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Sunuş
Medeniyetlerin gelişmişlik düzeyleri, oluşturdukları veya devraldıkları kurumların köklülüğü 
ve gelişmişliği ile de değerlendirilir. Kurumlar, çalışma sahalarındaki hizmetlerinin yanı sıra 
on yıllara dayanan varlıkları, toplumsal alanda görünürlükleri ve temsil ettikleri değerlerle 
algımızda yer edinirler ve zamanla birer kültürel zenginlik unsuruna dönüşürler.

Tarihi markalarımız marka değerlerini, kuşaklar boyunca varlıklarını devam ettirerek 
geliştirmiş ve geçmişten bugüne “işletme geleneklerini” yaşatarak oluşturmuşlardır. Uzun yıllar 
işletmesini ayakta tutan ve sürdürülebilir süreçler geliştiren kurumlar, itibarlı ve topluma mal 
olmuş markalar haline dönüşebilirler.

Bir ülke, bir şehir tarihi ve kültürel değerleri ile birlikte markalaşır. Ülke sınırlarını aşarak 
uluslararası düzeyde varlık gösteren kurumlar, onları var eden medeniyetin birer taşıyıcısı ve 
sembolü konumundadırlar. 

Markalaşma sürecini tamamlamış kurumlar, gerek kültürel çerçevede gerekse turizm 
alanınında marka şehir ve marka ülke kavramına değer katarlar. Kurumlar kimlikleri ve 
kültürleriyle şehirlerin, ülkelerin markalaşma süreçlerinin tamamlayıcı unsuru olarak varlık 
gösterirler.  Bu bağlamda, hikayeleri incelendiğinde de her biri somut olmayan kültürel miras 
niteliği taşıyan kıymetli tarihi markalarımızı, tanımak ve  korumak, aynı zamanda değerlerimizi 
ve geleceğimizi de korumak anlamına gelir.

Yüzyıllık Hikayeler kitabının ülkemizde uzun soluklu marka geliştirmek konusunda örnek 
teşkil ederek, genç markalarımıza ilham kaynağı olacağına, aynı zamanda kültür dünyamıza da 
hareket ve zenginlik kazandıracağına inanıyor emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum.

Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı
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Afitap
Ece Ajandası

www.eceajandasi.com For English Version

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Kâğıtçı Masalı 
19. yüzyılın ikinci yarısında Mahmutpaşa’daki 
Çakmakçılar yokuşu ile Fincancılar yokuşu 
arasındaki Büyük Valide Han, pek çok İranlı 
esnafın bir arada bulunduğu bir ticaret 
merkeziydi. Bu tüccarlar arasından genç bir 
sahaf, Mehmed Sadık Efendi de 1888 yılında 
bu tarihi mekân içinde 95 numarada mütevazı 
bir kitapçı dükkânı açtığında henüz 20 
yaşındaydı.1

Şark Ticaret Yıllıkları’nda “İrani Sahaf” 
olarak kaydedilen Mehmed Sadık Efendi’nin 
bu unvanı, Beyazıt’taki kâğıtçı esnafının 
içinde açtığı dükkânla önce Kâğıtçı Mehmed 
Sadık şeklini aldı ve daha sonra da soyadına 
dönüştü. 1898 yılı ticaret yıllığında geçen 
bir başka ifade Af itap ve Mehmed Sadık 
Efendi’nin öyküsüne yeni bir parantez 
ekleyecek türdendir; zira bu yıl içerisinde 
ticaret yapan kişiler arasında Sahaflar 
Caddesi, No. 90’da bir “M. Sadık” ile daha 
karşılaşmaktayız. Büyük ölçüde batılı turistler 
için doğuya özgü ürünler satan dükkânlar için 
kullanılan “curiosités orientales” tabiri “İrani 
Sahaf”’ın çalışma alanından çok uzak değildir. 
Annuaire Oriental’de sözü edilen M. Sadık ile 

Kâğıtçı Mehmed Sadık Efendi’nin aynı kişi 
olduğundan emin olamasak da önceki yıllarda 
ismin kaydediliş şekli ve mekânsal benzerlik 
bu olasılığı güçlendirmektedir.2 

İstanbul Ansiklopedisi’nde Reşad Ekrem 
Koçu’nun, Mehmed Sadık Efendi’yi ve 
işletmesini tanıtırken verdiği bilgiler, onun 
İrani kökenini ve iş çevresini doğrulamaktadır: 

1890-1900 yıllarında Bayezid’de, Kağıtçılar 
ve Mürekkebçiler denilen, İnkılâb müzesi 
olan Bayezid medresesinin önündeki 
baraka dükkanların en nihayetinde namlı 
bir ticarethane idi… İrani kırtasiyecilerden 
yeni dükkanı Ankara caddesinde olup “Ece” 
muhtıra defterlerini basan M. Sadık tarafından 
yarım asır kadar evvel açılmış olan Af itap 
kırtasiye mağazası o zamanlar, malın en iyisini 
ve en pahalısını satmakla tanınmıştı.

Böyle bir kuruluşun Osmanlı Devleti’nin 
of is malzemeleri temin ettiği başlıca 
ticarethanelerden biri haline gelmesi 
de elbette uzun sürmeyecektir. Osmanlı 
Arşivi’nde yer alan faturalar, ödeme 
makbuzları ve ödeme emirleri gibi 
belgelerde bazen “muhtelif kırtasiye” 
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ürünleri olarak tarif edilen alımlar, bazı 
belgelerde ise detaylandırılmıştır. Osmanlı 
bürokrasisinin Af itap Mağazası’ndan hangi 
ürünlere rağbet ettiğini bu tür belgelerden 
görmek mümkündür. Bunlar arasında sıkça 
rastlananlardan bir kısmı şöyledir: dosya 
gömlekleri, defter, mürekkepli kalem, 
mürekkep, kağıt, zarf, imza defterleri… 3

Ancak bunların yanı sıra satın alımlar içinde 
bazı ürünler vardır ki Af itap’ın gelecek 
yüzyılında hem kendisiyle birlikte anılacak 
hem de uzmanlık alanı haline gelecektir. 
Bunlar bloknotlar, cep defteri ve muhtıra 
denen ajandalardır. 4

1910’lar, harp yılları olarak Osmanlı tarihinin 
en sancılı yıllarıydı ve bu on yıl boyunca 
kurumların kırtasiye ihtiyaçlarında Hacı 
Kâğıtçı Mehmed Sadık Efendi sıklıkla akla 
geliyordu. Kalemden bloknota, cep defterine 
hatta kartondan zarfa, “kırtasiyeden” 
dendiğinde anlaşılabilecek her türlü üründe 
Bab-ı Âli Caddesi 109 Numara dikkat 
çeken adreslerden biri olmuştu.  Af  itap 
Mağazası’ndan yapılan alışverişler için 
çıkarılan ödeme emirleri devrin ekonomik 
koşulları hakkında fikir vermektedir. 
Neredeyse her belgede, satın alınan birkaç 
kalem ya da defter bile olsa, “pazarlık 
suretiyle” satın alınması isteniyordu. Af itap 
Mağazası ile ilgili belgelerde sıklıkla şu tür 
ifadelere rastlanırdı: “Emniyet Müfettişliği’nin 
refakatinde müstahdem seyyar polis 
memurları için pazarlık suretiyle Bab-ı Ali 
Caddesi 109 Numaralı Af itap Mağazası Hacı 
Kâğıtçı Mehmed Sadık Efendi’den mubayaa 
olup teslim edilen yirmi adet mürekkepli 
kalem…”5 

Üstelik Af itap Mağazası’ndan alınanlar sadece 
İstanbul’da kalmaz, ülkenin dört bir yanından 
kırtasiye ihtiyacı buradan karşılanırdı: 
“Taşraya gönderilmek üzere Af itap Mağazası 

sahibi Kâğıtçı Mehmed Sadık Efendi'den 
satın alınan on adet cep defterinin parasının 
ödenmesi…”

Af itap Mağazası ile ilgili kayıtlar mağazanın 
on yıllar içinde sıklıkla yer değiştirdiğini ve 
kapı numarasının mütemadiyen değiştiğini 
gösterse de Kağıtçı Sadık Efendi ile pazarlık, o 
bundan pek hoşlanmasa da, değişmedi. “Genç, 
kara bıyıklı, yakışıklı, çok ciddi” biri olarak 
tarif edilen Mehmed Sadık Efendi pazarlıktan 
hoşlanmaz, işyeri de ucuz mallar bulunan bir 
yer olarak tanınmazdı. Hatta Reşad Ekrem 
Koçu, “cebi yufka olan” mekteplilerin dükkâna 
pek uğramadıklarını belirtir. Beyazıt’taki bu 
mağazaya güneş anlamına gelen “Af itap” 
ismini veren Mehmed Sadık Efendi’nin işyeri 
zaman içinde sattığı “çiçekli nakışlı renk renk 
kâğıtlar, manzara kartpostallar, türlü boya 
takımları” ile muadilleri içinde ışıl ışıl parıldar. 
Bunun da ötesinde dolmakalem gibi pek çok 
ürünü İstanbul’a ilk getiren isim olarak da 
bilinirliği hayli artmıştır.6 

1905 yılındaki Beyazıt yangınının ardından 
Af itap Mağazası’nın adresi Sirkeci’deki Reşit 
Efendi Han olmuştu. 7 Kâğıtçı Mehmed Sadık 
Efendi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bab-ı Âli 
Caddesi’nde, yani siyasetin kalbinde girdi. 
Ancak Af itap’ı aynı zamanda hem Osmanlı 
hem de Cumhuriyet markası yapan, 1910’da 
üretmeye başladığı “muhtıra” defterleri oldu. 
Hatırlatma defteri gibi bir anlam kazanan 
muhtıraları basmak için bu yıllarda birçok 
matbaacı Osmanlı Devleti’nden ruhsat 
talebinde bulunmuştu.8 Af itap Mağazası ve 
Mehmed Sadık Efendi de çok geçmeden cep 
defterleri ve bloknotlarıyla Jandarma, Polis, 
Sadaret Kalem-i Mahsus (Sadrazamlık Özel 
Kalemi) gibi birçok Osmanlı kurumunun 
gözdesi haline geldi.9

Elbette muhtıralar henüz bu yıllardan itibaren 

kurumsal müşterilerden fazlasına ulaştı. 
Öyle ki bir imparatorluğun yaşam savaşı ve 
genç Cumhuriyet’in doğum sancıları muhtıra 
sayfalarında gizliydi. Kullanıcıları arasında 
kimler yoktu ki? 1916’da genç bir Mirliva 
(Tuğgeneral) olan Mustafa Kemal Paşa “Yeni 
Muhtıra Defteri” adlı defterine ilk notu 25 
Teşrinievvel 1332’de (07 Kasım 1916) aldı. 
Defterin iç sayfalarında künye bilgisi olarak 
“1331-1332/1915-1916, Tabi’ ve Naşiri Bab-ı 
Âli Caddesi’nde: Af itab ve Hurşid Kırtasiye 
mağazaları, 1331 Şems Matbaası” sözcükleri 
yazılıydı.10 

Ticaret dünyasının öne çıkan isimlerinin 
kaydedildiği pek çok yıllıkta Af itap 
Kırtasiye’yi görmek mümkündür. Bab-ı Âli 
Caddesi’nin adı Ankara Caddesi olunca, 
anlaşılan 1929’dan itibaren adres değişti, 
ancak Af itap hep oralarda bir yerlerdeydi ve 
kırtasiye denince ilk akla gelen mağazalardan 
biriydi. 11 Ayrıldığı mekânlar da bulunduğu 
yerler de unutulmadı ve markasıyla özdeşleşti. 
Sermet Muhtar, Divanyolu Caddesi’nin 
1900’lerin başındaki halini anlatırken gözleri 
eski kâğıtçıları ve Af itap’ı arıyordu:

Eski kâğıtçılardan ilaç için arasan şimdi bir 
tane yok. Bunların içinde hattatlık, tezhip işleri 
yapanlar da vardı. Şimdi Ankara caddesinde 
Af itap kırtasiye mağazasının sahibi Sadık 
Efendi Beyazıt kâğıtçıları içinde en lüks 
dükkâna sahipti. 12

İbn’ül Emin Mahmud Kemal İnal’ın eski bir 
hattatın yerini tarif ederken “Af itap Kırtasiye 
Mağazası’nın bulunduğu bina” demesi 
müessesenin İstanbul’un ne denli bir parçası 
olduğunu gösterir .13 Cumhuriyet yıllarında 
da Af itap vitrini ışıldamaya devam etti ve 
ürünleri gazetelerin reklam sayfalarında boy 
gösterdi. Bu ürünler arasında sigara tabaka 
ve kutuları, nikel ve kaplama masa takvimleri, 
mürekkepli kalemler, yazı takımları, kalem 
takımları, 14 Edison kalemleri de vardı.15  
Ancak içlerinden bir tanesi, “muhtıralar” adeta 
kendi başına bir marka haline geldi ve 109’dan 
111 numaraya taşınan mağazada,16 1920’ler 
boyunca “Yeni Muhtıra”, “Zafer Muhtırası” 
adlarıyla satıldı. Fakat Cumhuriyet ikinci on 
yılına girerken muhtıranın hikâyesine de 
hazin bir aşk öyküsü eklendi. Mehmed Sadık 
Efendi’nin oğlu Ahmet’in Afganistan’da 
âşık olduğu ve uğruna yaşamını feda 
ettiği “Ece”nin ismi muhtıraların yeni adı 

Afitap'ın tarihi levhası
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oldu. 1934’ten itibaren ajandalar artık “Ece 
Muhtırası” adıyla yayımlanıyordu.17 Üstelik 
1932’de Dünya Güzellik Kraliçesi seçilen 
Keriman Halis’e Soyadı Kanunu ile Ece soyadı 
verildi ve o yılın ajandaları da ona ithaf 
edildi.18

1930’lar, ilan sayfalarında her yeni yılda yeni 
bir Ece Ajandası’nın beklendiği yıllardı. “1936 
Ece Ajandası çıkmıştır” ifadesi meraklısının 
alışveriş listesine yeni ajandayı eklemek 
için yeterliydi. Elbette en mühimi şu uyarıyı 
dikkate alarak taklitlerden sakınmaktı: “Ece 
ismine dikkat.” Ajandalar pek çok işlevi 
içerecek şekilde hazırlanıyor, “bono tarihleri 
için mufassal cetvel ve faydalı bilgiler” ilave 
ediliyordu. 19  Ajandanın çeşidi de yıllar içinde 
arttı; 1937’de dört farklı boyda, 1976 yılında 12 
farklı türde ajanda vardı.20 II. Dünya Savaşı 
sonrasındaki kıtlık döneminde fiyatı makul 
sayılabilirdi: 1947’de çıkan iki türden 17x23 
cm ebadında olan beş lira, 17x33 cm ebadında 
olan ise altı liraydı. 21

Afitap’ın ürün gamı ilerleyen yıllarda giderek 
genişledi. 1945’te kırtasiye ürünlerinin 
ötesinde matbaalar için merdane tutkalları da 
dâhil olmak üzere basım işine dair pek ürün 

raflarda yerini almış durumdaydı.22 Bu tarihte 
ayrıca meşhur Ahmed İhsan Matbaası, Afitap 
tarafından satın alındı. 23 Soyadı Kanunu 
çıktığında eski unvanını soyadı olarak alan 
Mehmed Sadık Efendi’nin yeni adresi de 
Nuruosmaniye Caddesi, Türbedar Sokak, 
No. 14.24

Mağaza uzun süre Cağaloğlu’nda faaliyet 
gösterdi ve ardından Karaköy’e taşındı. 
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nde Hermes daktiloları, Mont 
Blanc, Sheaffer ve Parker dolmakalemleri, 
Pelican mürekkep, Edison ampulü gibi 
birçok ürünün ithalatında ilklere imzasını 
atan Afitap, ayrıca Kars otobüs biletleri ve İş 
Bankası senetlerinin basılması gibi işler 
yaptı.25

Osmanlı Bankası’ndaki faturalar koleksiyonu 
yıllar içinde Afitap Kırtasiyesi’nin alışveriş 
içinde olduğu firmaların çokluğunu gözler 
önüne sermektedir: Ali Asgar Tebrizi, 
Marifet Matbaası; Matbaa ve Hakkâk K. 
Mokosyan; Antalya Nakliyatı Umumiye 
Şirketi; Kanaat Mücellithanesi; Bayburt 
Çoruh Un Fabrikası; Matbaacılık ve Neşriyat 
T.A.Ş; Hilal Matbaası; Ferdi Tevfik Türk 

İlancılık ve Plakar Müessesesi; Fevzi-Vahit 
Fenni Gözlük, Kırtasiye, Mektep Levhaları, 
Kâatçılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi; 
Papağan Mürekkebi İmalathanesi; Hacı 
Abbas Kehnemuyi; Hanri Mitrani; Haskel Abr. 
Schemtob; Hrant Hıdışyan Mücellit ve Çızgıcı; 
Hüsnütabiat Matbaası; İlancılık Türk Limitet 
Şirketi; İsmail Hasan Sandıkçı ve Ambalajcı; 
Mehmed Arif Zarf ve Klasör İmalathanesi; 
Kınalı Zade Zühdü Kâğıt, Kırtasiye ve 
Bilimum Banka, Yazıhane, Mektep Levazımatı; 
Kitab-Kâğıd Pazarı; Medhi Tevfik; Mıhcı 
Oğlu Halil Naci Kâğıtçılık ve Matbaacılık 
Ticarethanesi; S.A. Horasancıyan…26 

Afitap Kırtasiye Mağazası ve Ece Ajandaları 
aynı bünyede hayat bulmuş ve gelişmişti. 
Edebiyat dünyasındaki izleri de Afitap 
Mağazası’nın nasıl da İstanbul’un, özellikle 
tarihi yarımadanın, simge noktalarından biri 
olduğunu göstermektedir: 

Sirkeci’de, azıcık vapur dumanıyla deniz 
kokusu yüklü rüzgâr ilk açık bulduğu caddeye 
dalar ve boy boy, renk renk, sıra sıra Ece 
ajandaları, zarif Avrupa kırtasiye malları ile 
bezeli Afitap Mağazası’nın vitrini önünde 
bakmak için durulurdu. Rüzgârın duruşu Ece 
ajandalarına bakmak için miydi acaba? 27

Ece Ajandası kullanmak giderek yerleşik 
bir alışkanlık haline geldi. Bankalar, 
ticarethaneler, hukuk bürolarının ajandaları 
içinden kendi tarihleri ve hepsinin 
sayfalarından Türkiye’nin tarihi yazılabilirdi. 
Kullanıcıları içinde 1965’te İsmet İnönü 28 ve 
sonra Nihat Erim gibi üst düzey adamları da 
vardı,29 cep ajandasını kimi zaman bir akıl 
defteri, kimi zaman bir hatıra defteri ya da 
günlük gibi kullanan sade yurttaşlar da…

Ece Ajandaları’nın Karaköy’deki merkezinde 
eski müşterilerinin yıllanmış ajandaları eşsiz 
bir toplumsal tarih koleksiyonu oluşturmakta, 

cep ajandasının sayfalarına “Bugün hülüler 
bizdeydi, küçük oğlan üşütmüş bütün 
gün kustu” ya da “Bugün babam öleli 11 
yıl oldu” yazan insanların Ece markasıyla 
aralarındaki ilişki hakkında fikir vermektedir. 
İşte bu nedenle 70’li yıllarda Ece Ajandaları 
sıklıkla “Her şeyin yenisi, dostun eskisi” 
sloganını kullanır.30 Yeni yıl ajandalarını 
alanlara verilen renkli kuponlarla yapılan, 
“Yüz kişiye 22 ayar bilezik ve son moda 
jarse elbiselik kumaş” çekilişleri de firma 
ile ajanda kullanıcıları arasındaki sıcaklığı 
göstermektedir. 31  

Ece Ajandaları’nın ve ailenin son kuşak 
yöneticilerinden Sedef Günşiray, Mustafa 
Kemal’den İsmet İnönü’ye, Oğuz Aral’dan 
Betül Mardin’e son derece değerli isimlerin 
ajandaları kullanmalarının kendilerine verdiği 
mutluluk ve gururdan söz ettikten sonra 
şöyle sürdürüyor sözlerini: “…Böyle insanlar 
Ece’yi kullandığında, evet bir şeyleri doğru 
yapıyoruz diyoruz veya onlara nasıl daha 
iyisini verebiliriz diye düşünüyoruz. Ben 
insanların Ece’yi seviyor olmasını çok anlamlı 
buluyorum, mesela kuruyemişçinin de Ece 
kullanması beni mutlu ediyor.” 32

Yüz yılı aşkın bir süredir böyle bir duyguyla 
yönetilen Afitap Kırtasiye Mağazası ve Ece 
Ajandaları, hâlâ güneş gibi ışıldayan vitriniyle, 
Boğaz’dan esen rüzgârların renk renk 
ajandalara bakmak için durduğu Karaköy’de, 
Necati Bey Caddesi 30 numarada bulunuyor. 

Ece Ajandası'nın ilk gazete ilanı - 20 Kasım 1933
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Türkiye’de şekerciliğin tatlı tarihi içinde Ali 
Muhiddin Hacı Bekir özel bir yere sahiptir. 
O, bilindiği kadarıyla şekercilerin ve hatta 
pek çok iktisat tarihçisine göre yaşayan 
şirketlerin en eskisidir. Kastamonu’nun Araç 
ilçesinden İstanbul’a gelerek 1777 yılında 
Bahçekapı’da şekerci dükkanı açan Bekir adlı 
bir müteşebbisin ticaret öyküsü Osmanlı’dan 
Türkiye’ye devrolmuş, bir lezzet yolculuğuna 
dönüşmüştür. 1817-1820 yılları arasında hac 
farizesini gerçekleştirmesinden sonra tatlıları 
ve işyeri, ismi ile bütünleşmiş Hacı Bekir 
halini almıştır. Hacı Bekir meslek hayatının 
ilk 30-40 yılı içerisinde alanında önemli 
yenilikleri takip etmiş ve öncüsü olmuştu. 
Önce Osmanlı şekerciliğinde geleneksel 
tatlandırıcı olarak kullanılan bal ve pekmezin 
yerine “kelle şekeri” de denilen rafine şekeri 
kullandı,  geleneksel su ve doku bağlayıcı 
olarak kullanılan un yerine de nişasta ile 
asırlardır sevilen tatlarını oluşturdu.1 

Hacı Bekir, çıraklıktan yetiştiği şekercilik 
mesleğinde ustalığa eriştiğinde lokumda 
benzersiz bir lezzet yakaladı ve güllü, tarçınlı, 
sakızlı, portakallı, limonlu akide şekerleri 
geliştirdi. Hacı Bekir’in bu gayretleri henüz 

XIX. Yüzyılın ilk çeyreğinde kendisine 
hatırı sayılır bir şöhret sağladı. Öyle ki 
Sultan II. Mahmud döneminde sarayın 
tedarik zincirine dahil olarak saraylılara dahi 
sevdirdiği tatlarıyla şekercibaşı unvanını 
aldı. Onun dükkanından alışveriş yapan 
bir İngiliz turist, satın aldığı lokumları 
Turkish Delight şeklinde adlandırdı ve bu 
ifade İngiliz literatüründe yerleşti.2 İstanbul 
Ansiklopedisi’nde Mehmet Ali Akbay şirin 
bir yakıştırma dese de, Abdülmecid devrinde 
“Şekerci” adlı bir tablo yapan Amadeo 
Preziosi’nin resminde tasvir ettiği kişinin Hacı 
Bekir olduğu kanaati yaygındır. Mezar taşında 
1866 yılında vefat ettiği kaydedilmiş olsa da 
ölüm tarihi için 1865 yılı da çeşitli kaynaklarda 
zikredilmektedir.3 

Osmanlı Sarayı uzun yıllar belgelerdeki 
ifadeyle “Hacı Bekir Ağa”nın şekerci 
dükkanının müşterisi olmuştu. 1853 tarihli 
bir Osmanlı belgesinde sözü edilen “Kapı 
Kethüdası Aziz’in Şekerci Hacı Bekir Ağa’nın 
dükkanına olan borçlarının tesviyesi” 
buna kanıt sayılabilir.4 Hacı Bekir Ağa’nın 
ölümünün ardından sarayla ilişkinin sürmesi 
kadar önemli bir konu da “şekercibaşılık” 
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unvanının akıbetiydi. Neyse ki Sultan 
Abdülaziz’in de gözdesi Araçlı şeker ustaları 
oldu ve Şekercibaşılık babadan oğula Mehmet 
Muhiddin’e devredildi.5 Genel kanaat takip 
eden on yıllarda ailede şekercilikle Hacı 
Bekir’in oğullarından Mehmet Muhiddin’in 
ilgilendiği yönünde ise de kardeşi Ahmet 
Şevki Bey’in oğlu Hüseyin de  bir süre işlerle 
ilgilenenler arasındaydı. Hüseyin Bey 1886 
yılında işyerine “şekercibaşı” yazan bir levha 
asmak için saraydan müsaade istemişti.6 Fakat 
1900’lere değin şekerci dükkanın tabelasında 
“Hacı Bekir” dışında bir başka isim ön plana 
çıkmadı. Ticaret yıllıklarında Şekerci Hacı 
Bekir Ağa kaydı Bahçekapı semtinde 14 ve 16 
numaralar şeklinde uzun yıllar kaldı.7 Mehmet 
Muhiddin Efendi sağlığında işletmesini halkın 
ve sarayın sevdiği bir şekerci olmanın çok 

ötesine götürmüştü. Şekerci Hacı Bekir, 1873 
Viyana Fuarı’ında gümüş madalya, 1888 Köln 
Fuar’ında gümüş madalya, 1897’de Brüksel 
Fuar’ında altın madalya kazandı.8 İlerleyen 
yıllarda fuarlardan alınan ödüller bir bir 
müessesenin logosuna işlendi. 

1901 yılına gelindiğinde ise Hacı Bekir 
Ağa’dan bayrağı devralıp yeni bir yüzyıla 
taşıyan Mehmet Muhittin Efendi vefat etmişti. 
Onun kaybının ardından da Şekercinin ismi 
1902 Şark Ticaret Yıllığı’nda “Hadji Bekir 
Zade Mouhhieddin Effendi” şeklinde yer 
aldı.9 Mehmet Muhiddin efendinin ardından 
hem işleri hem de uhdesinde bulunan 
Şekercibaşılık unvanını oğlu Ali Muhiddin 
Bey devraldı.10 Ali Muhiddin Bey, aile mirası 
unvanıyla pek çok yardım kampanyası içinde 
yer aldı. 1904 yılında Rumeli’deki askerler 

yararına Servet gazetesinin topladığı bağışlara 
katkı sağlayarak listede şu şekilde yer aldı: 
“Zat-ı hazreti şehriyarinin şekercibaşısı Hacı 
Bekir zade izzetlü Ali Muhittin Efendi”.11 Milli 
mücadele yıllarında da Ali Muhiddin Bey 
dönemin Kızılay’ı Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin 
bağışçı listesinde yer almaktan geri durmadı. 
1921 yılında bu yardım karşılığında da Hacı 
Bekir Zade Ali Muhiddin, cemiyetin tunç 
madalyası ile onurlandırılmıştı.12 

Onun idaresinde de Ali Muhiddin Hacı Bekir 
işletmesi Osmanlı Devleti’ni uluslararası 
etkinliklerde temsil etmeyi sürdürdü. 
1906 yılında Fransa’daki Nice Fuarından 
altın madalya ile dönülünce Sultan II. 
Abdülhamid’den birinci mertebeden Osmanlı 
Nişanı köklü ailenin oldu. Ancak aynı yıl Ali 
Muhiddin bey Osmanlı bürokrasisi ile de 
hayli sorun yaşamıştı. Bahçekapı’da Hamidiye 
imareti içinde yer alan ki işyerine bir önceki 
yıl yüz elli bin kuruş kira bedeli tespit 
edilmişken bu yıl rakam iki katına çıkarılmıştı. 
Bir yanlışlık eseri belirlenen bu rakamın tadil 
edilmesi için oldukça uzun ve çözümü Şura-
yı Devlet’e kadar uzanan yazışmalar yapıldı 
nihayetinde köklü şekerci lehine hatadan 
dönüldü.13 Sultan II. Abdülhamid’in kızı 
Şadiye Osmanoğlu babasıyla geçen saray 
ve sürgün yıllarında harem mensuplarının 
uzak akrabalarıyla bayramlaşmalarını ve 
dönüşlerinde misafirleri evlerine götüren 

arabalarda “Hacı Bekir mamullerinden süslü 
kutulara konmuş şekerler” bulduklarını 
anlatır.14 Bu dönemde İstanbul’da yaşayan 
Dorina Naive de tarihi şekerciyi ve mütevazı 
imalathanesi şehirde görülmesi gereken yerler 
arasında saymaktadır.15 

1911 yılında Hacı Bekir şekerlerinin 
uluslararası şöhreti bir başka boyuta taşınarak 
Kahire ve İskenderiye’de iki mağaza daha 
açıldı. Üstelik artık sadece Osmanlı Sultanının 
değil aynı zamanda Mısır Hıdivinin de 
şekercibaşısı Ali Muhiddin Hacı Bekir Zade 
idi.16 Gazete ilanlarında pek çok adresin Hacı 
Bekir Mağazasına göre tarif edildiği 1911’de 
Ali Muhiddin Bey yeni dükkanlar da açtı.17 
Beyoğlu, Parmakkapı ve Kadıköy mağazaları 
bunlar arasındaydı. 1913 yılında Tepebaşı 45 
numara’da, 1921’de Bahçekapı’da yine 14 ve 
16 numaralarda, Haseki Hamamı Caddesinde 
16, Beyoğlu’nda 177, Karaköy’de 9 numarada 
Hacı Bekir şekerleri satılmaktaydı.18  Osmanlı 
Devleti’nin son on yılı içinde meşhur 
şekercinin devletle ilişkisi ürün yelpazesine 
yeni bir tadın daha katılmasını sağlamıştı. 
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Gökhan Akçura’nın aktardığına göre 
1910’larda İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin milli 
ekonomi politikaları içinde Ali Muhiddin 
Bey’den Türk tatlısı kimliğini koruması için 
helva üretmesi istenmişti.19 Zaman içerisinde 
işletme bu konuda öylesine uzmanlaştı ki 50’li 
yıllarda İngiltere ve Hollanda’da helva benzeri 
ürünler ile ilgili çıkan bir ihtilafın çözümü için 
Ali Muhiddin Bey hakem olarak  İngiltere’ye 
çağrılmıştı.20 

1918 yılında Dersaadet Sanayi ve Ticaret 
odasına 154 numara ile kayıt yaptıran Ali 
Muhiddin Bey’i yeni bir kriz beklemekteydi. 
Savaşlarla geçen yıllar içinde İstanbul’daki 
şeker stokları tükenmişti. Bir şekerci için 
olabilecek en büyük krizlerden biri olan bu 
durumu aşmak için Bulgaristan’a komisyoncu 
Mıgırdiç Fesciyan gönderilmiş, gümrük 
işlemlerinde kolaylık için özel bir devlet izni 
verilmişti.21 1924 yılında ise Karaköy’de Ali 
Muhiddin Bey’in kiracısı olduğu dükkan, 

çevresi ile ilgili yapılan bir şehir planlaması 
nedeniyle yıkıldı.22 

Cumhuriyet yıllarında da Hacı Bekir şekerleri 
sevilmeye ve işletmeleri de büyümeye devam 
etti. Bahçekapı’daki dükkanın ziyaretçileri 
arasında öteden beri Hacı Bekir şekerleri 
yemekte olduğunu söyleyen Mustafa Kemal 
de vardı.23 1920’lerin ortasında ticaret 
kayıtlarında Hacı Bekir Zade Muhiddin 
Efendi24 şeklinde görünen işletmenin 
unvanı on yılın sonlarına doğru bir değişime 
uğrayarak “Hacı Bekir Zade Ali Muhiddin” 
haline geldi.25 Ali Bey’in ailesindeki üç 
kuşağı bir araya getirdiği bu fikri, 1934 yılında 
soyadı kanunu çıktığında kendisinin ve tarihi 
şekercinin günümüze ulaşan ismi oldu: Ali 
Muhiddin Hacı Bekir.26 

1930 ve 40’lı yıllarının gazetelerinde Türkiye 
için klasikleşmiş bir tat ve marka olan 
şekercinin ilanları sık sık görüldü. 1936 yılında 
bir bayram arifesinde verilen ilanda “nefaseti 
ile dünyaya nam salmış olan” Hacı Bekir’in 
meşhur akide ve sade lokumun kilosu 60 
kuruş, güllü sakızlı 70, elvan 80, fındıklı 90, 
fıstıklı  lokum 120 kuruş olarak sıralanmıştı.27 
1940’larda sevilen lezzetin sırrını korumak 
kadar önemli bir başka durum ortaya çıkmıştı: 
Hacı Bekir ismini korumak. Pek çok şehirden 
ünlü şekercinin şubesi olduğunu iddia edenler 
ile ilgili haberler geliyordu. Ali Muhiddin Bey 
de bu kişilerle çoğunlukla gazetelere verdiği 
“işletmemizin Ankara’da şubesi yoktur” gibi 
ilanlarla mücadele etmişti.28 Esas itibariyle 
öteden beri markanın korunması ile ilgili 
pek çok çalışma yapılmıştı. Bu konuda 
yapılan girişimlerden biri de 1913 yılında 
gerçekleşmişti. Ali Muhiddin Bey, devrin 
marka koruma uygulaması Alamet-i Farika 
Defterlerinde ambalajları ile birlikte markasını 
“Bonbon Turc” şeklinde tescil ettirmişti.29 
1930 yılında ise ”Ali Muhiddin Hacı Bekir” ve 
“Hacı Bekir Şekercisi” yazılarını taşıyan iki 

ambalaj Marka İlmuhaberi’nde tescil edildi.30 

Şekercilikte yarım asırdan daha uzun bir 
süre faaliyet gösteren Ali Muhiddin Bey de 
yıllar içinde sevilen, sayılan ve tanınan bir 
isim haline gelmişti. Piyasada şeker darlığı 
olduğunda Şekerciler Cemiyeti Reisliğini 
de yürüten Ali Muhiddin Bey’in beyanatı 
beklenirdi.31 Türk futbolunun ezeli rakipleri 
Galatasaray ve  Fenerbahçe karşılaşmaları 
yaklaştığında gözler Fenerli meşhur şekerci 
ile Galatasaraylı Konya Lezzet Lokantası’nın 
sahiplerine çevrilirdi.32 Ali Muhhiddin Bey 
vefat ettiği 1974  yılına kadar verdiği bir 
çok röportajda çocukluk, çıraklık, ustalık 
anılarından, Türkiye’deki şekerciliğin 
serüvenine bahsettiği her şey ile ilgi 
uyandıran bir karakter oldu.33 

Ali Muhiddin Hacı Bekir Müessesesi geride 
bıraktığı yüzyılların ardından Türkiye’nin 
ancak özellikle İstanbul’un klasiği haline 
gelmişti. İstanbul anlatılarının çoğu mutlaka 
Hacı Bekir’e bir pasaj ayırıyordu. Haluk 
Dursun, İstanbul’u yaşamak isteyenleri bahar 
aylarında Hacı Bekir’de demirhindi şerbeti 
içmeye davet etmekte,34 Sermet Muhtar Ulus, 
Kudret Emiroğlu, İhsan Ekeneski İstanbul’u 
eski bayramları özleyenleri Hacı Bekir’e 

çağırmaktadır.35 

Ali Muhiddin Bey’in vefatının ardından işleri 
dördüncü kuşağı temsil eden ailenin damadı 
Doğan Şahin devraldı. Tarihi müessesenin 
üç kuşağını aynı tabelada buluşturan ismini 
koruyan Doğan Şahin Bey, Hacı Bekir Lokum 
ve Şekerli Mamuller Sanayii AŞ. ve Ali 
Muhiddin Hacı Bekir Şekercilik Ticaret A.Ş. 
olarak iki anonim şirketin kuruluşuna öncülük 
etti. Doğan Şahin Bey, kayınpederinden 
devraldığı Bahçekapı’da iki, Beyoğlu, Karaköy, 
Parmakkapı ve Kadıköy şubelerini 1987 
yılına değin eşi Aliye Hanım’ın desteğiyle 
sonrasında ise tek yetkili olarak yönetti. 1986 
yılında Pendik’teki fabrikasında üretime 
başlayan firmayı 2015 yılında ailede beşinci 
kuşağı temsil eden kızları Nazlı İmre ve 
Emine Hande Celalyan hanımlara devretti.
Tarihi müessese geleneği geleceği taşıyacak 
isimleri yine aile içinden çıkarma gayretiyle 
Hande Hanımın çocukları olan Leyla ve 
Şahan Celalyan’ı işletmenin müstakbel 
idarecileri olarak görmektedir. Şekerci Ali 
Muhiddin Hacı Bekir’in yeni nesilleri tıpkı 
bayrağı kendilerine devredenler gibi Türk 
şekerciliğini uluslararası fuarlarla ve  yüzlerce 
tonluk ihracatla temsil etmeyi ve damakları 
tatlandırmayı sürdürüyor.36 

Ali Muhiddin Hacı Bekir
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Kayseri’deki evlerinde hem kendileri hem 
de komşularına ikram için sucuk yapan bir 
ailenin reisiydi Kirkor Apikoğlu. Kendilerine 
özgü baharat karışımlarıyla çevrelerinde ilgi 
uyandıran bu aile içi üretimin mahsulleri, 
gördüğü rağbet üzerine 1910 yılından 
itibaren makul fiyatlarla satışa sunuldu. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun son ve en sancılı 
on yılının ardından da aile İstanbul’un 
yolunu tuttu. Apikoğlu’nun tam manasıyla 
geleneksel üretim ve ticaretten daha kapsamlı 
bir markaya dönüşme süreci de İstanbul 
yıllarında başladı. 1920’de Maltepe’deki eski 
Süreyyapaşa Plajı yakınlarında ahşap bir 
yalının alt katı imalathane, üst katı ikametgâh 
oldu. Eminönü’ndeki ürünlerin pazarlandığı 
dükkâna sucuk ve pastırmalar bir süre kürekli 
mavnalarla taşındı. Ancak ortaya çıkan 
lezzetin gördüğü ilginin uzun süre bu şekilde 
karşılanamayacağı zaman içinde anlaşıldı.1

1930’lar itibariyle ailenin işleri, başlarında 
Kirkor Efendi olmak üzere eşi ve 
oğulları Agop ve Hayk’ın yardımlarıyla 
yürütülmekteydi. 1934 yılında Agop Apikoğlu 
markası, Resmi Sınai Mülkiyet Gazetesi’nde 
logosuyla birlikte tescil edildi. 1935 yılında 

yapılan ikinci tescilde ürün gamı, sucuğun 
yanında pastırma, jambon ve her türlü et 
konservesi olarak tarif edilmiş, firmanın 
ay yıldızlı logosunun yanında uzun yıllar 
muadillerinden rahatlıkla ayırt edilmesini 
sağlayan tabirler bir arada kullanılmıştı: 
Namlı Türk Sucukları Kayserili A. Apikoğlu.2 
Sicilli Ticaret Gazetesi’ndeki ilanda Apikoğlu 
ailesinin Maltepe Küçükyalı Caddesi’nde 
45 numarada ikamet ettiği, Balıkpazarı 
Caddesi’ndeki 16 numaralı haneyi de 
imalathaneye dönüştürdüğü kaydedilmişti.3

İşlerin hacminin giderek büyümekte olduğu, 
bu yıllarda Alibeyköy’de fabrika temeli 
atılmasından anlaşılmaktaydı. 1939 yılında ilk 
Apikoğlu ilanları da gazetelerde görülmeye 
başladı. İlanda ürünlerin halis dana etinden 
yapıldığının belirtilmesi önemliydi; ancak 
ürünlerin ne kadar yayıldığını ve daha bu 
yıllardan taklit edildiğini gösteren not dikkat 
çekiciydi: 
“Bütün bakkallarda satılır. Taklitlerinden 
sakınınız.”4

II. Dünya Savaşı’nın sancıları içinde ayakta 
durabilmeyi başaran Apikoğlu, 1943 yılına ait 
bir ticaret yıllığına göre İstanbul’daki sadece 
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yedi sucuk fabrikasından biriydi. Metindeki 
ifade şöyleydi: “Sucuk, pastırma, salam, tütsülü 
dil ticarethanesi.” Bu yıllarda Eminönü’ndeki 
Taşçılar Caddesi’nde 16 numaralı dükkân 
toptan satış noktası haline gelmişti. 5

1945 yılında ailenin büyüğü Kirkor Apikoğlu 
vefat edince, onun boşluğunu neredeyse 
tüm hayatını ailesinin işine adayan Gülhatır 
Hanım doldurdu. Eşinin ölümünden sonra 
fabrikada yaşamaya başlayan Gülhatır 
Hanım’dan çocuklarına çalışkanlık ve cesaret, 
biraz da mizah duygusu miras kaldı. Usul 
gereği açık havada kurutulan sucuklara 
çok zarar veren lodos gece saatlerinde 
çıktığında  sucukları içeri taşımak için hızlı 
bir şekilde adam toplamak gerekiyordu. 
Günün o saati çalışanları uyandırmak ve 
süratle bir araya toplamak güç olduğundan 
çareyi muzip bir şekilde  “Hırsız var!” diye 
bağırmakta bulmuştu. Ancak onun mizacının 
en baskın yönü kararlılığı ve işletmesine 
olan bağlılığıydı. Yeni kurulan ve satılması 
planlanmayan bir sucuk fabrikasının sahibini 
üretime henüz başladığı bir dönemde tüm 
makinelerini kendisine satmaya ikna etmişti. 
Böylelikle hem makine parkurunu genişleten 
hem de müstakbel bir rakibin kapısına kilit 
vurmayı başaran Gülhatır Hanım, Apikoğlu’nu 

bir sonraki kuşağa taşıyan kilit isimlerden biri 
oldu.6

Apikoğlu’nun bir başka sorunu daha vardı ki, 
bu konudaki mücadelesi uzun yıllar sürdü: 
Taklit. Gazete ilanlarında firmanın bir “halefi 
ve (ismini kullanma hakkı olan) şubesi” 
olmadığı sık sık vurgulanıyor, bazen de sırf 
bunu belirtmek üzere ilan veriliyordu.7 İlan 
metinlerinde müşterilerin ürün alırken kimi 
zaman markaya, kimi zaman isimlere, kimi 
zaman da marka içindeki güneşe dikkat 
etmeleri isteniyordu.8  Bunun yanı sıra marka 
değerini artırmaya ve bir alışkanlık yaratmaya 
yönelik reklamlar da vardı. Reklamların mesajı 
kimi zaman çok netti: “Daima Apikoğlu”, 
“Namlı Türk Sucukları Her Yerde Arayınız”. 9
Bazılarının ise dili bir o kadar naif ve 
dolaylıydı: “Sevgilim gezinti soframızda 
meşhur Kayserili Apikoğlu namlı Türk 
sucuklarını bulundurmayı unutmayalım, 
kuvvetli ve hoş bir gıdadır.” 10

1955 sonrasında A. ve H. Apikoğlu Kardeşler 
Kollektif Şirketi’ne ait ilanlar gazetelerde 
daha sık ve düzenli görülmeye başladı.11 

Firmanın kullanmaya başladığı yeni 
teknolojiler de yeni ürünler de buradan 
halka duyuruldu. Müjdelerle duyurulan 
kavurma12  ve son sistemlerle üretimine 
başlanan salamların tanıtımında hep ilanlara 
başvuruldu.13 Apikoğlu günümüze uzanan 
alışkanlığı yerleştirmek için ürünlerinin nasıl 
tüketileceğine dair öneriler de sunuyordu. 
“Et yerini fazlasıyla tutan Apikoğlu 
Sucukları”nın14 yumurtayla, makarnayla, 
pilavla hem besleyici hem de leziz olacağı 
firmanın tavsiyesiydi. 15 60’ lı yıllarda kent 
yaşamı hız kazanınca “namlı Türk sucukları” 
kendine tostlar ve sandviçler arasında yer 
buldu.16 

İşte bu nedenle birçok kalem ustası illa 
da Apikoğlu diyordu. İstanbul’da Yaşama 

30 Eylül 1963 tarihli gazete ilanı

Sanatı’nda Haluk Dursun,17 adım adım 
Galata’yı anlatan İlhan Berk bunlar 
arasındaydı.18 Musa Anter, biraz nükteyle 
Kayseri’den çıkan üç önemli adam arasında 
Apikoğlu’nu sayıyor,19 Orhan Pamuk 
çocukluğunda zihnine kazınanları sıralarken 
onun adını da ekliyordu.20 Gerçekten 60’lı 
70’li yıllarda kısa bir İstanbul turu yapan biri 
Apikoğlu adıyla sıkça karşılaşırdı. Sinema ve 
tiyatro salonlarından Taksim, Eminönü gibi 
meydanlarda kullandığı reklam ve panolara 
kadar firma pek çok tanıtım yöntemiyle şehrin 
görsel hafızasında yer etmişti.21  Üç Apikoğlu 
etiketi karşılığında hediye çekilişine katılma 
hakkı verilen promosyon çalışmaları ile 
büyük halk ozanı Âşık Veysel’in radyo saatleri 
beraber duyurulmuştu.22

1955’te Türkiye tarihinin en fırtınalı Eylül’ünü 
takiben Migros Türk’ün raflarında23 yer 
bulan Apikoğlu’nun işlerinin önemli ölçüde 

arttığının bir başka göstergesi şüphesiz vergi 
rekortmenleri sıralamasında aile bireylerinin 
üst sıralara tırmanmalarıydı.24

1967’de sektörü korumak için kurulan Sucuk 
ve Pastırmacılar Derneği üyeleri arasında 
bulunan Apikoğlu’nun25 iki patronu 1975 
yılında emekli oldular; ancak bu kez bir 
halefleri vardı. 1967 yılından itibaren 
yanlarında bulunan yeğenleri Dırtat Ağca 
ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olarak işlerin 
başına geçti. 1976 yılında Apikoğlu Kollektif 
Şti.’nin kurumsal yapısını güçlendirmek 
amacıyla Etsan Gıda San. AŞ kuruldu. Dırtat 
Ağca halen canlı hayvan seçimi, kesimi ve 
sucuk üretimi konusunda sektörün duayeni 
olarak 48 senedir ilk günkü disiplinle 
çalışmaya devam etmektedir. Onun yönetim 
devresini 1980’den itibaren Bercuhi Apikoğlu 
Ağca’nın damadı Vahan Kartallıoğlu izledi. 
Vahan Bey, 1986’da Tuzla’da 45 bin metrekare 

Apikoğlu aile fotoğrafı
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alanda kurulu 15 bin metrekare kapalı alana 
sahip entegre et tesisi inşasını tamamlayarak 
markanın geleceğe taşınmasında çok önemli 
olan bir kilometre taşı oldu ve 1995’te hayata 
gözlerini yumdu. 2008 yılına değin idareyi ele 
alan Berç Kartallıoğlu döneminde Apikoğlu, 
yeni tesislerinde 75 çeşit et ürünü ile bilindiği 
kadarıyla Türkiye’nin en eski et markası olarak 
anılıyordu.26 

2000’lerde Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye’den 
et ürünleri almakta tereddüt yaşarken kalite 
standartlarını belgeleyen Apikoğlu, pek çok 
saygın havayolu şirketinin mutfağına girmeyi 
de başardı.27 Şirket ayrıca markalaşma 
serüveni ile de dikkat çekiyordu, dünyanın 
en önemli markalarının doğuş hikayelerinin 
anlatıldığı “Markaların Öyküsü” kitabında 
yer alan 10 Türk markasından biri de yine 
Apikoğluydu.28

Ailenin şirket yönetiminde günümüze 
ulaşanlar ise üçüncü kuşak temsilcisi ve 
bir duayen olarak Dırtat Ağca, dördüncü 
kuşak temsilcileri Kevork Kartallıoğlu ve Ali 
Ağca’dır.29 

Geride kalan yüzyıl boyunca Türkiye’de 
yaşayan bir ailenin görebileceği tüm 
sıkıntılara göğüs geren Apikoğlu markası 
bu asrın sonunda güçlü, kaliteli, saygın 
ve leziz kalmayı başardı. Hıncal Uluç gibi 
bir çok isme günümüzde de “çocukluk 
yıllarının aile keyiflerini” yaşatan bu tadın 
sırrı sadece bir aile geleneğini değil aynı 
zamanda Anadolu’ya özgü bir kültür mirasını 
yaşatma arzusuydu.30 Mamul ürün seçiminde 
gösterilen hassasiyetin ötesinde ürününü 
Antep Baklavası, Hereke Halısı gibi anlamlı 
bulan bir ailenin asırlık üretim serüveniydi 
bu... Daha az zahmetle ve maliyetle üretilen ısıl 
işlem görmüş “sucuk benzeri ürün”ler yerine 
fermente “Türk Sucuğu” üretmekte ısrar 
eden gelenek ve bilgi birikimini lezzetinin 

formülüne dönüştüren bir markadır Apikoğlu...



Beyaz Fırın
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Yaşam öyküleri günümüzde Yunanistan’a 
bağlı Kastorya’nın Krisos köyünden İstanbul’a 
uzanan bir ailenin fertleriydi Stoyanoflar. 
Asırlar boyunca Stoyanof ailesinin geçim 
kaynağı kelimenin tam manasıyla bir ekmek 
teknesiydi. 1800’lerin başlarında İstanbul’a 
geldikten sonraki ilk teşebbüsleri 1836’da 
Balat’ta açtıkları Poğaça Fırını olmuştu. 
Burada başlayan unlu mamuller tecrübesi, 
takip eden on yıllar boyunca babalardan 
oğullara her birinin iş ve zanaat sahibi olduğu 
bir okula dönüştü. Bu senelerde mesleği 
öğrenen üç kardeşten Anton, işlerini oğlu 
Kosma’ya hem öğretti  hem de devretti. O da 
kendi oğullarına...1 

Kosma’nın Dimitri, Grigor ve Petro adlarında 
üç oğlu vardı. Yılar içinde ticaret kayıtlarında 
kimi zaman oğullarının isimleri kimi zaman 
da Kosma’nın ismi görüldü. İstanbul’un 
fırıncıları içinde bu isimler birbirinden 
farklı mevkilerde kayıtlıydı. 1885 tarihli Şark 
Ticaret Yıllığında verilen bilgiye göre Fırıncı 
“Cosma” Feriköy’deydi.2 1891 yılı kayıtlarına 
göre ise Galata Caddesi üzerinde 202 
numarada Dimitri(Petro) adlı bir poğaçacı 
dikkat çekiyordu.3 1909 yılında Feriköy’de 

günümüzün Kurtuluş Caddesi, eski adıyla 
Tatavla Caddesi üzerinde 46 numarada yine 
bir fırıncı Cosma vardı.4  

Bu işyerlerinin aileye ait olduğu kesin 
değilse de Dimitri, “Bulgar’ın Fırını” diye 
tanınan işyerinde babasının yanında 
çalışırken 1895 yılında köyünden Katina 
ile evlendiği bilinmektedir. İki oğlu ve kızı 
ata topraklarında dünyaya gelen Dimitri, 
ailesini yıllarca sadece yılda bir kez ziyaret 
edebilmişti. Balkan Savaşları ile geçen 1912-
13’te ailesi İstanbul yoluna çıktılar. Bu yıllarda 
Romanya’da olan Dimitri, savaş bitince 
İstanbul’da baba ocağında ailesiyle buluştu. 
Tek fırınla geçimini sağlayan ailenin nüfusu 
artınca Kosma Efendi, üç oğluna birer dükkan 
açtı. Dimitri’ninki Üsküdar’da, Gregor’unki  
Karaköy’de, Petro’nunki ise Sarıyer’de 
günümüzde meşhur börekçinin olduğu 
yerdeydi. Anadolu yakasına atılan bu adım 
ile birlikte Dimitri ikamet adresini Kadıköy’e 
taşıdı. Hayatlarındaki bu yenilik Dimitri’ye bir 
fırın da Kadıköy’de açmaya yöneltti.5

Beyaz Fırın’ın asırlık hikayesi Osmanlı 
Arşiv vesikalarına da yansımıştı. 1921 tarihli 
Osmanlı Arşivi belgesinde, Üsküdar Fırıncı 
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Tevhid-i Mübayaat Şirketi ile Kadıköy 
Tevhid-i Mübayaat ve İstihlakat Şirketi'nin 
birleşmesinden söz edilmekte ve yeni şirkete 
ait sözleşme yer almaktadır. Bu belgede 
şirkete dâhil olan fırınlar sıralanmış ve fırınlar, 
“birinci”, “ikinci”, “üçüncü” ve “dördüncü” 
şeklinde sınıflandırılmıştı. İkinci sınıf fırınlar 
arasında ilk sırasında da Kadıköy’de Eski 
İskele Caddesinde Dimitri Efendinin “Ayazma 
Fırını” yer almaktadır.6 1924 yılına ait Türk 
Ticaret Salnamesi'nde de Kadıköy Ayazma'da 
bir ekmek fırını olduğu belirtilmişti.7  

1930’lar Stoyanoflar için bir dizi atılımı 
beraberinde getirdi. Önce Cumhuriyet Fırınına 
ortak olmuşlar burada ekmek yerine yağlı 
simit, poğaça, anasonlu gevrek gibi mamüller 
pişirmeye başlamışlardı. Ailece hazırlanan 

bu ürünler Dünya ekonomisinin en buhranlı 
günlerinde Stoyanoflara Kadıköy çarşısından 
bazı ahşap binaları alma ve en önemlisi de 
Denizcilik İşletmelerinin Haydarpaşa Garı 
önündeki büfenin işletmeciliği için açtığı 
ihaleye girme cesaretini vermişti. Ancak 
kazanılan ihale aileye mutluluk getirmemişti. 
1935 yılında Dimitri, ihaleyi üçüncü kez 
almasının ardından bir silahlı saldırı sonucu 
yaşamını yitirdi.8 

Dimitri Stoyanof’un ölümünün ardından işleri 
oğulları Dino, Lambo ve George ele aldılar. 
Oğulları da fırını bulunduğu yerde muhafaza 
etme taraftarıydı. 1938 yılında Kadıköy için 
hazırlanan sigorta haritasında şehir yerleşimi 
içinde Beyaz Fırın'ın şimdiki yerinde bir fırın 
gözükmektedir. Otuz yedi kapı numaralı 

fırının yanı sıra İskele Camii’nin arkasında 
fırının odun deposu da haritada yer alıyordu.9 

40’lı yıllarda Beyaz Fırın’ı yeni bunalımlar 
bekliyordu. II. Dünya Savaşı’nın taraflı tarafsız 
tüm ülkeleri dar boğaza soktuğu yıllarda 
Stoyanofların en temel üretim malzemeleri 
de karneye bağlanmıştı. Un, tuz, yağ gibi 
ürünlerin sınırlı miktarda ve ancak ağır 
karaborsa koşullarda bulunduğu bu yıllarda 
George Stoyanof işletmesini yumurta, 
fındık ve acıbademle hazırlanan acıbadem 
kurabiyesiyle ayakta tutabilmişti.10 50'lili 
yıllarda pastaneler için getirilen kanunla 
bu işyerlerinde satılacak ürünler ve fiyatları 
ile ilgili sınırlamalar getirilmişti. Belirlenen 
fiyatlar Beyaz Fırın gibi kaliteli malzemeler 
kullanan üreticiler için dayanılması güç 

ticari koşullar yaratmıştı. Üstelik her bölgede 
kurulan komisyonlarla işyerleri sıkı bir 
şekilde denetleniyordu.11 Bayrağı babasından 
devralan Dimitri Stoyanof (Mitko)’u 
da 80’lerde farklı güçlükler bekliyordu. 
Dimitri’nin işin başına geçtiği bu yıllarda 
Beyaz Fırın bu sorunu aşmanın yolunu bir ara 
formül ile bulmuştu: Belirlenen tarifelerde 
olmayan ürünler keşfetmek. Beyaz Fırın’ın 
meşhur kıymalı dolması ve patates sarması da 
bu dönemin mahsulüydü. Bu ürünler ilerleyen 
yıllarda öyle derin bir alışkanlık yarattı 
ki Türkiye’nin politik çalkantılarla geçen 
seksenli yıllarında Beyaz Fırın’ın en sevilen 
tatları arasında yer aldı.12   

Yüzyıllık ticaret macerası içinde Stoyanoflar 
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İstanbul’un tanınan simaları haline 
gelmişlerdi. Ailenin ölüm, doğum ve evlilik 
ilanları sık sık gazetelerde yer aldı.13 Ancak 
90’ların sonundan itibaren işletmenin sevilen 
patronu Dimitri ya da daha çok bilinen haliyle 
Mitko Stoyanof’un yanına kızı Nathalie’nin 
katılmasıyla   Beyaz Fırın, basın kaynaklarında 
daha sık boy göstermeye başladı. Nathalie 
Stoyanof Suda yüksek öğrenimini Türkiye’de 
işletme alanında tamamladıktan sonra aile 
mesleği olan pastaneciliğe yeni boyutlar 
kazandırmak üzere ünlü pastacılık okulu 
Cordon Bleu’nün yolunu tuttu. Döndüğünde 
ailesinin geleneksel lezzetleri ve doğal 
ürünleriyle evrensel bir sunum şeklini 
birleştirmiş olacaktı. 14 

Nathalie Stoyanof Suda’nın çabalarıyla Beyaz 
Fırın, İstanbullular tarafından adeta yeniden 
keşfedildi. Basının “eski pastaya yeni krema” 

dediği bu değişim ilgiyle takip edildi ve Beyaz 
Fırın’ın büyümesini sağladı.15 Pastacılığın 
beşinci kuşağı ile birlikte ürün yelpazesine 
de tamamen doğal yöntemlerle üretilen bir 
çikolata markası da eklendi: Chez Nathalie. 
Beyaz Fırın'ın yenilikleri bununla da sınırlı 
değildi, sevgililer günü pastası, anneler 
günü pastası ve babalar günü pastası ile 
müşterilerini şaşırtmayı sürdürdü.16 Beyaz 
Fırın, 2007 yılında kimi zaman bir kumaş 
türünden kimi zaman bir film ya da öyküden 
esinlenerek hazırlanmış temalı pastaları ile 
dikkat çekti.17 

Ancak Beyaz Fırın sadece zenginleşen 
menüsüyle değil aynı zamanda gelişen 
bir işletmek olarak da ilgi uyandırmayı 
sürdürüyor. Kadıköy, Çiftehavuzlar, Suadiye, 
Erenköy, Akasya AVM ve Ataşehir’de 
olmak üzere Anadolu yakasında beş şube 
ile faaliyet gösteren Beyaz Fırın, en kısa 
zamanda yeniden Avrupa yakasına da adımlar 
atmaya hazırlanıyor.18 Şüphesiz Beyaz Fırın'ı 
İstanbul’a anlam katan işletmelerden biri 
yapan cirosu veya şube sayısı değil. Hem 
kuşaklar boyunca aynı ailenin mensuplarınca 
lezzetini geleceğe taşıması hem de kuşaklar 
boyu İstanbullular tarafından böylesine 
sevilmesi...



Cemilzade



43

Cemilzade

www.cemilzade.com.tr For English Version

Cemilzade'yi hayata geçiren Cemil Bey 1867’de 
Şehzadebaşı’nda doğmuş ve tarihe ‘Şekerci, 
Bestekâr, Hafız ve Udî’ olarak geçmiştir. Cemil 
Bey, Şehzade Camii başimamı olan babası 
Hasan Tahir Efendi vefat ettiğinde henüz on 
üç yaşındaydı; ancak onunla birlikte geçirdiği 
yıllar zarfında dini bilgilerini geliştirmiş ve 
hafız olmuştu. Babasını kaybetmesiyle geçim 
sıkıntıları ve ailesinin tüm yükü omuzlarına 
binince, Kapalıçarşı’nın İç Bedesten’inde kısa 
bir süre kuyumculuk öğrendi ve ardından, 
hayatına yön verecek iki alana yöneldi. Biri 
sanat diğeri zanaat olarak gündemine girecek 
işlerdi bunlar. Bir şekerci ustasından el alıp 
zanaat erbabı oldu ve henüz on altı yaşında 
hayatının ilk ticari girişimini gerçekleştirdi.1 

İyi bildiği muhitten uzaklaşmayarak 1883 
yılında Şehzade Camii karşısında “Şekerci 
Cemil Bey” adlı mağazasını açtı. Ticari kayıtlar 
1901’de bu mağazanın adresini Şehzadebaşı 
Caddesi No. 36 olarak göstermekte,2 
İstanbul’u anlatanlar mağazanın civarında 
Sokrat Eczanesi ve bitişiğinde Feyziye 
Çarşısı’nı işaret etmektedir.3

Ticari faaliyetlerinin yanısıra, müziğe 
duyduğu ilgiyle Şekerci Cemil Bey hayatına 

ışık tutacak ikinci bir yola daha yöneldi. 
On dört yaşından itibaren o dönemin ünlü 
sanatkârlarından Mabeyinci Basri Bey’den 
almaya başladığı ud dersleri ve sonrasında 
hanende Enderûnî Ali Bey’den aldığı dersler 
sayesinde ilerlettiği müzik bilgisiyle kısa 
sürede besteler yapmaya başladı. Henüz 
yirmi dört yaşındayken ilk önemli eseri olan 
Karcığar Saz Semâîsini bestelemişti bile. 
Öğrencilerine verdiği dersler ile pek çok 
değerli müzisyen yetiştirmiş olan Cemil 
Bey, bestelediği bestenigâr şarkıda “İstedin 
de Gönlümü Verdim Sana” dediği o mudur 
bilinmez ama yirmi sekiz yaşındayken Fatma 
Şerife Aliye Hanım’la evlendi ve çiftin bu 
evlilikten dört çocuğu dünyaya geldi.4 Bildiği 
her şey elinde altın bir bileziğe dönüşürken 
Cemil Bey hafız kimliğini de bir kenara 
atmadı. İlerleyen yıllarda şekercilik ve udiliğin 
yanında, Sultan Abdülmecid’in kızı ve II. 
Abdülhamid’in kardeşi Mediha Sultan’ın 
dairesinde imamlık yapmaya da başladı.5

“Bir Nigâh Et Ne Olur Halime Ey Gonca 
Dehen” adlı hicaz şarkısının güftesi devrin 
önemli edebiyatçısı Recaizade Mahmut 
Ekrem’e aitti. Giderek şöhreti artan bir 
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bestekâr olmasının yanı sıra şekerci dükkânı 
belli ki daha 19. yüzyılda dahi meşhurdu. 
Bir devre damgasını vuran Servet-i Fünun 
dergisinin 8 Mart 1894 tarihli sayısındaki 
başmakalede mağaza şöyle övülüyordu: 

Şehzadebaşı’nın eğlence ve zevk yerlerini 
sayarken Hafız Cemil Efendi’nin şekerci 
dükkânını unutmamak lazımdır. Her senenin 
Ramazan’ına güzel reçeller, şurublar ve 
bayramına şekerler, şekerlemeler takdim 
ederek dil damak tadına düşkün olanları 
memnun eden Şekerci Cemil Efendi bu 
Ramazan-ı Şerifde de ziyadesiyle gayret sarf 
etmiştir.6 

1898’de henüz otuz bir yaşındayken Muzıka-i 
Hümayun’un Türk Musikisi Bölümü’nde ud 
sanatkârı ve hocası oldu. Sarayda kendisine 
kıymet verildiği, 1902 yılında geçirdiği 
rahatsızlık esnasında Sultan II. Abdülhamid’in 
özel emriyle tedavi altına alınmış ve bir buçuk 
aylığına Bursa’ya kaplıcaya gönderilmiş 
olmasından anlaşılabilir.7

Padişahın, Muzıka-i Hümayun’da görev 
alan sanatkârların zanaatla uğraşmasını 
uygun görmemesinden dolayı, Cemil Bey 
şekerci dükkanını o yıllarda yaşı henüz çok 
küçük olan oğlu Mehmet Ali Bey üzerinde 
göstermiştir, bu vesileyle Cemilzade, yani 
“Cemil’in oğlu” ismi doğmuştur. Cemil 
Bey ürünlerini yurtdışındaki fuarlara 
göndererek Cemilzade’ye uluslararası 
başarılar kazandırmış ve Cemilzade ürünleri 
1906 yılında Bordeaux ve Napoli fuarlarında 
katıldığı yarışmalarda altın madalyalar 
almıştır. 1909’da Şehzadebaşı Feyziye 
Çarşısı bitişiğinde numara 2’de faaliyet 
gösteren mağazanın mecmualarda ilanları da 
çıkmaya başlamıştı. Şehbal dergisinde çıkan 
ilanlarda Cemilzade ürünlerinin iddiasının 
“tatlı tatlı yendikten sonra mideyi rahatsız 
etmemek” ve vücudu gıdalarla beslemek 

olduğu vurgulanıyordu. Ürün yelpazesi de 
ilgi çekiciydi: Reçel, şerbet, dondurma, şeker, 
pasta…8 Sermet Muhtar Alus’un 1900’lerin 
başında İstanbul’daki unutulmaz lezzetleri 
anlatırken söz ettiği kestane şekerini de 
unutmamak gerekir.9

1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanıyla Osmanlı 
başkentinde siyasal koşullar hayli değişmiş, 
Sultan’a yakınlığı bilinen pek çok isim de 
1909’da 31 Mart Vakası’nı takiben devlet 
hizmetinde gözden düşmüştü. Mısır Mahkeme 
Reisliği’nden emekli olan Salih Paşa’nın daveti 
ve Saray’ın Türk müziği yerine Batı müziğini 
tercih etmeye başlaması üzerine Cemil Bey 
1909’da Mısır’a gitti. Misafir olarak gittiği 
Mısır’da, orada kalması ve şekerciliği de orada 
devam ettirmesi için yapılan ısrarlar üzerine, 
6 ay sonra eşi Fatma Şerife Aliye Hanım 
ve çocuklarını da yanına aldırdı. Osmanlı 
Devleti’nden aldıkları seyahat tezkeresinde 
İstanbul’dan ayrılışlarının geçici olduğu 
“muvakkaten” ifadesiyle belirtilmişti. Zaten 
ailenin İstanbul’la gönül bağlarını kopartmak 
gibi bir amacı da yoktu.10

Cemil Bey Kahire’de saray mensuplarına ud 
ve musiki dersleri verirken şekercilikten de 
vazgeçmemiş, oğullarıyla birlikte hem müziği 
hem de şekerleriyle gönülleri bu kez Mısır’da 
fethetmeyi başarmıştı. Kahire'de açtıkları 
şık dükkânın tabelasında, babasının ismine 
izafeten Fransızca “Cemil Bey Hasan Osmanlı 
Şekercisi” yazıyordu. İlerleyen günlerde 
şekerci dükkânının ünü ve işleri arttı. Daha 
geniş ve merkezi bir yere taşınan dükkânın 
tabelasında oğlu Mehmet Ali Bey de yerini 
aldı: “Cemilzade Mehmet Ali”. Broşürlerden 
ambalajlara bu günlerde kullandıkları tüm 
malzemelerde bir İstanbul ve Osmanlı 
vurgusu mevcuttu. Kuruluş tarihi olarak 
1883 ve sundukları lezzetin anavatanı olarak 
İstanbul daha bu yıllarda tescillenmişti.11 

Aile Mısır’a gittiğinde Kahire’deki mağaza 
da çalışmaya devam ederken, Annuaire 
Oriental adlı ticaret yıllığına göre İstanbul’da, 
Şehzadebaşı No. 26’da “Cemilzade Mehmed 
Ali” adıyla bir şekerci mağazası daha vardı.12

Samiha Ayverdi hatıralarında 
Şehzadebaşı’ndaki dükkânın aile Mısır’a 
gittiğinde Nureddin Bey adlı biri tarafından 
devralınarak işletildiğini yazmaktadır.13 

Ayrıca Satvet Cemiloğlu’nun muhafaza ettiği 
belgelerden birine göre, 1925 yılında Mehmet 
Ali Bey İstanbul’a gelerek askerlik işlemlerini 
yaptırmıştı. İşte bu gelişinde Sirkeci 
Bahçekapı 4. Vakıf Han’da bir dükkân açmış, 
ancak bir süre sonra ortağıyla anlaşamayarak, 
yaşlanan babasının yanına Mısır’a dönmüştü. 
Bu çabalar belki de memleket özlemi çeken 
ailenin dönüş arayışlarıydı; zira Birinci Dünya 

Savaşı’ndan itibaren İngiliz işgalindeki ve 
sonra da Krallık devrindeki Mısır’da yaşam bir 
Türk ailesi için şüphesiz hiç kolay değildi.14    
Kendisinden bu yönde bir talep olup olmadığı 
belli değilse de 1919 yılında Osmanlı Devleti 
tarafından Mısır’dan dönmeleri için harcırah 
işlemleri yapılanlar arasında “Muallimlerinden 
Hafız Cemil Bey”in de ismi vardı.15

İkinci kuşak Mehmet Ali Bey, Şekerci 
Cemilzade’ye yeni bir ufuk kazandırmıştı. 
Ürünlerinin lezzet ve kalitesine olan güveni 
sayesinde uluslararası rekabet ve tanıtımdan 
hiç geri durmadı. 1926 yılında bu kez Liege’de 
ve Paris’te yapılan sergilerden altın madalya 
aldı. 1908 yılından beri Daily Mail gazetesi 
tarafından Londra’da düzenlenmekte olan 
Ideal Home Exhibition’da da ürünleri 
beğeniyle karşılanmıştı.16 

Şekerci Cemil Bey’in 1928 yılında vefat 

Yüzyıl evvelki mağazanın içinde mağaza müdürü ve tezgahtarı
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etmesinin ardından aile Mısır’daki 
mevcudiyetini gözden geçirmeye başladı. 
1922 yılında işgal son bulmuşsa da ülke krallık 
döneminde bir türlü istikrara kavuşamamıştı. 
Nihayet 1937’de Mehmet Ali ve kardeşi 
Nurettin Beyler Türkiye’ye kesin dönüş yapma 
kararı aldı. Böylelikle Cemilzade Şekerleri’nin 
anavatana dönüş yolculuğu başladı. Aynı 
yıl Kadıköy Muvakkithane Caddesi’nde 
geleneksel tatların sunulduğu Cemilzade’yi 
tekrar açtılar. İlerleyen yıllarda Mehmet Ali 
Bey artık yalnız da değildi; oğlu Satvet Bey’e 
de eşsiz lezzetin sırrını vermişti. Cemilzade, 
Kadıköylüler tarafından öyle hızlı seviliyordu 
ki sanki hiç gitmemiş gibiydi. Kadıköy’deki 
Cemilzade’yi Adnan Giz, “bir zamanlar 
lokum ve şekerlemesi kadar melisalı saray 
limonatası ve ekşi karadut şurubu ile tanınan 

küçük şekerci dükkânı” olarak tanıtır.17  
Deniz Kavukçuoğlu ise 25 numaradaki bu 
dükkânı anlatırken, sokağın karşısındaki 
imalathanelerinde ürettikleri ezmelerin aynı 
gün tükendiğini, yaz aylarında Cemilzade’de 
elma, portakal ve şeftali suyu içildiğini 
yazar: “Kadıköylüler içine su katılmamış 
‘halis’ meyve sularını ilk kez bu dükkânda 
tatmışlardı.”18

Cemilzade, Anadolu yakasının belki de bu 
en nezih yıllarında adeta bir masala dönüşür. 
Pek çok edebiyatçı çocukluğa, eski İstanbul’a 
duyulan özlemi anlatırken ondan söz etmeden 
geçemez. Füruzan’ın Sevda Dolu Bir Yaz’ında 
“bergamutlu şeker”, hikâyenin küçük 
kahramanı Şehrazat’ın afacanlıklarından 
vazgeçmesi karşılığındaki ödülüdür: 
“Cemilzade’den bergamutları aldık. Kutusunu 
özenle sardılar.”19 Her devirde lezzeti kadar 
ambalajları da ilgi çeker Cemilzade’nin; 
özenle seçildikleri, tasarlandıkları bellidir. 
Eser Tutel geçmişle içinde olduğu zaman 
dilimini kıyaslarken, mağazalarda verilen 
ruhsuz naylon poşetler yerine “Cemilzade’nin 
nefis badem ezmelerini zarif kâğıt poşetlere 
yerleştirip vermesi gibi” bir örnek gösterir.20 

Selim İleri de hiç kaybedilmemesi gereken 
değerler arasında sayarken “bizim bu 
mirasyedi savurganlığımıza itiraz ediyor” der 
Cemilzade için…21

1940’larda yine Kadıköy’de bir imalathane 
var idiyse de binanın satılması üzerine işin 
mutfağı Acıbadem’de ailenin yaşadığı evin 
alt katı oldu. Böylelikle Saliha Makbule 
Hanım da hem eviyle ilgilenip hem de eşi 
Mehmet Ali Bey’in en büyük yardımcısı 
olabiliyordu. Oğulları Satvet Bey de oyun ve 
merakla karışık bu aile atmosferinde öğrendi 
şekerciliği… 1977 yılına kadar Cemilzade’yi 
Kadıköy’ün simgelerinden biri haline getiren 
Mehmet Ali Bey bu yıl içinde vefat etti. 
Bu tarihten sonra aynı tatları Cemilzade’yi 

Udi Cemil Bey uduyla

sevenlere ulaştırma misyonunu oğulları 
Mecdet ve Satvet Cemiloğlu üstlendiler. 
Ancak bu mağaza da 1985’te kapandı.22 

Kuşaklar boyu süren lezzet öyküsünün böyle 
bitmesine bu kez de Satvet Cemiloğlu’nun eşi 
Fatma Cemiloğlu’nun yüreği elvermedi. Pek 
çok gazetenin ilgisini çeken Fatma Hanım işe 
girişince Satvet Bey de yeniden imalathanenin 
yolunu tuttu, ta ki oğulları Barış Cemiloğlu 
2000’li yıllarda lokum kazanlarının başına 
geçene kadar. Udi Cemil Bey'in torunu olan 
Satvet Cemiloğlu, Fatma Cemiloğlu ile 
birlikte 1995’te Selamiçeşme Cemil Topuzlu 
Caddesi’nde,23 1997’de Şaşkınbakkal Bağdat 
Caddesi’nde, 2001 Şubat ayında Etiler’de24  

ve 2010 Temmuz ayında Nişantaşı’nda 
Cemilzade’ye yeniden hayat verdi. Böylelikle 
İstanbul’un eski tatları yeniden Avrupa 
yakasındaki Cemilzade dostlarına da 
ulaşabildi.

Cemilzade, Şekerci Udi Cemil Efendi’den 
dördüncü Kuşak Barış Cemiloğlu’na 
doğallığını, lezzetini, kalitesini ve geleneğini 
sürdürüyor, 1883’ten beri.

Yüzyıl evvelki mağazanın önünde Udi Cemil Bey oğullarıyla
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Hoca İsmail oğlu Karacabeyli Halil, babasının 
ölümünden sonra annesiyle birlikte askerliğini 
yapmış olduğu Bandırma’ya yerleşti. 1917 
yılında bir borç karşılığında aldığı çorap 
makinesiyle de Türk örme sektörünün 
lokomotifi ve duayeni bir markanın 
temellerini atmış oldu. Çift Geyik Karaca 
Giyim ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından 
özenle biriktirilen ve saklanan 1920’li yıllara 
ait faturalar, senetler, sigorta evrakı gibi 
arşiv belgelerine göre, müessesenin ilk “tesis 
tarihi 1918”di.1 Bu mütevazı atölyenin sahibi 
bu tarihten itibaren çevresinde ve resmi 
kayıtlarda Karacabeyli Hocazade Çorapçı 
Halil olarak tanındı. Çorapçı Halil’den çevre 
duyarlılığı nedeniyle “Erozyon Dede” olarak 
bilinen Hayrettin Karaca’ya ve bugünlere 
uzanan tarih zinciri önemli bir ticaret 
geleneğini içermektedir.
İşgal öncesi nüfusu henüz 60 bin civarı olan 
Bandırma’da bir çorap atölyesiyle işe başlayan 
Halil Bey esir olmuş bir şehirde ayakta 
durmaya ve işlerini büyütmeye çalışıyordu. 
Oğlu Hayretin Karaca’nın “Cumhuriyet yeni 
kurulmuş daha; Bandırma’yı Yunan yakmış, 
yıkmış gitmiş… Ülke yoksul” olarak tarif 
ettiği bu günlerde önce çorap makinelerinin 

sayısı artırıldı. Makine bulmanın zorlukları 
ortadayken, 1924’te mevcutlara fanila ve örgü 
makineleri de eklendi. 1922 yılında doğan 
Hayrettin Karaca’nın ilk çocukluk günlerinde 
üretime katkı sağlayanların sayısı, çoğu 
aile efradından oluşan on beş kişiydi. Halil 
Bey ilerleyen zaman içinde mahallesindeki 
hanımların evlerine birer makine vererek, 
imalatını Bandırma halkıyla birlikte geliştirdi.2  
İmalathanenin en genç işçisi de 6,5 yaşından 
itibaren atölyede bilfiil çalışan ve işçilerle 
birlikte haftalık kuyruğuna giren Hayrettin 
Karaca’ydı.3  

1929 yılına gelindiğinde bu gelişimin bir 
sonucu olarak “Hocazade Halil” o yıla 
ait Türkiye Salnamesi’ndeki Bandırma 
bölümünde dört tiftik fabrikasından biri olarak 
kayıtlara geçti.4 1930’da sayıları yüze ulaşan 
çalışanlarıyla adı bu kez trikotaj işi yapan bir 
firma olarak Milli Sanayi Kataloğu’nda yer 
aldı.5 1932 ise Hocazade Halil, Bandırma’da 
keten (lin) ihracatı yapan tek firma 
konumundaydı.6

1930’lardan itibaren hem ailenin hem de 
işletmenin bir ayağı İstanbul’da oldu. Oğulları 
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Hayrettin ilköğretime İstanbul’da başladı, 
daha sonra da Feyz-i Ati (Boğaziçi) Lisesi’nden 
mezun oldu. Babasının, Edebiyat Fakültesi’nde 
tarih okumak isteyen genç Hayrettin’le ilgili 
beklentileri ve planları farklıydı.7 Hayrettin 
Bey 1940 sonrasında önceleri yazları gittiği 
Bandırma’daki işlerin başına geçmişti, zira 
artık Halil Bey’in İstanbul’daki işlerinin 
hacmi Bandırma’yı aşmıştı. 1935’te, daha önce 
'Alamet-i Farika' kanununa göre tescil edilen 
ismin ardından “Çift Geyik” logosunu da 
tescil ettirdi.8 1934’te de Halil Bey, memleketi 
Karacabey’e izafeten Karaca soy ismini 
kabul etti. 1938 senesi ticaret yıllığında adı 
artık “Halil Karaca” olarak görülüyordu. 
Yıllıktaki bilgilere göre Karaca, Bandırma’da 
trikotaj işi yapan tek firmaydı ve Süleyman 
Bey Caddesi’nde faaliyet göstermekteydi.9  
Üretimin ve prestijin artması şüphesiz çok 
anlamlıydı, ancak Karaca’nın yükselişini daha 
değerli kılan, toplumun tüm katmanlarının 
sevgi ve güvenini kazanmasıydı. Halil 
Karaca için en büyük mutluluklardan biri, 
şüphesiz halkın mamullerine ilgisi ve Gazi 
Mustafa Kemal gibi bir ismin sırtında ürettiği 
kazaklarından birini görmek olmalıydı.10 
II. Dünya Savaşı’ndan pek çok sektör gibi triko 
da etkilenmişti. En zoru ise iplik bulmaktı. 
Firmanın iplik olmadığında ortalama bir 
müşterinin talebini geri çevirmek zor değildi, 
ancak talep ordudan geldiğinde çaresiz 
Hayrettin Bey önce şehir şehir Anadolu’da 
iplik aradı, sonra da alınan siparişleri 
yaptıracak işçiler…11 Karaca ailesinin bu 
gayretleri Bandırma’ya katma değer de 
kazandırmıştı. 1944-1945 yıllarına ait kayıtlara 
göre, Karaca dışında Bandırma’da yedi 
çorapçı daha ortaya çıkmıştı.12 Ancak elbette 
bunlar içinde Halil Karaca’nın yeri ayrıydı. Bu 
devirde Bandırma’da –firma arşivinde resmi 
de görülen– Çorapçılar Caddesi’nde çorap, 
manifatura ve yün imalatı yapan “birinci 
derece tüccar” olarak sınıflandırılmıştı.13 

26 Ekim 1967 Gazete ilanı  

1948’de Halil Bey ve oğulları, Bandırma’dan 
tüm Türkiye’ye iş yapmanın zorluğunu göz 
önüne alarak şirketin İstanbul’a taşınmasına 
karar verdi. Bu yıl içinde bir ticaret yıllığında 
Halil Karaca ismi, İstanbul Marpuççular’da, 
Emiroğlu Han numara 22-36’da trikotaj 
fabrikası ve yine Marpuççular’da Emniyet 
Han’da tuhafiye ürünleri ithalatçısı olarak 
görülmektedir.14 

1950 yılında 19633 sicil numaralı Halil 
Karaca bir sınıf daha atlayarak artık “birinci 
sınıf” değil, “fevkalade derece”li bir tüccar 
olmuştu.15 Bundan iki yıl sonra, farklı 
alanlarda da yatırımlar yaptı. Meyve ağacı 
olmayan Samanlı’da aldığı tarlayı meyve 
ağaçlarıyla donattı. Çok sonradan doğa 
dostu kişiliğini daha fazla ön plana çıkartıp, 

burayı Karaca Arboretumu’na dönüştürdü. 
Bilimsel faaliyetler yürüten bu tesis sayesinde 
20’den fazla uluslararası kuruluşa üye oldu ve 
Uluslararası Dendroloji Cemiyeti’nin ikinci 
başkanlığını üstlendi.16 Bu yıllarda yaşlanan 
Halil Karaca işleri büyük ölçüde oğullarına 
devretmişti.

Yalova ve Bandırma’da camiler ve hastaneler 
yaptıran Halil Bey hem iş hem de cemiyet 
hayatının saygın bir ismi olarak 1956’da 
yaşamını kaybetti.17 Bunun üzerine hisseleri 
ve firmanın tüm hakları da %40 Hayrettin, 
%30 Fahrettin, %30 Nurettin olmak üzere 
Karaca kardeşlere devrolmuş oluyordu. Bu 
yıllar Karaca’nın uluslararası marka olma 
yolunda mücadelesinin başladığı yıllar oldu. 
Hayrettin Karaca 1956’da “H.K.K.” Hayrettin 
Karaca Kazakları markasını tescil ettirdi. 
Uzun uğraşlar neticesinde tüm ekibin hırsı 
ve çalışkanlığıyla 1961’de ilk kazaklar ve 
hırkalar Danimarka başta olmak üzere birçok 
Avrupa ülkesinde satılmaya başladı. Karaca 
1961’de kendi markasıyla ihraç edilen ilk 
Türk tekstil ürünü olarak Türk ticaret tarihine 
adını yazdırıyordu. Bu sayede markalaşmanın 
henüz gündemde olmadığı yıllarda Çift 
Geyik Karaca, Türkiye’de marka bilinirliliği 
en yüksek markalardan biri oldu. 1962’de 
Fahrettin Karaca’nın hisselerini ağabeyine 
devretmesiyle Hayrettin Bey’in yönetimdeki 
mülki ağırlığı da iyice arttı.18 

Milliyet gazetesinin yapmış olduğu Atatürk 
Heykeli Kampanyası’na katkı sağlayanlar 
arasında “Hayrettin Karaca ve Kardeşleri 
Kollektif Şirketi Trikotaj Fabrikası Personel ve 
İşçileri” de bulunuyordu.19

Hayrettin Karaca’nın en büyük arzularından 
biri de firmayı bir dünya markası haline 
getirmekti. 1960’ların sonu itibariyle bu 
hayalinde epeyce yol kat etmişti. Gazete 
ilanlarındaki, “5 Kıtada Satılan İlk Türk Sanayi 

Soyadı kanunu sonrası fatura 1949
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yapan Narin Group bünyesinde çok kısa 
zamanda tekrar büyümeye başladı. 2000’li 
yıllarda yine çift geyikli logosuyla TOSS adlı 
yüksek kalitede daha spor çizgiler taşıyan yeni 
bir marka daha yaratıldı. 2015 yılı itibariyle 
tamamı seçkin alışveriş alanlarında olmak 
üzere mağaza sayısı yurtiçi yurtdışı toplam 
120 mağazaya ulaştı.28

Soğuk kış günlerinde Türk halkının dostu 
olan Karaca toplumla her dönemde sıkı bir 
ilişki içerisinde oldu. 1992 yılında başlatılan 
kampanyayla 1965 öncesi Karaca ürünü 
olup da yapılacak defilede kullanılmak 

Mamulü” ibaresi de bunun en açık
ifadesiydi.20 1967’de dönemin dev satış 
mağaza zinciri Macy’s beş yıldır ürünlerini 
satmakta olduğu Karaca’ya bir takdirname 
gönderdi.21 Aynı yıl firma, 60’lardan 90’lara 
kuşaklar boyu giyilen lambswool, angolaine, 
cashmerete  türlerini tanıttı.22 Karaca artık 
Amerika’daki Icelanding Imports gibi satış 
ağlarına mümessillik veren bir marka23  ya 
da müessesenin tarihinin anlatıldığı bir yazı 
dizisinin başlığında dendiği gibi “Dünyaca 
Taklit Edilen Çift Geyik Karaca Triko” 
haline gelmişti.24 Elbette bu köklü firmanın 
kazancına ve devlete ödediği vergilere yansıdı. 
1969 yılının vergi şampiyonları arasında 
Hayrettin Karaca üst sıralardaydı.25

70’li yıllarda Karaca markası işletme 
organizasyonu açısından bir dizi değişim 
geçirdi. 1972’de Nurettin Karaca hisselerini 
Hayrettin Karaca’ya devretti. 1973’te de “Çift 
Geyik Karaca” logo ve markası yeniden 
tescil edildi. 1974’te Karaca Holding kuruldu 
ve yönetimde profesyonel idarecilerin 
alanı genişletilerek firma daha kurumsal 
bir yapıya büründü.  Hayrettin Karaca’nın 
oğlu Atay Karaca 1975’te babasıyla birlikte 
şirketi yönetmeye başladı ve genel müdür 
oldu. 1978’de ise perakende alanında 
mağazalaşmak için “Pertaş Şirketi” kuruldu.26  
Bağdat Caddesi’deki mağaza gibi Anadolu 
yakasındaki başarılı mağazacılık örneklerinin 
sayısı da böylelikle arttırılacaktı.27 

1982’de Karaca Holding bünyesinde Karaca 
Örme Sanayii ve Pertaş gibi şirketlerle 
faaliyetteydi. 1998 yılında Tekfen Holding 
bünyesine katılan Karaca, 2005 yılında Narin 
Group ailesine katılarak marka değerini 
artırmak üzere atılımlara girişti. Versace 
gibi dünya devlerinden tasarımcılar ve 
profesyoneller transfer edildi. Çift Geyik 
Karaca, 1993 yılından bugüne %100 Türk 
sermayesiyle triko üreten ve 1998’den beri 
Avrupa ve Ortadoğu’da birçok ülkeye ihracat 

28 Kasım 1967 Gazete ilanı 

üzere firmaya gönderen yüz kişiye 500 bin 
TL’lik çek ve cumhuriyet altını verileceği 
duyuruldu.29 1993 yılında ise firma, 2000 yılı 
Olimpiyat Oyunları’nın İstanbul’da yapılması 
için oluşturulan 2000 Olimpiyat Destek 
Programı’na üye oldu.30 Karaca’nın toplumsal 
duyarlılığı şüphesiz, 1995 yılı sonrası hayatını 
vakfettiği erozyonla mücadelesinden dolayı 
Hayrettin Karaca’dan mirastı. Ak saçlarıyla 
doğa duyarlılığı konusunda Türkiye’de 
büyük bir farkındalık yaratmayı başaran 
Hayrettin Bey, “Erozyon Dede” olarak 
tanınıyor.31 Babasından yadigâr Çift Geyik 
Karaca markası da kalitesiyle yarattığı güven 
sayesinde Türkiye’nin içini ısıtmaya devam 
ediyor. 

1992 yılı Gazete ilanı

Karaca'nın Bandırma'daki ilk atölyesi

İlk faturalarından 1939

Hayrettin Karaca dönemi1949



Deriş



59

Deriş

www.deris.com.tr For English Version

Deriş ailesinde avukatlık meslek olmanın 
ötesinde bir aile geleneğidir. Kuşaklar 
boyunca Türk hukukunun yaşamın bir parçası 
olduğu ailede bu mesleğin ilk temsilcisi Celal 
Derviş Bey oldu. Selanikli Ali Ağa’nın 1855 
doğumlu oğlu İsmail Nazmi Bey yabancı dil 
becerileri sayesinde Selanik Emtia-i Ecnebiye 
Gümrüğü Başkâtipliği’ne kadar yükselmişti.1 

Onun yabancı firmalarla ilişkisi ailesinin 
gelecek vizyonunu kökten değiştirdi. 1882’de 
dünyaya gelen oğlu Celal Derviş,2 1905 yılında 
İstanbul’daki Mekteb-i Hukuk-ı Şahane’yi 
bitirdikten sonra az bulunur bir hukuki sahada 
uzmanlaşacak ve genç yaşında, uluslararası 
ticaret hukukuyla ilgili meselelerde aranan bir 
isim haline gelecekti.3 

Celal Derviş Bey henüz askerliğini yapmadığı 
için Selanik’ten ayrılma ve İstanbul’da 
mesleğini icra etme izni alamayınca, 1906 
yılında Selanik’te Yadigâr-ı Terakki Mektebi 
Yalılar Şubesi fahri müdürü olarak göreve 
başladı. Geride bıraktığı yıllarda kendini 
iyi yetiştirmiş, Türkçe, Fransızca, İtalyanca, 
Almanca ve Rumca öğrenmişti.4 1908 
yılında hem dava vekili ruhsatı aldı5 hem 
de Selanik’teki hukuk mektebinde ikinci 

sınıfların İdare Hukuku derslerine girmeye 
başladı.6 Burada verdiği derslerde kullandığı 
notlar “Hukuk-i İdare” adlı bir ders kitabı 
halinde yayımlandı.7 Bu yıllara ait belgeler, 
Celal Derviş Bey’in eğitimle ilişkisinin bazı 
zorlayıcı nedenlere de bağlı olabileceğini 
düşündürmektedir; zira babası 1903 yılında 
emekliliğe ayrılmayı talep etmiş, bu isteği üç 
yıl sonra kabul edilmişti.8 İsmail Nazmi Bey’in 
birkaç yıl sonra emekli aylığının artırılmasını 
istemesi ve bu talebin kabul edilmemesi, Celal 
Derviş Bey’in hızla iş hayatına atılmasında 
ailesinin maddi yükünü paylaşmak 
istemesinin rol oynadığını akla getirir.9

Celal Derviş Bey, 1908 olayları sırasında 
II. Meşrutiyet coşkusunun en derinden 
yaşandığı Selanik’te Hürriyet Meydanı’ndaki 
gösterilerde nutuk atan gençler arasındaydı.10 
Burada yaptığı konuşmanın dışında devrin 
entelektüel yaşamının da bir parçası 
olmaya başlamıştı. Kaleme aldığı yazılardan 
biri Selanik’te çıkan Zaman gazetesinde 
“Hayat-ı İçtimaiyemiz ve Kadınlar” başlığıyla 
yayımlandı.11 Aynı gazetede Makale-i Mahsus 
bölümünde, rumi takvim ve II. Meşrutiyet 
devrinin kısa bir analizini yaptığı “On 
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Temmuzdan Beri”,12 yine kadınlarla ilgili 
“Kadınlara Dair”13 gibi yazılar kaleme aldı. 
Makaleleri içinde en görkemlisi ise 17 Aralık 
1908 tarihinde Osmanlı Parlamentosu’nun 
açılışı münasebetiyle yazdığı ve gazetenin 
ilk sayfasının tamamını kaplayan başyazıydı. 
“Millet Meclisinin Küşadı” başlıklı bu yazı, 
Kanun-ı Esasi’nin mimarı Midhat Paşa’ya 
adanmıştı.14 

Aynı gazetede birkaç gün boyunca yer alan, 
büyük olasılıkla, ilk gazete ilanında ise 
şöyle deniyordu: “Dava Vekili Celal Derviş- 
İdarehanesini ‘Zaman’ gazetesi ittisalindeki 
[bitişiğindeki] hane-yi mahsusa nakl 
eylemiştir.”15 

Celal Derviş Bey, Selanik’te cemiyet hayatının 
giderek daha önemli bir siması haline 
geliyordu. Bir grup arkadaşıyla birlikte, 
Selanik’teki Terakki Lisesi mezunları için 
merkezi yine Selanik’te olan “Terakki 
Mezunları Cemiyeti”nin kurucuları arasında 
yer aldı.16 Ancak aynı dönemde Balkanlar’da 
harp yılları nedeniyle suların ısınması, ailenin 
yüzünü İstanbul’a çevirmesinde etkili oldu 

ve Celal Derviş Bey de 1912 yılında genel 
hukuk amaçlı bürosunu bu şehirde, Galata 
semtinde kurdu. Esas olarak ticaret hukukuyla 
ilgili konularda faaliyet gösteren büro, yıllar 
içinde fikri ve sınai mülkiyete ilişkin davalara 
yönelerek bu alanın gelişmesine öncülük 
etti.17 Sabiha Sertel ise kızı Yıldız Sertel’in 
derlediği anılarında ağabeyi Celal Derviş’in 
1908’de meşrutiyet coşkusu içinde Selanik’e 
döndüğünde, İstanbul’da okulu bitirdikten 
sonra bir avukatın yanında çalışıp, sonunda 
kendi yazıhanesini açmış olduğunu yazar.18 

Üstelik 1913’te ailecek Selanik’ten İstanbul’a 
göçtüklerinde ağabeyi Celal İstanbul’daki 
yazıhaneyi açalı epey olmuştur ve maddi 
durumu da gayet iyidir.19

Celal Derviş Bey, Galata’daki yazıhanesini 
açtıktan sonra batı dillerine olan hakimiyetiyle 
takip eden on yıl içinde üst düzey ticari 
anlaşmazlıkların hukuk yoluyla çözümünde 
roller aldı.20 Temsil ettiği şirketler Reunion 
Adriatica, International Loyd gibi sigorta 
şirketleriydi; muhatapları arasında Deutsche 
Bank gibi uluslararası kuruluşlar vardı.21 
Bunların yanı sıra vekil-i umumisi olduğu 
Ticaret-i Osmani Anonim Şirketi gibi 
kurumsal düzeyde temsil ettiği müesseseler 
de vardı.22 

Topluma yönelik faaliyetlerini İstanbul’da 
da sürdüren Celal Bey 1914’te İttihat ve 
Terakki’nin bir yan örgütü olarak kurulan 
Çiftçiler Derneği’nin mesul müdürlüğünü 
üstlendi.23 1917 kışında Beyoğlu’nda Tünel 
civarında sıcak hava buharının çıktığı 
menfezlerin önünde ısınmaya çalışan 
çocukları eşiyle birlikte gördükten sonra Nejat 
Mason Locası’ndaki arkadaşlarıyla Himaye-i 
Etfal Cemiyeti’nin kurulması için çalışmalara 
başladı ve cemiyetin kurucuları arasında 
yer aldı. Böylelikle Cumhuriyet döneminde 
Çocuk Esirgeme Kurumu haline gelen şefkat 
yuvasının da temelleri atılmış oldu.24 

 Deriş aile fotoğrafı

Saygın bir dava vekiliyken bir yandan da 
eğitimle ilgili çalışmalarını sürdüren Celal 
Derviş Bey 1919’da, adı sonradan “Şişli 
Terakki Lisesi”ne dönüşecek olan Şişli 
Lisan Mektebi’nin ve Teşebbüsat-ı Hayriyye 
Cemiyyeti’nin de kurucuları arasında yer 
aldı.25 1924 tarihli bir arşiv belgesinde 
ruhsatsız kurulduğundan söz edilse de, gerekli 
işlemler hızla gerçekleştirilerek “Şişli Terakki 
Mektebi” genç Cumhuriyet’in köklü eğitim 
kurumlarından biri haline geldi.26

Celal Derviş Bey artık Türkiye Cumhuriyet 
Adliye Vekâleti başlıklı ruhsatnamesiyle 
İstanbul Barosu’nun 421 numaralı üyesiydi. 
İlerleyen yıllarda zaman zaman adresi değişen 
bürosu 1921’de Türkiye Han No. 13’te,27 1924-
1925’te Basiret Han’da,28 1930’da Galata’da 
Hürriyet Han No. 22’de,29 1938’de Hürriyet 
Han No. 13-15’te faaliyetlerine devam etti.30 

Soyadı Kanunu’nun ilanıyla Deriş soyadını 
kabul eden aileye 1938’de İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunu bir avukat daha 
katıldı, Etem Derviş Deriş. Etem Bey, 1909’da 
Selanik’te doğmuştu. Ailesiyle birlikte 
geldiği İstanbul’da Saint Benoit Lisesi’nden 
iyi düzeyde  Fransızca, Almanca ile mezun 
oldu. İstanbul Üniversitesi’nde Hukuk 
Fakültesi’nde okuduğu yıllarda Almanya’dan 
gelen bir çok profesörden aldığı dersler 

kendisine uluslararası hukuk açısından geniş 
bir ufuk kazandırdı. İstanbul Mahkemesi’nde 
stajını tamamlayan Etem Derviş Deriş de 
avukatlık ruhsatnamesi alarak Hürriyet 
Han’da babasıyla birlikte avukatlık yapmaya 
başladı.31 Ancak mesleğe başladığı yıllar 
II. Dünya Savaşı’na denk geldiğinden uzun 
sayılabilecek bir askerlik serüveni oldu. 
Askerliğinin ardından avukatlık mesleğine 
geri döndüğünde bir yandan da değerli 
mülklerin satışında aracılık rolü üstlendi.32 
Bunun yanında C.F. Meyer, Denis Diderot 
gibi yazarlardan bizzat çeviriler yaptı33 ve 
yöneticisi olduğu Ölmez Eserler Yayınevi’nde 
çağdaş yazarların eserlerinin çevirilerini 
yayımladı. Dönemin edebiyat tutkunları 
onun yayıncılık faaliyetlerini devrin matbuatı 
içinde en ilgi çekici olanlar arasında 
saymaktadır. Devrin genç şairi Orhan Veli 
Kanık’ı hem “Vazgeçemediğim” kitabıyla hem 
de düzenlediği imza günü ile okuyucu ile 
buluşturan da o’dur.34

50’li yıllarda aile iki büyüğü kaybetmenin 
üzüntüsüyle sarsıldı; 1951’de Celal Derviş 
Deriş,35 1956’da Osman Neş’et Deriş vefat 
etti.36 Babasından da edindiği birikimle 
yeni bir vizyon kazanmış olan Etem Deriş 
ise 1959’da “sınai ve fikri mülkiyet hakları” 
konusunda uzmanlaşan hukuk bürosunun 
yanı sıra Deriş Patent ve Marka Acentalığı’nı 
kurarak bu birikimi geleceğe taşıdı.37 

Etem Derviş'in hukuk fakültesi kimliği

Etem Derviş Deriş'in avukatlık belgesi
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Bu yıllarda sınai ve fikri mülkiyet hakları ile 
ilgilenen kuruluşlar yok değildi. Ancak Etem 
Deriş, haklar meselesini hukukla birleştirmiş, 
yani sınai fikri mülkiyet meselesine hukuki 
temsili de ekleyerek adalet alanında önemli 
bir yeniliğe imza atmıştı. Böylesi bir insiyatifin 
ayaklarının yere basması da hiç kolay 
olmamıştı. Ancak neredeyse öldüğü güne 
kadar bürosunun ve alınan tüm kararların 
merkezinde yer alarak oğluna ve sonraki 
kuşaklara sektörünün öncüsü ve lideri bir 
kuruluş bırakmayı başardı. İşleri oğluna 
devrettiği yıllarda firmasının müşteri portföyü 
Novartis, Phillips, Pfizer, Henkel gibi sektörel 
anlamda güçlü kuruluşlarla doluydu.

Aile içindeki hukukçu silsilesine Etem 
Derviş Deriş’in oğlu M.N. Aydın Deriş, 
Haziran 1968 tarihinde Cenevre Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak 1971’de 
katıldı. M.N. Aydın Deriş dava ve mahkeme 
işlemlerinde yabancı ve Türk müvekkillere 
hukuki danışmanlık yaparak aynı zamanda 
Türkiye’de ve yurtdışında sınai/fikri 
mülkiyet haklarının tesisi, lisans verilmesi ve 
takibiyle ilgili konularda hizmet verdi. 1980’li 
yılların başından itibaren Türkiye’de fikri 
ve sınai haklar konusunun yerleşmesinde 
ve gelişiminde önemli rol oynayan kurul ve 
komisyonlarda yer alarak  patent, marka,   

endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler 
alanında yeni mevzuatın hazırlanmasına aktif 
olarak katkıda bulundu. Sınai ve fikri mülkiyet 
alanının gelişimini desteklemek üzere Fikri 
Mülkiyet Hakları Koruma Derneği’nin (AIPPI 
Ulusal Grup) Türkiye şubesinin kurucu 
başkanı olarak görev aldı.38

90’lı yılların sonlarına doğru giderek büyüyen 
iş hacmi, firmanın ödediği vergilere de 
yansıdı. Deriş, İstanbul’un vergi rekortmenleri 
içinde 1999’da 21, 2000’de 25, 2009’da 
23. sırada yer aldı. M.N. Aydın Deriş de 
İstanbul’daki avukatlar arasında 1997 yılında 
en fazla vergi verenler listesinde onuncu 
sıradaydı.39 Aile arşivi on yıllardır gerek 
vergi dairelerinden ve gerekse sektörel 
kuruluşlardan verilen teşekkür, takdir ve 
ödüllerle doludur. 

M.N. Aydın Deriş’in yeğenleri N. Serra Coral 
ve Kerim Yardımcı da fikri mülkiyet haklarına 
bağlı aile geleneğini dördüncü kuşağa taşıdı. 
N. Serra Coral, Cenevre Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 1994 
yılında firmaya katılarak marka, patent, 
tasarım, itiraz ve dava konularında faal olarak 
görev aldı. Marka, itiraz ve dava alanlarında 
çalışan Kerim Yardımcı da Cenevre 
Üniversitesi İş İdaresi ve Hukuk bölümlerinde 
çift lisans yaparak 2002 senesinde firmaya 
katıldı.40

Deriş ailesi yüz yılı aşan bir hukuk geleneğini 
bünyesindeki onlarca uzman isimle birlikte 
geleceğe taşımaya devam etmektedir. 

 Celal Derviş

Etem Derviş Deriş Avukat Ruhsatnamesi
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Kakao ağaçlarındaki lezzetli sırrı bulan 
Azteklerle serüvenine başlayıp, günümüz 
insanın vazgeçemediği bir alışkanlığa 
dönüşen çikolatanın hikâyesi bin yılları 
aşmaktadır. Modern dünyada önce Avrupa 
sonra Osmanlı saray mutfaklarında kendine 
yer bulan bu tat, 19. yüzyıla değin elitlerin 
keyifli gıdası olarak kaldı. Çikolatanın sıcak 
içecek formundan tablet haline dönüştüğü 
ve sütle buluştuğu bu yüzyılı takiben sayıları 
artan çikolata üreticileri içinden bu işi daha 
elit bir şekilde yapanlar ortaya çıkmaya 
başladı.1

Çikolatanın hem tutkusu hem de şöhreti 
1900’lü yıllarla birlikte Osmanlı Devleti’ni 
de sardı. Öyle ki 20. yüzyılın ilk çeyreğinde 
çikolata, hem ithal edilen hem de ihraç 
edilen bir mamul haline gelmişti.2 Bu 
dönemde Türkiye’de çikolatanın büyüsüne 
kapılanlar arasında “Değirmenci oğlu Todori” 
de bulunuyordu. 1 Eylül 1923 tarihinden 
itibaren Todori Efendi’nin markası “Menage 
Chocolate” Ticaret Vekâleti tarafından tescil 
edilmişti. Bahsi geçen vekâlete sunduğu 
ürün numunelerinin üzerindeki ambalajlarda 
yer alan Fransızca “Fabrique de Chocolat 

Fondee en 1923” ibaresinde fabrikanın kuruluş 
tarihinin 1923 olduğu kaydedilmişti. Alamet-i 
Farika kaydına göre “Türkiye tebaasından” 
Todori Efendi’nin ikamet adresi ve üretim 
yeri “Balık Pazarı’nda Taşcılar” mevkiindeydi. 
Bu tarihi belgede yer alan bilgiye göre ve 
bilindiği kadarıyla Todori Efendi’nin çikolatası 
Menage, Türkiye’de yerli sermayeyle kurulan 
ilk çikolata fabrikasının ilk tescilli markası 
olmuştu.3

1924 yılında kullanılmaya başlanan Elite 
markası ile ilgili, 1931 tarihli Cumhuriyet 
gazetesinde yer alan, Kırklareli’ne bağlı 
Alpullu’da bir bakkalın satışlarını artırmak için 
Elite Çikolata ile promosyon yaptığı haberine 
bakılırsa, markanın ünü süratle İstanbul 
sınırlarını aşmıştı.4

Elite Çikolata ve Şekerleme Fabrikası’nın 
1932 tarihli bir Marka İlmühaberi’nde yer alan 
bilgilere göre “Elite Çikolata ve Şekerleme 
Fabrikası Mamulatı”nın ürünleri İpçiler 
Caddesi Fıçıcı Sokak Numara 76-78’de 
üretiliyordu ve üretilen mamuller şekerleme, 
meyveli şeker, bonbon, karamela ve çikolata 
olarak sıralanmıştı.5
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23 Nisan 1931 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesindeki reklamında “Elite Çikolatası 
en meşhur çikolatadır. Her yerden isteyiniz.6” 
denen Elite Çikolata’nın karşısındaki tatlı 
rekabette Lion, Melba, Ali Muhittin Hacı 
Bekir, Cemilzade, Hafız Mustafa gibi köklü 
kuruluşlar vardı.

Elite Çikolata’nın 1934 tarihli bir faturası 
üzerinde yer alan, elinde birkaç kutu Elit 
çikolatası taşıyan kadın resminden de 
anlaşılacağı üzere firma, markanın halkla 
ilişkilerine önem veriyordu.7 Öyle ki, Elite 
markası halk tarafından sondaki –e harfi 
okunarak yanlış telaffuz edilince, 30’lu yılların 
ikinci yarısında şirket yöneticileri markayı 
halka daha da yakınlaştırmak için orijinalinde 
bulunan sondaki –e harfini kaldırarak Elit 
adını tescil ettirmişlerdir. 

30’lu yıllarda kullanılmaya başlayan Elit 
Çikolata ambalajları içinde yer alan artist/ünlü 
resimleri de bu halkla ilişkiler ve pazarlama 
uygulamalarının bir parçasıydı. Günümüzde 
pek çok koleksiyonerin ilgiyle sakladığı kartlar 
Elit’in tüketicileriyle olan ilişkisini çikolata 
sevdasının ötesine taşımıştı. 60’lı yıllara değin 
Elit ürünleri içinden bu koleksiyon kartları 
çıkmaya devam etti. Kartlarda kimlerin 
resimleri yoktu ki: Dünya güzeli Keriman 
Halis ile birlikte pek çok ülkenin güzelleri, 
Charlie Chaplin, Linda Darnell, Janet Blair 
gibi sanatçılar... Üzerlerinde numaralar 
taşıyan bu kartları biriktirenler sadece hoş bir 
koleksiyon sahibi olmakla kalmıyorlar; aynı 
zamanda, koleksiyonu tamamlayanlar hediye 
kazanma şansı yakalıyorlardı. 

Artist serisi dışında Elit ürünleri satan 
mağazaların vitrinlerine koyulan yazı ve 
resimler gibi farklı tanıtım yöntemleri de 
mevcuttu. İlerleyen yıllarla birlikte ürünlerin 
konduğu ambalajların da albenisi artmıştı. 
Altıgen, kare ve dikdörtgen silindir teneke 
kutular küçük gramajlardan kiloluk ebatlara 
kadar geniş bir yelpazede halka sunuluyordu. 
Elit’in üzerinde kakao ikram eden egzotik 
bir güzel resmi olan ve günümüzde farklı 
ambalajda da olsa hala pastanelerin 
vazgeçilmezi olan Toz Kakao’sunun teneke 
kutusu gibi çeşitli boy ve ebatta teneke 
kutuları, cam kavanozları, kovaları, poşetleri 
ürün gamındaki zenginliğin de göstergesiydi. 
Kuşaklara damgasını vuran şemsiye 
çikolatalar, Meşhur Beyoğlu Çikolatası, 
hindistan cevizli ve kakaolu bonbon şekerler 
gibi şekerleme / çikolata ürünlerinin yanı 
sıra Elit’in bir zamanlar portföyünde olan, 
şimdilerde üretilmeyen sakızları, boğaz 
pastilleri, reçelleri de meşhurdu.

Birçok prestijli mağaza bu ürünleri hediye 
olarak kendi müşterilerine de dağıtıyordu.8 

1934 tarihli fatura 
Henüz 1930’lu yıllarda Elit’in fatura kestiği 
şehirler arasında Bayburt gibi örnekler 
olduğu düşünülürse Elit Markasının gücü ve 
yaygınlığı daha iyi anlaşılabilir.9 1958 yılında 
Çanakkale abidesinin inşaatı için düzenlenen 
kampanyaya fabrika sahipleri ve işçilerinin 
172 lira bağışlaması gibi, pek çok sosyal 
sorumluluk projesinde Elit adı hep vardı.10

Değirmencioğlu soyadını alan ailede Todori 
Efendi’nin ardından bayrağı eşi Teoğnosiya 
Hanım devraldı. Teoğnosiya Hn.’ın kardeşi 
Yorgi Elefteropulos da bu dönemde en büyük 
destekçisi oldu. 1950’lerde Elit’in çoğunluğu 
Rum ve Ermeni kadınlardan oluşan işçilerine 
verdiği zam haberinin Milliyet gazetesinde 
yer alması da firmanın büyüklüğü ve 
bilinirliği hakkında fikir verebilir.11 Bu yıllar 
Elit fabrikalarında çikolata kaplı drajelerin 
ve endüstriyel ürünlerin ön plana çıktığı 
bir döneme denk geliyordu. Bu gelişimin 
arkasında Hristo Usta olarak tanınan Hristo 

Nikolaidi vardı. 1930 yılında Beyoğlu’nda 
Parizien Pastanesinde çırak olarak mesleğe 
merhaba diyen Hristo Nikolaidi, önce Lion-
Melba Fabrikası’nda, ardından 1950’li yıllarda 
Elit’te çikolata ustası olarak çalışmaya 
başladı. Hristo Usta, firma içinde çok 
önemli dönüşümlerin öncüsü oldu ve 2005 
yılında vefat edene kadar Elit ile bağını hiç 
koparmadı. 

Todori Efendi’den 70’li yıllara Elit’in 
sektöründeki ifade ettiği anlamı, İnci 
Pastanesi’nin kurucusu Luka Zigoris’in 
sözlerinde de bulmak mümkündür: “Ben Elit 
ürünleri kullanmaya başlayınca İnci Profiterol 
oldum ve [bu tercihimi] bir daha asla 
değiştirmedim.”12

Teoğnosiya Değirmencioğlu’nun 1972 
yılında vefat etmesinden sonra, o dönemki 
ortaklardan Yani Amaslidis bayrağı devir 
aldı. Elit gibi, çikolata tarihimizin en 
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güzide ve köklü firmalarından olan Lion 
Çikolata Fabrikası’nın (daha sonra Melba ile 
birleşerek Lion Melba oldu.) kurucusu olan 
Yorgi Amaslidis’in oğlu olan ve Lion Melba 
ortaklarının, hiç birisinin çocuğunun Lion 
Melba’da çalışmaması yönündeki prensip 
kararları sebebi ile Lion Melba’da aktif görev 
alamayan Yani Bey, aileden gelen çikolata 
bilgi ve kültürünü paylaşarak Elit’in bu 
konudaki birikimini pekiştirdi. (Uzun yıllar 
gayri faal olan ve unutulmaya yüz tutan Lion 
Melba ve Lion markalarının yaşatılması 
amacıyla Elit, 2011 yılında bu markaları devir 
almıştır.)

Elit’in bugünkü hakim hissedarı ve Yönetim 
Kurulu Başkanı C.Tanıl Küçük, Elit’e 1980 
yılında hissedar oldu ve 1984 yılında hissedar 

olan babası Celal Bey ile birlikte  Elit’in diğer 
hisselerini de devir alarak, aynı yıl Elit’i aile 
şirketi haline getirdi. 1985 yılında şirketin 
tüzel kişiliği bugünkü unvanı olan Elit 
Çikolata ve Şekerleme Sanayi Anonim Şirketi 
olarak değiştirildi. İlerleyen on yıllar içinde 
Tanıl Bey’in eşi Sedef Hanım ve kızı B.Gözde 
Hanım da şirket yönetiminin parçası oldu.13

İlk günden bugüne kadar kaliteli hammadde 
ve üretim ilkelerinden hiçbir şekilde ödün 
vermeyen Tanıl Küçük idaresinde Elit 
Çikolata, çeşitliliğin arttırıldığı perakende 
ve endüstriyel ürünlerle ihracat hamlesi 
başlatmış, 90’lı yıllardan itibaren kesintisiz 
olarak sektörün en önemli fuarlarından olan 
Köln ISM fuarında yer almaya başlayarak 
ihracatında da sürekli yükselen bir ivme 
oluşturmuştur. İlerleyen yıllarda, sektörün 
Dubai, Amerika, Brezilya gibi birçok önemli 
fuarında da düzenli olarak yer almaya devam 
etmiştir.

1990’lı yıllardan itibaren birçok ekonomik 
krize göğüs geren Elit Çikolata, İstanbul 
Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin 
2. Büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 2009 
yılından itibaren sürekli yer almıştır. 

Gelenekselden moderne asırlık bir üretim 
sürekliliğinin eşiğindeki Elit, günümüzde 
Kasımpaşa ve Esenyurt’ta kurulu 30.000 m2 
kapalı alana sahip tesislerinde faaliyetini 
sürdürmekte ve yaklaşık 500 kişiyi istihdam 
etmektedir. Yurt içindeki lider pozisyonunun 
yanı sıra 60 ülkeye de ihracat yapmakta olan 
Elit, 1924’ten günümüze sürekli geliştirerek 
getirdiği çikolata ve şekerlemedeki ustalığını 
ve kalite geleneğini ilk günkü heyecan ile 
geleceğe taşımayı hedeflemektedir. 

1939 tarihli fatura

Galatasaray Lisesi'ndeki panayırda Elit Çikolata satış dükkanı
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Salih Necati Bey 1906 yılında Mekteb-i 
Tıbbiye-i Mülkiye’nin Eczacı Sınıfı’ndan 
mezun olmuş, ilk eczanesini 1906’da 
Kocamustafapaşa’da açmış ve 1908’de 
Üsküdar’a geçmişti.1 Yirminci yüzyılın 
başlarında Doğancılar yokuşunun başında 
çekilmiş birçok fotoğrafta görülen “Eczane 
Salih Necati”, kuşaklar boyu sürecek 
bir geleneğin ilk nüvelerinden biriydi. 
Çok geçmeden başkentin mühim ticari 
girişimlerini ele alan ticaret kayıtlarında 
da adı görülmeye başladı. 1911’deki adresi 
Uncular Caddesi, Üsküdar idi.2 

Bu tarihlerden itibaren Türkiye’de yerli ilaç 
sanayine sahip olmanın önemi her gün biraz 
daha anlaşıldı. Bu yıllarda Salih Necati Bey 
eczanesinin bir bölümünü gözlüklere açtı ve 
böylece kendisinin, oğlunun ve torununun 
uzmanlaşacağı bir alana yönelmiş oldu. Ancak 
Salih Necati’yi bir marka haline getiren, 
hazırladığı ilaçlardı. Üsküdar’daki eczane 
yıllar içinde bir laboratuar ve ilaç üretim 
merkezi haline geldi. Burada söz edilen ilaçlar 
basitçe birbirine karıştırılmış toz ya da sıvı 
kimyasallar değildi; Salih Necati “komprime 
evi” denen laboratuvarında günümüzün 
hapları ve tabletlerini üretiyordu.3

Artık hem saygın bir eczacı, hem gözlükçü, 
hem hazır ilaç üreticisi olan Salih Necati 
Bey, 1920’lerde şehrin ticaretinin kalbi 
sayılabilecek olan Eminönü’ne doğru yola 
çıktı. Üsküdar’daki işyerini muhafaza etmek 
kaydıyla eczanesini 1921’de Bahçekapı’da açtı.4 

Annuaire Oriental adlı ticaret yıllıklarında 
1922’deki adresin “Uncular Caddesi, No. 7, 
Üsküdar” olmasına bakılırsa buradaki faaliyet 
bir süre daha devam etmişti.5 Bir eczacının 
aynı anda iki eczanesi olamayacağından, 
1925 yılına değin Salih Necati Eczahanesi 
Bahçekapı’da,6 “komprime evi” ise Üsküdar’da 
faaliyetlerini sürdürdü.7

Esas itibariyle ürün yelpazesi yıllar içinde 
Salih Necati’nin kendi ismiyle anılacak birçok 
ilaçla dolmuştu. 1927 yılında Türk Eczacı 
Âlemi’nde çıkan bir ilana göre Salih Necati 
Eczahanesi, Necati Şurubu, Fosfotin Necati, 
Necati Diş Suyu ve Tozu, Necati Hamam 
Pudrası ve Turan Kolonyası adlı ürünleri 
üretiyordu.8 Ayrıca, “Mini Miniler İçin” 
Fosfotin Necati adlı bir mama, Necati Müshil 
Hapı ve Necati Öksürük Kaşesi gibi ürünleri 
de vardı.9 1933’te Charbon Acidol, 1937’de 
Kinin Klorhidrat, 1940’ta Asipirol Necati adlı 
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ilaçları çıkarmış, 1935’ten itibaren Haskalmin 
Kaşe adlı ilacı da üretmişti.10 Bunlardan 
başka 1933’te bazı ilaçların yapım ruhsatını 
da almıştı: Baryomin, Cachets Fevrosin, 
İyotlu Gliserofosfatlı Yabani Turp Şurubu.11 

Aspirol Necati’yi üretmek üzere ilaç devi 
Bayer’den aldığı lisans, ürünlerinin kalitesi 
açısından bir standart göstergesi olmuş, Salih 
Necati Bey de komprime ürünlerinin kimi 
metal olan kutularının üzerine bu kuruluşun 
fabrikalarının resmini basmıştı.

1929 itibariyle bazı adres değişiklikleri de 
söz konusu olmuştu. Ertuğrul Mağazası’nın 
karşısında12 Bahçekapı Caddesi, No. 33-
35 yeni mekânlardan biriydi.13 1934’te ise 
Ali Muhiddin Hacı Bekir’den satın alınan 
dükkâna, meşhur şekercinin karşısındaki 

köşeye geçildi.14 1930’lar Salih Necati’nin 
markalaşmasında önemli bir evre oldu; “grip, 
nezle, baş ağrısı, diş ağrısı kat’i ilacı” Aspirol 
Necati giderek yaygınlaşıyordu.15 1937’de ürün 
gamına bir de Asri Saç Boyası eklendi.16 Bu 
arada Salih Necati Bey’in gazetelere verdiği 
reklamlar da daha hacimli ve düzenli hale 
gelmişti. 1930’ların öne çıkan gazetelerinden 
Zaman’dan Cumhuriyet ve Akşam’a, reklam 
sayfaları sık sık Salih Necati Eczanesi’nin 
ilanlarıyla doluyordu. Reklamlarda eczaneye 
mahsus ürünler ile gözlüklerin çoğunlukla 
birbirinden ayrı takdim edilmesine dikkat 
ediliyordu.17

1934 her Türk vatandaşı gibi Salih Necati 
Bey’in hayatına da büyük bir yenilik 
getirdi. Yeni rejimle barışık, Cumhuriyet’in 

1920'ler Bahçekapı'daki eczane

kazanımlarına sahip çıkan bir isim olarak 
Salih Necati Bey o günlerin genel eğilimine 
uygun olarak öz Türkçe bir soyadı almaya 
karar verdi ve mesleğini de temsil edecek 
şekilde, “şifa veren” manasındaki “Emgen” 
soyadını benimsedi. Üstelik Emgen 1935 
yılında Türk Farmakologlar Kulübü ve 
Eczacılar Kulübü birleşirken kurumun yeni 
adı olacaktı.18 Eczacı Mektebi Farmakolog 
Talebe Birliği de 1936 yılında adını “Emgen 
İrdemen Birliği” olarak değiştirmişti.19 Türkiye 
Emgen Kurumu iki yıl süreyle kullanıldıysa da 
daha sonra bu isim yeniden Türkiye Eczacılar 
Birliğine dönüştü.20

Eczanenin ismi de bir süre daha “Bahçe 
Kapu Salih Necati Eczahanesi”21 şeklinde 
anıldıysa da 1948 yılında Salih Necati 
Emgen'in vefatından sonra daha çok onun 
soyadıyla tanınmaya devam etti.22 Salih 
Necati Bey’in oğlu Rahmi Emgen, kendisi de 
eczacı olmasına rağmen yalnızca gözlükçülük 
üzerine yoğunlaşarak, 1948’de, halen aynı 
yerde faaliyet gösteren, Beyoğlu İstiklal 
Caddesi’ndeki mağazayı açtı. Emgen ailesi 
1930’lu yıllardan beri buradaki Emgen 
Apartmanı’nda yaşıyordu, bu nedenle 1949 
Ocak’ında Salih Necati Bey adına okutulan 
Mevlid için de bu semt tercih edilmişti.23 

İlerleyen yıllarda verilen reklamlarda yeni 
mekânın adresi, Numara 67 Lale Sineması’nın 
üstü, sıkça vurgulandı.24 Bu yıl verilen 
ilanların birinde babadan oğula devredilen 
geleneğin tüm ipuçları da gizliydi: “Maaruf 
Eczacı Salih Necati, Beyoğlu Lale Sineması 
üstündeki Emgen Optical Müessesesi’nde 
fenni gözlük, fenni güneş gözlükleri ile 
saatlerin zengin çeşitleriyle ucuzluk prensibini 
sürdürmektedir.”25 Bu yıllarda dükkânda 
satılan ürünlerin listesinde hayli ilginç 
mamuller de vardı: Fenni gözlükler dışında, 
saat, barometre, termometre, hygrometre…26

1950’lere kadar on bir preparatın ruhsatını 

almış olan Salih Necati Emgen’i Mert 
Sandalcı, ülkede optiği eczaneyle birleştiren 
ilk kişi olarak tarif etmektedir.27 Rahmi Emgen 
de babasından devraldığı yenilikçi birikimi 
oldukça ileri bir noktaya taşıyarak birçok 
yeniliğin öncülüğünü yapmaya gayret etti. 
1950’den itibaren British American Optical 
camları’nın,28 daha sonra Zeiss markasının 
temsilcisi oldu;29 1966’da gözlük camlarının 
daha hassas bir şekilde ayarlanması için 
Amerika’dan cihazlar getirtti.30 1960’larda 
Emgen’in gözlük camı tedarik ettiği firmalar 
arasında o yıllarda optik sektöründe faaliyet 
gösteren ve Rahmi Bey’in de uzun yıllar 
bayiliğini yürüttüğü Swarovski firması da 
vardı, ta ki Swarovski cam üretimine son 
verene kadar...31

1951 yılında faaliyete başlayan “Tüm 
Gözlükçüler Derneği”, yeni adıyla “Türkiye 
Optik ve Optimetrik Meslekler Derneği”nin 

Fosfotin Necati kutusu
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kurucu üyesi ve başkanı olan Rahmi Emgen 
aynı zamanda Türkiye’de ilk optik cam 
üretimini gerçekleştirdi. 1955-1968 yılları 
arasında Sağlık Bakanlığı tarafından açılan 
Gözlükçülük Kursları’nda eğitmen olarak 
görev alarak hem mesleğindeki ustalığını 
ortaya koydu hem de bu alanda birçok ismin 
eğitimine katkı sağladı.32 Öyle ki gözlük 
camlarının kesimi ve yerleştirilmesiyle ilgili 
“Emgen işçiliği” tabiri gözlükçüler arasında 
kusursuza çok yakın bir kalite standardını 
temsil etmekteydi.33

Rahmi Emgen ismi 50’li yıllarda cemiyet 
hayatında da saygı uyandırıyordu. 1957 yılında 
kurulan Dormen Tiyatrosu’na yaptıkları 
katkılar nedeniyle aile uzun yıllar sezonun ilk 
oyununun davetlileri arasındaydı. Kadirşinas 
Dormenler gibi Zeki Müren’den Hülya 
Koçyiğit’e, Bülent Ersoy’dan Hülya Avşar’a 
pek çok ünlü isim de Gözlükçü Emgen’i tercih 
ediyordu.34

50’li yıllardan 80’li yıllara Emgen Optik 
dönemin oldukça renkli bir gazete ve 
reklamcılık diliyle müşterileriyle kurduğu 
sıcak diyaloğu ilanlarına da taşıdı. 1962 
ve 1968’de taklitlerinden sakınmaları için 
müşterilerini uyardı.35 Reklamlarında 
müstakbel müşterilerine adeta konuşur gibi 
sorular soruyor ve cevaplarını veriyordu: 

“Bir Gözlüğe mi İhtiyacınız Var?”,36 “Emgen 
Diyor ki”,37 “Gözlükte Titiz misiniz?”,38 
“Zarif Hanımlar Gözlüklerini Emgen’de 
Yaptırırlar”…39

Rahmi Emgen’in oğlu, Avusturya Lisesi 
mezunu ve Viyana’da işletme eğitimi görmüş 
olan Çetin Emgen’in 1978 yılında yurda 
dönmesiyle ailenin 3. kuşağı da işletmeye 
dahil oldu. Yıllarca babasından gördüklerinin 
üzerine bir de gözlükçülük eğitimi ekleyerek 
Nişantaşı’nda bir Emgen Optik daha 
açan Çetin Bey, bir gözlükçünün ötesinde 
bir ticaret geleneğini ve kalite mirasını 
devralmıştır.40 Omuzlarında yıllarca üst 
düzeyde hizmet almış Emgen müşterilerinin 
beklentisini karşılamak gibi ağır bir yük 
vardır. Hem estetik, hem görüş kalitesi 
artık iki Emgen Optik’in ortak kaygısıdır.41 
Çetin Emgen, bir dönem Etiler gibi farklı 
mevkilerde açılan mağazalarla ticaret hacmini 
büyüttü ise de nihai olarak “baba yadigârı” 
dediği Beyoğlu’ndaki mağazasında Emgen 
geleneğini butik bir anlayışla sürdürmektedir.

Salih Necati Eczanesi ruhsatnamesi

Devrin eczacıları toplu halde
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Eyüp Sabri, günümüzde Bosna Hersek 
içinde özerk bir statüde bulunan Sırp 
Cumhuriyeti’nin fiili başkenti Banja Luka’da 
1898’de doğdu. Babası Süleyman Ağa, 1908’de 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun 
Bosna’yı ilhak etmesi üzerine ailesi ile birlikte 
önce İstanbul’a sonra da İnegöl’e gelir.1 1913’te 
kısa bir süre tarımla uğraşmayı denemişse de 
arzu ettiği sonuçları alamayarak evinin altında 
bir bakkal dükkanı açmaya karar verir. Fakat 
bu kez de sağlığı elvermemiş ve vefat etmiştir. 
Ailenin bütün yükü artık ergen yaşlarındaki 
Eyüp Sabri’nin omuzlarındadır. Komşuları 
Hilmi Bey’in yönlendirmesi ile devrin zincir 
mağazaları Manifaturacı Abranosyanların 
yanına çırak olarak girer.2 Gerek babasının 
bakkaliyesinde ve gerekse Abranosyan’ın 
dükkanında ticaret adına öğrendikleri geri 
kalan yaşamında önünü açtı. 1916 yılında 
İnegöl bedesteni içinde küçük bir dükkân 
kiralayarak o da manifaturacılık yaptıysa da 
bu kez de Bursa’nın işgale uğraması üzerine 
orduya katıldı.3 Kurtuluş Savaşı’nda er olarak 
verdiği hizmet karşılığında, 1926 tarihli İstiklal 
Madalyası Kanunu ile İstiklal Madalyası’na 
hak kazandı.4

Savaş bitmişti ve hayat devam ediyordu. 
Eyüp Sabri Bey 1923’te, İnegöl’de yeniden 
ticarete atıldı. Aynı yıl 29 Ekim’de oğlu 
Sabahattin de dünyaya geldi. Ailesi de işleri de 
büyüyordu, kendisi için yeni bir başlangıcın 
tam zamanıydı. Baba evini satıp Türkiye 
Cumhuriyeti'nin  yükselen değeri Ankara’nın 
yolunu tuttu. 1927 yılında yeni yapılanan 
ve nüfuslanan başkentte "bonmarşe" olarak 
tanımlanan perakende satış mağazasını açtı. 
Bu ilk mağaza Anafartalar Caddesi no. 50C 
idi. Mustafa Kemal Paşa’nın çocukluk ve 
silah arkadaşı Nuri (Conker) Bey’e ait binanın 
yapımı 1923’te tamamlanmış ve Sakarya 
Apartmanı olarak adlandırılmıştı.5 Eyüp Sabri 
Bey’in adıyla anılan mağazası bir ailenin 
ihtiyaç duyacağı zengin bir ürün yelpazesi 
sunuyordu. Bu dönemde ana faaliyet kolu olan 
ısmarlama gömlekçilik ile birlikte şapka, atkı, 
mendil, çorap, kösele ve deri valiz, el çantası, 
şemsiye gibi ürünlerin satış faaliyetleri 
yürütülüyordu.6 Ancak bu yıllarda gömlek 
satışı ile adı daha fazla anıldığından Annuaire 
Oriental adlı ticaret yıllığında, Adliye Sarayı 
Caddesi’nde (Anafartalar Caddesi’nin eski adı) 
faaliyet gösteren bir “chemiserie/gömlekçi” 
olarak kaydedilmişti. Konfeksiyon ürünlerinin 
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yanı sıra ıtriyat ürünleri de sattığından 1930 
yılına ait bu kayıtlar içinde aynı zamanda 
parfümeriler arasında da gösterilmekteydi.7

Yeni Türkiye’nin inkılap hareketleri içinde 
şapka devrimi dönemin tüccarlarına önemli 
bir kazanç kapısı yaratmıştı. Eyüp Sabri 
Müessesesi’nin rafları da hem bayanlar 
hem de beyler için şapkalarla doluydu.8 

Ancak yaptığı bir İstanbul seyahatinde 
bir esansçıdan öğrendiği kolonya imalatı 
kendisinin ve ailesinin yaşamını kökten 
değiştirecekti. Cumhuriyet’in en temel sanayi 
kuruluşları olan şeker fabrikalarının yan ürün 
olarak alkol üretimine başlaması bu yeni iş 
kolunun önünü açmıştı.9 Eyüp Sabri Bey 
de daha sonraları ismine büyük bir şöhret 
kazandıracak kolonya üretimine yönelmeye 
karar verdi. Yurt dışından gelen esanslarla 
1933’te kolonya imalatı ve satışına başladı.10 
Bu tarihte Eyüp Sabri dışında kolonya 
üreten bir de Ulus’ta Ömer Nail vardı. Ancak 
Eyüp Sabri Bey’in kolonyaları kısa sürede 

dikkat çekti. Mağaza önünde ilk kolonya 
kuyrukları da bu yıllarda oluşmaya başladı. 
Çankaya köşküne de gönderilen kolonyalar 
Büyük Gazi’nin misafirlerine sunuluyordu. 
Bunlar arasında Ankara’yı ziyaret eden Şah 
Rıza Pehlevi de vardı. Kendisi Eyüp Sabri 
Kolonyaları’nı çok beğenince Çankaya 
Köşkü’nden altı şişe hediye kolonya siparişi 
geldi. Özenle paketlenen kolonyalar bu kez de 
İran Şahı’nın sarayının yolunu tuttu.11

1930'lu yıllarda Eyüp Sabri başkentin ticaret 
yaşamına da renk kattı. Bu yıllarda hiç alışık 
olunmayan promosyon yöntemleriyle hem 
mağazanın şöhretini artırdı hem de sunduğu 
ürünler ile ilgili bir alışkanlık geliştirmeye 
başladı. Bu amaçla yaptığı en önemli girişim 
hazırlanan ürün kataloğu oldu. Broşür 
şeklinde hazırlanmış kataloğun, kolonyanın 
bir tüketim malzemesi olarak benimsetilmesi 
amacıyla posta kutularına, kapılara bırakılarak 
dağıtımı gerçekleştirildi. Kataloğa bir de 
promosyon amaçlı bedelsiz kolonya kuponu 

Eyüp Sabri Tuncer'in eski mağazası

konuldu.  Mağazaya gelen müşterilere on 
iki-on üç çeşit kolonyadan arzu ettiklerini 
bedelsiz olarak seçebilmesini sağlayan 
kuponlar pek çok aile için kolonyayı evlerinin 
olmazsa olmazı haline getirdi. Satın alma şartı 
olmaksızın yapılan bu promosyon ile zamanla 
kolonya talebi diğer ana ürünlerin de önüne 
geçti.12 Muhtemelen 1936 yılında basılan 
kataloğun kapağında “Eyüp Sabri, Muharrem 
ve Mehmet Tuncer Kardeşler” yazıyordu. 
Kataloğa göre firmanın ürünleri arasında 
şapkalar, kasketler, gömlekler, boyunbağları, 
yakalar, atkılar, fanilalar, çoraplar, pijamalar, 
kazaklar, eldivenler, çantalar, şemsiyeler, terlik, 
şason denilen hafif ayakkabılar ve ıtriyat 
malzemeleri gibi ürünler bulunmaktadır. 
Katalogdaki resimleri tek tek Eyüp Sabri Bey 
çizmiş, her bir ürün için ayrı birer slogan 

tasarlamıştı. “Müşterilerimizin memnun 
kalacakları mallar satmak gayretindeyiz” 
gibi naif ve saygılı ifadeler bunlar arasında 
sayılabilir.13

Eyüp Sabri Bey kolonyasını tanıtıma büyük 
bir çaba sarf etti. O yıllarda Türkiye’de 
görülmemiş yöntemlerdi bunlar. Tiyatro ve 
sinema salonlarına koku dökülmesi, bedelsiz 
kolonya numuneleri dağıtımının yanı sıra 
bidonlarla Atatürk Orman Çiftliğine gider, 
tren garındaki yüksekçe bir mevkiden 
toplanan kalabalığa kolonyayı anlatır sonra da 
dinleyenlere ikram ederdi.14

Ürünler içinde kolonya, Eyüp Sabri’yi 
benzerlerinden ayıran bir ürün konumundaydı. 
Ancak II. Dünya Savaşı ile yaşanan döviz 
darlığı nedeniyle yurt dışından getirtilen 
esanslara sınırlama getirilmişti. Kolonyanın en 
temel maddelerinin özel izinlere tabi olduğu 
bu yıllarda Eyüp Sabri Bey de dükkânının bu 
cazibe kaynağından mahrum kaldı.15

Bu koşullar altında 40’lı yıllar boyunca 
müessese, pijamalar gibi pek çoğunun 
üretimine aile üyelerinin de katkı sağladığı 
konfeksiyon ürünlerine yöneldi. Ticaret 
kayıtlarında yine Eyüp Sabri Tuncer, 
tuhafiyeci, parfümeri, şapkacı, konfeksiyoncu 
şeklinde anılıyordu. Kapı numarası birkaç kez 
değiştiyse de kimi kaynaklarda Çocuksarayı 
Caddesi, Adliye Caddesi diye de anılan 
Anafartalar Caddesindeki mevkiini korudu.16 
1940’lardan 50’lere ürettikleri konfeksiyon 
ürünleri içinde özelikle ısmarlama gömlek ve 
pijamalar yoğun rağbet gördü. İşyerlerinin 
1942’de yaşadığı yangının yaraları da aile 
fertlerinin gayretleri ve bu ürünlerin gördüğü 
ilgi sayesinde sarılabilmişti.17

Bu yıllarda Eyüp Sabri Bey’in oğlu Sabahattin 
Tuncer liseyi bitirdikten sonra Ziraat 
Fakültesi’nde üç yıl çalıştı. Fakat babasının 

 Ankara'daki mağaza
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isteği üzerine yine onun nezareti altında 
işlerin başına geçti. Yıllar önce babasının 
ilgisini çeken kolonya imalatı onun da 
aklındaydı. Zaten başladıktan sonra iş yerinin 
çehresi de değişmiş, 1950’li yıllarda canlanan 
ekonomi yüzlerini güldürmüştü. Sabahattin 
Tuncer’in arayışları da böyle bir dönemde 
başladı. Bu sanatı nasıl öğrenebileceğini 
araştırırken koku konusunda uzmanlaşmış bir 
kimyager Karayan ile tanıştı. Kendisi ile biraz 
ticaret yaptıysa da asıl onun ufkunu açan Vahe 
Karayan’ın kitaplığında gördüğü bir kitap 
oldu: Félix Cola tarafından kaleme alınan Le 
Livre Du Parfumeur. Kitabı temin ettiğinde 
hem aradığı formüllere hem de Avrupa’daki 
saygın esans üreticilerinin listesine ulaşmış 
oldu.18  

Sabahattin Bey, yurt dışındaki esans 
üreticilerine mektuplar yazarak onlardan 
ürünleri hakkında bilgi istedi. Uzun bekleyişin 
ardından içlerinden yalnızca bir tanesinden, L. 
Givaudan firmasından cevap geldi. Babasının 
endişelerini giderdikten sonra küçük bir parti 
esans ile oldukça düşük bir maliyetle ilk limon 
kolonyasını üretti. Kendi ürününü daha ehven 
bir fiyata üreten bir işletme haline gelmesi 
Eyüp Sabri Tuncer markasının değerini 
katlamasını sağlamıştı. Makul fiyatlar müşteri 

sayısını olumlu etkileyince kolonya kuyruğu 
uzamaya başladı.19

İki oğlu ile birlikte yürüyen işyeri 1961 
senesinde şirketleşti ve Eyüp Sabri Tuncer 
ve Oğulları Kollektif Şirketi haline getirildi. 
Şimdi sırada yurt dışından gelen esansları 
da yerli imkanlarla üretme meselesi vardı. 
Sabahattin Bey yurt dışına yaptığı bir 
seyahatle bu konudaki bilgi birikimini artırdı 
ve 1967’de kendi limon kolonyası formülünü 
geliştirdi. 1970’te Ulus’ta Işıklar Caddesi’ndeki 
bir binayı imalathane haline getirdikten sonra 
burada esans ve kolonya üretildi. 1972’de tüm 
işleri devralan Sabahattin Bey, şirketin çok 
ortaklı olması nedeniyle, şirketi halka açık bir 
hale getirmek amacıyla Eyüp Sabri Tuncer’i 
anonim şirket haline dönüştürdü.20

Eyüp Sabri Tuncer, Ankara için bir semboldü 
aynı zamanda. Cumhuriyet gazetesinden Savaş 
Sönmez’in Ankaralılığın koşullarını saydığı 
maddelerden biri de “Eyüp Sabri Tuncer’den 
kolonya doldurmak”tır.21 Yol tariflerinin 
Eyüp Sabri Tuncer mağazasına göre 
yapıldığı Ankara’yı anlatanlar da “Ankara’nın 
kolonyacısı” diyerek ondan söz etmeden 
geçemez.22 Sabahattin Bey’in yanından 
ayırmadığı, müşterilerine ve tedarikçilerine 
ikram ettiği kolonyasını yıllar içinde sevenler 
arasında Zeki Müren de vardı.23

1980’lerde Eyüp Sabri Tuncer kolonyaları 
Türkiye’nin her yerinde satılan, kolonya 
deyince ilk akla gelenlerden biri olan bir 
markaya dönüşmüştü. 1920’lerdeki küçük 
dükkândan bu yıllara sadece bir aile mirası 
değil aynı zamanda bir ticaret ahlakı da 
yaşatılmıştı. Her şeyin kayıtlı olacak, vergi 
tam ödenecek, müşteri hakkı ödenecek, 
memnuniyeti sağlanacak, dükkânın gizli 
ortağının Türkiye Cumhuriyeti olduğu hiçbir 
zaman unutulmayacaktı.24 Bu prensipler 
devlet nezdinde de anlam taşıyor olmalıydı ki; 

Sabahattin Tuncer sağda

Eyüp Sabri , Muharrem, Mehmet Tuncer Kardeşler ürün kataloğu

1985 yılında KDV uygulaması ilk yapıldığında 
seçilen pilot kuruluşlardan bir tanesi de Eyüp 
Sabri Tuncer oldu.25

1994’te Engin Tuncer işleri babasından 
devraldı. Aile bireylerinin elinde bulunan 
şirketin hisseleri de büyük ölçüde bir araya 
toparlandı. Engin Tuncer’in de babası gibi 
hayalleri vardı. Ulusal markasını klasik 
ürünlerini koruyarak, yeni bir yüzle dünya 
pazarına  açmak. 2000’lerde yine köklerinden 
kopmayarak EST 1923, Perfume Jewels 
gibi markalarla organik kokular ve bakım 
ürünleriyle hem yurt içinde hem yurt dışında 
yeni ufuklar aramaktadır.26  
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19. yüzyıl İstanbul’unda meşhur Çankırılı 
şekerciler vardı. Anadolu’nun bu kıraç 
beldesinden başkente gelenler muhtemelen 
hemşerileriyle dayanışma içinde bu meslek 
koluna yönelirlerdi. Çankırı’nın Orta 
beldesinden gelen İsmail Hakkı Bey de 
sanatı sarraflık olmasına rağmen kendini 
Bahçekapı’daki Hamidiye Caddesi’nde 
şekerciler arasında buldu. 1864’te, mekân 
edindiği binanın bodrum katında akide 
şekeri yapmaya başladı; kendisine yardım 
eden oğullarıyla her geçen yıl çeşidi artan ve 
alışkanlık yaratan tatlı çeşitlerinin yanı sıra 
poğaçayı İstanbullularla tanıştıran ve sevdiren 
kişi oldu. Oğullarından Mustafa bir yandan 
babasına yardım eder, bir yandan da Arpacılar 
Camii’nde müezzinlik yapardı. Asırlık bir 
lezzet ve ticaret geleneği mülkiyet bakımından 
yüz yıl içinde değişiklikler yaşadıysa da 
ilk şekerci dükkânının yeri ve damaklarda 
bıraktığı tat hiç değişmedi.1

İstanbul ticaretinin kalbi denebilecek 
birkaç merkezden biri olan Eminönü’ndeki 
dükkân çok geçmeden saygın ticaret 
kayıtlarında da kendini göstermeye başladı. 
Bunlardan biri olan Annuaire Oriental’e göre, 

şekerciler arasındaki “İsmail Hakkı” 1888’de 
Bahçekapı’da No. 4’te faaliyet gösteriyordu. 
Dükkânın sağında ve solunda terziler ve bir 
saatçi dükkânı vardı.2 Bundan bir yıl sonra 
İsmail Hakkı Bey’in adı hem Bahçekapı No. 
4, hem de Alaca Hamam Caddesi No. 72’deki 
şekerciler arasında kaydedilmişti.31891 
yılında şekerci dükkânı, komşusu terziyle 
yer değiştirip kapı numarası 3 olan dükkâna 
geçti.4 1902 yılının başında ise Bahçekapı’da 
“Hacı Mustafa” ve “Hacı İsmail” adlı iki ayrı 
şekerci bulunuyordu.5

1921’e kadar bu iki dükkânla yola devam 
edildikten sonra marka ismi giderek 
belirginleşmeye başladı: “Hacı İsmail Zade 
Hafız Mustafa.”6 1924’te Hafız Mustafa 
yıllar içinde uzmanlaştığı bir başka ürün 
olan börekleriyle Yerebatan’da boy gösterdi. 
Börekçinin ardından Beyoğlu’nda Dudu 
Odaları Sokak’ta “İsmail Hakkı” adlı bir 
şekerci daha açıldı.7 Babadan şekercilik 
mirasını devralan yalnızca Hafız Mustafa 
değildi. Diğer oğlu Ömer Lütfi de Hafız 
Mustafa gibi mesleğe gönül vermişti. Ancak 
iki kardeşin kendilerine ayrı birer yol çizdiği, 
Hafız Mustafa’nın Kandman, Ömer Lütfi 
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Bey’in Cebeci soyadlarını almalarından da 
anlaşılabilir. Zaten 1929 sonrasında dükkânın 
şöhreti iyiden iyiye “Hafız Mustafa”yla 
sabitlenmiş,8 1930 tarihli bir kayıtta 
olduğu gibi nadiren de “Hafız Mustafa ve 
Mahdumları” şeklinde bilinir olmuştu.9

Hafız Mustafa müessesesi 1926’dan 1938’e 
kadar Paris, Brüksel, Liege gibi farklı şehir 
ve ülkelerdeki uluslararası fuarlardan on 
bir kez ödül almıştı.10 Genç Cumhuriyet’in 
yeni kurumlarından Harici Ticaret Ofisi 
de gazetelere verdiği bir ilanla 1932 yılında 
Bari Şark Panayırı’na katılan ve övgüler alan 
Hafız Mustafa gibi bazı şirketlere teşekkür 
ediyordu.11 Bu yıllarda işlere ağırlığını 
koymaya başlayan Hafız Mustafa’nın oğlu 
Cemil Bey de daha evrensel bir lezzetin 
peşine düştü. Gazetelerde kakao ithalatının 
tartışıldığı günlerde Hafız Mustafa ve 
Mahdumu’nun yeni markası “Çikolat Cemil” 
doğmuştu bile…12 Öte yandan, Çikolat 
Cemil’in hem ürün hem de marka olarak Hafız 
Mustafa’nın önüne geçmesi zordu. Hafız 
Mustafa kızının düğünü bile gazeteye haber 
olan “maruf bir tüccar”dı.13

Cemil Bey verdiği ilanlarda halefi olduğunu 
vurguladıysa da babasının isminden hiç 
vazgeçmedi. Bir şekerci için yılın en önemli 
dönemleri olan bayram günlerinde verilen 
ilanlarda müşterilerine “Bayram şekerlerinizi 
Bahçe Kapı Numara: 90, Hafız Mustafa ve 
Mahdumu’ndan alınız diyordu.14 1929’dan 
itibaren satılan ürünler arasında görülen 
tahin ve helva da Hafız Mustafa’nın nam 
yaptığı alanlardan biri oldu.15 Cemil Bey 
müşterilerinin bayramını tebrik etmek için 
yayınladığı ilanlarda artık adeta mahlası olan 
“çikolat”ı kullanıyordu: “Hafız Mustafa ve 
Mahdumu Çikolat Cemil Bayramınızı Tebrik 
Eder.”16

Cemil Bey 1947 yılında vefat etti ve takip eden 
on yıl içinde kendisi ve babası için okutulan 
mevlitlerle anıldı.17 Vefat ettiği yıl itibariyle 
Hafız Mustafa işletmesi seksen yılı geride 
bırakmış köklü bir işletme konumundaydı. 
Onu yaşatma ve ileri götürme görevi de 
eşi Vasfiye Hanım ve torunu Sönmez C. 
Kandman’a düştü. 1948’de firmanın adı ve 
logosu Resmi Sınai Mülkiyet Gazetesi’ne 
“Hafız Mustafa Oğlu Cemil Halefi S. 
Kandman” olarak tescil edildi.18 Şekerci 
dükkânının yeni patronları ilk yıllarında 
“Hafız Mustafa Kandman” olarak bilinmeyi 
tercih ettilerse de,19 ilerleyen yıllarda tescil 
ettirdikleri ismi kullanmaya başladılar. İlan 
şöyleydi:

”Dikkat… Dikkat…

Şeker Bayramı Geldi.

Hem ucuz, hem de ağız tadı ile nefis bayram 
şekeri yemek isteyen sayın halkımızın 
Bahçekapı’da mamulatının nefasetiyle meşhur

ŞEKERCİ HAFIZ MUSTAFA

Oğlu Cemil halefi S. Kandman

Mağazasına uğramadan başka yerden bayram 

Bahçekapı mağazası1940 - 1950

şekeri almamalarını tavsiye ederiz.

Bayram şekerlerinizi sergi yerindeki Yenen 
paviyonundan alırsanız bir taşla iki kuş 
vurmuş olursunuz.”20

Vasfiye Hanım ve Sönmez Bey, köklü 
bir işletmeye sahip olmanın öneminin 
farkındaydı; nitekim bu yıllarda verdikleri 
ilanlarda sürekli bir tarih vurgusu yaptılar. 
Reklam sloganları 1957 yılında “94 senelik 
şekerciniz”, 1963 yılında da “99 yıllık tecrübe” 
idi.21 Bu yıllarda şekercinin tanıtımını 
yapan yalnız kendileri de değildi. Migros 
gibi Hafız Mustafa ürünleri satmakta olan 
saygın işyerleri de kampanyalarında asırlık 
şekerciden “Hafız Mustafa şekerleri 1 kilosu 
yalnız 500 kuruşa Migros’ta” gibi ifadelerle 
söz ediyordu.22 İşyerinin ürün yelpazesi hayli 
geliştiyse de 60’lı yıllarda işin omurgasını 
badem ezmeleri, çikolata, pasta, şeker gibi tatlı 
türleri oluşturuyordu.23

Şekerci Hafız Mustafa’nın disiplinli ve sevilen 
patronları, Sönmez Kandman’ın oğlu Mustafa 
Nihat büyüdüğünde işleri ona devrettiler. 
İşletmede başlayan “İkinci Mustafa” devri 
de 1993 yılına kadar sürdü ve Nihat Bey’in 
başka sektörlere ilgi duyması nedeniyle 
son buldu. Dükkânı satın alan Mustafa 
Altuncu bu tarihi mirası köklerine ve ruhuna 
dokunmadan büyütmeye gayret etti. Hacı 

İsmail Hakkı’dan itibaren beş kuşak eskiten 
şekerci, yeni sahibiyle şubeleşmeyi denediyse 
de on dört yıl sonra 2007 yılında yeni bir 
yatırımcı ile buluştu: Avni Ongurlar.24 Hafız 
Mustafa Şekerlemeleri’ni bilimsel açıdan 
işletme olarak inceleyen akademisyen Esra 
Dil, kuruluşun el değiştirmesine rağmen asrı 
aşan bir birikime dayanan ürün çeşitliliğini, 
üretme biçimini, marka anlayışını ve imkânlar 
ölçüsünde kadrosunu koruduğunu tespit 
etmektedir. Taşıdığı bu özelliklerle işletme 
yaşadığı el değiştirmelere rağmen yüzyıllık 
marka kimliğini korumaktadır.25  

Hafız Mustafa Şekerlemeleri’nin nevi şahsına 
münhasır son sahibi Avni Ongurlar, Hafız 
Mustafa’dan, Cemil Bey’den adeta aile fertleri 
gibi söz etmektedir. Tekstil gibi farklı bir 
sektörden gelen Hacı Avni Bey, işyerinin 
tarihi kökleriyle duygusal bir uyum içinde, 
Hafız Mustafa’nın en sağlıklı olan ürünlerini 
en ehven fiyata satıyor, müşterilerini güler 
yüzle karşılıyor ve uğurluyor. Bahçekapı’da 
2007 yılında 100 poğaça satarken bugün 2500 
tane satması da, İspanyolca, Fransızca kaleme 
alınmış turist rehberlerine, anı kitaplarına 
girmesi de belki bu yüzden.26

Hafız Mustafa'yı anlatan eserler içinde 
şüphesiz en ilgi çekici olanı Kolombiyalı 
yazar Francisco Leal Quevedo'nun kaleme 
aldığı "Los Secretos de Hafız Mustafa" 
(Hafız Mustafa'nın Sırları)'dır. Yazar, eserini 
şöyle tanıtmaktadır:"Bu kitap için şöhreti 
sınırları aşan unutulmaz bir mekandan ilham 
alınmıştır"27

Hafız Mustafa günümüzde Taksim, 
Sultanahmet, Sirkeci ve Bahçekapı’daki 
dört şubeyle İstanbul’un sözlüğüne girmiş 
durumda.27 Eski bir İstanbullunun dediği gibi, 
tatlısı, şekeri, böreği ve poğaçasıyla olduğu 
kadar müşterilerine sunduğu güler yüzle de 
meşhur…28
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Asırlar boyunca Osmanlı’nın üzerinde 
uzandığı coğrafyaya yayılan Müslümanlar 
imparatorluğun son yüzyılı içinde birçok 
göç dalgasıyla anavatana döndü. Kimileri 
için Anadolu, kimileri için İstanbul yeni 
vatan oldu. Kırım’ın Bahçesaray şehrinden 
İstanbul’a gelen Hacı Tahir Bey ve ailesi de 
bu milyonlarca muhacir arasındaydı. Tahir 
Bey, göçün de yeniden bir hayat sahası 
bulmanın da tüm güçlüklerini yaşadı. Geldiği 
ilk günlerden itibaren kendini İstanbul’un 
canlı ticaret hayatı içinde buldu, ancak bu 
sofrada bir yer açmak hiç kolay değildi. İlk 
geldiği günlerde zahire ticareti yaptıktan 
sonra 1859’da Langa Kapısı ya da diğer 
adıyla Yeni Kapı’da tütün ticaretine başladı. 
Ailesinin nafakasını çıkarmak için giriştiği 
bu iş çevrede büyük olasılıkla benzer işler 
yapan bazı tüccarları rahatsız etmişti. Yaptığı 
şikâyetler üzerine Şehremaneti –günümüzün 
belediyesi– durumlarında gayri hukuki bir 
şey yok ise Tahir Bey ve muhacirlerin mağdur 
olmamaları için işlerine mani olunmamasını, 
onlara yardımcı olunmasını emretti.1

İş hayatında huzur bulamadığı gibi, ikamet 
ettiği Zekeriyaköy’de de tatsızlıklar Tahir 

Bey’in peşini bırakmadı. Ailesinin sonraki 
kuşaklarındaki temsilcilerinin anlatılarına 
göre bölgedeki bazı çeteler evlerine saldırınca 
çareyi Sarıyer’e yerleşmekte buldular. Yeni 
ikametgâhlarına yerleşirken zahire ticareti 
yaptıkları işyerlerini de Unkapanı’na taşıdılar. 
Hayatlarındaki bu yeniliklere bir de Tahir 
Bey’in oğlu Ali Nuri’nin tarihi Sarıyer 
Hamamı’nın sahibinin kızıyla yaptığı evlilik 
eklendi. Ali Nuri Bey’in kayınpederinin 
mesleği, aileye gelecekte kullanacakları 
soyadını ve bir asır boyunca saygı uyandıran 
bir ticari unvanı miras bıraktı.2

1880’ler Hacı Tahir Bey’in yolundan giden ve 
her geçen yıl Osmanlı’nın ihtiyaç duyduğu 
bir girişimciye dönüşen Ali Nuri Bey’in ilk 
atılımlarına sahne oldu. Unkapanı civarında 
zahire ticareti yapmaya başlayan Ali Nuri 
Bey, Hamamcıoğlu Müesseseleri Ticaret 
Türk A.Ş.’nin ilk merkezini İstanbul Eminönü 
Tütüngümrük Limon Han’da şahıs firması 
olarak kurdu. 1885’te Ali Nuri Bey’in oğlu Nuri 
Ali Bey de müesseseye katıldı. Bu tarihte, 
ticaret kayıtları, Cambazhane Caddesi’nde 
No. 36’da yağ ve pirinç işi yapan “Ali (H.)” 
adlı birine işaret etmektedir.3 Bu kuruluşun 
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Hamamcıoğlu ailesinin bir parçası olup 
olmadığı yeterince açık değilse de, aynı 
ticaret rehberinin 1896-1897 kayıtlarında 
“Hamamcızade Ali”nin Osman Efendi Han 
No. 85’te tüccar olarak faaliyet gösterdiği 
açıktır.4 Bu yıldan itibaren firma aynı han 
içerisinde birkaç kez yer değiştirdi ve 1898’de 
No. 75,5 1901’de No. 3,6 1909’da No. 9’da 
faaliyetlerini sürdürdü.7

1910’lardan itibaren Hamamcızadeler ya 
da bugün bilinen adıyla Hamamcıoğlu 
Müesseseleri takip edilmesi güç bir hızla farklı 
işkolları ve merkezlerde faaliyet göstermeye 
başladı. 1911 yılına ait bir balıkhane makbuzu 
ailenin deniz mahsullerine ilgisini ortaya 
koyar. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki 
bir belgede 1914 Ağustos’unda Gemlik ve 
Kurşunlu’daki Hamamcızade Ali Bey’e ait 
depodaki zeytinlerin muhafaza edilmesinin 
emredilmesine bakılırsa gıda sektöründe 
şirketin ilgilendiği ürün yelpazesi daha bu 
yıllarda hayli geniştir.8 1923’te ise “Hamamcı 
Zade Nuri Ali”nin işkolu, yine Osman Efendi 
Han’da olmak üzere “balık vesaire” şeklinde 
tarif edilmiştir.9

1920’lerde Ali Nuri Beyin torunu Mehmet Zeki 
Bey firmada gıdayla ilgili işleri üstlenirken, 
kendisi de 1927’de “Ali Nuri ve Şeriki” adıyla 
Galata’da Voyvoda Caddesi Agopyan Han’da 
yazı makineleri ve benzeri ürünler satmaya 
başlamıştı.10 Ancak özellikle deniz mahsulleri 
satışı bu yıllarda başta Romanya olmak üzere 
neredeyse tüm Avrupa’yı sardı. Macaristan, 
Yunanistan, Bulgaristan, İtalya, Fransa, 
İsviçre, hatta Japonya gibi pek çok ülkeyle 
Hamamcızade adı altında farklı ortaklıklarla 
işler yürütülüyordu. Bunlardan biri de 
Romanya’nın Köstence şehrinde 1926’da faal 
durumda olan “Hamamdji Zade M. Zeky 
ile 1942 arasında Kızıl ordu birliklerinin 
Romanya'ya işgaline kadar D. Psaltidi” 
şirketiydi.11

1929’da yabancı kayıtlarda “Ali Nuri & Co.”12 

gibi adlarla karşılaşılan şirket aynı yıl içinde 
Osman Efendi Han’da balık tuzlayıcısı olarak 
not edilmişti. Şirketin faaliyet alanıyla ilgili 
tarifler muhtelifti: Ali Nuri ve Şeriki, makine 
taciri,13 1930’da Galata’da Agopyan Han’da 
“komisyoncu” (commissionnaire)… Aynı 
tarihte aynı işi yapan “Nuri ve Şürekası” 
isimli bir firma da Balıkpazarı Helvacı 
Sokak No. 18’de faaliyet gösteriyordu.14 Bu 
tarihte Hamamcızade Nuri Ali Bey’in ayrıca 
Unkapanı Caddesi No. 62’de değirmencilik 
(minoterie) yaptığı da bilinmektedir.15 
Değirmen 1928’de de faaliyetteydi ve adı 
“Cibali Halk Değirmeni”ydi.16

Şirket yıllarca İstanbul Boğazı’nın Avrupa 
kıyısında Garipçe'den Sarıyer İskelesine kadar 
dalyanların sahibi ve Karadeniz ucundan 
yaklaşık Ortaköy’e kadar çekilen dalyanların 
en büyük müşterisi, Marmaracık, Akhisar 
Gölü, Manyas Gölü gibi pek çok sahanın da 
başlıca su ürünleri üreticisi konumundaydı. 

 Tahıl ihracati yapan Hamamcıoğlu Müesseselerine ait Deniz
Toprak Ürünleri T.A.Ş'ye ait hisse senedi 1942

 Zeki Hamamcıoğlu'nun kurduğu Yunanistan ve Romanya'da
 çalışan şirket. 1938, Köstence. İkinci Dünya Savaşı'nın

başlaması ile kapatılmak zorunda kalınmıştır

1933-1934’te zeytin, zeytinyağı, susam, tuzlu ve 
taze balık, balık yumurtası, sabun17 ve hardal 
tohumu ihracatı uzmanlık alanları haline 
gelmişti.18 Gıda alanında birçok sektöre hayat 
veren müessese Balıkçılar Cemiyeti’ne düzenli 
olarak katkılar yapmayı sürdürmenin yanında, 
genç Cumhuriyet’in yeni kuruluşlarından 
İş Bankası’na da mevduatlarının bir kısmını 
burada değerlendirerek destek oldu.19 1940 
yılında askerler yararına yapılan bir yardım 
kampanyasında da,20 1941 yılında Hava 
Kurumu yararına toplanan bağışlarda da Nuri 
Hamamcıoğlu yardımseverler listesindeydi;21 
ancak ne yaptığı yardımlar ne de ödediği 
vergiler savaş yıllarının ağır iktisadi 
uygulamalarından muaf olmasını sağlayabildi. 
1943 yılında Hamamcıoğlu Şirketleri hatırı 
sayılır miktarda Varlık Vergisi ödeyen 
kuruluşlar arasında yer aldı.22

1942 yılında Nuri Ali Hamamcıoğlu, 
vefatından az evvel ticaret siciline 333 
numarayla kayıtlı bulunan müesseseyi 
anonim şirkete dönüştürdü ve işleri oğlu 
Zeki Hamamcıoğlu’na devretti. II. Dünya 
Savaşı, Hamamcıoğlu’nun aktif ticaret yaptığı 
özellikle Doğu Avrupa ülkelerini kökten 
sarsınca buralardaki şube ve şirketler bir 
bir kapanmaya başladı. Bu dönem şirketin 

de kabuk değiştirmesine yol açtı. Önce 
Bakanlar Kurulu kararıyla firma ismine “Türk” 
ibaresi eklendi ve yeni unvan Hamamcıoğlu 
Müesseseleri Türk A.Ş. oldu.23 1942’de ise 
bu şirketler ailesine “Deniz Toprak Ürünleri 
T.A.Ş.” eklendi. Eski dostlar yabancılık 
çekmesin diye tanıtımda unvanın altına “Eski 
Nuri Ali Hamamcıoğlu Müessesesi” ibaresi de 
ilave edilmişti.24 Ülkedeki az sayıda anonim 
şirketten biri olarak 500.000 TL sermayeyle 
kurulan şirketin bu sermayesi hatırı sayılır bir 
miktara karşılık geliyordu ve dönemin diğer 
anonim şirketlerininkiyle kıyaslandığında 
pek çoğundan yüksekti. Firmanın ithalat, 
ihracat ve dâhili ticaret yapmakta, 20649 
numaralı telefonu kullanmakta olduğu ticaret 
rehberine verdiği yarım sayfalık ilandan 
anlaşılmaktadır.25 Aynı kaynağa göre Ali Nuri 
ve Şeriki adlı firma Galata Çınar Han Kat 
3’te komisyoncu ve ticari mümessil olarak iş 
yapıyordu.26

1945’te Deniz Toprak Ürünleri Türkiye’nin en 
büyük tahıl ihracatını gerçekleştiren firma 
olmuştu; ancak savaş sonrası yıllar Zeki Bey’i 
daha teknik bir sahaya yönlendirdi. 1946’da 
şirket, Taksim Meydanı’nda Kristal Gazinosu 
altında Konti-Oto Ltd. Şirketi adı altında 
Chrysler ve Plymouth otomobilleri, Beech 

 Zeki ve Nihat Hamamcıoğlu ve şirket üst yönetimi, Ruşen Sad (Fargo)
ziyareti sırasında.  1940'larin sonu

 Hamamcıoğlu Müesseseleri Ankara bürosu 1949
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Aircraft Fotogrametri ve Eğitim uçakları , 
Federal kamyonları, Mopar, Cummins Diesel 
motorları, Brunswick Lastikleri Türkiye 
distribütörü olarak faaliyet göstermeye 
başladı. Aynı yıllarda Limon Han’da bulunan 
yazıhane kapandıysa da ilerleyen dönemde 
Ankara, İzmir, Adana gibi büyük şehirlerde 
açtığı şubelerle iç piyasaya hâkim olmaya 
çalışan şirketin sattığı teknik ürünler 
arasında basınçlı hava ekipmanları, inşaat 
ve maden makineleri, jeneratörler, hafriyat 
makineleri, yol inşaatı makineleri, kamyonlar, 
çekiciler sayılabilir. İthal edilen tüm araç ve 
ekipmanlarla ilgili olarak, müşterilere yurt 
çapında “Motör Bakım Türk Limited Şirketi” 
vasıtasıyla teknik bakım/onarım servisi ve 
yedek parça desteği sağlanmaktaydı.27

Firmanın reklamları da çok geçmeden 
gazete sayfalarını kaplamaya başladı. “Beş 
kilo çamaşırı on dakikada kar beyaz yapan” 
Viktoria marka çamaşır makinelerinden28 

“son derece dayanıklı ve iktisadi” Federal 
kamyonlarına,29 Brunswick lastiklerinden30 

Cummins dizel motorlarına kadar bu 
yıllarda bulunması en güç ticari ürünler satış 
listesinde yer aldı.31 İstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından şirketlerin sermayelerine 
göre yapılan beş kategorilik sınıflandırmada 
200.000 TL üzerindeki firmalarla birlikte 

Hamamcıoğlu “fevkalade” grubundaydı.32

Zeki Hamamcıoğlu şirketi yeğeni Nihat 
Hamamcıoğlu’na devrettiğinde yıl 
1953’tü. Taksim’deki mağazanın Menderes 
istimlakleriyle yıkılması üzerine firma 
Şişli Büyükdere Caddesi’ne taşındı ve 
aynı yıl Türkiye 1. Otomobil Mukavemet 
Yarışları’nın sponsorlarından biri oldu.33 

Simca kamyonetleri gibi yeni markaların 
kataloğa eklenmesinin yanı sıra Hamamcıoğlu 
açısından en heyecan verici gelişmelerden 
biri 1959 yılında yaşandı. Tuzla’da 200.000 
metrekare kapalı alanda birçok yerli 
kuruluş ortaklığında kurulan Federal 
Türk Kamyon Fabrikası’nda yerli üretime 
geçilecekti. Cummins ve Continental motorlu 
kamyonlardan bu yıl içerisinde bin adet 
üretilmesi planlandı.34

1961 yılında Türkiye için çok yeni bir hamle 
daha başlatılarak Klippan emniyet kemerleri 
müşterilere sunuldu.35 Hamamcıoğlu bu 
yıllarda iş makinelerinden kara taşıtlarına, 
deniz taşıtlarından uçağa varıncaya kadar 
neredeyse motorla çalışan her türlü araç 
için başvurulacak adreslerden biriydi.36 
1970’te Münir Hamamcıoğlu babaları 
Nihat Hamamcıoğlu’nun yanında ailenin 
bayrak yarışına katıldılar. 1973’te Zeki 
Hamamcıoğlu’nun vefatıyla sarsılan aile, 
1981 yılında HAMAK (Hamamcıoğlu 
Makine Sanayi ve Ticaret AŞ) adıyla kurulan 
şirketle jeneratör üretimine geçti. Şişli’de 
çalışma, servis ve imalat imkânlarının 
zorluğu neticesinde 1991’de temeli atılan 
Orhanlı tesislerinin inşaatı başladı. 1994’te 
şirket bugünkü Orhanlı-Tuzla TEM otoyolu 
üstündeki modern tesislerine taşındı.37

Hamamcıoğlu, kuşaklar boyunca aktarılan 
ticaret geleneğini 150 yıla vardırmanın 
ötesinde yetiştirdiği teknik eleman, ortaya 
çıkardığı bilgi birikimi ve birçok sektöre 

 Hamamcıoğlu Müesseselerinin ithal ettiği Plymouth arabalarından
birinin gelişi 1947

 Hamamcıoğlu Müesseseleri İstanbul Otomobil fuarı, 1952
Spor ve Sergi Sarayı

Hamamcıoğlu Müesseseleri İzmir Bürosu 1947

Hamamcıoğlu Müesseseleri Adana Bürosu 1950'ler

Hamamcıoğlu Müesseseleri Ankara Bürosu Vitrin 1949

verdiği enerjiyle geçmişten günümüze 
Türkiye’nin önemli kuruluşları arasındadır. 
Aile ayrıca Splendid Otel ve Sarıyer'de Sarıyer 
Hamamı Hünkâr Suyu ve Mesire Yeri’ne ata 
yadigârı olarak sahiptir.
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İkinci Meşrutiyet’in ardından 1909 yılında 
kurulan İlancılık Reklam Ajansı, Türkiye’nin 
o tarihten bugüne kadar ulaşabilmiş ilk ve tek 
reklam ajansı unvanını taşıyor. İstanbul’da 
David Samanon tarafından kurulan İlancılık, 
firmaların anlatmak istediklerini doğru bir 
yazım dili ile gazetelere aktarmayı ve onları en 
iyi şekilde anlatmayı amaç edindi.1 

David Samanon, ilk müşterisi olarak seçtiği 
çok az tanınan bir firmayı gazetelere verdiği 
ilanlar aracılığı ile kısa sürede tanıtınca 
firma iyi bir satış grafiğine ulaştı. Reklamın 
başarısını gören diğer firmalar David 
Samanon’a başvurup ilanlarını yayınlatınca 
rakiplerinden daha öne çıkmaya başladılar.2 

Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı 
sırasında ekonomi durgunlaşınca ajans da 
duraklamaya geçti. 1914 yılında Kahire’nin 
ünlü reklam ajanslarından Ajans Havas’ın 
yöneticiliğini yapan Ernest Hoffer, henüz 
ilk adımlarını atan İlancılık’a ortak oldu ve 
deneyimlerini aktardı.3 

1919 yılında savaşın bitmesi ile Jak Hulli de 
ortaklığa katıldı.4 O dönemde İlancılık’ın 
tam ismi, tüm ortakların isimlerinden oluşan 

“HOSAH İlancılık Acentesi” idi. Telefon 
daha yaygın değilken ülkenin ilk telefon 
numaralarından 94-95 numaraları İlancılık 
tarafından satın alındı.5 

Tarihi boyunca birçok kreatif işe imza 
atan ajans, ilk olmanın avantajı ile sektörü 
zenginleştirebilmek için çalıştı. Sadece 
gazetenin yeterli bir mecra olmadığını 
düşünen ajans, yeni fikirler bulmak için 
çalışırken Türkiye’nin ilk yürüyen reklam 
mecrası “Sandviç Adamlar” doğdu. Sandviç 
adamlar genellikle uzun boylu erkeklerden 
seçilir, 150x70 uzunluğunda iki suntadan 
oluşan reklam panosu, sandviç adamın 
üzerine asılırdı. Bu şekilde gün boyunca 
Beyoğlu’nda gezen sandviç adamlar, firmanın 
tanıtımını yapmış olurdu.6   

İlancılık’ın gerçekleştirdiği bir diğer önemli 
ilk ise gazetelerde reklam fiyatlandırmasıydı. 
O dönemde toplu ve keyfi ödemeler yapılırken 
İlancılık, adil bir şekilde ilan verebilmesi 
için günümüzde de halen geçerli olan sütun-
santim fiyatlandırmasını uyguladı. Gazeteler 
ile ortak görüşmeler sonunda bir 
sütun-santim fiyatının 30-50 kuruş arasında 
olmasına karar verildi. Birinci ve ikinci 
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sayfalar da ise bugünkü gibi daha yüksek 
değerlere (400 veya 250 kuruş gibi rakamlara) 
reklam yayınlandı. Tabii bu fiyat, gazetenin 
okunurluğuna göre de değişiyordu.

İlancılık’ın reklama uygun yeni mecralar 
keşfetmesi ve yayılması uzun sürmedi. 
Sinemanın pek rağbet görmediği 1930’lu 
yıllarda birkaç Fransız girişimci İstanbul’da 
sinema salonu açtı. Tiyatro önünde uzun 
kuyruklar olsa da İlancılık, sinemanın da 
ileride gelişecek önemli bir mecra olduğuna 
inanarak sinemada oynayan filmlerin basında 
reklamlarını hazırlayıp yayınladı. Ayrıca, slayt 
gösterisi gibi projektörle yazı yansıtmaktan 
ibaret olan sinema içi reklamlarını 
hazırlayarak, yeni bir mecranın doğuşuna 
katkı sağladı.7  

İlancılık Reklam Ajansı’nın daha sonraları 
hissedarı haline gelecek olan N. İzidor 
Barouh, 1932 yılında ajansın müşteri ilişkileri 

bölümünde işe başladı. Çalışkanlığıyla kısa 
sürede yükselen İzidor Barouh, üç ay içinde 
maaşını ikiye katlayarak muhasebe müdürlüğü 
görevine de getirildi.8 

1933 yılında gazeteler, ajansa komisyon 
ödememek için reklam organizasyon işini 
kendileri yapmak istediler ve İş Bankası’ndan 
alınan krediyle bir ajans kurdular. Ancak, 
reklam konusundaki bilgi birikimi ve nitelikli 
kadro İlancılık’ta olduğu için ortaklık teklif 
edildi. İlancılık Reklam Ajansı, komisyonsuz 
çalışmaktansa işin devam edebilmesi için 
bu teklifi kabul etti. Diğer yandan, sermayeyi 
veren İş Bankası da işin başında bulunmak 
istedi ve bankanın reklam müdürü ve 
Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 
Kemal Salih Sel’i temsilcileri olarak ajansta 
görevlendirdi.9 Kurulan ajansın ömrü, 
gazetelerin kendi arasında çıkan kâr dağıtımı 
anlaşmazlıkları nedeni ile ancak bir sene 
sürdü. 

Ardından, Kemal Salih Sel’e ortaklık teklif 
eden İlancılık’ın üç ortağı10, kolektif şirket 
kurarak hepsinin isminin baş harflerinden 
oluşan “İlancılık Kehosah”ı yaratırlar.  

O dönemlerin reklam çalışanları ilan ya da 
afiş hazırlayabilmek için bugüne göre çok 
daha büyük uğraş verirlerdi. Önce reklamın 
fotoğrafı çekilir, sonra ışıklı masada kurşun 
kalemle kopyası çıkarılır, ardından çini 
mürekkebi ile üstünden geçilirdi. Üstü 
tarandıktan sonra fotoğrafçılar tarafından 
küçültülerek istenen boyuta getirilirdi. Bütün 
bu işlemler sadece reklamda kullanılacak bir 
grafik içindi. İlancılık o dönemde Türkiye’nin 
ajans içinde ilk grafik atölyesini kuran firma 
oldu. Sanat yönetmeni, grafiker, fotoğrafçı, 
dizgici ve yazarların tek bir yerde grup olarak 
çalışmasını sağladı.11 Ayrıca yine bu dönemde 
ilk inhouse fotoğraf stüdyosu da İlancılık’ta 
kuruldu.   

İkinci Dünya Savaşı’na doğru ilerlerken dünya 
büyük bir ekonomik krize girdi. Kriz, reklam 
sektörüne de yansıdı. Amerika’nın atom 
bombası kullanarak savaşı sonlandırmasıyla 
piyasalar yavaş yavaş yeniden hareket 
kazanmaya başladı. Bu dönemden sonra 
İlancılık, gücü ve tecrübesi ile yoluna 
kararlılıkla devam etti. 

İthalatın patlaması ile şirketin müşteri 
portföyü de genişledi. Amerika’dan gelen 
Philco, General Electric, Hoover gibi 
markaların piyasaya girmesiyle yeni reklam 
ajansları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya 
başladı.12 Bu dönemlerde kurulan bazı yeni 
reklam ajanslarının finansal güçlerinin zayıf 
olması nedeniyle hazırladıkları reklamları da 
İlancılık’tan geçerek yayınlanırdı. Bir nevi 
Türkiye’nin ilk medya dağıtım şirketi de yine 
İlancılık’tır. Sektörün gelişmesi için yeni 
ajansların kurulması taraftarı olan İlancılık, 
diğer ajanslara her açıdan destek olmuştur.

İlancılık’ı bugünlere getiren belki de en 
önemli unsur ise şirketin ortaklık mantığıydı. 
Tüm ortaklar, bir sanat eserinin sahipleri gibi 
bu dünyada kalıcı olanın şirket olduğuna 
kanaat getirdiler. Bu yüzden sistem olarak; 
vefat eden veya ayrılan ortağın elinde 
bulunan yüzde 25 hissesinin, yüzde 15’i şirket 
ortaklarına ve/veya performansından memnun 
olunan çalışanlara, geriye kalan yüzde 10’u da 
on yıl boyunca ailesine verilecekti. Böylece 
şirket de, aile de haksızlığa uğramadan 
payına düşeni alacaktı. Bu anlayışla hiçbir 
çıkar çatışmasına girilmeden, İlancılık yoluna 
devam etti. Bugün ajansın genel müdürü 
olan Atılay Bingöl, bu sistemin uygulanması 
neticesinde aynı zamanda ajansın ortağı 
konumundadır.

İlancılık, bazı zor zamanlardan da yok edici 
yaralar almadan sıyrılmayı başardı. Demokrat 
Parti hükümeti ve Başbakan Menderes, iktidar 
oldukları dönem boyunca ilk defa muhalif 
seslere tanık olunca, muhalefetin verdiği 
ilanları ve muhalif gazeteleri denetleme kararı 
aldı. Hemen hemen bütün ilanlar İlancılık’tan 
geçtiği için başta İlancılık olmak üzere o 
dönemin önde gelen ajansları üzerinde de 
ciddi bir denetleme başladı.

1960 ihtilalinden sonra İlancılık, çalışmalarına 
devam etse de tüm piyasada büyük bir 
şaşkınlık ve bilinmezlik vardı. Başbakan 
Menderes’in muhalif gazeteler olarak 
belirlediği gazeteler, en çok ilanı alan 
gazetelerdi.13  

Yeni askeri hükümet de sıkıyönetim içinde 
denetlemelere devam etti ve ortakların 
evlerine varıncaya kadar detaylı araştırmalar 
uzun bir zaman sürdü.  Birçok reklam ajansı o 
dönemde ciddi zararlara uğradı.

Askeri yönetim, denetlemeler sonucunda 
reklam konusunu öğrendiğini düşünerek 

Eski ilanlardan örnekler
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Basın İlan Kurumu’nun kurulmasına ön ayak 
oldu. İşe hızlı başlayan Basın İlan Kurumu, 
resmi ilanların yanı sıra yurt dışından gelen 
ilanların da gazetelere dağıtımını yapan tek 
ajans özelliğine kavuştu. O dönemde İlancılık, 
arsa satış ilanları ile içinde bulunduğu krizi 
atlatmaya çalışmıştır. 

Tarih 1964 yılını gösterirken, TRT’nin 
temelleri atıldı. Gazete, sinema, radyo, açık 
havanın yanında yepyeni bir mecra ile 
tanışıldı. İlancılık’ın sektöre kazandırdığı 

mecralardan bir diğeri de radyodur. Radyo 
programları ve müziklerin arasına kaydedilen 
reklamlar, firmaların tüketicileri ile sıcak bir 
iletişim kurmasını sağladı.  

Televizyonların 1972 yılında iyice 
yaygınlaşması ve evlere girmesi ile reklamcılar 
bu mecrayı kullanmak için hemen harekete 
geçtiler. 

Bu dönemlerde İzidor Barouh’un oğlu Yakup 
Barouh, Robert Kolej’den arkadaşı Pınar 
Kılıç ve Ahmet Durul ile PARS (Pazarlama, 
Araştırma, Reklam Servisleri) adı altında bir 
reklam araştırma şirketi kurdu. İlancılık’ın 
desteğiyle de şirket hızlıca büyüdü. Ancak bir 
süre sonra diğer ortakların yaratıcı reklamcılık 
alanına da girmek istemesinden dolayı Yakup 
Barouh ortaklığı bırakıp İlancılık bünyesine 
katıldı.14  

Stajını Amerika’da yapan, reklam alanında 
Türkiye’deki ilk tezi yazan ve basın alanında 
ilk demografik araştırmayı gerçekleştiren 
Yakup Barouh’un katılımıyla ajans yepyeni 
bir çizgiye kavuştu. Yakup Barouh; IBM ve 
Remington Univac gibi teknoloji şirketleriyle 
ile işbirliği yapıp yeni araştırma teknikleri 
uygulayarak tüketici alışkanlıklarını inceledi 
ve reklamın daha bilimsel yapılmasına 
öncülük etti. Mezun olduğu Robert Kolej’in 
yeni mezunlarını ajansına kazandırdı. Reklam 
konusunda düzenlediği üç seminerde; 
akademisyenler, basın reklam yöneticileri 
ve yabancı ajans CEO’ları ile yakın ilişkiler 
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kurdu. İngilizce ve Fransızca’ya hakimiyeti 
sayesinde yurt dışında yapılan reklamları takip 
ederek modern reklam anlayışının Türkiye’de 
de uygulanmasına çalıştı. Yakup Barouh 
aynı zamanda 1978’de kurulan Reklamcılığı 
Geliştirme Derneği’nin kurucusu ve 1984’te 
kurulan Reklamcılar Derneği’nin ilk üyeleri 
arasındadır.

1980’lerden sonra reklam sektörü diğer 
sektörlere göre en hızlı gelişen sektörlerden 
biri oldu. Bu gelişim; fotoğraf, prodüksiyon, 
televizyon, gazete gibi pek çok sektör ve 
mecranın da gelişimini destekledi.

1990'lı yıllardan günümüze gittikçe hızlanarak 
büyüyen internet mecrasının reklam 
sektörüne de büyük etkisi oldu. Dönem içinde 
sadece internet alanında hizmet vermeye 
yönelik dijital reklam ajansları kuruldu. 

İlancılık da kendi bünyesinde Digital Panzehir 
adlı yeni bir ajans kurarak bu değişimin içinde 
yerini aldı. Bu oluşumun başında, Barouh 
ailesinin üçüncü kuşak reklamcısı İlker 
Barouh bulunmaktadır.15 

Reklam sektörünün hızla değişen ve gelişen 
yapısı içinde kendini sürekli yenilemeyi 
bilen İlancılık; yerli ve yabancı pek çok 
markanın pazarlama iletişimi için kreatif 
çözümler üretmeye bugün de başarıyla devam 
etmektedir.16  
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Kurulduğu 1882 yılından bugüne İstanbul 
Ticaret Odası, Türkiye ekonomisi açısından 
kazanılan deneyim ve bilginin en önemli 
adreslerindendir. Güçlü organizasyonu ve 
sağlam kurumsal hafızası sadece ülkemizin 
değil, bölge ülkelerinin ticaret hayatında da 
derin izler bırakmıştır.

Bugün de 380 bini aşan üye sayımız, 
sektörlerin temsil edildiği 81 Meslek 
Komitemiz ve 248 Meclis üyemizle birlikte 
geleceğe doğru emin adımlarla yol alıyoruz. 
Bu güçlü alt yapısıyla birlikte İTO, her 
şeyden önce medeniyetlere  başkentlik 
yapmış İstanbul’un ve onun küresel çaplı 
ekonomik büyüklüğünün temsilcisidir. 
Ülkemiz ihracatının yarısından fazlasını 
gerçekleştiren, toplam bütçe gelirinin yüzde 
43’ünü sağlayan İstanbul’un en büyük 
iş dünyası örgütlenmesi olan Odamız, 
Türkiye’den dünyaya açılan bir fırsat kapısıdır. 
Avrupa’nın en büyük dünyanın ise 5. büyük 
odası olmakla beraber faaliyetleri ve verdiği 
hizmet çeşitliliği açısından dünyanın en 
büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası, iş 
dünyamızın dünya ile kurduğu en önemli 
ticari köprülerden biridir. Bu potansiyelleri 

ileriye taşımak adına İstanbul Ticaret Odası 
her yıl, her yıl çok sayıda yabancı heyeti 
ağırlıyor ve yurt dışı fuarlara katılıyor. İhracat 
pazarlarımızı genişletmek için yurt dışı fuar 
organizasyonlarındaki yerimizi alıyor, yabancı 
ülkelere ziyaretler gerçekleştiriyoruz. 500’den 
fazla personelimizle, yerli ve yabancı iş 
adamlarına danışmanlık hizmeti veriyoruz. 

Dünyanın 17. büyük ekonomisi olan İstanbul 
Ticaret Odası, ülkemizin potansiyellerini, 
kaliteli ürün ve hizmetlerini dünyanın pek çok 
ülkesinde kurduğu sağlam ticari bağlantılarla 
dünyaya açmaktadır. Türk özel sektörü her 
geçen yıl yeni pazarlarda yatırım yapıyor, iş 
bağlantıları kuruyor. Diğer yandan ülkemiz, 
yabancı sermeye için de çok cazip bir yatırım 
alanı olmaya devam ediyor. Siyasi istikrarıyla 
ve dünyanın dikkatini çeken büyüme 
performansıyla Türkiye, yatırımcılar ve iş 
yapmak isteyenlerin ajandasında ön sıralarda 
bulunuyor. 

Tarihlerle İstanbul Ticaret Odası

1880 Dersaadet Ticaret Odası kuruldu. 

1882 14 Ocak Dersaadet Ticaret Odası 
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Galata’da Mehmet Ali Paşa Hanı’nda ilk 
toplantısını yaparak faaliyete başladı.

1884 Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi 
yayınlanmaya başladı. 

1889 11 Mart'tan itibaren Ticaret Odaları; 
Ticaret, Ziraat ve Sanayi Odaları haline 
dönüştürüldü.  Böylece Ziraat ve Sanayi Odası 
işlevlerini de kazanan Dersaadet Ticaret Odası 
1910’a kadar faaliyetlerini Dersaadet Ticaret, 
Ziraat ve Sanayi Odası adı altında sürdürdü. 

1910 13 Haziran'da yayınlanan bir nizamname 
ile Odalar, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ziraat 
Odaları yeniden ayrıldı.
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası kuruldu.

1912 Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi 
“Dersaadet Ticaret ve Sanayi Odası Gazetesi” 
adı ile yayınlanmaya başladı.

1924 İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası 
Mecmuası (Osmanlıca ve Fransızca olarak) 
yayınlanmaya başladı. 

1925 Ticaret ve Sanayi Odaları Nizamnamesi 
yürürlüğe girdi. Odalara tüzel kişilik hakkı 
tanıdı ve Odalara üye olunması zorunlu hale 
geldi. 
İstanbul Ticaret Odası 4. Vakıf Han’a taşındı.

1926 İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilk 
Meclis seçimi yapıldı. 

1927 Oda, Milletlerarası Ticaret Odası’na 
(MTO’ya) üye oldu.
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası 
Türkçe ve Fransızca basılmaya başlandı (1954 
yılından itibaren bazı makaleler Türkçe ve 
İngilizce yayınlanmaya başlandı).

1928 Ülkemizde ilk fiyat indeksleri 
yayınlanmaya başlanarak Birleşmiş Milletler 
yayınları arasına girdi.

1937Esnaf Dispanseri kuruldu.

1943  Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları 
ve Ticaret Borsaları Kanunu yürürlüğe girdi.

1948 OECD’nin temelini oluşturan OEEC’YE 
dahil oldu (Bu katılım Türkiye’nin iktisadi 
anlamda dünyaya açılmasının temelini 
oluşturmaktadır).

1963 İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul 
Sanayi Odası’nın ortak girişimiyle İktisadi 
Kalkınma Vakfı (İKV) kuruldu.

1977 İTO Vergi Ödülü uygulaması başladı.

1980 Dünya Ticaret Merkezleri Birliği’ne üye 
olundu.
Tüketici Şikayetleri Masası kuruldu.

1981 Her yıl Türkçe ve İngilizce olarak 
yayınlanan Ekonomik Rapor’un ilk sayısı 
yayınlandı.

1982 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A.Ş. 
kuruldu.

1990 Yan Sanayi Borsası kuruldu.

1993 Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları 
Birliği’ne (ASCAME’ye) üye olundu.

1994 İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı 
kuruldu.
Kandilli’deki çok amaçlı sosyal tesisler 
hizmete girdi.
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) fuar 
binası açıldı.
Kadıköy Hizmet Birimi açıldı. 

1995 Tescil Arşivi’nin Elektronik Ortamda 
Tutulması Projesi başlatıldı.

1996 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 
Odamıza verildi.

1997 Perpa ve İstoç Hizmet Birimleri açıldı.

1999 ISO-9001 Kalite Güvence Belgesi 
alınarak Toplam Kalite Yönetimi’ne geçildi.

2000 Eminönü’ndeki 2. Derece tarihi eser 
bina, yeni hizmet binası olarak restore edilerek 
faaliyete geçti.
Yenibosna Hizmet Birimi açıldı.

2001 İstanbul Ticaret Üniversitesi eğitime 
başladı.

2002 İTO, Eurochamber (Avrupa Odalar 
Birliği) önderliğindeki Akreditasyon Projesi 
kapsamında Avrupa’nın En İyi Odası olarak 
akredite edildi.
Formula 1 İstanbul Projesi başlatıldı.
İstanbul Alışveriş Festivali “Shopping Fest” 
hayata geçirildi.

2003 OECD Kitaplığı, İTO Bilgi ve Doküman 
Yönetimi Şubesi bünyesinde hizmete açıldı.
İTOVİZYON Dergisi yayınlanmaya başlandı.
“İstanbul Ticaret Odası Mesleki Eğitim 
Merkezi (İTO-MEM)” faaliyete geçti.
İTO Türk Yan Sanayi Borsası’na, Dünya 
Ticaret Odaları Federasyonu “Küçük 
İşletmelere Yönelik En İyi Hizmet Ödülü” 
verildi.

2004  “İTO Bilgi Hattı” hizmete girerek ismi 
daha sonra “Çağrı Merkezi” olarak değişti.
Bilgi Edinme Birimi kuruldu.
Formula 1 yarış takvimine, İstanbul alındı.
“Başarılı KOBİ” yarışmalarının ilki düzenlendi.

2005 KOBİ’leri ihracata yöneltmeyi 
hedefleyen “İhracata İlk Adım Programı” 
başlatıldı.
Formula 1 Türkiye Grand Prix’si ilk kez 
İstanbul’da yapıldı. 

2007 125. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları 
yapıldı.
Kızlarağası Mehmet Ağa Medresesi 
restorasyonu tamamlandı.
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Rüstempaşa Medresesi restorasyonu
çalışmalarına başlandı.

2008 İTO’nun hem danışma hem de yürütme 
kurulu asil üyesi olarak yer aldığı 2010 Avrupa 
Kültür Başkenti Ajansı kuruldu.
Frankfurt Kitap Fuarı’na Türkiye Onur Ülkesi 
olarak katıldı.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Küçükyalı 
kampüsü açıldı.

2009 İTO-SSM Teknopark’ı niyet mektubu 
imzalandı.
Yeni Cami Hünkar Kasrı Restorasyonu 
tamamlandı.

2010 İstanbul Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi 
açıldı.
Teknopark İstanbul Projesi kapsamında 
yönetici şirket “Teknopark İstanbul A.Ş.” 
kuruldu.
New York Eyaleti İstanbul Yatırım ve Ticaret 
Ofisi açıldı.

Hünkar Kasrı Restorasyonu “Europa Nostra” 
ödülüne layık görüldü.

2012 İTO’nun yaptırdığı 8 adet okulun açılışı 
yapıldı.
İl Özel İdaresi, Milli Eğitim ve İŞKUR ile 
birlikte yürütülen Özel İdare Mesleki Eğitim 
Kursları (ÖZİMEK) Projesiyle 37.751 kişi 
eğitim aldı.

2013 İTO ile İsveç İstanbul Başkonsolosluğu 
arasında iş vizesi başvurularına ilişkin 
anlaşma, 16 Ocak 2013 tarihinde imzalandı.
İTO, Dünya Odalar Federasyonu’nun 2013 
yılında Katar’da gerçekleştirdiği Dünya 
Odalar Kongresi kapsamındaki VIII. Dünya 
Odalar Yarışması’nda İstanbul Moda Atölyesi 
ile finale kaldı.
KOBİ’lere yönelik hizmet vermeyi amaçlayan 
İTO Akademi Yetkinlik Temelli İnsan 
Kaynakları Geliştirme Projesi kapsamında 
İTO Akademi web portalı kuruldu.

Osmanlı tarihine meraklı yerli ve yabancı 
turistler için kesinlikle uğranılması gereken, 
tarih ile sanatı aynı anda buluşturma 
özelliğine sahip olan; restorasyonu İTO 
tarafından gerçekleştirilen 350 yıllık Yeni 
Cami Hünkar Kasrı, Ramazan ayında 
meraklılarına kapılarını açtı. 

2014 Dünyanın önde gelen firmalarıyla  
“yuvarlak masa” toplantılarının ilki Brüksel’de 
gerçekleştirildi.
e-İTO kapsamında, Oda hizmetleri elektronik 
ortama taşındı.
İTO, İstanbul’daki tüm sektörleri 
hareketlendiren Shopping Fest 
organizasyonunun başına geçti.
Oda’da Kredi Garanti Fonu temsilciliği açıldı.
Türk Standartları Enstitüsü ile protokol 
imzalandı.
Oda Kütüphanesi yeni yerinde ve daha etkin 
bir şekilde hizmet vermeye başladı. 

2015 Ekonomimizi geleceğe taşımak ve 
ticaret hayatımıza katkı sağlayan başarıları 
destelemek amacıyla projelendirilen “İstanbul 

Ticaret Odası Ödülleri’nin ilki gerçekleştirildi.
Daha iyi ve yerinde hizmet sunabilmek 
amacıyla İTO-Mobil Hizmet Otobüsü faaliyete 
geçti.
Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen 
dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM 
için 96 metrekarelik yaşayan dev İstanbul 
maketi hazırlatıldı.
Tahkim kurallarının uygulandığı ve bağımsız 
bir tahkim kurumu olan İstanbul Ticaret 
Odası Tahkim Merkezi (İTOTAM) faaliyete 
geçti.
“İstanbul Ticaret Odası İnşaat ve Gayrimenkul 
Sektörü 2023 Stratejik Eylem Planı Çalıştayı” 
gerçekleştirildi.
İstanbul’un tanıtımını kuvvetlendirmek 
amacıyla Instagram’da İstanbul konulu 
#oneistanbul yarışması gerçekleştirildi.
Oda’nın ilk İngilizce gazetesi yayınlanmaya 
başladı.
İstanbul’un ticari arşivini muhafaza eden İTO 
Arşiv açıldı. 
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Türkiye’nin güneydoğusunda bir lezzet 
diyarıdır Gaziantep. Şehrin binlerce yıllık 
yaşam alışkanlıkları içinde hamur işleri, 
kebaplar ve tatlılar ayrı bir yer tutar. Öyle 
ki baklava deyince akla önce bu şehir gelir, 
baklavacının Antepli ustası varsa tercih edilir. 
Bu kültür içinde yoğrulan ailelerden birinin de 
namı Güllü idi. Güllü ailesi 1800’lü yıllardan 
beri baklavacılık yapıyordu. Kuşaktan kuşağa 
aktarılan bilgilere göre, ailede baklavacılığa ilk 
başlayan kişi Gaziantep’te “Güllü Çelebi” diye 
anılan Hacı Mehmed Çelebi’ydi. Güllü Çelebi, 
sanatını geliştirebilmek için Halep ve Şam’a 
gitti ve altı ay kalıp baklavacılığın inceliklerini 
öğrendi. Gaziantep’e dönünce de bir baklava 
tezgâhı kurdu. Güllü Çelebi’nin vefatından 
sonra ismi Güllü olan eşi de bir süre evde 
yaptığı baklavaları oğullarına sattırarak 
ailenin geçimini sağladı.1 Baba mesleğini 
devralan Hacı Mahmud Güllü (1859-1928), 
oklavayla tek tek açılan ince yufkadan baklava 
yapımını başlattı. Hacı Mahmud Güllü’nün 
dört oğlu da baklavacı olarak yetişince, Güllü 
ailesinde baklavacılık bir gelenek halini aldı. 
Sonraki nesiller Hacı Mehmed Said Güllü 
(1879-1962), Hacı Mustafa Güllü (1882-1927), 
Ali Güllü (1892-1947), Hacı Mahmud Güllü 
(1899-1985) idi.2

Henüz 19. yüzyılda bile oldukça geniş bir 
aile olan Güllüler devlet kayıtlarında pek çok 
işkolunda görülmektedir ve bunlardan tam 
olarak hangilerinin daha sonraki yıllarda 
tatlıcılığa gönül veren Güllülerden olduğunu 
tespit etmek hayli güçtür. Osmanlı’nın 
Ayıntab’ında hanlar ve camiler gibi pek çok 
mekân vakıflar idaresindedir. 1901’de Güllü 
Çelebi oğlu Hacı Mahmud Güllü de bu 
vakıflardan birine ait Alaüddevle Camii’nin 
mütevellisi olarak karşımıza çıkar.3 159 
numaralı “Ayntab Şer’iyye Sicilleri”nde 
karşılaşılan “Kebâbcı Hacı Mahmud bin 
Kebâbcı Güllü Çelebi demekle ma’ruf 
Mehmed Şerif” ifadesi Güllü ailesinin 
kebapçı olarak geçmişinin daha erken 
tarihlendirilmesine olanak sağlamaktadır.4 
1905 yılında Alaybeyi Camii’nin vakfiyesi olan 
iki dükkan ile ilgili mahkeme kayıtlarında 
“Kebâbcı Hacı Mahmud”un iş yeri de 
belirtilmişti. Buna göre kebapçı dükkanı, 
Uzun Çarşı’da bulunan şehrin geleneksel 
alışveriş mekanlarından biri olan “Helvacı 
Pazarı”ndaydı.5

Pek çok toplumsal vakanın çözümlenmesinde 
roller alan Güllü Çelebi’nin oğullarından Hacı 
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Mustafa, babasından aldığı iş ahlakını ve 
lezzet sırrını oğlu Mustafa’ya aktarmıştı. O da 
bayrağı biraz daha ileri taşıyarak Hacı Nasır 
Camii bitişiğindeki eski nalbant dükkânına 
yerleşti. Burası yalnızca baklavacı değildi, 
aynı zamanda kebapçıydı da… Özellikle 
Antep’e özgü sabah yemeği beyran dükkânın 
rağbet gören ürünleri arasındaydı.6 İki kez 
kutsal topraklara giden Hacı Mustafa Bey, bu 
seyahatlerin ikincisinin ardından sağlığını 
kaybetti ve 1928 yılında vefat etti. Fakat artık 
oğulları da baba mesleğinin erbabı olmuştu. 
1930’larda tahta kutular içinde civar illere 
gönderilen kuru baklavalar, Güllü ailesinin 
ününü Gaziantep dışına taşıdı.7

Eskiden beri ayrı baklava dükkânlarından 
ziyade kebapçıların baklava sattığı 
Gaziantep’te8 1930’larda bu manada bazı 
yenilikler gözlenmeye başladı. Bunlardan 

biri, Güllü Ali’nin yalnızca baklava satan ilk 
dükkânlardan birini Suburcu Caddesi üzerinde 
açmasıydı. Ardından Güllü Said de aynı cadde 
üzerinde, Maarifin Bahçesi karşısındaki köşe 
başında baklava dükkânı açarak üzerinde de 
bir otel tesis etti.9 Milli Sanayi Kataloğu’nda 
1930’da Gaziantep’te iş yapan on üç baklavacı 
içinde yer alan “Güllü Zade Said” ayrıca Aziz 
Hacı Nasır Çarşısı’nda gözüküyordu.10 Aile 
fertlerinin anlatılarına göre kardeşler küçük 
antlaşmazlıklar dışında birbirleriyle iyi geçinir, 
zorlu ticaret koşullarıyla beraberce mücadele 
ederlerdi.11

1935 yılına ait istatistiklere göre Gaziantep’te 
73 ekmekçi, baklavacı, kadayıfçı vardı.12 
1938 yılında ise temel işkolu baklavacılık 
olanların sayısı yalnızca üçtü: Ali Güllü, Said 
Güllü, Mehmet (İnal) Usta.13 1942-1943 yılına 
gelindiğinde de bu üç ismin değişmediğini 
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görmek mümkündü.14 1944-1945 yılları 
için hazırlanan Türk Ticaret Rehberi’nde 
tüccarlar, iş hacimlerine göre sınıflandırılmıştı. 
Buna göre Gaziantep’te Said ve Mahmud 
Güllü “fevkalade derece” tüccarlar arasında 
sayılmaktaydı. İşkolu olarak “toptancı bakkal” 
sınıfında kaydedilen işyeri bu tarihte yine 
Hacı Nasır Camii yanında No. 14’teydi.15

1949’da baklavaların rağbet görmesinden 
cesaret alan Hacı Mahmud Güllü’nün torunu 
Mustafa Güllü, baklavacılığı İstanbul’a 
taşımaya karar verdi. Bunda İstanbul’daki 
yakınlarının büyük kentte Gaziantep’e kıyasla 
iki kat daha pahalı olan baklava fiyatları ve iş 
potansiyeli hakkındaki yönlendirmelerinin 
de payı vardı. Ancak her şeye rağmen büyük 
ve riskli bir karardı bu. Zira 1949 yılında 
Karaköy’de açılan işyeri, İstanbul’un ilk 
baklava dükkânı, aynı zamanda Gaziantep 
dışındaki ilk fırınlı baklava dükkânı olacaktı. 
Öte yandan meydan tamamen boş da değildi; 
İstanbul’un Pandeli, Konya Lezzet Lokantası 
gibi namlı lezzet ustaları da baklava yapıyor, 
hatta Konyalı baklavayı kilo işi de satıyordu.16

7 Kasım 1949’daki açılış için el ilanları 
bastırıldı. “Can Boğazdan Gelir” şiarıyla yola 
çıkan Mustafa Güllü, bu günlerde baklavanın 
yanına bir de börek eklemişti.17 Ancak daha 
da mühimi İstanbullular baklavanın hem 
tadını hem de adresini benimseyene kadar 
gazetelere sürekli ilan ve reklamlar verildi. 
Güllüoğlu’nun baş harfinden imal edilmiş 
bir gül dalı ve baklavalardan tadan bir genç 
hanım, baklavacının ilk reklam yüzü oldu. 
Satılan ürünler tür bakımından sınırlı ancak 
kendi içlerinde çeşitliydi: baklava, börek, fıstık 
ezmesi ve kurabiye.18

Mustafa Güllü, müessesenin ilk günlerini, taze 
baklavayla yeni tanışan halkın önyargılarını 
nasıl kırdıklarını şöyle anlatmaktadır:
Birkaç yıl bedava baklava ikram ettik. Bedava 
baklava ikramı için davetiye yerine geçen el 

ilanları bile bastırıp sokaklarda dağıttırdık. 
Baklavanın kilosu 5 lira idi. Taksim’den, 
Nişantaşı’ndan, Şişli’den telefonla sipariş 
verenlere yol masrafı almadan baklava 
gönderdik. Bir yandan da Atlas Sineması’nda 
reklam filmi göstererek, gazete ve dergilere 
reklam vererek, tünel ve tramvaylara reklam 
levhaları astırarak baklavayı tanıtmaya 
çalıştık. Ama asıl reklamı baklavamızı 
tadanlar yaptı.19

1949 yılı içerisinde Resmi Sınai Mülkiyet 
Gazetesi’nde, Gaziantep’te Atatürk Bulvarı 
No. 8’de faaliyet gösteren Atıf Sait Güllü 
“Baklavacı Güllüoğlu” adı ve logosunu 
tescil ettirdi.20 Ancak Mustafa Güllü artık 
daha büyük bir denizdeydi ve çabalarının 
karşılığını almaya başlamıştı. 1953 yılında 
dükkân Karaköy’deki Halil Paşa Sokağı’ndan 
Havyar Han No. 23 adresine taşındı. Karaköy 
Güllüoğlu, 1970’lerde de yine Karaköy’de katlı 
otopark altında, 2000’li yıllarda da bulunduğu 
yeri kiraladı. Halil Paşa Sokağı’ndaki vitrinsiz, 
önünde kuyruklar olan küçük dükkândan 
günümüzün ilk baklava fabrikasına Güllüoğlu, 
tonlarla ifade edilebilecek miktarda baklava 
üretimine ulaştı.21

Kurum içinde yaklaşık altmış beş yıldır devam 
eden ihracat dış tanıtım geleneği hep vardı. 
Nadir Güllü, okyanuslar aşan kargoların yanı 
sıra on yıllardır İstanbul’dan geçen ve baklava 
almak için boğazda hız kesen gemilere de 
ihracat prosedürüne uygun şekilde nakit 
satışlar yapıldığından söz etmektedir.22 

Türkiye’de konu baklava olduğunda 
gazetecilerin ilk koştuğu semt Karaköy’dü. 
Bir yandan geleneksel tatlarını koruyan 
Karaköy Güllüoğlu, bir yandan da yaratıcı 
ürünleriyle ilgi çekmeyi başardı.23 Nadir 
Güllü’nün baklavayı tanıtım vizyonu Karaköy 
Güllüoğlu’nu, Japonya’nın Elle dergisi, 
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ABD’den Chicago Tribune ve The New York 
Times gibi basın kaynaklarına haber yaptı.24 
Böylesi bir lezzet durağının Yusuf Ziya Ortaç 
gibi müptelalarının olması çok doğaldır.
İstanbul’a ya da damak tadına düşkün pek 
çok kalem erbabı da “İstanbul’un eskimeyen 
tatları” arasında Karaköy Güllüoğlu’nu işaret 
eder.25 Karaköy Güllüoğlu, bünyesinde 
yetiştirdiği onlarca ustayla asırlık lezzetine her
kesimden insanı alıştırdığı gibi, aile içinden 
hem ustalarını hem de yöneticilerini çıkararak 
gelecek nesillerin de kalplerine girmeye 
devam ediyor. 

Baklavacılık mesleğine yön veren ve birçok 
baklava ustası yetiştiren büyük usta Hacı 
Mustafa Güllü, 21 Şubat 2012 tarihinde vefat 
etti.26 Rahmetli Hacı Mustafa Güllü’nün 
beş oğlundan dördü halen baba mesleğini 
sürdürüyor. En büyük oğlu Nejat Güllü 
1983’te, diğer oğlu Faruk Güllü ise 1993’te 
müesseseden ayrılıp kendi başlarına mesleği 
devam ettirme kararı aldılar. Nadir ve Ömer 
Güllü kardeşler ise, Karaköy’deki müessesede 
babalarının yanında kaldı. Hem Yönetim 
Kurulu Başkanlığı hem de baklava ustalığı 
yapan Nadir Güllü; kardeşi Ömer Güllü, 
çocukları Ebru Güllü Abanoz, Tuğba Güllü 
Sürmeli ve Murat Güllü ile birlikte aile 
mesleğini sürdürüyor.

Karaköy Güllüoğlu'nun el ilanlarından bir örnek
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Binlerce yıldır Akdeniz havzasına hayat 
veren zeytin ağaçları, Ege coğrafyası için de 
vazgeçilmez bir sağlık ve yaşam kaynağıdır. 
Tarihi kayıtlar zeytinin medeniyetlere yön 
verdiği en eski yaşam alanları olarak Ege 
kıyılarını işaret eder.1 Geçimini bu ölümsüz 
ağacın dallarından sağlayanlar arasında 
Ege’nin cennet adalarından Midilli’nin ahalisi 
de bulunuyordu. Bunlar içinde adanın Yera 
köyünden Hasan Efendi’nin hikâyesi, denizi 
aşarak Türkiye’ye mal olan bir ticaret ve aile 
geleneğini içine alır. Hasan Efendi, sahibi 
olduğu ağaçların bakımı için sıklıkla gittiği 
Komi köyü nedeniyle adada Komili Hasan 
diye bilinirdi.2

Hasan Efendi’nin lakabı önce 1878 yılında 
Midilli’de kurduğu Dizdarzade Komili 
Hasan ve Oğulları adlı şirkete, daha sonra 
Türkiye’de sektörün öncüsü şirketinin adına 
ilham kaynağı oldu. Hasan Efendi okur yazar 
ve içinde yaşadığı topluma karşı duyarlı bir 
kişilikti. 1893 yılında Midilli’de zeytinle ilgili 
yapılan ihalede ortaya konan usulsüzlükleri 
de Osmanlı Sarayı’na bildiren o olmuştu.3 Bu 
nitelikleri, mutasarrıf Nağmi Bey tarafından 
köyünde nahiye müdürü yapılmasını 
sağladı. Öte yandan ürettiği zeytinyağı 

Osmanlı saraylarına gönderilir olmuştu. 
Nedim Atilla’ya göre, Balkan Savaşları 
öncesinde adadaki Yunan çetelerinin bölgede 
Müslümanları sindirme gayretleri içinde 
Hasan Efendi de bir suikast sonucu hayatını 
yitirmişti.4 Ancak hayatını kaybettiği yıla 
değin sürdürdüğü ticari faaliyetler sayesinde 
oğullarına on binlerce zeytin ağacı bırakmayı 
başarmıştı.

Harp yılları, önce I. Dünya Savaşı ardından 
Kurtuluş Savaşı zaten 1912’de Osmanlı 
toprağı olmaktan çıkmış olan Midilli’deki 
Müslümanların hayatlarını kökten 
değiştirmişti.  Adadaki tüccarlar arasında 
aileye ait işyeri “Hasan Efendi” şeklinde ticaret 
yıllıklarında son olarak 1921 yılında görüldü.5 
Bu yıllarda dört oğlu ailenin hem birliğini hem 
de geçimini güçlükle sağlıyordu. Toplumsal 
duyarlılık da babalarından aldıkları bir mirasa 
dönüşmüştü. Oğullarından Ali, 1923-1924’te 
Midilli Müslümanları da mübadeleye tabi 
tutulunca “Adadaki son Müslüman gemiye 
binmeden ben de binmeyeceğim” dedi ve öyle 
de yaptı.6

Aslında Midilli’den çok da uzağa
gitmemişlerdi. Suyun diğer yanında, 
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Altın Kutu  temalı ilan
Ayvalık’ta başlayan yeni hayatlarında da 
bildikleri işi yapmak üzere zeytin ağaçlarının 
gölgesinde durdular. Başbakanlık Cumhuriyet 
Arşivi’nde bulunan 1925 tarihli bir belge, 
dört kardeşin sevk ve iskânına dair ayrıntılar 
içerir. Belgede ailenin Midilli’deki evlerinden 
söz edildikten sonra verilen bilgiler şöyledir: 
“Midilli’nin Yere Nahiyesi Üsküblü Köyünden 
gelip, Balıkesir Ayvalık Kazasına yerleşen, 
tüccar, ziraatçı, fabrikatör Hasan Komili 
Çocukları Mustafa, Ali, Hüseyin ve Abdi.”7

1926 tarihli Balıkesir Ticaret ve Sanayi Odası 
Salnamesi’nde “Komilizade Mustafa Bey”, 
“Ayvalık Kazasında Mevcut Fabrikalar” 
kısmında kaydedilmişti. Salname’de verilen 
bilgilere göre, faal durumda olan fabrikanın 
yirmi hayvanlı taşıma kapasitesi, on iki bin 
kiloluk yıllık üretimi ve yirmi beş çalışanı 
bulunuyordu.8 Aile kısa sürede kültürüne ve 
yaşam tarzına çok da yabancı olmadıkları 

Ayvalık’a uyum sağladı. Elbette yalnız 
değildiler; Midilli’den birçok başka aile de 
onlar gibi Ayvalık’a yerleşmiş, bunların 
içinden Sözmez ve Madra aileleri de onlar gibi 
ilçenin ticaret hayatına renk katmıştı.9

Mustafa Bey’in oğulları Salih ve Necmi, 
dedelerinin “Kalitesiz ürünle müşteriyi bir 
kez, kendini ebediyen kandırırsın” düsturuyla 
ailenin ticaret mirasını sürdürdü. 

1942’de anneleri Lütfiye Hanım’ı kaybeden10 
kardeşler 1947’de de ortaklıklarına son verme 
kararı aldılar. “Ben sadece Komili markasını 
taşımak istiyorum” diyen Necmi Komili 
firmayı gelecek kuşaklara taşıyan isim oldu.11 

1937 yılında ilk marka tescili, Mustafa Komili 
Oğulları Necmi ve Salih ve Şürekası adıyla 
yapılmıştı.12 Ticaret yıllıklarında 1944-1945 
itibariyle hem Ali Komili hem de Necmi ve 
Salih Komili görülüyordu. 1947 ve 1948’de 
zeytinyağları için yeniden marka tescili 
yaptırıldı.13

Bu tarihlerden itibaren Komili adı ulusal 
yayınların ilan sayfalarında daha sık 
görülmeye başladı. 1960’a gelindiğinde günlük 
zeytinyağı üretimi elli ton gibi çarpıcı bir 
rakama ulaşmıştı. Bu performans Komili’nin 
sektöründeki küresel oyuncuların dikkatini 
çekmesini sağladı ve dünyanın en büyük 
alıcılarından biri olan İtalyan Mazonni’nin 
beşinci tedarikçisi Komili oldu.14 

Komili geçmişten günümüze sektörün 
kalkınmasına pazara soktuğu inovatif 
ürünleriyle hep destek oldu. Zeytinyağının 
koyulduğu kare kutulardaki sızma sorunu 
nedeniyle silindir kutuların geliştirilmesi 
değişimin habercisi gibiydi ve artık “Komili 
altın kutuda”ydı.15 1973’te Türkiye’nin ilk 
fiziki rafinasyon tesisini kuran Komili, 1980’e 
gelindiğinde tüm fabrika ve üretim araçlarını 
modernize etmiş durumdaydı.16

Hakiki lezzetin sırrı  temalı ilan "
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Hakiki Lezzetin Sırrı,  
Komili Sızma 
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Altın kutudan Kibele şişelerine, zeytinyağının 
görüntüsü hep değiştiyse de sevilen 
tadı aynı kaldı. 1969 yılında piyasada bol 
miktarda Komili etiketi taklitçisi çıkınca 
gazetelere verilen ilan da müşteriler ile firma 
arasındaki bağı vurgular gibiydi: “Ambalaj 
ve rengi bütünüyle taklit edilebilir, Komili 
zeytinyağının kalitesi asla.”17 Ancak tüm bu 
gelişime rağmen, bir Akdeniz ülkesi olan 
Türkiye’de zeytinyağı tüketimi gelişmiş 
ülkelerdekinin çok altındaydı. Komili bu 
sağlık kaynağını doğru tanıtmak için tanıtım 
stratejisinde önemli bir değişim yaparak 
1990 sonrasında Akdeniz temasına geçti. 
Zeytinyağıyla ilgili farkındalık yaratmak 
da birincil meselelerinden biri oldu. Bu 
amaçla “Ağaçtan İnsana Zeytinyağı Anıtları”, 
“Tirilye’den Derik’e Adatepe’den Yusufeli’ne 
Hayat Ağacıyla Yaşayanlar”, “Edremit Yöresi 
Yağhaneleri”, "Ramazan Lezzetleri" gibi 
çalışmalar Komili sponsorluğunda hazırlandı. 
Zeytinyağının tarihi köklerinin bulunduğu 
Klazomenai kazısı gibi birçok saygın girişimin 
arkasında da yine Komili vardı.

1992 yılında Unilever çatısı altına giren bu 
değerli zeytinyağı markası, faaliyetlerini 
Türkiye’nin en köklü zeytinyağı markalarından 
olan Sezai Ömer Madra (1914) ve Kırlangıç 
(1953) ile sürdüren, Anadolu Grubu 
bünyesinde yer alan, Ana Gıda firmasına 2008 
yılında devredilmiştir. Günümüzde Komili, 
Türkiye’de zeytinyağı kültürünün gelişmesi ve 
tüketiminin artırılması misyonuyla üreticinin 
ve tüketicinin bilinçlendirilmesi çalışmalarını 
sürdürmektedir.
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Nam-ı Diğer Konyalı

Konya’da 1882 yılında dünyaya gelen Hacı 
Ahmet Doyuran önce Beyşehir’e göç etmiş, 
sonra da Batı Anadolu’da pek çok şehirde 
yeni lezzetlerle tanışmıştı. Biriktirdiği para 
ve bilgi, son durağı İstanbul’da tren garı 
karşısında küçük, dört masa on altı iskemlelik 
bir dükkân açmasına yetti. 1897 yılında açılan 
bu dükkânla Ahmet Efendi hem ailesinin, hem 
çevredeki garibanın, hem de esnafın karnını 
doyurmaya başladı. Bir yanından vapurlarla 
Asya kıtasından bir yanından trenlerle Avrupa 
kıtasından insanların aktığı bir mevkide 
her geçen sene müşterisi de şöhreti de arttı. 
Müşterileri önce dar gelirliler, yıllar içinde ise 
her tabakadan insan oldu.1

Ticaret kayıtlarına göre 1900 yılından itibaren 
o köşe başında bir Ahmet Efendi olduğu 
sabittir.2 Aslında en bilinir haliyle Konyalı’nın 
açılışı özellikle ticari faaliyetin yoğun olduğu 
bölgelerde yoğun olarak bulunan Batı tarzı 
restoranların karşısına Türk mutfağının da 
çıkışının habercilerinden biriydi. Üstelik 
Konyalı tam anlamıyla Anadolu tatlarının bir 
kompozisyonuydu ve giderek devrin namlı 
lokantalarının, Circle d’Orient, Tokatlıyan, 

Abdullah Efendi, Pera Palas gibi saygın 
işletmelerinin arasına girdi.3 İtalyanca 
kökenli “lokanta” tabirinin benimsendiği 
bu yıllarda Türkçe adlı az sayıdaki yeme 
içme mekânından biri oldu. Aynı zamanda 
İstanbul’da döner kebabı bulunan birkaç 
mekân arasındaydı ve her tabakta adalet, 
temizlik, lezzet ve kalite ölçüleri giderek bir 
standart haline geldi.4

Ahmet Efendi, günün ilk ışıklarıyla başlayan 
mesaisi akşam saatlerinde son bulduğunda 
dükkânın önüne koyduğu sandalyesinde 
nargile içer, bitmeyen yemekleri de çevredeki 
yoksullara dağıtarak tüketirdi. “Gel anam 
babam” diye seslendiği bu insanlar da onun 
lokantasına yıllarca bereket getirdi. Hacı 
Ahmet Efendi’nin bu seslenme şekli kendisiyle 
özdeşleşip meşhur oldu. 1942 yılında Akşam 
gazetesinde günlük hayatın renkli simaları 
ve onları özel kılan hitaplar sıralanırken, 
birbirine “Pazar ola!” diyen esnafın, 
düğünlerde aranan “kamber”in yanında 
“Konya Lezzet Lokantası’nın anam babamı” da 
unutulmuyordu.5

Böylesi bir samimiyetle Konya Lezzet 

www.konyalilokantasi.com
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Lokantası 1920’lere kadar gelişip büyüdüyse 
de mütevazı bir lokantaydı. Ahmet Efendi 
1921’de matematik öğretmeni damadını 
işyerine ortak yapınca işlerin şekli de hacmi 
de değişmeye başladı.6 Savaşlar içinde 
savrulan on yıllar içinden yeni bir devlet 
çıktığında İstanbul’daki lokantacı sayısı 
oldukça azdı. Bunlar içinde Ahmet Efendi’nin 
müessesesinin giderek daha bilinir hale 
gelmesinde, yaptığı kampanya ve promosyon 
çalışmaları etkiliydi. 1930’da Konya Lezzet 
Lokantası, Matbuat Cemiyeti üyelerine 
%10 tenzilatlı satışlar yapan lokantalar 
arasındaydı.7 1937’de Maçka-Beyazıt tramvayı 
bir otomobille çarpıştığında gazeteler uzun 
adres tarif etmeye gerek duymadı, zira “Konya 
Lezzet Lokantası önü” demek kaza mahallini 
tarif için yeterliydi.8 Aynı yıl lokantanın bacası 
tutuştuğunda da itfaiyenin adresi bulması zor 

olmadı.9

Konya Lezzet Lokantası’nın adı birkaç kez 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden de 
zikredildi. Bunlardan ilki 1935 yılında işyerine 
gelirinin çok üstünde vergi yükü getirilince 
gerçekleşti. Yapılan hatayı bildirmek üzere  
Hacı Ahmet Doyuran’ın damadı Mustafa 
Doğanbey Ankara’ya gitti. Görüştüğü Konya 
Milletvekili Cemal Tekin, önce hemşerisinin 
müşkülünü halletti sonra da kürsüden vergi 
uygulamasında yapılan hataları Konya 
Lezzet Lokantası örneğince izah etti.10 1985 
yılında dönemin hükümeti sunulan bir 
soru önergesine cevap vermek istemeyince, 
kürsüye gelen hükümet temsilcisi, Konyalı’da 
ağırlanan Suudi Prens Abdullah ve heyetine 
sunulan Türk mutfağının seçkin örneklerini 
sıralamıştı.11

Konyalı Lokantası önü, 1970'lerdeki fiyat kampanyası

Mustafa Doğanbey meslek grubu içinde 
de saygın bir kişilikti. 40’lı yıllarında 
başında lokantacılık sektörünün sorunları 
tartışılırken görüşüne başvurulmuş, o da 
kalitenin artırılması için bir meslek örgütü 
kurulması gerektiğini işaret etmişti.12 Esnaf 
Hastanesi’nin yönetim kurulu üyelerinden 
biri13 olduğu gibi, siyaset tartışmaları yapılan, 
içinde Nihat Sami Banarlı, İbrahim Kafesoğlu 
gibi isimlerin olduğu entelektüel çevrelerde 
de bulunurdu.14

1944 yılında Hacı Ahmet Doyuran vefat 
ettiğinde, lokantayı idare eden damadı 
Mustafa Doğanbey ve torunları Konyalı’nın 
lezzet sırlarını, ticaret ahlakını ve bir Türkiye 
markasını miras aldı. Meşhur Konyalı ekmeği, 
döneri, iç pilavı, kuzu tandırı, güveçte sebzeli 
et yemeği, hünkâr beğendisinin15 yanı sıra 

mönüsünde 1940’larda kilo işi satışı da yapılan 
baklava çeşitleri16 ve ayrıca özel kutularda 
sunulan paket servisin ilk uygulamaları olan 
“kır yemekleri” de ön plana çıkmaya başladı.17 
Ancak hiçbir dönemde kendini “fast food” 
gibi dönemsel akımlara kaptırmadı. Pek çok 
yazarın kaleminde Konyalı, Türkiye’ye özgü 
değerlerin dejenere olması karşısında adeta 
klasik Türk mutfağının bayrağı gibiydi.18

Türk mutfağı kimliği Konyalı’yı “İstanbul’da 
ne, nerede yenir?” sorusunun cevabını arayan 
turistler için hazırlanan rehberlerde baş 
sıralara yerleştirdi.19 Alkolsüz oluşu bazı 
müşterilerini üzse de Konyalı 50’li yıllarda 
da lezzeti ve servisiyle vazgeçilmezdi.20 
Konyalı yemeklerini tadan Juan Goytisolo’nun 
anlatımıyla, burada Fransız mutfağı ya da 
ilk akla gelen şekliyle İslam dünyasına özgü 

Konyalı Lokantası'nın ağırladığı ünlü konuklar
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yemekler bulunmaz, karşınıza tüm tatmin 
ediciliği ve sadeliği ile Türk mutfağı klasikleri 
çıkardı.21

Tarihi lokantanın böylesine sembolleşmesi 
devlet büyüklerinin de dikkatini çekmişti. 
Topkapı Sarayı içinde bir restoran açılması 
gündeme geldiğinde o yıllarda müessesenin 
idaresinde bulunan Konyalı şerbetleri, hünkâr 
beğendisiyle saraylara layık bir hizmet 
sunan Nurettin Doğanbey’in kapısı çalındı.22 

Devlet büyüklerinin saray için bu lokantayı 
seçmelerinde şaşılacak bir şey yoktu, zira 
çok önemli bir kısmı eşiğinden geçmişti. 
Lokantanın hatıra defteri İsmet İnönü, Cevdet 
Sunay, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Nihat 
Erim gibi pek çok isimle doluydu.23 Konyalı 
saraylı olunca devlet teşrifat protokolünün 
de bir parçası haline geldi. İngiltere Kraliçesi 
II. Elizabeth’ten Pervez Müşerref’e siyasal 
anlamda pek çok önemli isimden dünyaca 
ünlü sporcu, işadamı ve sanatçı, sultanların 
penceresinden İstanbul’u gördü ve taam etti.24 

Yusuf Ziya Ortaç da gençlere “Siz sandviç 
neslisiniz” diye serzenişte bulunur, Sirkeci-
Eminönü bölgesinin sevilen restoranları 
Pandeli, Abdullah Efendi ve Konyalı’nın 
yolunu tutardı.25

Ancak meşhur misafirlerden daha önemlisi, 
Konyalı’nın sokaktaki insanda yarattığı 
alışkanlıktı. Uzak şehirlerden gelen birinin 
İstanbul listesi şöyleydi: “…Vapurlarla 
İstanbul’a gelinir, Meseret Otel’e yerleşilir, 
Konya Lezzet Lokantası’nda yemek yenir, 
Tarlabaşı’nın en iyi terzilerinden giyinilir.”26 
İyi yemek pişirmesiyle övünene “Git 
Konyalı’da aşçı ol” denir, evde yemek 
olmayınca ekmek peyniri katık etmek 
istemeyenler Sirkeci’nin yolunu tutardı.27  Etin, 
sebzenin en iyi iyisinden yapılan lokantanın 
yemekleri bazen fiyatlarıyla da adından söz 
ettirmişti. Lütfi Feliz’in hatıratında “Konyalı’da 

çorbaya 50 kuruş, etli yemeğe 2,5 lira verince 
anladık İstanbul’da çok kalamayacağımızı” 
demesi gibi, Konyalı’nın bazı bütçelere biraz 
ağır gelebileceği bir gerçekti.28 
Bunun farkında olan işletme, halkla arasındaki 
bağın kopmaması için zaman zaman 
kampanyalar yaptı. 1974’te “40 yıl önceki 
fiyata”, 1977’de ise “80 yıl önceki fiyata yemek” 
kampanyalarıyla lokantanın önünde kuyruklar 
oluştu.29 Enflasyonun canavar olduğu yıllarda 
da gazeteler artan eksilen fiyatları, halkın alım 
gücüne göre nerede ne yiyebileceğini hep 
Konyalı’nın fiyat listesinden sorguladı.30  

Mustafa Doğanbey’in sürdürdüğü geleneği 
oğlu Nurettin Doğanbey 70’li yıllarda 
devraldı. 1978’de Nurettin Bey öncülüğünde 
ailece aldıkları bir kararla eski bina yıkılarak 
yerine yedi katlı bir bina yapıldı, ilk iki 
kat yine ata yadigârı lokantaya ayrıldı.31 
İşyerini modernize eden Galatasaray Lisesi 
mezunu Nurettin Bey, Hacı Ahmet Doyuran 
ile başlayan disiplini de sürdüren kişi oldu. 
1990’da tüm meşhur lokantalara yapılan 
belediye ve çevre sağlık denetlemelerinde 
Konyalı’nın eksiksiz çıkması da belki de 
bundandı.32 Nurettin Doğanbey tıpkı babası 
gibi sektörüyle ilgili pek çok konuda görüşüne 
başvurulan bir isim oldu. “Aşçı da yemekle 
birlikte pişecek” diyen lokantanın üçüncü 
kuşağı Nurettin Bey, bayrağı oğlu Mehmet 
Eren Doğanbey’e devretti.33 Aile fertlerinin 
idaresindeki Konyalı, lokantacılığın ötesinde 
pastane mamullerini de içine alan ve yüzlerce 
kişi çalıştıran bir gıda endüstrisine dönüştü. 

Konyalı Lezzet Lokantası, bir asrı aşkın bir 
süredir sahipleri açısından yemeği sanat, 
müşterileri açısından da İstanbul’u yaşamayı 
keyif haline getirenlerin mekânıdır.34 

50’li yıllarda verdikleri bir ilandaki kendi 
ifadeleriyle de “Türk mutfağının şerefidir”.35 1946 yılı Resmi Sınai Mülkiyet Gazetesi ilanı
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İstanbul’da öyle mamuller ve semtler vardır 
ki, ürünün ismiyle mevkiinin ismi iç içe 
geçmiştir; Vefa’da Vefa Bozacısı, Bebek’te 
Bebek Badem Ezmecisi gibi. Ancak, benzer 
diğer örneklerde de semt adı ürünü, ürün adı 
semti çağrıştırsa da birinin diğerinin kimliğini 
unutturması ya da bütünüyle onun önüne 
geçmesi nadiren görülen bir durumdur. 1931 
yılında Denizli’den gelen bir ailenin Koska 
semtinde kurduğu “Helva Evi” böyle bir etki 
yaratmış, ismini semtten alarak onu geride 
bırakmıştır.1 Koska Helvacısı olarak markanın 
doğuşu da doğal bir süreçte cereyan etmişti. 
Uzunca bir süre vitrin camında “Adil Dindar 
ve Oğulları” yazan işletmeyi halk “Koska 
Helvası” diye andıkça, aile de bu kimliği 
benimseyerek 1950’ler itibariyle önce “Koska 
İmalathanesi” sonra da “Koska Helvacısı” 
adını benimsedi.2

Bir İstanbul semtiyle böylesine özdeşleşmiş 
olmakla beraber, helvacının serüveni 
Denizli’de başlamıştı. Kuşaktan kuşağa 
aktarılan bir mirasla bugünlere ulaşan Koska 
Helvacısı’nda aile zincirinin ilk halkası 
Hacı Emin Bey’di. Emin Bey’in 1907 yılında 
Denizli’de Delikliçınar’da açtığı mütevazı 
helvacı dükkânı, yüz yıl içinde oğlu ve 

torunlarınca bir gıda devine dönüştürüldü. En 
önemlisi de markalaşan bu ürünün Osmanlı 
coğrafyasına özgü bir tat olmasıydı.3

Hacı Emin Bey’in oğlu Halil İbrahim Adil 
de babasının yanında çalışmış, ondan helva 
sanatını öğrenmişti. Aslında işyerleri bu ilk 
yıllarında biraz da bakkaliye görünümündeydi. 
Helvanın yanı sıra lokum, şekerleme ve kuru 
bakliyat da satılan ürünler arasındaydı. 1911 
yılı Hacı Emin Bey’in vefatını beraberinde 
getirdi; ömrü işlerinin başında uzun yıllar 
kalmasına vefa etmemişti. Aile için zor 
zamanlar olduğu gibi Osmanlı için de 
zor yıllardı. On yılı aşkın bir süre savaşan 
Osmanlılar içinde askerlik hizmetinde sekiz 
yıl bulunan Halil İbrahim Adil de vardı. 
Adil Bey vatan hizmetini hem ailesinin hem 
de kendisinin geleceği için bir kazanca 
dönüştürmeyi başardı. Askerlik görevi icabı 
bulunduğu, tatlıları ve tatlıcılarıyla meşhur 
Şam’da yaratabildiği boş vakitlerde bir 
dükkânda çalışarak sanatında büyük bir 
ilerleme kat etti. Askerde olduğu yıllarda 
annesini de kaybetmiş olduğundan savaş 
yılları bitince bazı maceralara atılmaktan 
çekinmedi.4
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Adil Bey ilk olarak şansını o yıllarda imalat 
alanında hayli gelişmiş olan Manisa’nın 
Kula ilçesinde denedi. Burada açtığı helvacı 
dükkânında hem babasından hem Şam’dan 
biriktirdiği bilgilerle şekerlemeler de yaptı; 
fakat bir süre sonra yüzünü büyük şehirlere, 
hatta en büyüğüne çevirerek İstanbul’un 
yolunu tuttu. 1930 yılında geldiği İstanbul’da 
takip eden yıl içinde önce Sirkeci’de, daha 
sonra Beyazıt Meydanı ile Koska sınırında 
Sırmakeş Hanı’nın alt katında bir dükkân 
açtı. Daha sonra il halk kütüphanesi haline 
getirilen bu tarihi handa Osmanlı Sarayı, 
bürokratları ve ileri gelenlerinin giysilerine 
sim ve sırma çekilirdi. İstanbul’un en canlı 
ticaret alanlarından birine böylelikle girmiş 
olan Adil Bey hızla İstanbulluların anılarında, 
damaklarında ve yaşamlarında yer etti.5

Helva İstanbul’un aşina olduğu bir tattı. 
Asırlardır İstanbul’da birçok helvacı ahalinin 
ağzını helvayla tatlandırmıştı. II. Abdülhamid 
devrinde İstanbul’a gelmiş bir seyyah, 
yumurta akından yapılan halis helvayı ve 
“helvacı kökü” de denen çöven adlı bitkinin 
ilavesiyle hazırlanışını kitabında uzun uzun 
anlatmıştı. Helvayı özel kılan etkenlerin 
başında, Türk damak tadına uygun yerel 
imkânlarla hazırlanabilir oluşu gelirdi. Diğer 
taraftan tamamen aile alışkanlıklarına bağlı 
olarak kahvaltıda, öğünlerde ve ekmek 
arasında atıştırmalık olarak başvurulabilmesi 
onu diğer tüm tatlılardan ayırırdı.6 Ekonomik 
bir tatlı olarak dar gelirlilerin, özellikle 
İstanbul’u çok tanımayan, taşradan gelen 
öğrencilerin de vazgeçilmeziydi.7 Yıllar içinde 
de balık yemeklerine yarenlik etmek gibi 
farklı anlamlar kazandı. Pek çok edebiyat 
eserinde, sofrada balık varsa ardından fıstıklı 
Koska Helvası da geliyordu.8 Ayfer Tunç’un 
Aziz Bey Hadisesi adlı romanında da hüzünlü 
bir detaydı fıstıklı Koska…: “‘Lüfer yiyeceksin 
Balıkpazarı’nda, unutma!’ dedi Toros. ‘Izgara 

edilmiş olacak’. ‘Tamam’, dedi Aziz Bey. 
‘Üstüne de helva yiyeceğim Koska’dan, 
fıstıklı.’”9 

Gazanfer Özcan, 1930’larda Koska’yı zihnine 
kazınan tabelasıyla hatırlardı. II. Dünya 
Savaşı’nın kıtlık yılları pek çok ismin 
öğrencilik yıllarına tesadüf etmiş, bu zor 
zamanlarda Aydın Boysan gibi geleceğin 
meşhur İstanbullularının karınları ekmek 
arasına koyulan Koska helvalarıyla doymuştu. 
Halit Kıvanç’ın yaramazlık yapmaması 
karşılığında alacağı ödül, Doğan Hızlan’ın 
balık sonrası spesiyali fıstıklı Koska 
Helvası’ydı. Ancak dükkânda neredeyse her 
türden tatlı mevcuttu; başta tahin, koz ve irmik 
olmak üzere helvalar, sonra da şekerlemeler, 
tulumba, on beş-yirmi tepsi baklava, Şam’a 
özgü bir tat olan beyaz baklava, hurma tatlısı, 
hanım göbeği, vezir parmağı… Bu ürünler 
arasından birini seçmek hep zor olduysa da 
çoğunlukla herkesin belirgin bir tercihi vardı. 
Prof. Dr. Tarık Minkari çocukluğundan şu 
kesiti aktarır: “Akşama doğru, abone olmuş 
gibi Koska dükkânına gelir, içeri girmeden 
önce vitrini seyrederdim. Nedense her gün 
aynı lezzeti, bana her zaman çok çekici gelen 
koz helvasını seçerdim.”10

Pek çok sektör gibi şeker satışından 
helvacılığa ticarette önemli bir gayrimüslim 
ağırlığı olan bu yıllarda, Adil Bey ve oğulları 
kendilerine yer edinmeye çalıştılar. Dindar 
soyadını nüfus müdürlüğünün sunduğu 
seçenekler arasından tercih ettikleri 30’lu 
yıllarda bir de yangın geçirdiler.11

II. Dünya Savaşı yıllarında ortaya çıkan 
muazzam boyuttaki şeker kıtlığı içinde de 
Koska’nın yaratıcı ustası ve patronu Adil 
Bey’in birikimi devreye girmişti. Koska bu 
yıllarda kuru üzüm ve fındık ezmesinden 
oluşan “fındık helva”yı üretti. Halkın bu 
yeni ürüne beğeniyle rağbet etmesi Koska 

Helvacısı’nı da büyük bir darboğazdan 
kurtardı. İşletmeye özgü birçok ürün vardı 
ve hepsi de tıpkı “sakızlı kürek helvası” gibi 
üreticisiyle hatırlanırdı..12 Halil İbrahim 
Adil Bey, bu yıllarda yanında çalışan birkaç 
yardımcısıyla birlikte günde yaklaşık 300 
kilo helva üretti. Elli kiloluk kazanlarla beş 
ya da altı kez yapılan helvanın kokusu semti 
sarar, dükkân önünde bazen kuyruklar yirmi 
metreyi bulur, ürünler taze taze gününde 
tükenirdi.13 1950’lerin ortalarında Migros’un 
kurulması ve süpermarket kültürünün 
yerleşmeye başlamasıyla Koska mamulleri 
de hem marketlerde hem de gezici stantlarda 
görülmeye başladı.14      

1950’lerde Koska Helvacısı İstanbulluların 
alıştığı yerinden biraz ileriye taşındı. 1958-
1959 yıllarında Menderes devrine özgü 
şehir planlarında yapılan köklü değişiklikler 

içinde tarihi Simkeşhane binası da yıkıldı. 
Belediye tarafından satılan Beyazıt’ta Ordu 
Caddesi üzerindeki dükkânların sırasındaki 
arsalardan birini de Hacı Adil Dindar ve 
oğulları aldı. Mimari tasarımı ve inşaatı Aydın 
Boysan tarafından yapılan yeni bina Koska 
Helvacısı’nın yeni evi oldu.15 Ancak bu bina 
da 1980’lerde yıkıldı. Koska semtiyle bağlarını 
koparmak istemeyen aile, güçlükler içinde 
bulduğu dört bitişik dükkânı birleştirerek 
Türk Hava Kurumu Apartmanı’ndaki dükkânı 
açtı.16 Bu mekânın elbette hem kuruluş hem 
de bu lezzete gönül verenler için derin bir 
anlamı vardı. Ancak unutmamalı ki 1970’lerin 
ortasından itibaren Koska Helvacısı mamulleri 
İstanbul’un ve ülkenin pek çok yerinde 
bulunabilir olmuştu. Tıpkı günümüzde olduğu 
gibi Koska Helvası bir bakkal dükkânında da 
karşınıza çıkabilirdi, bir süper markette de, 
hatta bir Vedat Türkali romanında da: 

Koska Helvacısı imalat yeri
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“… Oh be, özgürdü işte. Tramvay da beklemedi. 
Koska’dan fıstıklı helva, peynir, büsküvi, çay 
alıp Laleli’ye indi ağır ağır…”17

1971’de Halil İbrahim Adil Bey vefat 
ettiğinde beş çocuğundan üçü babalarının ve 
dedelerinin tarihi mirasını devralmıştı. 1974’e 
kadar genel hatlarıyla fabrikasyon olmaktan 
çok butik bir işletme görünümünde olan 
Koska Helvacısı bu yıl içinde Topkapı’da 
lokum, reçel, tahin, koz helva üreten bir 
fabrika açtı.18 Geleneksel Türk tatlıları uzmanı 
Priscilla Mary Işın, Koska Helvacısı’nın 
üretimi otomasyona geçirmesine rağmen 
helvanın pişirilmesindeki en hassas süreç 
olan “son karıştırma”nın yine geleneğe uygun 
şekilde ehil ustalar tarafından yapıldığını 
belirtmektedir.19

Mümtaz ve Nevzat Dindar, Merter’de 
kurulan modern tesislere taşınarak “Koska 
Helvacısı Merter” adıyla ayrı bir şekilde ticari 
faaliyetlerini sürdürmeye başladı. 1992 yılında 
Mümtaz beyin vefatından sonra Nevzat 
Dindar çocukları ve yeğenleri ile birlikte 
Avcılar Ambarlı kavşağında 22000 m2 kapalı 
alana sahip yeni tesislerinde üretime devam 

ederek; yurtiçindeki tüm market zincirlerinde 
ve 78 ülkedeki bayilikleriyle ürünlerinin 
satışını gerçekleştiriyor. 

Aile içinde varılan mutabakata göre Koska 
adını kullanma hakkı Koska Helvacısı Merter 
ve Koska Mahir Gıda olmak üzere iki şirketin 
uhdesinde olacaktı: Koska Helvacısı Merter 
ve Koska Mahir Gıda. Koska markasını Mahir 
Dindar “Mahir Gıda” adı altında uluslararası 
pazara taşımak üzere Rusya, Ortadoğu, Avrupa 
ve Amerika’ya yönelik bir ihracat faaliyetiyle 
asırlık mirası evrensel bir lezzet haline 
getirmeye çalıştı. 1990’larda otomasyona 
dayalı bir sistemle ürün bantlarını modernize 
ederek yeni fabrikasına taşındı.20 

Koska adını gururla taşıyan her iki kuruluş 
da yıllar içinde kalite standartlarını en üst 
seviyelere çıkarmak ve klasik ürünlerinin 
yanına yenilerini eklemek gayreti içinde 
oldu.21 Koska, yarattığı ekonomik potansiyelle 
ziraattan nakliyeye pek çok sektöre hayat 
vermektedir.22 Koska Helvacısı, geride 
bıraktığı asrın ardından aynı sırra vâkıf aynı 
ada sahip iki kuruluş olarak gelenekten 
geleceğe yolculuğunu sürdürüyor.

Koska mağazası

1936 yılı Koska sigorta planı
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19. yüzyıl Anadolu’nun her bir köşesinde 
gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının 
bulunduğu bir zaman dilimiydi. Bilinenin 
aksine, kadim şehirlerin bu eski ahalisinin 
her biri köşe başlarını tutmuş sarraflar gibi 
varlıklı kimseler değildi. Niğde’de çoban, 
İstanbul’da gümrük hamalı bir babanın oğlu 
olan Pandeli de kendi yağıyla kavrulmaya 
çalışan bu insanlar arasındaydı. Çocukluktan 
gençliğe geçişinde bulaşıkçılık, berber ve 
bakkal çıraklığı gibi işler yapmıştı.1 Bir 
süre Bahçekapı’da Hacı Haralambos’un 
lokantasında çalıştı,2 bir süre de Mısır 
Çarşısı’nın arkasındaki Mercan Yokuşu’nda 
seyyar bir arabada piyazcılık yaptı. İlk köfteci 
dükkânını Çukur Han’da açtıktan sonra dört 
beş kez yer değiştirdi.3

1910’lu yıllarda genç bir Kolağası olan Mustafa 
Kemal de Pandeli’nin köftelerini tadanlar 
arasında yer aldı. Asker maaşlarının sürekli 
aksadığı bu yıllarda, aralarında gelişen dostluk 
sayesinde genç zabitin para sıkıntılarını bilen 
Pandeli ona “Aybaşında verirsin beğumi” 
diyerek bir veresiye hesabı açmıştı. Yıllar 
sonra Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal 
olarak dükkânına geldiğinde hesabı ödemek 

isteyince yine “Aybaşında verirsin beğumi” 
diyerek naif bir şakayla yemekleri ikram etti. 
Atatürk de bu tatlı jeste aynı üslupla karşılık 
vererek “İşte bu yüzden seviyorum bu kafiri" 
demişti.4

Bu yıllarda Pandeli küçük dükkânında 
yemekler hazırlar, onları genişçe bir siniyle 
başına yerleştirir, Gümrük’e götürüp satardı. 
Karlı bir günde kayıp düşünce çevredeki 
köpeklere ziyafet çekişi de bu yıllardadır. 
1911’de Fıçıcılar Hanı’nda da daracık bir 
dükkân buldu ve burada devrin meşhur 
lokantacılarından Yorgo ile rekabet etti. 
Bedel ödeyerek, I. Dünya Savaşı’na katılmadı; 
1920’lere kadar kıtlık, yokluk ve işgallerle 
mücadele etti.5

Kısa bir süre için memleketi Niğde’ye 
döndüyse de 1920 sonlarına ait devlet 
kayıtlarından Pandeli’nin artık memleketi 
Niğde ile bağlarını kopardığı anlaşılmaktadır.6 
Zaten 1926 yılı onun için yeni bir başlangıçtı. 
Arabacılar Caddesi üzerinde açtığı yeni 
mekânı, eski şöhretiyle birleşerek onu giderek 
bir dünya markası haline getirdi. Bulunduğu 
muhit pek zenginlere göre olmasa da tıpkı 
Mustafa Kemal gibi adını bilenler, methini 
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duyanlar kendini Pandeli’nin iskemlelerinde 
buluyordu. Hele 1930’larda kimler yoktu 
ki aralarında… Yusuf Ziya Ortaç, Pandeli 
müşterilerini şöyle sıralıyordu: “Hüseyin 
Cahit (Yalçın), Necmeddin Molla, Orhan 
Seyfi (Orhon), Faruk Nafiz Çamlıbel, 
Ahmed Haşim… Şimdilere Pandeli’ye Alman 
profesörler dadanmışlar…”7 Büyük Gazi de 
Ankara günlerinde Pandeli’nin mutfağını 
özler, Ankara’da misafir ağırlayacağı bazı 
dönemlerde özel siparişleri akşamında 
İstanbul’dan trene verilirdi.8

Reklam yapmaya ihtiyacı olmamıştı 
Pandeli’nin; zira kulaktan kulağa yayılan 
bir şöhreti vardı. 1937’de Şirketi Hayriye’nin 
başlattığı “Sazlı Tenezzüh (gezinti) 
Seferleri”nde büfe hazırlamış, gezinin 
tanıtımının yapıldığı ilanda adı “sanatında 

ihtisasiyle meşhur Lokantacı Pandeli” olarak 
anılmıştı. Yeni başlayan bu boğaz turlarını 
halka tanıtmak için bol bol gazete reklamı 
verilmiş, böylece Pandeli’nin bilinirliği de 
giderek artmıştı.9

Daha bu yıllarda mönüsünde döner kebabı 
bulunduran birkaç lokantacıdan biriydi,10 
ancak ona asıl şöhreti keşfettiği lezzetler 
getirecekti. Çocukluğundan itibaren 
yemeklerle arasında bir aşk vardı. Vitrin 
camları önüne geçip yemeklere göz kırpar, 
onlarla konuşurdu. Bu münasebet esnasında 
bir yandan da tarifini hiç bilmediği 
yemeklerin nasıl yapıldığını düşünür, 
kendince buluşlar yapardı.11 Bu nedenle 
ondan sıradan bir aşçı gibi söz etmek 
olanaksızdı, bir lezzet kaşifiydi Pandeli, 
“yemek pişirmeyi sanata dönüştüren usta”ydı. 

Audrey Hepburn'un imzaladığı teşekkür fotoğrafı
Bunun da ötesinde hayatındaki her şeye 
tutkuyla bağlıydı. Pişirmek üzere tek tek 
seçtiği malzemeler bile buna dâhildi. Bir gün 
Amerikalı bir zengin müşteri yemeklerini 
çok beğenip bir kuruş bile koymadan ortak 
olabileceği bir iş teklif ettiğinde “Teşekkür 
ederim ama söyleyin beyefendiye, gerekli 
malzemeyi nereden bulacağız?” diye sormuştu. 
“Uçakla getirtirim” diyen işadamına son sözü 
ise şu olmuştu: “Uçakla getirilen sebzelerle 
yemek yapılır mı? Her sabah kasaptan eti, 
balıkçıdan balığı, halden sebze ve meyveleri 
kendi ellerimle seçiyorum. Onların nerelerden 
getirildiğini biliyorum. Güzel gül, sevdiği 
toprakta biter.” Sonra da bu görüşmeye 
aracılık eden dostu Şakir Eczacıbaşı’na 
dönerek “Bu işadamları aşçılığı anlamıyorlar, 
parayı verince yapılır sanıyorlar” demişti.12

Lokantacılık sektöründe müşteri memnuniyeti 
sağlamak hiç kolay bir iş değildi. Pandeli gibi 

bir ustadan bile müşteriler şikâyet ederdi, 
ancak bu şikâyet çoğunlukla fazla yemekten 
olurdu! Bunlar arasından meşhur edebiyatçı 
Ahmet Haşim, Pandeli’de yediklerine 
doyamaz, bazen yemeği çok kaçırınca 
kendisine içerlerdi.13 Selahattin Refik de 
bir gün Ref’i Cevat Ulunay’a “Ben artık 
Pandeli’ye gitmeyeceğim, hasta oluyorum” 
deyince Ulunay, “Nasıl olur? Yemekler nefis” 
karşılığını vermişti. Selahattin Refik’in izahı 
ise şöyleydi: “Bu nefis yemekler o kadar 
nefis ki dayanamıyorum, çok yiyor perişan 
oluyorum.”14 Pandeli ile ilgili benzer ve 
keyifli anılardan biri de Yahya Kemal ve 
Ahmet Hamdi Tanpınar’a aittir. Pandeli’de 
yenen yemeğin ardından yaşadığı lezzet 
cümbüşünün etkisinden kurtulamayan Yahya 
Kemal, lokantadan çıkınca “Vay Pandeli, ne 
baklavaydı ama, böyle tatlı cennette olmaz!” 
demekten kendisini alamamıştı. Tanpınar 
aralarındaki bir meseleyi konuşmaya çalışıyor, 
ancak Yahya Kemal yine “Vây Pandeli, 
köftesi de enfesti!” diyordu. Tanpınar konuyu 
değiştirmeye uğraştıkça Beyatlı aynı noktaya 
dönüyordu.15

Çok yedirmek, zihinleri bir süre meşgul 
etmek ve tekrar gitme arzusu yaratmak gibi 
“sorunları” olan Pandeli Lokantası 1940’lar 
itibariyle İstanbul’un namlı lokantaları arasına 
girmişti. Semtlerin öne çıkan yeme içme 
mekânları sayılsa liste, Sirkeci Konya Lezzet 
Lokantası, Mısır Çarşısı Pandeli, Emirgan’da 
Abdullah Efendi, Beyoğlu’nda Hacı Salih 
şeklinde uzar giderdi.16 Şüphesiz, böylesi bir 
şöhrete kavuşmak devamlılık istiyordu. Ancak 
Pandeli karşılaştığı güçlüklerle savaşmayı 
bildi. II. Dünya Savaşı gibi zor zamanlarda 
un stokları daralınca havanlarda pirinç 
döverek ekmek yaptı. Üstelik bu fikri ilerleyen 
yıllarda badem, tereyağı ve şekerle yaptığı 
kurabiyeye ilham kaynağı oldu. Zaten onun 
en büyük lezzet silahı “Pandeli usulü” denen 

Pandeli Usta'nın fotoğrafı, 1950'ler
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yemekleriydi; sebzeli piliç dolması, kâğıtta 
levrek, dönerli patlıcan böreği ilk akla gelenler 
arasındaydı.17

1950’lere gelindiğinde Celal Bayar, Adnan 
Menderes, Fahrettin Kerim Gökay gibi idari 
mülki erkândan isimler; Ağa Han, Von Papen, 
Venizelos, Finlandiya Kralı, İspanya Kralı gibi 
diplomatik konuklar Pandeli’nin müşterisi 
olmuştu.18 Üstelik herkes Pandeli Usta’nın 
kendine özgü hallerine alışmış, onu böyle 
sevmişti. “Patron Pandeli” tezgâhta bir yandan 
mezeleri hazırlar, bir yandan demlenirdi.19 
Columbia Evenning gazetesinin sahibi ve 
başyazarı fotoğrafını çekmek istediğinde, 
lokantanın ikinci kat penceresinden ayaklarını 
sokağa sarkıtarak poz vermişti. Bir gün 
konukları arasındaki Amerikan Büyükelçisi 
George McGhee’nin karışık baklava sipariş 
ettiğini duyunca “Zıkkımın kökünü ye, 
soruyor musun karışık baklava kaldı mı 
diye!” diye köpürmüştü. Onun huyunu 
bilen sefir de bu sözden gücenmemiş ve 

Pandeli Usta ne vermişse yemiş, ikili tatlı 
bir sohbete tutuşmuştu.20 Bazen mutfaktan 
bazen masaların arasından yükselen bu sesler 
Pandeli Lokantası’nın ruhu olmuştu. Bunu 
anlamak için öyle uzun boylu İstanbullu 
olmak da gerekmezdi. Sydney Clark’a göre 
Pandeli, lokantasındaki gösterinin maestrosu, 
mutlak bir hükümdar gibiydi. Karşısına aldığı 
garsonlara gürlediğinde lokanta sallanırdı, 
ama kimse bundan gocunmaz, çalışanları onu 
severdi.21 Tanıyan herkesin sevdiği, Konyalı 
Lokantası’nın sahibi Hacı Ahmet Doyuran 
gibi meslektaşlarının da “asrın tat uzmanı” 
diyerek saydığı bir isimdi Pandeli.22

Ancak bunların hiçbiri İstanbul’un en karanlık 
günlerinden 6-7 Eylül olayları esnasında 
dükkânı yağmalanmaktan koruyamadı. 
Onlarca yıllık emek perişan olmuş, dükkân 
kullanılamaz hale gelmişti. Bir çocuk ya da 
bir sanatçı gibi küsen Pandeli Usta da bir 
zaman evine kapandı. Bu yıllarda kısa bir süre 
önce Tıp Fakültesi’nden mezun olan oğlu 

Pandeli Lokantası

Hristo bir yandan Amerika’da ihtisas hayalleri 
kuruyor, bir yandan da babasının yanında 
çalışıyordu. Pandeli’nin yaşanan olayların 
ardından mesleği bıraktığını basın aracılığıyla 
duyurması İstanbul Valisi’ni harekete geçirdi. 
Başbakan ve Cumhurbaşkanı durumdan 
haberdar olunca meşhur usta önce ikna edildi, 
sonra kendisine yeni bir yer tahsis edildi. 
Eski işletmecisinin kısa süren direnişinin 
ardından Mısır Çarşısı girişindeki üst kat 
Pandeli Lokantası’na devlet emriyle tahsis 
edildi.23 Bunun üzerine Pandeli Usta, oğlu 
Hristo ile birlikte ellerindeki kısıtlı bütçeyle 
hem yağmalanan Yağcılar İskelesi’ndeki 
mekânı hem de yeni Pandeli Lokantası’nı 
ayağa kaldırdı. Çocuk yaşta lokantada işe 
başlamış olan Cemal Biberci ve Hristo yavaş 
yavaş idareyi ele almaya başladı. Hristo’nun 
Amerika hayalleri de Fahrettin Kerim Gökay’ın 
telkinleriyle suya düştü.24

Kısa bir süre Pandeli iki dükkânla yola 
devam etti. Hatta bu günlerde İstanbul’a 
gelen seyyahlar ziyaretçilere mutlaka Pandeli 
Usta’nın yemeklerini tatmalarını, tercihen 
de üstadın ünlendiği ve daha otantik olan 
Zindankapı Arabacılar Caddesi’ndeki dükkânı 
tercih etmelerini öneriyordu.25 Pandeli artık 
yerli-yabancı tüm turist rehberlerinde ve 
gezginlerin satırlarındaydı.26 Haklı şöhretine 
bir de Türkiye’nin ilk turizm belgeli restoranı 
unvanı eklendi.27 Turistlere yalnızca leziz 
Türk yemekleri değil, hem pitoresk hem de 
duygusal anlamda bambaşka bir İstanbul 
manzarası sunmaktaydı.28 1958 yılında 
“Menderes istimlakleri” denen şehircilik 
çalışmaları esnasında Yağcılar İskelesi’ndeki 
lokanta da yıkıldı. Mısır Çarşısı girişindeki 
Pandeli Lokantası bu tarihten itibaren 
Eminönü’ndeki geleneğin yegâne temsilcisi 
oldu29 

Pandeli Usta zamanında mönüde bulunan 170 

çeşit30 günümüze yine zengin sayılabilecek 
düzeyde 70 çeşide doğru azaldıysa da31 
lokantaya ilgi giderek arttı. Audrey Hepburn, 
Robert De Niro, John Malkovich, Peter 
Ustinov, Roman Polanski, Sarah Jesica Parker, 
Daniel Day Lewis, Burt Lancester mavi 
çinili restoranın keyfini süren ve resimleri 
duvarlarını süsleyen ünlüler oldu.32 Evet, 
ünlüler Pandeli’ye gelirdi ama o da bir ünlüye 
giderdi: Müzeyyen Senar… Aksaray’daki Çakıl 
ya da Taksim Kristal Gazinosu’nda Senar’ı 
dinlemeye gider, büyük hayranlık duyduğu 
sanatçı sahneye çıktığında saygıyla ayağa 
kalkıp ona kadeh kaldırırdı.33

Pandeli Çobanoğlu insanları yedirdiği, 
içirdiği, doyurduğu ve eğlendirdiği yaşama 
1967’de gözlerini yumdu.

Pandeli gibi, lokantanın diğer çalışanları da 
insanlar üzerinde tesir bırakırdı. Cahit Uçuk, 
anılarında bir iş yemeği için Pandeli’ye ilk 
gelişinde lokantanın meşhur Rus garsonunun 
kendisinin hazırladığı limonlu votkadan 
ikram edişini, garsonun yakınlığı nedeniyle 
art arda dolan kadehlere “Hayır, merci” 
diyemeyişlerini anlatır.34 Cemal Biberci ve 
Hristo Çobanoğlu ortaklığı da bu samimi 
ortam içinde günümüze değin yaşadı. 
2000’lerin başında bu ikiliye Cemal Bey’in 
damadı Naşit Aydınhan da işletmeci olarak 
katıldı. Ancak Kamu Yönetimi eğitimi alan 
ve geçmişte Edebiyat Öğretmenliği yapan, 
Aydınhan, 2015 yılında hazin bir şekilde 
hayata ve Pandeli Lokantası’na veda etti. 
Onun yaşam öyküsü belki de en naif şekilde 
kendi cümlelerinde gizliydi: “İstanbul’a 
öğrenim nedeniyle geliş öykümüz daha sonra 
Pandeli’yle noktalandı”. Yıllarca Pandeli ustayı 
restoranın müdavimlerine aratmayan Cemal 
Biberci, 2015 itibariyle damadının boşluğunu 
doldurmaya çalışmaktadır. Hristo Bey ise 
babasından devraldığı birikimi Atina’da açtığı 
bir başka restorana da taşımıştır.35
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Türk giyim kuşamında deri ürünlerin 
kullanımı asırlar boyunca var olmuştu. 
Osmanlı döneminde, özellikle Fatih Sultan 
Mehmed devrinde bu işkolu sistemleşmeye 
başladı. Asırlarca kuzey ülkeleri deri ticaretini 
ham materyaller üzerinden yaparken 
Osmanlı 19. yüzyıla kadar işlenmiş deri 
ticareti açısından önemli mesafeler kat 
etmişti. Ancak bu yüzyıl içinde giderek 
endüstriyel bir hal alan sektörde geleneksel 
yöntemlerde var olmak güçleşti. Osmanlı 
coğrafyasında varoluşsal bir başka sorun da 
aynı yüzyılda Balkanlar’da ortaya çıkmaya 
başladı. İmparatorluğun asırlarca yurt haline 
getirmek için Müslümanları iskân ettirdiği 
ve mimarisinin seçkin örneklerini sergilediği 
Balkanlar’da gayrimüslim topluluklar bir bir 
isyan etmeye başladı. Osmanlı’nın yıkılışına 
değin geçen bu en uzun yüzyıl, Balkanlar’da 
yaşayan Müslümanlar için de giderek 
dayanılması güç koşullar doğurdu.1

Bu koşullar içinde yoğrulan isimlerden biri 
de Üsküplü Saraç İsmail Efendi’dir. Diğer 
adı Veles olan Köprülü beldesinde küçük bir 
dükkânda dericilik yapan İsmail Efendi’nin 
yaşamı da muhtemelen bu iç isyanlarla 

çalkalanan bölgenin güvenlik sorunları ve 
bunların yarattığı istikrarsızlık içindeki 
ekonomik sorunlarla geçti. Eski dilde “sarrac” 
deri işiyle uğraşan kimse anlamnıa geliyordu 
ve Üsküp’teki Müslüman mahallelerinden 
birinin adının “Sarrac Tursun” olmasına 
bakılırsa, dericilik şehirde mazisi olan 
işkollarından biriydi.2 İsmail Efendi de 
Veles’te küçük bir imalathane ve dükkânı bir 
arada barındıran mekânında, büyük olasılıkla 
işlenmiş deri üzerinde çalışıyordu. Daha 
kapsamlı tesis ve işgücü gerektiren tabaklama 
işini kendisinin yaptığına ya da kısaca debbağ 
olduğuna dair bir kayıt yoktur.

Günümüzde onun izinden ilerleyen 
torunları, Petek Saraciye markasının 
kuruluşu için 1855 yılını işaret etmektedir.3 
Bu tarih Petek Saraciye’ye ticaret yapma 
sertifikası veren Makedonya Ticaret Odası 
gibi pek çok ülke ve uluslararası kurum 
tarafından da kabul görmüştür.4 İsmail 
Efendi, Vardar Nehri kıyısında, küçük şehrin 
bütün esnafının bir arada olduğu küçük 
çarşı içinde çarık, at koşumu ve kırbaç 
yapmaktaydı. Bu mesleğe oğlu Hüseyin 
de ilgi duymuş, ondan işin inceliklerini 
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öğrenmişti. Bununla da yetinmeyen Hüseyin 
Efendi, o yıllarda deri işçiliğinde önemli 
bir merkez konumunda olan Avusturya’ya 
giderek hem mesleki bilgilerini artırmış, 
hem de ufkunu genişletmişti. 1882 yılında 
gittiği Avusturya’dan döndüğünde yeniden 
babasının yanında çalışmıştı.5 

Ancak İsmail Efendi ve ailesinin tek geçim 
kaynağı saraçlık değildi. Aynı zamanda aile 
makul ölçülerde bağcılık da yapmaktaydı.6 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan 
bir belgede Saraç İsmail Efendi ve hayatıyla 
ilgili ilgi çekici bazı ipuçları yer almaktadır. 
1906 tarihli belgede İsmail Efendi, geçen 
yıldan borçlu olduğu aşar vergisinin, yeni 
çıkan vergi affı kapsamına girmiyorsa o yıl 
yapacağı ödemeden mahsup edilmesini talep 
etmektedir. Aşar vergisi yapılan tarımsal 
üretim üzerinden alınan onda birlik bir vergi 
olduğuna göre, Saraç İsmail’in bir yandan da 
ziraatle uğraştığı anlaşılmaktadır. Bunun yanı 
sıra bu belgede yer alan dilekçenin sonundaki 
imza kısmında şunlar yazmaktadır: “Üsküplü 
Saraç İsmail Köprülü.” Dolayısıyla bu ifade 
İsmail Efendi’nin esas mesleğini ve çevresinde 
nasıl tanındığını da ortaya koymaktadır.7

Ailenin 1954 yılında İstanbul’a göç etmesi 
ve doğal olarak ailenin tarihini aydınlatacak 
belgelerin önemli bir kısmının günümüzde 
mevcut olmayışı kurum tarihinin bazı 
noktalarını karanlıkta bırakmaktadır. Eldeki 
sınırlı sayıdaki belgeden biri, Hüseyin 
Efendi’nin 1912 yılında doğan oğluna ait, 
dericilik mesleğindeki ustalık belgesidir. 
Hamdi Hüseyin İsmailov 1946 yılında 
Yugoslavya Federasyonu’nun görevlendirdiği 
bir komisyon önünde girdiği sınavdan başarılı 
olarak ustalık belgesini almıştı. Üzerinde 
vesikalık bir resminin bulunduğu ve adının 
yazılı olduğu belgede, 1912 yılında doğduğu ve 
Titov/Veles/Köprülü şehrinde yaşadığı kayıt 
altına alınmıştı.8

Çocuk yaşlarında ağır bir rahatsızlık geçirmesi 
nedeniyle, Hüseyin Efendi oğlu Hamdi’nin 
ağır işler yerine dericilikle uğraşmasının iyi 
olacağına karar verdi. Saraçlık mesleğini 
seven Hamdi Bey de mesleğin ailedeki yeni 
temsilcisi oldu. Babasından bayrağı tamamen 
devraldığında saraç olarak ailenin şöhreti 
oldukça yayılmıştı.9 Ancak onun aklı da 
gönlü de birçok yakınının göç etmiş olduğu 
Türkiye’deydi. Atatürk hayranı olduğundan, 

oğullarından ikisine Mustafa ve Kemal 
isimlerini vermişti. Ani bir kararla 1954 yılında 
Türkiye’ye göç etmeye karar verdi. Sahip 
olduklarını kimisini değerinin altında olmak 
üzere sattı ve İstanbul’a doğru yola çıktı. 
Saraç İsmail’in torunu, ailenin dericiliğinin 
100. yılında Türkiye’deydi. Anavatan da olsa 
yeni bir yurda yerleşmek, uyum sağlamak ve 
düzen kurmak ailesi için güç oldu. İstanbul'a 
geldiklerinde yanlarında getirdikleri tüm 
varlıklarını satmak suretiyle aldıkları ineklerin 
sütünü satarak bir süre geçindikten sonra 
bir süre de su sattılar. Yaşlanan Hüseyin 
Efendi 1956’da vefat etti. Hamdi Bey’in 
kardeşlerinden Şevki, zorlu koşullar nedeniyle 
Yugoslavya’ya geri döndü; Şükrü ise Hamdi 
ağabeyinin çocukları olan yeğenleriyle önce 
bazı deri atölyelerinde çalıştıktan sonra 
Beyazıt’ta Mercan Pasajı’nda bir dükkân açtı. 
80’li yılların başlarına kadar ortaklıkları devam 
etti.10

Türkiye’ye geldiklerinde “Saraçkardeşler” 
soyadını alan Hamdi Bey’in oğulları Kemal, 
Mustafa ve İsmet, o yıllardan bugüne 
dördüncü kuşak saraçlar olarak aile geleneği 
sürdürmektedir. Petek-1855 adıyla kurumsal 

kimliğinde köklü geçmişine vurgu yapan 
Saraçkardeşler ailesi, günümüzde aile içinden 
çıkardığı beşinci kuşak saraç ve yöneticileri 
geleceğe hazırlamaktadır.11 Petek-1855 tam 
anlamıyla bir aile portresi içinde dünyanın 
dört bir yanından saygın markalar tarafından 
tercih edilmektedir.
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Şair Edhem Efendi, babası Topçu Kolağası 
Mustafa Efendi’nin ölümünü takiben doğup 
büyüdükleri Sakız’dan ayrılarak 19. yüzyılın 
ortalarında iki küçük kardeşiyle İstanbul’a 
geldi. Amcasının yardımlarıyla devlet 
hizmetine girdi ve kardeşlerinin de iyi bir 
şekilde yetişmesini sağladı. Biraderlerinden 
Esad’ın devlet memuriyetinden sadrazamlığa, 
Kazım’ın ise Osmanlı ordusu içinde müşir/
mareşalliğe uzanan ışıltılı kariyerleri oldu. 
En bilinir şekliyle Sakızlı Müşir Kazım Paşa, 
Plevne Müdafaası da dahil olmak üzere 
ismi uzun yıllar kahramanlıklarla anıldıktan 
sonra, 1909’da emekliye ayrıldı.1 Avrupa 
seyahatlerinde gördüğü otellerden gerek 
mimari yönleriyle gerekse ticari faaliyetleri 
bakımından etkilenmişti. 1911’de yanarak 
tahrip olan Büyükada Giacomo Oteli’nin 
bulunduğu araziyi satın alan Kazım Paşa, 
buraya Cannes Fransa'da Vieux Port 
bölgesinde gördüğü ve halen de Splendid 
adını taşıyan otele benzer şimdiki Splendid 
Oteli inşa ettirdi.2 Ardından Tokatlıyan 
Oteli’nin üç garsonu olan Dikran, Tavit ve 
Onnik Beyler mekânı kiralayarak işletmeye 
başladı. Daha önce aynı adla bir lokanta 
işleten bu üç ortak, otele de “Splendid” adını 

verdi. Ancak otel daha bu yıllarda Kazım 
Paşa’nın ismiyle anılmaya da başlandı. 
Kârgir üslupla başlayan inşaat, Mimar Kaludi 
Laskaris Kalfa’nın telkinleriyle ahşaba döndü. 
Kazım Paşa da, genel hatlarıyla Fransız 
apartmanlarını andıran yapıya iki kubbe 
eklettirdi. İç dekorasyon ise üç gayrimüslim 
girişimcinin zevklerini yansıtıyordu. 
Ratzkowski ve H. Mocel gibi ressamların 
tablolarıyla süslü duvarların yanı sıra, 
Paris’teki Christofle mağazasından kristal 
takımlar ve DDO etiketli çatal bıçak takımları, 
Lion’dan hasır koltuklar ve İstanbul’daki 
Austro-Ottoman mağazasından mobilyalar 
alınmıştı. Elektrik bulunmayan adada sıcak su, 
asansör ve aydınlatma için bir gaz jeneratörü 
çalıştırılıyordu.3 

Paşa 1911 yılında arazinin önüne bir de rıhtım 
yaptırmak için başvurmuş, Şura-yı Devlet 
kararıyla krokileri bugün Osmanlı Arşivi’nde 
bulunan yapı için ruhsat almıştı.4 Otel bir 
harbiye mensubuna ait olunca, savaşlarla 
geçen yıllar içinde sık sık da askeriyenin 
emrine verildi. “Kazım Paşa Oteli”, Balkan 
Savaşları sırasında, henüz 1912’de, hastaneler 
yeterli olmadığı için geçici olarak bu 
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amaçla kullanıldı.5 Bu günlerde binaya 200 
civarında yaralı sevk edilmiş, askerlerin 
elbise ve sıhhi ihtiyaçları için Osmanlı 
Kızılay’ı (Hilal-i Ahmer Cemiyeti) tarafından 
Bab-ı Âli’den yardım istenmişti.6 Bu fırtınalı 
günlerin sancıları biraz olsun hafiflediğinde 
işletmeciler işyerlerini hareketlendirmeye 
gayret etti. I. Dünya Savaşı başlamadan önce 
otel bazı ünlü misafirleri de ağırlamaktaydı. 
Bunlardan biri olan Yahya Kemal, savaş 
başladığında tek düzenli müşteriydi; ancak 
Halit Fahri Ozansoy’a göre otel, bu tek 
müşteriye bile saygı duyar ve kapılarını 
kapatmazdı.7   

Otel, o yıllarda batı dillerinden geçen ve 
“s” harfi ile başlayan pek çok kelimede 
olduğu gibi, “İsplandit” şeklinde de anıldı. 
1914 öncesinde İstanbul’un en saygın 

mekânlarından biri haline gelip, çoğunlukla 
gayrimüslim müşteriler için düzenlenen 
geceler ve balolara ev sahipliği yaptı. Ancak I. 
Dünya Savaşı’nın başlamasıyla işler yeniden 
bozulunca, işletmeciler oteli açmak için 
Karagözyan adlı bir Ermeniden aldıkları 
borcu ödeyemeyecek duruma düştü. İcra 
işlemi başladıysa da Kazım Paşa ve damadı 
İsmail Hakkı Tökgöz'ün daha önce hareket 
ederek Adalar İcra Müdürlüğüne gerekli 
borcu üzerilerine geçirip müdahalesiyle otelin 
özenle seçilmiş eşyaları kurtuldu. 

Yıllar içinde Splendid, işletmecileri değiştiği 
ve her zaman da otel olarak kullanılmadığı 
için, ilk yıllarındaki görkeminden 
uzaklaşmaya başladı.8 Özellikle I. Dünya 
Savaşı’nın ardından İstanbul işgal edildiğinde 
İngilizlerin eline geçmesiyle bir hayli 
hırpalanmıştı. 1919 yılında İngiliz Dersaadet 
İşgal Kumandanlığı tarafından sekiz-dokuz 
ay süreyle Rus askerleri ve aileleri burada 
konaklatıldı. Geçen süre içinde otelin 
uğradığı zarar ve tahrip olan eşyalar için 
İngiliz Sefareti’ne başvuran Kazım Paşa bu 
iş için bir komisyon kurdurmasına ve zararı 
tespit ettirmesine rağmen sonuç alamadı. 
İşgal son bulduktan sonra, 1923 yılında bu 
durumu İstanbul komutanlığına “Otel Sahibi” 
imzasıyla bildirdi.9  

Splendid Palas Oteli’nin ev sahipliği yaptığı 
en anlamlı etkinliklerden biri de 9 Ekim 1921 
tarihinde savaş malulü gaziler yararına verilen 
yemekti.10 Davetiye ve konser programı da 
bastırılan gecede Darülelhan Fasıl Heyeti 
sahne aldı.11 1925 yılından itibaren garsonu 
Teodor Plakis Efendi ve 1941’te ekibe katılarak 
1963’e kadar müdürlük de dâhil pek çok görev 
yürüten Haralambos Melanidis gibi eski ve 
yeni çalışanlarıyla otel hızla toparlandı;12  
1929 yılında gazetelere ilan vermeye başladı. 
Bunlardan birinde, Avrupa ve Şark mutfağı, 
salon orkestrası ve cazbandıyla beş liradan 

Splendid Palas

itibaren tam pansiyon verilen hizmetten 
söz ediliyordu: “Aileler ve uzun müddetle 
ikamet için hususi tarife. Bir evi kiralamadan 
evvel Splendid Otel’in fiyatlarını tedkik 
ediniz.”13  Yapılan tadilatın ardından yemek 
salonu, nişan merasimi gibi etkinliklere 
ev sahipliği yapar hale de gelmişti.14 Mr. 
Lala adlı birinin işletmeci olduğu15 1929 
senesinde Büyükada’ya gelen Gazi Mustafa 
Kemal akşam yemeğini burada yemiş ve geç 
saatlere kadar kalmıştı.16 Zaten Atatürk bu 
aileye yabancı değildi. Başta Kazım Paşa’nın 
kızı Nazire Hanım olmak üzere aile içinde 
pek çok arkadaşı vardı. Mütareke yıllarında 
Anadolu’ya geçmeden önce sık sık Kazım 
Paşa’nın kızı Nazire Tökgöz'ün Şişli’de Karlo 
Apartmanı’ndaki dairesinde aileyi ziyaret 
ederdi.17    

1930’larda Splendid Palas artık hayli 
renklenmişti. Arnoldi Zirkin ve Arnoldi Caz 
Salonu Orkestrası Büyükada akşamlarını 
hareketlendiriyordu.18 Splendid’de geçirilecek 
zaman bir ödüldü. 1931’de Şark Demiryolları 

Memurin Cemiyeti, memurlarına bir vapur 
gezisi yaptırdı. Akşam yemeği için de 
Splendid’e gelindi, yemek yendi ve dans 
edildi. 19 Aynı yıl içinde bina, elektrik 
motorunun gaz borusunun patlamasıyla çıkan 
küçük bir yangını da atlatmıştı.20  

Dönemin tüm önemli ticaret kayıtlarında, 
turizm rehberlerinde Splendid’i görmek 
mümkündü; 1929 Salnamesi’nde “İspilandit”,21  
1932’de Annuaire Oriental’de “Splandit 
Oteli” adıyla yerini buluyordu.22 Türkçe 
tabela kullanma politikaları çerçevesinde 
Büyükada’daki oteller eski isimlerine de atıf 
yapan Türkçe adlar kullanmaya başladığında 
Splendid de tabelasını şöyle düzenlemişti: 
“Kazımpaşa Oteli–Eski Splandit.”23  1934 
yılında otelin üzerinde bulunduğu Macar 
Caddesi de ismi değiştirilerek 23 Nisan 
Caddesi oldu.24  

Büyükada otelleri genel olarak sezonluk 
çalışırdı. Kış aylarında azalan, yaz aylarında 
artan talep nedeniyle Splendid Palas Oteli 
uzun yıllar böyle bir düzende çalıştı. Açık 

Splendid Palas eski logosu
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kaldığı zaman aralığı, bir gazeteye verdiği 
ilanda “Nisan’ın 1’inden Teşrinievvel’e 
kadar” şeklinde belirtilmişti.25 Kapalı 
olduğu dönemlerde genellikle tadilat ve 
sezon hazırlığı yapılır, sezon açılışları yine 
gazetelerden halka duyurulurdu.26 Bu ilanların 
biri hem yaz sezonunun açılışını müjdeliyor, 
hem de otelin yeni idarecisinin “Bay A. 
Allahverdi” olduğunu işaret ediyordu.27 

1934’ün konuk listesinde yine Gazi Mustafa 
Kemal vardı. Cemal Granda’nın anılarında 
uzun uzun söz ettiği, Mustafa Kemal Paşa’nın 
dans ettiği ve ettirdiği bu konukluk28 31 
Ağustos’un sabah saatlerine kadar sürdü.29   

1936 yılı geldiğinde, “asrın en kıdemli 
mareşali” Kazım Paşa hayata gözlerini 
yumdu.30 Otelin mülkiyeti de güzelliğiyle 
meşhur kızı Nazire Tokgöz’e geçti.31 Lakin 
Nazire Hanım da ancak beş yıl işin başında 
kalabildi; 1941’de onun ölümünün ardından 
otel kısa bir süre kapalı kaldı.32 İşleri Paşanın 
damadı İsmail Hakkı Tokgöz devraldığında, 
Splendid Otel pek çok gözlemci tarafından 
birinci sınıf oteller arasında sayılmaktaydı.33 
II. Dünya Savaşı sonrasında bir kadının geceyi 
tek başına geçirebileceği,34 oda fiyatları 7 ila 
10 liradan başlayan, Amerikan barıyla yemek 
salonu “mükemmel” bir yerdi Splendid.35 
Otelin binası günümüzde dahi Ada’nın en 
çok dikkat çeken ahşap binalarından biri 
konumundadır.36 Bu nedenle Büyükada’da 
çekilen Türk sinemasının en erken 
örneklerinden itibaren tercih edilen mekânlar 
arasında yer almış,37 birçok romana ilham 
kaynağı olmuştur.38   

1957’de İsmail Hakkı Tokgöz’ün vefatının 
ardından otelin mülkiyeti ve işletmesi 
kızı Belma Hatice ve onun eşi Nihat 
Hamamcıoğlu’na geçti.39 Belma Hanım ve 
Nihat Hamamcıoğlu idaresinde Splendid 
Palas eski heyecanını sürdürmeyi başardı; 

zira bu çift Büyükada’nın da Splendid’in de 
geleneğinin farkındaydı. Bunun sayısız örneği 
vardı: 1953’te Ayetullah Ömer ve İbrahim 
Çallı’nın resim sergisi yaptığı otel 1985’te 
de amatör ressamları ağırladı.40 Atatürk 
döneminden sonra Büyükada’da yapılmayan 
Cumhuriyet Balosu 1996 yılında yine eski 
adresi Splendid’e döndü ve sonraki yıllarda 
da tekrar edildi.41 35 yıl sonra 1997’de doğup 
büyüdükleri toprakları ziyarete gelen Rumları 
konuk eden de yine Splendid oldu.42 

Hamamcıoğlu ailesi Splendid Otel’i, 
kurdukları Turyat Turizm Yatırım ve 
Ticaret Ltd. Şti. bünyesinde günümüze 
değin işletmektedir. Başta Hamamcıoğlu 
müesseseleri olmak üzere pek çok tarihi 
ticari kuruluşun sahibi olan aile, Splendid 
Palas’ı ticari bir kuruluş olmanın ötesinde bir 
aile yadigârı ve kültür mirası olarak yaşatma 
gayretindedir.  
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Kabazadeler, Trabzon’un geniş ve saygın 
ailelerinden biriydi.1 Bu ailenin iyi eğitim 
almış üyelerinden biri olan Hacı Mehmet 
Nuri, Tevfik Aydın’ın aktardığı bilgilere 
göre Trabzon Adliyesi’nde müstantık olarak 
çalışıyordu. Altı çocuklu bir aileye sahip olan 
Mehmet Nuri Bey, 1889 yılında yaşadığı maddi 
güçlüğü aşmak için bir saat dükkânı açtı. 
Oğlu Tevfik, ticaret lisesinde eğitim aldığı 
yıllarda babasına yardım etmeye başladı; 
ticarete olan yatkınlığı sayesinde babasının 
en önemli yardımcısı haline geldi ve giderek 
işlere daha fazla ağırlığını koymaya başladı. 
Bu süre zarfında bir yandan saat tamirini 
öğrenmiş, mağazaya o dönemde gözlükçülüğü 
de getirmişti. Zaman içinde pek çok şeyin 
bir arada bulunabildiği bir mağaza haline 
gelen bu işyeri Trabzon Kunduracılar Caddesi 
numara 15’te yer almaktaydı. Tevfik Bey, 
ailenin genç üyesi olarak İstanbul’a saatçi 
dükkânı için mal almaya gidiyordu. Bu 
seyahatler ufkunu genişletirken pek çok fırsatı 
keşfetmesini de sağlamıştı. Zaten o yıllarda 
Anadolu’da az görülen bisikleti, bakımlı ve 
modern giyim tarzıyla pek çok akranından 
ayrılıyordu.2
           

I. Dünya Savaşı yıllarında Trabzon’un 
önce ağır bir bombardıman ve sonra işgal3 

yaşaması üzerine Mehmet Nuri Bey ailesini 
alarak birkaç yıl için Adapazarı’na göç etti. 
İşgalin ardından 1917’de memleketine dönen 
aile ticarete de dönmüş oldu. 20’lerin başında 
“Nuri Bey ve Mahdumları”nın adı, hem 
saat tüccarları hem de tamircileri arasında 
görülüyordu.4 1928 yılında Trabzon’daki 
üç saat tamircisinden biri Kabazade Hacı 
Mehmet Nuri’ydi.5 1930’lu yıllar boyunca da bu 
durum değişmedi. Şehirdeki rakipler arasında 
Abdülhalimzade Abdullah, Polathaneli Hafız 
Ahmed Fehmi gibi isimler vardı.6 Devrin 
nazik ticari rekabet koşulları içinde bir parça 
tanıtıma da başvuruldu. Eski yazılı bir köstekli 
saat, bir kol saati ve bir gözlükle süslenen 
ilk ilanda şunlar yazıyordu: “Kabazade Hacı 
Mehmet Nuri, Saat, Gözlük, Gramafon ve Alat 
ve Edavat Mağazası. Toptan-Perakende”.
Soyadı Kanunu’nun çıkması üzerine Tevfik 
Bey babasını Aydın soy ismine ikna edince 
müessesenin ismi de “Nuri Aydın ve Oğulları” 
oldu.7 1937’de İstanbul’da Taşkışla’da askerlik 
yapan Tevfik Bey, 1938’de Trabzon’a elektrik 
gelince bu alana da yöneldi. Elektrik işleriyle 
uğraşmak için gerekli sertifikayı Pertevniyal 
Lisesi’nin yirmi günlük kursuna katılarak 
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aldıktan sonra Philips Ampulleri’nin bayisi 
olması için bir engel kalmamıştı.8

1940’lı yıllarda radyo vericilerinin sayısı 
artmaya başlayınca teknolojik ürünler satanlar 
için yeni bir ürün kalemi de açılmış oldu. 
Trabzon’da pek çok yeniliğe öncülük eden 
Nuri Bey ve oğulları da bu fırsatı kaçırmadı. 
Şehirdeki muhafazakâr kesimlerden gelen 
tepkilere aldırmayan Aydın ailesi, radyo 
satışına bu yıllarda başladı. Tevfik Bey, 
elektrikle ilgili öğrendiklerini de bu yıllarda 
gözler önüne sermeye başladı. Trabzon çevresi 
ve Sinop gibi bazı yerlerde elektrik şebeke 
inşası konusunda bazı taahhütler üstlendi.9 

Ancak Trabzon gibi büyük bir şehir bile 
babasının ve kendisinin ufku için yetersiz 
kalıyordu. O da biraz ağabeyinin biraz da 

babasının desteğiyle 1940’ta Eminönü’nde 
bir dükkân açtı; kısa bir sürede sektörünün 
saygın bir üyesi haline geldi. İstanbul Ticaret 
Odası Saatçilik Meslek Komitesi’nin ilk 
üyeleri arasında yer aldı, Türkiye Gözlükçüler 
Cemiyeti’nin kurucularından biri ve ilk 
başkanı oldu. Bu yıllar ihtisas açısından 
Tevfik Aydın için de bir dönemeçti. Gözlük 
satışı bir yandan uzun yıllar devam ettiyse 
de başlıca alan mekanik saatler olarak 
tespit edildi.10 1948’de Hürriyet gazetesine 
verdiği reklam baş sayfada gazete logosunun 
yanında, yani en pahalı reklam alanından 
ürünlerinin sağlamlığına vurgu yaparak 
müşterilerine sesleniyordu: “Daimi bir hediye 
mi, iyi bir arkadaş mı seçeceksiniz? Zihninizi 
yormayın…”11 1949’da İktisat Mecmuasının 
ilan sayfalarında ilk marka denemeleri de 
başlamıştı. Ad ve soyadından türetilen Tefay 
ve Nidya’yı yaygınlaştırmaya çalışırken 
müessesenin sloganı “Şiarımız en üstün 
marka saatleri satmaktır” şeklindeydi.12 1955 
yılında da mücevherli “nadide” saat modelleri 
bu kez Tercüman gazetesinin ilk sayfasından 
tanıtılmıştı.13

1957’ye kadar İstanbul ticaretinin en önemli üç 
merkezinden biri olan Eminönü Meydanı’nda 
faaliyet gösteren dükkân pek çok marka saati 
buluşturan bir mekân oldu. Tevfik Bey’in 
tanıtım ve markalaşmaya verdiği önem 
1950’lerden itibaren gazete ilanlarından 
görülüyordu. Temsil ettiği markalar bazen 
bu çerçevede ayrı ayrı tanıtılırdı. Örneğin bu 
ilanlardan birine göre Movado markasının 
“lüks ve hassas” modelleri Eminönü 
Meydanı No: 4-6’da idi.14 1957’de Menderes 
istimlakleri de denen, sahil boyundaki tüm 
cadde ve meydanların yeniden düzenlenmesi 
çalışmaları çerçevesinde meydandaki dükkân 
da yıkılmıştı.15

1959’da yeni işyerinde hizmet verdiğini eski 
ve yeni müşterilerine duyurmak için verdiği 

gazete ilanında Tevfik Aydın’ın isminin yanı 
sıra Tefay Ticaret adı da dikkat çekiyordu.16 

Zaten son on yıldır babasının yerine Tevfik 
Aydın ismi daha fazla ön plandaydı. Aile 
Mehmet Nuri Bey’i 1958 yılında kaybetti. 
Oğulları verdikleri gazete ilanıyla üzüntülerini 
paylaşanlara teşekkür etti,17 birkaç hafta 
sonra da bir başka ilanla okutacakları mevlidi 
duyurdular.18 Ancak Kabazade Hacı Mehmet 
Nuri’nin kurduğu temelin ne denli kuvvetli 
olduğu yıllar içinde daha iyi görüldü. İşlere 
dört elle sarılan Tevfik Bey mağazasındaki 
markaların sayısını hızla artırdı. 1960’lı 
ve 70’li yıllarda Tevfik Aydın, Zenith’e ek 
olarak Zodiac, Tissot ve Omega gibi saat 
firmalarının da bayiliklerini aldı. Daha da 
önemlisi bu yıllarda işletmesini adeta bir 
okula dönüştürerek İsviçre’ye balans ayarı 
konusunda eğitilmek üzere çıraklar gönderdi. 
Tevfik Bey bu günleri şöyle anlatır:

Zodiac saatlerinin elli bir sene mümessilliğini 
yaptım Türkiye'de; Zodiac fabrikasının sahibi, 
İsviçre'nin en meşhur saat okulunda da hocalık 
yapmaktaydı. Benim tamirciler orda üç hafta 
kursa gittiler, [birçoğu sonra] mağaza sahibi 
oldular.19

1959’da markası Tefay’a yeni bir yol çizmeye 
çalışırken, 60’lı yıllarında reklam diliyle “Batı 
Bekçi Kontrol Saatleri Bürk”, “İleri Çağın 
Candino Saatleri”, “İsviçre’nin Pırlantaları 
Zenith ve Dogma” gibi ürün ve sloganlarla 
dikkat çekmeyi sürdürdü. Daha da önemlisi 
1976’da 88., 1977’de 89. yılını kutlaması gibi 
asırlık ticari birikimine sürekli müşterilerinin 
dikkatini çekmesiydi.20

70’ler Tevfik Aydın’ın saat dışında başka 
alanlarda da atılım peşinde olduğu 
yıllardı. 1969’da temelleri atılan Kartonsan 
yatırımcıları arasına girdi ve yıllarca 
gelişmesine katkı sağlamaya çalıştı. 1978’de 
kurulan Dönkasan adı karton ve kâğıt geri 
dönüşüm fabrikasının ortakları arasında 
Tevfik Bey gibi Sakıp Sabancı da vardı.21 Bu 
girişimler dışında Tevfik Aydın ismi, Esnaf 
Hastanesi’nden İstanbul Bankası’na, Trabzon 
Lisesi’nden Yetişenler Cemiyeti’ne varıncaya 
kadar pek çok projede kurucular listesinde yer 
aldı.22

Tevfik Bey’in oğlu Ömer Fatih Aydın’ın 
anlatımıyla babasının Eminönü’ndeki işyeri 
“sefer tası” gibi dar ve birkaç katlıydı. Alt 
katında saat ve gözlük ticareti sürerken, üst 
katta Eminönü’nün yegâne Philips radyo 
ve televizyon bayii vardı. 1968’de İstanbul 
Teknik Üniversitesi ilk televizyon deneme 
yayınını başlattığında Philips, Tevfik Bey’in 
dükkânına bir numune göndermiş ve buradan 
Türkiye'deki ilk TV izleyicilerine deneme 
yayını izletilmişti.23

1980’lerle birlikte mekanik saatlerin yerini 
pilli, metal alaşımlı modellerin yerini de 
plastik saatler almaya başlamıştı. Kamuoyu 
ilgisi yüksek kalitede olsalar da mekanik 
saatlerin yerine Quartz denen, çağın hızlı 
tüketim kültürüne uygun modellerine yöneldi. 
Tevfik Aydın saat sektörü açısından sıkıntılı 
geçen bu yılları “Quartz kelimesinden nefret 
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eden bir saat ustası” olarak geride bırakmayı 
başardıktan sonra, oğlu Ömer Fatih Bey 
ve gelini Melahat Aydın 1991’den itibaren 
kendisiyle çalışmaya başladı.24 Tevfik Aydın 
markası, İTO dahil pek çok kuruluş tarafından 
asırlık ticaret bakiyesi ödül ve plaketlerle 
taltif ve tescil edilmişti.25 Elbette böyle asırlık 
bir kuruluşun da yarım asırlık müşterilerinin 
olması olağandı. 1999 yılında kendilerinden 
elli yıl önce bir saat alan Eskişehirli bir inşaat 
mühendisi hâlâ çalışır durumdaki saatini 
Tevfik Aydın mağazasına getirmişti. Saatin 
üreticisine haber verilmesi üzerine Tissot 
yetkilileri bu kadim müşteriden saati alarak 
müzelerine koymuş ve kendisine de son model 
bir saat armağan etmişlerdi.26 

Günümüzde anonim şirket statüsündeki 
işletmenin ortakları da aile bireyleridir. 
Ömer Fatih ve Melahat Aydın çiftinin 
kızları Canan Hanım ve Tevfik Bey'in kızı 
Müjde Taşçı'nın oğlu Can Taşçı'nın da 
katılmasıyla günümüzde şirketin üçüncü ve 
dördüncü kuşağı bir arada Kanyon Alışveriş 
merkezinde açılan yeni bir şubeyle birlikte 
hizmet vermekte ve bu şekilde Tevfik Aydın 
mağazasında zaman 1889’dan bu yana 
durmamaktadır.27

1920 öncesi Osmanlıca gazete ilanı
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Güzel doğasıyla meşhur Bursa, 1870 yılından 
itibaren tabiatın bir başka armağanıyla da 
tanınmaya başladı. Uludağ eteklerindeki 
Günderet Köyü’nde keşfedilen maden suyu 
kaynağı, bu yıldan başlayarak 2000’li yıllara 
uzanan sağlıklı içecek ve ticaret öyküsüne 
dönüştü.1 O yıllardaki adıyla Keşiş Dağı’ndaki 
maden suyu kaynağının kıymetini ilk fark 
eden de, bununla ilgili girişimleri yapan da, 
memuriyeti dolayısıyla Bursa’da bulunan 
İbrahim Talat Bey oldu. İbrahim Talat Bey, 
hatırı sayılır bir sermaye gerektiren bu iş için 
bir ortağa ihtiyaç duyarak Bursa’da ticaretle 
uğraşan Fransız vatandaşı Monsieur Brune 
(arşiv belgelerine göre Yosi Bürün) ile birlikte 
hareket etti. Önce maden suyunun mevkii 
tespit edildi, daha sonra sekiz dönümlük bu 
arazi, her bir yarısı bir ortağa ait olmak üzere 
Hacı Ali ile Molla Şerif oğlu Mustafa’dan üç 
bin kuruşa satın alındı. Ancak aynı dönemde 
bölgede Çitli maden sularını işleten Osmanlı 
vatandaşı iki tüccarın mağdur olacakları 
iddiasıyla yaptıkları başvuru üzerine İbrahim 
Talat Bey ve ortağı talep ettikleri işletme 
ruhsatını alamadılar. İbrahim Talat Bey 
ve ortağı 1890’da aynı bölgede bir başka 
araziyi daha satın alarak bir girişimde daha 

bulundularsa da bu da sonuçsuz kaldı. 
Monsieur Brune de bu girişimler üzerine 
hisselerini bir başka Fransız’a, Monsieur 
Bourousine’e devretti.2

Ortaklar bir yandan kendi işleriyle ilgilenirken 
bir yandan da gerekli izinleri alabilmek 
için uzun süre uğraştılar ve en sonunda bu 
çabaları 1912 yılında başarıya ulaştı. İbrahim 
Talat Bey II. Meşrutiyet döneminin başladığı 
1908 yılından itibaren devlet kadrolarında 
yapılan düzenlemelerden kendisi gibi mağdur 
olan kayınbiraderi Mehmet Fuad Bey ile 
birlikte maden suyu çıkarma ve işletme 
taleplerini yeniledi.3 Uzun yıllar bekledikleri, 
o zamanki adıyla Keşiş Dağı Maden Suyu 
işletme imtiyazını, gerekli şartları sağlamak, 
vergi ve harçları ödemek koşuluyla altmış 
yıl süreyle Sultan Mehmed Reşad’ın onayıyla 
aldılar.4 Ancak tesisin kurulması, gerekli tıbbi 
kontrollerin yapılması ve ürünün şişelerde 
görülmesi 1913 yılında gerçekleşti. Doktor 
Bedros tarafından yapılan tetkiklerde suyun 
mineral özellikleri Avrupa’daki madensularına 
“faik surette” nitelikli olduğundan şiddetle 
kullanımı tavsiye edilmişti.5
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Keşiş Dağı Maden Suları kullanımı 
yaygınlaştıkça adeta ilaca dönüştü. Doktor 
Bedros’tan sonra birçok hekim bu maden 
suyunu hastalarına öneriyordu. Bunlar içinde 
Bursa Gureba Hastanesi Baştabipliği’nce 
10 Kasım 1914’te hazırlanmış bir raporda, 
şifa bulacak hastalar şöyle sıralanmıştı: 
“Hazımsızlık, mide, karaciğer, kum, 
nekros gibi bilcümle bevliye hastalıklarla 
böbrek, mesane iltihaplarında, idrar 
yolu hastalıklarında şifalı tesiri kati ve 
müsellemdir. Binaenaleyh bilumum Avrupa 
madensularından kat kat tercih edilir olan 
Keşiş Dağı maden suyunu umuma tavsiye 
etmeyi vecibe ad ederiz.”6

Takip eden yıllarda önce imtiyaz süresi 
uzatıldı. 1915 yılında ise maden suyunun 
işletme hakkı İbrahim Talat ve kayınbiraderi 

Mehmet Fuad Beylere ihale edildi. Maden 
suyu bölgesinin haritaları, suyun analizi, 
nezaretler arası yazışmalar içinde kesin 
neticenin Şura-yı Devlet’ten çıkması 1916 
yazında gerçekleşmişti.7 Bu yıllarda da 
işlerde görece bir hareketlilik olduğu maden 
suyu şişeleri için Almanya’dan mantar 
getirtilmesinden de anlaşılabilir. Savaş 
yıllarında işletmeciliğin ve ithalatın güçlüğü 
ortadaydı. Fakat bu yıllarda Keşiş Dağı’nın 
üretimi sürdürebilen tek firma oluşu ve 
maden suyunun pek çok rahatsızlığa iyi 
gelmesi nedeniyle devletin yardım eli uzandı 
ve gerekli mantarlar başta Dâhiliye Nezareti 
olmak üzere üç bakanlığın yardımlarıyla temin 
edildi.8

İbrahim Talat Bey 1917 yılında vefat edince, 
hisseleri eşi Şerife Hanım’a geçti. Bir 
imparatorluğun yıkıldığı ve bir Cumhuriyet’in 
kurulduğu bu yıllarda firmanın vârisleri 
ellerindeki “madeni” yaşatmaya çalıştı. Bu 
arada Keşiş Dağı Maden Suyu’nun müstakbel 
sahibi de ticarete ısınmaya başladı: Yağcızade 
Mehmet Hakkı Bey 1921 yılında bir bakkal 
dükkânı açtı.9

1922’de ailenin Mehmed Fuad adlı iki ferdi 
de vefat etti. Bunlardan biri Şerife Hanım’ın 
oğlu, diğeri de kardeşiydi. Bu koşullar altında 
işletmenin tek vârisi konumunda kalan Şerife 
Hanım’ın imdadına kız kardeşi Neyyire 
Hanım’ın eşi Hüseyin Sıtkı Bey koştu. 1923 
yılında yapılan bir mukaveleyle Şerife Hanım, 
uzun yıllar devlet hizmetinde bulunmuş ve 
savaş yıllarında Almanya ve Macaristan da 
dâhil olmak üzere pek ülkeden madalyalar 
almış Hüseyin Sıtkı Bey’e kendisine ömür 
boyu bakması koşuluyla haklarını devretti.10

Bu tarihten itibaren iki yıl boyunca işletmeyi 
yeniden ayağa kaldırmak için çalışan Hüseyin 
Sıtkı Bey’den 1925 yılında, önceki yıllara ait 
üretim miktarları istendi. Buna göre 1922 
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yılında firma sahiplerinin yaşadığı can 
kayıpları ve Bursa’nın Yunanlılarca işgali 
nedeniyle üretim yapılamamıştı. Bu koşullar 
altında Hüseyin Bey beklenmedik bir şekilde 
ailenin sahip olduğu imtiyazı 1926 yılında 
kaybetti. Maden suyunun imtiyazı devlet 
tarafından devralındı ve 1931’de eski sahibine 
geçene kadar işletilmedi. Bu yıllar boyunca 
Sıtkı Bey birçok itirazda ve işletmesinin 
yeterlilikleriyle ilgili izahatlarda bulundu.11

Bu yıllarda yaşanan bir başka gelişme de 
Keşiş Dağı isminin değişmesi oldu. 1925 
yılında Dr. Osman Şevki Bey’in girişimleriyle 
yaşanan isim değişikliğiyle, suyun bulunduğu 
mevkiinin adı tüm harita bilgi kaynaklarında 
“Uludağ”a dönüştü.12 Hüseyin Sıtkı Bey’in 
sabır ve kararlılıkla yürüttüğü mücadele 
de meyvesini 1930 yılında verdi. Bu yıl 
içinde çıkan bir yayında ülkenin imtiyazlı 
üç maden suyu arasında yeniden Uludağ 
da sayılıyordu.13 Maden suyunun Gazi 
Mustafa Kemal imzalı yeni işletme imtiyazı 
belgesi Hüseyin Sıtkı Bey’e verildi. Ertesi yıl 
da imtiyaz satışı 1931’de Hüseyin Sıtkı Bey 
tarafından kurulan Uludağ Maden Suları 
Türk Limited Şirketi’ne yapıldı.14 Cumhuriyet 
Gazetesi’nde yer alan bir habere göre, Sıtkı 
Bey idaresindeki maden suyu tesislerinin 
civarında iki kuyu daha tespit edilmişti; 
bunlardan bir tanesi Vichy madensularının 
özelliklerini taşırken diğer Labon türüydü.15

1930 yılında sigortacılıkla uğraşan Mehmet 
Hakkı Bey de Uludağ İçecek'in temellerini 
attı: Nilüfer Gazoz Fabrikası kurularak gazlı 
meşrubat üretimi başlatıldı.16 Oğlu Nuri Erbak 
1932 yılında Uludağ Gazoz’un formülünü 
bulup, bu ürünü piyasaya sundu.17

Bu girişimle Uludağ İçecek'in kuşaklar boyu 
sürecek marka macerası da başladı. Mart 
1934’te Uludağ Maden Suyu’nun işletmesi 
Mehmet Hakkı Bey tarafından beş yıl süreyle 

kiralanarak Nilüfer markası güçlendirildi.18 

Mehmet Hakkı Bey’in bu işletmeye daha 
yüksek bir vizyonla giriştiği belliydi. Zira 1934 
yılında verdiği gazete ilanında önce maden 
suyunun iyi geldiği rahatsızlıklar sayılmış, 
ardından toplu satışlarda yapılacak indirimler 
ve abonelerin mahallerine servis hizmetinden 
söz edilmişti. Bunlardan daha da önemlisi 
ilanın alt kısmındaki nottu: “Taşralarda 
Acenteler Aranmaktadır.”19 İşlerin hacminin 
büyüdüğünün bir başka göstergesi de 1937 
Selanik Fuarı’nda Uludağ Maden Suları’nın 
diğer bazı ürünler gibi Türkiye pavyonunda 
yerini almış olmasıydı. Uludağ, fuardan büyük 
ödülle (Grand Prix) döndü.20

1938’de Mehmet Hakkı Erbak vefat ettiğinde 
geride önü açık bir şirket, enerjik bir varis 
kalmıştı. Uludağ Maden Suyu işletmesi mesul 
müdürü bu tarih itibariyle Nuri Erbak oldu.21 

II. Dünya Savaşı yıllarında ticaret yeniden 
durağanlaştıysa da savaş sonrasında en saygın 
ticaret kayıtlarında kuruluş “Uludağ ‘Keşişdağ’ 
Maden Suları Türk Ltd.” adıyla ve 12.500 TL 
sermayesiyle boy göstermekteydi.22 1949 
yılında firma sahibi Nuri Erbak, markasını 
Uludağ Meyvalı Gazozları olarak tescil 
ettirdi.23 Elbette kısa bir süre sonra benzer 
logo ve isimlerle ortaya çıkanlar da olacaktı.24

Bu markayı gelecekte temsil edecek olan 
Mehmet Erbak 1950 yılında dünyaya geldi.25 

Nuri Erbak da hem cemiyet hem siyaset 
dünyasının gözde isimlerinden biri26 olarak 
iş yoğunluğu nedeniyle mesul müdürlük 
görevini kardeşi Yüksek Mimar İhsan Erbak’a 
bıraktı.27

1955’te fabrikada kola ve portakallı gazoz 
üretimi başladı.28

Bu yıllarda şirketin mülkiyeti konusunda 
önemli değişimler yaşandı. 22 Ekim 1953’te 
Uludağ Maden Suları Türk Limited Şirketi’nin 
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ortaklarından İtalyan uyruklu Guido Parodi 
hisselerini Nuri Erbak’ın eşi Neriman Erbak’a 
devretti. Böylece şirketin 6.000 liralık ortaklık 
hisseleri Neriman Erbak’a, kalan kısmı ise 
Hüseyin Sıtkı Bey’e aitti. Fakat Hüseyin Sıtkı 
Bey 6 Ocak 1958’de vefat edince vasiyetnamesi 
gereği bütün hakları Nuri Zafer Erbak’a 
devredildi. 1958 itibariyle şirketin tüm 
hisseleri Erbak ailesine geçmiş oldu.29 Aile 
bundan sonra da üst düzey yöneticilerini hem 
akademik bir eğitimle donatma hem de kurum 
içinde çekirdekten ve aile içinden yetiştirme 
geleneğini sürdürdü. Bu çerçevede Mehmet 
Erbak henüz 15-16 yaşından itibaren şirketle 
meşgul olmaya başladı. 70’li yıllarda aldığı 
idari görevlerin ardından da Nuri Erbak’ın 
vefatından sonra 1993’te yönetim kurulunun 
başına geçti.30 

Tüm bu süreçler sürekli atılım ve yenilenme 
çalışmalarıyla iç içe yürüyordu. Maden 
sularında ilk yeşil şişe kullanımından, saatte 
önce 4000 sonra 8000 şişe üreten dolum 

tesislerine kadar sektörde büyük yenilikler 
Uludağ’dan geldi. Genişleyen bayi ağı,31 vergi 
listelerinde sürekli üst sıralarda bulunmak 
ve Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri gibi 
ülkelerden Amerika’ya, Avustralya’ya uzanan 
pazarlama ve satış zinciri de bu gelişimin en 
doğal sonucu oldu.

Marka kuruluşundan bu yana devam eden 
büyüme doğrultusunda ilk alimünyum 
kapağı ve ilk depozitolu litrelik şişeyi 1978’de, 
dünyadaki ilk PET şişede yüksek mineralli 
doğal gazlı maden suyu üretimini 1981’de, 
ilk diyet meşrubatı 1985’te, Türkiye’deki ilk 
kutu ambalajı 1988’de, ev yapımı tadında ilk 
endüstriyel limonatayı 2007’de ve ilk kobalt 
mavi şişe üretimini 2009’da hayata taşıdı. 
Uludağ İçecek bugün, Bursa Yenice Sanayi 
Bölgesi’nde açık ve kapalı olmak üzere toplam 
80.000 m2, Uludağ Çaybaşı Köyü’nde ise 
toplam 50.000 m2 alana yayılan ve dünyanın 
en yüksek teknolojilerine sahip iki tesise 
sahiptir. Önce maden suyu ve ardından 

Keşişdağı Maden Suyu Etiketi
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gazozla devam eden ürün yelpazesi ise şu an, 
107 farklı ambalaj ile 6 kategori, 18 alt marka 
ve 32 değişik ürüne ulaşmış durumdadır.

Bulunduğu şehre; eğitim, kültür ve sanat 
dallarında hayat vermek de, Uludağ İçecek'in 
yüz yılı aşkın süredir devam eden gelişiminin 
doğal bir parçası oldu. Bugün uzun 
soluklu ve sürdürülebilir temeller üzerine 
yerleştirilen projelerine; eğitim, spor, kültür-
sanat alanlarında devam ediyor ve sosyal 
paydaşlarının beklenti ve güvenini, ortaya 
koyduğu bu projelerle karşılamaya da özen 
gösteriyor. Meyveli içeceklerdeki birikimini 
maden suyuyla birleştirmek de bu gelişimin 
bir parçası oldu.32
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Binlerce yıldır geleneğimizin parçası olan 
boza, günümüzde sınırlı sayıda marka ile 
anılır. Bunların başında ise yüzyılı aşkın bir 
süredir Vefa Bozacısı gelir. Adını bulunduğu 
semtten almış olsa da şöhreti çoktan semti 
aşmış olan Vefa Bozacısı, İstanbul’u daha 
anlamlı kılan ürünlerden biridir.1 Hikâyesi 
Prizrenli Sadık Ağa’nın 1870’te İstanbul’a 
gelişiyle başlamışsa da, boza farklı kıvam ve 
lezzette zaten bilinir ve sevilirdi. İstanbul’un 
bir istisna dışında (şırasıyla meşhur Misak 
Boyacıyan’ın Ahmediye Bozacısı) diğer namlı 
bozacıları gibi Sadık Ağa da Müslüman 
bir Arnavuttu.2 Ancak o, bozaya kendi 
dokunuşunu yaptı ve boza onunla birlikte 
bugün anladığımız hali ve tadını aldı. Bir 
başka ifadeyle Vefa Bozası günümüzde 
bozanın kalite ve lezzet standardı oldu.3

Sadık Ağa’nın Prizren’den göçüyle ilgili 
rivayet muhteliftir. 19. yüzyılda Balkanlar’da 
Müslüman bir ailenin yaşamını güçleştiren 
savaşlar ve iç karışıklıkların yanı sıra bir 
ticaret ve estetik merkezi olan İstanbul’un 
cazibesi de akla gelebilir, şehrin bozacılarının 
yüzyıllardır büyük oranda Arnavut olması 
da...4 Sadık Ağa 1870 yılında İstanbul’a 

geldikten sonra bir süre mevsimine göre 
seyyar salep, kayısı hoşafı, mısır buğdayı 
bozası sattı.5 Bir süre sonra, İstanbul’un 
bilinen bozasında bir yenilik yapmaya 
karar vererek, şimdiki İstanbul Üniversitesi 
civarında bir evin alt katını imalathane haline 
getirdi. Vefa’daki dükkânın önüne bugün 
üzerine atılan yüz binlerce adımla aşınan 
mermer eşiği 1876 yılında koydu. O yıl açılan 
dükkân, bilindiği kadarıyla yalnızca boza 
satmak üzere açılan dünyadaki ilk dükkândı.6

Sadık Ağa’nın bozacı olarak kimliği, 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bir 
Sicill-i Ahval Komisyonu Defteri’nde de 
kaydedilmiştir. Defterdeki belgede ilk ibare 
şöyledir: “İsmail Hakkı Efendi: Prizrenli 
Bozacı Sadık Efendi’nin oğludur.” 1912 yılında 
düzenlenmiş belgenin geri kalan kısmında, 
Sadık Efendi’nin işlerini devrettiği oğlu İsmail 
Hakkı Bey’le ilgili bilgiler kayıtlıdır. Buna göre 
İsmail Hakkı 1851’de dünyaya gelmiş, sıbyan 
mektebine gitmiş, ardından da Beyazıt Merkez 
Rüşdiyesi’nde okumuştu. Daha sonra da 
Mercan İdadisi’nden şehadetname (mezuniyet 
belgesi) almıştı. Bulgarca, Fransızca ve Rumca 
bilen bir genç olarak 1910 yılında “dört yüz 
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kuruş maaşla Posta ve Telgraf Nezareti Posta 
Muamelat kâtipliğine” başlamıştı.7 1911 yılında 
Mülkiye’den mezun olduğuna bakılırsa, 
bahsi geçen nezaretteki memuriyetine ya hiç 
başlamamış ya da görevi çok kısa sürmüştür. 
Takip eden yıllarda, askerlik hizmetini yapmak 
üzere girdiği Osmanlı ordusunda Balkan 
Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı’na katıldı. 
Aldığı eğitime rağmen savaş sonrası devlette 
görev yapmayarak, babası tarafından işletilen 
bozacı dükkânıyla ilgilendi.8

Ancak İsmail Hakkı Bey’in dönüş günlerinde 
Vefa, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından bir 
başka felakete sahne oldu. 1918 yangınında 
büyük hasar görmüş, bilinen bütün 
özelliklerini kaybetmiş durumdaki semtin 
eski seçkin ahalisinin yerini de başka insanlar 
aldı. Sadık Bey harabeye dönen dükkândan 
ümidini kesmişti; ancak Suriye Cephesi’nden 
dönen İsmail Hakkı Bey’in teşvikiyle dükkânı 
yeniden ayağa kaldırdılar. Bu süreçte Vefa’yı 
terk etmeyen bozacısı da daha fazla anlam 
kazandı ve Vefa’nın sadece bir semt adı 
olmadığını gösterdi.9 Böylece ahde Vefa 

edilmiş oldu.
Hacı Sadık ve Oğlu İsmail Bey'in 
dükkânlarında bozanın yanı sıra üzüm şırası, 
sirke ve Hamidiye suyu satmaktaydı.10 

1920’lerde bozanın bir bardağı on paraydı.11 

Cemal Kutay ve ailesi gibi pek çokları, 
üşenmeyip güğümler dolusu boza alırdı.12 

Meşhur bozacı da saygın ticaret rehberlerinde 
yerini bularak, 1924-1925 kayıtlarına geçti. 
1926’da yayımlanan Büyük Salname’de ise 
baba oğlun adı birlikte yazıldı: “Vefa’da Hacı 
Sadık ve İsmail.”13 1926 yılında işletmenin 
gazete ilanları da dört ay boyunca “Meşhur 
Vefa Bozası” başlığıyla Hâkimiyet-i Milliye 
gazetesinde yayımlandı.14 İlanlardan birinde, 
tadilatın tamamlanması dolayısıyla “Vefa 
Bozası Yarın Başlıyor” şeklinde seslenilmişti.15 

1929 tarihli Türkiye Salnamesi’nde de yine 
Hacı Sadık ve İsmail Hakkı Bey’in ismi geri 
geldi.16

İlgili ilginç bir detay da, bozanın bir Ramazan 
içeceği olarak çok rağbet görmesiydi.  Halit 
Fahri Ozansoy’un anlattığı eski Ramazan 
gecelerinde önce Kısas-ı Enbiya dinlenir, 
sonra da uşaklar zarif ve büyükçe kadehlerde 
misafirlere Vefa Bozası ikram ederdi.17 

Server Bedi müstear adıyla yazan Peyami 
Safa, bir Ramazan gecesi gittikleri tıklım 
tıklım dolu Vefa Bozacısı’nda arkadaşının 
“Harb-i Umumi’de halk vesika ekmeğine 
bu kadar tehacüm göstermedi” dediğini 
aktarmaktadır.18 İstanbul’un pek çok meşhur 
markası gibi Vefa Bozacısı da taklitçi ve 
istismarcılardan yakınıyordu. 1931’de gazete 
ilanıyla müşterilerine hitap eden Hacı Sadık 
Bey “Muhterem Ankaralılara, gördüğüm 
lüzum üzerine Ankara’da şube açmadığımı ve 
kimsenin namımdan istifade edemeyeceğini 
beyan eylerim” diyordu.19

İsmet Kür’ün çocukluğunun Vefa’sından 
hatırında kalan pehlivan yapılı, güven veren, 
ciddi olduğu kadar da sevecen iki 

Vefa Bozacısı'nın dıştan görüntüsü

çehresinden 20 Hacı Sadık 1933’de ve kardeşi 
Hacı İbrahim de 1944 ’de yaşamını yitirdi. 
Onların vefatını takiben de işlerin başına 
geçen İsmail Hakkı Bey devamlılığını 
sağladı21 ve imalatın güçlüklerini ortadan 
kaldırmak amacıyla, daha standart ve üretimi 
artırmak için Haliç Tersanesinde torna 
ustası bir yakını ile boza üretiminin ilk ve 
özel makinalarını Haliç Tersanesinin torna 
tezgâhlarında yaptırdı. Bu sistem halen 1928 
yılından beri tam faal çalışmaktadır. 

1930’lar itibariyle Vefa Bozacısı yarım 
asırlık bir işletme ve insanların gayri 
ihtiyari kendilerini önünde buldukları bir 
alışkanlık mekânıydı. Yaveri Salih Bozok’un 
tabiriyle, Atatürk de aklına esmesiyle soluğu 
burada alanlar arasındaydı.22 18 Kasım 
1937 tarihindeki bu ziyaret günümüzde 

de işletmenin mermer duvarlarındaki 
Atatürk portresiyle ve boza içtiği bardak ile 
hatırlanmaktadır.23 Sonraki yıllarda da bir 
başka Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın (11 Ocak 
1953) uğrak yeri oldu bu dükkân.24 Şüphesiz 
sadece onlar değil; İstanbul’un eski şıralarını 
özleyenler de hasretlerini ancak Vefa’da 
giderebilirdi.25 Hem Vefa, hem boza, hem 
de Vefa Bozacısı kültürün, yaşamın ve dilin 
bir parçası olmuştu. II. Abdülhamid devri 
kantocularından Şamran Hanım’ın “Bozacı 
Kantosu”ndan, günlük hayattaki deyimlere 
bozayı hatırlatan pek çok unsur vardı.26 
Ortaoyunu diyaloglarından biri de şöyledir:

Pişekâr: Doğrusu pek vefasızmışsın birader!
Kavuklu: Benden vefalısını bul da boza 
içelim27

Vefa Bozacısı'nın dıştan görüntüsü
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Soyadı Kanunu ile semt ve işletme bir kez 
daha bütünleşti ve aile Vefa soyadını aldı. 
İsmail Vefa, babasının sağlığında iyi bir 
eğitim almış, kendini iyi yetiştirmiş, saygın 
bir cemiyet insanı haline gelmişti. 1946-1950 
arasında İstanbul Şehir Meclisi, 1952-1961 
arasında İstanbul Ticaret Odası Meclisi 
üyeliklerinde bulundu. Fatih Güreş Kulübü 
ile Kumkapı Spor Kulübü’nü kurdu ve Güreş 
Federasyonu başkanlığı yaptı.28 Kendisi de, 
pehlivanların hocası Nazif Bey gibi yakınları 
da sporun içinde olan kimselerdi.29 Büyük 
dedesinin ismini taşıyan dördüncü nesil torun 
Sadık Vefa, büyükbabası İsmail Hakkı Vefa’nın 
Türk sporunun büyük yokluklar içinde olduğu 
yıllarda gösterdiği çabalardan söz etmektedir. 
Dönemin sporcularını güçlüklerle uluslararası 
müsabakalara götüren İsmail Hakkı Vefa 
onlara aynı zamanda kültür ve bilinç de 
aşılamaya çalışmıştı.30

İsmail Hakkı Vefa idaresindeki Vefa Bozacısı 
marka değerini ve tarihi kimliğini giderek 
daha fazla ön plana çıkardı. Öncelikle, onun 
döneminde saygın gazetelere verilen ilanlara 
daha sık rastlanır olmuştu. İlanlarda bazen 
üretimindeki bekleme süreleri nedeniyle taze 
bozanın çıkış günleri, bazen de fazla söze hiç 
gerek duymadan yazılan iki kelime yer alırdı: 
“Vefa Bozacısı.”31

Tarihi mekânını yaşadığı felaketlere rağmen 
koruyan müessesenin karşısında bozanın 
vazgeçilmez yarenlerinden bir leblebici 
dükkânı vardı.32 Hem bulunduğu sokak, hem 
Vefa Bozacısı’nın kendisi edebiyatçıların, 
araştırmacıların, seyyahların anlatılarına 
konu oldu. Politik yazılarıyla tanınan Çetin 
Altan, “Siyasetçinin çektiği nutuk sadre 
şifadır. Bozasıyla meşhur semtimiz Vefa’dır. 
Sade vatandaş içinse boza içmek sefadır” 
yazıyordu.33 Orhan Pamuk, Refik Halit Karay, 
Gökhan Akçura, Turgut Kut gibi pek çok isim 
de tarihi mekânı ve oradaki yaşanmışlıkları 
satırlara, kitaplara taşıdı.34

Sadık Ağa ile doğan aile mirası ikinci nesil 
İsmail Hakkı Vefa’ya, ondan oğulları üçüncü 
nesil Mustafa Vefa ve Vehbi Vefa ’ya, onlardan 
da dördüncü nesil Sadık Vefa ve Ferdi Vefa 
‘ya devredildi. Vefa Bozacısı yüzyıllık marka 
kimliğini ürünlerinin lezzetiyle birleştirerek 
tarihi mekânın dışında da dağıtımını yaparak 
halka sundu. Bugün de hafif ekşimsi lezzetiyle 
İstanbul’da hayatları tatlandırmaya devam 
ediyor.

Vefa Bozacısı'nın içten görüntüsü

Vefa Bozacısı'nın içten görüntüsü
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