Müzeyyen Han›m, manavdan
sebze seçer gibi emlak topluyor
zand›m. Fakat e¤itimime yine paras›z
olarak devam edebilmek için, yüksek
puanla ö¤renci kabul eden matemati¤i
seçtim. Üniversiteyi Ankara’da bitirdim.
Matematik ö¤retmeni olarak 31 y›l çal›ﬂt›ktan sonra Milli E¤itim Bakanl›¤›’ndan
emekli oldum.

19 ayr› mes le ¤im var
Yüzme ve kamp hocas›y›m; uzun y›llar
boyunca Devlet Deniz Kamp›’nda idarecilik görevinde bulundum. Halen de
spor yapmay› sürdürüyorum. Birçok kez
araba ald›m ama hepsini satt›m, ﬂimdi
bol bol yürüyorum. Bir süre ipek böce¤i
tohumu pazarlad›m. E¤itimcili¤e devam
etmek üzere dersane açt›m. Ancak, asl›nda dersane düﬂüncesine karﬂ›y›m. Ailelerin, çocuklar›n› dersaneye göndermekte zorland›¤›n› gördükçe üzüldüm.
‘Ö¤renciyi para karﬂ›l›¤› e¤itmek bana
göre de¤il’ deyip b›rakt›m. Piﬂman de¤ilim, bana göre dersanelerin ald›¤› para haramd›r.
GAYR‹MENKUL müzayedelerinin tan›d›k simas› Hikmet Müzeyyen Say›n, ilerlemiﬂ yaﬂ›na ra¤men TMSF’nin açt›¤›
hiçbir ihaleyi kaç›rm›yor. ‹lginç giyimi,
sürekli taﬂ›d›¤› t›ka basa dolu poﬂetleri
ve müzayede salonunda yüksek sesle
yapt›¤› konuﬂmalarla herkesin merak›n›
uyand›r›yor. Son derece ciddi bir ortamda, katalogdan rastgele seçti¤i gayrimenkulleri sat›n al›p giden Müzeyyen
Han›m’›n hikayesi de, en az görünümü
kadar çarp›c›…

T›b b› kazand›m
ama mate ma tik tah si li yap t›m
1924 Adana do¤umluyum. Aslen Selanikliyiz. Adana K›z Lisesi’nde paras›z yat›l› olarak okuduktan sonra Fen kolundan birincilikle mezun oldum. T›bb› ka-
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Dün ya va tan da ﬂ›y›m
Yeﬂil pasaport sahibiyim, dünyan›n her
taraf›n› gezdim.Gelecekte bir gün, dünyadaki s›n›rlar›n kalkaca¤›na inan›yorum. Kendi ülkemde yaﬂanan yoksullu¤un da gün gelip bitmesini isterim. Fakat maalesef Türkiye’de insana de¤er
verilmiyor. Özellikle yaﬂl›lara yönelik
hizmetleri yetersiz buluyorum.

Siya set te ara d› ¤› m› bu la ma d›m
Milliyetçiyim. Nam›k Kemal ﬂiirleriyle
büyüdüm. Dedem kad›yd›, babam avukat. Sa¤ görüﬂe yatk›n›m. Bir dönem,
Adalet Partisi’nde politik çal›ﬂmalarda
bulundum. Liberal ekonominin milleti
fakirleﬂtirdi¤ini, aç b›rakt›¤›n›, h›rs›z
yapt›¤›n› gördüm. Sosyal yap›ya dönmek
gerekti¤ini düﬂünüyorum.

Re cep Ta yip Er do ¤an’›n
ba ﬂa r› s› be ni ﬂa ﬂ›r t› yor
Ne geçmiﬂtekileri, ne de ﬂimdiki politikac›lar› be¤enmiyorum. Atatürk d›ﬂ›nda
lider tan›mam. Fakat Recep Tayip Erdo¤an’›n baﬂar›s› beni bile ﬂaﬂ›rt›yor. Onun
böyle baﬂar›l› olaca¤›n› hiç beklemiyordum. O da benim gibi dünya vatandaﬂl›¤›na oynuyor.

Ma den sa ha s› iﬂ let mek is ti yo rum
1996 y›l›nda ‹ngilizlere ‹zmir’in Sancak Köyü’nde bir alt›n madeni satt›m.
As›l de¤eri 30 bin dolard›, çok pazarl›k
ettiler 10 bin dolara b›rakt›m. Eskiden
beri, bir maden sahas› iﬂletmenin hayalini kurar›m. Bugüne kadar bir çok defa
maden iﬂletme ruhsat› ald›m ancak iﬂletemeden kaybettim. Yine de ‘hayalin nedir’ diye soracak olursan›z, bir gün mutlaka bunu yapmak istedi¤imi söylerim.

Bir daha ev lenmem,
Türk er kekleri ni
egoist buluyorum
Eﬂim yüksek inﬂaat mühendisiydi. Köy
‹ﬂleri Bakanl›¤›’nda çal›ﬂ›yordu. Sadece
7 y›l evli kald›k, sonra vefat etti. Öldü¤ünde 3 çocuk sahibi genç bir kad›nd›m.
Fakat art›k bir anneydim, bir daha evlenmeyi düﬂünmedim. Zaten Türk erkeklerini egoist ve asosyal buluyorum. Bununla birlikte gençlere evlenmelerini,
özellikle kad›nlara anne olmay› tavsiye
ederim.

3 çocu¤u mun
hep si master yap t›,
9 to runum var
‹ki k›z, bir erkek evlat sahibiyim. 39 ve
41 yaﬂlar›ndaki iki k›z›m mali müﬂavir,
43 yaﬂ›ndaki o¤lum bilgisayar uzman›.
Hepsi Amerika’ya gittiler, master yapt›lar. Dokuz torunumun sekizi erkek, sadece biri k›z ve o da yak›nda veteriner
ç›kacak. O¤lum Ankara’da yaﬂ›yor. Tunal› Hilmi Caddesi’nde, bana ait dairede
Mikom Bilgisayar Madencilik adl› ﬂirketimde orta¤›z.

Uyumlu giyinirim,
saç›m› kendim ke serim
Dikiﬂ dikmeyi çok eskiden beri biliyorum. Modaya uygun modelleri dikebilirim. Odalar dolusu giysim var. Kolay giyinirim. Uyum yapmay› severim. Eskiden
mücevhere düﬂkündüm ama art›k pek alm›yorum. Saç›m› kendim keserim. Bünyem saç boyas›n› kabul etmiyor. Alkol
bana dokunuyor, sigaray› da bir süre
önce b›rakt›m. Yaﬂamam›n nedeni Allah’› çok sevmemdir. Bir de her türlü g›dadan almaya özen gösteririm.

Melih Gökçek yüzünden
gayrimen kul
toplamaya baﬂ la d›m
1965 y›l›nda kocam öldü¤ünde 5000
liram vard›. De¤er kazanacak bir arsa
arad›m, Ankara’da Dikmen’de arad›¤›m
arsay› buldum. Sahibi Kayserili bir past›rmac›yd›. Kendisini ikna ettim ve biraz
da borçlanarak arsay› sat›n ald›m. Daha
borcumu ödemeden, kat karﬂ›l›¤› sat-

t›m. Dört daire verdiler. Dairelerden birini 40 bin liraya elden ç›kararak borcumu kapatt›m. ‹kinci daireyi sat›nca, yine
borçlanarak Dikmen Vadisi’nde 7.5 dönümlük bir arsa daha edindim. Ankara
Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Melih Gökçek benim arsam›n bulundu¤u yeri kamulaﬂt›rd›. Bana 800 milyon lira ödeme
yap›ld›. Sonradan buraya 37 kat imar
ç›kt›. Hatta TBMM’de bile konu oldu.
Ama at› alan Üsküdar’› geçiyor. Aldat›lm›ﬂt›m. Çocuklar›ma de¤erli bir miras
b›rakma ﬂans›m elimden al›nm›ﬂt›. Ben
de öfkelendim ve “madem devlet benim
mal›m› ald›, ben de devletin mal›n› alaca¤›m” diyerek ihalelere gitmeye baﬂlad›m. Sizin anlayaca¤›n›z, “devletin mal›na göz diktim”.

TMSF gayrimen kul le ri ni
top lamak öfke mi ya t›ﬂt› r› yor
Pahal› yerleri tercih etmiyorum. Bunlar› sat›n alacak kadar büyük param yok.

Daha önce edindi¤im gayrimenkullerden gelen kiralar› toplay›p yine gayrimenkule yat›r›yorum.Borsa da oynad›¤›m oldu, hiç biri gayrimenkul gibi karl›
de¤il. Ayr›ca TMSF gayrimenkullerini
toplamak benim öfkemi yat›ﬂt›r›yor. Di¤erlerinden ayn› zevki alam›yorum.
Genellikle uygun fiyatl› olan arsa ve
daireleri seçiyorum. ﬁartname imzal›yorum, teminat yat›r›yorum ve bayraklar›mla birlikte salona gidiyorum. Alaca¤›m gayrimenkulün Türkiye’nin neresinde oldu¤u önemli de¤il. Benim her ﬂehirde evim var.

Apart man la r› m›n,
ar sa la r› m›n sa y› s›n› bil mi yorum
Çeﬂitli yerlerdeki gayrimenkullerimin
tam olarak say›s›n› bilmiyorum. Hala
görmedi¤im pek çok arsam var. Benim
için sat›n almak önemli. Nas›l olsa bir
gün gider görürüm.

Müzeyyen Han›m’›n gayrimenkullerinden baz›lar›
‹STANBUL Küçükçekmece’de 2 yazl›k, Avc›lar Olimpia Köyü’nde 2 arsa
Avc›lar’da oto sanayicilere kiralanm›ﬂ 2 dükkan, Sefaköy’de 2 daire
ANKARA Çankaya’da 1 daire, Tunal› Hilmi’de ofis, Ankara Hastanesi’nin
yan›nda süper lüks apartman, Ankara’da 20 arsa
‹ZM‹R, Peterson Park›’n›n yan›nda Müzeyyen Hoca Apartman›
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