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Milyarlık tabloların “eski” sahibi olan Birkök'ün hazin öyküsü

Sarı Köşk ün sırrı
çözülemedi
Selm a TÜKEl TÜKEL

MW

Öldükten sonra geride bıraktığı m ily a rla rla ölçülen “O sm an Ham di B ey” tabloları, çok
sayıda sanat eserinin bulunduğu Şişli'deki Sarı Köşk’ü ve büyük
- ---- — — —,
serveti ile arm atör S aim Birkök'ün yaşam ı bir ro m ana benziyor.
I
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Servet değerindeki tablolar
Büyük Türk ressamı Osman Hamdi Bey'in 1906 yılında tual üzerine
yağlıboya ile yaptığı 221X120 boyutlarındaki "Kaplumbağa Terbiyecisi"
adlı ünlü tablosu. Birkök'ün köşkteki koleksiyonunda ye r alıyordu. Tab
lo. "Birkökler Vakfı" için yapılan müzayedede en yüksek fiyata satıldı...

İşte bu köşk

Sonu acı oldu

Saim B irkök'ün sahip olduğu m alvarlıkları arasında.
Ş işli A bide-i H ü rriye t Caddesindeki bu köşk de bulunu
yor. Köşkte çok değerli eserler, tab lolar bulunuyordu...

Birkök, acı b ir şekilde öldü. Oğlu yerine koyduğu evlatlığının davranış
larına dayanamayıp e lin i kana bulayan Birkök. tutuklandığı o gün: K a
der insana nasıl b ir oyun, b ir son hazırlıyor, ke stlrile m iyo r' diyordu.

Selma TÜKEL / İSTANBUL, (Hürriyet)
ON günlerde, yapılan müzayede ile ko
leksiyonundaki Osman Hamdi Bey'in
“Kaplumbağa
Terbiyecisi
Kız”
ad
lı tablosunun iki milyar liraya yakın bir fiyata
satılması ve çok sayıda sanat eserinin bu
lunduğu Şişli'deki Sarı Köşk'ten bir başka
tablosunun kaybolması ile adı ortaya çıkan
armatör Salm Birkök'un sırrı, tüm çabalara
karşın tam olarak çözülemedi.
Ölümünden dokuz yıl önce, 1962 yılında
düzenlemiş olduğu bir vasiyetle çok zengin
malvarlığını, kurulmasını istediği “Birkökler
Vakffna bırakan Salm Blrkök, o tarihten
dört yıl sonra da, 1966 yılında işlediği bir ci
nayet nedeniyle tutuklanmış ve 1971 yılında
davası henüz daha sonuçlanmamışken, te
davi edildiği hastanede kanserden vefat et
mişti.
“Salm Birkök, işadamlığının, armatörlü
ğünün yanı sıra; sanata, tarihe, sanat tarihi
ne son derece meraklı, tipik bir OsmanlI be
yefendisiydi. Şişli’deki evi, özel bir müze gi
biydi.”
“Birkökler Vakffnın başkanı, YÖK eski
başkanvekilf ANAP İzmir milletvekili Prof.
Dr. Kemal Karhan, kim olduğu merak edilen
Birkökü böyle niteliyor...
Birkök, aralarında Osman Hamdi Bey’in
tablolarının da bulunduğu bütün sanat eser
lerinin ve malvarlığının satılarak, elde edi
len parayla kurulmasını istediği “Birkökler
VakfTnın çalışmasıyla ilgili ayrıntıları vasi
yetinde belirtmiş; vakıfta görev almasını is
tediği kişileri tek tek yazıp göstermişti... Bu
kişiler arasında, o tarihte İstanbul Teknik
Üniversitesi Gemi İnşaat Fakültesi’nde öğre
tim üyesi olan ve Birkök’ün yakın dostu
Prof. Dr. Kemal Karhan da bulunuyordu...
1971 yılında Salm Birkök’ün vefatı ile or
taya çıkan vasiyetin, kendi lehlerine iptali
için uzak akrabaların açtığı davanın, tam 19
yıl sonra ve birkaç ay önce “ret” ile sonuç
lanması üzerine, Kemal Karhan, tereke işle
rini yürüten İstanbul 1’inci Sulh Hukuk Mahkemesi’nin başvurusu üzerine, vakıf başkan
lığı görevini üstlendi. Dr. Kemal Karhan,
Birkök’ün vakıf üyeleri olmalarını istedikleri
içinde sağ olan tek kişiydi... Vakfın, üyelikle
rine de Prof. Kemal Kartıan’ın onayı ile vak
fın tereke memuru avukat Erdoğan Özkısacık ve. terekenin mali işlerini yürüten muha
sebeci Turgan Tekin Özkök getirildi.
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“Hastaneye yetİştîrİn ölmesİn..."
Salm Blrkök’ün sanat eserleri ve tarih
merakı ile dopdulu geçen başarılı yaşamı

K İM ?

Saim BİRKÖK
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ANIYANLAR Karadenizli Salm
Birkök ü anlatırken, onun özellikle,
‘müstesna kişiliği, bitip tükenmeyen
enerjisi, vatan ve millet sevgisi, çalışma
azmi’ üzerinde duruyorlar... Blrkök. aslen
Ünyeli olan varlıklı bir ailenin İlk çocuğu
olarak, 1891 yılında İstanbul’da doğmuştu,
babası Hacı Mehmet, annesi Fatma
Hanım'dı...Sonra, sırası ile; Halide, Sadi,
Makbule doğmuşlardı...Makbule Hanimin
kısa süren evliliği dışında, diğer üç kardeş
hiç evlenmemiş... Salm Bey.yedeksubay
olarak katıldığı Vinci Dünya Savaşı’nda
yaralanır ve tedavi edildiği Kayseri'deki
hastanede, bir başka yedeksubayia tanışır.
Daha sonra, bu kişinin, adını Salm koyduğu
oğiuna büyük yardımlarda bulunur. Salm
Ğökdoğan adlı bu gencin, manevi babası
olur...Onu İsviçre'ye öğrenime gönderir,
İTÜ İnşaat Fakülteşi'nde okutup mühendis
olmasını sağlar... işlerini destekler. Salm
Ğökdoğan, TTUde Kemal Karhan ın sınıf
arkadaşı olur. Ne var ki, inşaat mühendisi
olarak hayata atılan arkadaş çocuğu Sakn
Ğökdoğan, o yıllardan sonra, Saim
Blrkök’e, dert üstüne dert, borç üstüne borç
getirmiş.. Ve Blrkök dayanamayıp onu
öldürmüş.
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________________ KİMDİR?
75’inci yaşında, bakıp yetiştirdiği, oğul gibi
bağrına bastığı Saim Gökdoğan’la ilk büyük
ve onulmaz darbeyi yemiş...
1966 yılının 3 Haziran günü, Salm Blrkök,
babadan kalan ve bin gros tonluk gemiler
inşa ettiği Fenerdeki tersanesinde, Salmle
tartışır. Onun, dışarda yaptığı ve yerine ge
tirmediği inşaat taahhütlerinden, kefil oldu
ğu işlerinden, onun için verdiği taahhüt
mektuplarından, kumar ve diğer borçların
dan artık bıkıp usanmıştır. Tartışma sırasın
da, bir an öfkeye kapılır ve tabancasını çıka
rıp ona tek el ateş eder. Sonra içerideki ya
zıhanesine girerek, oradakilere, “Onu he
men hastaneye yetiştirin, ölmesin” der.
Fakat, yaralı Saim yolda ölür. Elini zorla ka
na bulamış olan Blrkök, önce tıbbi gözetim
altına alınır. Bu sırada, kanser olduğu anla
şılır ve 1971 yılında, hastanede kanserden
vefat eder.
Vakfın işleyişi hakkında bilgi veren Kar
han ve özkısactk, “Mahkemece, bütün
menkullerin sahşiarından elde edilecek pa
raların ve gayrimenkulleıin tapularının vak
fa geçeceğini, vakfın Birkök’ün saptadığı
esaslar dahilinde çalışacağını ve vakfın da,
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce denetlenece
ğini ” söylediler.
Taha Toros Arşivi

