbelekti. Ahenk başlayınca ortaya dört tane pek genç kız geldi. Parmaklarına
zilleri takmışlar; hayrete değer bir çiftetelliye başladılar. Gayet kıvrak ve cidden
zarif pozlarda oynuyorlardı. Saz heyeti cûş’a gelmiş Çingenelerin kendilerine has
usullerile çaldıkları çiftetelliye kıvrak nağmeler uydurup ilâve ederlerken, oyuncu
küçük kızlar da parmaklarındaki zilleri şıngır şıngır öttürerek, omuzlar titreterek,
hoplayıp göbekler atarak kendilerinden geçiyorlardı. (...) Bu esmer gözlü kızlar
oynuyorlar, göbek atıyorlar ve hatta vücutlarını ‘a la Folie Bergère’ misafirlere
açıyorlar; fakat kıllarına bile el sürdürmüyorlar, dokundurmuyorlardı.”2
Hemen hemen aynı dönemde Ümit Deniz de Son Saat gazetesinde bir
Sulukule röportajı yayınlar. “Bu diyarın tek geçim vasıtası çalgı ve çengidir.
Küçücük olmalarına rağmen hemen her evde cümbüşü ile kemanı ve klarnetiyle
birer çalgı takımı bulunmaktadır” diye başlar söze. Gecelerle ilgili olarak da şunları yazar: “Ehli keyif şehrimiz ahalisi umumiyetle kafaları tütsülendikten sonra
gece yarısı Sulukule’ye düşer ve orada çengi oynatırlar. Bu hemen hemen kış
mevsiminde daima tekrarlanan bir eğlencedir. Yazın, bütün sanatkâr Sulukuleliler
mesire ve sayfiye yerlerine dağılırlar.”3
O dönemde Sulukule’ye daha ayrıntılı bakan bir gözlem ise ilginçtir bir
Fransız dergisinden gelir. Röportaj dergisinin adını vermeden söz konusu dergiden
aktardığı yazıda, Fransız gazeteci, Türk arkadaşları ile Sulukule’ye gelir ve Pembe
adlı bir ev sahibinden bilgiler alır. Pembe anlatıyor: “Karanlık tatamiyle basmadan bir şey yapmayız. Çiftetelliyi küçükken öğrenmek lazımdır. Gövde büyüyüp
kemikler sertleşince dünyada istenildiği şekilde oynanamaz.” Bu arada Pembe,
kapıda pehlivan yapılı bir adamı, Kara Mehmed’i görür. Mehmed bir gün sonra
1
2
3

Feridun K., “Kim Demiş ki Yeryüzünde Ebedî Saadet Yokmuş...” Yarımay, 15 Mart 1937.
Turan Aziz Beler, Beyoğlu Piliçleri, Akay Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1946, ss. 261-62.
Ümit Deniz, “Sulukule’de bir saat” Son Saat, 29 Nisan 1947.
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Edirnekapı’da yapılacak düğün için çengi aramaya gelmiştir. Pembe Hanım,
Gülizar’ı almasını, Sulukule’de ondan güzel göbek atan kız bulunmadığını söylerse de, Mehmed’in cevabı hazırdır: “Öyle ama, soyunmuyor. Çıplak göbek at
deyince, kafa tutuyor.” Neyse sonunda Pembe ile mutabık kalırlar. Gelelim
Sulukule’de o gece yaşadıkları âleme. Pembe “Paşalarıma bir rakı sofrası hazırlayayım. Çiftetelliyi hoş kafa ile dinlemek şarttır” diyor ve geçiyorlar âleme. Fransız
gazetecinin izlenimlerini olduğu gibi aktarıyorum:
“Masayı önümüze koydular. Üstünde soyulmamış iki hıyar, bir küçük şişe de
rakı vardı. Bardak ve kadehten eser yok. Pembe’nin ısrarları üzerine önce ben,
sonra da dostum Fuat Bey bu şişeyi diktik. Hıyarları kopararak, kabuklarıyla
yedik. Kemana benzeyen garip bir musiki aletiyle bir dümbelek çalıyordu. Birden
kulübenin kapısı açıldı. Gülizar dışarı çıktı. Arkasında ince, daracık bir entari
taşıyordu. Çıplak ayaklarının üzerinde süratle dönüyor, katılıkları robunun üzerinden belli olan göğüslerini habire titretiyordu. Gülizar bizim ölçülerimize göre
güzel bir kız değildi. Fakat vücudu kusursuz denecek kadar muntazamdı, biçimliydi. Başını sağa sola kırarak, kollarını ahenkle oynatarak dansediyordu. Pembe de
ellerini çırpmak suretiyle kızının oyununa katılmaktaydı. Fuat Bey bir onluk
daha uzatınca, ana kız oyunu kestiler, kulübelerine girdiler. Beklememiz fazla
sürmedi. Tekrar döndüler. Fakat bu sefer Gülizar tamamen çıplaktı. Biraz önce
yarıda kalan dansına devama koyuldu. Rakıdan mı yoksa mehtabın esrarlı aydınlığından mı, kız bana dünyada gördüğüm kadınların en güzeli göründü. Fakat her
güzel şeyin bir sonu vardır. Nitekim Gülizar da yoruldu, durdu.” Ardından annesi Pembe misafirlerin yanına gelip bilgi verir. Gülizar’ın böyle çıplak dansettiğini
görerek “namussuz, açık” bir kız zannetmemelerini söyler. Gülizar “halis, el değmemiş bakire” imiş... Dayanılmaz bir ihtiyaç olduğundan dansediyormuş.
Çingene erkekleri kızlık bahsinde çok titizmişler.1
Doğrusu bu röportaj dışında, dans eden kızların tamamen soyunduğuna değinen başka bir yazı görmedik. Bu nedenle doğruluğu konusunda biraz kuşkuluyuz...
Ama 1954 yılında Sulukule’de yaşanan kanlı bir olay da bir ölçüde bu durumla
ilgili görüyor. Sabiha Çalarağlar ile komşusu Ali Kocamış evlerine gelen misafirleri eğlendirmek üzere bir âlem tertip ediyorlar. Gecenin ilerleyen bir vaktinde
çalgıcılar bir türkü söylemeye başlıyorlar:
Kalenin ardı bostan / Yıkılsın Arabistan
Sulukule kızları / Ne don giyer, ne fistan...
Biraz bu türküden, biraz para meselelerinden ortalık karışır. Kavga çıkar, eğlenmeye gelenlerden Şakir bıçağı çıkarıp sağa sola sallamaya başlar. Yaralananlar olur.
Bunu haber veren gazete haberinin başlığı da “Sulukule’de kanlı bir eğlenti”dir.2
1
2

Röportaj, 20 Ocak 1949.
Akşam, 25 Ekim 1954.

Sulukuleli dansözler bir gece kulübünde.
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sosyete sulukule’yi keşfediyor
Ellili yılların başında sosyetenin Sulukule eğlencelerine pek merak sardığını,
Cumhuriyet gazetesinin “Pazar İlâvesi”ndeki Kâzım Kip imzalı yazı sayesinde öğreniyoruz. “Sulukule’de bir gece eğlencesi” başlıklı yazıda, şık hanım ve beylerin bir
Yeşilköy dönüşü geç vakitte uğradıkları Sulukule macerası anlatılıyor. Otomobil
içeri giremediği için, sur dibinden yürüyerek mahalleye gelen meraklıları, mahalle adına Rıza Bey karşılar. Meclis petrol lambaları getirilerek sokak ortasına
kurulur. Rıza gider zurnasını alır, kızlar dansa kalkar. Kâzım Kip şöyle anlatıyor:
”Zurnanın tiz sesi, teflerin çıngıraklı gürültüsü arasında iki Çingene güzeli meydanın ortasına atılıverdi. Biri önde, diğeri arkada, zilli elleri havada, bir tur yaptılar. Sonra ortaya geldiler. Ellerini iki yana açıp parmaklarındaki zilleri ahenkle
vurarak oynamaya başladılar.” Yazarımız, danstaki göğüs ve kalça titretmelerine
odaklanarak yazısını sürdürür. Oyuncu kızlar gösteriye seyirci erkeklerin önünde
devam ederek, onların terli alınlarına paralar yapıştırmalarını sağlarlar. Ama saat
iyice ilerlemiş, sabah olmak üzeredir. Gecenin nasıl bittiği ise şöyle anlatılır:
“Serin sonbahar gecesinde, oyuncu kızların saçları şakaklarına, bol şalvarları
kalçalarına, bacaklarına yapışıyordu. Saatler farkına varmadan çabucak geçmişti.
Yavaş yavaş kalktık. Şafak sökerken Sulukule’nin geceki romantik görünüşü
kayboluyordu. Mahalle sakinleri bizi surların dibindeki kapıya kadar getirdiler.
Oyuncu kızlar da elleri kalçalarında, ağızlarında birer sakız bizimle yürüdüler.
Geldiğimiz yoldan caddeye çıktık. Dönüşte hanımlar, ‘fena değildi’ demekle iktifa ettiler. Erkekler ise tekrar gelmeleri için onları iknaya çalışıyorlardı.”1
1956 yılında Şehir gazetesinin acar muhabiri Vecdi Uygun “Sulukule Âlemi”
başlıklı bir röportaj dizisinde ayrıntılı bilgiler verir. Buradaki evler üç aşağı beş
yukarı aynı resmi vermektedir: “Yerlerde kumaş kırpıntılarından imal ettirilmiş
renkli ve desenli kilimler, kenarda bir veya iki eski, üzerinde aynı cins kilim
yastık ve iri çiçekli basmadan perdeler, sofada hasır, birkaç sandalye ve bir de
gardrop...” Ama her yer pırıl pırıl, bir damla toz yok! Vecdi ve arkadaşları bir evin
kapısı çalarlar. İçeri geçip otururlar, genç bir kız onlara kahve getirir. Onu tanıyan bir arkadaşı Vecdi’ye bilgi verir. “Bu en güzel göbek atan kızdır, adı
Cavidan...” Vecdi kahveyi içtikten sonra ters çevirmiştir, bunu gören Cavidan
içeriden “falcı Cemile”yi çağırır. Fal faslından sonra içeri çalgıcılar girer.
Kemancı Mahmut, zurnacı Mehmet, cümbüşçü Silo ve darbukacı dilsiz Cevdet.
Beraberlerinde iki de çengi vardır. Bir yandan da çilingir sofrası kurulur. Mezeler
pişmiş yumurta, beyaz peynir, armut ve kayısıdan oluşmaktadır. Şişeler boşalır,
çalgıcılarla yapılan sohbet uzar... Ardından danslar gelir. Önce yaşlı Cevriye,
sonra da genç çengiler dansa başlarlar. Sonra fasıla geçilir. Ardından yine göbek
havalarına...2
1
2

Cumhuriyet, 20 Eylül 1953.
Vecdi Uygun, “Sulukule Alemi” Şehir, 25 Temmuz-11 Ağustos 1956.
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Yeni Harman gazetesi muhabiri Bedirhan Çınar ise Sulukule âlemlerine, o
dönemin ünlü dansözlerinden Semiramis ve Asuman Çintay’ı yanına alarak
gider. Malum danslardan sonra fikirlerini sorar. Semiramis, oyunları fevkalade
bulur. “En küçük hareketlerinde bile bir ölçü, bir ahenk ve bir güzellik var. Fakat
ne yazık ki bu sur dibine saplanıp kalmışlar. Bunlar Amerika’ya gitseler, kısa
zamanda şöhretin zirvesine oturur, hepsi de birer yıldız olurlardı.” Asuman
Çintay da bu dansçılara büyük hayranlık duyduğunu söyler ve şöyle devam eder:
“O kadar ki, danslarımda bu oyunların bazı figürlerini taklit dahi ederim. Hoş bu
işi, isim yapmış olan bazı dansözlerimiz de yaparlar ama, nedense bunu itiraf
etmezler. İşlerine gelmiyor olsa gerek.”1
Ama bu âlemlere zabıta pek sıcak bakmamaktadır. Akşam gazetesinde yer alan
bir haberde bu durumun altı çizilmekte. Sulukule’ye Edirnekapı’dan da Topkapı
tarafından da girilebileceğini, ama Edirnekapı yönünün biraz tehlike taşıdığını
belirten yazı şöyle devam eder: “Çünkü, kale duvarlarına sırtını veren bu
Sulukule evlerinin bir kısmı Karagümrük zabıtası mıntıkasında, diğer büyük bir
kısmı da Şehremini zabıtası mıntıkasındadır. Edirnekapı tarafından girişteki tehlike, Karagümrük zabıtasının kendi mıntıkasında sabahlara kadar devam eden
âlemlere müsamaha göstermemesidir. Diğer kısmında ise, gecenin hangi saatinde
isterseniz, otomobilinize Sulukule başında park yaptırabilirsiniz. Bazan bu park
yerinde bir iki taksi, bir iki hususiyi bir arada görebilirsiniz.”2
1957 yılında Vatan Caddesi’nin yapımı sırasında Sulukule’nin “ne olacağı”
bahisli ilk endişeler ortaya çıkar. Edirnekapı-Topkapı asfaltına çıkacak bu yol
için, yirmi dokuz ev ve sur duvarlarının bir bölümü yıkılacaktır. Hayat dergisinde
bu endişe şöyle yansır:
“Sulukule sakinlerini bir telâştır almış. ‘Dağılıyor muyuz?’ diyorlar. Dağılmak
onlar için ölümden beter. Bütün Sulukule birbirinin akrabası, hısımı, dünürü.
Hepsi birbirine bağlı. İlgililer ‘Hayır’ demişler. ‘Vakıa sur dibindeki bu evler yıkılacak ama Sulukule için bir bölge ihdas edilecek. Dağılmayacak, orada toplanacaksınız.’ Yolda, sokakta, kahvede konuşulan yegâne mevzu bu. ‘Yeni evler
yapılmadan eskileri yıkılırsa ne yaparız? Dağılırsak nasıl yaşarız? Birisi gelip bir
takım istedi mi, on beş dakikada takım hazır. Dağılırsak bir daha nasıl toplanırız.’
Şimdi 890 nüfus bazan ümitli bir neşe ile ‘Biz artık turistik olduk’ diyorlar ama
uzun uzun düşünmekten de kendilerini alamıyorlar.”
Derginin yazdığına göre, bir aksilik olmaması için Etembaba (Sakababa) türbesine ne göbekler adanmış!”3 Mahallenin Eyüp Savaklar’a taşınması gündeme
gelirse de Eyüplüler “aramıza Çingene almayız” diyerek karşı koyarlar. Belediye
Meclisi o itirazı haklı bularak Sulukule’ye yeni bir yer aramaya karar verir. 4
1
2
3
4

Yeni Harman, 4 Mayıs 1956.
Akşam, 31 Mart 1955.
Hayat, 21 Hazıran 1957.
Yeni Sabah, 8 Şubat 1958.
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Sonunda semtin önemli bir bölümü istimlak edilir. Yeni Sulukule artık
Neslişah ve Hatice Sultan mahallelerinde yer almaktadır.
1965 yılında gazeteler “Sulukule tarihe karışıyor” diye manşet atarlar. 1 mart
günü belde sakinlerine ait yüz elli ev mühürlenir. Belediye İmar Müdürlüğü “burada oturmak tehlikelidir” mealinde bir rapor hazırlar. Evlerde oturanlar tahliye
edilir. Görünüşte surların yıkılması ve kütle hâlinde can kaybı tahlikesi ile yapılan
bu tahliyenin ardında başka nedenler olduğu düşünülmektedir. Sulukuleliler ise
kendilerine yer gösterilmeden alınan bu kararın insafsızlık olduğu konusunda
hemfikirdirler.1 Hergün gazetesi de “Dört bin kişi yerleşmek için yeni bir semt
arıyor” başlığıyla verdiği haberde Sulukulelilerin çaresizliğini aktarır.2 25 Nisan
1966 günü yıkım başlar. Hürriyet gazetesi “renkli mahalle tarihe karıştı” diye verir
haberi. Ve şöyle devam eder:“Sırtlarını surlara dayamış, tarihî Sulukule’nin yüzleri rengârenk ahşap evleri, göz yaşları ve isterik kahkahalar arasında bu sabah
yıkılmaya başlanmıştır.”3 “Bu yıkım sırasında, mezarlıklarının bir bölümü ve yazları yaşadıkları alanlar da yok olur. Mahalle sakinlerinin iyi para kazanmış olanları başka semtlere yerleşir, ama imkânı olmayanlar akrabalarının yanında yaşamaya
1
2
3

Hürriyet, 2 Mart 1966.
Her Gün, 17 Nisan 1966.
Hürriyet, 26 Nisan 1966.
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devam ederler.1 Takip eden yıllarda benzeri haberler sürer ve Sulukulelilere hep
yeni bir semt aranır, Sukuleliler de sürekli bundan yakınır.
O zamanlar mahalle sakinleri yerinden yurdundan edilseler de, eski semtin
sakinlerinin bir bölümü eskisinin yakınlarında kurulan yeni “Sulukule”ye taşındı.
Uzun yıllar kör-topal “eğlence evleri” devam etti. Turistik mekân olarak yabancılara “çaktırmadan” gösterildi. Ulunay “Ben Sulukulenin ‘turist’ler için değil,
bizim için, İstanbul halkı için kalmasını isterdim. Onların neşe sağnaklarını
turistler değil, biz anlarız” diyordu.2
Tüm baskılara, yerlerinden etme çabalarına karşın Sulukule uzun süre ayakta
kaldı. 1970 yılında Hayat dergisi “Sulukule’de eğlencenin günü, saati yoktur.
Hangi saat olursa olsun bir evin kapısını çaldığınız zaman, saniyesinde sofranızı
kurup, saz takımını ve dansözleri hazır ederler”’ diye yazıyordu. Ardından buradaki eğlencenin İstanbul’un en lüks lokallerinden daha pahalıya patlayacağı konusunda okurlarını da uyarmayı unutmuyordu.3
Hızlıca bir özet yaparsak; Vatan Caddesi ile ilk büyük yarayı alan, turistik
olacağız hayalleri ile oyalanan, 1969’larda kurulan Sulukule Derneği ile 1.
Uluslararası Çigan Festivalini yapan, Turizm Bankası’nın projeleri hep lafta
kalan bu beldeyi, girişte de belirttiğim gibi 1986 yılında ziyaret etmiştik. Şimdi
bizim o yıl katıldığımız Sulukule gecesinin ayrıntılarını aktaralım. Organizatör
“ortacı” denen kadınlardı. Bunlar yaşı geçkince, sesi güzelce kadınlar. Belki de
eski “kolbaşı”ların devamı... Pazarlık bunlarla yapılıyor. Bir oda tutup eğlenceyi
başlatmanın bedeli o zaman için sudan ucuz. Saati beş bin lira, hem de kaç kişi
olursan ol... Bir şeyler yiyip içmek istersen bu fiyata dahil değil. Çalgı ve dans ise
fiyatın içinde. İçinde diyorlar, bahşiş arzuya göredir diye ekliyorlar ama, işin
raconuna uymazsan eğlenmek mümkün değil. Hem çalgıcılar, hem de danseden
kızlar habire bahşiş kopartıyorlar. Bahşiş verildikçe eğlence canlanıyor ve sürüyor. Bahşişler iyi olduğu sürece odaya biteviye yeni kızlar geliyor ve dansediyor.
Bütün eğlence bu işte... Ortacı kadın istenirse şarkı da söylüyor. Ama bunu pek
isteyen yok... Çalgıcılar göbek havası dışında bir şey çalmıyorlar pek, talep yok
çünkü... Kızlar da elbiselerini çıkardıklarında mayo, çamaşır, ya da dansöz giysisi
ile kalıyorlar. Ne giydiklerine de pek aldıran yok... Mühim olan dansedilmesi,
Sulukule havasının, şehvetinin havaya sinmesi...
Turizm Bakanlığı’nın “Gösteri Evleri Projesi” için gerçekleştirdiğimiz bu gözlem gezisinin ardından şu değerlendirmeyi yapmıştık: “Sulukule bu haliyle, bir
kent varoşunda, biraz gizemli, biraz olağan dışı, biraz şehvetli bir eğlence... Ama
o kadar işte... Böyle kaldıkça, bir kişiliği, bir üslubu, geleneği olmadıkça da bu
kadarla kalmaya mahkum. Turizm projesi ise, eğlencenin yapısından çok, içinde
1
2
3

Sevgi Uçan Çubukçu, “Mekânın izdüşümünde ‘toplumsal cinsiyet’: Sulukule Mahallesi ve Romanlar” İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No. 44, Mart 2011.
Milliyet, 30 Nisan 1966.
Hayat, sayı 20, 1970.
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yer aldığı çevreyi değiştirmeyi amaçlıyor. Ama bu da önemli. Daha geleneksel, daha temiz ve düzenli evlerden oluşacak bir Sulukule çıkacak
ortaya. Çehrenin bu değişimi, içinin,
içeriğinin de değişimini, aslında bir
köken arayışını zorlayacak. Ya da
öyle olmalı diye düşünüyoruz. Yine o
kendine özgü havası, pagansı yanı
kalsın elbette... Bir Avrupalı’nın,
Amerikalı’nın “Çingene” denince
merakının artacağı o temel kişilik
kalsın. Ama gerek musiki, gerekse
dans yeniden ele alınsın, kökenleri
araştırılsın ve bugüne uygun bir biçime sokulsun. Sulukuleliler, turizme
gerçekten açılmanın her açıdan
yeniden örgütlenmeyle, ciddi çalışmayla mümkün olabileceğini anlamak zorundalar. Ancak bu sayede
“proje’ hayatiyet kazanıp sokak yeni
Eski bir kartpostalda Hıristiyan Çingene.
bir cazibe merkezi hâline gelebilir.”
Turizm Bakanlığı Projesi, Bakanlık’tan olumlu yanıt almasına karşın, yerel belediye tarafından onaylanmadığı
için hayata geçemez. Ama adı artık konulan “Eğlence Evleri” Sulukule’de hızla
artar ve kısa sürede otuz dörde çıkar. İşletmeler yarı yasal olarak varlıklarını sürdürürler. Yaklaşık üç bin beş yüz kişinin çalıştığı eğlence evleri, mahallenin
ekonomik kalkınmasını sağlar. Bu dönemde inşa edilen apartmanlar, mahallenin
zenginliğinin birer kanıtı olarak gösterilebilir.1
Saadettin Tantan’ın 1990 yılında, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu
İstanbul Bölge Başkanlığı’na seçilmesinden sonra, Sulukule’deki Eğlence Evleri’ne
baskınlar başlar. Hortum Süleyman olarak da bilinen Başkomiser Süleyman Ulusoy
bu baskınların başındadır. Sadece Eğlence Evi sahiplerine veya çalışanlarına değil,
aynı zamanda Sulukule müşterilerine de sert tavırlarla davranışlar sergileyen
Süleyman Ulusoy’un baskıları sonucu 1992’de Eğlence Evleri’nin büyük bir çoğunluğu kapanır. Saadettin Tantan’ın 1994’te Fatih Belediye Başkanı seçilmesi ise
kalan birkaç tane Eğlence Evi’nin de boşaltılmasına neden olur. Sulukule’nin adrtık
eski tadı ve hükmü kalmamıştır. Buranın sakinleri şehrin çeşitli noktalarında müzik
yapmaya başlarlar. Eğlence Evi kavramı hatırlanmayacak kadar geride kalır.
1

http://www.mimarizm.com/makale/sulukule-nin-tarihcesi_113458
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Ama mahallenin çilesi daha bitmemiştir. 2005 yılında İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ve Fatih Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttükleri Kentsel Dönüşüm
Projesi çerçevesinde, Sulukule’nin sakinlerinin başka bir yere aktarılmasına ve
burada yeni bir yapılanma gerçekleştirmesine karar verildi. 13 Aralık 2006 tarihinde çıkarılan bir kamulaştırma kararı ile Sulukule’nin yok edilme süreci başlatıldı. Sulukuleliler, bu karara karşı Danıştay’a gönderilmek üzere İstanbul İdare
Mahkemesi’ne, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi de avukatı ile yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtılar. Bu süreç devam ederken henüz onaylı bir yenileme projesi de ortada yokken, Fatih Belediyesi bazı evlerin yıkımına
başladı. Bu nedenle, Sulukulelilerin katılımını öngören, fikirlerini, ihtiyaçlarını
dikkate alan katılımcı bir kentsel planlama yaklaşımı ve İstanbul’u İstanbul
yapan değerlerin, özgün ve farklı sosyo-kültürel yapıların sürdürülmesi ve geliştirilmesi için sosyologlar, şehir plancıları, akademisyenler, gönüllüler harekete
geçtiler. “40 Gün 40 Gece Sulukule” etkinlikleri yapıldı... Ama tüm bu çabalar
yeterli olamadı. Ve sonunda Sulukule yok oluşun girdabına terk edildi.
Sulukule’de şimdi dönüşüm sonucu inşa edilmiş yalancı bir “geleneksel” görünüm taşıyan evler bulunmakta. Kimler oturur bunlarda bilemem...1 Peki
Sukulelilere ne oldu? O dönemin gelişmelerini bir internet makalesi şöyle özetliyordu: “Bu insanlar nereye gittiler? İstanbul’un en kenar merkez ilçelerinden biri
olan Arnavutköy ilçesine TOKİ’nin onlar için yaptırdığı kutu kutu evlere yerleştiler. Apartman hayatına yabancı olan bu insanlar apartman yaşamına ayak
uyduramadılar. Kapı önlerine çıkıp sohbet ve dedikodu edemiyorlardı. İnsanlardan
uzak ve izole bir şekilde yaşadılar. Şehrin merkezine ve eski mahallelerine çok
uzak yaşamaya dayanamıyorlardı. Daha doğrusu yaşamaya çalıştılar ama olmadı.
Önceki yaşam tarzlarından aldıkları keyif onları bir karar vermeye mecbur etti.
TOKİ’nin kendilerine verdiği kutu evleri bedava fiyatlarla sattılar. Emlakçılar ve
gayrimenkul zenginleri çullandılar bu evlerin üzerine. Tekrar şehre dağıldılar.
Ama bu defa dağınık bir şekilde. Parçalanmış ve bir araya gelmeleri mümkün
olmayacak şekilde dağıldılar. Bu insanların arasında yükselen aykırı sesleri susturmak ve bastırmak için kendi aralarından bir temsilci seçilip mecliste temsil
edildiler. Romen etnik kökene mensup bir milletvekilleri vardı artık ama eski
1

Sulukule’nin kentsel dönüşüme kurban edilmesi hakkında geniş bir literatür vardır. U. E. Uysal,
“Sulukule: Kentsel Dönüşüme Etno-Kültürel Bir Direniş”, İdealkent, s. 7, 2012; Pelin Çetken,
“Kentin Hafızasında Bir Travma: Sulukule Yıkımı” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul, 2011; Okan Şeker, “Sulukule’de soylulaştırma ve etkisiyle başlayan yabancılaşma”
https://www.academia.edu/30241896/Sulukulede_Soylulaştırma_ve_Etkisiyle_Başlayan_Yabancılaşma; Semera Somersan, Süheyla Kırca Schroeder, Sevgi Uçan Çubukçu, “Sulukule’nin mütereddit direnişçileri mutenalaştırmaya karşı” Sosyal Bilimler, c. 1, s. 1, Ocak 2011; Evrim Yılmaz,
“Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Süreç ve Aktörler.” Mimar Sinan GSF Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009; Evren Tok - Melis Oğuz, “Neo Liberalizm,
mutenalaştırma ve kentsel muhaleifet: Başarılı bir direniş öyküsü olarak Sulukule” Mekansal Değişim Dönüşüm içinde, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara, 2013.

108

Sulukule’nin boşaltılacağını haber veren bir gazete kupürü.

yaşamlarına dönmelerine dair hiçbir şey yapılmadı şu ana kadar. Kültürleriyle,
varlıklarıyla tekrar metropolün diğer gettolarına dağıldılar.”1
Son sözü bir Roman olan Karagöz söylesin:
Sulukule’de mevlûdum düşüp meydana geldim ben
Yontulmamış odun gibi tuhaf bir dâne geldim ben
Sorarsan bâl u şânımdaan sual et var Selamsız’dan
Demirci Karagöz namında bir çingâne geldim ben.

biz sahnede örgütleniriz
2007 yılında Hüsnü Şenlendirici, benim Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve
Tasarım Fakültesi’nde verdiğim “Sosyal Yaşam ve Müzik” konulu derslerimden
birine konuk olmuştu. Plaklar çalıp üzerine sohbet etmiştik. Özetini de o Roll
dergisinde yayınlamıştık.
Müzik: Gülistan Hanım Değirmenci Kantosu (CD Kantolar, Kalan Müzik).
1

https://www.ekovizyon.com.tr/makale/sulukule-davul-zurna-ile-sur-cukur-kursun-toplarlar-bosaltildi
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Gökhan Akçura: 1904-1905 yılına ait bir kayıt bu. Taş plak tarihi üzerine araştırmalar yapan Cemal Ünlü, eski plaklardaki kadın sesleri hakkında şu özetlemeyi yapıyor: “Plak şirketleri Cumhuriyet öncesi gazellere, şarkılara, taksimlere,
kimi türkülere ve Şamran, Pepron gibi kantoculara ağırlık verir. Kadın sanatçılar,
kantonun yanı sıra Türkçe şarkılar da söyleyen azınlıklardan Mme Victoria,
Mme Eugénie, Kamelya, Minyon Virjin hanımlardır... Nasib, Gülistan, Gülfidan,
Şevkidil hanımlar büyük olasılıkla Çingene asıllıdır.” Şu soruyla başlayalım:
Türkiye’de veya dünyada Romanlara özgü özel bir müzik var mı?
Hüsnü Şenlendirici: Türkiye’de yok, dünyada da yok. Bütün Romanlar yerleştikleri ülkenin müziğini çalıyorlar aslında. İspanya’daki Romanlar İspanyol,
Yunanistan’dakiler Yunan müziği çalıyor. Türkiye’deki Roman müziğine de
Roman müziği demek yanlış olur. “Türk-Roman müziği” demek lazım belki de.
G.A: Ama dinlediğin anda hemen Romanları akla getiren bazı müzikler var.
Kendi orijinlerinden gelen unsurlar yok mu çaldıkları müzikte?
H.Ş: Bir lezzet farkı vardır. Dıştaki boyalar, aksesuarlar biraz farklıdır. Neticede
bu dinlediğimiz hicaz makamında, 9/8’lik bir parça... Türkiye’de yapılan Roman
müziği Türk müziği üzerine uyarlanmış. Bütün makamların, dizilerin, gamların ve
ritmlerin temelinde Türk müziği var. Biraz yorum farkı oluyor sadece.
G.A.: Nasıl bir yorum farkı?
H.Ş. Nasıl ki zenciler iyi basket oynuyorlar... Ve neredeyse en iyi cazcılar zencilerdir, öyle değil mi? Bunun gibi bir durum. Romanların dünyaya hayrı olan tek
şeyleri müziktir ve danstır bana göre. İçlerinde bir doktor, bir mühendis var mı?
İyi bir bina yapmış bir Roman, iyi bir Roman cerrah, hükümette bir Roman görmek çok zordur. Bir deyim vardır, “Roman’ı padişah yapmışlar, önce babasını
asmış” diye... Bizim aramızda bir gırgırdır bu.
G.A.: Bir yanlarıyla göçebe insanlar Romanlar. Uygarlık tarihine girmeleri veya
ona adapte olmaları düşünülemez. Başka bir yaşamı seçmişler belki...
H.Ş.: Evet, göçebe olanlar da var. Yurtdışına festivallere gittiğimizde, arabalarla
dolaştıklarını görüyorum. Kıyafetleriyle, tavırlarıyla, saç tıraşlarıyla her hâllerinden belli. Artık çadır, at arabası da bitmiş, son model karavanlarla geziniyorlar...
Ama inanılmaz asimile olmuş Romanlar da var. Türkiye’deki Romanlar çok asimile olmuş. Ben de Türklüğümle övünüyorum. Arkama baktığımda, anne tarafım
Roman, ama baba tarafım Bergama’nın Ferizler köyünden, çok eski yerleşikler.
Roman mı, değil mi, bilmiyorum. Ben Roman’ı andırıyorum, anne tarafıma çekmişim. Romanlar nerden gelmişler, nereye giderler, beni ilgilendirmiyor.
Dünyanın her yerinde Türk müzisyeni olarak çalıyorum.
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Müzik: Şükrü Tunar Karşılama (CD: İstanbul 1925, Kalan Müzik).
H.Ş.: Şükrü Tunar, Türkiye’de klarneti ilk tanıtan adamdır diyebiliriz. Bana göre
en önemli isimdir, çünkü ilktir. Klarneti en çok geliştiren adamdır. Edremitli
Romanlardandır.
G.A.: Film gibi bir hikâyesi var: 1962’de, Zeki Müren’e sahnede eşlik ederken
kalp krizinden ölmüş.
H.Ş.: Sahnede öldüğünü biliyordum, evet.
G.A.: 1907 Edremit doğumlu. 1. Dünya Savaşı yıllarında bando askerlerinin
birinin elinde klarnet görmüş ve çalmayı aklına koymuş. On üç yaşında tiyatrocuların peşine takılıp İzmir’e gitmiş. Tiyatrolarda oynadıktan sonra İzmir Musiki
Cemiyeti’ne girmiş, geceleri de gazinolarda çalışmış. Sonra İstanbul’a geçmiş,
Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne girmiş. Burada Selahattin Pınar ve Necati Tokyay
gibi isimlerle birlikte öğrenciymiş. Klarnet çalışı Mesut Cemil Bey’i çok etkilemiş
ve 1927’de, radyoda, Türk Telsiz Telefon Şirketi’nce başlatılan yayınlarda ilk
önemli performansını gerçekleştirmiş. Bazı kaynaklar, Türk usulü klarneti onun
bulduğunu söylüyorlar.
H.Ş.: Halbuki bu adam mucit değil aslında. Ama Şükrü Tunar’dan önce sol klarnet yoktu. Türkiye’de sol klarnet kullanılır. Diğer klarnetlerle tonları ve boyutları fark eder. Batı müziğinde kullanılan perde sistemi de farklıdır. Orada si bemol
klarnet çalınır. Batı müziğindeki “la” bizde “re” oluyor, hâlâ düzeltemedik bu
yanlışı. Ama Türk müziğindeki, udtaki ve kanundaki “re” sol klarnetteki “re” ile
aynıdır. O yüzden sol klarnet tercih ediliyor. Serkan Çağrı diye bir arkadaşımız
bunun tarihini araştırıyor. İTÜ’de hocalık yapıyor. Kendisinin de bir albümü var.
G.A.: Klarnet, Romanların en çok kullandığı saz.
H.Ş.: Değil aslında. Hani bir laf vardır ya, herkes Fenerbahçeli doğar. Her
Roman klarnetçi olmak istiyor. Ama olamıyor.
G.A.: En çok plağı klarnetçiler yapmış...
H.Ş.: Çünkü klarnet solist bir enstrüman, ön planda. Güçlü bir saz. Eskiden ses
sistemleri, akustikler bu kadar iyi değilken, en çok öttüren kazanıyordu. Kemancı
orda gıy gıy yaparken, klarnetçi bir dütle her şeyi kapatır. Türk halkı klarneti çok
seviyor, hem neşesini hem de hüznünü seviyor.
Müzik: Haydar Tatlıyay, Nihavent Sirto (CD: Kemanî Haydar Tatlıyay, Kalan
Müzik).
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G.A.: Şimdi 1940’lardan bir kayıt,
başka bir solo saz. Plaklar arasında
kemancıların plakları da var... Kemanî
Haydar Tatlıyay 1908-1963 yılları
arasında yaşamış, Dramalı, bazı kaynaklara göre Serezli...
H.Ş.: 1930’lardan itibaren belirli isimler var. İki elin parmakları kadar.
Bunlar bir tarz oluşturmuş Türk müziğinde. Biz asimile olurken, Türk müziğini de kendimize uydurmuşuz belki.
Eski zamanlarda, 1910’lara bile baktığımızda Klasik Türk müziği ağırlıktadır, Dede Efendiler falan... Sonra işin içine daha neşeli, daha farklı tınılar girmiş,
bunu yaratanlar Haydar Tatlıyay gibi, Şükrü Tunar gibi müzisyenler. Türk müziğinin bugünlere gelmesinde çok büyük emekleri vardır bu insanların. Biz genç
müzisyenler olarak hep eski müzisyenleri dinleyerek bir şeyler öğreniyoruz. Belki
de onları taklit ediyoruz, feyz alıyoruz. Ama bu insanlar hiç kimseden feyz almadan
kendileri yaratmışlar bu tarzı. O yüzden her zaman en büyük olarak kalacaklar.
Müzik: Kemanî Cemal, Çeribaşı Oyun Havası (LP: Kemanî Cemal).
H.Ş.: Bunu bilmiyorum mesela...
G.A.: Abdullah Kılıç’ın “Edirne’de Roman Müziği” başlıklı yazısından aktaralım:
“Daha önceleri toplumdan kopuk yaşayan ve kendi kimliklerini açıklamada çekingen davranan Çingenelerin toplum tarafından kabul görmesinde, 1970’lerde hızlanan plak endüstrisinin önemli bir rolü vardır. Bu tarihe kadar birçok ünlüye eşlik
eden Çingene çalgıcısı olmasına rağmen, Makedonya kökenli bir Çingene olan
klarnetçi Muhacir İbrahim, sadece yöresel Çingene oyun havalarını icra etmekle
kalmaz, yirmi beşe yakın plak doldurarak hem kayıt sektörüne tek başına giren ilk
Çingene olur, hem de kendinden sonra gelen meslektaşlarına örnek olur. Daha
sonra kemanî Cemal Çınarlı da onun yolunda giderek geçimini müzikten sağlar...”
Bu parça, aslında bildiğimiz Mastika. Ama buradaki ismi “Çeribaşı Oyun Havası”.
Bir başka plakta “Romen Havası” olarak geçiyor. Bizim nesil bu ezgiyi seksenli
yıllardaki “Mastika mastika, sigarası Malbora” şarkısından hatırlar...
H.Ş.: Evet, “Mastika”yı kısaca bir çaldı, sonra başka bir şeye devam etti. Ama bu
tema eskiden beri olan bir şey... “Mastika”, bir Roman havasıdır. 9/8’lik ve
2/4’lük bir tema vardır, net olan... Şimdi TRT’de bile bir sürü müzisyen arkadaş
Roman havası çalabiliyor. Eskiden o tarzı bilmiyordu insanlar, Romanların ken-
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dilerine hastı. Ama artık Türk müziği içinde öyle bir yayıldı ki, Türk müziğinden
bir parça gibi.
G.A.: Cumhuriyet öncesinde Ermeni ve Rum müzisyenler çok fazlaydı. Herkes
göç edince, Romanlar onların açığını kapatmış olabilir mi? Bir kısmı da
Balkanlardan mübadele yoluyla buraya gelmiş olabilirler...
H.Ş.: Doğru, Ermeni ve Rumları maalesef kovmuşlar ülkemizden. Yunanistan’da
bir sürü arkadaşım, büyük amcalarım falan var; İstanbul deyince hâlâ ağlıyorlar.
O insanlar Türk müziğini çok seviyorlar ve iyi çalıyorlar. Çok tanıdığım udçu,
kemençeci, kanuncu var Yunanistan’da. Onların yokluğunda burada birilerinin
ön plana çıkması gerekiyordu, yoksa büyük bir eksiklik olurdu.
Müzik: Kemanî Zogo ve Arkadaşları, Göbek Havası (45’lik).
G.A.: Hakkında bir bilgi bulamadım. İsmine bakarsak, Arnavut olmalı...
H.Ş.: Balkan müziklerinde Türk müziğinin büyük hâkimiyeti var zaten. Belki de
zamanında burada yaşayan insanların göç etmek zorunda kalmalarından dolayı.
G.A.: Osmanlı döneminde, İstanbul’daki Roman sanatçıların iki tane loncası
var. Biri Edirnekapı loncası, diğeri de Ayvansaray loncası. Bu Ayvansaray loncası çok önemli sanatçılar yetiştiriyor. Osman Cemal Kaygılı’nın Çingeneler romanında bu loncalar çok ayrıntılı işleniyor. “Onlarda tükenmez saymakla çalgıcılar.
Zurna mı dersin, klarnet mi, kemençe mi, ut mu, kanunça mı, hanende mi, çengi
mi gırladır. Hem de hepsi kıyak ustadır...” diye anlatıyor Kaygılı. Bu kitaptan bir
isim listesi de çıkarabiliriz: Hanendelerden Kurban İsmail, Ayvansaraylı Mehmet
ve Mehmet’in babası Hurşit, Çengilerden Sulukuleli Büyük Mestinaz, Çakır
Melek, İnce Pakize, Koca Güllü, Büyük Şöhret, Çakır Emine... Çalgıcılardan
kemaneci Meftun, zurnacı Yakomi (Vidos’tan göçebe), zurnacı Arap Mehmet,
zurnacı Çakır Emin, klarnetçi İnce Mehmet, çiftenağracı Kahraman (çiftenağra:
İki küçük dümbelekten oluşan ve değnekle çalınan bir saz, kudüm, nakkare),
kemancı Bülbülî Salim... Bir de klarnetçilerin piri İbrahim varmış ki, alaturka
incesaza klarneti o sokmuş.
H.Ş.: Hadi ya, bak şimdi!
Müzik: Gelibolulu Hasan Yarımdünya ve Arkadaşları, Çilingir Pancarı (45’lik).
G.A.: İpucu: Okay Temiz’in klarnetçisi olarak tanınıyor.
H.Ş.: Hasan Yarımdünya mı? Herhalde gençlik yıllarından bu 45’lik.
G.A.: Hasan Yarımdünya (ya da Hasan Gırnatacı) 1945’te Şarköy’de doğmuş.
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Gelibolu’ya yedi yaşında gelmiş. On
yedi yaşına kadar keman çalmış, sonra
klarnete geçmiş... Hep teksesli / çoksesli tartışmaları yapılır ya, Roman
parçaları kendiliğinden çoksesli gibi.
H.Ş.: Gibi. Aslında değil. İkisinin
ortasında kalmış bence. Ben altı yıldan
fazla çalıştım bu adamla. Benim klarnet çalmamda çok etkisi vardır. Hâlâ
çalışıyor... Yüzlerce festivale gitti.
G.A.: İçlerini bulamadığım bazı 45’lik
kapaklarım var. Bakmak ister misin?
Mesela biri Keşanlı Hüseyin Gezek.
Hasan Yarımdünya
H.Ş.: Hadi yaa! Bak, bu klarnetçi şu
anda Üsküdar’da yaşıyor. Bu resim kaç
senesinden, bilmiyorum. Ama görseniz, bu adam hâlâ aynı. (gülüşmeler)
G.A.: En az otuz senelik plak bu.
H.Ş.: Çok ciddi söylüyorum, adam hâlâ aynı. Çok merak ediyorsanız, Üsküdar’da
Selamsız diye bir Roman mahallesi vardır, bu fotoğrafı yanınıza alın, gidin, şok
olun!.. Ben tanırım kendisini, hâlâ çalıyor... Öbür plaktaki Kara Hüseyin’in de
oğullarını tanıyorum ben. Geçen gün tanıştık.
Müzik: Tekbıyık İzzet ve Arkadaşları Emine Oyun Havası (45’lik).
G.A.: Kapağı çok komik bir plak. Dört ayrı plak hep aynı kapakla çıkıyor karşıma
piyasada. Resim üzerine adamın uyduruk bıyığı yapılmış. Bu da çoğu gibi konuşmalı, atışmalı bir plak.
H.Ş.: Benim elimde hiç böyle dökümanlar yok... Hep böyle arkadan sesi gelen
kadınlar olur. Grek müziğinde de böyle. Bu plağın fazla piyasa olduğu belli, iş
olsun diye yapılmış... Türkiye’de Roman müziğine aslında çok katkıda bulunmuş
bir adam vardır: Belki de iki bin taneye yakın plağı ve kaseti olan Deli Selim.
Bizim piyasanın içinde her müzisyenin kendine göre bir rafı vardır. En alttan
yükseğe doğru çıkarlar... Deli Selim, Türkiye’deki en kötü klarnetçilerden biridir.
Çünkü komik çalar. Belki bunu söylemem çok ayıp ama, rezalet çalar. Bu kadar
da olmaz yani. Hep gülerdik biz onun çalış tarzına ve numaralarına. Sonradan
fark ettim ki, adamın kendine has bir tarzı varmış. İyi çalmak, ille de kusursuz
çalmak ya da doğru sesleri basmak değilmiş. Adamın asıl yapması gereken şey
insanları oynatmaktı ve oynatıyordu. Yeni öldüğü dönemlerde turnedeydim ben.
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Sakari Kukko diye bir saksofoncu vardır, flüt de çalar, piyano da çalar. Dünyanın
bir sürü müzisyeniyle çalışmıştır. Deli Selim’i sordu bize. “Öldü” deyince, başladı
hıçkıra hıçkıra ağlamaya. Turnenin ortasında, onun yaşadığı şehire, evine gittik,
bir dolap dolusu Deli Selim kaseti vardı adamın.
G.A.: Özel kayıtlar mı?
H.Ş.: Hayır, piyasa kasetleri. Deli Selim her hafta kaset çıkarıyordu. (Gülüşmeler)
Yanına üç-beş arkadaş alıyor, giriyorlar stüdyoya, belki de evde teyple kayıt yapıyorlardır pata küte. Ben bir yıla yaydım bu albümü yapmayı. Yavaş yavaş, sindire
sindire... Ama onlar, ne çalacaklarını bilmeden, hadi kaset yapalım deyip oturup
hadi bir çiftetelli, ardından 9/8’lik çalıp kaset çıkarıyorlardı. Deli Selim’in şarkıcıları da meşhurdu. Billur sesli şarkıcıları vardı. Bir de onun oğlu var şimdi: Akıllı
Selim. Ama babasından daha kötü çalıyor. Onda hiç ışık yok. (gülüşmeler)
Müzik: Mustafa Kandıralı ve Arkadaşları, Zennube Oyun Havası (LP: Oyun
Havaları).
H.Ş.: Atilla Taş meşhur etti yenilerde bu parçayı...
G.A.: Mustafa Kandıralı, senin hocan olduğunu söylüyor.
H.Ş.: Diyebiliriz aslında. Çok dinledim onu. Hâlâ da onun taklidini yaparım.
Son bayramda, TRT 2’deki “Dünyanın Türküsü” programımızı seyrettiniz mi?
Gündem Yaylı Grubu’yla oyun havalarını çaldık. Orada Mustafa Kandıralı’nın
taklidini yaptım aslında. Onun biraz daha modern hâli işte... Hareketlerini bile
taklit ediyorum adamın. Mustafa Kandıralı ve Şükrü Tunar çok önemli adamlardır. Bence onların üstüne kimse çıkmayacak.
G.A.: ’86’dan beri çalmıyormuş...
H.Ş.: İki yıl önce Açıkhava Tiyatrosu’nda Vasilis Saleas’la çaldım ben. Vasili
Saleas dünya çapında bir klarnetçidir, çok meşhurdur, çok büyüktür. Mustafa
Kandıralı’ya olan saygısını kuliste olup görmeniz lazımdı. Sahnede de birkaç
numara yapıyor, “Mustafaaa” diye bağırıyor, “bak, senin gibi çalıyorum” gibilerinden... Kandıralı, bütün Balkanlara ve Araplara bu tarzı yaymıştır. Mustafa
Kandıralı mı, Şükrü Tunar mı konusunda kararsızım. Siyahla beyaz gibi. Çok
temel müzisyenler.
G.A.: Kandıralı Amerika’da da caz çalmış. Hatta bir röportajında “Louis
Armstrong’la da çaldım. Ama öyle kafasız adamım ki, onlarla bir fotoğraf çektirmemişim” diyor.
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Müzik: Deli Selim & Kadir Ürün,
Limoncu - Bizim Mahalle (CD:
Edirne Romanları).
H.Ş.: Bu tam Roman havası işte.
Budur yani.
G.A.: Özellikle eski 45’liklerde gizli
bir takım numaralar var. Herhalde
erotik bir söylem: Bayılma numaraları, doktor, iğneci, pansumancı...
Bunlar ne anlama geliyor, bilemiyorum. Gazetelerde yeni bir haber
çıktı: Kültür Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Edirne Roman Halk Müziği
Topluluğu korserler verecekmiş. Kendi dillerinde Romanca oyun havaları hazırlamışlar. Sen Romanca biliyor musun?
H.Ş.: Hayır, aslında kullanılan birkaç kelime var ama onlar işe yaramayacak
argo laflar.
G.A.: Altmışlarda İzmir Karşıyaka’da kullandığımız bütün argo laflar Romanca’ydı
mesela. Erkek adam anlamında baro derdik. Piyiz içkiydi, sipali paraydı, “paralar
cicoz” derdik “bitti” anlamında... Çeribaşının Edirne’deki Kakava şenliklerini
açış konuşmasında söylediği Romanca sözcükler, aslında, Romanların namaz
kılarken söyledikleri sözlermiş: “Kamata mançez / Bilekten palançez / Akine
nanay / Dikine nanay / Lop aşağı mançez / Lop yukarı mançez / Diklâm toparles
/ Kuklam toparles / Peş kana tahtaya yat / Sağına selam / Soluna selam / Paca
davlesa / Ve aleikumselam”. Bunları, namaz kılarken, yapacakları hareketleri
unutmasınlar diye kendi kendilerine söylerlermiş. Romanlar gerçek anlamda
müslüman olmamışlardır, pagan olarak görürüm ben onları.
H.Ş.: Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye’deki Romanların yüzde yüzü müslümandır. Hem de ciddi anlamda müslümanlaşmışlardır.
G.A.: Belki sonradan, yeni yeni oluşmuştur bu durum.
H.Ş.: Ona bakarsanız, Türklerin Müslüman olması da çok fazla uzağa dayanmıyor.
G.A.: 1980’lerde Sulukule’ye gittiğimde, dinle bir alakalarının olmadığı belliydi.
Dışarı karşı bir korunma mekanizması olarak dindarlığı gösteriyorlardı ama din
kültürleri yoktu. Belli Roman bölgelerinin, özellikle getto olarak kalan yerlerin
dinle alakaları göstermelik.
H.Ş.: Benim hiç tanıdığım yok öyle biri... Dünyada en kalabalık toplumun
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Çingeneler olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Ve biz hiçbir şekilde örgütlenemeyen, kendine hayrı olmayan bir toplumuz. Müzik ve dans hariç. Biz ancak
sahnede örgütlenebiliyoruz. Bu ülkede hâlâ Çingene lafı küfür sayılıyor. Bunun
en büyük suçlularından biri de biziz. Aslını inkar eden kâfirdir. Biz önce
Romanlığı kabul edemiyoruz halk olarak. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde, TRT’de,
Kültür Bakanlığı’nda, senfonilerde bir yerlere gelmiş bir sürü Roman müzisyen
vardır. Bunlara gidip “Roman mısın” dediğinde, adam bozulur. Çünkü söyleyemez Roman olduğunu. Ekşi Sözlük’e bir girin de okuyun, neler yazmışlar
Çingeneler hakkında. Küfretmiyorlar, ama saçmasapan konuşuyorlar... Ben 14
yaşımdan beri dünyayı dolaşıyorum, Türkler dünya gözünden nasıl görünüyorsa
-biz hâlâ yobaz, fesle dolaşan, sarıklı cüppeli insanlarız onlara göre- nasıl biz
Türkler kendimizi anlatamıyorsak dünyaya, biz Çingenelerin de maalesef
Türkiye’de çok çirkin bir yerimiz var. İnsanlar “aa, bu Romanlar ne güzel çalıyorlar” diyor ama arkanı döndüğünde başka şey söylüyor. Bizim halkımız maalesef
zihinsel olarak yobaz. Türk insanı olarak biz böyleyiz maalesef. Film ya da tiyatro
yapan bir sürü oyuncunun ağzında bir Roman konuşma tarzı vardır, biliyorsunuz.
Hani böyle burnunu tıkayıp... Bunu gördüğümde, o insanları gırtlaklayasım geliyor. Hiç öyle bir şey yok aslında... Benim 11 yaşında bir oğlum var. Doğduğunda,
eve gelince hemen klarnetleri, trompetleri dizdim, fotoğraf çektim. Udları, notaları evin içine dağıttım. Klarnetle kulağına ne taksimler yaptım. Ama herif on bir
yaşına geldi, hâlâ çalamıyor, Allah kahretmesin! Benim en büyük hayalim
buydu. Şimdiye kadar bütün hayallerim gerçekleşti. Hayal etmediğim bir sürü şey
de gerçekleşti. Ama içimde bir burukluk var, oğlum çalamıyor diye...
Müzik: Erköse Kardeşler, İstanbul Geceleri (LP: Oyun Havaları).
G.A.: Udda Selahattin Erköse, kemanda Ali Erköse, klarnette Barbaros Erköse...
Selanik göçmeni Bursalı bir aile... Erköseler Romanlıklarını kabul etmiyorlar
galiba.
H.Ş.: En has Romanlardandırlar aslında.
G.A.: Barbaros Erköse de neredeyse yetmiş yaşına geldi. Haydar Tatlıyay’ın
CD’sinde Barbaros Erköse’nin gençlik resmi var.
H.Ş.: Bakayım. Vay be! Bu Haydar Tatlıyay mı? Kulağa bak adamdaki! Haydar
Tatlıyay da çok şey katmıştır Türk müziğine. Çok güzel şarkıları, saz semaileri,
peşrevleri vardır.
Müzik: Okay Temiz, Hopscoth / Koca Arap (CD: Fishmarket).
G.A.: Baban Ergün Şenlendirici ilk parçada trompet, ikincisinde davul çalıyor.
Hayal Kahvesi’nin açıldığı yıllarda, Okay Temiz’le beraber baban da sahneye
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çıkardı. Ayrıca Acid Trippin grubuyla
da çalardı. Roman olduğunun farkında değildik, galiba tipinde öyle bir
hava yoktu. Nasıldı babanla ilişkin?
H.Ş.: Babamla beraber büyümedik.
Ben altı yaşındayken onlar İstanbul’a
yerleştiler. İlkokul falan derken, on
bir-on iki yaşlarına doğru geldim bu
tarafa. On iki yaşımdan itibaren
babamla hep beraber çalıştık. Son
altı-yedi senesinde hep bir aradaydık.
Okay’la, Laço grubuyla, Embryo’yla,
Balık Ayhan’la hep beraber çalıştık.
Babam dünyanın en iyi cazcılarıyla
tanıştı, bir sürü projede yer aldı, ama hak ettiği ilgiyi göremedi.
G.A.:Trompet, Romanlarda çok sık rastlanan bir saz değil.
H.Ş.: Trakya’da ve diğer yerlerdeki Roman kültürlerinde klarnet, keman, kanun
olur ama trompet ve saksofon duyamazsınız. Ama bizim Bergama’da, sanki Balkanlardan çekirdek bir kitle gelip oraya yerleşmiş gibi, trompet ve saksofon kültürü
vardır. Makedonya’daki gibi, Bulgarlardaki gibi, trompet ve saksofon çalınır.
G.A.: Şükrü Tunar da anlatıyor ya, klarneti bandoda görüp keşfettiğini. Ege’de
bando kültürü olabilir.
H.Ş.: Şükrü Tunar aynı zamanda inanılmaz güzel saksofon çalardı. Edremit’te,
Bergama’da, Soma tarafında, Balıkesir’de trompetçiler ve saksofoncular vardır ve
çok güzel Türk sanat müziği çalarlar. Ben de biraz trompet çalmaya çalışıyorum.
Müzik: Kibariye, İyimserim (LP İyimserim).
G.A.: Kibariye’nin ikinci longplay’i bu. Sözler Ümit Yaşar Oğuzcan’ın... Kibariye’yi
çok sevdiğini biliyoruz. Laço Tayfa’nın bir albümünde de konuk sanatçıydı...
Kibariye’nin gençliği bu: Baksana şu fotoğrafa, dökülüyor her tarafı.
H.Ş.: Ama budur yani. Ona başka bir şey giydiremezsin ki. Bu kadına daha güzel
bir kıyafet giydirdiğinizi hayal etsenize. Olmaz. Normal durmaz.
G.A.: Kibariye nereli? Sulukuleli mi?
H.Ş.: İzmirli. İkiçeşmelik’ten... İnsanlar Kibariye’yi görünce, hafiften gülümsemeye başlıyor. Aşağılama değil ama aşağılamaya yakın bir şey. Bu bizim halkımızın zihniyet yobazlığıyla ilgili. Evet, bu kadın gerçekten komik. Kadının tipi öyle,
ne yapalım yani? Ama bu kadın Türk müziği için bir Ümmü Gülsüm’dür... Büyük
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bir sestir. Büyük bir sanatçıdır. Bir
Sibel Can gibi, bir Hülya Avşar gibi,
kim varsa karizma ve oturaklı bir kadın,
bu sese sahip kadının öyle bir kadın
olduğunu hayal edip bir şarkısını dinlerseniz eğer, Kibariye’ye bakışınız bir
anda değişir. Kadıncağızı İzmir’de,
Fuar’da sahnenin arkasından okutmuşlar, Safiye Ayla’nın başına gelen onun
da başına gelmiş. Bakınca bir gülümseme geliyor insanın içinden ama dinleyince öyle olmaması lazım. Yurtdışından
tanıdığınız müzikle ilgilenen arkadaşlarınız varsa, bir albümünü alıp dinletin
bakalım, bu ses nasıl bir sestir diye... Japonlar ödül verdi ona. En akordlu ses ödülünü aldı: Hiç detone olmadan en doğru söyleyen şarkıcı ödülü... Olayın teknik
kısmını bilse, böyle okuyamaz. Tamamen doğaçlama olarak doğru okuyor. Bir şahit
olun lütfen. Kibariye’yi canlı olarak dinlemenizi isterim. Tabii ki klasik okuyan,
opera okuyan hocalarımız var. Ama biz piyasa ve Romanlar hakkında sohbet ediyoruz şimdi... Gönül Akkor, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en önemli sesidir bana göre.
Bence en büyük o. Kibariye ondan sonra geliyor. Gönül Akkor ve Kâmuran Akkor
da Romandır. Kâmuran Akkor o kadar güzel okuyamaz ama Gönül Akkor bir derya
deniz gibidir. Bulabilirseniz, Gönül Akkor albümlerini alın. Bir gün dinlemek isteyebilirsiniz.
Bir kız öğrenci: Küçüklükten beri bana hep söylerler: “Seni annenle baban
Çingenelerden mi almış?”
H.Ş.: Niye, çok eğlenceli bir kız mısın sen?
Kız öğrenci: Çok oynardım, şarkı söylerdim... Çocuk aklımla, Çingeneler çok mu
kötüdür acaba diye düşünürdüm... Antalya’da bir Çingene ailesi komşumuzdu, bir
gün bizi düğünlerine davet ettiler, o gece “ben galiba buraya aitim” dedim. Çünkü
kadınlar, erkekler, ellerinde rakı bardakları, çok rahat oynuyorlar... Bizse kültür
olarak çok sınırlandırmışız kendimizi. Ben şimdi fotoğraf bölümünde okuyorum.
Çingeneler bu alanda çok önemli malzemedir fotoğrafçılık öğrencileri için.
H.Ş.: Evet, çünkü çok renklidirler ve doğaldırlar... Sen de yaşamışsın, görmüşsün... Ben bir yazı okumuştum. Çingenelerin lanetlenmesi nasıl olmuş, biliyor
musunuz? Hz. İsa’nın çarmıha gerilirken el ve ayaklarına çakılan çivileri
Çingeneler yapmışlar. Ulan ne alakası var! Çingene çiviyi yapmış. Sen o çiviyi
çakanı lanetlesene! (gülüşmeler)
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EK: 3

Roll dergisi buldu ve konuştu: Keşanlı Hüseyin Gezek
Soru: Bu 45’liğin çıktığı zamanları hatırlıyor musunuz?
Hüseyin Gezek: Bilmem ki, kırk sene vardır, fazlası da vardır ihtimal. Bizim
menajerimiz vardı bir tane, o da öldü, neyse, o bizi Unkapanı’nda bir şirkete
götürmüştü. O zaman kaset yoktu affedersin, sadece plak... O arkadaşlarla grup
olarak Keşan’da çalışıyorduk önceden, sonra gittik yaptık.
S: Bu çaldığınız tek 45’lik mi?
H.G.: Evet ya, o öyle tektir. Bir de Sevilen diye bir şirket vardı Unkapanı’nda,
onlara bir şey çalmıştık, ama hatırlamıyorum. Zaten o fotoğrafta gördüklerinin
çoğu vefat etmiştir. Belki bir tanesi hayattadır. Sonra istesek belki yine yapardık
plak, ama affedersin, o zaman müzik yaptın mı tutulurdu. Şimdi Türk sanat müziğini seven azaldı. Org çıktı, Türk sanat müziği öldü.
S: O fotoğrafta kaç yaşındasınız?
H.G.: Yirmi-yirmi beş, herhalde.
S: Kaç yaşında başladınız çalmaya?
(Çok düşününce eşi araya giriyor): “Dokuz-on yaşında başlamıştır. Çocukkene
kaval çalıyordu. Sonra ilerledi, kendiliğinden klarnete geçti. Kendisinin okuması yoktur. Çok bilgisi de yoktur diyeyim ben size. Yani öyle notayla çalışmışlığı
yoktur. Kafadan...”
S: Kaç senelik evlisiniz?
(Eşi cevaplıyor): “Elli sene dolmuştur. Biz bir evde doğduk, büyüdük, orada da
evlendik işte. Keşan, Malkaralı’yız biz, ama kırk sene önce geldik İstanbul’a.
Gençliği Keşan’da geçmiştir bunun.
S: Plak para kazandırmış mıydı?
H.G.: Bir miktar almıştık tabii, ama çok da değil. O zamanın parası başkaydı tabii.
S: İstanbul’da nerelerde, kimlerle çalıştınız?
H.G.: Gazino nerede varsa işte... Bostancı’da çalıştık, Çamlıca’da çalıştık, Dilek
Gazinosu... Cümbüş diye bir yer vardı. Kartal, Pendik, Yakacık, gitmediğimiz yer
yok. Değişik sanatçılarla çalışmışızdır, isim bilmem, Bülent Ersoy’la da çalıştım
affedersiniz. Zaten o sebepten geldik Keşan’dan buraya. Köy yeri başka, İstanbul
başka... Bizim oralarda yirmi dört saat çalarsın, İstanbul’da bir saat çalar, evine
gidersin. Düğün âlemi başka, sahne başka. Solist programını bitirince iş biter,
düğün uzar da uzar.
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S: Keşan’da çalışacak müzikli yerler var mıydı?
H.G.: Orada âlemlere takıldık zamanında. Doğum günü olur, toplantı olur. Şimdi
artık gazinolar iş yapmıyor ki. Telefon gelirse, gideriz bir yerlere.
S: Şimdi haftada kaç gün çalışıyorsunuz?
H.G.: İki gün. Eski işler yok artık. Yılbaşında Bostancı’da Sofra diye bir yer var,
oraya gideceğiz kısmetse... Fasıl işte...
S: Nereden başlıyorsunuz fasıla? Her gece program aynı mı?
H.G.: Şimdi, makamlar var: Hicaz var, nihavend, uşşak, hüzzam, segâh... Makam
dolu yani. Arkadaşımız ne okuyacaksa oradan giriyoruz, hicaz mı, nihavend mi,
ona göre peşrevini yaparız.
S: Sizin en sevdiğiniz makam hangisi?
H.G.: Hicazı severim.
S: Siz kaç senedir aynı şeyleri çalıyorsunuz, ama dinleyenler değişiyor. Onların
istekleri de değişiyor mu?
H.G.: Şimdikiler pek değişik. Arabesk seven var, pop müziği bile isterler.
S: Ne istiyorlar mesela, fasıl grubundan Tarkan istedikleri oluyor mu?
H.G.: Biz solist ne söylerse onu çalıyoruz. Tarkan da istiyorlar tabii, öyle bir şeyler uydurup çalıyoruz.
S: Kızıyor musunuz bu duruma?
H.G.: Yok, müzisyen adam kızmaz. Müzisyen adam geniş olur. Kızacaksan yapmazsın o işi. Bir kere Mahallenin Muhtarları’nda bile çaldık.
S: Klarnetin dışında kanun da çalıyorsunuz, değil mi?
H.G.: Kanunda o kadar ahım şahım değilimdir.
S: Kaç senedir aynı klarneti kullanıyorsunuz?
H.G.: Ooo... Kırk sene. Karaköy’den, Mercan Yokuşu’ndan almıştım.
S: Bu fotoğraftaki klarnet yani...
H.G.: Aynısıdır. Yerli değil tabii bu, Paris’ten. On beş liraya mı, yirmi liraya mı,
öyle bir şeye almıştım.
S: Üfledikçe güzelleşir mi klarnetin sesi?
H.G.: Tabii, ama sesten anlayacaksın. Çaldığında güzel sesi tanıyacaksın.
Ustaysan anlarsın tabii, usta değilsen ben n’apayım?
S: Şarkı söyler misiniz?
H.G.: Ben hep klarnet çalarım, ama dost meclislerinde elimden geldiğince söylerim de istersem.
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S: Şarkıcılardan kimleri beğenirsiniz?
H.G.: Sibel Can var. Bülent Ersoy iyidir, sanatçıdır. Muazzez Abacı...
S: Sizin anne tarafı komple müzisyenmiş galiba...
H.G.: Tabii, annemin abileri. İbrahim
Çelik amcamdı. Ramazan Sert annemin kardeşiydi. Sülale sırf müzisyendi.
Evde hep müzik, hep müzik.
S: Başka bir iş yaptınız mı hiç?
H.G.: Yapmadım. Yapamazdım ki
zaten, ne yapayım?
S: Kendi besteniz var mı?
H.G.: Arkadaşlarımızla oturduğumuzda yapmışızdır. Tek başıma yapamıyorum.
S: Klarnetçilerden kimleri beğeniyorsunuz?
H.G.: Selim Sesler iyidir; o da uzağımız değildir zaten, görüşürüz. Hüsnü var,
Alâaddin var, Bergamalı İsmail, Tilki Bülent, Dilâver, Çanakkaleli Aydın,
Ödemişli Memet, Balıkesirli Kemal, Kaşık Ali, Kara Ali, bunlar iyi müzisyendir.
Dört dörtlüklerdir yani.
S: Sizin küçükken etkilendiğiniz bir usta var mı?
H.G.: Eski çalışlar başka, yeniler başka. Şimdi daha güzel çalıyorlar. Eskiden bu
kadar nizam yoktu, şimdi herkeste malûmat fazla. Benim ustam öldü, rahmetli.
Hasan Abi vardı, Hüseyin Abi vardı, Salih Abi, Ramazan Abi... Keşan’da mahallenin abileri bunlar. Hepsi öldü... Zaten senelerdir Keşan’a gitmişliğim de yok.
S: Sizin içkiyle aranız nasıl?
H.G.: İyidir. Rakı severim, aslan sütüdür, viskiden iyidir bence. Eskisi gibi içemiyoruz ki. Gençken içerdik bol. Şimdi içmek yok. Ameliyat oldum ya ben.
S: Selamsız’da çok müzisyen var mı?
H.G.: Vardır. Düğünlere geleceksiniz siz. Kadınlar gecesi başka, erkekler gecesi
başka. Kına gecesi yapılır. Salonda olursa, dansöz de gelir. İsterseniz oynatayım
benim torunları da...
(Söyleşi: Pınar Öğünç)

