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“Ankara’da yalnız ve yalnız
Süreyya var”

Turan TANYER

Fitne-Fücur yazıyor:“Geçenlerde bir geceliğine Ankara’ya gitmiştim. 
Ankara’ya gidince Süreyya’ya uğramamak olur mu hiç, olmaz tabiî. 
Ben de derhal soluğu onun güzel lokalinde aldım. Yine mumlar yanı-

yor, yine güzel bir müzik ve nefîs yemekler. Süreyya’nın aşçısında bir telâş: 
İstanbul’dan bir Fransız gazeteci karı koca gelecekmiş onlara muazzam bir 
sülün hazırlamakla meşgul. Bu Fransız gazeteci de bizim sempatik Giyon’la 
güzel sarışın Gül, yâni Madame ‘Rose’. Meğer sülüne pek meraklıymışlar. Bir 
kere yemişler tadı damaklarında kalmış, bu sefer İstanbul’dan gelmeden he-
men telgrafla Süreyya’ya sülün ısmarlamışlar (...)

Benim olduğum gece İstanbullular doldurmuş burasını. Uzaktan gözlerim 
pek seçemez oldu. Fakat pistte bir âfet dans ediyor. Sarı saçlı, uzun boylu, o da 
başka türlü bir sülün. İncecik beli, biraz ince bacakları var. Kavalyesini tutu-
şundaki edayı tanıyacağım; bir yüzünü dönse de görsem demeye kalmadı bak-
tım bizim Benli Belkis. Tabiî bir içim su bir delikanlı ile yanak yanağa dans 
ediyor yine. Dünya umurunda değil. (...) 

Fikret Adil elinde bastonla geldi. Lokalin içine kadar bastonla girmez bu ço-
cuk dedim; meğer Ulus meydanında bir otomobilden kaçarken ayağı burkul-
muş ve o servi endamı ile upuzun yerlere yığılmış bir İstanbullumuz. Durmadan 
şoförlere çatar mı ahı tuttu adamların. Geçmiş olsun derim İstanbullu dostu-
muza. Sacit’le güzel karısının misafiri Fikret anlaşılan, onların masasında otu-
ruyor. Sacid’in alımlı karısına Ankara yaramış, daha güzelleşmiş, daha bir göz 
alıcı olmuş. Ama yeter Ankara haberleri diyeceksiniz…”1   

Türk sinemaseverlerin Charles Walters’in High Society (1956) filmiyle ta-
nışmasından (1959) beş yıl kadar önce, “Fitne-Fücur”, Osman Nebioğlu’nun 
dergisindeki köşesinde bunları yazmış. Beyazperdede ironik bir havada an-
latılan sosyeteyi gözlemleyen gazeteci Liz Imbrie’e eşdeğer bir rolde Fitne-
Fücur. Filmde Liz’i Celeste Holm canlandırıyor. Derginin Fitne-Fücur’ü 

1  Fitne-Fücur, “Şehir Dedikoduları”, Resimli 20. Asır, S. 124, 20 Aralık 1954, s. 20.
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ise Adalet Cimcoz. Yüksek sosyete-
nin peşinde-içerisinde iki gazeteci ba-
yan. Amerika’daki sosyete, güzel sarı-
şın Grace Kelly’in ailesinin malikanesin-
de toplanırken, bizimkiler Süreyya’dalar. 
Süreyya Pavyon, Süreyya Gece Kulübü 
ya da kısaca, Süreyya. Bir yer ki, 
Ankara’daki benzer lokallerin bulvarında 
en başta. Fitne-Fücur, bir başka yazısın-
da, “Ankara’da yalnız ve yalnız Süreyya 
vardır,” diyor. Dönemin görgü tanıkların-
dan, her yere girip çıkan Çetin Altan, sö-
zünü daha yüksekten uçuruyor: “Ankara 
istasyondan değil, oradan başlıyor!” 

Fitne-Fücur ve Çetin Altan gibi daha 
pek çok kişinin işaret ettikleri tek yer var 
başkentte: Süreyya Gece Kulübü. Eğlence 
mekânlarının amiral gemisi. Geminin süva-
risi, Süreyya Homyak adını taşıyor. Süreyya Homyak kim? Baba Karpiç’in 
çırağı. Ustasının ektiği alanda boy atmış.       

 Çok zor beğenen ediplerimizden (Huysuz, titiz, mikrop fobisi olan 
bir zattır) Abdülhak Şinasi Hisar, 1930’lu yılların Ankara’sında tanıdığı, baş-
kentin yeme-içme geleneğini kırıp, yeniden kuran Baba Karpiç’in (Karpiç 
Keçeci) lokali üzerine şöyle der:    

 “Böyle ‘lokal’ler, gelmiş geçmiş nice günlerin ve gecelerin tarihleri-
ni duyurabilmeli, tarih de böyle yerleri tanıyıp sırası geldikçe anlatabilmeli-
dir. Nice senelerimizin  tarihi eğer Karpiç lokantası bilinmezse tamamen ya-
zılamaz. Bunun içindir ki böyle yerler şehirlerin hususî tarihlerine mal olmuş 
sayılır. Ankara Tarihinde de bir Karpiç lokantası vardır.”2 

  Demek oluyor ki, Karpiç’in yer almadığı kent “tarih”i eksik kalır. 
Ekleyelim: Süreyya’nın yer almadığı bir Ankara tarihi de öyle.    

Ruslar
 Rusya’daki monarşik düzen 1917 Bolşevik Devrimi’yle ortadan kal-

kınca, bir süre Kızılordu’ya karşı savaşan ya da savaşmayıp da yeni düzen-
den hoşnut olmayan Çarlık taraftarları gemilerle kaçarak İstanbul’a sığınmış-
lardı. 1920’de kent, Rus toplumunun çeşitli sınıflarından göçmenlerle tıklım 
tıklımdı. Mütareke Dönemi’nin İstanbul’unda Péra, dükler, düşesler, kont-
lar, kontesler, baronlar, baronesler, generaller, burjuvalardan geçilmez oldu. 
İmparatorluğun seçkin balerin, ressam, sporcu, keman virtüözlerinden de. Bu 

2  Abdülhak Şinasi Hisar, “Karpiç”, Resimli Hayat Mecmuası, S. 1, Kasım 1953. Karpiç 
Keçeci hakkında bk: Hakan Kaynar, “Cumhuriyet Ankarası’na gastronomik bir bakış”, Yemek 
ve Kültür, S. 21, Yaz 2010, s. 56-65. 

Baba Karpiç, Şehir Lokantası’nda.
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kategorilere girmeyen, başka sınıflardan insanlar da vardı. Bunların hepsine 
birden “Beyaz Rus” denildi. Péra, yeni konuklara en uygun kent parçasıydı. 
Yabancıların “Grande Rue de Péra” dedikleri, Osmanlıların “Cadde-i Kebir” 
olarak adlandırdıkları bugünkü İstiklal Caddesi, o yıllarda bir Frenk diyarı gö-
rüntüsü verirdi; şimdi yeni konuklarıyla daha da renklenmişti. Bu göçmen-
lerin sayısı hakkında 40 binden 200 bine varan değişik sayılar söylenir. Ama 
sonra, bunlar, aralarından çok azını geride bırakarak, başta Paris olmak üzere 
Avrupa kentlerine dağıldılar. İstanbul’da bulundukları sürece yeni yaşam se-
rüvenlerinde ayakta kalabilmek için her türlü işi yapmışlardı. Zenginler geçi-
nebilmek için ellerindeki mücevherleri elden çıkarıyorlar, ellerine geçen para-
yı har vurup harman savuruyorlardı. Rus kızları sokaklarda ponçiki, çiçek sa-
tıyorlardı. Florya’da Beyaz Rusların mayoyla denize girişleri İstanbul tarihi-
nin sayfalarına geçen yeni yaşam sahnelerindendi. Gazete, dergi bile çıkardı-
lar. Bu arada eğlence yaşamına da karıştılar. Péra’daki Rus restoranları, gece 
kulüpleri, kabareler, barlar ve pastanelerden yayılan kokain gibi yeni zevkler, 
yeni yemekler vardı. Borç çorbası, kievski (Kiev usulü tavuk), kavski (kuzu 
filetosu), Kont Stroganof’nan adını alan böf strogonof, elmalı ördek, piroşki, 
kaşar pane, şaşlık, blini, biftek krep süzet, olivye (Rus salatası), kestane tatlı-
sı, mereng tatlısı, peş melba gibi lezzetlerle bu mekânlarda tanışıldı. Limon, 
portakal kabukları, toz şeker, portakal likörü arasında dinlendirilmiş sarı vot-
kayla da. 

 Georges Karpitch (Kısaca, “Karpiç”) de göç dalgasıyla kendini, karı-
sı Margarita, küçük oğlu Aram’la birlikte İstanbul’da bulanlardandı. Hangi yıl 
İstanbul’a ayak bastı, bilmiyoruz. 1920 yılı ya da hemen sonrasında olmalı. 
Ayrılıp geldiği topraklarda restoran-otel işletirken göçmen kafilelerinden biri-
ne katılmıştı.3 

Karpiç 
 Karpiç, İstanbul’a ayak bastıktan sonra, ilk başlarda ne gibi işlerle 

uğraştı? Bazı lokantalarda çalıştığını söyleyenler var. Ama arkası belgeli an-
latımlar değil bunlar. Eğer yaşamını dolduran pek çok rivayetten sıyrılırsak, 
hikâyesinin bilinen yanı Tepebaşı’nda açtığı ilk restoran ile başlıyor. Grande 
Rue de Péra’daki Rus lokanta ve barları üzerine yazan Behzat Üsdiken, onun 
ilk restoranını 1921 yılında açtığını söylüyor. Tepebaşı’nda İngiliz Sarayı’nın 
tam karşısına düşüyor burası. “Bon Gout” (İyi Tat) adını taşıyan bir restoran. 
(Elimizdeki Ankara’ya ait eski bir şehir planında çıkan “Karpiç”e ait bir ilan-
da ise kuruluş yılı olarak “1923” gösteriliyor.) Gerçi yazar, o yılları yaşamış, o 
yerleri görmüş değil; ama Karpiç’in bu ilk restoranında, Rus ve Fransız mut-
faklarının sunulduğunu, Karpiç’in işinin ustası olduğunu, Péra halkının belki 
de ilk defa, “Piroşki”, “Merenj(g)”, “Borç”, Rus votkası ile burada tanıştığını, 
3  Ruslaşmış bir Ermeni olan Karpiç’in aslında “Beyaz Rus”larla bir ilgisi yoktu. Kız 
kardeşinin torunu olan Natali Uluhan, Karpiç’in lokanta işletmeciliği yapma olanağı kalmayınca 
ülkesinden ayrıldığını, Beyaz Ruslarla bir ilgisinin bulunmadığını, hatta “Komünistler”e 
“sempatiyle baktığını”nı söylüyor. (Natali Uluhan’la 18 Haziran 2010 günü, Ankara’da yapılan 
görüşmeden)
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bu “ilk Rus lokantası”nın umulanın üzerinde “lezzet” dağıtınca diğerlerinin de 
geldiklerini söylüyor.4 

Karpiç’in ilk restoranının yerini bilen, giden, bildiğini yazıya döken kişiler-
den biri Burhan Felek. İstanbul’un geçmişine dokunan pek çok yazısıyla tanı-
dığımız gazeteci Felek, Avrupa’nın, Amerika’nın ve yaşadığı kentin eski bah-
çelerini sayıp dökerken sözü bu yere taşır:      

“Bundan 50 yıl önce İstanbul’da üç şehir bahçesi vardı. Birisi meşhur 
Tepebaşı bahçesi idi. Buna Frenkçe Petit-Chambè (Pötişan) bahçesi denirdi. 
Bu bahçe şimdi Tepebaşı’ndaki otomobil park yerinde idi. Şehrin otelleri de 
hep o civarda idi. Hâlâ yaşayan Perapalas Oteli bu bahçenin hemen yanın-
da idi. Bildiğiniz gibi Pera Beyoğlu’nun Frenkçe adı idi. Bahçenin iki tiyat-
rosu vardı. Karşısında Londra Oteli, Bristol Oteli ve daha ileride Tokatlıyan 
Oteli’nin ikinci sınıf şubesi olan Alp Oteli vardı. Rahmetli Karpiç 1917 
ihtilâlinden sonra İstanbul’a gelen Ruslarla beraber buraya yerleşince bu bah-
çenin civarındaki meydana bakan yerde bir lokanta açmıştı. Biz orada 1 lira-
ya tabldot yerdik.”5  

Karpiç, bugünün “Meşrutiyet Caddesi” üzerindeki restoranını daha sonra 
kapattı; geniş bir yere taşındı. Yeni yeri, “Le Grand Cercle Moscovite” adıyla 
biliniyordu. Bugünkü Hollanda Konsolosluğu’nun karşısındaydı. Artık, yeni 
adresi, Grand Rue de Péra, 310-378 numaraydı. Moskovit, o taşınmadan önce 
de ünlüydü.

Moskovit’e girildiğinde, solda, dipte büyük bir sahne görülürdü. Sahnenin 
bir kısmı orkestranın yeriydi. Sahne önünde dans pisti vardı. Büyük salon-
da çokça masa bulunuyordu. Masalara beyaz örtüler serilmişti. Beyaz tabak-
lar, üzerinde dürümlenmiş peçeteler, çatallar, kaşıklar, bıçaklar, uzun kadeh-
ler tabakların sağında, solunda, önünde bir düzen içerisinde yerlerini almışlar-
dı. Masaların arasını, kıyı, köşe, duvar diplerini palmiye ağaçları süslüyordu. 
Sağda, yukarıya çıkan bir merdiven vardı. Buradan Moskovit’in balkon bö-
lümüne çıkılıyordu. Balkon orkestrayı görecek şekilde masalarla donatılmış-
tı. Bir bar bölümü vardı; aşağıda. Böyle bir yer. Bir fotoğrafta, barın arkasın-
da Karpiç’in eşi Margarita duruyor.6  

Reşat Nuri Güntekin’in bize tanıttığı “lokanta” burası olmalıdır. Güntekin’in, 
“Beyaz Rus asılzadelerinin, sırtlarında kemerli bir gömlekle aynı İstanbul’un 
ara sokaklarında ponçiki satmağa geldikleri günlerde Karpiç diye birinin, eski 
4  Behzat Üsdiken, “Eski Beyoğlu’nda Restaurant, Birahane, Bar, Gazino ve Meyhaneler I”, 
Toplumsal Tarih, S. 3, Mart 1994, s. 21.  
5  Burhan Felek, “Geçmiş Zaman Olur ki, Eski Bahçeler”, Milliyet Magazin, 6 Mart 1977, s. 1. 
Burhan Felek’den genç olan İhsan Sabri Çağlayangil de Karpiç’i İstanbul yıllarından tanıyor. 
“Baba Karpiç’le daha İstanbul’da başlayan ve 1960’lı yıllara kadar süren bir âşinalığım var,” 
diyen Çağlayangil, sözünün bir yerinde şöyle söyler: “Karpiç Rusya’dan ilk gelişinde evvelâ 
Tepebaşı’nda bir lokanta açmıştı. Sanırım şimdiki Rejans’ın yerindeydi.” (Altan Öymen sordu, 
İhsan Sabri Çağlayangil yanıtladı: “Çağlayangil Anlatıyor”, Milliyet, 15 Aralık 1984). Karpiç’in 
mekânının Tepebaşı civarında olduğu doğru; ancak “Rejans”ın bulunduğu yerle ilgisi yok. 
6  Natali Uluhan’ın aile albümündeki bazı fotoğraflardan elde edilen bilgiler.  
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Bonmarşenin yerinde bir lokanta açtığı duyulmuş ve birdenbire de tutunmuş-
tu. Nasıl tutunmaz ki hem o vakte kadar görülmemiş bir dekor içinde, görül-
memiş bir yeni çeşnide yemekler veriyor; hem meselâ kutu kutu siyah havyarı 
ibadullah masaların üstüne döküyordu,” dediği yer; Moskovit.7  

Karpiç Ankara’da 
Karpiç, rafine bir restoran yarattı. Mutfak ve sofra sanatını geliştirdi. Daha 

o günlerde restoran kültüründe temel ilkelerini saptamıştı. Saptadığı ilkelere 
sıkı sıkıya bağlıydı ve herkesin uymasını istiyordu. O isteyince çalışanlarının 
dikkatli olması gerekiyordu. Gelenlerin de. Bir restoranda sadece yemek ha-
zırlamanın, servisinin değil, yemek yemenin de “zevk işi” olduğunu söylerdi.    

1928 yılına kadar İstanbul’da kaldı. O yıl Cemal (Taşhan) Bey’in çağrı-
sı üzerine Ankara’ya taşındı. Cemal Bey, Hakimiyeti Millîye Meydanı’ndaki 
babadan kalma Taşhan’ı yenilemiş, modern bir otel kılığına sokabilmek için 
oldukça masraf etmişti. Zaten devir “asrî”lik devriydi. Asrî fırın, asrî helâ... 
Derken, asrî lokanta. Asrî otelin, asrî restoranı olmalıydı. Karpiç, Taşhan’ın 
altında açtı bu restoranı. Ve çok geçmeden burası, Yeni Ankara’nın en önem-
li mekânları arasına karıştı. İstanbul’da olduğu gibi, mutfak, hizmet birinci sı-
nıftı. Hatta Nahid Sırrı Örik’in önümüze sürdüğü, hiç bir iş bilmez çıtkırıldım 
Paşazâde Cezmi, burnunu kıvırdığı şu taşra Ankara’sında tek sözü edilebilir 
yer olarak burayı gösteriyordu:    

 “(Cezmi) Otelden çıktığı zaman saat bire yaklaşmış bulunuyordu, karnı da 
şiddetle acıkmıştı. Dün akşam yemek yemiş olduğu büyük lokantaya doğru 
pek tabii bir şekilde ilerledi. Bu lokanta Taşhan denilen ve meydana da ismi-
ni veren sarı renkte, iki kat binanın ön tarafında, ilk katında idi ve Cezmi dün 
gece methini İstanbul’dan duymuş bulunduğu bu yere ‘kimbilir ne kadar za-
man için son defa olarak!’ deyip giderek yemek yemiş, gerek yemeği, gerek 
müziği ve gerek halkı âdeta beğenmiş, İstanbul’dan hatta Almanya’dan ta-
nıdığı birtakım kimselerle karşılaşmış, henüz yeni şahsiyetinin pek müteva-
zı hüviyetini takınamadığından, ‘Eh, gelinebilir bir yer!’ hükmünü vermişti.”8 

1930’ların başında bugünkü 100. Yıl Çarşısı’nın bulunduğu yerdeki Şehir 
Bahçesi, Ankara Belediyesi tarafından elden geçirildi. 1932’de bahçenin 
Bankalar ve İstasyon caddelerine bakan dış taraflarında yer alan dükkânların 
yapımı tamamlandı. Bu dükkânlara Akba, Haşet kitapevleri, şekerci Osman 
Nuri, Hacı Bekir, çiçekçi Sapuncakis, konfeksiyoncu David, Foto Naim 
(Gören) ve daha pek çok ticarethane yerleştiler. Bahçenin bugünkü İnebolu 
Sokağı’nın yanına düşen köşesindeki büyükçe yapı da “lokanta” ola-
rak düşünülmüştü. Karpiç’den, kendisine maddi destek de verilerek “Şehir 
Lokantası”nı işletmesi istendi. Karpiç öneriyi kabul etti; 1932’nin Haziran 
ayında yeni yerine taşındı. Kurduğu düzen burada da aynen sürdü. 1935’de 
Türk yurttaşlığına alınan Karpiç, ölene kadar işinin başında durdu. Sevimli, 
7  Reşat Nuri Güntekin, “Karpiç Babaya Mersiye”, Resimli Hayat Mecmuası, S. 1, Kasım 
1953. 
8  Nahid Sırrı Örik, Tersine Giden Yol, Oğlak Yayınları, İstanbul 2008, s. 29-30. 
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işine sadık, alçakgönüllü, espri yüklü, çok sevilen bu insan Ankara’nın “Baba 
Karpiç”i olarak bilindi. Kentin tarihine bir efsane olarak yerleşti.     

Baba Karpiç’in otuz yılı aşkın sürede yanından pek çok kişi gelip geçti. 
Mutfağında, salonunda Ruslar, Ermeniler, Türkler vardı. Mutfak önce Rus 
ustalara, sonra Mengenli ustalara, salon kısmı da Hemşinlilere emanet edil-
mişti. Yıllar içerisinde burası bir okul oldu. Ünlü restoranlar buradan doğ-
dular; usta aşçılar buradan yetiştiler. Bunların arasında Baba’yı İstanbul’dan 
Ankara’ya izleyen birisi vardı. Serj Homyakof; sonraki adı ve soyadıyla 
Süreyya Homyak. Fitne-Fücur’ün Ankara’ya geldiğinde gitmeden yapamadı-
ğı gece kulübünün patronu Süreyya Bey, ki, zaman içerisinde o da kendi ef-
sanesini yaratacaktı.   

Serj
Serj Homyakof, 1891 yılında doğmuştu. Gazeteci Ümit Deniz, onun “Çar 

ordusunun eski bir hassa subayı” olduğunu söylüyor.9 
Rus ordusunda teğmen rütbesiyle görev yaparken, 1917’deki Bolşevik 

Devrimi’nin ardından ülkeden ayrılan göçmenlerin arasına karışıp İstanbul’a 
geldi. Bazı kaynaklar geliş tarihi olarak 1922 yılını veriyor. İstinye tersane-
sinde çalıştığı söyleniyor. Kendisi gibi göçmen Anavasiliye ile İstanbul’da 
tanışıp, evleniyor. Karpiç’in İstanbul’daki ilk yerinden bilgi veren Burhan 
Felek, Serj’i de buradan tanıyor, “Meşhur ‘Süreyya’ dostumuz orada garson-
luk eden bir Beyaz Rus idi. Futbol merakı vardı. Türkçeyi daha öğrenmediği 
için ‘dört gol’ diyecek yerde ‘çitiri’ derdi. ‘Çitiri’, Rusça ‘dört’ demekmiş...” 
diye anlatıyor.10 

Serj, tersane işçiliğini bırakıp, Karpiç’in yanına geçti, komilerin arasına ka-
rıştı. 1928’de Baba’yla birlikte o da Ankara’daydı. Yıllar içerisinde yardım-
cılığına kadar yükseldi. Rivayet odur ki, Şehir Lokantası’na ara sıra uğrayan 
Atatürk, bu gelişlerin birinde kendisine hizmet eden Serj’e, “Süreyya” adını 
verdi. “Adın zor telaffuz ediliyor,” demişti. Böylece Serj Homyakof, Süreyya 
Homyak oldu. Yine bir rivayet: Atatürk, Anavasiliye’nin adını da  “Asiye” 
yapmıştı. Ad değişikliklerinden sonra, Süreyya ve Asiye Hanım “din”lerini de 
uyarladılar; İslam dinine geçtiler. 

Ümit Deniz, “Yüz teşekkülâtı ve geçirdiği hastalık sonucu devamlı müte-
bessim duran, uzun boylu, hafif kıvrık, adeta canlı bir soru işaretini andıran 
bu zât,” diyerek, bir boy fotoğrafını veriyor.11 Onu iyi tanıyanlardan Semih 
Günver de “Zayıf, uzun boylu, baygınca gözlü, koyu kumraldı. O da Türkçeyi 
Rus olduğunu gizlemeyen bir şive ile konuşurdu,” diyor.12 Üçüncü tanığımız 
Nimet Arzık’tır. Onun da şöyle bir Süreyya’sı var: “Uzun boylu, kaygan jest-
li, her sırra ortak halli, sessiz, hafiften kavisli sırtlı, arzuları dudaklarda oku-

9  Ümit Deniz, “Nam Olsun, Kâr Olmasın!..”, Milliyet, 16 Ekim 1972. 
10  Burhan Felek, agy. 
11  Ümit Deniz,  agy. 
12  Semih Günver, Tac Mahal, Bilgi Yayınları,  Ankara 1994,  s. 36.
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yan bir adamdı. (...) Karşısında bir Çar Rusyası Granddüşesi varmış gibi, ha-
nımların en yamru yumrusunun elini öperdi, iki büklüm...”13 

 Homyak, Baba’nın yanında deneyim kazandı. İşletmeciliği öğrendi; 
mutfağı tanıdı. Önüne fırsat çıkarsa, kendi kanatlarıyla uçacaktı artık. Nimet 
Arzık, kendi üslubuyla, o “fırsat anı”nın nasıl geldiğini anlatır:  

 “Saraçoğlu, Numan Menemencioğlu ve bütün büyükler tam takım 
olarak Karpiç’te yemek yerlerdi. Serj, en çok Numan Menemencioğlu’nun 
masasının etrafında dolaşır ve kusursuz hizmetlerde bulunurdu.

 Karpiç’in havası, Hariciye Vekili Numan Menemencioğlu’na, faz-
la lokanta havası geliyordu. Daha entim, bir köşeyi çekiyordu göynü. Yalnız 
göynü değil, Ankara’daki ecnebileri ağırlamak için de böyle bir yer lâzımdı!..

 Bu, servisinde sessiz ve kusursuz, Süreyya’ya söylendi, yarı ciddî 
yarı şaka. Sonra iş ciddiyete bindi. Belki Süreyya çaktırmadan, kolay etkile-
nen Numan Menemencioğlu’na, bu yönde imâlarda bulunmuştu, eşref anını 
yakalayıp...

 Bir gün kendisine:

 - Bul bir yer, dediler, biz seni destekleriz.”14 
Hariciye Vekili Menemencioğlu, kendisine hizmette kusursuz Süreyya’yı 

ayartmış oluyor bu durumda. Böylece Süreyya Bey, yirmi yıldır yanında ça-
lıştığı Baba’yla yolunu ayırdı. Baba, nazik adamdı. Çırağını, Ulus gazetesine 
verdiği bir “teşekkür” ilanıyla Yenişehir’e uğurladı: 

 “Uzun zamandanberi lokantamın idare müdürlüğünü yapan bay 
Süreyya Homyak müessesemizle alâkasını kesmiştir. Hizmetlerinden dolayı 
kendisine minnettarlığımı âlelen bildirir ve Yenişehir’de açtığı lokantasına 
hayırlı müşteriler, başarılar dilerim” 

Yenişehir’de 

1940’ların başında başkentin ağırlık merkezi Ulus ve civarıydı. Yenişehir, 
gelişen yerleşim bölgesiydi ve on beş yıl içerisinde kentin haritasında ana çiz-
gileriyle yerini bulmuştu. Atatürk Bulvarı üzerinde, ara caddelerde, sokaklar-
da bahçeli evler vardı. Bulvar’ın Sıhhiye noktasından Kızılay Meydanı’na ka-
dar olan bölümünün sağında solunda -arada bazı boş arsalarla birlikte- dört 
katlı apartmanlar görülüyordu. O zamanlar, apartmanların çoğu sahipleri-
nin adlarını, aile adlarını taşıyorlardı. Koç, Ali Nazmi, Kocabeyoğlu, And, 
Armağan, Toygar Kardeşler gibi. Kamu kuruluşları da Yenişehir’i mesken 
tutuyorlardı. Sıhhiye Vekilliği’nin binasıyla açılan kapıdan, Şûrâ-yı Devlet, 
Hilâl-i Ahmer Müdîriyyeti (Kızılay Genel Müdürlüğü) girmişlerdi. Emniyet 
Âbidesi Parkı’nın ötesinde Vekâletler Mahallesi şekilleniyordu. Bu arada yeni 
Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının temeli de atılmıştı. Orduevi binası da 
Yenişehir’deydi. Bulvar’da Özen, Kutlu, onların arkasından Meram pastane-
13  Nimet Arzık, Bitmeyen Kavga: İsmet İnönü, Kurtuluş Matbaası, Ankara 1966, s. 58.
14  Nimet Arzık, age, s. 58-59.  
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leri yerlerini almışlardı. Ama tek kitapçı dükkânı yoktu Yenişehir’in. Buna 
karşılık bir sineması vardı: Ulus Sineması. 1943’te ikincisi geldi: Ankara 
Sineması.   

O zamanlar Ulus’ta Şehir Lokantası’nın önündeki otobüs durağında 
güzergâhı “Bakanlıklar”da noktalanan otobüse bindiniz mi, Bulvar geniş, tra-
fik seyrek, kısa zamanda Yenişehir’e varırdınız. Kızılay Genel Müdürlüğü’nün 
sevimli binasına yakın otobüs durağında inerdiniz. Atatürk Bulvarı’nın öbür 
tarafına geçtiğinizde, orada, Atatürk Bulvarı ile Kâzım Özalp Caddesi’nin ke-
siştikleri sol köşede bazen  sahibinin ön adıyla bazen soyadıyla anılan apart-
man karşınıza çıkardı. Milletvekili Ragıp Soysal’ın 1938-39 yıllarında  yap-
tırdığı apartman. (Daha sonra kapının üzerine “Soysal Apartmanı” yazıldı) 
Altında Sait Çelebi’nin işlettiği Ulus Sineması vardı. 1939’un Ocak ayında 
Tino Rossi’li bir filmle perdesini açmıştı sinemamız.

Büyükler, Süreyya Bey’e, “Bul bir yer,” demişlerdi. O da Yenişehir’de do-
laştı; Ragıp Bey’in apartmanının altında bir yer buldu. Nimet Arzık, bulu-
nan yerin apartmanın “kömürlüğü” olduğunu söylüyor.15 Bayan Bahar ise, 
“depo” olduğunu. “Hudson Acentası” olarak Ankara ve İstanbul’da iş yapan 
Ali Ercan ve Jak Morhayim ortaklığından, Jak Bey’in kızı Beki L. Bahar’ın, 
1943 yılına tanıklığı şu satırlardadır:

“(Süreyya Pavyonu) Savaş yıllarında Vali Tandoğan’ın önerisi üzerine ba-
bamın Kızılay’da ortağı olduğu ‘Ali Ercan ve Şeriki Otomobil ve Kamyon 
Acentesi’ altındaki depoda oluşturulmuştu. (...) Savaş yıllarında bu depo bom-
boştu, arkadaşlarımı götürüp rahatça top oynadığımız olurdu. Dükkânın altın-
daki bir bölümünde de Madam Marga Spor Salonu vardı.”16 

Ankara’daki Azerbaycan kökenli Kent ailesinden Feyzullah Kent’in loka-
lin açılmasına yardımcı olduğu söylenir. Olabilir. Kent ailesi, kalabalık ve 
varlıklıydı. Zeynelzâde Ali-Yusuf ve Tuğra Hanım’ın çocuklarından biri olan 
Feyzulah Kent gümüş ve mücevher işiyle uğraşırdı.17 

Süreyya 

Süreyya Bey, Ankara’nın ortasına bir parlak yıldız olarak indi. Aldığı yar-
dımlar, iyi bir ekip, zengin mutfak, uygun bir mekânla, 1943’te o yılların en 
şık gece kulübünü açtı. Mutfağı kaliteliydi; çünkü Baba’nın yanından ayrılır-
ken, Bekir (Uluay) Usta’yı, salondan bazı Hemşinlileri de beraberinde götür-
müştü. Sadece -başlarda- salonu biraz küçüktü.  

İlk geceydi. O gece “Başta Numan Bey, bütün sosyete tam takım hazırdı. Bu 
bir dâvetti. Ancak ertesi gün, alelâde müşterilere açılacaktı lokal. (...) Hariciye 
15  Nimet Arzık, age, s. 59.  
16  Beki L. Bahar, Efsaneden Tarihe Ankara Yahudileri, Pan Yayıncılık, İstanbul 2003, s. 106.
17  Nimet Arzık şunları yazıyor: “Süreyya’nın sermayesi falan yoktu. Başgarsondu Karpiç’te. 
Tanıdıkları vardı. Para bulabilirdi. Hariciye peş peşe orada, incelmiş zevkte resmî dâvetler 
vererek, sermaye yetersizliğini giderebilirdi. Nitekim öyle oldu. Devlet başkanının rezidansında 
verilen devlet dâvetlerinin büfesini de Süreyya’ya tertib ettirmeğe başladılar. Allah için kusursuz 
tertipçiydi. Maliyete gelinceee... Faturalar da kusursuzdu zannedersem.” (age, s. 76-77)
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Vekili Numan Menemencioğlu’nun masası, şeref masasıydı. O masa pistin 
yanındaki masadır, tam orkestranın karşısında...”18 

O masanın, diğer masaların sahipleri zaman içerisinde değişecekti. Hatta, 
onun masası, bunun masası ayrımı da yıllar içerisinde törpülenecekti. Yeniler, 
eskileri süpürecekler, onları da daha sonra gelenler. Halk Partililer, ikti-
dar elden gidince, sadece Meclis’teki milletvekili sıralarının çoğunu değil, 
Süreyya’yı da Demokratlara bırakacaklardı. 

Kulübün açıldığı gün, dünya insanı büyük savaşın içerisindeydi. Biz savaşta 
değildik. Bizde daha başka işler oluyordu. Şu vergiyle, bu vergiyle, iki ökü-
zün biri fazladır, biri şuraya; buğdayın birazı da buraya, diyerek o günlerden 
geçerken, Nimet Arzık,  Süreyya’yı anlatmaya devam ediyor: 

“Lokal açılış gününden beri takım tıklım doluydu. Seviyeyi muhafaza et-
mek için lokal sahibi her müşteriyi içeriye almazdı... Tanıdığı seviyenin dışın-
dakilere, daha kapıda şöyle engeller çıkarılırdı:

- Bu akşam yer yok. Bu akşam dâvet var...
Bekârlara da, tabiî bekârına göre, pek iltifat etmezdi Süreyya.(...)
Süreyya, hâdise çıkarması beklenebilen müşteriyi içeriye sokmazdı. Lokal 

iyi idare ediliyordu. Sahibinde Beyaz Rus geleneğince ‘safa zevki’ vardı. Bir 
bakımdan da bonkördü... O da Karpiç gibi kabul ettiklerini, kalesine konuk 
kabul eden bir boyar, yani Rus feodal senyörü gibi kabul ederdi. Üstün bir iş 
adamıydı da...

18   Nimet Arzık, age, s. 77. 

Yenişehir’de Kazım Özalp (Ziya Gökalp) Caddesi, 1938 (Uğur Kavas (ed), Ankara: Kara 
Kalpaklı Kent, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2009, s. 239).
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Lokalin havası, yeraltının havasızlığını dağıtan günlük kokusu içinde, ihti-
şamlı bir havaydı... Her şeyle kolay mestolabilenler, bu havada kolayca, sar-
hoş olabiliyorlardı.

Barın yanındaki karanlık aynalar, kişiye idealleşmiş ve sihirli bir yansısını 
geri yolluyordu. Tabaklar incecik limoj porsölenindendi. İnsan meyva keser-
ken bile çatlatmaktan korkuyordu, bu nahif çiçekli tabakları... İçki bardakları, 
keskin kesintili kristaldendi. Tııınnn diye inler gibi ses veriyorlardı. Süreyya 
bunları dışarıdan getirtmemişti...

Ağızı politikacıların kulağına ne kadar yakın olsa, böyle getirtmeler yap-
mazdı. Diplomatlardan, bir yere tâyini çıkmış bizimkilerden satın alıyordu na-
dide eşyayı. (...)

Süreyya, ava alışık bir şahin örneği, satışları izlerdi.

Bin liraya satın almış olduğu, mor çiçekli, bir limoj porsölen servisin baygın 
zarifliği hâlâ gözümün önünde gitmez.”19 

Kulüp her zaman kalabalıktı. Yabancı elçilikler ziyafetlerini burada verir-
lerdi. Süreyya Bey, güler yüzlüydü, sanatının erbabıydı. Masalara uğrar, ko-
nuklarına iltifat yağdırırdı. Ama Baba gibi alçakgönüllü olduğu söylenemez. 
Sevdiğini severdi; sevmediğine de duygularını belli ederdi. Müşterilerini seç-
mek isterdi; öyle de yapardı. Kim kimdir, neyin nesidir, bilirdi. Gelenin gü-
cünü tartar, ona göre davranırdı. İnsanın zaaflarını okurdu. Arzık, “Her müş-
teriyi içeriye almazdı,” diyor ya, doğru. Herkes kolay giremezdi lokaline. 
İmparatorluğun sınırlarından destursuz geçilmezdi. Sınır noktası belliydi: 
Dış kapı. Kapı sürekli kontrol altındaydı. Süreyya Bey ve sağ kolu Lefter’ın 
gözleri, giriş kapısındaydı; sıkı kontrol ederdiler. Onların olmadığı bir anda, 
her nasılsa kapıyı geçip dar mahzen merdiveninden aşağı inenlere karşı ves-
tiyerde dikilenler de bayağı terbiyelendirilmişlerdi. Personel bu konuda tem-
bihliydi. İçeriye girip, seçkin insanların arasına katılmak isteyenlerin, hatta 
buna cesaret edenlerin zengin olmaları bile yeterli değildi. Zengin olabilirler-
di; fark etmezdi. Bakalım, Süreyya Bey’in kriterlerine uygunlar mı? Varlıklı 
kesimin Süreyya’da görünmesi, daha doğrusu Süreyya Bey’in onları kabul et-
mesi bir ayrıcalıktı. Süreyya Bey’in izin verdiği siyasetçiler, yüksek bürok-
ratlar, gazeteciler, yerli ve yabancı iş adamları ve tabii sosyete uğrayabilir-
di kulübe. Ankara’nın güzel, şık bayanları, yakışıklı ve gösterişli delikanlıla-
rı Süreyya’ya devam edebilirlerdi. Aşklar orada ilan edilir, aşıklar orada bozu-
şur, bozuşanlar orada barışır, özetle bütün bunların Süreyya’da olması da gö-
nüllerden geçerdi. Süreyya’da görünmek, yemek yemek, dans etmek bir başka 
yaşam biçimiydi. Onlar için bir gösteriş yeriydi burası. Paris’ten alınmış yeni 
giysilerin sergilendiği defile salonuydu. Mücevherler şıkır şıkır ötüp, gözlere, 
salona daha çok ışık katarlardı. 

Süreyya Gece Kulübü’nin kapıdaki kontroldan sonra ikinci sıkıntı veren ta-
rafı, hesap pusulasındaydı. Pahalıydı Süreyya. 
19  Nimet Arzık, age, s. 78-80.



“Ankara’da yalnız ve yalnız Süreyya var”TANYER

243

CHP’nin iktidarda olduğu yıllarda, partinin önde gelenlerinden Cevdet 
Kerim İncedayı’nın Süreyya’ya gideceği tutmuştu. Gitmiş ve biraz rakı, ya-
nında meze, vs... Ayrılma zamanı geldiğinde, önüne konan hesap pusulasının 
üzerindeki rakamları görünce şaşırmıştı. Onca şeye, o zamanın parasıyla 150 
lira gibi bir hesap. Bir şey demeden tabağa iki adet yüzlük bırakmıştı. Garson, 
paranın üstü elli lirayı getirdiğinde, İncedayı, parayı almayıp, “Al oğlum,” 
deyip bahşiş diye verecekti. Garson, fazla bulup, itiraz edince, İncedayı şöy-
le söylemişti: “Bu kadar azıcık şeye yüzelli lira veren eşşek, elli lira da bah-
şiş verebilir.”20 

İncedayı, dersini almış. Ama bu dersi görmeye alışık o kadar çok insan, 
Süreyya’yı besleyecek öylesine bir kesim vardı ki Türkiye’de.

Reklama ihtiyacı olmayan adam
1943-1966 yılları arasındaki Ankara gazeteleri taranacak olursa, Süreyya 

Gece Kulübü’den tek tük ilan verildiği görülür. Öteki yerler öyle değil. Çiftlik 
Lokantası’nın var. Bomonti’nin var. Baba Karpiç’in var. Hemen her yerin ye-
nilikler sunan ilanları devamlı yer alıyor gazetelerde. Ama Süreyya’nın yok 
denecek kadar az. Nedendir? Reklam verecek parası olmadığından mı, pintili-
ğinden mi? Elbette değil. Süreyya Bey’in reklama ihtiyacı yoktu ki. Gelen ge-
liyordu zaten. Reklamını gelenler yapıyordu.   

Bir süre sonra, Macar bayanın (Madam Marga’nın) spor salonunu da kattı 
kulübünün çatısı altına; salonu şimdi daha genişlemişti. 

Açılışından bir on yıl kadar sonrasını da Semih Günver anlatıyor: 

“1955-60 yıllarının en renkli ve aranılan yeri Süreyya idi. Âdeta gizli kal-
mayı tercih eden bir kapıdan dar bir antreye giriliyor, sağdan bir merdivenle 
iniliyor. Aşağıda küçük bir balkon, geniş bir salona bakıyor. Süreyya, bu salo-
nu zerafetle döşemiş, ipekli kumaşlarla kaplı divanlar yapmış, masaları usta-
lıkla araya yerleştirmiş. Yemek servisleri antika eşya gibi. Küçük mutfağında 
özellikle et ızgaralarını koku çıkarmadan uzmanlıkla hazırlatabiliyor. Kendi 
yaptığı küçük salatalık turşuları ile kıvanç duyuyor. Votkayı limon kabukları 
ile sarartmasını iyi biliyor. Süreyya, sevdiği müşterilerine sürprizler de hazır-
lamakta usta: Kızılırmak’ın siyah havyarı, İskenderun’un koca koca karides-
leri, Marmara’nın tükenmekte olan ıstakozları, avcılardan sağladığı sülünler, 
bıldırcınlar ve hele hele ondan başka kimsenin hazırlatmasını bilemediği ne-
fis işkembe çorbası. (...)

Biz Dışişleri Bakanlığı’nın genç memurlarıydık. Davet edilmedikçe 
Süreyya’ya  gitmek için yeterince mali gelire sahip değildik. Buna karşın cu-
martesi akşamları, Esenboğa yolundaki Golf Kulübünde akşam yemeğimizi 
yer, briçimizi oynar, şehre dönerken, geç saatlerde Süreyya’ya şöyle bir uğ-
rardık. Süreyya bizleri çok severdi. Hemen bir yer bulur, bizi oraya yerleştirir, 
birer viski veya bir duble bira ile işkembe çorbası servisini yaptırırdı. Ay baş-

20  Nimet Arzık, age, s. 90-91. 
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larında Lefter, Bakanlığa gelir, hepimize birkaç yüzer liralık aylık hesabımızı 
sunar, paraları toplar giderdi. 1955-60 yıllarının en tatlı anılarını Süreyya’ya 
borçluyuz.”21 

Günver’in değindiği, Süreyya’nın kendine özgü işkembe çorbası konusu 
önemli. Çorba öylesine lezzetli ki, pek çok kişinin anılarında unutulmayacak 
bir yere kazınmış. Yenişehirli Beki L. Bahar’ın anılarında olduğu gibi. 

“Ankara sosyetesi pavyona geç vakit gelip pek beğenilen işkembe çorbasını 
içmeyi âdet edinmişti. Sakarya Caddesi’nde, İşkembe Çorba Aşevi’nden alı-
nan pişmiş işkembeyi öyle bir lezzetli terbiye ederdi ki, tadına doyum olmaz-
dı. Babamın iş komşusu ve ahbabı olan Süreyya’nın işkembe çorbasını babam 
eve getirdiğinde, kaynağını bilmemize rağmen afiyetle içerdik.”22 

 Süreyya’da her zaman orkestra müziği vardı. Yeni danslar burada sergile-
nirdi. Her devrin dansı vardı. Tangoyu rumba, rumbayı samba Süreyya’da iz-
lemişti. Çokluk, İtalya’dan gelme bir topluluk günün gözde parçalarını çalar-
ken, zemini parke dans pistinde, çiftler dönerler, dönerlerdi. Kimi danslar ya-
nak yanağa. Diplomat Semih Günver, “Renzo, yakışıklı ve sempatik şarkı-
cısıydı. Kadınlar, Renzo’ya bayılırlardı. Dominico Modugno’nun şarkılarını, 
‘Arrivederci Roma’yı, ‘Volare’yi, ‘No Dimenticare Piu’u ve İtalya’da beğeni-
len en son şarkıları, orada dans ederken öğrendik,” diyor.23 

Adı geçen yakışıklı İtalyan şarkıcı Renzo, kadınların bayıldığı Renzo 
Bonaveri’ydi. Orkestra da Mario Cavaceppi Orkestrası. Bu orkestra ile 
Renzo, İstanbul’dayken Küçük Amerika’nın Hilton’undaki Şadırvan’dan 
başka bir yere gitmezlerdi. Ankara’da da sadece Süreyya Gece Kulübü. Bir 
gazetenin “eğlence yerleri” sütunundan öğrendiğimiz üzere, 1958 yılının 
Mart ayında Renzo ve Türkçe imlasıyla “Maryo Karaçeti ve Arkadaşları” 
Süreyya’daydılar.24 Ekonominin tepetaklak gittiği, 50 dolar edinebilmenin 
Maliye Vekili’nin imzasına bağlandığı, siyasetin gerilip akortsuz keman teli 
gibi sinirli sesler çıkardığı o günlerde Renzo’dan “Arrivederci Roma”yı din-
leyen ve dans edenler kendilerinden geçiyorlardı.

High Society eğleniyor 
Yıllarca sosyete aktüalitesi, iş bağlantıları, siyasi kulis özellikleriyle, gaze-

telerin, haftalık dergilerin dedikodu malzemesini sağlayan temel kaynaklar-
dan biri oldu Süreyya. 

Kim kiminle, aralarında ne var, nasıl eğleniyorlar gibi beylik, ama önemli 
ve her zaman geçerli soruların açtığı bir yaşam alanı var.  Fitne-Fücur, bu çok 
“özel” yaşam alanını sınır tanımaz tecessüs sütunlarından didikleyen biriydi. 
O nedenle Ankara’ya geldiğinde Süreyya’ya uğramasını gayet iyi anlıyoruz, 
takdir ediyoruz. Çünkü, ıstakozun, havyarın tazesi kadar, en taze dedikodular, 
21  Semih Günver, age, s. 40-41.
22  Beki L. Bahar, age, s. 106. 
23  Semih Günver, age, s. 40.
24  Ulus, 2 Mart 1958. 
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haberler de orada servis ediliyordu. Adalet Hanım’ın, High Society’den üç yıl 
önce, bizim High Society’den seçtiği bir gecelik görüntüler şöyle:

“Geçenlerde yolum yine Ankara’ya düşmüştü, hemen kolumdan tutup beni 
yine götüre götüre Süreyya’ya götürdüler. Masaların üzerindeki mumları, ye-
mekte çalınan piyano soloları ile Süreyya’nın yarattığı hava harikulâdedir. Bu 
lokal Hazirana kadar kapılarını açık tutar, sonra bizim Süreyya kalkar Moda 
Deniz Kulübüne gelir... Bu sefer de İstanbulluları âbad eder. Bir tılsımı var 
herhalde. Gittiğim gece bir Cumartesi gecesi idi. Tabiî Cavit Oral’la karısını 
yine başbaşa ve yine aynı masada gördüm. Ne olur yanılıp da bir başka masa-
ya otursalar... İşte, esmer güzeli Malike, incecik biçimi, edalı yürüyüşü ile sal-
lana sallana geliyor... Ayağında terlik gibi iskarpinleri ve yine siyahlar içinde. 
Hele kocasının Valantino tangoları... O da şu tangolarını bir türlü değiştireme-
di gitti. Destine nihayet anne oldu, onun anneliğini Süreyya’da aybeay takip 
edebildik, nihayet on günlük bir gaybubetten sonra Destine yine Süreyyasına 
kavuştu, şükürler olsun...”

Şükürler olsun; bir gidişte o kadar çok şey görmüş, öğrenmiş ki Adalet 
Cimcoz. Yazıyor yazıyor, bitmiyor. Gerisini özetleyelim: 

Örneğin, “Mis Danemark” (?) da o gece Süreyya’da. (“Orhancık da dolu 
dizgin âşık ona”)  “Kuğu kuşu Anitta...” (Kuşumuz da “Sermet’e avans ver-
mekle meşgul”müş) Yalnız Anitta çok parfüm sürüyormuş, bundan yakını-
yor Adalet Hanım. (“Bütün şişeyi mi boşaltıyor üstüne nedir?” Haklı) Bu ara-
da “Sermetçiğim(in) de pek şıp sevdi” olduğunu öğreniyoruz. “Neyse” di-
yor yazar ve o sırada “Hovarda”nın biri coşuyor, bir şişe şampanyayı “Mis 
Danemark’ın dekoltesinden içeri boca” ediyor. “Kadında feryat, adamda se-
vinç, etrafta hayret...” Sonra, “Süreyya’da arada sırada beklemekten usanmı-
yan Zühal Fıratlı da görünür. Dört sene dile kolay, fakat Zühal inat etti, bek-
liyor, bekliyor ve bu gidişle de bekliyecek galiba...” Ama beklediği bir türlü 
gelmiyor. O gece de gelmemiş. Bu gidişle de gelmeyecek; gelmez; niye gel-
sin ki? Adalet Hanım’ın dikkatini çekenler arasında Belçikalı bir bayan da 
var: “Son zamanlarda bir de Belçikalı uzun boylu, güzel dişli bir hatun türe-
di Ankara’da, ne zaman gitsem Süreyya’da görürüm onu, bluzlarını da değiş-
tirdiği kavalyeleri kadar değiştirse, ne iyi olacak.” Ve öğreniyoruz ki, “Genç 
doktorlarımızdan Hayri Kalabalık’la cici karısı Serap da bu pavyonun müda-
vimlerinden...”

Bütün bu kişiler ve başkaları Süreyya’dalar. Bütün bunlar Süreyya’da olu-
yor.

Ve yazarımızın son cümleleri:

“Sizin anlıyacağınız sevgili okuyucularım Ankara’nın Süreyya pavyonu ha-
rika bir yer. Eğlenceyi sevenler için de Ankara’da yalnız ve yalnız Süreyya 
var.”25

25  Fitne-Fücur, “Süreyya Pavyonu”, Hafta, S. 190, 15 Mayıs 1953.
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Süreyya Bey her yerdedir
Adalet Hanım’ın bu yazıları yazdığı zamanlar, Demokrat Parti’nin altın yıl-

larıydı! (50 dolara ihtiyacı olanın Maliye Vekili’nin kapısında imza nöbeti 
tuttuğu günlerden birkaç yıl öncesiydi) Görülmemiş kalkınma hamlelerin-
den toplumun başı dönerken, çok çalışmaktan gece-gündüz saatleri birbirine 
karışmış siyasiler, yüksek bürokratlar da yorgun düşerlerdi tabii. Ankara’nın 
öyle zamanlarıydı. Çok çalışanların arasıra dinlenmeye, eğlenmeye hakları 
vardır. Bu durumda, ver elini Süreyya Pavyonu. Ya da Süreyya Bey ekibini 
toplasın gelsin. Diyeceğimiz, Süreyya Bey’in Ankara içerisinde bir gecelik 
başka mekânları da vardı. Zenginlerden birinin evinde özel bir gece mi var, 
Süreyya Bey ekibiyle oradaydı. Çankaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanlığı’nın 
bir resepsiyonu mu var, o çağrılırdı. Aşçılarını, barmenlerini, garsonlarını alır, 
bir koşu Köşk’e gidilirdi. Bazen, bir bakanın evinde yemekli toplantı mı yapı-
lacak, ondan başka kimin kapısı çalınabilirdi ki? 

Dönemin garsonu Ramiz Güzey, böyle bir “Köşk gecesi”ni (Güzey’in an-
latısını, 1960 yılının 27 Mayıs gününden bir hafta öncesine tarihlendirmek 
mümkün) ve bu arada patronundan yediği “tekme”yi anlatıyor: 

“Nehru’nun şerefine Çankaya Köşkü’nde ziyafet veriliyordu. Servis yine 
Süreyya Bey’e aitti. Ben barmenlik yapıyorum. Başbakan Adnan Menderes’i 
bekliyorum. Ziyafete 15 dakika geç geldi. Herkesle tokalaştıktan sonra ben 
elimde tepsiyle yanına gittim. Baktım, Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın kolu-
na girdi, havuza doğru yürüdü. Ben de içki ikram etmek için peşlerinden git-
tim. Menderes elini uzattı, tepsideki çeşitli içkilerden portakal suyunu seç-
ti, ama elini tepsideki bardaktan çekmeden Bayar’la konuşmaya devam etti-
ği için ister istemez söylenenleri dinlemek zorunda kaldım. Bayar, ‘Adnan, 
ortalık nasıl? Durumu nasıl görüyorsun?’ diye sorunca, Menderes başını iki 
yana salladı: ‘Biz artık bittik. Bizi hiç kimse kurtaramaz. Bugün yarın gide-
riz.’ Sonra, bardağı tepsiden alarak her zamanki kibar tavrıyla, ‘Şef, kusu-
ra bakma, seni beklettim’ dedi. Ben mutfağa döndüm. Çok heyecanlanmış-
tım. Şefimiz Lefter’di. Ona dedim ki: Şimdi Bayar’la konuşurlarken duydum. 
Adnan Menderes, ‘Bizi artık kimse kurtaramaz’ dedi. Bunun üzerine Lefter 
yemedi, içmedi beni Süreyya Bey’e şikâyet etti. Süreyya Bey beni mutfağa 
hırsla çağırdı, sonra bir tokat, bir de tekme atarak kovdu. Ama ben tam gitme-
ye hazırlanırken de yerime başka garson bulamadığı için beni yeniden servise 
soktu. O gece dükkâna döndüğümüzde de beni bir yana çekti: ‘Sakın bir daha 
böyle lafları duymayacaksın.’

Bir de Adnan Bey güzel hanımları çok takdir ederdi. Adalet Bakanı Celal 
Yardımcı’nın eşi Harika Yardımcı’yı çok beğenirdi. Bir akşam Harika Hanım 
evlerinde davet veriyordu. Ben de servisteydim. Adnan Bey Harika Hanım’a, 
‘Sen ismin kadar harikasın, Harika’ dedi.”26 

26  Leyla Tavşanoğlu, “Ankara’nın gayri resmi tarihi: Süreyya Pavyon”, Cumhuriyet, 5 
Haziran 2002.
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Gazeteciler
Süreyya Bey’in koyduğu, herkes tarafında ezberlenmiş, daha dış kapıdan 

başlayan kurallar manzumesi, sadece -ve ara sıra-  “bazı” gazeteciler için gev-
şetilirdi. Çünkü, onların kentin aktüalitesindeki konumları farklıydı. Biraz ke-
narda, kıyıda oturtulsalar da kulüpte bir “yer”leri vardı. Bu da önemli. İçilecek 
bir bardak viskinin faturada çok rakamlı oluşu, can-cep yaksa da yine bir ayar-
lama yapılabilirdi onlar için. Süreyya Bey, bu konuda esnek adamdı doğrusu. 
Örneğin, Mehmed Kemal’in anlattığına göre, şöyle geçerdi Süreyya geceleri:

“Akşam oldu mu, zamanın gazetecileri Süreyya’da ille de buluşurduk. 
Bizim mekânımız masalar değil, kapıdan girince, soldaki tezgâhtı. Biraz da 
iltimaslı sayılırdık. Bir tek rakı söyledik mi, fındık, fıstık, özel hıyar turşusu 
da Süreyya’dan gelirdi. Bazen Şef Garson Lefter de bizi görürdü. Ocaktan bir 
şeyler getirirdi. 

Devamlı buluştuklarımız Bulgar Ömer, Münir Müeyyet Bekman, Nizam 
Payzın, Yumuşak Haluk, bazan Çetin Altan, Karafatma Şahap, Fethi Giray, 
Kürt Nusret, arada bir Niyazi Kotay’dı.

Kalamışlı Zehir Semih’le evde parlattığımız akşamlar, eğer sıkılırsak, ye-
mek sonrası soluğu Süreyya’da alırdık. İhsan Soyak ordaysa, ya hey… Bütün 
masrafımızı o çekerdi.

Ne olsa, Süreyya bizim keselere göre pahalı sayılırdı. Süreyya’nın kendisi 
de bunu bildiğinden özel bir tarife uygulatırdı.”27 

27  Mehmed Kemal, Türkiye’nin Kalbi Ankara, Çağdaş Yayınları, İstanbul 1983, s. 259-260.

1950’lerde Kızılay Meydanı. Sağ köşede Soysal Apartmanı.
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Ancak, Mehmed Kemal, hakkında “hoş” satırlar döşense de Süreyya Bey’in 
kural bozup, gazetecilere bahşettiği bazı haklardan hepsinin yararlandığını 
söylemek mümkün değil. Mehmed Kemal’in Süreyya’daki fotoğrafına ba-
zıları giremezdi. Adlarını saydıklarından birisi kulübün kapısından adımını 
atmıyordu ya da attırmıyorlardı. Mehmed Kemal, gelenler arasında “bazan 
Çetin Altan” diyor ya, 1950’li yılların Ankara’sındaki acar gazetecinin ayak-
ları kapıda kesilmişti. Sınırdan öteye geçiş yoktu. Bu sınır krizinin ardındaki 
“neden” nedir acaba? Süreyya Bey mi, yoksa Çetin Bey mi haklı? Bilmiyoruz. 
Çetin Altan anlatmıyor. Süreyya Bey cephesinden zaten ses yok. Bildiğimiz 
sadece Altan’ın Homyak’a çok kızdığıdır. 

Kavga
Ertem Eğilmez’in 1950’li yıllarda çıkardığı Tef, okuyucusu bol, haftalık 

bir mizah dergisiydi. Çetin Altan, dergiye her hafta “Ankara’dan” başlığı al-
tında yazılar gönderiyordu. Bu yazılarında herkese kızıyor, iğnelerini cüm-
lelerin aralarına sıkıştırıyordu. O yıllarda en çok kızdıkları arasına Süreyya 
Homyak’ı da katmış. Biriktirdiği öfkeyi içinde tutamamış, üzerine öylesine 
boca etmiş. 

Altan’ın Süreyya Bey’i yerin dibine geçirdiği yazı şöyledir:  

 “Dünyanın her tarafında en hür olan basın bile bir ölçüye kadar hür… 
Meselâ hükûmeti alabildiğine tenkit ediyor da bilmem hangi kabareyi tenkit 
edemiyor.

Türkiye’de de gazetelerin, asla dil uzatamıyacağı birtakım tabular vardır…

Farzı muhal, fişmanca banka hakkında kimse metin dışında tek satır yaza-
maz.

Yazarsa ne olur, demeyin. Çok şey olur… Başta gelir kaynaklarından biri-
ni kaybeder; sonra ticarî itibarına birtakım meçhul ellerin balta indirdiğini gö-
rür… Daha sonra mânidar bazı teklifler alır; kabul etmezse çok aleyhine ka-
bul ederse çok lehine olacak teklifler… Ve tabiî kabul eder… Böylece son si-
neğin mide bulandırıcı vızıltısı da susturulmuş olur.

Ankara’da da birtakım tabu maketleri var… Herkes onlarla iyi geçinir… İyi 
geçinmeyi kötü geçinmekten çok daha faydalı bulurlar…

Meselâ bu oyuncak Apis’lerin başında Süreyya Pavyonu gelir. Süreyya, ki-
bar zenginlerin, bakanların, yüksek politikacıların ve Amerikan idarecilerinin 
gece lokalidir.

Burada, loş ışıklar içinde viskiler içilir; İngilizcenin hâkimiyeti altında za-
man zaman Fransızca, Almanca ve biraz de Türkçe konuşulur.

Kulübün sahibi Süreyya, düz lâcivert elbiseleri, uzun siyah pabuçlar, tek 
renk kravatı ile gözlerini kırpıştıra kırpıştıra ekâbir masalarının önünde eği-
lir…
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Haliç’e girmeye kalkan gemilerin Galata Köprüsünün ortasından geçmeye 
mecbur olmaları gibi Yenişehir’in kulisine dalacak zenginler de Süreyya’nın 
köprüsünden geçmeye mecburdurlar. Başka yolu yoktur bunun…

Süreyya’nın kapısında iki kapıcı durur… Paltonuzun yakası kalkık, saçları-
nız biraz dağılmış, gözleriniz süzülmüşse içeri giremezsiniz; milyon verseniz 
giremezsiniz. Hemen önünüze geçip:

- Yer yok efendim, derler…

Süreyya’nın dostu olmak bir nevi barem üstü pâyedir. Gazete patronları, ik-
tidar yârânı bu dostluğu ancak kazanabilir. O da patronluğu yahut iktidarı de-
vam ettiği müddetçe…

Halk Partisinin seçimi kaybettiği günün ertesi akşamı vaktiyle Süreyya’nın 
önünde dört kat eğildiği çok mühim birisinin oğluna garsonlar omuz silkerek:

- Masa yok, demişlerdi.

Piyasada bulunmayan şeylerin en iyisi Süreyya’da vardır. Rivayetlere göre, 
kendisinden faydalanıldığı için işinin yürümesine birtakım gizli eller de yar-
dım etmekteymiş.

Süreyya’nın en kızdığı adamlar gazeteci makulesidir. Onları gördü mü yüzü 
buruşur…

Geçen gün Ankara’ya gelen Baki Süha’yı bile almamışlar içeri. Baki:

- Yarın gösteririm ona, Başbakanlık Müsteşarını alıp gideceğim ve onu 
Müsteşara dövdüreceğim, diyordu.

Zavallı Baki, kendisini teselli ettik.

Vaktiyle birkaç Üniversiteli genç te buradaki korkunç sınıf farkına isyan 
etmişti… Ne oldu biliyor musunuz? Kovdular zavallıları mektepten… Elbette 
kovacaklardı. O sırada Üniversitenin başında bulunanların Süreyya’ya olduk-
ça büyük miktarda borçları vardı.

Eğer Süreyya’ya gidecekseniz, mutlaka güzelce bir hanımla gidin… O za-
man sizinle ilgilenecek ve masanıza hafif bir reverans yaptıktan sonra çaktır-
madan hanımın kim olduğunu öğrenmiye çalışacaktır…

Süreyya Doğan Nadi’ye kızar, Falih Rıfkı’ya kızar… Yüksek sesle konuşu-
yorlar, politikadan bahsediyorlar, etraftaki havayı bozuyorlar diye…

Bu tip müşteriler onun öteki müdavimleri için sempatik değillerdir. Gerçek 
olarak bir rahmetli Necmeddin Sadak’ı severdi…

Bir daha sefere gene gelmesini istediklerine büyük tenzilât yapar, gelmesi-
ni istemediklerine de atar kazığı… Son olarak vaktiyle pek iltifat ettiği eski 
Ekonomi Bakanı Vedat Dicleli’ye de ikinci tip tarifeyi tatbik etmiş… Dört beş 
viskiyle birkaç avuç fıstık için yüz kûsur liralık bir pusula getirmiş…



kebikeç / 31  ● 2011

250

Süreyya’nın iç yüzünü bilmeden Ankara’yı biliyorum diyenlere kulak as-
mayınız. Çünkü Ankara istasyondan değil, oradan başlıyor…”28 

Ortalık karışıyor
Anlaşılan Çetin Altan, o yıllarda Fitne-Fücur Hanım’la yarışıyordu.  

Süreyya Bey’in dokunulmazlık zırhı sırtında, ta tepedeki günlerindeyken 
harcandığı bu yazı dergide çıkınca olan oldu. Süreyya Bey, yazıya bozuldu, 
yazana kızdı. Ama hiç gazeteciye kızılır mı? Hele hele Çetin Altan’a. Sen mi-
sin kızan. Daha daha, sokakta görünce önüne çıkıp bunu söyleyen (Altan’a 
göre), bağırıp çağıran. Tef’te birkaç sayı sonra ilkinin sertlik derecesinde ikin-
ci yazı döşenmişti.   

“Geçenlerde hani Ankara’daki Süreyya pavyonunu yazmıştık ya…

Nihat Erim Bey’le Atatürk Bulvarı’nda yürürken Süreyya yahut Rusya’daki 
adıyla Serj, bir taksiyle yanımıza geldi. Ben fakirden hesap sordu:

- Nasıl yazarmışsın o yazıyı?

Yani bu memlekette belediyenin, neme lâzımcıların göz yumduğu birçok 
şeye biz de göz yummakla mükellefmişiz gibi…

- Basbayağı yazdım, ne olacak? Haydi çek arabanı sonra görüşürüz, dedik…
Bir daha pavyonuna giremiyeceğimi bağıra bağıra söyleyerek gitti…
Mübarek bir takım kimseleri bedava havyarla tavladığı için herkesin dilini 

de tutarım zannediyor…
Sen Rusya’dan gel, bir müddet sonra bir garsonluk yakala, sonra Karpiç’te 

şef garson ol, nihayet pavyon aç, seksen türlü iş çevir, zengin yabancıların, 
forslu kimselerin önünde kıvrıla kıvrıla eğil, iktidar değiştikçe, düşenleri 
-İsmet Paşanın oğlu bile olsa- içeri alma, viski kıtlığında viski bul, güzel bir 
kadınla gelen müşteriler hakkında kadının, kimin nesi olduğunu öğrenmek 
için tahkikat aç ve biz susalım…

Biz Rusya’dan gelme mülteci değiliz; hayatımızda Serj’in gördüğü vazi-
felerin hiç birini görmedik… Şimdi galiba bir de gangsterliğe başladı. Artık 
kendisinde bizi yolda çevirip hesap sormak cüretini bile görüyor.

Eğer baş edemezse el altından adam gönderip, menfaat teklif ediyor… 
Hâdiseyi soranlara:

- Santaj yapıyor, diyor…

Ankara sosyetesi de mutena bir böcek gibi o müesseseyi semizletip, geniş-
letiyor… Bu tarafı bizi ilgilendirmez. Biz Ankara sosyetesinin bekâret keme-
ri değiliz… Ancak bu vatanda Rusya’dan gelen Serj’lere neredeyse pulla para 
bastırıp istiklâl ilân ettirecek kadar bir şımarıklığın tanınmasına da müsaade 
edemeyiz…”29 
28  Çetin Altan, “Bir köşe”, Tef, S. 28, 12 Şubat 1955, s. 4. Yazıda geçen Baki Süha, Baki Süha 
Ediboğlu; Başbakanlık Müsteşarı da Ahmet Salih Korur olmalı.
29  Çetin Altan, “Tef yüzünden”, Tef, S. 32, 12 Mart 1955, s. 4.
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Dinmeyen sızı
Çetin Altan, bir türlü unutmuyor Ankara’yı ve unutamıyor Süreyya’yı. Öfke 

durmak bilmiyor, kalem susmuyor. Bu ikinci yazıdan yedi yıl sonra bile eski 
defterleri karıştırdığını görüyoruz. Gerçi adını vermiyor, ama diline-yazısına 
kimi doladığı belli. “Derken okul bitti. Biz de demiri attık Ankara’ya,” dedik-
ten sonra, 1940’lı yılların ikinci yarısına sıçrıyor: 

“Karpiç’in yanında ordan kopma yeni bir merkez daha belirmişti. Geceleri 
devlet ricâli oraya gidiyordu.

Ve en hazini, tıpkı vaktiyle Baba Karpiç’e karşı olduğu gibi bir lokal sahibi-
nin selâmından saygı dileniyorlardı ve bu selâmda herkese aynı saygı göste-
rilmezdi, hattâ bâzan Bakan olmuşlara bile...

Yıllar geçti, Demokratlarda aşağılık kompleksi çok daha fazla olduğu için 
meyhaneci selâmı, önemini büsbütün arttırdı.

Bir akşam Milli Eğitim Bakanı Celâl Yardımcı’ya: 

- Yer yok efendim, diye sepet havası çaldılar. Kıpkırmızı kesilen 
Bakan: 

 - Ayıp, ayıp, diye bağırarak çıktı dışarı. 

İnönü’nün yakınlarını ise kapıdan bile içeri almazlardı. Ne hikmetse buraya 
ne belediye, ne müfettiş, ne şu, ne bu, kimse karışamazdı. Bazı Bakanların çok 
özel hayatlariyle böyle yerleri işletenler arasında duyulması istenmeyen bâzı 
ilgiler olduğu söylenirdi.”30 

Gazeteciliğinin ilk yıllarında bu yazıları yazdı Çetin Altan. Tabii, yıllar içe-
risinde mesleğinde ilerledi. Çok tanınmış bir “köşe yazarı” oldu. Çevresinde 
bir hayran kuşağı yarattı. Roman(lar) yazdı. Milletvekili seçildi. Gençlik yıl-
larında, “karaktersiz”, “iradesiz”, “uşak”, “haysiyetsiz”, “şerefsiz”, “canı ce-
henneme” dediği Nâzım Hikmet’i31 Meclis kürsüsünden “Büyük Türk Şairi” 
diye andığından, kendisini dövmek için pusuya yatmış AP’li silahşörlerden 
dayak yedi. Yazılarından dolayı cezaevine girdi. Serj’e “mülteci” olduğunu 
hatırlatarak, aziz vatanımızda gerçek yerini gösteren, haddini bildiren Altan, 
sosyalist bile oldu. Elbette, artık bu durumda “mülteci-yerli” ayrımı yapma-
yacaktı. (“Gangster” Süreyya dışında) Özetle, Çetin Altan zaman içerisinde 
evrile evrile yürüdü; eh, tabii, bu arada Süreyya Homyak da işini yürüttü. 

Bir başka zamanda başka mekânlar
“O iş adamıydı, çalışkandı, kafası işliyordu. Çalışmaktan ayaklarına kara 

sular inmesine rağmen, ayakta durmaktan vücuda gelen varislerini tedaviye 
bile vakit bulamıyordu. O kendini tarihleştirmesini bilmişti. Başkentin tari-
hine dahildi artık: O her iktidar takımının gelip geçtiği Drina Köprüsüydü.”32 
30  Çetin Altan, “Zavallı Ankara”, Milliyet, 18 Aralık 1962. 
31  Çetin Altan’ın 5 Temmuz 1951 tarihli Yeni Adam dergisindeki “Nâzım Hikmet’in Kaçışı” 
başlıklı yazısı için bk: Memet Fuat, Nâzım Hikmet, Adam Yayınları, İstanbul 2000, s. 569-571.  
32  Nimet Arzık, age, s. 83. 
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Böyle yazıyor Nimet Hanım. Elhasıl, doğru. Rakibi yoktu Süreyya Bey’in. 
Tabii, rakibi değildi Baba, olmamıştı; ama o da bu dünyayı terk ettikten son-
ra tek başınaydı.  

Baba, 10 Ekim 1953 günü aramızdan ayrılmıştı. Tarihin sayfalarına karış-
mıştı artık. Kız kardeşinin kızı Tamara kolları sıvayıp, ayakta tutmaya çalı-
şacaktı Şehir Lokantası’nı. Dünya malı burada kalır, gitmez; ama Baba’nın 
dünya(sın)da malı da yoktu. Evdeki bayanların ısrarları karşısında pes 
edip, mekânına yakın Kediseven Sokağı’ndaki kiralık dairesinden çıkıp, 
Bahçelievler’de Vedat Nedim Tör’ün evini satın almıştı. Bir tek o. Bir bu evi 
ve 70 bin lira borç bırakmıştı geride.  

Süreyya Bey, vefalı adamdı. Baba onun ustasıydı. Baba’nın cenazesi işle-
riyle o uğraştı, koşturdu. Mezarının başında konuştu. Ustasını anlattı, övdü, 
sonunda, “Kral öldü!” dedi.33 

Bu söz, dolaylı yoldan, “Artık kral benim” anlamına geliyor(mu?). Nimet 
Arzık, “ince eğlencenin prensliği” diyor bir yerde Süreyya için.34 Kral ölünce 
yerine kim geçer? Prens değil mi? Zaten Ankara’da başka “prens” de yoktu. 
Gerçi Yenişehir’de başka restoranlar, gece kulüpleri yıllar içerisinde peyder-
pey çıkmışlardı ortaya; ama çıtayı ne kadar yukarıya koyarlarsa koysunlar, 
Süreyya Bey’le yarışamazlardı ki.  

Örneğin, Süreyya Bey’in Yenişehir’e ayak basmasından önce, Telgaz’ın 
orada bir Bomonti Parkı Pavyonu (Gazinosu) vardı; uzun yıllar ayakta kaldı; 
orası “avam” yeriydi. 

Atatürk’ün arkadaşı Hasan Tahsin Uzer’in oğlu Selâhattin Bey, Kâzım Özalp 
(Ziya Gökalp) Caddesi üzerinde, Drina Köprüsü’ne yakın, Ulus Sineması’nın 
tam karşısında Buket Lokantası’nı açmıştı. Burası da bohemin gölgesinde bir 
yerdi. (Selâhattin Bey, Galatasaray Lisesi’nden olup, Cahit Sıtkı Tarancı’nın 
arkadaşıydı. Şair buraya çok gelirdi. Melih Cevdet Anday, anılarında bu lokan-
tadan söz eder) Sakarya Caddesi’ndeki Missouri Lokantası’ı da Buket’le aynı 
kulvardaydı. Maviciler’in dergâhıydı; Mor Salkımlı Lokanta. 

Meşrutiyet Caddesi’ndeki İntim, Derya, sırayla gece kulübü olarak görün-
müşlerdi Yenişehir’in filminde. Çok güzel; fakat Süreyya varken?.. Peş peşe 
gelen Bulvar Palas, Balin Oteli, Barıkan Oteli’nin salonları önemli buluşma 
noktalarıydı; ancak Süreyya dururken?..  

 Süreyya’nın altın çağını yaşadığı o yıllarda, öğrendiklerini önce Baba’ya, 
sonra Süreyya Bey’e borçlu olan Bekir Usta, Yenişehir’deki Yüksel Palas’ın 
lokantasını işlettikten sonra Atatürk Bulvarı’ndan Tuna Caddesi’ne giril-
diğinde, sol tarafta, SSK Apartmanı’nın altında kendi adını taşıyan resto-
ranı açmıştı.35 Cevat-Hikmet-Nevzat kardeşlerin Cevat Restoran’ı Ulus 

33  Natali Uluhan’la yapılan görüşmeden. 
34  Nimet Arzık, age, s. 88.
35  “Bekir, Ankara’ya iş için gelen mühendis, tüccar ve müteahhitlerin yeğlediği bir lokantaydı. 
Yemekleri lezzetli, kullandığı malzeme daima özenliydi.” (Semih Günver, age, s. 42.) Bekir 
Restoran kapandıktan sonra yeri “Piknik” içerisine katıldı.  
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Sineması’nın yanıbaşındaydı ve onlar da Baba’nın salonundan gelmişlerdi. 
Ayrıca, Yüksel Caddesi’nde, şimdi aynı adı taşıyan iş hanından önce o yerdeki 
Rüyam Lokantası’nı, yaz günlerindeki bahçesini, masalara taşınan yemekleri-
ni de unutmamalıyız. Onlarla birlikte, yine Baba’nın garsonlarından Hüseyin 
ve Yunus Şişman kardeşlerin İnkılap Sokağı’nda 1955’te açtıkları Washington 
Restoran (1962’de Bayındır Sokağı’na taşındı)’ı, yakınlardaki Reşat ve Vahit 
Önat kardeşlerin Piknik (1953)’i de lezzet fırtınası estireceklerdi Yenişehir’de; 
ama bir de sağlam, çökmez Drina Köprüsü vardı.

Kategorik olarak bu mekânlar arasında olmasalar bile, Yenişehir’e inildiğin-
de (Yenişehir’i “tamamlamak” için) söz etmemiz gereken bir-iki yer daha var; 
parantez içerisinde. 

Süreyya Bey, vefalıydı yakınlarına. Genç bir kızken Baba’nın yanında işe 
giren, hesap işlerine bakan Marika Larissa’ya Büyük Sinema’nın bulunduğu 
binanın birinci katında pastane açması için yardım etmişti. Madam Larissa, 
bir Rustu. Orta boylu, sarışın bir bayandı. Ciddiydi, kibardı, kibirle karışık. 
Büyük Sinema’ya gelenler, Madam’ın pastanesine uğramadan geçmezlerdi. 
(Çocukken onun o ünlü “kakao”sunu yudumlamak, paskalya çöreğini yemek 
ne kadar büyük bir mutluluktu benim için. Galiba 1963 yılıydı, kapandı; yerini 
zamanla bir langırt salonu aldı: “Ali Baba”)36 

Parantez içerisine alacağımız ikinci kişi -yer- Şefik Goralı’dır. Yenişehir’de 
âlâ sandviçleriyle yerini almıştı; Piknik’ten çok önce. Şefik Goralı, bu alanda 
Ankara’nın ilklerindendi. Atatürk Bulvarı ile Sakarya Caddesi’nin kesiştiği 
köşede Ali Nazmi Apartmanı altında 1945’te açtığı dükkânında sandviçlerini 
ikram ederdi. İlk defa, 1950’li yılların sonlarında girdiğim bu avuç içi kadar 
36  Natalie Uluhan’la yapılan görüşmeden: “Annem 1942’nin 5 Martında beni Numune 
Hastanesi’nde doğurdu. Hatta Madam Larissa, birkaç dost daha dedemin evinde poker 
oynuyorlarmış o gece. Madam Larissa, bana, o gece bana kaç liraya mal oldun biliyor musun, 
derdi! Annem doğum için hastaneye kaldırılınca, oyun tatil edilmiş, Madam Larissa da zararla 
kalmış.” 

Baba Karpiç’in 
cenazesinde 
Süreyya Homyak 
(Uzun boylu, 
gözlüklü kişi), önde 
yürüyen bayan 
Marika Larissa



kebikeç / 31  ● 2011

254

dükkânda, beyaz önlüğü, beyaz külahıyla dikkat çekerdi Şefik Bey. Tombul 
bedeniyle tezgâhının arkasına sıkışır, güleç yüzüyle konuklarını ağırlardı. 
Cola içeceğinin bulunmadığı yıllardı. Limonata, ayran, ama olmazsa olmaz 
küçük şişelerdeki turşu suyunun -acılısı da vardı- eşliğinde, özel Goralı ya da 
içerisine dereotu karıştırılmış Rus salatası, bir dilim salatalık turşu katılmış 
sosisli sandviçlerle muhteşem bir ziyafet çekerdik kendimize biz çocuklar.   

1940’lardan 1960’lara, şöyle bir 20, 25 yıl kadar Yenişehir’e renk katan bu 
mekânların şimdi hiçbiri yok. 

Ankara defteri kapanırken 
İkinci Büyük Savaş bitmiş, soğuk savaş başlamıştı. Biz ilkine değil de 

Amerikalıların yanında bu ikincisine girdik. Amerikalılar Türkiye’ye daha 
çok gelmeye başladılar. Ankara’ya geldiklerinde de Süreyya’ya. Rus gele-
neğine, Fransız parfümlerine hafiften Amerikan havası karıştı. Nimet Arzık, 
1940’lı yılların sonundan başlayıp, bir on yıllık süreci izleyip, “Kıyafetler ra-
hatlamıştı. Kravatsızlar kapıdan geri çevrilmiyordu, ufak tefek kokteyller ter-
tip ediliyordu. Karidesler, o nefis İstanbul karidesleri, o her şeye aynı tadı ve-
ren tuğla rengi ve unumsu, Amerikan salçalarına bulanıyordu, Kanada vis-
kisi lokale girmişti...” diyor.37 Gerçi Fitne-Fücur, Semih Günver, yaşamları-
nın renkli sayfalarını döküyorlar anlatırken; ama aynı yıllar için, Arzık’ın şu 
satırları Süreyya’daki değişimi de vurguluyor: “Amerikan desteğini hisset-
tikçe Amerika’ya gittikçe yaklaşıyorduk... Yaklaşmanın en şaşmaz ölçüsü-
nü de Süreyya Pavyonu’nda görüyorduk. Ortada eski incelik kalmamıştı. (...) 
Büyükler paviyona girince artık yer yerinden oynamıyordu. Şeref masası dur-
madan sahip değiştiriyordu.”38 

Süreyya Bey, kral; bununla birlikte 1960 yılına yaklaşırken hafiften aşın-
ma başlamış demek ki. Bu olup bitenden hoşlananlar da vardı kuşkusuz. 
Amerikalıların, hiç bilmedikleri, Türkiye sayesinde kendi adlarını taşıyan 
salatayla tanıştıkları dönemdi. Olivyeye (Rus Salatası) “Amerikan Salatası” 
denilen yıllardı. Ve Süreyya, aşınmaya karşın yine kalabalıktı, Amerikalılar 
dolduruyorlardı salonu. İstanbullular Ankara’ya çok taşınıyorlar ve hemen 
Süreyya’ya düşüyorlardı. Yine aynı yıllarda siyaset cephesi de çok karışıktı, 
günler kavgayla dolu dolu geçiyordu. O kavga günlerinden geçilerek 1960’ın 
Mayıs ayına gelindi. 

“27 Mayıs ihtilalinden sonra Süreyya da kırıldı, sorgulara çekildi, mahkeme 
salonlarında süründü. İftiralara uğradı. Kıskanılmıştı. Aklandı. Gece kulübü-
nü kapadı. İstanbul’a yerleşti.”39 

Semih Günver’in soluk soluğa bir çırpıda sıraladığı bütün bu sözlere ba-
karsak, Süreyya Bey, Yassıada’nın kapısından dönmüş! 27 Mayıs sabahın-
da öfkeli kafa(lar)ın listelerinde Süreyya Bey’in adı olabilir miydi? “Süreyya 

37  Nimet Arzık, age, s. 147. 
38  Nimet Arzık, age, s. 149-150. 
39  Semih Günver, age, s. 41. 
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gerçeği”nden hareket edersek, o gün bugündür, diyerek, dış kapıdan çevrilip 
içeriye alınmayışını ya da kabarık hesap pusulası karşısında ecel terleri dökü-
şünü hatırlayanların, listelerine, Süreyya Bey’in adını, yanına bir yıldız kon-
durarak yazmaları, bir yerlere iletmeleri beklenebilir miydi?

Hiç öyle, anlatılanların hiç biri olmadı. Ne sorgular ne mahkemeler... Süreyya 
Bey, her devirde işini bilirdi. İnsan sarrafıydı. O yüzden 27 Mayıs’tan iki üç 
gün sonra dış kapıda görünen, önceden hiç görmediği genç, güçlü yüzleri tak-
dir etmemesi düşünülmezdi. Deneyimlerini öyle biriktirmişti ki. Gelenleri, 
daha öncekileri, daha daha öncekileri karşıladığı gibi karşıladı, içeride ağır-
ladı. Eskilerden neler çektiğini öyle bir anlattı ki, sustuğunda, çatının altına 
hüzün çökmüştü. Genç ve güçlü yeni konuklarından teselli dolu sözler aldı: 
“Geçmiş olsun, artık kurtuldun,” dediler.        

Her devirde yeri vardı Süreyya’nın. O, yıkılmazdı, yenilmezdi. Mutfağının 
içeriye taşıdığı zevkler, salonun sefası, Süreyya Bey’i ayakta tutardı. Bununla 
birlikte, 1960 sonrasını da izleyen Nimet Arzık, durumdan hoşnut değil, be-
ğenmiyor bazı şeyleri, yakınıyor: 

“Gene servis kusursuzdur. Gene yemekler damağı safalandırmaktadır. Ama 
tabaklar, o dalgın çiçekli porsölenler yerine, yarım santimetre kalınlığında, 
vagonli tabaklarıdır. O ‘tınnn’ diye öten kristaller yerine, bir çimdikte bugün-
kü dostluklar ve iktidarlar gibi tuzla buz olabilecek, bildiğimiz, kullandığımız 
alelâde cam bardaklar vardır... Geçti gece lokallerinin altın devri Ankara’da.”40 

Zaman akıyordu tabii. Baba Karpiç’i, dolayısıyla Süreyya’yı tanıyan, en 
az romanlarının kahramanı Murat Davman kadar meşhur Ümit Deniz, “Gel 
zaman git zaman, bir sürü hissi ve siyasî olaylara sahne olan bu lokal, yeri 
istimlâk edildiği için kapandı.” diyor.41 Bir başkası, “Süreyya Bey’in Ankara 
Lokantası’nın ömrü 1963’te Soysal Han’ın yıkılmasıyla son buluyor,” diyerek 
tarihe not düşüyor.42 

Süreyya Gece Kulübü’nün kapısının açılmamak üzere kapandığı doğ-
ru. Diğer bilgiler yanlış. Yakışıklı Renzo artık yoktu; sahnede Kanat Gür 
Orkestrası’nın çaldığı günlerdi; o günleri geçirdikten sonra Süreyya Bey ku-
lübünü kapattı ve İstanbul’a gitti.  

Süreyya Bey İstanbul’da
Ragıp Soysal’ın apartmanının 1968’de yıkılmasına başlandı. Yerine büyük 

bir han ve çarşı yapılacaktı. 1967’de Ulus Sineması perdelerini kapatmıştı. 
Ondan bir yıl önce de Süreyya Bey, Asiye Hanım İstanbul’a taşınmışlardı. 
Kulübün bazı çalışanları da patronun yanındaydılar.   

Süreyya Bey, 1966’da Bebek semtinde, BP benzin istasyonunun üst katın-
da bir restoran açtı. 

40  Nimet Arzık, age, s. 81. 
41  Ümit Deniz, “Gecelerin Noktalandığı Otel”, Milliyet, 23 Ocak. 1970. 
42  Leyla Tavşanoğlu, agy.  
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Çetin Altan, o yıllarda Akşam gazetesinde “Taş” köşesindeki yazılarıyla hay-
ranlarının kanlarını kaynatıyordu. Ama Süreyya ile uğraşmıyordu. Bununla 
birlikte gazetede İstanbul’daki Süreyya’ya dair haberler okuyorduk. Fitne-
Fücur’un yerini sonraki kuşaktan alanlardan biri de Gül-Peri’ydi. Akşam’ın 
Gül-Peri’sinin Bebek’teki mekândan söz açması kaçınılmazdı: 

“Tomris ve Kemal Sarper dostlarına güzel bir yemek verdiler Bebek’teki 
Süreyya’da. Genç kuşak konuşmayı, tartışmamayı, bir sofrada uzun saatler 
sohbeti henüz, gece kulüplerinin gürültülü havasında, hızlı danslar yaparak 
değerlendiriyorlar gecelerini. Ama orta kuşak damak zevkini asla ihmal et-
miyor. Süreyya da bu zevki en güzel şekilde duyuruyor doğrusu. Tomris ve 
Kemal Sarper’in yemeğinde Rus mutfağının güzel bir örneğini tattı misafirler. 
Sovyet politikası tartışılsa bile Rus mutfağından ve Rus müziğinden hiç kim-
se vazgeçmiyor. Roma’da, Paris’de, Londra’da, New York’ta, Los Angeles’de 
de pek çok Rus lokantası var biliyorsunuz. Eski Rus şarkıları söyleniyor, ne-
fis Rus yemekleri, votkalar, havyarlar yeniyor. Kapanan bir tarih canlanıyor 
gözlerde.”43 

Mutfak, salon düzeni eskisi gibiydi. Yemekler bir başkaydı. Güngör Uras, 
Süreyya’nın “klasik mönü”sünü veriyor:

“Önce masaya tereyağı ile kızarmış çavdar ekmeği gelir. Sonra bolca küçük 
salatalık turşusu. Bu turşular Ankara’nın Çubuk ilçesinde yabani dereotu ile 
hazırlandığından tadı farklıdır. Sonra büyük bir yeşillik tabağı, masanın orta-
sına konulur. Küçük kaselerde buzlu su içinde kırmızı turp getirirler. Sarı vot-
ka ikram ederler.

Süreyya’nın klasik başlangıç ikramı tuzsuz havyar, patlıcan salatası, haşla-
ma veya yağda kızarmış karides, yağda kızarmış maydonoz ile... Rus salatası, 
kaliteli lakerda ve kaliteli tuzsuz beyaz peynirdir.

Süreyya’nın klasik ana yemekleri ise, kremalı borch (lahana) çorbası, kuzu 
kavski, kievski ve bunların yanında cilav (İran pirincinden pilav)dır.

Balık olarak levrek ve kalkan balığı, ender olarak kılıç şiş bulunur.

Bunların üzerine yenilecek klasik tatlı ise, üzeri gelin telli parfedir. Parfe bir 
çeşit meyveli dondurmadır. Gelin teli ise, Süreyya’nın keşfi, tencerede kayna-
tılan şeker ve glikozun demir tarak ile şekillendirilip, dondurulmasından elde 
edilen bir çeşit gelin teli benzeri şekerlemedir.

Parfe üzerine kahve-çay ile birlikte çikolata ve likör veya konyak ikram 
edilir.”44 

Süreyya Homyak, çok yıllar önce Baba’nın lokantasında, sonra Ankara’daki 
mekânında olduğu gibi, bu defa da İstanbul’daki yerinde, masalar arasında 
dolaşıyordu.  Gelenlere iltifatlar yağdırıyordu. Sofralar donatılırken kontrol 
ediyordu. Yenecek yemekler, içilecek içkiler üzerinde tavsiyeler de bulunu-
43  Gül-Peri, “Süreyya’da güzel bir yemek”, Akşam, 22 Ocak 1970.
44  Güngör Uras, “Doğan da Ölmüş”, Milliyet, 5 Mart 2000. 
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yordu. Bir eksik olmasın yeter ki. Her şey eskiden olduğu gibi olsun. Güngör 
Uras, onun masalar arasında dolaşırken mendil cebinde taşıdığı uzun limonata 
bardağındaki sulu rakısını çıkarıp, bir yudum aldıktan sonra tekrar yerine koy-
duğunu söylemeyi de unutmuyor. 

Süreyya Bey, bazen eski tanıdıklarıyla, özellikle Ankara’dan tanıdık sima-
larla restoranında karşılaştığında keyifleniyordu. Semih Günver, İstanbul’a 
gittiğinde Süreyya’ya uğramayı ihmal etmiyor: 

“Ölünceye kadar eski günlerin parlak anılarını, ara sıra kendisini görmek 
için Bebek’e gittiğimiz zaman, bizlerle paylaştı. Yorulmuştu, yüzündeki tik 
artmıştı, elleri titriyordu.”45 

Son yıllarında bir gözü kapanmıştı.46  

Süreyya’nın ölümü
Yaşamın kaçınılmaz “an”ı Süreyya Homyak’ı 1984 yılında yakaladı. 

Cumhuriyet’in toplumsal aktüalitesine adıyla, yeriyle, yemekleriyle sayfa-
lar ekleyen, “Ankara yaşamının unutulmaz bir siması ve mesleğinin parlak 
bir temsilcisi”47 olan Süreyya Bey, o yılın mart ayında 93 yaşındayken öldü. 
Gazeteler Süreyya’nın “ölüm”ünü haber yaptılar.48 

14 Mart günü Bebek Camii avlusu kalabalıktı. Onu tanıyanlar, onun 
Ankara’daki ve İstanbul’daki mekânlarında hoş saatler geçirmiş olanlardan 
bazıları cami avlusunu doldurmuşlardı. Örneğin, Paşa’nın büyük mahdumu 
Ömer İnönü (Çetin Altan, “İsmet Paşa’nın oğlunu içeri almazlardı,” diyor. O 
zaman, içeri alınmayan Ömer İnönü değil, Erdal Bey miydi acaba?), eski ba-
kanlardan Hayrettin Erkmen, diplomat Orhan Eralp, Ankaralı tiyatro sanatçısı 
Nihat Akçan, akordeonlu ünlü komik adam Celâl Şahin ve daha nice tanınmış 
sima Süreyya’nın son yolculuğunda hazırdılar. İstanbul’un pek çok otel ve 
lokantasının çiçekleri cami avlusuna sıralanmıştı. Zenginlerimiz Vehbi Koç, 
Rahmi Koç, Erol Sabancı çiçek göndermeyi unutmamışlardı. İşte, Süreyya, 
böyle bir uğurlamayla Âşiyan’da toprağa verildi.49 

Bir gazeteci, onu tanımış kişilere sormuştu. Süreyya nasıl biriydi? 

İki ezeli rakip siyasi partinin ünlü aktörlerinden Cumhuriyet Halk Partisi’nin 

45  Semih Günver, age, s. 41. 
46  Süreyya Tarihi’ne “katkı” değeri yok; ama, düşeceğim birkaç satırlık kişisel “not”tur: 
Ben, Süreyya Bey’i, Günver’in “elleri titriyordu” diye son yıllarını anlattığı, Uras’ın masalar 
arasında turladığını söylediği o günlerde -ilk ve son defa- görmüştüm. Babam ve annemle 
1970’lerin sonlarına doğru birkaç günlüğüne İstanbul’da bulunuyorduk. Babam, “Bu akşam 
Süreyya’ya gidelim,” dedi. Gittik. Masamıza oturduk. Birkaç dakika sonra yanımıza yaşlı bir 
adam geldi. Süreyya Bey, babama sarıldı. Eğildi, annemin elini öptü. Konuştular. Masamıza 
çiçek gönderildi. Annem, “Süreyya Bey hiç değişmemiş,” gibi bir söz etti. İstediğimiz 
yemeklerin dışında masamıza pek çok şey taşındı o gece, ikram faslından. Gitme zamanı 
geldiğinde, Süreyya Homyak bizimle birlikte kapıdaydı.  
47  Semih Günver, age, s. 41.
48  “Süreyya öldü”, Milliyet, 14 Mart 1984.
49  “Süreyya Homyak Âşiyan’da toprağa verildi”, Milliyet, 15 Mart 1984.  
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eski bakanı, genel sekreteri Kemal Satır, “Ölümüne kadar mesleğine bağlı, 
müşterilerine saygılı ve restorandaki gıda maddelerini itina ile seçen, bran-
şının müstesna bir adamıydı,” derken, Demokrat Partili Mükerrem Sarol, 
“Duygulu, zarif ve nazik bir insandı,” diye tanımlıyordu onu.  

Çetin Altan; ona da sormadan geçmemişler. Cevap vermiş: “Gençliğimizde 
Süreyya Gece Kulübü’ne ulaşmak sıkıntılı bir amaçtı bizim için. Süreyya 
Homyak, o günlerde biz genç gazetecileri bir sosyoloğ gibi dinler ve ince il-
tifatlarda bulunurdu. Kendisiyle ve ‘yeriyle’ sayılamayacak kadar çok anım 
vardır.” Altan, “anı”larını eski yazılarında bırakıp, bu kadar konuşmuş.

Gazeteci Cüneyt Arcayürek’ten şöyle bir cevap gelmiş: “Esnek, güler yüz-
lü, sevecen bir adam. Gel gelelim, başka bir özelliği var: Sır tutmasını bilmek 
(...) Süreyya Pavyonu’nu dolduran dönemin bütün önde gelenlerinin önemli 
sorunları tartıştıkları masalara Süreyya Bey hizmet ederdi. Hemen her önem-
li olayı, gelişmeyi, belki de pek çok kişiden önce duyardı. Duyardı ama, kim-
seye söylemezdi.”

Gazeteci Mehmed Kemal ise, Süreyya’nın “gazeteciler”e yaklaşımını “fark-
lı” anlatıyor: “Bizim için kapıdan girince solda Amerikan barın önünde bu-
lunan birkaç masayı ayırmıştı. Orada oturur, yer, içer, biraz aşağıda bulunan 
kod(a)man müşterilerin, siyasetçilerin yiyip içmesine bakardık. Onlara hizmet 
ederken duyduğu önemli haberleri hemen bize ulaştırırdı Süreyya.”50

Demek ki, Arcayürek’e “sır tuttuğu”ndan haber sızdırmazmış. Mehmed 
Kemal’e ise “sır tutamadığı”ndan, duyduklarını nakledermiş Süreyya Bey. 

Süreyya sonrası
Peki, Süreyya Bey’den sonra ne oldu, ne bitti; bir başka deyişle, “Türkiye 

Tarihi” nasıl biçimlendi?

Süreyya Bey’in ölümünden sonra restoranı bir süre daha Asiye Hanım iş-
letti. Asiye Hanım ile Süreyya’da çalışan amcası Nevzat Uzun’un aracılığıy-
la Ankara’da 1955’de daha 13 yaşındayken komi olarak çalışmaya başlayan 
Rizeli Doğan Uzun, Bebek’teki yeri, başkalarına satılıncaya kadar açık tut-
tular. Doğan Uzun ile kardeşleri Hacı ve İbrahim, garsonlar Süreyya’yı iş-
letip Asiye Hanım’e baktılar. Kurulu düzen korundu. Kalite düşmedi. Asiye 
Hanım, her akşam “köpeği Muşka ile gelip bir köşeye otururdu.”51 

Ve Asiye Hanım da Süreyya’dan bir yıl sonra öldü. Bir karı-kocaydılar. 
Çoluk çocuk yoktu. Böylece bir ailenin yüzyılın başında Rusya’dan başlayan, 
İstanbul’a, oradan Ankara’ya sıçrayan, buradan yine İstanbul’a uzanan yaşam 
serüveni geçmişin sayfalarına karıştı. 

Homyak ailesinin bu dünyayı terk eylemesinden sonra Bebek’teki yer ter-
kedildi. Yeni sahipleri, bu yeri “S Restoran” adıyla işletmeye başlamadan, 
1987’de Doğan Uzun ve Halil Demirkaya, Süreyya’nın bir kısım persone-
50  “Ne dediler?”, Milliyet, 15 Mart 1984. 
51  Güngör Uras, agy.  
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liyle İstinye’de yol üzerinde ahşap bir konağa geçmişlerdi. Yeni yerin adı, 
“Bebek Süreyya”ydı. Bir süre sonra Demirkaya ortaklıktan ayrıldı, Doğan 
Uzun da 2000 yılında bir trafik kazasında otomobili devrilince öldü. (Bu ara-
da Doğan Uzun Süreyya’daki ortaklığını koruyarak, onun hemen arkasında 
bir yer almış, “Doğan Restoran”ı açmıştı) O ölünce, burayı, çocukları Ersin-
Oya Uzun, amca İbrahim Uzun ile birlikte işletmeye devam ettiler. Fakat 
uzun sürmedi; devrettiler. Aynı yerde bir balık lokantası açıldı. Oya Uzun 
ise Tarabya’da “Canape Pastanesi”ni kurdu. Daha sonra buna Yeniköy’de bir 
şube ekledi.52 Süreyya’nın şeflerinden Osman Aygen de Bebek Oteli altında 
“Les Ambassadeurs” lokantasını açtı. Aygen’in ölümünden sonra aynı yeri 
Güngör Su işletti. 

Ankara’da, Süreyya’nın lokalini kapatmasından sonra onunla İstanbul’a git-
meyip kalanlar vardı. Homyak, İstanbul’a taşındıktan sonra yanında çalışanla-
rın her biri, bir yerlere dağılmıştı. Karpiç’ten ayrılıp Süreyya’ya geçen garson-
lardan Cevdet ve Bektaş Güzey kardeşler, Yenişehir’de Bestekâr ve Güfte so-
kaklarının kesiştiği köşede kendi adlarına bir gazino açtılar. Hatta bu yeri aça-
cakları tarihte Süreyya Homyak Ankara’ya gelmişti; tutulan yere kendi adının 
verilmesini istedi. Böylece “Yeni Süreyya”nın da isim babası oldu. Burası, bir 
kuşak sonrasında Ruhi ve Ramiz Güzey kardeşlere kaldı. Onlar da Süreyya 
Homyak’ın yanında küçük yaşta garsonlar arasına katılmışlardı. Bektaş ile 
Cevdet, dayıları olurdu.53 Ancak burada gazinocu anlayışıyla hareket edildi. 
2003 yılına kadar Yenişehir’de kalındı. 

Şimdi, Beysukent’te bir “Süreyya” var.54

52  Güngör Uras, agy.
53  Leyla Tavşanoğlu, agy. 
54  Ankara “aleyhine” yazı yazmayı kendine görev edindiğini, bu kente (Ankara’ya) geldi 
mi, “boğulduğu”nu söyleyen bir gazete yazarı, biraz dedikodu yapıp, arkadaşlarıyla birlikte 
İstinye’deki Süreyya’da yemek yediğini belirttikten sonra şöyle yazıyor: “Hani şu Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında Ankara’da Atatürk’ün de müdavimi olduğu ‘Karpiç’in sahibinin İstanbul’a 
göçtükten sonra açtığı lokanta!” Yazarın yazısının başlığı da, “Seni Unutmadım Ankara” 
(İsmet Berkan, Radikal, 1 Mart 1998). Gazeteci, “Ankarası” için, “unutmadım” diyor; ama, 
Ankara’yı bilmiyor. Bu dünyadan 1953’te göçen Karpiç Baba’yı İstanbul’a götürüp lokanta 
açtırtıyor. Sonra, Süreyya’yı getirip Karpiç’in sahibi yapıyor. Neyse ki, Karpiç’e ve Süreyya’ya 
servis yaptırmıyor. Atatürk’ü Karpiç “müdavim”i yapıyor. Okuyan sanacak ki, rahmetli, öğlen 
akşam Karpiç’in masasında ömür tüketmişti. (Karpiç’e on yıl içerisinde birkaç defa uğramıştı) 
1999’da her hâlde genç bir gazeteci Sibel Arna. Onun da amacı, İstanbul’daki bir lokanta 
üzerine yazı yazmak gibi bir şey. O da yazısına, “Atatürk de burada yerdi” diye başlık atmış 
(Milliyet Vitrin, 23 Ekim 1999). Adres olarak Bebek’teki “Süreyya”yı gösteriyor. Bir yazıda, 
Atatürk adı geçmezse olmaz! İllâ bir masaya oturtacaklar. O, masada oturacak, rakı içecek. Ne 
Atatürk’ü? Ne Süreyya’sı? Atatürk’ün öldükten otuz yıl sonra Bebek’teki Süreyya’da işi ne?  
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Özet: Yazı, Ankara’nın ünlü gece kulübü “Süreyya” ve sahibi Süreyya Homyak 
(1891-1984) ile ilgilidir. Süreyya Homyak’ın asıl adı, Serj Homyakof’tur. Çarlık 
Ordusu’nda bir teğmen olan Homyakof, 1917 Rus Bolşevik Devrimi’nden sonra 
İstanbul’a gelen “Beyaz Ruslar”dandır. Ünlü Karpiç Keçeci (Georges Karpitch)’nin 
restoranında çalışmış, 1943 yılında Ankara’da, Yenişehir’de kendi adıyla anılan gece 
kulübünü kurmuştur. 1966’da İstanbul’a taşınmış, yine kendi adıyla bilinen restoranı 
işletmiştir. Ankara ile İstanbul’un gece yaşamının mekânları ve yeme-içme kültürün-
de iz bırakmış kişilerdendir.  
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“Only and only Süreyya in Ankara…”

Abstract: The article is about Süreyya Homyak (1891-1984) who is the owner 
of “Süreyya” the night club in Ankara. The real name of Süreyya Homyak is Serj 
Homyakf who was lieutenant at the char’s army. Hes one of the White Russians who 
had come to İstanbul after the Bolshevik Revolution. He had worked at the famous 
Karpiç Keçeci’s (Georges Karpitch) restaurant and started his own restaurant in 1943 
by his name “Süreyya” the night club in Yenişehir. In 1966 he moved to İstanbul aga-
in. He is one of the figures who has a remarkable name in the culture of Ankara and 
İstanbul’s night life and cusine.          
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