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Kumkap› “dahil olma”n›n belki de en kolay olduğu semtlerden biri.
Bir “merhaba”yla kabul görmek ve her köşesinde başka bir öyküyle
karş›laşacağ›n›z mecralara ak›p gitmek mümkün. Üstelik gizli
kalm›ş da değil bu hikâyeler: Alex Gregorian’›n, Veronika Han›m›n,
“40 y›ll›k esnaf” Bekir Ağbinin, Kumkap›n›n “malumatl› kerizciler”inden
oluşan “Grup Tiyara”n›n öykülerine ortak olmak için bir nebze
kulak kabartmak yetiyor.
NOSTALJİNİN BUGÜNLE RAKSETTİĞİ SEMT

Kumkap›’da bir gün
YAZI ESİN KUMRAL
FOTO⁄RAFLAR GÜRCAN ÖZTÜRK

“Burada 75 milleti bulabilirsiniz evlad›m” diyor
Kumkap› pazar›n›n esnaflar›ndan Alex Gregoriyan.
Tezgah›n üstüne boca edilmiş, “janjanl›” paketlere
sar›lm›ş Rus kahvelerine tak›lm›ş olmal› gözümüz.
Alex Bey’in dikkatinden kaçm›yor. “Al›n, benden

Kumkap›’n›n her köşesinden
“insan öyküleri” toplamak
mümkün.

olsun. Afiyetle için. Bunlar› Rusya’dan getiriyorum.
9 y›ld›r buraday›m ben. Daha önce
Ermenistan’dayd›m. Şimdi burada… Ama sanmay›n
ki problem var. Problem yok burada halklar
aras›nda. Herkes birbirini sever. Birçok dostum var.”
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“75 milleti bulabildiğiniz”
Kumkap›’da, doğal bir talebin
sonucu olarak hemen her yerde
yurtd›ş› ile (Senegal, Somali,
Romanya, Ermenistan vs...) çok
ucuza konuşabileceğiniz “call
center”lar bulunuyor.

“Nereden geldi ki siz?” diyen aksanl› bir ses
duyuyoruz tam arkam›zda. Veronika Han›m
haftal›k al›şverişini yapmaya gelmiş.
Komşusu Alex Beyin tezgah›ndan çocuklar›n›n çok
sevdiği Rus şekerlemelerinden alıyor.
Biz ahvalimizi anlat›rken Alex Bey, kal›n sar› ciltli
bir defter ç›kar›veriyor tezgâh alt›ndan.
“Yazd›m buraya, ödersin uygun olunca.” Veronika
Han›m›n bu duruma minnet etmesi gerekmiyor
belli ki; olmas› gerekenin d›ş›nda bir durum
yaşanmad›ğ›n› düşünüyorlar. Bize dönüyor, k›r›k
cümlelerle başl›yor anlatmaya: “Alex’in karisini
görün siz. Çok ama çok güzel bir hanim. Ben
ekonomistti Romaya’da, geldik buraya ekmek için.
Lokantada çalişiyor ben. Çocuklar çalişmiyor. Koca
öldi. Ama sizin yemeklerde kuyruk yağ var. Hiç
sevmiyor ben. Romanya’ya gideceğim sağl›k için.”
Elimi yavaşça al›p karn›na götürüyor. Şekilsiz ve
neredeyse bebek büyüklüğünde bir yumru
hissediyorum. “Na işte fitik. Ağ›r kaldirmaktan oldu.
Çok pahal› burada operasyon. Gideceğim
Romanya’ya, orada ucuz.”
Veronika Han›ma onu ziyaret edip, bir çay›n›
içeceğimize dair içten sözler verip oradan ayr›l›rken
tezgâh sohbetimize bir yerlerde dahil olmuş bir
başka Kumkap›l›, Mahmut Beyin peşi s›ra
(söylediğine göre uzun zamand›r burada yaşamasa
da buralar kendisinden sorulurmuş)
“Meşhur Bekir Abi”nin muhitine giderken buluyoruz
kendimizi. Ald›ğ›m›z bilgilere göre
“Bekir Abi, 40 y›ll›k esnaf burada”. Değil mi ki
gedikli, o halde Kumkap›’y› ondan daha iyi kim
anlatabilir ki?

Kumkap› “dahil olma”n›n belki de en kolay
olduğu semtlerden biri. Tek tük kuşkulu bak›şlara
rağmen, bir “merhaba”yla kabul görmek ve her
köşesinde başka bir öyküyle karş›laşacağ›n›z
mecralara ak›p gitmek mümkün. Üstelik gizli
kalm›ş da değil bu öyküler. Vâk›f olmak için
deşmeye, zorlamaya, sarsmaya gerek yok. Kendini
Kumkap›’ya b›rakmak ve bir nebze kulak
kabartmak yetiyor. Ketumluktan nasibini almam›ş,
z›rhs›z bir alan buras›…
“HALK H‹Ç B‹RB‹R‹NE G‹RER M‹?”
Bekir Abiyi, apartman›n›n önünde otururken
buluyoruz. Takdim ediliyoruz. Küçük has›r
iskemleler çekiliyor ve derhal çay servisi başl›yor.
Konuşma uzad›kça, bir Kumkap› klasiğine şahit
oluyoruz. “Merakl› kafalar” uzan›yor
muhabbetimize. Biz dinlemeye geldikse, onlar›n da
ekleyecekleri var elbette ki sohbete…
“Bizim arkadaşlar›m›z›n çoğu Ermeni ve Rumdu”
diye başl›yor söze Bekir Abi. “Eskiden buralarda
Rumu, Ermenisi hep birlikte yaşard›k. Kap› önü
muhabbetlerimiz bitmezdi. K›zlar›m›z rahatt›.
Şimdilerde bozuldu buralar. Bir de emeğe sayg›
vard›.” Yan tarafta tezgâh kurmuş Rima Han›m›
gösteriyor. “Kad›nlar gelmişler Ermenistan’dan.
Şurada bir şeyler sat›p ekmeklerini kazanmaya
çal›ş›yorlar. ‹lk önceleri çekindiler, baş›m›za bir şey
gelir mi diye. Dedik ki ‘biz buradayken size bir şey
olmaz.’ Kad›nlar burada 10 kişi bir evde yaşayarak
kendi baş›na ayakta durmaya çal›ş›yorlar. Çal›şan
insanlara sayg› duymak gerekir.

Kumkap›’n›n gediklisi Bekir Abi
6-7 Eylülü dün gibi hat›rl›yor.
Pazar›n esnaflar›ndan Alex
Gregorian “burada pek çok
dostum var” diyor.
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vedalaş›rken Rima Han›m, tezgâh›ndan ald›ğ› bir
çorab› zorla kolumun alt›na s›k›şt›r›yor. “Giydikçe
bizi hat›rlars›n” diyor. Ve ekliyor “Meryem Ana
Kilisesinde bir düğün olacakt›. Oraya da gidin
isterseniz.
B‹RAZ TEMK‹N
Surp Asdvadzadzin, nam-› diğer Meryem Ana
Kilisesi, Şarapnel Sokağ›nda mütevaz› görüntülü
bir kilise. Melis-Arman Taşdemir çifti bizi k›rm›yor
ve düğünlerine kat›lmam›za izin veriyorlar.
Kilisenin fiyonklarla süslenmiş salonu, mum
›ş›klar›, alt›n kaplamalar›n p›r›lt›lar› ve dev
ikonlar›n yaratt›ğ› büyüleyici güzellik “kutsal
yürüyüş”ün hakk›n› verecek gösterişlilikte. Salona,
yak›nl›k derecesine göre konuklar girmeye başl›yor.
Önce gelinin ağabey ve ablalar› (tabii ki eşleriyle
beraber) sonra küçük kardeşler, kuzenler ve k›dem
s›ras›na göre tüm misafirler… Müzikle birlikte gelin,
babas›n›n kolunda salonda beliriyor. Gelinin
damada teslim edilmesinin ard›ndan vartabet ve
episkoposlar kutsal ilahilerini söylemeye
başl›yorlar. ‹nsan› ürpertecek kadar güzel ve iyi
eğitimli bu seslerden ç›kan ilahiler düğüne mistik
bir hava veriyor. Rahip, gelin ve damada
birbirlerine hayatlar›n› adama yemini ettiriyor. Tek
bir kadehten içilen şarapla evlilik kutsan›yor. Tören
çiftlerin birbirini öpmesiyle sona eriyor. Bu törene
şahit olduktan sonra Amerikan filmlerinde
gösterilen “kutsal evlilik” törenlerinin insan›n
gözünde iyice karikatürleşmesi işten bile değil.

Melis-Arman Taşdemir çiftinin
Meryem Ana Kilisesinde
yap›lan düğün töreni.

Eskiden çok başka bir ortam vard›. 55 olaylar›nda,
64’de, 74’teki sald›r›larda bile bozulmad› birlik
beraberlik. Halk birbirine düştü gibi gösterdiler
mesela 6-7 Eylülde. Ama halk hiç birbirine girer mi?
Bunu anca asker yapar. Çocuktum daha ama dün
gibi hat›rl›yorum o günü. Ortal›k perişand›.
Kad›nlar›, k›zlar› telef ettiler. Kilisenin haç›n›
kementle indirdiler. Na bunun babas› (masa
etraf›nda toplananlardan birini gösteriyor)
kurtard› kaç Rumu ellerinden. Hepsi gitti neredeyse
şimdi. Yaşayacak hal b›rakmad›lar ki insanlarda.
Eskiden buras› prestijli yerdi. Zeki Müren gelip
burada şark› söylemişti. Şimdi ama ipini koparan
burada. Yine de ben buradan başka yerde
yaşamay› düşünmem.”
Zaman geçip, hava kararmaya başl›yor. Kumkap›’y›
yakalamak için art›k kalkmak gerekiyor. Herkesle

Bizi düğününe konuk eden ailenin
misafirperverliğine, s›cak ilgisine rağmen bir
ihtiyatl›l›k seziliyor cemaatte. Düğünün üzerimizde
iz b›rakan farkl›l›ğ›na, heyecan›na, tüm ortama
hâkim mutluluk ve iyi niyet havas›na rağmen bu
gizli mesafe buruk bir tat b›rak›yor, hakl›
olduklar›n› bilmekten belli ki…
“NEREDE O ESK‹ MÜŞTER‹LER”
Kumkap› deyince çoğu kişinin akl›na
meyhaneleriyle ünlü Kumkap› meydan› gelir.
Çapari Arif, Neyzen, Hoş Seda, Kör Agop, Liman,
Sandal… Orhan Bey, Çapari Arif’in karş›s›na
gümüşçü tezgâh› açm›ş. “H›zma sat›yor musunuz?”
diye soruyoruz. “Yav sormay›n az önce çald›lar
hepsini, biraz önce gelseydiniz keşke” diye
yak›n›yor. Sohbet koyuldukça bak›yoruz karş›dan
Çapari’nin ortaklar›ndan, Doğan Bey gelmiş.
Kumkap›’n›n bir başka klasiği de hemen herkesin
geçmişe duyduğu büyük özlem herhalde. Doğan
Bey de eski zaman müşterilerini unutamam›ş:
“Şimdi nerde, sap hepsi burada kardeşim. Paras›
olan buraya koşuyor. Eskiden az›nl›klar yaşard›
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burada. Mezelerini kendileri getirirlerdi.
Ellerinde tepsilerle meydana inerlerdi. Kiminde
midye dolmalar, kiminde sarmalar, meşhur
mezeler… Her masaya dağ›t›rlard›. Bir aile ortam›
vard›. Sesi güzel olanlar özel günlerde şark›
söylerdi. Hep birlikte eğlenirdik. O zaman›n
müşterileri gelse vallahi billahi
kafamda taş›r›m.”

ayr› dolaşan müzisyenlerin önceleyin m›zm›z bir
tonda söylediği şark›lardan ve bu şark›lara iştirak
eden biz müşterilerin utangaç seslerinden eser
kalm›yor. “Roman orkestras›” kendine güvenin
doruğuna ç›karak bildiğimiz şark›lar› renkten renge
boyarken, “utangaç müşteriler”in detone ç›ğl›klar›
meyhane duvarlar›nda yank›lan›yor. Sipalilerin3

“Grup Tiyara” Neyzen
Meyhanesi’nde program yaparken.

KUMKAPI’NIN KER‹ZC‹LER‹
Saat ilerliyor ve kalabal›klar Kumkap› meydan›n›
canland›r›yor. Meyhaneler yavaş yavaş doluyor.
Her geçtiğimiz meyhanenin önünde içeri
davet ediliyoruz. Ama daha yapacak işimiz
var, çünkü ald›ğ›m›z bir duyuma göre Kumkap›
gecelerinin emekçileri “müzisyenler kahvesinde
tak›l›yor” hâlâ...
Müzisyenlerin şefi Hayri Bey ve “Grup Tiyara”
(6 kişiden oluşuyor) ile bu kahvede karş›laş›yoruz.
“Kerizciymişsiniz1 abi” diyoruz. Ve çaylar gelmeye
başl›yor… Hayri Abi, bu sektörde çal›şmaktan
şikâyetçi. Kendisine kerizcilik babas›ndan geçmiş,
oğlunun diskocu2 olmas›n› da asla istemiyor.
“TRT’de çal›ş›rsa falan olur; ama bu işi adab-›
usulünce yapmad›ğ› için kayan çok insan gördüm”
diyor. “Gece çal›şmak çok zor. Sarhoşuyla uğraş,
içkilisiyle uğraş… Hayat m› bu?.. Zaten arabeski o
yüzden seviyoruz. Bizim hayat›m›z arabesk. Yine
bana sorarsan en kral müzik Türk sanat musikisi
derim.” Tiyaralar bir halk olarak hor görülmekten
fena halde musdaripler “Adam›n biri pis, h›rs›z,
kopuksa hemen arkas›ndan “Çingene gibi” diyorlar.
Neden kardeşim? Bir kere o adam kesinlikle
Çingene değil. Dile bile yerleşmiş. Sen şimdi
iki ceviz çürük ç›kt› diye bütün çuval› çöpe atabilir
misin? Bunlar bize böyle muamele ediyorlar.
Oysa ki bak ne kadar ünlüler ç›kt› aram›zdan.
Hüsnü Şenlendirici var mesela, çocukluğundan
tan›r›m, ay›c›k gibi bir oğland›. Büyüdü,
şimdi bizim arka sokakta oturuyor. Sonra mesela
Kibariye var, Adnan Şenses var. Var oğlu var…
Ama işte takdir eden yok. Yok k›pti, yok esmer
vatandaş... Sen beyazs›n da kuş mu konduruyorsun?
Di mi ama!”
“ÇAL Ç‹NGENEM ÇAL B‹R DAHA”
Grup Tiyara için gitme zaman› geliyor. Kumkap›’y›
anlamak için gecelerini de yaşamam›z gerektiğine
Tiyaralar taraf›ndan fazlas›yla ikna edildiğimizden
bize de Kumkap› gecelerine “akmak” düşüyor.
Meydan›n meşhur meyhanelerinden birinin leziz
mezeleriyle başlayan gecemize kerizcilerin şeref
vermesi fazla zaman alm›yor. Alkolün damarlardaki
önlenemez yükselişi karş›s›nda, her masay› ayr›

“Adam›n biri pis, h›rs›z, kopuksa hemen arkas›ndan
‘Çingene gibi’ diyorlar. Sen şimdi iki ceviz çürük ç›kt›
diye bütün çuval› çöpe atabilir misin? Bak ne kadar
ünlüler ç›kt› aram›zdan Hüsnü Şenlendirici var
Kibariye var... Ama işte takdir eden yok. Yok k›pti,
yok esmer vatandaş, sen beyazs›n da kuş mu
konduruyorsun? di mi ama!”
ortaya dökülmesiyle kendinden geçen topluluk,
Frans›z›, Korelisi, Alman›, Türkü, Kürdü, Laz›
oynay›p, Roman› çalarken, sandalyeler ve
ayakkab›lar da dahil olmak üzere fazla gelen her
şeyi bir kenara f›rlat›yor. Meyhanenin her
köşesinde -masalar›n üzeri de dahil- herkes kendi
tarz›nda bir çeşit göbek atmaya başl›yor.
Dümbelek, klarnet, ritim, tef sesiyle ortal›k inliyor.
“Bu akşam bütün meyhanelerini dolaşt›m
‹stanbul’un” dan “Oooo.. mastika mastika”
ya oradan sözleriyle ve bildiğimiz ezgisiyle pek de
bağdaşmayan neşelilikte çal›nan “tutun
kollar›mdan düşerim şimdi, yaln›z›m dostlar›m
yaln›z›m yaln›z”a hangi arada geçildiğini kestirmek
pek mümkün değil.
Çak›rkeyif haller içinde, ağ›z kulaklarda, istemeye
istemeye gözlerimizle vedalaş›yoruz içerdekilerle.
Gecenin ayaz›na kar›ş›rken art›k bir görevimiz var:
Kumkap›y› anlatmak!

DİPNOTLAR
1
2
3

Kerizci: Roman dilinde
müzisyen
Diskocu: D›şar›da müzik
icra eden
Sipali: Bahşiş

