
H.Ö: 29 Mayıs 2013 Çarşamba. Kaynak kişi Vefa Zat, 
görüşmeyi yapan Hüseyin Öney, yer İstanbul Karagüm-
rük, Vefa Bey’in evindeyiz. Vefa Bey, öncelikle biz sizi 
tanımakla başlayacağız; nerede doğdunuz, eğitiminiz 
nedir, kendinizi kısaca tanıtır mısınız? 

V.Z: Anladım. 1941 İzmir doğumluyum. İzmir’de doğ-
muş olmama rağmen hayatımın aşağı yukarı tama-
mı İstanbul’da geçmiştir ama aslen İzmirliyim yani. 
Babam da aynı şekilde, annem de İzmir’den. Eğitim 
durumuna geçeyim mi acaba? 

H.Ö: Tabi ki, buyurun lütfen. 

V.Z: 1940’lı yıllarda, ‘48 yılında İstanbul’da Oruçga-
zi Okulu, 56. İlkokul olarak geçiyordu o zaman, işte 
orada ilkokula başladım. İlkokulu bitirdiğim, mezun 
olduğum dönemde Samatya’da, İstanbul’un Samatya 
semtinde oturuyordu ağabeylerim, onun, onların ya-
nında kalıyordum ben o zaman. Samatya biliyorsunuz 
çok meyhaneleri bol bir semt. Arkadaşlarla surların 

üzerinde oynarken, arkadaşlardan biri dedi ki, işte 
şeyde, Pazar Meydanı’ndaki meyhanelerden biri komi 
arıyor dedi, bir meyhane, Bülent’in esnaf meyhane-
si. Ben de dünden hazırım, şeyi, daha evveliyatı var, 
parklarda çocukların, Aksaray parkında çocukların, 
komi çocukların koşuşturmaları bana çok ilginç gelir-
di. Böyle bir şeyi duyunca benim hemen isteğim doğ-
rultusunda şeye müracaat ettim, komi arayan yere 
müracaat ettim, hadi gel başla falan dediler. İlkokulu 
yeni bitirmişim daha, 12-13 yaşındayım ve meyhane-
de başlıyorsunuz. Meyhane o zaman komi diyorlardı 
da miço diyorlar meyhane komilerine. Orada aşağı 
yukarı üç ila altı ay arasında çalıştım, annem yükse-
kokul mezunu olduğu için pek yanaşmadı buna, dedi 
ki, hani mademki bir çalışma hayatına girdin neden 
meyhanede başlıyorsun, daha ciddi bir yerde başla-
yamaz mısın, diye çok ısrar edince ben dayanamadım 
çıktım, oradan ayrıldım. Kendisi de o zaman Saatli 
Maarif Takvimi, biliyorsunuz tarihi bir takvimdir, 
Saatli Maarif Takvimi’nin sahibi Ali Naci Kasım Bey 
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Vefa ZAT:
1941 İzmir doğumlu. Küçük yaşta İstanbul’a taşındılar. Henüz 11 yaşındayken Samatya’da Bülent’in Esnaf 
Lokantasında (Meyhane) üç ay çalıştı. 1956 yılında henüz  15 yaşında İstanbul Hilton’da çalışmaya başladı. 
26 yıl çalıştıktan sonra 1981 yılında 41 yaşında bar süpervizörü olarak emekli oldu. Meslek yaşamı bo-
yunca yerli yabancı devlet büyükleri, sanatçılar, iş adamları ve birçok tanınmış simaya hizmet etti. Emekli 
olduktan sonra Senatör oteli, Taksim Green Park gibi birçok işletmeye danışmanlık, müdürlük görevinde 
bulundu.  Çeşitli kurum ve kuruluşlarda “Servis ve Bar”, İçki Yapım Teknolojisi, uluslararası Kokteyller” ders-
leri verdi. Dünya Barmenler Birliğine bağlı Türkiye Barmenler Derneği onur kurulu üyesidir. Dünya litera-
türüne ve kokteyl kitaplarına girmiş pek çok özgün kokteyli bulunmaktadır. Kitapları Barmeniniz diyor ki, 
Şerefe, Uluslararası Kokteyller, Bar-Servis ve Kokteyl rehberi, Adabıyla rakı ve çilingir sofrası, Eski İstanbul 
Barları, Eski İstanbul Meyhaneleri, Ömür Çiçekleri, Koktel sanatı (Lezzetlerle Dans), Fethi Güngör (usta)ile 
balık yemekleri, Eski İstanbul Otelleri ve Biz rakı içeriz, Adabıyla Rakı ve Çilingir Sofrası, Rakı Ansiklopedisi. 
Cumhuriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerine mesleğiyle ilgili yazıları bulunmaktadır. Metro Gastro, ve Bar 
Club dergilerine içki kültürü ve eğlence dünyasıyla ilgili yazılar yazmaktadır. Türk Tarih Vakfının Dünden 
bugüne İstanbul Ansiklopedisine Meyhane, İçki ve Eğlence dünyamızla ilgili maddeler yazmıştır. Dünya lite-
ratürüne girmiş ilk Türk barmendir. Halen İstanbul Karagümrük’te yaşamını sürdürmektedir.


