


Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları 
Kitap No: 58

Yayın Koordinatörü 
Erdem Zekeriya İskenderoğlu 
Nurullah Yaldız

Zeytinburnu
Anı Defteri

Editör 
Aykut Ertuğrul

ISBN 978-975-2485-36-5

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Sertifika No: 40688

1. Baskı

İstanbul, Mart 2019

Kitap Tasarım Salih Pulcu

Tasarım Uygulama Recep Önder

Baskı-Cilt Seçil Ofset 
100. Yıl Mahallesi Massit Matbaacılar Sitesi  
4. Cadde No: 77 Bağcılar İSTANBUL 
Sertifika No: 12068

444 1984

www.zeytinburnu.istanbul







SUNUŞ

Kıymetli okurlarımız,

Fiziki bir mekân olarak şehirler, bir kere yapıldıktan sonra yapımı durdurulacak donuk me-
kanlar değillerdir. Bilakis şehir, insan tarafından her an yeniden inşa edilir, değişir, dönüşür, 
şekil değiştirir hatta belleklerde ve ruhlarda izler bırakarak fiziki mekân olma özelliğini aşıp 
bir düşünceye dahi dönüşür. Öyleyse insanlığın medeniyet destanının ayrılmaz bir parçası 
olan şehirlerin geçmişten alınan mirasın üzerine, şimdiki zamana kurulduğunu söyleyebil-
mekle birlikte onların aynı zamanda gelecek zamana yazılmış mektuplar da olduğunu ek-
lememiz gerekir. 

İnşası hem ruh hem madde planında her an devam eden bir düşüncenin hafızasız ve hatı-
rasız olması düşünülemez. Bir şehir, belleğinin kuvveti kadar, insanlarının kendi geçmişine 
duyduğu saygı kadar kuvvetli ve önemlidir. 

Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları’nın kuruluşunun temel amaçlarından biri tam da bu 
yüzden şehrin kültürel hafızasını diri tutmaya yönelik yayınlar yapmaktır. Bir sözlü tarih ça-
lışması olarak planlanan elinizdeki kitap; şehrimizin değerli sakinlerinin uzun yıllar boyunca 
Zeytinburnu’nda yaşadıkları, Zeytinburnu’na kendileriyle birlikte getirdikleri, Zeytinburnu’na 
yaptıkları ve daha onlarca zengin ayrıntıyı içermesi açısından eşsizdir. 

Anı Defteri kitabımızın, yayımlandığı andan itibaren bize nereden nereye geldiğimizi, kim 
olduğumuzu ve aynı zamanda kim olacağımızı, nasıl bir şehre dönüşeceğimizi söyleyen bir 
rehbere, ilham verici bir hazineye dönüşeceğinden hiç şüphem yoktur. Bu vesileyle başta 
bu kitabı hatıralarıyla, varlıklarıyla var eden Zeytinburnulu hemşehrilerim olmak üzere, eme-
ği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim.

Murat Aydın
Zeytinburnu Belediye Başkanı
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Abdullah Akdoğan 
Çankırı, 1939

Ben 13 yaşında İstanbul’a geldim. Kazlıçeşme’de deri fabrikaları vardı. Bu 

deri fabrikalarında bizim hemşerilerden çok çalışan vardı. Ben de orada 

çalışan dayımın oğlu Süleyman Sülek’in yanına geldim. Onunla birlik-

te 5-6 sene bekâr odasında kaldık. Yemeğimizi de kendimiz yapıyorduk. 

Bazen lokantada yediğimiz olurdu. Ama lokanta pahalı gelirdi. Öğlenle-

ri bakkal dükkânlarından ekmek, sana yağı alıp yiyorduk. Akşamları da 

bekâr odasında makarna, pilav falan pişiriyorduk. Osman Çakır diye bir 

hemşerimizin kahvesi vardı. Çankırılılar olarak orada buluşurduk.

2.5 lira yevmiyeyle çalışırdık. 17.5 lira haftalık alıyordum. O paradan 

gene para arttırıyorduk. Deri fabrikasında bir tane ustamız vardı. O de-

rileri işlerdi. Biz de derileri oraya, buraya taşırdık. Ben 13 yaşındaydım, 

13 yaşında beni sigortaya kaydetmişti. Bir Türk’le çalışsaydım kaydet-

mezdi. Beni istese sigortaya kaydetmeyebilirdi, kaçak çalıştırabilirdi. 

Ama yapmadı. İyi bir insandı. 

KAZLIÇEŞME’NIN TARIHI

Kazlıçeşme’de tarihî çeşme vardı, o şimdi battal oldu. Bütün su ihtiyaç-

larımızı oradan temin ediyorduk. Buralarda başka su yoktu. Zaten daha 

öteye de gidemiyorduk. Geceleri dışarı çıkamıyorduk, her taraf çamur-

luydu. Buralar üzüm bahçesiydi.

Fâtih Sultan Mehmed İstanbul’u fethettiği zaman ilk karargâhı Kazlıçeş-

me’ye kurmuş. İstanbul’daki en eski tarihî cami Kazlıçeşme’deki camidir. 

Bak, her camilerin minaresine bak, sağ taraftadır, Kazlıçeşme’deki cami-

nin minaresi sol taraftadır. Niçin? Ezan okunduğu zaman İstanbul’dan 

biraz daha duyulsun diye. Cami fabrikaların içinde, yolun üstündeydi. 

Fabrikalar dediğim, Kazlıçeşme’den Zeytinburnu’na 135 fabrika vardı. 
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ADNAN MENDERES’IN YOL KONTROLÜ

Kazım Karabekir Camii’nin önüne deniz vururdu. Biz orada denize gi-

rerdik. Rahmetli Menderes o denizi doldururken “Buraya uçak mı indi-

recek?” diye kızanlar vardı. Bir gün öğle paydosunda kahvenin önünde 

oturuyoruz. Rahmetli Menderes üzeri açık siyah bir Mercedes arabayla 

şoförüyle beraber yalnız geldi. O zaman Yedikule’den Topkapı’ya gelen 

yol yeni yapılıyordu. O yolu kontrol etmek için yanında hiçbir koruma 

olmadan gelmişti. 

SUYU ÇIRPARAK GETIRMEK

135 fabrikanın hepsi böyle iç içeydi. Daracık sokaklar leş gibiydi, pis-

likten çöpten geçilmezdi. Çeşme yolun üstünde, şimdi olduğu yerdeydi. 

Fakat oranın suyu Çırpıcı’dan geliyormuş. Fâtih Sultan Mehmed İstan-

bul’u fethettiği zaman o suyu Çırpıcı’dan getirmişler. Böyle kendiliğin-

den akıntı olarak değil, Aksu Fabrikası’nın olduğu yerde suyu çırptıra-

rak getirirlermiş. Yani denizdeki dalgalar gibi, yükselmesini sağlayarak 

Kazlıçeşme’yi aşırtmışlar. 

Mezarlıkların içerisinde su kanalları vardı. Allah rahmet eylesin bizim 

hemşerilerden, Mustafa Kara diye bir müezzin o kanalın içine girerdi. 

Yenidoğan’a kadar giderdi o kanal. Şimdi mezarlıkların altında kaldı. Su 

da kesildi, iptal oldu. Ama çeşmenin beton kısmı duruyor. 

BEKÂR ODASINDAN AYRILINCA

Bekâr odasından ayrıldıktan sonra dayımın oğlunun evinin yanında, 

ahşap kontrplaktan bir gecekondu kiraladım. Üzerine muşamba çekil-

miş, yağmur yağsa altına kovalar, leğenler koyuyorduk. 1957’de eşimi 

buraya getirdim. 8-10 lira aylık kira veriyorduk. Akrabalarımız çoktu, 

burada hep birbirimizi tanıyorduk. Çankırılılar’dan hiç yoksa 2.000 

nüfusun üzerinde aile vardı. Bu yüzden yalnızlık, yabancılık çekmedik. 

Memlekette bir şey olduğunda haberini alabiliyorduk. 

MAHALLEDE YAŞAM

Herkes işinde gücünde, geçim telaşesindeydi. Şimdiki gibi ulaşım da 

yok. Hasta olduğun zaman hastaneye gitmeye araba yoktu. Hastaları 

sırtımızda Ermeni, Rum hastanelerine taşırdık. 

Buralarda biri ev yapacakken paraya ihtiyacı olursa herkes az çok ve-

rerek o ihtiyacını gidermeye çalışırdı. Borcunu ödeyeceğine dair sözü 

senetti. Adam söz verdiğinde senet, çek vermeye gerek yoktu. 

Buralarda çamurdan gezilmiyordu. 85. Sokak’tan yukarıya gece kor-

kudan gidemezdi. Her taraf ekin tarlasıydı. Bazı evlerin bahçelerinde 

kuyular vardı mesela, o kuyular hâlâ durur. Biz orada kovayla su çe-
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kiyorduk. Benim evim Seyitnizam’a biraz daha yakındı, buradan oraya 

kadar kovayla su çekiyordum. Böyle akar çeşmeyi nerede buluyorsun? 

Sonradan sokaklara akar çeşme koydular. Ona da giderdik ama sıra 

gelmezdi. 

Komşuluk ilişkilerimiz çok iyiydi. Birbirimize gider gelirdik. Kıskançlık 

falan bilmezdik. Çocuklar birbirlerinin evine gider, komşuların evinde 

yer içerdi. Cenaze olunca herkes gelirdi. Özellikle Çankırılılar’ın cena-

zesi çok kalabalık olurdu. Çünkü bizde cenazeyi duyan nerede olursa 

olsun gelirdi. 

IŞE GIRINCEYE KADAR YEMEĞE PARA VERILMEZ

Bizde eskiden bir âdet vardı. Memleketten İstanbul’a gelen biri işe gi-

rinceye kadar yemek parası vermezdi. Herkes sırayla onu alıp evine ye-

meğe götürürdü. Biri kahvaltıya, biri öğle yemeğine, biri akşam yeme-

ğine… Adam işe girinceye kadar cebinden para çıkmazdı. 

Bir de bekâr evine üç beş misafir geldiğinde kaç kişi olursa olsun onu 

lokantaya götürür yemek ısmarlardık. Kendimiz yemesek bile onun 

karnını doyururduk. Aile olmasa bile lokantaya götürürdük. Aile varsa 

eve götürürdük tabi.

Çorbaya katmaya yağ bulamadığımız zamanlar oldu. Hele 74’lerde yağ 

sıkıntısı çok oldu. Ben Semiha Şakir Hastanesi’nin olduğu yerde sigor-

tanın bir dispanseri vardı, orada teknisyendim. Orada Yardımlaşma 

Sandığı kurmuştuk, o yüzden ben yağ sıkıntısı çekmedim. Ama insan-

lar yağ bulamıyordu. Kooperatifimiz olduğu için fabrikalar bize mecbur 

veriyordu. 

Zeytinburnu’nda en temiz elbiseyi giyen belki bendim veya ikinciydim. 

O kadar çamurda yürür giderdim, paçalarım çamur olmazdı. Rahmetli 

hanım bana derdi ki: “Bakıyorum herkesin belden aşağısı çamur, senin 

paçalarında bile çamur yok. Sen yolda nasıl yürüyorsun?” Bir takım el-

bisem vardı, 12 liraya almıştım. Eskici Ahmet diye birisi vardı, seyyar 

satıcılık yapardı. Ondan aldım. O elbise eskimesin diye duvarda asılı 

tutardım. Çizgili yeşil bir elbiseydi. Bir düğüne, bir cemiyete, uzak bir 

komşuya giderken onu giyerdim. Bir ayakkabı aldığımda on sefer pençe 

vurdururdum, patladığı yerleri diktirir öyle giyerdim. Şimdiki gibi bir 

ayakkabı alıp, üç-beş gün giyerek atmak olur mu? Yeni ayakkabıyı nasıl 

bulacaksın? 

Biz bekâr odasında yattığımız zaman altımız lokantaydı. Gece sahura 

kalktığımızda yemeği orada yer, yatmak için odaya çıkardık. Akşam da 

iftarı yine orada yapardık. Bayramlarda da Çankırılılar’ın gittiği Kazlı-

çeşme’deki camide toplanırdık. Yakın olsun, uzak olsun o camiye gelirdi 

Çankırılılar, bayram namazını kılar, orada bir halka oluştururlardı. 

Düğün fotoğrafı.
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Abdullah Uçar
Konya, 1945

İlk gelişim 1961’de Şabanağa’yaydı. Şabanağa, Dikilitaş 7. Sokak. O zaman 

su yok, fırın yok, sinema yok. Kocamustafapaşa’ya sinemaya gittiğimiz 

günler oldu. Kilisenin orada, mezarlıkların içinde Rum Vakfı’na ait bir 

fırın vardı. Teneke arabayla, at arabasıyla Zeytinburnu’na ekmek gelirdi. 

Babam İkinci Dünya Savaşı’nda Davutpaşa’da askerliğe gidiyor, 4 yıl 

askerlik yapıyor. Bitirdikten sonra memlekete dönüyor. Ceddim burada 

esnafmış. Dedemin babası Tahtakale’de büyük tüccar, kuru gıda tücca-

rıymış. Aslım İstanbul’a tâ padişahlık döneminde gelmişler. Sonradan 

babama “Gel, bir arsa çevirelim sana, sen de kalırsın”, demişler. Babam, 

“Çamurun içinde ne işim var?” demiş. Sonra o zamanın parasıyla 500 

liraya Şabanağa’daki gecekonduyu almış. Ben o sırada köyde hafızlık 

okuyordum. Annemi, 9 yaşında 3. sınıfta kaybetmştim. Babam buraya 

üvey annemle gelmişti. Gecekonduyu alınca beni de çağırdı. 

 İlk olarak Harbiye’de bir tatlıcıya girdim, orada 6 ay çalıştım. Ondan 

sonra Karaköy’de motor kasnakları yapan bir yere girdim. Enteresan 

bir şey… Şabanağa’dan Kazlıçeşme’ye kadar yürüyordum, işe gidiyor-

dum, Sirkeci’de iniyordum, tekrar Karaköy Köprüsü’nü geçip Perşembe 

Pazarı’nda işe gidiyordum. Akşamları da aynı şekilde geliyordum. Bir 

çekirdekçi amca vardı trenin içinde; hâlâ onun çekirdek satışını, aldı-

ğım çekirdeği hiç unutamam.

Zeytinburnu’nun yüzde 60’ı fabrikada çalışıyordu o zamanlar. Çünkü 

Zeytinburnu’nun etrafı hep fabrikaydı. Mensucat Santral çok büyük 

fabrikaydı, Derby Lastik Fabrikası çok büyük fabrikaydı, Bozkurt Fab-

rikası, Aksu Fabrikası, onun yanında da mermercinin fabrikası vardı, 

adını hatırlayamadım. Kumaş dokuma büyük bir işti. 
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ALIM GÜCÜNDEN ÖNCE ITIMAT VARDI

1974’te gecekonduyu aldım. Buranın arsasını aldım. 1974’ten sonra am-

cam beni yanına aldı. Amcam kara lastik satıyordu. Onun yanında 2.5 

sene çalıştım. Ondan sonra o toptancı dükkânı açtı, bana devretti pa-

zarları. 40 senelik pazarcılık hayatımda Zeytinburnu’ndaydım. O za-

man insanlarda alım gücünden önce itimat vardı. Birine “Benim param 

yok, maaşı alınca vereceğim” deyince güvenirdin. Senet yok, çek yok 

ama yüzde 80’i borcuna sadık insanlardı. 

Şunu da anlatayım: Bir komşum kaza yaptı Londra Asfaltı’nda. Şu gör-

düğünüz Seyit Nizam Mahallesi, herkes sabaha kadar adamın kaza yap-

tığı yerde mallarını bekledik. Düşün, kendisinde de bir şey yok, ayağı 

kırıldı sadece. Fakat mallarını sabaha kadar bütün mahalleli bekledi. 

Birbirine ihtiyacı olduğu zaman yardım ederlerdi. Mesela pazarda bir 

eksiğim oldu, mal almaya gideceğim yahut da hastalandım, bırakıp ge-

liyordum komşuma, ilgileniyordu. İtimat sonsuzdu.

HIZIR’DAN GELEN TAKTIK

Sakallı bir adam geldi. “Oğlum, ihtiyacı olana ver, eğer kirletmediyse 

malı da geri al, bir hafta da sonra olsa malı al”; “Malı getirdikleri zaman 

eğer giyilmemişse, bir arıza olmadıysa parasını iade et” dedi. Döndüm 

baktım, adam kaybolmuş. Bir daha aradım, bulamadım. Kimse, neyin 

nesiyse bilmiyorum. O adamın taktiğini uyguladım. Parasını da iade 

ettim, malı da aldığım oldu. Şimdi çocuklara söylüyorum: “Kiranızı 

gününde ödeyin, işçinin de maaşını haftalık ya da aylık, günü gününe 

ödeyin. Kendiniz eve para getirmeyin, ben takviye ederim, yeter ki ma-

aşı gününde ödeyin, dürüst olun, doğru olun”. Birisi benden bir şey alıp 

da tezgâhta unutmuş gitmişse ben onu bir gün saklardım, iki gün sak-

lardım, üçüncü gün onu bir fakire verirdim, ihtiyacı olan bir kimseye. 

Sonra mal sahibi gelip de “Benim malım kalmış” dediğinde kaç paralık 

malıysa parasını adama verirdim. Pazartesi Pazarı’nda bir bayan çanta 

unutmuş. Dediler ki: “Bu çanta kimin?” Yanımda işçiler de var, “Oğlum 

bakın, koyun bakalım buraya” dedim. Koydular. Aradan bir saat, iki saat 

geçti. Bir genç bayan kardeşimiz suratı bembeyaz olmuş, “Amca, bura-

da bir çanta kaldı mı?” “Kaldı kızım” dedim. “Amca, içinde çok kıymetli 

eşyam var” dedi. Bilezikle mark… O zaman Avrupa’da duruyormuş, ilk 

gidenlerden, çantayı verdim. “Kızım, bak bakayım eksiğin var mı?” de-

dim. “Amca, ben neye bakayım? Eğer sen öyle bir niyette olsaydın bu çan-

tayı bana göstermezdin” dedi. Çıkardı, bana para verdi. “Amcam, benim 

ihtiyacım yok, ben çalışıyorum, ben Allah’a şükür çalışıyorum. Sen onu 

ihtiyacı olan yahut da bir hayır kurumuna ver, benim namıma, kendi na-

mına ver” dedim.



13Zeytinburnu Anı Defteri

Sevgi, saygı çoktu eskiden. Babanın yanında senli-benli konuşmazdık 

bile. Fakat babam bizi dövmedi, çünkü dövülecek bir iş yapmazdık. De-

diğim gibi terbiyeyi büyükbabadan aldık; ben büyükbabamın yanında 

daha fazla kaldım. Annem olmadığı için büyükbabam beni üvey annem-

le babamın yanına göndermemişti çünkü. Büyükbabam dört dörtlük 

bir insandı, babam da öyle.... Şair ruhluydu, bizim yaptığımız programa 

bir şiir yazardı, onu besteler, okurdu. Babam Osmanlıca da okurdu, de-

demden daha iyi okurdu. Dedem Arapça’yı da iyi bilirdi. Fakat babam 

Osmanlıca uzmanıydı, bu mezar taşlarındaki Osmanlıca yazılarını çok 

güzel okurdu. 

Ben yeni geldim gecekonduya, adamın biri sokakta bağırıyor: “Tazee …” 

“Bu taze ne” diye üvey anneme sordum. “Oğlum, yoğurt satıyor, taze diye 

bağırıyor” dedi. Gece akşam üzeri gelirdi, akşam namazından sonra ge-

lirdi. Taze süt de satardı, yani ineklerden yeni sağılmış. Biliyorsunuz, 

çiftlik vardı şu pasajın olduğu yerde. Mandalar vardı, İstanbul’un büyük 

pastanelerine manda sütü veriyorlardı. Buralar, şu üst kısım tarlaydı 

geldiğimizde, ileri kısımda bağlar vardı. Tepebağı’nın adı oradan kal-

ma. Caminin olduğu yerde dut bahçesi vardı, dutluk vardı. 30-40 tane 

dut ağacı vardı.

MUŞAMBALI CAMI

Yaz ramazanlarında pazarda hep birlikte iftar ediyorduk. Pazardan gi-

diyorduk Sümbül Efendi’ye teravih namazına, oradan da Seyit Nizam’a 

gidiyorduk. O zaman Dutluk Camii yoktu mesela, Zeytinburnu’nda Çar-

şı Camii muşambalı camiydi. Oranın tahtayla çevrili vaziyetini hatır-

lıyorum. Siyah muşambalar üstüne çakılmıştı. Öyleyken ben o camide 

namaz kıldığımı hatırlıyorum. 

Ben komşularımdan çok borç aldım, hepsini zamanında ödedim. Hat-

ta bu evi yaparken sıkıştım. Komşunun biri de baktı, beni iyi görmedi. 

Dedi ki: “Sıkıntın ne?” “Ustalar hemen para istiyor” dedim. Çıkarıverdi, 

“Ben bugün gidecektim çarşıya, ama şu parayı al” dedi. Almadım, “Sağ 

ol” dedim. Fakat o söz! Komşum hâlâ sağ. Bu sözü sebebiyle her zaman 

saygım vardır ona karşı.

Ben köyde gördüm eşimi. Ben İstanbul’a geldikten sonra eşim köydey-

di. Askerdeyken bana köyden “Gel” dediler. İzne geldim, müsaade aldık, 

bir odaya çekildik, konuştuk, anlaştık. O zaman öyle konuşurken kızın 

akrabasından birini yahut da kız kardeşini, küçük oğlan kardeşini gön-

derirlerdi yanına, ikinizi yalnız bırakmazlardı. 

Şabanağa’da şimdiki belediyenin olduğu 84. Sokak’ta artezyen vardı, 

Şabanağa’nın yüzde 80’i suyu oradan alırdı. Oraya kovalarla, bidonlarla 

gelirdik. Bazen de tankerlerle belediye su gönderirdi. Tankerler orada 

dururdu, kavga dövüş su alırdı insanlar.
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Eskiden bir amca vardı mahallede, baktım adam taşıyamıyor suyu. De-

dim, “müsaade edin yardım edeyim”. “Hayhay oğlum ama biraz uzak” 

dedi. Aldım, 20 dakikalık bir yoldu, oraya kadar götürdüm. “Gel, bir ay-

ran ikram edeyim” dedi. “Yok, sağol” dedim, “dua et”. 

Yolda bir çocuk buldum, küçük çocuk, adres bilmez, nerede oturduğu-

nu bilmez. 5 yaşında çocuk, o çocuğu aldım, soruşturdum camide, ne-

rede olduğunu bulup annesine teslim ettim. Çok büyük dua aldım, çok 

mutlu oldum ondan. 

En çok eskinin sevgisini, saygısını özledim. Bir de bayramlarını çok 

özledim. Bayramda bütün hısım akrabayı, bütün komşuları gezerdik. 

Şimdi üst kattan alt kata inmiyor. İnsan bu yaştan sonra ne özleyebilir 

ki? Sevgi, saygı özleyebilir. Herkesin az çok yiyecek kadar ekmeği var, 

içeceği kadar suyu var, ne özleyebilir? Sevgi, saygı özleyebilir, tatlı bir 

söz… İnsan bırakın yabancıyı, kendi evlatlarından da öyle istiyor.
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Abdulvahap Kara
Kazak Türkü, 1961

Doğduğum yeri bebek olduğum için hatırlamam mümkün değil, an-

nemin-babamın, konu-komşunun söylediğine göre benim doğduğum 

sokak 45 Sokak. O zamanlar orası gecekondularla dolu taşlık bir bölge, 

orayı hatırlamıyorum.

Ama yaşım biraz büyüdükten sonra, 48. Sokak’taki evimize taşındığımı-

zı hayal meyal hatırlıyorum. İki katlı bir evdi, biz giriş katında oturur-

duk. Tabii şimdi o evler yok. 

AYNI AVLUYA BAKAN EVLER 

Daha sonra aynı sokakta biraz daha ileride oturduk. Orada şimdi Kara-

deniz Bakkaliyesi var. Rami amcamız vardı ev sahibi, şimdiki bakkalın 

da sahibidir. Sokağa bakan dış kapıdan içeri girince iki üç katlı üç beş 

evin bulunduğu kocaman avlulu bir yerdi. Sanki eski hanlara benziyor. 

İlkokul çağına kadar da orada yaşadık. Ondan sonra şu anda oturduğu-

muz yeri babam satın aldı. O zaman gecekonduydu. 

Zeytinburnu’nda o zamanlar yol yoktu. Yollar taş bloklu normal kesme 

taşlardan döşenmişti. Yağmur yağdığı zaman, kış olduğu zaman, her 

taraf çamur olurdu. O yüzden biz çizme giyerdik kışın, çizmelerimiz 

vardı. Yağmur, çamurda onunla okula gider, girmeden önce okulun 

önünde musluklarda ayağımızın çamurlarını yıkardık. Ondan sonra 

okula, sınıflara girerdik. O derece çamur bir Zeytinburnu… 

BAHÇEDEKI SANDAL

Evi bize satan ev sahibi herhalde denize meraklıydı, zira bahçede bir 

sandal vardı. Çocuk halimizle o sandalı denize götürecek aracımız ol-
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madığından o sandal hep bahçede kaldı, biz de içinde oynadık. Zaman 

içinde bakımsızlıktan çürüdü. 

Bahçemizde de çokça meyve ağacı vardı, incir, ayva, üzüm, birçok mey-

ve ağacı. Bir de gecekondu olduğu için tuvalet evin dışında, bahçenin 

ortasındaydı. Çocukken o bahçede geçti günlerimiz. 

Komşularımızın da benzer bahçeli evleri vardı. Hatta iğde ağaçlarımız 

vardı, şimdi Zeytinburnu’nda olmayan. Herkesin kendi duvarı vardı, 

birbirini tanırdı. Hasılı çocukluğumuz çok iyi geçti, bugünkü çocuklara 

göre şanslı sayılırız. Hep dışarıdaydık.

Top oynadığımız yere de kara duvar derdik. Akşamları hava serinlediği 

zaman mahallenin futbol seven çocukları toplanır, iki takım haline ge-

çer, top koştururduk. Orası eski Kızılay’ın olduğu yerdeydi. 

O zamanlar biz çok mutluyduk, niye? Çünkü mahalleli birbirini tanıyor. 

Büyükler bizi tanır, esnaf bizi tanırdı. Bakkala gittiğimiz zaman para-

mız olmasa bile alacağımızı alırdık. Bakkalın bir defteri olurdu, orada 

ailemizin adı vardı, aldığımız ekmek, yoğurt neyse o deftere yazılırdı. 

Hırsızlık da pek olmazdı. Çünkü mahalleli birbirini tanıdığı için birbi-

rine hırsızlık yapacak değil. Yabancı biri de geldiği zaman mahallelinin 

dikkatini çekerdi. Bu ne arıyor burada, kim? Hırsızlık yapanın yabancı 

olması lazım, mahalleli kendi komşusunun malını çalar mı? 

AĞABEYLIK MÜESSESESI

Kavga dövüş de pek olmazdı burada. Çünkü Zeytinburnu mahalleleri 

büyük bir aile gibiydi, herkes büyüğüne ağabey, amca, teyze der, öbürü 

de “kardeşim” derdi. 

1970’ler.
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Mahalle içinde bizden bir-iki yaş büyük insanlar bize ağabeylik yapardı. 

Ailemize söyleyemediğimiz bir ihtiyacımız, bir sıkıntımız olduğunda on-

lar hemen halimizden anlar, “Niye üzgünsün, ne oldu?” diye sorardı. “İşte 

şöyle bir şey alacağım da param yetmiyor, ailemden isteyemiyorum çünkü 

harçlığımı harcadım” dersin. Çıkartır o parayı hemen verir. İşte ağabeylik 

böyle bir şeydir, daha büyük sıkıntılarda bile o insanlar yanınızda olur. 

Bir gün annem beni bakkala gönderdi. Bakkaldan yoğurt aldım o plas-

tik kutularda, gelirken ayağım tökezledi, yoğurdu döktüm. Ağlamaya 

başladım. Aslında ağlamam da yersiz, çünkü yoğurt pahalı değil, bugün 

de ucuz, o gün de ucuz. Ailem de varlıklı bir aile sayılır, babam deri-

ci. Öyle yoğurdun yenisini almada sıkıntıya düşecek bir aile değil. Ama 

nedense ağladım. O sırada mahallenin büyüklerinden biri geçiyordu. 

“Ne oldu, niye ağlıyorsun” dedi. “Yoğurdu döktüm” dedim. Aslında benim 

oradaki ağlamam bir işi başaramamanın ağlaması, bir yoğurdu bile ge-

tiremedim diye düşünerek ağlıyorum. Parasında pulunda değilim yani. 

Ama o ağabey çıkardı, o yoğurdun parasını bana verdi.. Ben de gittim 

tekrar bir yoğurt aldım, eve götürdüm. Onlara da, kimseye de bir şey 

demedim. Hiçbir şey olmamış gibi öylece eve gittim ya, o zamanlar bu 

beni çok mutlu etmişti. O ağabey benim bir hatamı örttü. 

DERI ATÖLYESINDE AILE ORTAMI

Benim babamın Zeytinburnu’nda amcamla ortak bir deri atölyesi vardı. 

Dikilen deri kıyafetler Kapalıçarşı’nın yanındaki Sepetçi Han’da, dük-

kânlarda turistlere arzedilir, satılırdı. Ama dikim Zeytinburnu’nda ya-

pılırdı ve atölyede de mahallenin gençleri çalışırdı. 

Kimi ayakçıdır, kimi makineci… Bir de deri kesimcisi var. Deriyi kalıp-

lara koyar, keser, makineci diker. Dikildikten sonra da işte ayakçı dedi-

ğimiz gençler onun iplerini kırpar, temizler, satışa hazır hale getirilir. 

Ama o zamanlar o atölyede bir patron-işçi ilişkisi yoktu. Babam, iş yeri 

sahibi, mahalleden gelen genç işlerle şakalaşarak iş görürdü. Bir taraf-

tan ocakta çay kaynar, çaylarını içerler; bazen öğle yemeklerini birlikte 

yerlerdi. Hatta atölyeye komşular da gelirdi. Mesela, yanda bir komşu 

teyze vardı, canı sıkılınca atölyeye gelir sohbete başlardı. 

O zamanlar atölyeler farklıydı gerçekten. Diyelim ki bir genç işçi evle-

necek oldu. Babam veya amcam hemen neye ihtiyacı olduğunu sorar, 

eksiklerini giderirdi. Diyelim ki altı aylık kira peşin istiyorlar eve, he-

men çıkartıp verirler, onu da borç yazmaz yahut maaşından kesmezler-

di. “Bu sana düğün hediyemiz, sen bir yuva kuruyorsun, yıllardır yanı-

mızda çalıştın, bizim öz evladımız oldun”, derlerdi. Yani ona evlat gibi 

bakarlardı, işçi olarak değil. 

O çalışan da çalıştığı iş yerine kendi iş yeri gibi bakardı. Hani burası 

patronun iş yeri, saat beş olsun da çekip gideyim demezdi. Gerek olursa 

Öğretmeni ve 
arkadaşlarıyla, 1970’ler

Kardeşiyle birlikte, 
1960’lar.
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sekize, ona kadar kalır, iş bitirirdi. Sipariş gelmiş, bunu bitireyim, mal-

lar zamanında yetişsin düşüncesiyle mesaiye kalırdı. Hasılı o da kendi 

atölyesi, kendi iş yeriymiş gibi çalışırdı. İş yeri sahibi de onu evladı ola-

rak görür; bir maddi sıkıntısı olduğu zaman “bunu senin hesabından 

keseyim, işte dört ay taksit yapayım” gibi şeyler olmazdı. 

ALMANYA’DAN GELEN TEYP

Almanya’dan bir tanıdığımız amcama teyp getirmişti. Amcam teybi deri 

atölyesinde gelene gidene gösteriyordu. “Bunun adı teyp, ses alıyor, kay-

dediyor, sonra tekrar söylüyor”, diye anlatıyor. İyi hatırlıyorum, o sırada 

yan kapıdaki komşu teyze geldi. Ona çaktırmadan teybin düğmesine 

bastılar. Şimdi kadınla sohbet ediyorlar, kadın anlatıyor: “Bugün şöyle 

oldu, böyle oldu, oğlumla tartıştım.” Anlattı, anlattı, 5-10 dakika sonra 

stop ettirdi, düğmeye bir bastı, kadının ağzı açık kaldı. “Aynı benim gibi 

konuşuyor bu, bu ne? Ay, benim sözlerim bunlar” diye diye bağırmaya 

başladı. Ne olduğunu anlayamadı kadın, çok şaşırdı.

“SIZIN TELEVIZYON TERBIYESIZMIŞ”

Bizim dönemimizde telefon yoktu, sonradan telefon geldi ama evler-

de değildi, PTT’ye giderdik. Televizyon da ilk zamanlar siyah-beyaz; 

çok nadir bazı evlerde vardı. Hatboyu’nda, bizden uzak bir mahallede, 

tanımadığımız birinin evinde vardı televizyon. Evin penceresi açık ol-

duğu zaman belli belirsiz televizyon seyredeydik, “Hımm, televizyonu 

buymuş” diye merak gidermek için. Daha sonra teknoloji yaygınlaşıp 

fiyatlar düştükçe yavaş yavaş televizyonlar bizim evimize girdi. Ama o 

zamanlarda da televizyon herkeste olmazdı. Diyelim ki bu mahallede 

yirmi ev varsa onların iki üçünde olurdu ve millet televizyon izlemek 

için o evlere doluşurdu. Akşam olduğu zaman yavaş yavaş millet tele-

vizyonu olan evlere gider, gece on bir, on ikiye kadar otururlardı. Ben 

şimdi hayret ediyorum, o zaman insanlar ne kadar hoşgörülü, ne kadar 

misafirperverlermiş. Haftada bir olsa hadi anlarsın ama her akşam olu-

yor bu toplantılar. 

 Bir komşu ayıp olmasın diye televizyon izlemeye her akşam aynı eve 

gitmiyormuş. Bir gün diyelim ki Ali Bey’in evine gidiyorsa ertesi günü 

de öbür komşuya gidiyormuş. Fakat tesadüf bu ya, ilk kez gittiği bir 

komşunun evinde televizyonda aşk filmi varmış, bir öpüşme sahne-

si geçmiş. Adam kalkmış, “Ben Ali Bey’in televizyonunu izlerim, o böyle 

şeyleri göstermiyor, sizin televizyon çok terbiyesiz!” demiş. Halbuki gitse 

öbür evde de aynı şeyi görecek, o zaman tek kanal var TRT’nin, farklı 

kanallar yok. 

Okul müsameresi, 1972.
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Abdulvahab Kılıç
Kazak Türkü, 1956

İstanbul’a Zeytinburnu’na ilk geldiğim zaman Bulvar Caddesi yeni açıl-

mıştı. 1971 senesiydi galiba, biz gelmeden bir ay önce açılmış o büyük 

cadde… Adliyeye kadar olan kısım, sağlı-sollu genellikle gecekonduydu. 

Evlerde su yoktu, kanalizasyon yoktu. Köşe başlarında çeşmeler vardı. 

Bunun yanında da ufak tefek kahveler vardı, her köşede bir bakkal dük-

kânı… Şirin bir yerdi, güzel bir yerdi. 

DOĞU TÜRKISTAN’DAN ZEYTINBURNU’NA 

1971 senesinde Konya’dan buraya ailece göçüp geldik biz. Ama an-

nem-babam 1950 senesinde Türkiye’ye Doğu Türkistan’dan gelmişler. 

İlk geldikleri zaman da Zeytinburnu’nda şu anda Köy Hizmetleri’nin 

olduğu yere yerleşmişler. Devlet misafirhanesi varmış orada, orada 

aşağı yukarı 1.5 sene kalmışlar. 1.5 sene içinde Türkçe okuma-yazmayı 

öğrenmişler, halıcılık, marangozluk gibi meslek kursları verilmiş. Bir 

de insanların taleplerine göre ne işle meşgul olacaklarını sorarak ona 

göre yerleşim yapmışlar. 

Babamlar çiftçilik yapmak istemişler o zaman, onun için Konya’nın İs-

mil kasabasına yerleştirildiler. Adam başına da çoluk çocuk demeden 

aşağı yukarı 30’ar dönüm ekilecek alan, 1000 m2 de üzerine bahçeli ev 

yapılacak arsa vermişler. Kerpiçten evleri de kendilerine yaptırıyorlar. 

Orada hem maaşlarını verip hem geçimlerini temin etmesi açısından 

kendi evlerini kendilerine inşa ettirip, aşağı yukarı 5-6 ay zamanda ev-

leri yapmışlar orada. 60 haneli bir köydü orası, işte ben orada doğdum. 

Biz Konya’da deri işiyle meşguldük, ihale işlerinde deri gocuk dikiyor-

duk. 1971 senesinde, Avrupa’ya Sheepskin denen deri ceketler ihraç edil-
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meye başlandı. O talep üzerine Zeytinburnu’na taşındık. Beyazıt’ta da 

bir atölye açtık, o vesileyle İstanbul’a geldik. 

HER YÖREDEN INSAN VARDI

İlk geldiğimiz zaman Yeşiltepe Mahallesi’nde, yani Bulvar Caddesi’nin 

paralelinde bir sokakta bir ev kiraladık. Aşağı-yukarı 80 m2 civarında 

bir gecekonduydu, oraya taşındık, orada oturduk. Beyazıt’ta da atölye-

miz vardı. Orada kendi hemşerilerimizden vardı, Giresunlular vardı, 

Rumeliler’den vardı, Kastamonulular vardı, Türkiye’nin çeşitli bölge-

lerinden komşularımız vardı. Genellikle hepsi iyi arkadaşlardı. Kara-

denizli çoktu. Karadenizliler çok iyi insanlardı, bizleri dışlamadan yol 

gösterdiler. Onların dükkânları vardı, evlerini bize kiraya vermişlerdi. 

Tepe diye bir spor kulübü vardı bizim evimizin yanında, o kulübe de 

gidiyorduk. Kulüpte de bizim büyük ağabeylerimiz vardı, üniversitede 

okuyan ağabeylerimiz vardı. Onlar da bize yol gösteriyordu. Takımlar 

kurduk, top oynadık. Bu Arnavutbağ dediğimiz şu anda Özgöller Site-

si’nin olduğu yer büyük bir alandı, orada top oynuyorduk. Vakit bul-

dukça oraya maça gidiyorduk. Osmaniye sahası vardı, Rumeli sahası 

vardı. 

TÜRKIYE EKONOMISINE KATKIDA BULUNDUK

Biz hiçbir zorluk çekmedik, zaten o mahalledeki, sokaktaki herkes bir-

birini tanıyordu. Mesela, birisi tatlıcı, birisi ayakkabıcı, birisi fabrikada 

çalışan… Kazlıçeşme’de, deri fabrikasında çalışanlar vardı. 

Bizim Kazaklar da deri üzerine atölyeler açmışlardı, herkes kendi evi-

nin bir bölmesini, bir odasını atölye yapıp, orada imalat yapıyordu. Tür-

kiye ekonomisine bayağı güzel bir katkımız oldu. 

Türkiye’nin Avrupa’ya ilk ihracatı belki de bu deri sayesinde oldu. Kredi 

yoktu, yakın olduğu için derileri Kazlıçeşme’den alıyorduk. Evlerimiz 

yakın olduğu için el arabalarıyla yahut da at arabasıyla evlerimize geti-

rip orada imalat yapıyorduk. Atölyelerimiz vardı, mesela biraz kurum-

sal olarak çalışanlar vardı, ticarete kayıt olup dükkân açanlar, atölye 

açan hemşerilerimiz vardı. Bir de şahsî olarak kendi odasında, evinde 

ufak tefek imalat yapan Kazaklar vardı. 

KARDEŞLIK ATMOSFERI HÂKIMDI

Evlerimizde kapılarımız tekme vurulsa girilir, ama böyle hırsızlık olayı 

da yoktu. Zaten yabancı bir insan sokaktan iki kere geçtiği zaman dur-

durup “Kardeş, birisini mi arıyorsun?” diye sorguya çekerlerdi. İnsanla-

rın bir duyarlılığı vardı. Herkes birbirini tanıyordu. Turşucu diyorduk, 

tatlıcı diyorduk, herhangi bir sıkıntılarında herkes koşuyordu, yardımcı 

Arkadaşı Cemalettin Kerim, 1979.

Düğün fotoğrafı, 1979.
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oluyordu. Çok güzel bir atmosfer vardı. Kardeşlik, arkadaşlık atmosferi 

çok mükemmeldi.

BABAMIZDAN KORKARDIK

Babamız otoriter kişiliğe sahip bir adamdı, ondan izinsiz bir şey yapa-

mazdık. Korkardık, her şeyimizi de söyleyemezdik, annemiz vasıtasıyla 

babamızla diyalog kurabilirdik. 

Babamız bize tavsiyede bulunurdu, anlatırdı, öğütler verirdi. “Oğlum, 

derecen ne kadar yükselse o derece alçalacaksın,” derdi. “Büyüklerine 

karşı saygılı olacaksın,” derdi. Oturma adabı vardı, mesela babamızın 

yanında biz bacak bacak üzerine atıp oturamazdık. 

Giyim tarzlarımızı da onlar belirliyordu. Mesela, o zaman İspanyol pa-

çalar modaydı, ben İspanyol paça giyemedim. Bize ters geliyordu. Saç 

uzatma modası vardı o zamanlar, mesela ben saçımı uzatamadım. Çoğu 

da uzatamamıştır, ama bu modaydı o zaman, saç uzatmak, ceketlerin 

üzerine gömlek yakalarını çıkarıp dolaşmak, bunun gibi, kot pantolon 

giymek o zaman modaydı. 

Haftada belli zamanlarda sinemaya giderdik, yazlık sinemalar vardı; 

Yenidoğan Sineması, Neşe Sineması, Lale Sineması, Bahar Sineması. 

Suyumuz yoktu, köşe başında çeşme vardı. Çeşmeden gidip kovalarla 

oradan doldurup geliyorlardı. Genellikle bayanlar yapıyordu su işlerini, 

ama biz de annelerimize yardımcı oluyorduk. Sokakların köşelerinde 

çeşmeler vardı. Millet sıraya giriyor, kovaları sıraya diziyor bayanlar, 

orada hatta bazen ufak tefek sıra kavgaları bile olurdu.

Annemiz de babamızdan izinsiz hiçbir şey yapamazdı. İzinsiz başka bir 

yere gidemezdi. 

Biz Kazaklar’da misafir çok önemlidir. Bizim başka yerlerde akrabala-

rımız vardı. Mesela, Manisa’dan, Konya’dan, Niğde’den akrabalarımız 

gelir, bizde 3-5 gün kalırlardı. Böyle güzel ilişkilerimiz vardı. 

Komşular arasında da aynı şekilde güzel bir diyalog vardı. Birbirimize 

gider gelirdik, yardımlaşırdık. Birbirimize karşı çok saygılıydık. 

Baba gelmeden sofra kurulmazdı. O zaman televizyon yoktu, yeni yeni 

televizyon yayınları başlamıştı. Haftada 3 gün belli saatlerde, televizyon 

olan komşulara doluşup sinema salonu gibi kalabalık, televizyon izler-

dik. Reklamlarına kadar seyrederdik siyah beyaz televizyonu. Çünkü 

bize ilginç geliyordu televizyon, başka eğlencemiz de yoktu.

Gündüzleri mahallede, sokaklarda top oynardık mahalle çocukları ile… 

Çok güzel anılarımız oldu.

Amcası Kemal Kılıç, Yusuf 
Kalkan, Halime Öztürk, 1979.

Akrabaları, 1973.
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Abdülfettah Malkoç
Kazak Türkü, 1956

1966 senesinde Zeytinburnu’na geldik. Akrabalarımız, arkadaşlarımız 

buradaydı. Zeytinburnu o zaman gecekondu semtiydi. Evlerimizde çeş-

melerimiz yoktu, sokaklarda çeşmeler vardı. 

ET KUYRUĞU

Et Balık Kurumu vardı, hemen sahilde tren yolunun bitişiğinde. Biz ora-

da kuyrukta dururduk. Kısmi olarak et, kıyma verirlerdi bize. 300-400 

kişi kuyrukta bekliyordu, yarım kilo et veriliyordu. Biz sabahtan gider-

dik, öğleden sonra ancak gelirdik. Bir de evlerimizde su olmadığı için 

bazen bu mahalledeki çeşmelerde de kuyruğa girerdik.

IMECE USULÜ SÜNNET DÜĞÜNÜ

O zamanlar bütün komşularımızla, arkadaşlarımızla iyi geçinirdik, her 

şeyi paylaşırdık. Düğünler olurdu, düğün salonu yok tabii, mahalleye 

davulcular, zurnacılar gelirdi. Bir bahçede hep beraber komşularla, ak-

rabalarla düğün yapardık. Ben küçük oğluma sünnet düğünü yapmak 

istedim ama imkân yoktu. Konyalı bir arkadaşım vardı, “Ben müzisye-

nim, sen bir bahçe ayarla, ben ufak bir şarkıcı çocuk var, onu getireyim. 

Mahalleliyi al gel, bir limonata yap, pastaya da lüzum yok, sadece limo-

natayla orada idare ederiz. Masa kur, ben geleyim” dedi. Hakikaten öyle 

güzel bir düğün yaptık ki bütün mahalle neşelendi. O zamanlarda böyle 

mahallemizde fotoğraf çeken bir ağabeyimiz vardı. “Benim de kıyağım 

olsun size, ben de bunu kameraya çekeceğim” dedi. Belki benim çocuğun 

o sünnet düğünü hâlâ kayıtlı. 

O zamanlar insanlar çok samimiydi. İlk başta komşu olduğumuzla 

sonradan akraba oluyorduk. Neden? Birbirimizi gözetiyorduk çünkü, 
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birbirimizin ailesine sahip çıkıyorduk. Buradan bir yabancı bir kere 

geçtiği zaman bir şey demiyorlar, ama iki-üç sefer geçtiği zaman ona 

sorarlardı: “Kardeş, ne işin var, kimi aradın, niye geldin?” Otokontrol sis-

temi vardı, herkesin birbirinden haberi vardı. 

72 MILLETTEN INSAN

Eğlencemiz de fazla yoktu. O zaman Türkiye mahrumiyet senelerinde… 

Biz arkadaşlarla beraber iş yerlerinde çalışıyoruz, hafta sonu beraber 

oluyoruz. Ama hafta sonları beraber olduğumuz zaman sadece top 

oynuyoruz. Zeytinburnu’nda zaten bir tane top sahası vardı, Arnavut 

Bağı olarak geçiyordu. Topumuz yok, formamız yok, atletlerimizi forma 

yapıp onlarla oynuyorduk. Sonradan bir ara çalışmaya başlayınca ara-

mızda para topladık. Para toplayınca Sirkeci’ye gittik, Sirkeci’den forma 

aldık. Bu sefer ayakkabı eksiğimiz oldu, onu da bilahare çalışarak, tek-

rardan para toplayarak edindik. Bu sefer muhitimizdeki arkadaşlarla 

top oynayamaya başladık. Tabii burada Taşköprülüler var, Kastamonu-

lular var, Trabzon’dan gelenler var. Zeytinburnu tabii; 72 milletten di-

yorlar ya, tam 72 milletten insan vardı burada. 

DENIZE MERDIVENLER

O zamanlar biz bireysel olarak hareket etmiyorduk. Çünkü bilmediği-

miz yer, görmediğimiz yer çoktu. Toplu olarak giderdik, toplu olarak 

gelirdik her tarafa. Bizi yönlendiren sevdiğimiz, bildiğimiz ağabeyleri-

miz vardı. Bize “Bak buralara gitmeyin, şuralara gitmeyin, bir yere gi-

decekseniz toplu olarak gidin” diye nasihatte bulunurlardı. İki-üç sene 

sonra sahalara alıştık. Bu sefer bizim alanımız genişlemeye başladı, si-

nemalara gitmeye başladık. Ama sinemalara giderken 10-15 kişi bera-

ber giderdik. Yazın hafta sonları Arnavut Bağı haricinde Osmaniye’deki 

çayır yerlerine giderdik. Orası bize 1-2 km. olduğu için komşumuzun 

Türkistan Spor, Zeytinburnu 
Arnavutbağ, 1977.

Düğün fotoğrafı, 1980.
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bir tane at arabası vardı, onu kiralardık. 25 kuruş, 15 kuruş verir; 10-15 

kişi biner; Osmaniye’ye giderdik. Orada top oynardık 4-5 saat, tekrar 

o arabaya biner gelirdik. Sonradan denizi keşfettik, burada deniz var, 

birinci merdiven var, ikinci merdiven var. Birinci merdiven şu anda 

Zeytinburnu’ndaki merdiven olarak geçiyor. Top oynadığımız formala-

rı orada yıkıyoruz, kurutuyoruz. İkinci merdiven Bakırköy sahilindey-

di. Birinci merdivende biz yüzmeyi öğrendik, orası çıraklık dönemiydi. 

İkinci merdiven de ustalık dönemi oldu. Orası biraz daha derindi. 

Ramazan aylarında imece usulüyle birkaç evde hatim yapılırdı. Camiye 

de giderdik. Babalarımız, Allah razı olsun, bize her zaman şunu der-

di: “Oğlum, kimsenin hakkını yeme, bir de kafanı kesseler yalan söyleme.” 

Dolayısıyla onların halis niyetiyle büyüdüğümüz için onların sözünden 

çıkmazdık. Babalarımıza olsun, başka büyüklerimize olsun hiçbir za-

man için saygısızlık yapmadık. Onların yanında ayak ayaküstüne otu-

rup yüksek sesle konuşmazdık. Sabah kahvaltılarında dedemiz, baba-

annemiz, annemiz-babamız, varsa yengelerimizle beraber aynı sofrada 

kahvaltı yapardık. Orada bizim terbiye başlardı. Biz küçük çocuklar bi-

raz daha aşağıda otururlardı. Ablasının, yengesinin veyahut da annesi-

nin yanında o büyüklerin sözüne hiç karışmazlardı. Ben zannediyorum 

ki o zamanların bu aile terbiyesi böyleydi, belki bu Osmanlı terbiyesi 

denilen şeydi. Abla, abi, yenge uyarırdı: “Aman sesini çıkartma” veya 

“Önünden ye” derdi. “Önündeki malzemeyi ye, öbür tarafa elini uzatma, 

oradan da isteme” derdi. Çünkü terbiye bizim zamanımızda sofralardan 

başlıyordu.

Bayramlarda çok heyecanlanırdık. Bayram gelmeden iki-üç gün önce 

imkânları olanlar bizi çarşıya götürür, elbise alırlardı. O elbiseleri biz 

sadece bayramda giyerdik, ondan önce hiç giymezdik. Başucumuza ko-

yardık onları. Bayramın birinci günü namazdan sonra bütün komşuları 

dolaşırdık. Arkadaşlarla oyun oynardık, bayramı kutlardık. O zamanki 

bayramlar çok lezzetliymiş. Okulda beraber olduğumuz arkadaşların 

da evlerine giderdik, onlar da bize gelirlerdi. O zamanlardaki bayramın 

tadı bambaşkaydı. 

Burada okuduk, burada büyüdük, komşularla burada tanıştık. Bazı ar-

kadaşlarımızla burada tanıştık. Dolayısıyla Zeytinburnu bizim haya-

tımızın en önemli yeri… Hatta ben 86 senesinde yurtdışına gittim, 6-7 

sene Hollanda, Amsterdam’da kaldım, bir sene de Avusturya, Viyana’da 

kaldım. Her sabah kalktığımda “Zeytinburnu” diyordum. Onun için Zey-

tinburnu benim için unutulmayacak bir yer.

Aile fotoğrafı, 1981.
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Abdülhak İmren
Kazak Türkü, 1930

Biz Pakistan’da doğduk. Orada 11 sene kaldık. O zamanlar bir Türk ga-

zeteci Pakistan’a geldi. Bizim evin sahibi onunla anlaşıp, bizi Türkiye’ye 

götürmeye karar verdi. Bizi üç yer istedi: Biri Türkiye, biri Arabistan, biri 

Amerika. Biz de “Bizim kalbimiz, canımız Türkiye, biz kardeşlerimizin 

yanına gideceğiz” diyerek buraya geldik. Bizi Pakistan’dan Türk Konso-

losu aldı, önce Bağdat’a, Bağdat’tan Basra’ya, Basra’dan Nusaybin yoluy-

la, trenle Divriği ilçesine gelip yerleştik. 

“BIZIM KALBIMIZ, CANIMIZ TÜRKIYE” DIYEREK GELDIK

Ekin ekmesini bilmiyorduk, belki bir iş buluruz diye İstanbul’a geldik. 

Geldiğimiz yer de Zeytinburnu oldu. Zeytinburnu hep gecekonduydu. 

Biz Yeşiltepe tarafında oturuyorduk o zaman, çamurdan giremezdik. 

Evden büyük çizmelerle çıkıp ana caddeye kadar giyerdik, ondan sonra 

onu çıkarıp başka ayakkabı giyip İstanbul’a giderdik. 

O zamanlar yalnız kara tren vardı, Halkalı treni. Başka vesait yoktu. Bir 

hemşerimiz hastalandı, doktora götürecek olduk. Taksi yok, oraya koş-

tuk buraya koştuk, yok. Nihayet benim ağabeyim hastayı arkasına aldı, 

ana caddeye çıktık, bir taksi tuttuk, onunla hastaneye götürdük. Böyle 

zamanlar geçirdik Zeytinburnu’nda.

Karşımızda bir İnanç Camii vardı. Orada güzel bir müezzin, hoca var-

dı, namaz kılmaya gittiğimizde onunla tanıştık. “Sen Müslüman mısın?” 

dedi, “Elhamdüillah Müslüman’ız, Müslüman olmasak camiye gelir mi-

yiz?” diye onunla biraz şakalaştık. Sonra cemaatle tanıştık. Ondan son-

ra gelen gidenle, komşularla tanıştık. Öyle zaman geçti.
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CÖMERTLIK VARDI

Trabzonlu bir hacı vardı, büyük sakalı vardı, biz ona Kara Sakal derdik, 

ismini bilmiyorduk ilk zaman, “Kara sakallıdan şunu aldık, bunu aldık” 

derdik. İlk olarak alışverişi o adamdan yaptık. Yumurtamız olsun, ekme-

ğimiz olsun, evde ne ihtiyaç varsa ondan aldık. Parasız pulsuz ekmek 

verirdi. Cömertlik vardı. Bazen ekmek ihtiyacı olur, bazen para ihtiyacı 

olur. Hepsini verirdi. Biz de borcumuza sadıktık. Falan gün vereceğim 

dediğimizde o gün vermemiz lazımdı. Bu düşünceyle, aldığımız ekmek 

olsun, para olsun, zamanında öderdik. 

ZEYTINBURNU INSANI BIZIM GIBIYDI

Zeytinburnu’nda yaşamamızın sebebi, bizim gibi fakir insanların bura-

da yaşamasıydı. Bir gecekonduda iki aile oturanları gördüm. Biz de bir 

tarafta bir aile, bir tarafta bir aile oturduk, böyle bir zamanımız oldu. 

İlkokulda çocuklar beyaz yaka takardı. Ben de yaka yapıp sattım, yasak 

değildi o zaman. İyi para kazandım. Başka gelen işler olunca onlarla da 

meşgul oldum. 

Camilerde hocalar vaaz ederlerdi, bize Kur’aân-ı Kerim’in mânasını an-

latırlar, hadîs-i şeriflerden bahsederlerdi, biz onları dinlerdik. Rama-

zanda orucumuzu tutardık, sahurumuzu yerdik, orucumuzu açardık 

çocuklarımızla, komşulara iftara giderdik.

Hanımla tanışmam şöyle oldu. Ben biraz yaka işi yapıyorum dedim ya, 

o zaman bazı işleri dışarıya evlere veriyordum. Hanım benden iş aldı, o 

zaman tanıştık. Tabii utanırdık, yabancı kız… Onun da utanmasından, 

iyi bir kız olduğunu anladım. Sonra anne-babasıyla tanıştırdı, evine ça-

ğırdı beni anne-babası… Sonra da evlendik.

Kurbanda sığır kessek beraber keseriz, koyun kessek beraber keseriz. 

Onun etini kendimize alırız, yakın komşulara veririz.

Ticaret de yaptım. Hiç sermayem yoktu, malı alırken satınca parasını 

getireceğim diye aldım. Sonra satıp parasını ödedim, yavaş yavaş kâr 

etmeye başladım. Ticarete böyle böyle alıştım.

Senet yoktu o zaman ama hiç dolandırılma olmadı. Eski insanlar sağ-

lam, namazında niyazında, birbirine karşı sevgi ve saygılıydı. 

90 yaşına gelen bir ihtiyar ne özleyecek artık? Bir tek Allah’tan iman 

diliyorum, başka bir isteğim yok.
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Abit Çelik
Tekirdağ, 1939

Zeytinburnu’na, Çorlu Seymen Köyü’nden 1951 senesinde geldim. Ben 

ilkokulun 2. sınıfındayken rahmetli babam aldı burayı, bizi getirdi. Şu-

rada aşağıda yaşlı bir Tatar amca vardı, onun evine geldik. Bir müd-

det orada oturduk. Ondan sonra yukarı kiraya taşındık. Rahmetli ana-

mız-babamız bizi buraya nasıl getirmiş, ben ona hayret ediyorum. Yani 

bir kuruş para yok, bir şey yok, iş-güç yok. Çorlu Seymen Köyü’nden İs-

tanbul Zeytinburnu’na gelip de cam fabrikasına girmeyen yoktur. Taş 

iskelede cam fabrikası vardı. Seyfi Üstün diye biri vardı. Onun nezare-

tinde cam fabrikasında gece vardiyalı çalışırsın. Yemek yok fabrikada, 

evden katıp götürürsün helva, zeytin, peynir ne varsa. 

Biz köyden buraya geldik, günde 5-10 ekmek yemeye başladık. Demir 

Ali, babamın 10-11 çocuğu vardı. 10-11 ekmek yiyoruz. Rahmetli birkaç 

tane daha kardeşimle birlikte cam fabrikasına girdik. Ben işin sigortalı 

mı, sigortasız mı olduğunu hiç düşünmemiştim. Buraya bizden daha 

önce gelmiş köylülerimiz vardı, rahmetli oldular şimdi. Bana dediler 

ki: “Ağabey, biz seni Santral Mensucat’a almayı düşünüyoruz” “Tamam” 

dedim. Biraz gittim geldim kapısına işe girene kadar. Sene 1953’ün 4. 

ayıydı. İşe girdim. 360 kuruş yevmiye… Neyse, dokumaya girdim ben, 

makine silici, yer süpürücü, vesaire. Ondan sonra dokumada masura 

takıcı denilir, bataryaya masura dizersin, o işle uğraştım. Ben işten hiç 

yılmadım hayatım boyunca, 80 yaşındayım, işten hiç yılmadım. Saat 

11.00’de iş alacağım zaman saat 10.00’da giderdim. Masura kutularını 

doldururdum, sabaha kadar dokumacıları rahat ettirirdim.

Ben orada 1955 senesine kadar çalıştım. Fuat Bezmen’di oranın sahibi, 

Allah ondan razı olsun. Hani Yahudi derler, bilmem ne derler ama… Ço-

cuğu vardı Halil Bezmen, bilmem duydunuz mu? Gündüz yemek kuy-

Aile fotoğrafı, 1965.
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ruğundayız, kış günü balık yağı verirlerdi. İster al ister alma, mecbu-

riyeti yok. Yemekhanede 4 kişilik masaya cam sürahilerle bira mayası 

koyarlardı; ister iç, ister içme. İçtiğin zaman çok hoş bir şeydi.

Bilhassa ben birkaç zaman sonra masura takıcılığından yedek doku-

macı oldum. Öyle doğrudan dokumacı yapıp da tezgâh vermezler in-

sana, yedek dokumacı olunur önce. Orada çok ağır tezgâhlar vardı. Bir 

zaman sonra dediler ki Ruti marka tezgâhlar gelecekmiş. 55 tane tezgâ-

ha bir dokumacı bakacakmış. “Allah Allah” dedim, 10 taneye zor bakıyor 

adamlar, 55 tezgâha bir masuracı, bir usta, bir dokumacı nasıl bakar 

diye millet şaşırdı, ama bakılıyormuş. 

O zamanlar kiremitli bir tane ev yok, var diyen yalan söyler. Sur dışında 

ilk gecekondulaşma Zeytinburnu Sümer Mahallesi’ydi. Sümer Mahal-

lesi de ismini Sümerbank Fabrikası’ndan almadır. Çeşme de pek nadir, 

şurada yine büyük bir hayvan besleyen bir ahır vardı, orada bir çeşme 

vardı. Osmaniye’de orta çeşme diye bir yer vardır, hâlâ yeri mevcuttur, 

ama suyu akmıyor. Orta çeşmenin çok güzel suyu vardı. Burada ama 

tatlı, ama acıydı. Millet ne yapsın, yok, mecburen onu kullanırdı. Top-

kapı’dan buraya faytonla gelirdik biz, araba yok. Neresinde inerdik onu 

bilemeyeceğim şimdi, Zeytinburnu’nun içine girdin mi öyle Arnavut 

kaldırımı diye yollar vardı. Şimdiki yollar nerede, yok öyle bir şey. 

Şu halinden o gecekondu hali daha iyiydi. İnsanlar o kadar birbiriyle 

kaynaşırdı ki… Şimdi yanından geçen adamı tanımıyorsun. Ürküyorsun 

acaba bundan bana zarar mı gelir diye, ne olduğu belli değil. 

O kadar şenlikliydi ki o zaman arkadaşlık! Ne bileyim, şimdi millet çıkıp 

da buradan davulcuya para bile vermiyor. Bizim aşağıda komşumuz 

vardı, rahmetli oldu, öldüler. Davulcunun sesine çoluk çocuk hepsi çı-

kar, şakır şakır oyun oynarlardı. Ben ramazan ayı geldiğinde, Cenabı 

Allah o soruyu bana sormasın, 15-20 tane tanıdıklarım vardı benim, ko-

liler verirlerdi bana fakir fukaraya teslim ederdim. Para verirlerdi fa-

kir fukaraya ver diye, Allah sormasın, kuruşuna kadar götürüp teslim 

ederdim. Yanımda bir komşu vardı Keşanlı, getirdim ona bir koli ver-

dim. “Komşum, Allah razı olsun senden, şu anda tenceremize koyacak en 

ufak bir şeyimiz yok” dedi. Gözlerimden yaş süzüldü. 

Tabii insan özlüyor o tarafları, o zamanlar her şey daha iyiydi sanki. 

Gençlik fotoğrafı, 1955

Düğün fotoğrafı, 1963.



29Zeytinburnu Anı Defteri

Adem-Samiye Öztürk
Rumeli, 1949 - 1954

Buralar o zamanlar hep çamurdu. Okula giderken ayakkabılarımız 

çamur için de kalır, okula girmeden önce çeşmede yıkardık ayakkabı-

larımızı. Zeytinburnu’nda ilk olarak baraka okullarında okudum. Yu-

nanistan’dan gelmiştik, yabancılık çekiyordum. Alışamadan da çocuk-

luğumuz geldi geçti işte. Evden okula, okuldan eve, babamız-annemiz 

fabrikada çalışıyordu. Babam çimento fabrikasında çalışıyordu. 

Gecekondularda pencerelerden yağmur girerdi. Çocuklar camları kı-

rarlardı. O zaman camcılar vardı, hemen gelir takarlardı. Tabii soğuk 

oluyordu. Damdan sular yere akardı. Evin ortasına kovalar koyardık, 

böyle sular evin içine akmasın da kovanın içine aksın diye. 

Tek odada hep beraber yemek yiyorduk. Annem yemek yapardı. Şimdi 

tam hatırlayamıyorum ne yemek yaptığını. Bizim leblebi çorbamız var-

dı, tarhana çorbası meşhur, pirinç böreği vardı, bunları yapardı galiba. 

Meşhurdur bizim oraların pirinç böreği, pirinç böreği yerdik. Bir de ka-



30 Zeytinburnu Anı Defteri

çamak derlerdi, mısır unundan tereyağlı bir yemek, onu çok seviyorduk 

biz, üstüne böyle peynir, yağlı tulum peyniri, tereyağlı… 

O zamanlar marketler yoktu, bakkallardan alırdık. Burada her çeşit her 

yörenin insanları vardı. Mesela Arnavut vardı, Giresunlu vardı, Trab-

zonlu vardı, Bayburtlular vardı. Ekseriyet Bayburtlular vardı, komşu-

larımız Bayburtlu’ydu. İyi insanlardı. Fabrikalar vardı burada, herkes 

fabrikada çalışıyordu. Çocuklar okula gidiyordu, çocuklarla pek fazla 

ilgilenemiyordu insanlar. İşinde-gücündeydi herkes.

Bu arsanın içinde üç aile oturuyorduk biz, ortası bahçeydi. O bahçe-

de piknik yapardık. Halı, kilim yıkardık. Biri geldiğinde kilimleri serer 

otururduk. Sen yapmışsın bir şey, ben çayı yaparım, bir sofra kurar otu-

rurduk hemen. Bizim bahçemizi çok beğeniyorlardı, çünkü hep çiçek 

ekiyorduk. Fesleğen ekerdik, hanımeli ekerdik. Bir de düzayak olduğu 

için buraya gelmeyi daha çok tercih ediyorlardı. Komşularımız, “Burası 

park gibi” derdi. 

Top oynardık. Hatta top bile yoktu, topu gazetelerden yapar, iple sarar, top 

yapardık. Gazoz kapaklarından oyun oynardık. Gazoz kapağı meşhurdu 

o zamanlar. Eskiler bizi gazete almaya gönderdiğinde üç beş kuruş ve-

rirler, sevindirirlerdi. Bir komşu çağırdığı zaman mutlaka giderdik. 

Burada içme suyunu çeşmelerden alıyorduk. Çeşmelerde yoksa bizim 

Arnavut komşuların kuyusundan alırdık suyu.. Sular güzeldi o zaman-

lar, buz gibi kuyu, çeşme suları… 

Ninem çok sevilen biriydi. Mesela, birisinin başı ağrısın, onu çağırır-

lardı, onları okurdu. Kurşun dökerdi, iyi gelirdi insanlara. Bir mezar-

lık vardı, rahatsız olanı oraya getirir, dolaştırırlardı. Hatırlıyorum ben, 

sonra da ninem okurdu onları. Bazen yürüyemeyen çocukları nineme 

getirirlerdi, ninem onları mezarlığa getirirdi, okurdu. Bazen gece yarısı 

ninemi arabayla alıp götürür, sonra geri getirirlerdi.

Biz annemizden-babamızdan çok korkuyorduk. O zamanlar kıymetle-

rini bilemedik. İnsanoğlu sonradan yavaş yavaş annesinin-babasının 

kıymetini biliyor. 

Bayramda annemiz-babamız bize elbise alırdı, ayakkabı alırdı, gömlek 

alırdı. Onlar alırlardı, bizi giydirirlerdi. Komşulara gider, ellerini öper-

dik; bize harçlık verirlerdi. Rabbülâlemin o zamanlar bir güzellik veri-

yor, bir hoşnutluk veriyor. Ramazan geldiği zaman sevinç içinde geçiri-

yorduk günlerimizi. Bir darlık, sıkıntı da çekmedik Allah’a çok şükür, ne 

yapıyorsa annemiz-babamız onu yiyorduk. 

O zaman böyle televizyonlar yoktu, siyah-beyaz televizyon çıkmıştı sa-

dece. Muhammed Ali Clay vardı boksör, gece yarısı kalkar, onun maçını 

seyretmeye giderdik. Hep beraber Türkiye olarak Muhammed Ali Clay’ı 

destekliyorduk, ona dua ediyorduk.
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Adem Yavuz
Giresun, 1935

1954 yılında İstanbul’a kaçak geldim Giresun’dan, param yoktu. Or-

du’dan gemiye bindik, Samsun’da biletimiz yok diye bizi attılar, motor-

cular dediler ki: “Bize 10 lira verirsen, sizi tekrar gemiye atarız.” Böylece 

tekrar gemiye attılar bizi, Zonguldak’a kadar geldik. Zonguldak’ta bir 

arama yaptılar, baktılar ki yine bilet yok. Birçoğumuzu bulaşık yıka-

maya, temizliğe gönderdiler, ama ben o arada yırttım, öylece İstanbul’a 

geldik. 

ASKERDEN DÖNDÜĞÜMDE EVIMI BULAMADIM

Ondan sonra sene 1956 yılında Beştelsiz Mahallesi’ne geldik. Burada 

rahmetli annem o günün parasıyla 850 liraya gecekondu aldı. Gece-

konduya geldik, ben bir gece yattım, askerlik için Sivas’a, Sivas’tan da 

Erzurum’a gittim. İzne geldiğimde evi bulamadım. O kadar gecekondu 

yapılmış ki bizden sonra, mahalle birkaç misli büyümüş. Evi arıyorum, 

bulamıyorum. En küçük biraderim, sobanın külünü almış, çamurlu yer-

lere döküyorlar, insanlar oradan geçsin diye. Bir baktım birader, onunla 

evi bulabildim. 

Rahmetli annem bir kuyu yaptırmıştı. Komşulara oradan su verirdik. 

Çevredeki bazı komşular parayla verirdi, bizde para alınmazdı, benim 

anneciğim bilakis kendi kabındaki suyu onlara verirdi, yeter ki işleri 

görülsün. Böyle bir komşuluk yaşadık. 

KOMŞULUK ILIŞKILERI BIR BAŞKAYDI

Yanımızda Hasan Demirok diye bir komşumuz vardı. Bingöllü, çok ka-

labalık bir aileydi. En yakın komşumuz onlardı. Gene memleketten gel-
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me Aziz Kasap diye bir komşumuz vardı, Allah rahmet eylesin, vefat et-

tiler. Sonra karşımızda bir sütçü Mustafa Amca’mız vardı, gözleri kördü, 

süt satardı. Hanımı onun elinden tutardı, öyle sokaklarda dolaşırlardı 

“Sütçü, sütçü,” diye, yani öyle anılarımız oldu, öyle yaşadık. 

Kimsesi olmayanlar bizim evde konaklardı. Onlara rahmetli annem 

hizmet ederdi. Geçmişteki ilişkiler, komşuluk ilişkileri, insanlık ilişki-

leri farklıydı.

Zeytinburnu’nda su sorunumuz çoktu. Osmaniye’de bir akarsu vardı, 

Osmaniye’ye giderdi vatandaş, Kazlıçeşme çeşmesi vardı dericilerin 

içinde, oraya giderdi. Onun yakınında Veliefendi çeşmesi vardı. Bura-

lardan gidip de kovalarla, tenekelerle su alır, onunla gelip evde ihtiyaç 

giderirlerdi. Öyle günlerimiz oldu. 

Yol diye bir şey yoktu. Komşuluk ilişkileri çok iyiydi. Hiç bilmem ki ben 

o mahallede durduğum sürece böyle bir kavga edelim, birbirimize gi-

relim… 

Bir kokucu dedemiz vardı, Allah nur içinde yatırsın, bilakis Rama-

zan’larda buzdolabı olan evlerden su isterdi, yahut “Buz yapın bana,” 

derdi. Biz de evlerde bidonlara, taslara, o anda mevcut olan kaplara su 

koyup, buz yapıp, onu akşamları Kokucu dedeye verirdik. Kokucu dede 

de Ramazan’da insanlar akşam namazına camiye girerken soğuk su ve-

rirdi onlara, hatta ve hatta bazen Kokucu dede daha küçük yaşta olan 

çocuklarımıza Kur’an öğretirdi. Allah nur içinde yatırsın, hâlâ onu say-

gıyla anıyoruz. Böyle ilişkilerimiz vardı, çok da güzeldi. 

ANNEMI ANLATMAKLA BITIREMEM

Annemin komşuluk ilişkileri çok farklıydı. Kapıdan geçen bir komşu-

yu oturtmadan, yemek yedirmeden göndermezdi. Böyle bir yapısı vardı. 

Yani birini gördüğü zaman illa onu misafir edecek, odaya alacak, bir 

şeyler yedirecekti. Yok yoktu onda. 

Bir Ramazan vaktiydi. Dışarıdan iki kadın geçiyordu burada, tam da 

iftara oturma zamanımız… Durdurdu kadınları “Nereye gidiyorsunuz 

bu saatte?” “Vallahi biz misafiriz, burada birini aradık, ama bulamadık,” 

dediler. Annem dedi ki: “Gelin, Ramazan zamanı şimdi, iftar oldu, siz 

gelin, bakın, size biz yardımcı oluruz daha sonra, burada iftarınızı ya-

pın.” Biraz sıkılarak geldiler, o akşam bizde bir iftar yaptık. Karadeniz’in 

yöresel şeyleri vardı, hiç unutmuyorum. Rahmetli anneciğimin karala-

hanası çok boldur, bizde çok yapılırdı değişik türlerinden. 

Annemi anlatmakla bitmez, annem çok farklı bir kadındı, 99 yaşında 

öldü 2010 yılında, Allah tüm ölmüşlerimizi nur içinde yatırsın. Anne-

mize olan saygımız çok çok büyüktü. Herkese karşı öyleydik gerçi. Am-

calarımız vardı, amcalarımızın olduğu mecliste veya onların oturduğu 

Eşi Gülsen Yavuz, 1966.
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odada bir arada oturmamız, yemek yememiz, elimize kaşık almamız 

vaki değildi. Biz çocuk olarak bir tarafa çekilirdik, orada ne verirlerse 

yerdik, kalkardık. 

TICARETE BAŞLADIM

1958’de askerden geldikten sonra ticaretle uğraşmaya başladım. Pazar-

cılık, daha sonra bakkallık, 60 ihtilalinde manavlık vesaire gibi esnaf-

lık işleri yaptım. Daha sonra da arabalarım oldu, otobüsler oldu. Servis 

işleri yaptık. Esnafken beyaz eşyadan tutun mobilyaya, manifaturaya 

kadar her işi yapardık. 

ÇOK KIŞIYI DÜNÜR YAPTIM

Komşular genelde dünüre gitmeye beni çağırırlardı, “Adem, gel falan-

caya gidelim, kızını isteyelim,” derlerdi. Benim o günlerde dünürcü yap-

tığım insanlardan şimdi yaşayanlar bir hayli var. Onlar bana derler ki: 

“Muhtarım, sen bize geldin istedin, o zaman gençtin, hâlâ maşallah de-

likanlı gibisin.” Takılırlar bana… 

Kız istemeye gelen kişilerden, o ailede olan güven karşı tarafa daha iyi 

yansıyordu “Bak, mağazacı Adam Yavuz geldi, kızımızı istiyor,” gibi. Gi-

derdik, isterdik Allah’ın emriyle, hiç boş kalktığımızı da bilmem, mu-

hakkak gittiğimiz yerlerde söz kesmişizdir. 

O zamanlar damat yanımızda olmazdı. Biz aile büyükleri olarak gider-

dik, bir liste hazırlanırdı. Kız tarafı kızın sözünü verdiyse, alırdı eline 

kalemi, başlardı yazmaya… Başlangıçta para isteyenler olurdu. Gerçi 

genelde doğuda, güneydoğuda vardı bu adet, bizim buralarda pek ol-

mazdı. Ama gene de bir ad konulurdu. İşte bu kadar bir masraf, ondan 

sonra üç bilezik isterim, beş bilezik isterim, şunu yaparım, bunun gö-

rümcesi vardır, yengesi vardır, onlara elbiselik isterim, kumaş isterim... 

Benim mağaza olduğu için bu mağazada yok yoktu, her şeyimiz vardı 

Allah’a şükür, güzel bir işimiz vardı. Gelen ailelere tabii bazılarına senet 

yapardık, bazıları alır gider, deftere yazardık. 

Mahallede arabası olan iki komşumuz vardı. İki kardeşti bunlar, deri 

fabrikalarında deri işi yapanlara nakliye yaparlardı. Kazlıçeşme’den 

alır, Beyazıt’a götürürlerdi. Taksiydi bunlar, iki tane 50, 51 model Deut-

sch’ları vardı. İkisininki de aynı araba, ikisi de aynı renkti. İki kardeşti; 

biri Hüseyin, biri Haydar. Onlarla çok iyi diyalogumuz vardı. 

Ondan sonra benim de 1961-1962 yıllarında arabam oldu. 55 Chevrolet 

almıştım, Amerikan arması, taksi plakalıydı. Ehliyet aldıktan sonra ken-

dim de arabayla çalışmaya başlamıştım. Mahallede saysanız o yıllarda, 

61, 62’li yıllarda araba çok azdı. İki tane onlarda vardı, bir tane bende 

vardı. 

Nişan merasimi, 1963.
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KIZ KAÇIRMA

Bir arkadaşımız vardı, kız istemeye gittik, vermediler. Kızı kaçıracakmış, 

anlaşmışlar. Bir gün dedi ki bana: “Adem ağabey, böyle böyle söyleyemi-

yorum herkese, ben böyle bir kız kaçıracağım” “Yavrum, kız kaçırmak suç, 

ama eğer gelecekse kendisi gideriz, ben orada beklerim, sen de alır getirir-

sin, alır gideriz sen nereye gideceksen,” dedim. “Tamam ağabey, kendi ge-

lecek” dedi. Kulakları çınlasın, ikisi de yaşıyor şimdi, Allah uzun ömürler 

versin. O zaman çocuk benim mahallede oturuyordu, kız da Veliefendi’de 

bloklarda oturuyordu. Gittik oraya, Emine kardeşim geldi. Elinde çantası, 

bindiler arabaya, aldık onları, buradan Kartal tarafında bir yere götür-

dük. Akrabaları vardı, oraya bıraktık, ben geldim. 

İnsanlık vardı o zaman, insanlara güven vardı. Gidip de birisine bir şey 

söylediğin zaman eğer o mahallede sen veya o sokakta iyi bir intiba bı-

raktıysan hiç boş dönmezdin. Senet yoktu, sepet yoktu. Birinin bir ihtiya-

cı olur, düğün yapacak, gelirdi sana, kolundan bileziklerini çıkarır, ve-

rirdi sana, “Al bunları, düğününü gör, daha sonra getirirsin,” derdi. Çok 

yaşanmıştır bunlar. 

ZEYTINBURNU HALKI ÇEVREDEKI FABRIKALARIN  
IŞÇILERINDEN OLUŞMUŞTU

Zeytinburnu’nda çevremizde fabrikalar çoktu. Deri fabrikaları Kazlıçeş-

me’deydi, Yenimahalle’de Enboy diye bir fabrika vardı, yine Kazlıçeşme’de 

deri fabrikası vardı, Mensucat Santrali vardı. Zeytinburnu tamamen işçi 

kesimi olduğu için çevrede de fabrikalar vardı. Genelde de Zeytinbur-

nu’nun kuruluşu bu fabrikalardan ileri geliyor, gelen burada iş buluyordu. 

Ben 1954 yılında geldiğim zaman Derby Lastik Fabrikası’na girdim, aşağı 

yukarı 5-6 ay çalıştım orada, rahmetli annem de geldi sonra, beraber ça-

lıştık. Genelde bizim çalıştığımız yerlerde gündüz gelip gidiyorduk, ama 

vardiyalı olan fabrikalar vardı. Araç yoktu, yani öyle tabana kuvvet gider 

gelirdik işe…

Pazar kurulurdu bir tane, herkes oraya giderdi. Patatesini, soğanını, ve-

sairesini o pazardan alırdı. Seyyar arabalar vardı, el arabaları, o araba-

lardan ihtiyaçları alışveriş ederdik. O günler paralar kıymetliydi. 15 gün-

de 40 lira alıyordum, annem 50 lira alıyordu, demek ki aylığımız 80 liraya 

geliyordu. Çok azdı ama o parayla çok şeyler yapıyorduk. Bereketli bir 

paraydı veya çok değerli bir paraydı. 

Tabii eskiden kalma arkadaşlarımız vardı, işyerinde çalıştığımız arka-

daşlarımız vardı. Hâlâ onların bir-ikisiyle görüşüyorum. O zamanki ar-

kadaşlıklar daha başkaydı, bir arada otururduk, bir arada yerdik, içerdik. 

Arkadaşlığımız olurdu, bir yerlere gider gelirdik. Bunları insan özlüyor 

tabii zaman içinde, yoksa başka özlenecek bir tarafı yoktu. Çünkü hep 

yokluk vardı. 
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Adil Çalışkan
Rumeli, 1956

Onbir yaşındaydım. Babam dedi ki: “Türkiye’ye gideceğiz”. Toprağımızı, 

hayvanlarımızı bıraktık, yirmibeş kuruş almadan elimizde bir yolganla 

yola çıktık, Sirkeci’ye geldik. Sirkeci’de dayımlar bekliyordu bizi. 

ÖĞLE YEMEĞINDE MARMELAT-EKMEK

Cuma günü geldik, pazartesi sabah çarşıya işe gittik. Bir akrabamız 

Beyazıt’a götürdü beni, bir esnafın yanına verdi, “Bu burada çalışsın” 

dedi. Onbir-oniki sene o dükkânda çalıştım. Türkçe bilmiyordum. Ek-

mek almayı bilecek kadar Türkçe’den haberim yoktu. Sabah sekizde gi-

dip çalışmaya başlıyordum, gece onbirde trenle dönüyordum. Onbir ya-

şındaydım. Kazlıçeşme’de indikten sonra ayakkabılarımızı elimize alıp 

öyle yürüyorduk eve. Çamur dize kadardı. Ama ufaktım, uykum geli-

yordu. Anne babam evde beni bekliyordu. Eve saat onikide geliyordum, 

yatıyordum. Sabah altıda kalkıp yine işe gidiyordum. 

Babamlar gelirken yirmi teneke marmelat getirmişler. Annem her sa-

bah bir kaşık alıp kâğıda sarıyor, cebime koyuyordu. Öğlende usta “Ye-

meğe gidin” deyince fırından bir ekmek alıyor, Gedikpaça Camii’nin ya-

nındaki duvarda oturup marmeladı ekmeğe sürüp yiyordum. 20 dakika 

sonra işe dönüyorduk, usta “Oğlum, yemek yediniz mi” diye sorunca “Ye-

dik”… Bir sene boyunca o marmeladı yedim öğle yemeklerinde. 

Evde iki odamız vardı. Üç kardeşiz biz. Banyomuz yoktu, tuvaletimiz 

yoktu doğru dürüst, tuvalet evin dışındaydı. Annem her taraftan rüz-

gâr eserken çamaşırlarımızı yıkardı, eve geldiğimizde kolu kıpkırmızı 

olurdu çamaşır yıkamaktan. Babam da fabrikada çalışıyordu. Ayda bir 

Zeytinburnu’ndaki kasaptan baş eti, dil vs. et alırdı; annem de iki üç 
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kilogram soğan doğrayıp eti karıştırıyordu. Ayda bir et yemeği. Ne yapa-

caksın, fakirlik, garibanlık.

Bir sene sonra arsayı aldık, evi yaptık. Ev dediğim iki oda gecekondu. 

Ben o iki odada evlendim. Karım onyedi yaşındaydı. Eve misafir geliyor-

du, yatağı gelen misafire veriyorduk. Ama kadın hiçbir şeye yok demedi. 

Bugün yüzyirmi metre kare evim var, beş misafir gelemez. Bitti artık. 

O zamanlar komşuluk da çok güzeldi. Mesut amcalar, Besim amcalar… 

Avlulara kapı açmıştık, annem o kapılardan iki-üç eve gidiyor, oturuyor, 

muhabbet ediyordu. Biz de çocuktuk, akşam geliyorduk, onların çocuk-

ları bize geliyordu, biz oraya gidiyorduk. Çok güzel muhabbet vardı, çok. 

BABAMIN YIRMIBEŞ KURUŞUNU GÖRMEDIM.

Anne babamıza karşı saygımız çok büyüktü. Babam bir yerde otururken 

onun yanına oturamazdık. O bir şey demezdi de biz geçip yanına otura-

mazdık. Saygıdan. 

Babama “Ev yapacağım, bana yardım et” dedim. “Bende para yok, yar-

dım edemem, kendin çalışıp evi yapacaksın” dedi. Ama iyi ki öyle yap-

mış babam, vermemiş. Ben üç sefer evi bozdum yaptım, en az üç kat… 

Hep diyordum ki, “Allah bana baba parasını nasip etmesin”. Hakikaten 

öldü adam, yirmibeş kuruşunu görmedim. Yedi- sekiz katlı evimiz var 

şimdi, hepsini kendim yaptım. 

Haftada 200 lira getirsem, annem pazar için 100 lirasını harcar, gerisini 

ayırırdı. Bir gömlek, bir pantolonu bir yıl giyerdik. Bayramdan bayrama 

birer gömlek pantolon, ayakkabı alırlardı, onları iki gün giyerdik bay-

ramda, sonra kaldırırlardı. 
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GÖÇMEN OLMAK

Bilal Amca’nın bakkalından alışveriş yapar, deftere yazdırırdık. Babam 

maaş alınca aydan aya öderdi. Ama Bilal Amca çok iyi bir insandı. Allah 

cennetini nasib etsin. Bizim Rumelilere hiçbir zaman “Yok” demezdi. 

Çünkü bilirdi ki söz verdiği zaman öder. Ayın kaçında maaş alıyorsa, 

o gün gelip “Kaç para kardeşim benim borcum” diye sorar, borcunu 

öderdi. 

Karadenizli ağabeylerimiz vardı. Nalburculuk yapıyorlardı. Onlar bura-

da çok arsalar almışlar, taksitle Rumeli göçmenlerine satıyorlardı. Ama 

bir Arnavut’a senet yaptırmazlardı, onları sözü zaten senetti. Yani se-

verdiler bizi, hiçbir zaman dışlamadılar. Çocuklarıyla da biz arkadaşlık 

yaptık. Hala görüştüğüm 40-50 senelik arkadaşlarım var. Eskiden Ar-

navut Arnavut’la evlenirdi. Şimdi kızlarımız okulla gidiyor, tanışıyorlar, 

evleniyorlar. Artık lazlara da kız verip alıyoruz. 

ANNEM TÜRK PARASINI TANIMAZDI

Annem evlenirken babamı görmemişti, anne-babası vermiş evlenmişti. 

60-65 sene evli kaldılar. Bir kere babamla kavgasını görmedim. Annem 

vefat ettiğinde ben 52 yaşındaydım. Yokluk çekmedi mi? Çekti. Annem 

Türk parasını tanımazdı. Ne doğru düzgün bir ayakkabısı ne pardösü-

sü vardı. Babam annemi hayatta çarşıya götürmemiştir. Babam gidip 

onun ceketini Topkapı’dan alıyordu. Biz şimdi dükkân, araba sahibiyiz, 

parayı verip “Git kendine doğru dürüst bir elbise al diyoruz”. Babam öyle 

yapmazdı. Bizim zamanımızda öyle boşanmak yoktu. Zaten işi oraya 

getirmezlerdi. 

“ZEYTINBURNU ÇOCUKLARI SERSERI” DERLERDI

 Bir Vahit Ağabey vardı, “Bak oğlum, burası İstanbul, çalışacaksın, ber-

duşluk yapmayacaksın, serserilik yapmayacaksın. Böyle böyle yaparsan 

mükâfat alırsın. Yani bir şey kazanırsın, ama serserilik yaparsan batar-

sın” derdi. 

 Ben denizi çok seviyordum, cumartesi pazar hep denizdeydim. Geldi-

ğimde yüzme bilmiyordum. Ağabeylerimiz alıp götürüyordu bizi. Deni-

ze atıyorlardı bizi, ister boğul ister çık. Öyle yüzmeyi öğrendik. 

Dışarıda Zeytiburnu çocukları için serseri derlerdi. Adam dövüyorlar, 

şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar… Yalan! Herkes kendi mahallesine sa-

hip çıkardı. Mahalleyi herkes biliyor, herkes birbirini tanıyor. Yabancı 

biri geçince “Gel kardeşim buraya, kimi aradın?” “Elif’i”. “Neyi oluyorsun 

kardeşim?” “Hiçbirşeyi”. İşte o zaman onu pataklıyordular tabii. Çünkü 

o Elif’e, o Meryem’e sahip çıkıyorlardı. Yabancı gelecek, kız tavlayacak, 

olmaz. Bizim Zeytinburnu çocukları böyleydi. 
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Bizim mahallede iki-üç çeşme vardı. Çeşmeye giderdi kızlar, genç ço-

cuklar çeşmenin önünden geçerdi, kim işini ayarlıyorsa ayarlardı. Ama 

yabancı çocuk geli de bizim mahallede öyle bir şey yapamazdı. İki üç 

kere aşağı yukarı gittiği zaman hemen mahallenin gençleri “Kardeş, 

kimi arıyorsun sen” derlerdi.

Ben bizim mahallede 13 sene kızla konuştum. Bizde biri bir kızla konuş-

tuğu zaman başka erkek de ona asılmazdı. Kızlar da “Ben Adil’i seviyo-

rum, Mehmet’i seviyorum” diye söylerdi. Hakikaten Zeytinburnu, bizim 

Çıkıcı Mahallesi bambaşka bir mahalleydi. 

Kasırgaspor’da top oynardık. Bir ıslığımız vardı, o ıslığı çalınca 50-60 

kişi toplanırdık. O zaman tabii her yer gecekonduydu, bir ıslık çaldığın 

zaman her tarafta duyulurdu. Yani Zeytinburnu hakikaten Rumelilerin 

yatağı, çok güzel bir yerdi. Ama şimdi 60 senelik insanız, mahalleye ya-

bancı olduk. 

Sinemaya gidiyorduk. Yazlık Lale Sineması vardı. Arkadaşlarımızla, 

dostlarımızla ve bazen de kızlarla ama korkarak sinemaya giderdik. 

Gençliğim hakikaten çok güzel geçti. Eski arkadaşları özledim. Çoğu 

ölmüştür. Ama kız olsun, erkek olsun, çok güzel arkadaşlıklar kurduk. 

Allah hepsine cennetini nasip etsin.
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Ahmet Dildar
Çankırı, 1946

Zeytinburnu’na 1959’da geldim. İlkokulu bitirdim ve Hasan Öter isimli 

bizden büyük bir ağabeyimizle kamyonla yola çıkıp üç günde Çankı-

rı’dan, yani köyümden İstanbul Zeytinburnu’na ancak gelebildik. 

İlk geldiğimde amcamlar buradaydı. İki amcam vardı, ikisi de burada 

ikamet ediyordu. Onlar daha 45-50’li yıllarda buraya geldiler. Biz ba-

bamla köyde kalıyorduk. İlk olarak Yunus Dildar amcamın yanına gel-

dim, iki odalı bir gecekondusu vardı. Birinde kendisi ikamet ediyordu, 

diğer gecekondu da diğer amcam ikamet ediyordu. Bize de ufak bir yer 

yapıldı. Uzun müddet amcalarımın yanında ikamet ettim. 

GECEKONDU YAPMAK

Gecekondular gerçekten zor şartlarda yapılırdı. Öyle ki amcamların 

bir gecede yaptıkları gecekonduyu ertesi gün jandarma gelip yıkarmış. 

Çünkü jandarmaya ücret veremezlermiş, para yokmuş. Nihayet yapıp da 

yıkılmayınca yerleşmişler. Biz ancak onun akabinde buraya gelebildik. 

Biz geldikten sonra diğer köylülerimiz ve komşularımız da gelmeye 

başladılar. Onlar gecekondularını inşa ederken buna canlı şahit oldum. 

Bu camiinin yanında İsmail Koç diye birinin bir evi vardı, bir gece üç 

defa yıktılar. Üç defa yaptık, üç defa yıktılar. O zamanlar tuğla yok tabi, 

tamamen briketten yapıyoruz. Sabaha karşı yine yaptık, yine yıktılar. 

Ancak bir hafta sonra belli bir jandarmaya ücret verildi, o zaman yık-

madılar. Oranın yapılışında benim şahsen emeğim vardır.

Yine Giresunlu bir arkadaşıma da yardım ettik. Amcamda el yordamı bi-

raz marangozluk vardı, yani becerirdi böyle işleri. Duvar örerdi. Onunla 

beraber o Giresunlu arkadaşıma da yardımcı olduk.
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BEŞTELSIZ’IN ISMI

Zeytinburnu’na ilk gelenlerden biri Abdi Ağabey’di. Amcamlardan da 

önce gelmiş o buraya. Uzun yıllar burada muhtarlık yaptı, ben de ona 

yetiştim. Hatta muhtarlık döneminde bayağı birlikte çalıştık. 

Abdi Ağabey’in Kazlıçeşme Dispanseri’nin üstünde iki katlı bir yeri var-

dı, durumu iyiydi. Kızının biri de o zamanlar Türk Hava Yolları’nda hos-

testi. Zaten o kızının tavsiyesiyle buraya, Beştelsiz’in olduğu yere beş 

tane telsiz kurulmuş. Telsiz Mahallesi veya Beştelsiz’in ismi işte bura-

dan gelir. 

Şaban Ağa diye Edirneli bir ağabeyimiz vardı. Bu Fatma Süslügil Oku-

lu vardı, yıkıldı, tekrar Ayhan Şahenk İlkokulu oldu. O ilkokulun oraya 

gelmiş yerleşmiş. Biz bu adama da yetiştik, onu da gördük. O da o za-

manlar kum, çimento, briket, ağaç, tahta vs.satardı, gecekondu yapan 

arkadaşlarımıza da yardımcı olurdu. Biz bunları canlı yaşadık.

Zeytinburnu’nun genelinde asfalt diye hiçbir şey yoktu. Tamamı çamur, 

aynen bir Anadolu kenti, köyü gibi tamamen çamurdu. Yağmur yağdı-

ğında çizmesiz dışarı çıkmak mümkün değildi. O zaman belediyeler 

yoktu, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şube müdürlükleri vardı. Beledi-

ye bu şube müdürlükleri aracılığıyla çeşitli mahallerin sokak başları-

na çeşmeler yaptı. Zeytinburnu halkı bu çeşmelerde çok sıkıntı çekti. 

Çünkü belli saatlerde su verilirdi. İnsanlar sabahlara kadar kovalarla 

çeşmelerin başında, bir kova su dolduracağız diye beklerdi. 

Amcamın yanında kalırken, Kazlıçeşme’de dayımın ustabaşı olduğu bir 

deri fabrikasında işe girdim. Amcamın yanında ikamet ediyordum, da-

yım da beni yanına işe aldı yani. Ben bekardım, henüz çocuktum. Eve 

geldiğimde yorgun olurdum ama amcam da yorgun olurdu. Yengem 

vardı, dört beş de çocukları da vardı. Onlara yardım etmek için çeşme-

den suyu ben alırdım. Bir de mahallede yaşlı insanlar, çizme bile alacak 

paraları olmayan insanlar vardı. Onlar da su taşıma işinde yardımcı 

olurdum. 

Kazlıçeşme yakın sayılırdı. Çalışanların çoğu da hemşerimdi. Bazıları 

Kocamustafapaşa’da yahut Yedikule’de oturuyordu. Sonra onlar da bu-

raya gecekondu yaparak kiradan kurtuldu. Böylece hep birlikte Kazlı-

çeşme’ye işe yürüyerek gidip geliyorduk. Uzun süre böyle oldu. 

 Elbette iş yerinin orada lokanta vardı ama bizim lokantada yemek ye-

memiz söz konusu değildi. Benim 15 lira haftalığım vardı. Haftalığı-

mın bir kısmını amcama verirdim, eve katkı için. Geri kalan para da 

harçlığım olurdu. Çizme alabiliyordum kendime. O zamanlar cizlavit 

lastikler vardı, siz bilmezsiniz. Sonra Kazlıçeşme’de de lastik fabrikası 

vardı. Orada çalışanlar daha iyi kaliteli lastik alırlardı, çizme alırlardı. 

Bir müddet bunlarla devam ettik. 
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Kazlıçeşme’de çalışırken mesleğimi ilerlettim. Derken burada amcam, 

büyük amcamla ayrıldı, ona ayrı bir gecekondu yaptık. Ben de amcam-

ların yanından ayrıldım. Kazlıçeşme’de bekar odaları vardı. Biz 15-20 

kişi hemşehrilerimiz, hatta başka yörenin insanlarıyla birlikte o yatak-

hanelerde uzun süre kaldık. Kesinlikle gürültü patırtı yapmamız söz 

konusu değildi.

 Büyüklerimizden çok korkardık. Bizim dönemimizde öyleydi, amcanın 

yanında, babanın yanında ayak uzatmak veya diz kırmadan oturmak 

çok büyük bir meseleydi. Yanlışlıkla belki bunları yapardınız da affeder-

lerdi, yoksa bilerek yapmanız mümkün değildi. 

Herkes birbirini tanırdı. Trakyalısı, Arnavut’u, Konyalısı, Ordulusu, Kas-

tamonulusu, Çankırılısı, yoğunlukla burada Giresunlu, Çankırılı ve Ar-

navutlar vardı, Arnavutluk’tan gelen dostlarımız sürekli pazarcılık ya-

parlardı. Hatta son üç-beş yıla kadar hâlâ devam ettiren arkadaşımız 

var. Dedesinden devralıp devam ettiren arkadaşlarımız var. At arabacı-

lığı da onlar için çok önemliydi. Bunun dışında amcamın keçi ve koyun-

ları vardı, onları beslerdik. 

 O dönemlerde mahallemizde kim olursa olsun, hangi yörenin insanı 

olursa olsun kadınına, kızına kesinlikle yan gözle kimseye baktırmaz-

dık, biz da bakmazdık zaten. Herkes birbirini tanırdı. Sümer’deki gece-

kondu, Telsiz’deki gecekonducuyu tanırdı. Bir de gecekondular varken 

herkesin evinde bahçesi vardı, herkesin bahçesinde dut ağacı vardı. 

Biri bahçesinden dut topladıysa sofrasına, komşusuna vermeden ken-

disi yiyemezdi. 

HAC PARASI TAKAS EDILEREK ÖDENIRDI

Hacca gidecek olanlar, Kazlıçeşme’ye gelip orada çalışan insanların pa-

ralarıyla kendi paralarını takas ederler, hac paralarını öyle öderlerdi. 

Çünkü Kazlıçeşme’de çalışıp da terlemeden para kazanmak mümkün 

değildi. O paranın mübarek olduğuna inanıyorlardı. Günde 10-12 saat 

çalışarak gerçekten alınterimizle para kazanırdık. Çok bereketli bir pa-

raydı. Hacca gidenler de bunu bildiklerinden gelip paraları takas eder, 

o parayı Diyanet’e yatırırlardı. Hacca o paranın bereketiyle gitmek is-

terlerdi. 

O günleri arıyor muyum? Yüzde beşyüz arıyorum. Yani o günün sevgi-

si, saygısı, yardımlaşması, örf ve adetlerine bağlı kalınması bugün hiç 

yok. Gerçekten o zaman ki herkes Anadolu’nun bağrından kopmuş gel-

miş, bir erkek geçtiği zaman kadın -Anadolu’da bu hâlâ var- erkeğin 

önünü kesip de geçmezdi. Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde ben bunu 

canlı yaşadım. 
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Ahmet–Hüsniye Eker
Çorlu, 1927 - 1934

AHMET EKER: 1927 doğumluyum, Zeytinburnu’na 1954 senesinde gel-

dim. Daha evvel Mecidiyeköy’de oturdum. Mecidiyeköy’de 1953 Mayıs 

ayında belediyeye vatman olarak girdim. Tramvaylarda çalıştım. Ora-

dan 1954 senesinde Zeytinburnu’ndan yer aldım. Alem zapt etmiş, bir 

komşunun arsası fazlaydı, bir kısmını bana sattı, 800 liraya aldım, ge-

cekondu yaptım. Etrafında Taşköprülüler vardı, yanımızda Rüstemağa 

vardı bunların dedeleri… Burada Dana Hüseyin vardı, Kastamonu sa-

natçısıydı, vefat etti. 

HÜSNIYE EKER: Mahalleye geldik, kimseyi tanımıyoruz. Bir amcamızın 

hanımı var, kızı vardı orada, onlarla görüşüyorduk. Ondan sonra çeş-

meye suya giderken, kuyuya suya giderken diğer komşularla tanıştık. 

Mahallede herkes birbirini tanırdı.

AHMET EKER: Ben evvela 1952 senesinde geldim. Burada Sümerbank’ın 

yanında cam fabrikası vardı, oraya girdim, çalıştım 3 ay, baktım hanı-

mı getirsek bakamayacağız. Döndüm gittim köye… Köye gittikten son-
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ra bana herkes “İş yapacak olsaydın İstanbul’da iş yapardın,” demeye 

başladılar. Bu arada İETT’den bir kardeş köye geldi, sıhhiyeymiş orada, 

onunla tanıştık. “Bir dilekçe yaz, imzala, ben o dilekçeyi vereyim Tramvay 

İdaresine, seni günü çıktıktan sonra çağırırım, gelirsin,” dedi. Günü çıktı, 

çağırdılar. Karaköy’de Tünel’in başında sınava girdik. Sınavı kazandık, 

vatmanlığa başladık. 1957 senesinde tramvaylar kalktı, vatmanlığı bı-

raktık belediye şoförlüğüne geçtik. 3 sene de belediye şoförlüğü yaptım, 

1960 senesinde ayrıldım, ticaretle meşgul oldum.

HÜSNIYE EKER: Ayağımızda lastik ayakkabı vardı. Suya onlarla gide-

miyorduk, her yer çamurdu çünkü. Erkekleri bekliyorduk, çizmelerini 

giyip su taşımaya gidiyorduk. Diz boyu çamurdu. Ayağını bastığında 

lastik ayağından çıkar çamurda kalırdı.

AHMET EKER: Zeytinburnu’na geldim, her taraf çamur… Rüstem ağa 

kuyu yapmıştı, o kuyudan su alıyorduk veya sakalar Aksu’dan su geti-

riyorlar, satın alıyorduk, içiyorduk. Vargeller geçiyordu, daha o zaman 

çimento fabrikası vardı. Mahallemizde vargeller ta Çırpıcı’dan Zeytin-

burnu Çimento Fabrikası’na toprak taşıyorlar, çimento yapıyorlardı.

HÜSNIYE EKER: Pek fazla herkese gitmezdim. Çünkü kayınvalidem izin 

vermezdi, ben de gitmezdim, çocuklarımla meşgul olurdum. Nasıl karşı 

çıkabilirsin, izin verirlerse gidersin.

AHMET EKER: Dana Hüseyin vardı, onun kardeşi vardı Mustafa, bir de 

koca Selim diye biri vardı Taşköprülü… Muhtarımız vardı, onlarla be-

raber yardımlaşma yapıyorduk. O zamanlar fakir bir kimseler olduğu 

zaman toplanılıyordu, bu fakir kimselere yardım götürülüyordu. 

KÖYDEN GELEN IŞE BAŞLIYORDU

Herkes çalışıyordu çünkü yoldan geçeni fabrikaya işçi alıyorlardı. Oku-

muş-yazmış mı diye sormuyorlardı. İş sahası genişti. Mesela, çimento, 

çimentonun yanında Dilberzadeler vardı, ondan sonra askeri fabrika, 

ondan sonra Derby, Derby’nin yanında Fuat Bey, daha aşağıda Kazlıçeş-

me deri fabrikaları... Köyden gelen hemen işe başlardı. 

Ben belediyede çalıştım. Maaşımızı düzenli alıyorduk, ayrıldıktan sonra 

tazminatımızı da aldık. Fabrikalarda da durum iyiydi. Fuat Bey vardı, 

işçisine çok güzel bakardı. Kurbanda kurban keser, herkese kurban eti 

verirdi, çok memnundu işçiler.

Herkes yürüyerek gidip geliyordu. Köprüden çıkınca benim dükkânın 

önünden geçerdiler. Şimdiki Mutlu Düğün Salonu vardır, orada benim 

dairelerim var, çocuklara verdim. Orada dükkânım vardı, bütün Hatbo-

yu’nda yol yoktu o zaman, bütün işçiler benim dükkânın önünden geçer-

di, çok güzel çalışırdı dükkânım, çok güzel para kazandım dükkândan. 

O parayla evleri aldık, çocukları okuttuk. Hepsine üniversite okuttuk.
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HÜSNIYE EKER: Kalabalıktı evler… Çoluk çocuk yaramaz. Sen suyu ge-

tirirsin, kovayı itip dökerler yere, ellerini oradan yıkarlar. Tenekeden 

musluk yaptık, onunla yıkamaz ellerini, kovadan döker yıkar. Senin işin 

yok, ne işin var, git hem ilgilen, hem su getir derdiler. 

Yemek yaparsın, bir pompalı ocak, yemeği indirirsin çamaşır suyu-

nu koyarsın ateşe, sabah kalktığında çamaşır yıkamaya oturduğunda 

akşam ezanı okunur, sen çamaşır yıkarsın kar kış demeden. Bir gün 

akşamdan çocukları yıkarsın, onların çamaşırlarını yıkarsın, tasa ko-

yarsın, sabah kalkınca onları asarsın. Ondan sonra büyüklerin çama-

şırlarını yıkarsın… Bir oturduğunda senin boyunca çamaşır yığılır.

AHMET EKER: Dana Hüseyin vardı. Esnaftı, kahvecilik yapardı, çalgıcıy-

dı da, saz çalardı. Bir de onun dedesi Rüstem ağa vardı, bütün mahal-

ledeki evleri o yapmıştı. Bana da o yardım etti. Köyden gelen bekarları 

bekar odasında yatırır, onlara iş verirdi. Kum çıkarttırıyordu denizden... 

Evleri yapar köyden gelenlere satardı. Daha aşağıda Kör Mustafa vardı 

Taşköprülü, otobüsler vardı, Kastamonu’ya gidip oradan et getirirler, 

benim dükkânın önünde satarlardı.

EVLENDIKTEN SONRA BILE BABA DAYAĞI YEDIM

Baba sözünden çıkmıyorduk. Ben evli olduğum zaman bile babam beni 

dövüyordu, o kadar saygılıydık. Eşime bile tokat vurmuştur, fakat biz 

babamıza karşı çıkmadık. Hacca da gönderdik babamızı. Annemiz 88 

yaşında, babamız 74 yaşında vefat etti.

Ben belediyede çalışırken dükkân açtık, babam dükkânda çalışıyordu. 

Belediyeden ayrılınca ben dükkâna geçtim. Ona da iki fıçı aldık, koca-

man… İçinde kaybolursun. Meşhur bir turşucu olduk. 

Babamın yanında ben çocuğumu kucağıma alıp sevemezdim bile. Öyle 

bir devirdi, onlar öyle görmüş, çok görmüyorum. 

Annemin sözünden de çıkmazdık. Annemiz iyiydi, bize sadıktı, alakadar 

oluyordu. Yaşlandığı zaman da biz onlara yardım ettik. 

HÜSNIYE EKER: Köyden gelenlerin hiç işi bitmezdi. Bir odanın içinde 

kayınvalidem otururdu, bir tek odada ben otururdum. Yedirirsin içirir-

sin, misafir gelir, unutur kendini, bir hafta kalır. Düşünmez o ev insanı-

nı… Kendini bilmeyenler çok. 

AHMET EKER: Anadolu’dan gelen mevsimlik işçiler vardı. Daire tutardı, 

oda tutardı, 10 kişi bir yerde yatar, gemilerden yük indirirlerdi. Fabrika-

ya girmezdiler. Mevsim dolduğunda memleketlerine geri dönerlerdi. O 

mevsimlik işçi dükkânıma gelip, aldığı parayı akşamleyin bana verirdi. 

Bir defter onda, bir defter bende, hesabı tutardık. 6 ay sonra verirdim pa-

rasını. 6 ay o parayı sermaye yapardım. O zaman banka bilmiyoruz. Ya-

nında tutsa kalabalık, çaldıracak parasını, korkuyor. Emanet verme diye 

bir şey vardı. Ben de çok verdim başka birine paramı. Öyle bir devirdi…



45Zeytinburnu Anı Defteri

HÜSNIYE EKER: Biz baştan Mecidiyeköy’e geldik, edinebildiğimiz her 

şeyi oradan edindik. Çay bardağımızı, fincanımızı, çaydanlığımızı al-

dık Mecidiyeköy’de otururken, ondan sonra akrabalar toplandı köyden, 

bindiler arabaya, geldiler. Köyden tahta kaşıklar gelmişti, demir kaşık 

bile yoktu.

AHMET EKER: 40 defterim vardı veresiye, 1960 senesinde Almanya çıktı. 

“Ahmet amca, biz Almanya’ya gidiyoruz, çoluk çocuğa biz parayı gönde-

rene kadar ne kadar ihtiyaçları varsa ver,” derlerdi. Türkiye’de kalanlar 

gelirlerdi, defterle alırlar, giderlerdi. Aile reisleri Almanya’dan gelinceye 

kadar hiçbirine paranın lafını etmedim. 

HÜSNIYE EKER: Herkesin birbirine saygısı vardı. Cenazesine gidersin, 

bir şeyler yapar götürürsün. O insan o anda acısıyla yapamaz diyerek 

gücün neye yettiyse, mesela bir tencere dolma yaparsın, bir tencere fa-

sulye pişirirsin, ama et alamazsan etsiz pişirirsin veya bir tencere pilav 

yaparsın, götürürsün… Gücün neye yeterse, evinde neyin varsa…

AHMET EKER: O zaman böyle kapı kilitlemek yoktu, komşular serbestçe 

birbirlerine gelir gider, akşamüstü kadınlar toplaşır, mahalle kadınları 

beraber oturur muhabbet ederlerdi. Komşuluk vardı o zaman, komşu-

lar birbirine çok sadıktılar, öyle bir devir geçti. 

Bayramda, ramazanlarda ekseri millet köye giderdi o zaman. Tabii köy-

den yeni gelmiş ya, kök köyde olduğu için herkes bayram dediğinde 

köye akın ederdi. Bayramda mahalle boş kalırdı. 

Ramazan’da komşular, tanıdıklar iftara çağrılırdı. Sırayla birbirine gidi-

lirdi. Büyüklerin varsa, annen-baban varsa onları davet edilirdi. Zaten 

biz anne-baba beraber otururduk. 

HÜSNIYE EKER: Evlendiğim zaman, herkese hizmet ettim. 10 yaşındaki-

lerin bile eline ibrikle su dökersin, leğeni ayağına getirirsin, elini ağzını 

yıkar. Susayan senin gözünün içine bakar, kalkar bir maşrapa su alırsın 

getirirsin. Herkes içer. Sen bir yudum içemeden biter. Acıkınca uzanıp 

da tabaktan bir lokma yemeği sırası gelir yiyemezsin. Öylece sofradan 

kalkarsın, sofrayı toplarsın, bulaşığını yıkarsın. Bir parça ekmek kırar-

sın, üstüne tuz, biber ekersin, oturursun dışarıda sundurmaya, o ekme-

ği yersin, midenin gurultusunu susturursun.

AHMET EKER: Bakkallık yaptığım devri özlüyorum, bana çok güzel bir 

hayat verdi. Ben minibüsçülük yaptım, taksicilik yaptım, şoförlük de yap-

tım… Bakkallığı 72’de bıraktım. En çok bakkallık hayatım beni etkiledi. 

Eşim icap ederse bakkalda gelip yardım ederdi. Dayanışmamız iyiydi. 

Ben işimle meşgul olurdum, o da eviyle meşgul oluyordu. Zaten işten 

güçten birbirimizle uğraşamıyorduk, 4 çocuk, bunların hepsini okuta-

caksın, yetiştirmek lazım. O çocuklarla meşgul olur, ben de işimle meş-

gul olurum… Böyle birbirimize saygı duyarak bir ömür geçirdik.
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Ahmet Esdevlet
Tatar, 1948

Türkiye Cumhuriyeti’ne, amcalarımız 1953’te, biz 1957’de müracaat edip 

geldik. Çin’den kaçıp önce Pakistan’a gitmiştik. Orada çok azap, çok sı-

kıntı çektik. Dilendik. Benim babam dilenmedi diyen yalan söyler. Bu bir 

ayıp değil. Yaşamaya çalışıyorduk.

Zeytinburnu’na geldiğimizde kar vardı. Bu arsaların çoğu zeytin ağaç-

larıyla doluydu. Biz onları dahi gördük. 

BUNLAR JAPON’A BENZIYOR

Komşular biz yeni geldiğimizde bizi biraz yadırgadı. “Bunlar Japon’a 

benziyor, bunlar Çin’e benziyor,” dediler, ama hepsi, Allah razı olsun, ça-

yını getirdi, ekmeğini getirdi, yemeklerini getirdi. 

O zaman Trabzonlu Hayıroğulları’nın bakkalı vardı. Babaları çok iyi 

adamdı. Oradan ihtiyacımız olanı deftere yazdırıp alıyorduk. 

Dilde çok yabancılık çekmedik. Bizim Kazak dili aynı Türk dili… Siz be-

yaz diyorsunuz, biz ak diyoruz; Biz kara diyoruz, siz simsiyah diyorsu-

nuz, aradaki fark bu… Allah razı olsun, komşuların hepsiyle iyi geçini-

yorduk. 

ALTAY’DAN GELEN YIĞIT

Biz Türkiye’ye geldikten sonra Türkiye çapında bütün filmciler bizi ta-

nıdı. Bizim Altay isminde bir memleketlimiz var Çin’de, “Altay’dan Gelen 

Yiğit” diye film çevirdik. Kartal Tibet’le film çevirdik. Cüneyt Arkın’nın 

zaten ecdadı bizden, tipinden de anlaşılıyor, Tatar’dır o. Onunla da “Kol-

suz Kahraman” diye bir film çevirdik. O filmde figüran olarak çalıştım. 
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DELIK KURUŞLARI GÖRDÜK

Burada Kazlıçeşme Deri vardı. Hiçbir meslek bilmiyoruz. “Şunu şöyle 

dikebilsek satılır mı, bunu böyle diksek satılır mı?” diye düşünür çabalar-

dık. Çocuk patiği diktik, eldiven diktik, bunlarla idare ettik. 

Yaşımız 7-8’di, bakkala giderdik. Ülker bisküvi vardı, arasına lokum ko-

yup böyle veriyordu bakkal. O zaman delik kuruş vardı, sapsarı, bakır 

mıydı, neydi, onları da gördük. 

Okuyamadık. O zaman öyleydi, okuyamadık. Yaşımız geldi, askerlik yap-

tık. O zaman askerlik iki seneydi, askerliğimizi de bitirdik Allah’a şükür. 

KAYSERILI KIZ ALDIM

Eskiden babanın lafı dinlenirdi, annenin lafını dinlenirdi. Evleneceğin 

kıza da baban, annen karar verirdi. Bizim bir akrabamız vardı, gitti 

Kayseri’den bir kız alıp geldi. “Baba, ben de evlenmek istiyorum,” dedim 

utana utana. Babam sonra o evlenen akrabayla konuştu, başka kız var 

mı Kayseri’de evlenilecek diye. Babam geldi rahmetli, anneme “Çabuk 

çıkar 5 000 lira verelim, bir kız varmış,” dedi. O zaman hepimizin parası 

annemde toplanıyordu. Annem başörtü bezine sardığı paradan 5 000 

lira verdi, bir taraftan yengelerimiz, çarşaf, yastık, yorgan yapıp düğün 

hazırlıklarına başladılar. Daha kızı babam bile görmeden…

İki tane Erzurum kara koyunu götürdük, ben utanıyorum, kaçıp amca-

mın evine gidiyorum. Amcamın oğlu gülüyor, “Bu ne biçim iş, kız eve ge-

liyor, sen kaçıp buraya geliyorsun. Sen serseri misin? Hadi yürü, gidelim,” 

dedi. 4 000 lira daha verdim, 9 000 lirayla Kayserili kızı aldım. Allah’a 

şükür 4 oğlum, 3 gelinim var. 

O zaman para yok, cepte para yok. Varsa o zamanın parasıyla belki 600 

lira, o da çok büyük paraydı o zaman, annemden saklardık. 

Sabahleyin çorbamızı içerdik, öğlende yemeklerimizi yerdik, akşam 

yemeğimiz ayrıydı. Zeytini biz bilmiyorduk. 11 aile Erzurum’dan trene 

bindik, yolda gördük zeytini. 

O zaman bu yollar yoktu. 10 dakikada bir, 20 dakikada bir dolmuş vardı. 

Muavini Topkapı 1, Topkapı 2 diye bağırırdı, parayı toplardı. 

Her yer çamur, çakıl taşı var ya, o bile yoktu. En fazla zift vardı, o da pat-

lak patlak… Öyleydi yollar. 

Lastik ayakkabıyı şimdi 70-80 yaşındakiler giyiyor. Bizim zamanımızda 

onlar vardı sadece. Şemsiye bile yoktu o zaman, çok sonradan çıktı şem-

siyeler. Ne günlerdi... 

Ekmek yok, soğukta fırınlar kapalı… Su yok, gaz yok, tüp yok… Bir yu-

dum su içmek için ta Yenidoğan’daki çeşmeye giderdik. Ben iyi biliyo-
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rum, plastik bidonlarla uzun kuyruklar olurdu çeşme başında. Kadınlar 

kavga ederlerdi.

 Çamaşır makinesi yok, çamaşırlar leğende holdur holdur yıkanırdı. Bir 

taraftan odun kesilip ateş yakılır, büyük tenekelerde su ısıtırdık. 

BIRLIK DEMEK BEREKET DEMEKTI

Eskiden birlik demek bereket demekti. Mesela, bizim Kazaklar 100 kişi 

ortak olarak bir fabrika kurdular. O 1987’de ilk çıkan deri montları yap-

tılar. “İşipiskin” derlerdi, içi kürklü montlardı. 

Bayram, bir hevesle gelirdi. Geceden yıkanırdık, sabah ezan okunma-

dan kalkıp tertemiz elbiselerimizi giyer camiye giderdik. Namazımızı 

kılar, kapının önünde dururduk. Önce imamın elini öperdik, sonra mü-

ezzinin, hocaların, yaşlıların ellerinden öperdik. Çıkarıp 50 kuruş, 25 

kuruş bir şeyler veriyorlardı. 

Edep vardı, korku vardı, endişe vardı: “Aman, babam duymasın!” Bazen 

bir ters hareket yapsak veya ters söz söylesek babam hiçbir şey demez-

di, sadece öylece bakardı. Onun o bakışından korkardık.

 Televizyon vardı, ama görüntü yoktu. Çatıya çıkar anteni ayarlamaya 

çalışırdık. “Çekiyor mu, çekiyor mu?” diye bağırırdık. Siyah-beyaz gös-

teriyordu, Önce programlar haftada bir gündü. Ondan sonra iki güne 

çıktı, sonra yavaş yavaş çoğaldı. Film olduğunda bütün mahalle çoluk 

çocuk kapımızın önündeydi. Rahmetli babam “Bunlara çay yapsak ye-

tişmez, yettiği kadar verin çayı,” derdi. Ne günler geçirdik. 
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Ahmet Tamgüney
Bilecik, 1945

Babam Bilecik’te Gölpazarı’ndayken köyleri dolaşarak ticaret yapardı. O 

zaman çerçi derlerdi bunlara, belli bir zaman sonra buraya göç etmek 

durumu hasıl oldu. 1954 senesi yaz ayında açık bir kamyonun içinde eş-

yalarımızla beraber iki kardeşim, ben ve annem-babam buraya geldik. 

Tabii küçücük bir yerden çok büyük bir yere gelince biz birden afalladık.

Her taraf ağaçlık, istasyona kadar olan evlerin hepsi bir çiçek bahçesi, 

bir meyve bahçesi, o kadar güzeldi. 

GECEKONDU ZORLUKLARI

Yağmur yağdığı zaman işin biterdi. Caddeye imkânı yok adım atamaz-

sın. Ayağını bastığında, ayakkabın orada kalır. Öyle bir haldeydik… 

Isınmak için kömür alıyorduk senede 250 kg, ısınma işimizi öyle hal-

lediyorduk. Su işi de eziyetliydi. Evlerde su tesisatı olmadığı taşıma 

suyuyla elini yüzünü yıkarsın. Gecekondular derme çatma. Banyo yok, 

mutfak yok, hiçbir şey yok, öyle zorluklar içindeydik. 

YOL YOK KI VASITA OLSUN

Yazın geldik, sonbaharda okula başladık. 3. sınıfa ben burada başladım. 

Eski Kazlıçeşme İlkokulu vardı, zaten bu civarda başka bir okul yoktu. 

Oraya kaydolduk, her gün yayan gider gelirdik. Tabii vasıta yok, Zeytin-

burnu’nda yol yok ki vasıta olsun… Taksi yok, minibüs yok, trafik yolu 

yok... Bir tek Yenidoğan içinden geçen eski bir yol vardı. O zaman bir tek 

belediye otobüsleri geçerdi oradan. İşte onlarla buradan Yedikule’ye, 

Yedikule’nin içinde surların yanında tramvay vardı, ona binerdik. Ora-

dan da Aksaray, Laleli, artık nereye gidiyorsak giderdik.



50 Zeytinburnu Anı Defteri

ILK DEFA DENIZI GÖRMEK

En merak ettiğim şey denizdi. Bu deniz nasıl bir şey acaba? Anlatırlardı 

büyükler “O kadar büyük, o kadar büyük ki…” diye. Gözümde canlandır-

maya çalışırdım. Daha geldiğim gün ev sahibinin çocuğuna dedim ki: 

“Burada deniz varmış, nerede bu deniz?” “Şurada,” dedi. Aldı bizi, götür-

dü hemen. Şimdi gökdelenler yapılıyor ya aşağıda, oraya gittik. Anam, 

bir de baktım ucu bucağı yok, bu nasıl bir şeydir? Yüzme bilmediğin 

için de korkuyorsun, “Dibinde ne var acaba, çukur mudur, değil midir?” 

diye. Denizi de o gün gördük elhamdülillah.

HIKAYELERIYLE GELEN GÖÇMENLER

Seneler geçti. Komşularla içli-dışlı olmaya başladık. Komşuluk ilişkile-

ri fevkalade güzel, birbirine bağlılık, birbiriyle yardımlaşma, hâl hatır 

sormalar… Bir gün gitmesen veya bir gün görüşmesen muhakkak “Aca-

ba ne oldu, Emine Hanım hasta mı, İhsan Efendi hasta mı?” diye merak 

edilirdi. 

Evler hep bahçeli olduğu için muhakkak böyle bahçede sohbet edile-

cek sedir veya çardak olurdu. Bütün mahallenin kadınları, kızları hepsi 

toplanırlar, gelirler, bahçede oturulardı. Hikayeler anlatılırdı. Buraya 

gelenler göçmenler var, Bulgaristan göçmeni var, Yunanistan göçmeni 

var, Romanya göçmeni var, Arnavutlar var, var da var… Civardalar hep-

si, bir aradayız zaten. Herkes bir şey anlatırdı. “Bulgaristan’dan şöyle 

geldim, şöyle zorluk çektik, Yunanlılardan şu kadar eza gördük, cefa 

gördük, Türkiye Allah razı olsun bize kapılarını açtı, bizi misafir ettiler,” 

vesaire… Böyle bir kaynaşma olmuştu insanlarımız arasında, gayet gü-

zeldi. Şimdi o günleri ancak yâd ediyorsun.

ALIŞVERIŞ YAPACAK YER KILOMETRELERCE UZAKTA

Bir tek İstasyon Camisi vardı, başka cami yoktu burada. Babam oraya 

giderdi, sabahları beni de götürürdü. Oradan az ileride de dükkânımız 

vardı. Babam sabah anahtarı bana verip camide namaza kalırdı. “Hadi 

sen git, dükkânı aç,” derdi. Dükkâna giderdik. Okulun saatine kadar 

dükkâna ben bakardım. 

O zaman civarda bir tek bizim bakkal vardı, başka bakkal yoktu. Yemiş 

İskelesi vardır Eminönü’nde, toptan gıda sitesiydi orasıydı, küçücük bir 

yer. Oraya giderdik. Oradan ihtiyaçlarımızı alır, bir at arabasına yük-

lerdik aldığımız malzemelerimizi, getirir burada satardık. Bu da ancak 

yazın, kışın o da yoktu, çünkü kışın araba çalışmazdı çamurdan. Çünkü 

yol yoktu, arabacılar da gelmek istemiyordu o yüzden. Biz de tedariki-

mizi ona göre yapardık. Havalar iyi olunca stok yapardık. 
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Civarda bir bakkal yok, bir fırın yok, bir eczane yok… Ekmek alacaksın, 

kilometrelerce gideceksin. Uzaktaki fırından alıp da biz hem ekmek sa-

tardık, hem de pide satardık. 

O zaman öyle kiloyla, 1 kg şeker ver, 1 kg peynir ver, 2 kg zeytin var, böy-

le bir şey görmedik. Çünkü para yoktu. Geliyorlar, 100 gr zeytin, 100 gr 

peynir, yarım ekmek, çeyrek ekmek, artık gücü neyse ona göre alırdı 

insanlar. Bir kısmına da tabii veresiye veriyorduk.

ZEYTINBURNU’NUN HAVASI ÇOK PISTI

Biz Zeytinburnu’na geldiğimizde havası çok pisti. Bir çimento fabrikası 

vardı, onun çıkarmış olduğu o beyaz bir duman olurdu. İnsanın sağlı-

ğına da zarar veriyordu. 

Onun yanında Et Balık Kurumu vardı, oradan çıkan o kokulara dayan-

manın imkânı yoktu. Az ileride de deri fabrikaları vardı. Orası zaten bir 

alemdi. Onun için Zeytinburnu’na kimse gelmek istemezdi. Şimdi di-

yelim ki lüks bir semte gittiniz, nerede oturduğunuzu sorduklarında 

Zeytinburnu demeye utanırdık. 

1940-1960 YILLARI ARASI SEFALET VARDI

Genelde Türkiye’nin en fakir olduğu yıllar 50’li senelerdir, 60’a doğru 

biraz biraz toparlamaya başladık, ama 1940-1950 arası sefalet denilecek 

bir durumdaydık. Yarına yiyecek ekmeği olmayan, peyniri olmayan çok 

insanlar vardı, ama yine de öyle fakir oldukları halde gönülleri zengin-

di. Kendi kapasitelerine göre yardım eden yardımsever kimselerimiz de 

vardı. Hali vakti yerinde olan pek kimse yoktu. Çünkü burası nihayetin-

de bir gecekondu bölgesi, gecekondu bölgesi de mahrumiyet bölgesidir. 

BABAMIN BIZIMLE SOHBET ETTIĞI VAKI DEĞILDI

Babam, kendisini ümmeti Muhammed’e adadığı ve bu yüzden de ço-

cuklarıyla pek ilgilenemediği için “Ya Rabbi, onları sana havale ediyo-

rum, sana teslim ediyorum,” diye Cenabı Allah’a bir söz vermiş. Onun 

için babamın bizimle ilgilendiği veya sohbet ettiği sayılıdır. Zaten konu-

şamazdık, o cesareti kendimizde bulamadık. Bu neden? Sevgiden, say-

gıdan, hürmetten gelen bir şeydir. Öyle görmüşüz büyüklerimizden, biz 

de öyle davrandık. Yalnız bu ailede değil, toplumda da böyleydik. 

Diyelim ki trenle gidiyoruz. Yaşlı gelecek veya bir hanım gelecek diye 

oturamazdık. Hatta 1. ve 2. mevkiler vardı, onlara girmekten dahi im-

tina ederdik, yakıştıramazdık kendimize, böyle bir terbiyeyle büyüdü-

ğümüz için büyüklerimize karşı gayet saygılı ve hürmetkardık. Yaşlılar 

olduğunda “Amca bir ihtiyacın var mı, bir emrin var mı?” diye sorardık. 

Eskiden küçüğün büyüğe saygısı hakikaten takdire şayandı. 
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BÜYÜKLERIN DUASINI ALMAK

Bir gün okula gidiyorum, baktım ki karşıdan yaşlı birisi geliyor, bas-

tonuyla da yerleri yokluyor, anladım ki bunun gözü görmüyor. Hemen 

yolu değiştirdim, “Amca, bir sıkıntın mı var?” diye sordum. “Evladım, is-

tasyona gideceğim, fakat bir türlü yolu çıkaramıyorum” dedi. “İster misin 

ben sana yardım edeyim?” dedim. “İstemem mi oğlum, Allah razı olsun,” 

dedi. Onun koluna girdim, yavaş yavaş ta trene kadar onu çıkardım ve 

bana dua etti. “Allah senden razı olsun,” dedi. Bu benim o kadar hoşuma 

gitti, o kadar hoşuma gitti ki bir büyük zat tarafından, yaşlı bir zat tara-

fından duaya muhatap olmak hakikaten çok güzel bir şeydi.

RAMAZANLAR BAMBAŞKAYDI

O zamanlar Ramazanlar da bambaşkaydı. Ramazan’ın kendine özgü gü-

zellikleri vardı. Eski Ramazan’la şimdiki Ramazan arasında fark çok… 

Çocuklar elimizde ekmekti, peynirdi, zeytindi kapının önünde bekler, 

minareden ezan sesini dinlemek için toplanırdık kendi aramızda. Son-

ra top atılırdı, ezan okunurdu. Biz orucumuzu bozar, hemen evlerimize 

gelirdik. “Anne-baba, ezan okundu, orucumuzu biz bozduk, yemeğimizi 

yiyelim,” derdik. Tabii yokluk olduğu için fazla bir çeşidimiz olmuyordu. 

Çorba ve onun yanında herhangi bir çeşit yemekle orucumuzu açardık.

BAKKALDAN ÇOK SINEMA VARDI

Bakkaldan daha çok sinema vardı Zeytinburnu’nda. Her gün bir sine-

maya giderdik. Haftanın 7 günü arkadaşlarla 15 kişi birden sinemaya 

gidiyorduk. Orada filmi seyrediyor, eğlenip ondan sonra çıkıyor, saat 

kaç olduysa evlerimize gidiyorduk. 

Okula giderken de belli bir saatimiz vardı. O saatte okula gidecek bütün 

arkadaşlar bir araya gelir, sohbet ede ede okula giderdik. Yazılı var mı, 

sözlü var mı, şu var mı, bu var mı diye birbirimize yardımcı olurduk. O 

şekilde günlerimizi geçiriyorduk.
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Ahmet Varış
Konya, 1943

1965 senesinde Zeytinburnu’na geldiğimde her taraf perişandı. Bir arsa 

aldım, gecekondu yaptırdım. Şabanağa Mahallesi’nde ilk defa ben gece-

kondu yaptırdım. Beştelsiz 103. Sokak’ta, Şemsettin Sami İlkokulu’nun 

arkasındaki arsadaydı evimiz.

PARA TOPLAYIP ASFALT DÖKTÜRDÜK

Yollar çamurdan geçilmiyordu. Ben bir kooperatif kurdum arkadaşla-

rımla beraber, gecekondusu olan her şahıstan 30’ar lira para topladık 

ve 80 000 lirayı Zabıta Müdürlüğüne (o zaman belediye yoktu) verdik, 

oraya asfalt yaptırdık. O şekilde orada ikamet ettik. Su, elektrik yoktu, 

herkes perişandı. 

Mahallemizde iki çeşme vardı. Birisi bana 50 metre ilerideydi, birisi de 

200 metre ilerideydi. Suyumuzu oralardan alıyorduk. Hatta bir gece 

saat 02.00’de hanımla beraber kalktık, iki bidon doldurduk çeşmenin 

başı kalabalıklaşmadan su alabilelim diye. İki terbiyesiz bekçi müsved-

desi geldiler, “Siz burada ne arıyorsunuz?” dediler. “Terbiyesizlik yap-

mayın, biz su doldurmaya geldik, ihtiyacımızı görmeye geldik,” diye 

çıkıştık, ondan sonra çekip gittiler. Böyle çok olaylar yaşadık. Bazen Za-

bıta Müdürlüğü çok ihtiyaç olduğu zamanlarda tankerle su getirirdi, 

bütün millet bidonları doldurur giderdi. 

BÜYÜĞE SAYGIYI MEMLEKETIMIZDE ÖĞRENDIK

Büyüğe saygı duymak, köyümüzde, memleketimizde gördüğümüz bir 

terbiyeydi. Okuldan evimize giderken bir hata yaparsak babamıza şikâ-

yet edecekler diye korkarak giderdik. O şekilde hürmet ederdik büyükle-
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re… O dönemlerde bir bayan önümüzden geçmezdi, kenara çekilir erkek 

geçer, ondan sonra geçerdi. Birbirimize saygı gösterirdik. Sonra tanı-

dığımız birisi olursa ihtiyacı var mı diye sorardık, bunları hep yaşadık. 

Komşularımdan Kastamonulu vardı, Giresunlu vardı, hatta Şabanağa 

Mahallesini kuran şahıs vardı Şaban ağa isminde, benimle gelir, diya-

log kurardı, konuşurduk. Çoğu kişiden, garibandır diye arsa parası al-

madığına ben şahidim. 

HERKES NASIBINI YER

Sebzecilik yaptığım dönemlerde Eminönü halinden sebze alırdım. Do-

mates, patlıcan, biber alıp mahallelere satıyordum. Birazcık sermaye 

yapınca Tahtakale’den ne alırsan 2.5 lira, ne alırsan 5 liradan parti malı 

pensedir, mutfak eşyasıdır çeşitli malzeme aldık, onları satmaya başla-

dık ve bu şekilde geçimimizi idame ettirdik. 

1974 senesinde de Topkapı’dan belediyenin yerlerinden bir dükkân kira-

ladım, orada bu işi devam ettirip gidiyoruz. Bu zamana kadar başka bir 

şey yapmadık. 

Bayanlar ekseriyet benden alışveriş yapardı sebze, bazıları “2 kg alsam, 

ama param yok,” derlerdi, yarım kg, 1 kg sebze alırlardı. Hali vakti yerin-

de olanlar “2-3 kg ver,” derdi. Bu şekilde herkes hayatını devam ettirdi. 

Fakir çoktu, bazıları kucağında çocuklarla gelirdi. Çocukları bir şey is-

tiyordu, alamıyordu. O zaman da ben onlara hediye ederdim. Bu şekilde 

onlar da nasiplerini alırlardı. 

Bir çocuğuma ayakkabı almak için ne sıkıntılar çekerdik. Para nerede, 

kimsede para yoktu ki… Çoğu fabrikada asgari ücretle çalışırdı. O za-

man asgari ücret çok düşüktü. Aldığı para yetmezdi ki, ne yapacak za-

vallı?

ARKADAŞLIK, KOMŞULUK DAYANIŞMASI

Arkadaşlarla zaman zaman birimizin evinde toplanırdık. Evimize 8-10 

kişi geldiğinde hepsine yemeğimizi ikram ederdik. 15 günde bir veya 10 

günde bir birbirimizi davet eder, gider gelirdik. Sohbet etmeden geçim 

olmaz. 

Bir komşum vardı, kahvesi vardı. Bir pazar günü işe giderken, beni ça-

ğırdı. Kahvesinde yalnız oturuyordu. Vardım. “Belediye Zabıta Müdürlü-

ğüne 2 000 lira borcum var, bana 1 000 lira verebilir misin?” dedi. “Ben 

sana akşam parayı vereyim, şimdi param yok,” dedim. “Olur,” dedi. Ak-

şam eve geldim, yemeğimi yedim. Hanıma dedim ki “Ben kahveye gidi-

yorum” “Niye gidiyorsun bu saatte kahveye” dedi. “Kastamonulu İsmail 

amca benden 1 000 lira para istedi, Belediye Zabıta’ya borcu varmış,” de-

Çocukları, Adalet, Ramazan 
ve Tekin Varış, 1978

Eşi Ayşe Varış ve torunu 
Ahmet Özer, 1983.
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dim. “O, akşam öldü,” dedi. Caddeden geçerken ölmüş, hatta cenazesini 

kaldırmak için ben su döktüm, hoca getirdik. 

Bu şahıs kendi köylüsünden borçlarını ödemek için 20 000 lira bir para 

almış. Kendisi ölünce hanımı Ayşe bana geldi. “Komşu, bana 20 000 lira 

para ver ne olur. Ölen kocamın ondan aldığı 20 000 lirayı istiyor. 40 000 

liralık kahvehanemizi 20 000 için elimizden alacak.” Elimde 10 000 lira 

para vardı, onu verdim kadına. Daha sonra o parayı da alamadım, öyle 

gitti. O dönemde bir arsa 10 000 liraydı. Böyle olayları çok yaşadık. 

Ramazan’da iftarı açardık, ezan okunur, teravihe giderdik. Teravihten 

çıktıktan sonra bazıları kahvede otururlar, çayına oynuyorlar, bazıları 

da gider istirahatini yapar, davul çaldığı zaman kalkarlar, sahur yemek-

lerini yerlerdi. Pırasa yapardık, kuru fasulye yapardık, nohut yemeği ya-

pardık. Memleketten bulgur, mercimek getirir, onları yapardık…

İstanbul’a geldiğim zaman Şabanağa Mahallesi’nin muhtarı Eyüp Da-

loğlu’ndan çok örnek aldım. Bizi toplardı bazen, şöyle olsun, şöyle ya-

palım diye izah ederdi. İyi bir adamdı, çalışma konusunda, birbirlerine 

yardımlaşma konusunda, fakirlere yardım götürme konusunda bir şey-

ler konuşurduk.

HASTALIKTA SAĞLIKTA

Bir öğlen alışverişten geldim, hanım doğum yapacak. Bir araba bula-

madık. Fatma Süslügil Okulu’nun orada minibüslere yolcular dolmuş. 

Dedim ki minibüsçüye: “Bunları indir, hasta var, böyle böyle.” Yolcuları 

indirdik, Çapa’ya hastaneye gittik minibüsle, ne yapacaksın? O çocu-

ğum vefat etti o gün. Yapacak bir şey de yoktu, bunları yaşadık… 

Bir Yunanistanlı vardı, Salih Çim diye bir şahıs… Gecekondusu vardı. 

30, 40 tane keçisi, koyunu vardı. Benimle samimiyeti olduğundan do-

layı ben işteyken evime 2-2.5 kg kadar et göndermiş, çocuklarım eti pi-

şirmişler, yemişler, zehirlenmişler. Ermeni Hastanesine götürmüşler 

hanımı ve iki çocuğumu. Hastane karakola haber vermiş. Karakoldan 

bana geldiler polisler, “Sen bunları zehirledin,” diye beni nezarete attılar. 

Bir insan ailesini zehirler mi? 

Zeytinburnu Cumhuriyet Savcılığı Kaleiçi’ndeydi Topkapı’da, bir dilek-

çe yazdım savcıya, dilekçemi okudu: “Bu kadarcık bir olay için bir kara-

kol suçlanır mı?” dedi bana, “Bu kadarcık bir adam için siz ilgilenmezse-

niz büyük bir vakada haliniz ne olur, biliyor musun?” dedim savcıya ve 

onu dilekçemin arkasına “Zeytinburnu Kaymakamlığına” diye iliştirip 

kaymakama verdim. Karakol sonra ne oldu, bilmiyorum. O olayı da ya-

şadım. 

Hanımım rahatsızlandı, doktora götürdüm. Alibeyköy’de Alibey Has-

tanesi müdahale doktoru tedavi etti, “Bir de endoskopi yapalım,” dedi. 

Oğlu Tekin Varış, 
1987.
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Ondan sonra başka bir doktor arkadaşım var, onun hastası gelmemiş, 

saat 13.30’da o doktor gel dedi, hemen röntgen tarafına gittim orada ult-

rason yaptırdık. Benim hanım dedi ki: “Bir şey var mı çekimde?” “Hiçbir 

şey yok, senin güzel bir şeyin var, biliyor musun?” dedi doktor, “Çok iyi bir 

kocan var, gerisini boş ver,” dedi. “Ben buna zamanında çok çektirdim,” 

dedim, böyle bir sohbet de ettik bugün. 

Bir insan yaptığı en güzel şeyleri unutmaz, bir de yaptığı en kötü şeyleri 

unutmaz. Orada yaptığımız güzel şeyleri hiç unutmayız, devamlı hatı-

rımızda onlar…
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Ali Albayrak
Trabzon, 1940

Zeytinburnu’na ilk babam geldi, sonra gelip bizi köyden aldı. Yeşillikti 

çevre… Caddeler çamur içindeydi. Çamurun içindeki taşların üzerin-

den atlaya atlaya yürüyorduk. Tuğla, iki oda, başka ne olurdu? Gecekon-

du dediğin zaman gece yapılmış bir taş duvar, başka bir şey yok ki. Daha 

sonradan zamanla durumu iyi olanlar yaptılar evlerini. Daha sonraki 

gecekondu zamanından kalanlar düne kadar yaşıyordu. 

TANIŞIKLIKLAR

Mahalleye ilk geldiğimiz zaman Aktaşlar’la beraber düşüp kalktık, on-

ları tanıyorduk. Ondan sonra bütün mahalleyle tanıştık. Haydar Hoca-

lar vardı, yorgancı Ali Ağabeyler, Mehmet Aydın’lar… onlarla tanıştık. 

Dursun Kalfa vardı, eski komşular bunlar, hepsi rahmetli oldu, onlarla 

gayet iyi geçinirdik. İyi komşularımızdı bunlar, şimdi o komşuları arı-

yoruz tabii, bulamıyoruz. Mamafih bunlar hep rahmetli oldu, biz de ar-

kalarından hazırlandık, biz de gideceğiz, biz de hazırız...

Mahalle bakkalı vardı. Burada başka bakkal da yoktu o zaman, esnaf 

diye kimse yoktu. Sonraları şurada bir fırın açılmıştı, Yeşiltepe Fırını. 

Başımız sıkıştığı zaman Salih Ataç’a giderdik, istediğimizi alırdık. Ne 

istersek bize karşılardı. Biz de onun sağ koluyduk her yerde, peşine 

giderdik. Bazı partilerde bizi öne sürerdi, koşardık. Kendi oğlu adaydı, 

belediye başkanlığına adaylığını koydu. Çalıştık ona, uğraştık bu kom-

şularımızla beraber.

En yaşlı teyzelerimizden Memnune diye bir teyze vardı burada, rah-

metli oldu. Bu evi, arsayı biz ondan aldık. Bir de bizim çocukların ebesi 

vardı burada, o da rahmetli oldu. Zekiye Nine vardı yaşlılardan, Hacı 
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Salih ağabeyin annesi vardı. Onlar bizden bir şey istediği zaman çabuk 

yerine getirelim diye kendimizi parçalardık. 

Bütün bu mahalleyle görüşürdük. Mustafa Çelik’ler burada, Muzaffer-

ler, Aydınlar, bu Orhan Ağabeyler… Akçabatlı, Maçkalı, Vakfıkebirli ol-

sun, bunlarla hep görüşüyorduk, ailece yemeğe gidiyorduk, beraber 

yiyor, içiyorduk. Sohbetimiz, muhabbetimiz kuvvetliydi. İtimadımız ye-

rindeydi o zamanlar. Hep kardeş gibi geçinirdik. 

Milliyetçilik vardı o zaman, bir Laz’ı dövseler hep birlikte onun karşısı-

na çıkardık. O konuda milliyetçilik vardı bizim Lazlarda, ama Arnavut 

olanlarla hiçbir sorunumuz olmadı. Dövüşme, kavga olmadı. 

INSANIN INSANA IHTIYACI VAR

Birbirimizin ihtiyacını temin ediyorduk. Biri bir şey istediği zaman ve-

riyorduk. O istese biz veriyorduk, biz istesek o veriyordu, daha sonra 

borcumuzu ödüyorduk. Bir sorunumuz yoktu. 

Komşuluğumuz gayet güzeldi, ailece gidip geliyorduk, görüşüyorduk. 

Borç alıp vermeler de o zaman herkes borcuna sağlamdı. Birine versen 

ne zaman alacağım diye düşünüp hesabını yapmazdın. O namusuyla, 

şerefiye borcunu verirdi. Filan gün ödeyeceğim dediğinde günü geldiği 

zaman parasını verirdin. Şayet veremezsen gidip derdin ki: “Arkadaş, 

bana 10-15 gün daha müsaade et.” Birbirine güven vardı.

Bu mahallede at arabası vardı birkaç tane. Bir şoför İsmail derlerdi, ilk 

araba alan oydu. Onun arabası bütün mahallenin arabasıydı. “İsmail, 

falan yere gideceğiz,” “İsmail şuraya gideceğiz,” derdik götürürdü. Bir 

yere gidecek olduğumuz zaman hemen onu bulurduk. “Paramız yok, 

bizi falan yere götürür müsün ağabey?” diye baştan söylerdik. “Yoksa 

yok,” derdi, paramız olduğu zaman da götürür parasını verirdik. O da 

memnun olurdu, biz de memnun olurduk. 

MODA DIYE BIR ŞEY YOKTU

Köyde lastik giydim, çizme de giydim, buraya geldim, burada lastik çiz-

me giymedik. Bez ayakkabılar vardı, sonra ayakkabıya çevirdik derken 

onu da beğenmez olduk. Ne yapalım, biz bol bulduk mu yiyoruz. 

Moda diye bir şey yoktu o zaman. Tenin gözükmesin, pantolon yamalı 

olmasın, bizim modamız oydu. Bir de kolsuz mintan... O İspanyol pa-

çalar falan biz onları bilmiyoruz. Zaten burada öyle insan vardı ki 4-5 

kardeşin bir ceketi vardı. Neredeydi millette, yoktu ki o zaman... İnsan 

evine ekmek getirebildiğinde ondan mutlusu yoktu. 

Çocukları, 1970’ler.
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GÜVEN VARDI

Kimsenin karısına, kızına da laf atmazdık. Herkesin karısını, kızını bi-

zim anamız-bacımız bilirdik. Biz öyle yaşadık, öyle gördük, öyle biliyo-

ruz, gene de öyleyim. 

Bağımız, bahçemiz, evimiz, gecekondumuz kapısı, çerçevesi açık yatar-

dık gece, hırsız yoktu, bir şey yoktu. 

Babamız bize: “Oğlum, büyüklerin yanında saygılı olun,” derdi. Saygısız-

lık yapmazdık biz. O zaman tanısak tanımasak fark etmez, birisi bizi 

çağırıp da “Oğlum, gel buraya, git şuradan bana bir sigara al,” dediğinde 

hemen koşa koşa giderdik. 

Annemize-babamıza karşı saygımız kuvvetliydi. Anneyle-babayla bera-

ber konuşmamız, muhabbetimiz, sohbetimiz vardı. O zamanlar televiz-

yon yoktu, bir şey yoktu. Bazı komşuların evinde radyo vardı sadece. 

Anneyle-babayla bir arkadaş gibiydik o zamanlar.

BABAMIZIN LAFINDAN DIŞARI ÇIKMAZDIK

Kırık işlerine babam bakıyordu. Ayağı kırılanı o bağlıyordu, iyi yapıyor-

du. Kolu kırılan, bacağı kırılan babama gelirdi. 40 para almazdı. Şurada 

reis diye bir arkadaş var bizim Mehmet Aydın’ın çocuğu, o omzundan 

kırıldı, doktora gitti, sakat kaldı. Rahmetli babam yaptı omzunu. Baba-

mın kendi omzu kırıldı, kendisi bağladı. O elle bulup yerine yerleştiri-

yordu kırığı çıkığı. Artama deriz, o artamadan bir şeyler yapardı, o alçı 

gibi kırığı tutardı. 2-3 ay çözmezdi onu, sonra çözüp bırakırdı. 

Diş çekerdi, kendi dişini kendisi çekerdi kerpetenle. Benim dişlerimi 

hep o çekerdi mesela, evde dişi ağıranın dişini çekerdi, konu komşu diş 

çektirmek için hep ona gelirdi. 

Babamın işi ayrıydı, bizim işimiz ayrıydı. Biz ayrı fabrikada çalışıyor-

duk, babam ayrı çalışıyordu. Akşam tabii bir araya geliyorduk. 

Babamızın lafından dışarı çıkmıyorduk, babamız ne dediyse onu ya-

pardık. Bir ara yukarıda taşocaklarında arsa parselliyorlardı, babam: 

“Oğlum, siz de gidin orada bir yer tutun,” dedi. Ben de gittim oraya, çi-

mende kazık çakarken Arnavut’un biri geldi, bana “Burası benim, sen 

niye burayı alıyorsun?” dedi. İşte kavga ettik onunla, ben eve geldim. O 

mal sahibi oldu, ben geldim eve. 

Miha Tekstil Fabrikası’nda çalışıyorduk. İleride bir fabrika vardı, onun 

servisi vardı. Servisle gidip geliyorduk. Sabah biniyorduk, akşam gelir-

ken de yine araba bizi bırakıyordu. Belirli yollardan geçiyordu. 

Ben bu işi, daha sonra gittiğim Akın Tekstil’de öğrendim. Oradan diplo-

ma aldım. Sözlü imtihan olduk Büyükşehir Belediyesinde, buhar kazan-
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larının yakıcısı olarak, onlara bakım bonservisimiz vardı. Gene de var. 

Onlarda çalışıyordum o zaman, bayağı zor bir meslekti. 

Biz üç vardiya çalışırdık, usta bize teslim ediyor, gidiyordu. Biz de artık 

gelen vardiyaya teslim ediyorduk. Ne patronu tanırsın, ne Ahmet’i, ne 

Mehmet’i, hafta başı geldiği zaman zarfınla paranı cebine koyuyorlardı. 

Sendika yoktu, bir şey yoktu o zaman. Kimin ne yaptığı belli değildi. Yal-

nız sen gidiyordun kart basıyordun, hafta başı geldiğin zaman zarfta 

paranı alıyordun ne verirse, bana niye az verdin, diyemezdin, böyle bir 

şey yoktu. Ne verirse alıp cebine koyup geliyordun. 

Başka bir fabrika vardı, oranın müdürü cumaya giderdi. Kapıya bir kâ-

ğıt asmıştı: “Cuma’ya gelen varsa cumasını bitirip gelinceye kadar pa-

rası kesilmiyor, fabrika tarafından ödenecek” diye bir yazıyordu. Orada 

çalışırken giderdik cumaya, diğer fabrikalarda Cuma izni yoktu. 

Arkadaşlarımı özledim, o günkü insanlığı özledim. O günkü yardımlaş-

mayı, sevmeyi özledim. O günkü çay muhabbetlerini özledim.
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Ali İçsel
Kayseri, 1937 

Ben 1956’da 12 yaşındayken köyden kaçtım geldim buraya. Ama hep 

geldim gittim, geldim gittim, yalnız 35 senedir bu cemaatin adamıyım. 

Geldiğim zaman at yarışlarında çalışıyordum ben. Yarış yerinden çıkıp 

buraya gelene kadar çamur içinde kalırdık. Kapının önünde çıkartırdık 

ayakkabıları, eve girerdik. Burada yol mol yok. “Zeytinburnu’nda Yeşil-

tepe’ye çıkarsan kurtlar yer” derlerdi. 

İlk geldiğimiz zaman komşumuz yoktu. At yarışlarının ahırlarının evle-

rinde kalırdık. Böyle yaşayıp giderken rahmetli Adnan Menderes geldi. 

İnsanlar bir nefes aldı. Merter yolu yapılırken “Adnan Menderes havaa-

lanı yapıyor” dediler, ondan sonra üç defa ek yaptılar benim bildiğim. 

Onda millet bir huzur gördü. İnsanlar çok yoksuldu, fakirdi. Bir dilim 

ekmeğe muhtaçtı ama çalışan ekmek buluyordu. Çalışmayan da yoktu. 

Neyse, Cenabı Allah başımızdan eksik etmesin, şimdi de Tayyip geldi. 

Bir ramazan teravihe geldik, bayrama 5 gün var. Belediye başkanı da 

tesadüfen camiye gelmiş o gece. Ama burada bir çamur var, içinden çı-

kamıyorsun. Camiye gidiyoruz ayakkabımız çamur, “Başkanım, bu ha-

limize baksana, şu çamurun çaresi yok mu” deyince hemen telefon etti. 

Çağırdı burada çalışan işçileri, “Bayrama kadar burayı tık yapacaksın” 

dedi. “Efendim, yetişmez” dediler. “Ne yetişmez? Kazma kürekle mi çalı-

şacaksınız” dedi. 5 gün sonra buraya bu caminin önünü yaptırdı adam. 

İnsanlar birbirini çok severdi, her sabah rastlasalar birbirine “hoş gel-

din, nasılsın” derlerdi. Gide gide zengin çok oldu, fakir azlaştı. Fakir 

de aklı olan çalıştı, kimseye muhtaç olmadı ama muhtaç olan her za-

man muhtaçtır. Çalışmayan her zaman açtır efendim. Davulcu gelirdi, 

davulcu da üç sefer gelirdi, 5 verirdik, 10 veremiyorduk. 5 veriyorduk, 

onun da gönlünü alıyorduk. 
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ADNAN ŞENSES’LE KOMŞULUK

Ben kirada oturuyordum o zaman, ondan sonra ev aldım. Adnan Şen-

ses’in karşısıdır, Adnan Şenses benim komşumdu, nur içinde yatsın. 

Çocuklar Adnan Bey oraya geldiği gibi “dede geldi” diyerek koşarlardı. 

Çocukları kucaklar, onlara çikolata verirdi. O adam 15-20 sene orada 

yaşadı, bir işçisi cama doğru bakmadı, nasıl terbiye verdiyse işçisine. 

Çok iyi insandı, ben her zaman dua ediyorum ona. Çingeneydi diyorlar, 

ne derseler desinler, adam insandı. 

EVLER YÜKSEK OLDUKÇA INSANLAR KÜÇÜK OLDU

Her yer gecekonduydu o zaman, burada Allah rızası için bir bina yoktu. 

Çınar ağaçları vardı büyük, o çınar ağaçlarını da kestiler, ev yaptılar, 

evler de yüksek oldu. Evler yüksek oldukça insanlar küçük oldu. Ev alır-

ken hanımı diyor ki “En üstünü almalısın, ben aşağıda oturmam.” Şimdi 

yukarı çıkamıyor ihtiyar, kadın da orada kaldı. 

Zeytinburnu’nda çok iyi insanlar vardı. Bizzat benim çalıştığım yerde 

-dedim ya at yarışlarında çalıştım- patronum çok severdi beni. Ada-

na’ya gittiğinde uçaktan indiğinde beni sorardı, kapıya geldiğinde beni 

sorardı. Nihayet ikinci sene “Adana’ya gitmeyeceğim” dedi. Niye? “Git-

meyeceğim” dedi. Nedeni? “Senin için gitmiyorum” dedi. Şimdi bir tane 

Çerkez ben varım, ötekiler karışıktır. Çok iyi arkadaşlarım vardı orada, 

çok sevdiğim adamlar vardı. Allah’ın rahmetine kavuştular. Benimle 

gelen hiç kimse kalmadı orada…

Ben her an için eşimi dostumu severim, görmek de isterim. Elimden 

gelse bir çorba içirmeye uğraşırım. Buna karşılık onlar da bana sevgi 

gösteriyorlar. Belki de yaşları küçük olur, ama bana karşı çok saygılıdır-

lar. Komşuluğa gelince, işte o amca benim komşumdur. 35 senedir bir 

arada oturuyoruz, aileden hiçbir yanlışlık görmedim. Onlar da bizden 

görmedi. Bizim misafirimiz, düğünümüz olursa anahtarı bize veriyor-

lardı, orada ağırlıyorduk, onların olursa biz anahtarı veriyorduk, onlar 

ağırlıyorlardı. İyi komşuydu, iyi komşudur ama o da bekar kaldı, ben de 

bekar kaldım. Benim Allah’a şükür iyi oğlum, iyi gelinim var, bir de kızım 

var. Kızım günde on defa “baba nasılsın, baba nasılsın” diye telefon eder. 

Bu belediye başkanı bu başta oldukça her şey olur, Allah razı olsun. Hiç-

bir insan ayrımı yapmadı. Her an için sevdim, bizim de bir muhtarımız 

var Veliefendi’nin 15 senedir muhtarıdır, çok değerli insandır. Veli Efen-

di derler, Veli’dir kendi adı da, çok değerli bir muhtardır. 

Şimdi iyinin olduğu yerde kötü olmaması mümkün değil efendim, kötü 

de var, olacak o kadar. Çok şükür, hakikaten çok severim ben böyle iş-

leri, bazı kere röportaj yapanlara rastlıyorum, gidiyorum araya giriyo-

rum. Çok teşekkür ederim, bütün Türkiye’ye teşekkür ederim.
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Ali Kösemeci
Rumeli, 1943

ISMET PAŞA’NIN ÇIFTLIĞI

Ben memlekette koyun otlatıyordum. 1946’da buraya geldim. İş arıyo-

rum, iş yok. Kahvede komşular “Sen çobanlık yaptın, burada da çobanlık 

işine gir” dediler. Her taraf hayvan o zaman, köyler gibi burası. Dediler 

bana sen çobancılık yaptın. Komşularım, köylülerim kahvede, dediler 

sen çobancılığa gir. İsmet Paşa’nın bir mandırası vardı, oraya girdim, 

çobanlık yaptım. Koyunlar vardı, onlarla arkadaşlık ettim. İnsan yok za-

ten, İstanbul bomboş. Sadece Hıristiyanlar var, Müslüman yok. Kiminle 

çalışacaksın? O sıralar çok sıkıntı çektim.

Çobanlık yaptığım İsmet Paşa’nın çiftliğiydi. Adnan Menderes’i burası 

yedi, anladın mı? İsmet Paşa o zaman reisicumhurdu. “Benim çiftliğime 

gecekondu kondurma, ben seni kurtaramam sonra” dedi. Osmaniye’yi 

kapattılar, Sümer’i kapattılar, Yedikule’yi kapattılar, yine millet içeri gir-

di doldu. Önleyemediler milleti. En sonunda millet yaptı, jandarma yık-

tı. Jandarma vardı o zaman, belediye sonradan geldi. Rahmetli Kazım 

Karabekir Paşa geldi Sümer’e, üzüm bağının olduğu yere askeri yerleş-

tirdi. Yıkacaklar. Kazım Karabekir Paşa dolaştı burayı, “Burası İsmet Pa-

şa’nın değil, milletin” dedi. Gündüz yapılıp gece yıkılırken her yer, Kazım 

Karabekir Paşa’dan Allah razı olsun, milleti mülk sahibi yaptı. 

İstanbul’da ha su, ha altın; öyle bir su kıtlığı. Veliefendi’den su alıp inşa-

atlara götürüyorduk. 

ÇIZMELILER GELIYOR

Yol yok, bildiğin çamur. Çizme giyiyorduk. Sonra Zeytinburnu’nun orta-

sından yol yapıldı. Sümer’den Yedikule’ye otobüs verdiler. Bizim binece-
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ğimiz durakta biletçi “Beyler toplaşın, çizmeliler geliyor” diye bağırırdı. 

Sahil yolu yok, Yedikule kapısından giriyordu otobüsler. İki otobüs vardı.

İsmet Paşa atla gezerdi ailesiyle beraber, koyunların yanına gelirlerdi, 

bana: “Çocuk, hayvanlara iyi bak, su ver” derdi. Esmer bir adamdı. Fikret 

Yüzatlı vardı, Paşa’nın yaveriymiş askerde, onunla birlik gezerlerdi bu-

rada. Sonra Osmaniye’de ahırları vardı. Oradaki büyük çeşmenin yalak-

larında hayvanları sulardık. Ben de ne diyorum, biliyor musun? Allah 

bizi bugüne getirdi, geri götürmesin bizi.

Yok! Ekmek yok, cereyan yok, gece gündüz 2.5 liraya çalışıyorduk. Yeme-

ğine karışmaz. 2.5 liradan hesap et, 70 lira mı ne yapıyordu maaşımız.

 Çırpıcı çayırı, Çobançeşme’den bugünkü Londra asfaltına kadar ağaç-

lıktı. Şimdi tramvayın gittiği Tepebağı’nın sol tarafı dutluktu. Büyük 

dutluk vardı orada, millet yedi onları, kestiler attılar. Demirciler Çarşısı 

kuruldu. O tarafta meyvelik yoktu da çınar ağaçları vardı. Leylekler ge-

lirdi onlara, onları da kestiler. Diplerinde para aradı millet. 

Veliefendi çeşmesinin yanında bir çınar ağacı vardı. İçinde üç at, bir de 

Hüseyin adında bir adam yatıyordu. O kadar geniş. Onu da kestiler. 

 Vehbi Koç’un Bozkurt sonradan yapıldı. Orada inek ahırı vardı. O inek 

ahırına girip çıkmak için millet kâğıt alırdı. Bekçiler insanları çevirdi-

ğinde kâğıt gösterirlerdi. Yoksa oraya kimse girip çıkamazdı. 

O zaman ben burada birine hakaret etsem karşıki binadan, karşıki yol-

dan müdahale ederlerdi. Hemen ya bekçiye ya polise haber verirlerdi. 

Hiç haberin olmaz, polis hemen yanına gelirdi. O zaman Hıristiyanlar 

vardı. Hıristiyanlar bizden korkarlardı. 
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Ali Rıza Işık
Ardahan, 1948

İstanbul’a Bandırma’dan geldim. Boğazı gördüğüm zaman hayran kal-

dım İstanbul’a. Sonra hayat bizi Zeytinburnu’na getirdi. Zeytinburnu’n-

da şu andaki belediye binasının olduğu yer askeriyeydi o zaman, orada 

askerdim. 

Zeytinburnu’nda akrabalarımız vardı Sümer Mahallesi’nde. 68’de ora-

ya yerleştim. Zeytinburnu o zamanlar çeşitli yörelerden gelen insanla-

rın bulunduğu bir ilçeydi. Her taraf gecekonduydu. Bu gecekonduların 

içinde o kadar güzel ağaçlar vardı ki kiraz, vişne, erik, çeşit çeşit meyve 

ağaçları…

Yollarımız da küçücüktü, böyle patika yollardı. At arabaları vardı, at 

arabalarıyla süt ve su getirirlerdi mahalleye. Sümer’de bir tane bahçı-

vanımız vardı, onunla beraber mahalleye marul getirirdik, salatalık ge-

tirirdik. Mahalleye kendi el arabamla satardım. 

Zeytinburnu’ndaki aileler kendi evlerinin önünü o kadar temiz tutardı 

ki… Komşular yarısını kendi temizlerdi, yarısını da öteki komşu temiz-

lerdi. Aileler o evlerin önünde otururlar, muhabbet ederlerdi. 

VERESIYE

Yunanistan’dan gelenler, Arnavutluk’tan gelenler, Bulgaristan’dan ge-

lenler… Ben Ardahan’lıyım, Ardahan’ın Posof ilçesinden… Erzurum’dan 

gelenler vardılar, her ilçeden, her yöreden gelen insan vardı. Kapılar 

açıktı, kilit denilen bir şey yoktu o zaman. Bakkallarda hep deftere yaz-

dırarak alışveriş yapılırdı. Ay sonunda zaten çoğu insan fabrikada çalış-

tığı için gelip ödeme yaparlardı. İşçi yöresiydi ya Zeytinburnu; insanlar 

Bozkurt’ta çalışırdı, Enboy’da çalışırdı, Sümerbank’ta çalışırdı. Oradan 
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ev kiralamıştır, oradan tutmuştur evini, orada oturuyordur, onun için 

alışverişini hep bakkaldan yazdırarak yapar, ay sonunda getirir, öde-

mesini yapardı. Yani güven vardı bakkalla o alışveriş yapan kişi arasın-

da, ciddi samimiyet vardı. Hiç kimse kimsenin parasına itiraz etmezdi.

ESNAF DAYANIŞMASI

Esnaf da birbirine yardımcı olurdu. Mesela, bir bakkal kendisinden sü-

rekli alışveriş yapan birisine “Biraz da öteki arkadaştan alışveriş yapın, 

o da siftah etsin” derdi. İflas eden biri olursa esnaf toplanır, ona yardım 

ederdi. Onun dükkanını yürütmeye çalışırlardı. Öyle insanlar vardı. 

O zaman biz hırsızlık görmüyorduk hiçbir zaman, ayakkabılar zaten 

hep dışarıdaydı. Kapıyı kilitlemezdik ki zaten, hırsızlık diye bir şey yok-

tu. Hepimizin kapısı bacası açıktı. Komşular birbirine saygılıydı. Benim 

kayınpederimin parası vardı, kahve işletirdi. Kahve işlettiği için her 

zaman onun parası cebindeydi. İhtiyacı olan ona gelir, “Bana şu kadar 

para ver, şu kadar zamanda ödeyeceğim” derdi. Ondan sonra eski muh-

tarımız vardı Mustafa Gülen, onun durumu da iyiydi, o da böyle eşe dos-

ta iyilikler yapardı. 

Yunanistan’dan gelen göçmenlerin çoğu fakirdi. Yerleri yoktu, kiraday-

dılar. Bunlara kira parası verirdi. Bazen gıda paketi yapar, onlara hedi-

ye ederdik. Ben o zaman gençtim, kayınpederim gönderirdi beni, kimse 

görmeden götürür verirdim kolileri. Komşular birbirine çok ciddi yar-

dım ederlerdi eskiden. Komşu kendi çocuğuna nasıl bakıyorsa onun ço-

cuğuna da öyle bakardı itinalı. 

Zeytinburnu’nda biz yıllarca kara lastik giydik. Fabrikalarda çalışan 

çoğu da kara lastik giyerdi. En sonunda cizlavit lastiği diye bir lastik 

ayakkabı çıktı, o modern oldu, onu giymeye başladık. Yollar çamur, ba-

takhane, çizme giyerdik. Çizmesiz hiçbir tarafa gidemezdik. İnsanlar 

biraz eski, yamalı temiz giyerdiler o zamanlar. Alışverişi Sümerbank 

Fabrikası vardı, çoğu fabrikada çalıştığı için oradan ucuza alırdılar kı-

yafetlerini, oradan giyinirdiler, biz bile oradan giyinirdik. Sümerbank’ın 

satış mağazaları vardı, 72’lerde falan, oradan alırdık kıyafetlerimizi. Sü-

merbank’ın ayakkabısı dayanıklıydı, çamura ancak onlar dayanırdı. 

YOLDA KALANA EL UZATMAK

Unutamadığım bir olay var. Askerken geldim ya Zeytinburnu’na. Asker 

kıyafetiyle yoldan geçerken pantolon takıldı, buradan buraya kadar 

yırtıldı. Dikişten yırtılmıştı. Asker pantolununu tutturmaya bakıyorum 

yolun ortasında. Oradan yaşlı bir adam geldi, omzuma vurdu. “Gel evla-

dım” dedi. Zeytinburnu’nda Fethi diye bir terzimiz vardı, oraya götürdü 

beni. Hemen orada çıkardım pantolonu, diktirdim. Adam çıkarıp pa-
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rasını verdi. Hatta bana da harçlık verdi, hiç unutamıyorum. O adam 

Zeytinburnu’nun ileri gelen büyüklerindendi. İsmini şimdi hatırlamı-

yorum ama o anımı hâlâ daha unutamadım.

Ramazanlar da çok iyiydi eskiden. Davul çalınıp da komşu kalkmadığı 

zaman, uyanamadığı zaman o komşuyu uyandırırdık. Hatta o komşu 

geç kalktıysa, ona yetişmesi için yemek de ikram ederdik. Ne yemeğimiz 

varsa onu paylaşırdık.

Ben evleneceğim zaman camiye gidiyorum, Sümer Camii’ne. Sümer Ca-

mii’nin hocası bana dedi ki: “Şurada bir aile var, iyi ailedir, sana onun 

kızını yapayım, evlen” Bizim İbrahim Hoca Allah selametlik versin, hâlâ 

duruyor. Ben de “Göreyim” dedim. Tabii nerede göreceğim? O zaman 

öyle gidip de konuşamazsın. Dediler ki: “Bozkurt Fabrikası’nın önünden 

şu saatte geçecekler, orada gidersin görürsün” Neyse, onlar Bozkurt Fab-

rikası’nın önüne gitmişler, ben de arkadaşımla beraber gittim, uzaktan 

böyle geçerken gördüm, beğendim. Ondan sonra istemeye gittik. Allah 

razı olsun hâlâ daha 40 senelik evliyiz, 2 çocuğum var, 4 torunum var, 

gül gibi geçinip gidiyoruz. 

Aile ortamı eskiden daha güzeldi, biliyor musun? Ekseriyetle hanımlar 

beylerine saygılıydı. Çünkü hanımlar ekseriyetle çalışmazdı, evdeydiler, 

beyi geleceği zaman hoşgörüyle karşılardı kapıda. Komşulara ailece 

gidip gelmeler vardı. Boşanma kesinlikle düşünülmezdi. Çünkü ortam 

güzeldi, yani gecekonduda yaşıyorduk ama paranın değeri vardı. Ge-

çimi de örnek vereyim, bir fabrikadan emekli olanın icabında o zaman 

bir ev alma imkânı oluyordu, ama şimdi nerede? Alamazsın, edemezsin.

O yemyeşil Zeytinburnu gecekonduları, o ağaçların arasındaki kiremit-

li evler böyle gözümün önüne geliyor. O günleri arıyorum, arıyorum o 

günleri…
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Ali Yerli
Ordu, 1956

KOLUNDA SAATI OLAN ZENGIN SAYILIRDI

Sümer Mahallesi’ne geldiğim zaman her taraf gecekonduydu. Sokaklar 

böyle Arnavut taşlarıyla döşenmişti. Çeşmeler vardı sokaklarda, evlere 

su bağlanmamıştı. Çeşmelerden alıyorduk suyu. Mesela, içme suyu için 

Çırpıcı Çayırı’na giderdik, kaplarla içme suyu alırdık. Bir de sular kesil-

diği zaman Sümer Camisi’nden su alıyorduk. Halılarımızı, kilimlerimizi 

oraya yıkamaya giderdik. Ekseri ramazanda giderdik. Oranın suyu ba-

yağı iyi suydu, soğuk suydu. Eskiden dolap falan yoktu, televizyon yok-

tu. Mesela, buzdolabı almış kişiler zengin kişiler sayılıyordu. Evine tele-

vizyon almış, kolunda saati olan, ufak radyosu olanlar zengin sayılırdı. 

Sümer Mahallesi çok böyle güzel bir mahalleydi. Komşuluk vardı ma-

hallemizde, kimse kapısını kilitlemezdi. Şimdi komşular çıkardı dışarı, 

mesela dışarıya kilim atardı. Çay yapılırdı, oturulurdu, dolma sararlar-

dı, beraber oturulur sohbet edilirdi.

Zeytinburnu’nda yazlık sinemalar vardı. Mesela, komşularla, arkadaş-

larla giderdik, genç kızlarla giderdik, böyle dedikodu olmazdı. Ondan 

sonra Zeytinburnu göç almaya başladı Anadolu’dan, ben de Anado-

lu’dan geldim ama bazen aşırı göç aldı, insanlar yığıldı. Benim geldiğim 

zamanlar İstanbul’un nüfusu 1-1.5 milyon civarındaydı. O mahallede 

otururken biz gecekonduda kiracıydık ağabeyimin yanında, ağabeyim 

kiracıydı. Ben de oraya geldim. Komşu anne, Ayşe Tunalı, Allah rahmet 

eylesin, aynı çocuğu gibi bizimle ilgilendi. Ağabeyim iki gözde oturu-

yordu, bir odayı da “Ali de gelmiş, şu odayı da vereyim sana” diyerek 

bana verdi. Ufak bir kira farkıyla biz o odayı kiraladık, o odada ben kal-

dım. Komşu annemiz bizimle bayağı ilgilendi. Mesela, meyvesi vardı, 
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meyve verirdi bize, biz de bir evlat gibi onunla ilgilenirdik. Bayramdan 

bayrama ona hediyelerle beraber giderdik. Bizim ev sahibi Yunanistan 

göçmeniydi, bir evlat gibi beni severlerdi, ben de onlara karşılık verir-

dim. Gördüğüm zaman ellerini öperdim. Köyden biz saygılıydık zaten, 

öyle yetişmiştik. Biz anadan-babadan öyle gördük. Mesela, teyzemiz bir 

bakkala giderken ağır bir şey olduğunda yardım ederdik, çeşmeden su 

almaya gittiğinde tabii elinde kaplar oluyordu, ona yardım ederdik. 

BEYAZ GÖMLEK GIYEMEZDIK

Zeytinburnu’nda o zamanlar hatırlıyorum bir çimento fabrikası var-

dı. Orada Et ve Balık Kurumu’nun yan tarafında gecekonduların üzeri 

bembeyaz olurdu. Biz işe giderken Zeytinburnu istasyonundan trene 

binerken kömür kokusundan rahatsız olurduk. Beyaz gömlek giyemez-

dik, simsiyah olurdu eve geldiğimiz zaman. Cuma pazarı 14 sokakta ku-

ruluyordu, çamurdu. Böyle asfalt yoktu. İşten çıktınca evin eksiklerini 

alarak eve geliyorduk. 

Zeytinburnu’nun içinde mesela bir Çırpıcı Çayırı’na gidiyorduk genç-

lerle, orada top oynuyorduk. Bir de Arnavut’un bağı vardı Zeytinbur-

nu’nda, onu çokları bilir. Şimdi yüksek yüksek binalar oldu orası, orada 

piknik yapar, top oynardık. Çırpıcı Çayırı’nda da çok piknik yapardık. 

Bir-iki aile bir olurduk, giderdik. Evde hazırladığımız şeyleri orada yer; 

akşam saatinde evimize geri dönerdik. Hafta sonu yaptığımız işlerdi 

bunlar, Zeytinburnu sahilinde şimdi balık barınağı oldu orası, Kumcu-

lar diyorlar, orada denize girdiğimi hatırlarım.

MEMLEKETTEN GELENE, MEMLEKETE GIDECEK OLANA YARDIM…

Eskiden iş bulmak çok önemli bir şeydi. Memleketten gelenlerin elini 

tutuyor, yardımcı oluyorduk onların iş bulmasına. Köydeki kardeşimizi, 

kayınbiraderimizi, halamızın oğlu, teyzemizin oğlu, çok kişiyi biz mes-

leğe çektik, onları meslek sahibi yaptık. Köydekilere mahallenin kah-

vesinin ya da evin adresini verirdik. Genelde kahveye gelirlerdi. Bize 

haber verirlerdi zaten, mahallede herkes birbirini tanıyordu. Ordulu 

dediğinde, terziler dediğinde herkes birbirini tanıyordu. Biz ona göre 

gelen misafirleri karşılıyorduk. Biri Almanya’dan geldiğinde, havaala-

nına indiğinde bir gün konaklaması lazım gelirdi. Otobüsle, arabayla 

gelmiyorlardı eskiden, uçakla geliyorlardı, biz de karşılıyorduk. Ellerin-

de bavulları oluyordu, tabii onlar da gelirken hediyeleriyle beraber ge-

liyorlardı. Biz karşıladığımızda mahcup olmamak için hediye de getiri-

yorlardı bize. Onlara yol gösteren biz oluyorduk. İstanbul’dan herhangi 

bir alışveriş edecekleri zaman terzi olduğumuz için kıyafet konusunda 

önderlik yapıyorduk. Onlar zaten bir gün kaldıktan sonra memlekete 

gidiyorlardı, memleket dönüşü tekrar bize uğrar, biz de buradan ha-
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vaalanından onları Almanya’ya gönderirdik. Sonra Almanya’ya giden 

işçiler de kendini geliştirdi, arabayla gelmeye başladılar. 

124 Muratlar, Şahinler, Anadollar çıktı o zamanlar, Renault Stationlar 

vardı, Renault binek tipleri vardı. Salih ağabey miydi, neydi biri vardı, 

rahmetli oldu gitti, taksicilik yapardı. Hep onunla giderdik hastaneye, 

kambur taksiler vardı eskiden, ticari taksiler vardı, damalı taksiler var-

dı. Onlarla giderdik hep gideceğimiz yere, araba pek nadirdi.

EVE GAZETE SERVISI

Gazeteler eve geliyordu. Günaydın Gazetesi vardı, Tercüman vardı, deği-

şik gazeteler vardı o zamanlar. Biz gazeteciyi tanıdığımız için gazeteci 

gelirdi, haftalık da parasını alırdı bizden, gazeteyi bırakır giderdi. “Ga-

zeteee” diye bağırırdı. Biz işteyken yengem evdeydi, yeğenlerim evdeydi, 

gazeteyi alırlardı. Eğer evde yoksak içeri atıyorlardı gazeteyi kapının 

üzerinden. Kapı zaten kilitli değildi. Öyle kapıyı kilitleme yoktu bizde. O 

zamanlar sırtında yoğurt satanlar vardı. Zilliydi böyle, vururlardı zile, 

yoğurdumuzu alırdık. Onlar kimin ne yoğurt, süt aldığını bilirlerdi. Ge-

tirirlerdi, yoğurdumuzu bırakırlardı. O anılarımı hiçbir zaman unut-

muyorum, güzel macerası vardı. 

79 yılında nişanlandım askerden geldiğim zaman, 2 sene nişanlı kal-

dım, ev arıyorum. Artık düğün yapacağız, ev arıyorum, ev bulamıyo-

rum. Kimse ev vermiyor, bu çocuk kirayı veremez, diye düşünüyorlar. 

Bir hemşerimin yanına gittim. Hemşerimin dairesi boşalmıştı. “Hem-

şerim, ben sana bir şey söyleyeyim, sen kirayı veremezsin, kötü oluruz 

seninle” dedi. “Benim şu kadar şu kadar gelirim var” dedim, bana evini 

vermedi. 

Biz de camiye gidip geliyorduk. Cumaları akşamları gidemiyoruz ça-

lıştığımızdan. Ben bir teyzeyi araya soktum, “bana ev lazım”, dedim. O 

da bulmuş evi, ev sahibi beni görmek istemiş. Görüşelim, gittik. Bana 

ne desin? “Ben bunu sevdim, buna evi vereceğim, ben bunu camide gör-

düm” dedi. Bunlar dinine bağlı iyi insanlardı. Öbür ay gelmeden cüzda-

nın kenarına öbür kirayı hazırlardık. Bizde şöyle bir adet vardır: Ev sa-

hibini kira için kapıya vurdurmayız. Kirasını hazırlardık biz, o yüzden 

bizden çok memnunlardı. 

DÜRBÜNLE VELIEFENDI

O zamanlar ayrı bir mahalleye gittiğim için kendimi yalnız hissettim. 

Ama zamanla arkadaşlık çevresini orada da kurduk. Öbür arkadaşla-

rım da tabii gelip gidiyordu yanıma. Rahmetli ağabeyim Almanya’dan 

bana bir dürbün getirmişti. İki katlı bir evde oturuyordum ben, ev sahi-

bim Kemal Amca’nın evi o zaman Sümer’de iki katlı en yüksek evdi. Üst 
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katını tuttum ben onun, rahmetli ağabeyimin getirdiği dürbünle otur-

duğum yerden Veliefendi’yi izlerdim. Veliefendi’ye piknik yapmaya da 

giderdik. Ailece atları seyretmeye giderdik.

Zeytinburnu da benim bir memleketim. Her sene gelirim. 6 ay memle-

kete gidiyorum, 6 ay buradayım. Damadım var Beylikdüzü’nde oturu-

yor, bir gece zor yatıyorum orada. Zeytinburnu’suz duramıyorum. Zey-

tinburnu’nda yetişen bir genç başka yerde duramaz. 

Ordunun dereleri aksa yukarı aksa

Vermem seni ellere Ordu üstüme kalksa 

Sürmelim aman

Vermem seni ellere Ordu üstüme kalksa 

Sürmelim aman
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Arif Önemli
Silifke Yörük, 1944

Belediye olmadan evvel Zeytinburnu, İstanbul’a bağlı şubeydi, “Kondu-

lar” derlerdi buraya. Aksaray’dan kalkan minibüslerin muavinleri “Kon-

dular, kondular” diye bağırırlardı. 

Zeytinburnu’nda o zaman her ev bahçeli, müstakil… Mesela bizim 53. 

sokakta 8-10 ev vardı… Meşhur Zeytinburnu çamuru, ayakkabıyı içinde 

bıraktığımız… Ben o zamanlar Cağaloğlu’nda İstanbul Erkek Lisesi’ne 

giderdim. Çizmeyle giderdim istasyona, istasyonda kunduracı amca 

vardı. Onun orada çizmelerimi çıkartır ayakkabılarımızı giyerdim, oku-

la öyle gider gelirdim. 

Çırpıcı Çayırı vardı aşağıda, şimdi pis olarak akan kanalda biz o zaman-

lar yüzerdik. Orada Bakırköy ve diğer mahalle kulüplerimiz vardı, spor 

kulübü, top oynardık. Orada hem piknik yapardık, hem yüzerdik. 

 Şimdi Kültür Merkezi’nin olduğu meydanda koyun otlatırdım ben o 

zamanlar. Babam 5-6 hayvan almıştı: koç, keçi, koyun; onları sabah er-

kenden gelir orada otlatırdım. Daha ilerisi taş ocaklarıydı, oralarda kuş 

avlardık. Eski Zeytinburnu böyleydi: Karadenizliler yoğunluktaydı, on-

dan sonra göçmenler, Yugoslavyalılar geldi. Yugoslavyalılar Türkçeyi az 

konuşurlardı. Ama iyi de top oynarlardı. Onlar “ne kadar ekmek o kadar 

köfte” derlerdi köfte alırken, biz de onlara öyle takılırdık. 

ZEKAT EN YAKINIMIZDAKINE VERILIRDI

Zeytinburnu’na daha sonra göçmen olarak çekik gözlü Türkistanlılar 

geldi. Onlar çok çalışkanlardı. Gece sabaha kadar evlerinde makineler-

le dikiş dikerlerdi. Tabii o zaman sokağımızda, mahallemizde geçine-

meyen hiç kimse olmazdı. Çünkü yardıma ihtiyacı olan insanlara diğer 
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insanlar bir şey vermek için yarışırlardı. Yani olmayanın olmayandan 

daha çok olurdu yiyeceği içeceği. Bizim evimizde bir-iki çeşit yemek 

varsa, ihtiyacı olanın inanın evinde üç-dört çeşit yemek olur. Çünkü 

herkes ona bir şeyler götürürdü. İnsanlar zekâtını hemen en yakındaki 

komşulara, tanıdıklara verirdi. Etraftaki bitince dışarı doğru giderdi ve 

ihtiyacı olan hiç kimse kalmazdı. Herkes yediğinden yedirir, giydiğin-

den giydirirdi. Bizim anlayışımız buydu. 

ÖNEMLI SINEMASI

Yazlık sinemalar vardı o zaman. İlk yazlık sinema bizim Önemli Sine-

ması idi. O sinemada akşamki filme davet etmek için elimize bir tane 

boru, bir de afiş alırdık iki kişi; boruyla bağırırdım ben: “Dikkat dikkat, 

bu akşam iki film birden” diye bağırır, sinemanın reklamını yapardık. 

Babam rahmetli, o zaman Zeytinburnu’nda ileri gelen bir insandı. Ben 1 

yaşından beri İstanbulluyum, ilkokulu da Çemberlitaş’ta okudum. Çem-

berlitaş’ta otururduk eskiden. Kamyon karoserleri yapardık. Sirkeci’de, 

Cankurtaran’da karoser garajlarımız vardı. Babam o zaman kendi fik-

riyle öyle bir sinema açtı. Sonra o sinemayı kapattı, oduncu dükkanına 

çevirdi. Hacca gidip geldikten sonra “Sinema istemiyorum” dedi. Tarzan 

filmlerini seyrederdik, kovboy filmlerini seyrederdik; Tarzancılık oy-

nardık Zeytinburnu’nda, Tarzan olurduk. 

Eski zamandaki gençlik birbirimize bağlıydık. Mahallenin gençleri ola-

rak, erkekler, kızlar birbirimizi hep kardeş olarak görürdük. Zaten o za-

man pek öyle mahallede gelip de kızlara laf atmak, sarkıntılık yapmak 

gibi şeyler olmazdı. Hepimiz bir aileydik. 

Ben gençliğimde boks yaptım, boksör Arif derlerdi bana. Boks kulübü 

kurduk Zeytinburnu’nda, boks yapan arkadaşlara ilk öğrettiğimiz şey 

“boks yapan kimse dışarıda kesinlikle kavga etmeyecek” idi. 

O zamanki gençliğin oturuşu kalkışı, büyüklerine hürmeti bambaşkay-

dı. Büyüklerimize hürmet ederdik; yaşlı bir komşumuz gelirken elinde 

bir şeyler gördüğümüzde hepimiz yarışırdık, koşardık elinden alıp eve 

taşıyalım diye. Şimdiki gençleri görüyorum da dövmek istiyorum, sakal 

bıraktığım için “sakalından utan” derler diye utanıyorum, dövmüyorum. 

Bizim zamanımızda biz babamızın karşısında hiç böyle bacak bacak 

üstüne atıp oturmadık, yüksek sesle konuşmadık. Babamızdan çekinir-

dik. Erkek olduğum halde akşam ezanından sonra sokakta durmazdık. 

Babamız bize tembih ederdi, akşam ezanından sonra evimize giderdik, 

evimizde otururduk. Babam hayvanları çok severdi, sokak hayvanla-

rına bakardı. Her gün sepeti alırdı eline, ta bizim Yeşiltepe’den istas-

yona kadar gider, oradaki ciğerciden etler, ciğerler alırdı, getirirdi. Kö-

pekleri, kedileri beslerdi böyle her akşam, kendi gitmediği zaman beni 
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gönderirdi. Bu adeti ben devam ettiriyorum, sokak hayvanlarına ben 

bakarım. Her gün kasaptan bir şeyler alırım, her sokak köpeğinin bel-

li bir mıntıkası vardır, orası onundur, onu sahiplenir. Arabamı tanıyor 

hayvanlar, hemen önüme atlarlar, kuyruk sallarlar, benim geldiğimi 

bilirler. Merhamet ediyorum küçüklükten beri. Allah da öyle demiyor 

mu? Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Biz de bizim gençlerimiz, 

büyüklerimiz hep merhametliydi, hep öyle gördük, öyle yetiştik. Fakat 

şimdi insani ahlâktan uzak olan insanlar, gençler yetişiyor. Ne merha-

met kalıyor, ne bir şey. Bunları görünce de çok üzülüyorum.

Benim bir kartalım vardı. Bu kartalı köyden birisi getirmiş, bir kanadı 

kırıktı. Ben bunu besledim, böyle kocaman bir şey oldu. Altın Kartal… 

Kartalım uçmaya başladı. O zamanki çocuklar da sarı-lacivert, sarı-kır-

mızı bereler giyerlerdi. Kartalıö uçmaya başladığında kimin kafasında 

böyle bir şey varsa onları kapar, getirir bizim bahçeye bırakırdı. Çocuk-

lar da gelirdi hep “Arif ağabey, senin Şahin benim şapkamı aldı” derlerdi. 

Hangisi senin diye verirdim, hiç kimsenin kafasında bir şey bırakmazdı. 

Çocukluğumda yılan bile besledim ben, tavşanlarım vardı, sincaplarım 

vardı. Yani burada köy hayatı yaşadık ve ben buralar şehirleştikçe köy-

de yaşamayı o kadar arzu ediyorum ki bu yaşıma geldim, şimdi bütün 

hayalim köye gidip yaşamak, eski Zeytinburnu gibi bir köyde yaşamak 

istiyorum.
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Arif Şahin
Rumeli, 1938

Buralar ekin tarlasıydı, biz pazar günleri gelirdik. Yavaş yavaş insanlar 

gelmeye başladı. Herkes fakirdi.. Biz çok çile çektik. Dedem Çanakkale 

Harbi’nde öldü, annem vereme tutuldu, öldü. Dört kardeşim öldü onun 

peşinden, yine verem hastalığından. Babam iyi insandır. Hürmetim 

vardır babama. 

Bir oda burada, bir oda orada, 6-7 kişi aynı odada yatardık. Sabahleyin 

giyinirdik, bir çorba içerdik, ondan sonra “Bismillahirrahmanirrahim” 

işe başlardık. Uzakta bir yerde çalışıyorum. 7 gün çalıştım, 7. Gün lam-

bayı kırdık, usta kırdı, ben kırmadım. “Niye kırdın”, dediler, kırmadım 

diyemedim, korktum. 13 yaşında çocuğum. Çıktım. Ondan sonra geldim 

buraya yukarı bir yere, ağlıyorum. Düşündüm, denize gideyim, deniz-

de boğulurum, hiçbir şey olmaz. Ondan sonra bir köylü geldi Allah’tan, 

“Niye ağlıyorsun, ne var” dedi. Mesele böyle böyle, “Ben kırmadım o kırdı, 

beni işten attılar. Ben denize gidip boğulacağım”, dedim. “Olmaz öyle şey, 

gel bakayım” dedi. Bir takım iş elbisesi verdi, “Çalışacaksın burada” dedi. 

Çorbacıda çalıştım öylece, çok zengindi. Ondan sonra hafta başı oldu, 

20.000 lira verdi. Büyük paraydı, 1 liraya çalışıyordum o zamanlar. Ama 

1 liraya hiçbir şey alamazsın. 20 000 lira çok para, bana yanlış verdiler 

parayı diye düşündüm. “Daha çok vereceğiz sana” dedi. Orada öyle ça-

lıştım, öyle koşturdum ki aklın durur. 20 000 lira haftalık almışım, çok 

paraydı. 

Bir palto vardı, benim paltom, o paltoyu kaybettim. Akşamleyim gider-

dim işe, gelirken giyerdim, giderken giyerdim. Şimdi nerede öyle palto 

giyeceksin? Kötü, yırtık, yamalı.. Ama o paltoyu kaybettik. 

Bak, şurada bir adam vardı Arnavut, inekleri vardı. Sağardı inekleri, 

uzaklara gider, köylerde satar gelirdi. Araba yok, yanına çocukları alır-
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dı. Hatta çocuğunun birisi süt satarken böyle kambur kaldı, daha duru-

yor o çocuk. Yukarıda bahçe vardı, oradan domatesi alırsın 25 kuruşa, 

bir torba getirirsin eve, yersin. Pazar yoktu. Buraya evi yaptık, 5 liraya 

çıktık. “Ben ev aldım” dedim arkadaşlara, “Orada ev mi olur, deli misin 

sen?” dediler. Yok olmaz, yapacağım ben. Ama iş uzak, buradan Kazlı-

çeşme’ye gitmek uzak. Bir sütçü vardı, bir de ben vardım. Ondan son-

ra yavaş yavaş herkes başladı, sonradan hepsi ev almaya, ev yapmaya 

çalıştı. Evi bir kere yaptık, ondan sonra yıktık, tekrar bir daha yaptık, 

ondan sonra tekrar bir daha yaptık, üç kere. 

Hanımlar şurada hep toplanırdı, mahalleden, evden, köyden anlatır-

lardı. Hiç araba yoktu. Biz de kahveye giderdik. Yemeği fazla pişirirdik, 

komşuya götürürdük. O da memnun olurdu, biz de memnun olurduk. 

Hep beraber yerdik. O zamanlar kadın çalışmaz, erkek çalışırdı. 
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Arif Şentürk
Rumeli, 1941

Çınarlar artık o kadar yaşlanmış ki içi boşalmış… Arabacı geliyor, evin-

de ahırı yok, çınarın içine atını koyuyor, oraya bağlıyor. Hırsızlık yok, 

sahiplenme var… 

Hâlâ gözümün önünde… İstanbul’a göçmen olarak geldiğimizde, biz-

den bir-iki sene önce gelen teyzem karşıladı bizi. 7 kişi üst üste bir tak-

siye bindik, doğru Zeytinburnu’na… Geldik, Yeşiltepe’de iki odalı bir 

gecekondu… O gece orada kaldık. Akrabalarımız vardı, geldiğimizi duy-

muşlar, bizi ziyarete geldiler. Yaşım 15-16’ydı. 

3 YIL BERBERLIK YAPTIM

1958’de Zeytinburnu’nda dükkân açtım. Şimdiki Yeşiltepe’de, evimin 100 

metre üstünde, tam göbekte bir berber dükkânı açtım. 1961 yılına kadar 

orada 3 sene berberlik yaptım. 

Daha istasyondan tut, Yeşiltepe’nin üstüne kadardı yerleşim. Ondan 

sonrası bomboştu, dutluktu. En fazla 40 000 kişi yaşayabilirdi. Kalaba-

lık yoktu.

BABAM DOĞUŞTAN ARABACI

Giresunlu bir Selime Hanım vardı. Çok cömert, gönlü zengin, insan-

cıl bir kadındı. Bir gün babam çalışmaya çıkmış, iş arıyor, iş yok... Yeşil 

Tulumba tarafında, bir kazmayla yol kazma işi vermişler. Fakat babam 

hayatta hiç kazmayla çalışmamış. Babam arabacı, doğuştan at arabacı... 

Akşam geliyor babam, elleri hep kabarmış, isyan ediyor. Ne olacak, ne 

yapacağız? Çocuklar var, ev yok, para yok, bir şey yok…



78 Zeytinburnu Anı Defteri

 Babam annemle tartışırken, Selime Hanım giriyor odaya. Babama “Ne 

bağırıyorsun be Arnavut,” diyor. “Baksana şu halime,” diyor babam. “Sen 

memur muydun orada?” “Hayır.” “Neydin?” “Arabacı.” “Git bir at arabası 

al da çalış o zaman, arabacılık yap,” diyor babama. Kadının evinin ar-

kasına 5-6 ineği varmış, inek besliyormuş. Fakat satmış inekleri, ahır 

boşalmış. Alıyor babamı götürüyor: “Al sana ahır,” diyor, babama ahırı-

nı veriyor.

Şimdiki gibi her tarafta bakkal yoktu o zamanlar. Evimizin tam karşı-

sında Macır Bakkal diye bir Mehmet amca vardı. O bakkalda hem bak-

kal malzemeleri hem de kum, çimento, kiremit, bir inşaata ne gerekirse 

hepsi vardı. Babam orada işe başlıyor, her akşam 3-4 gecekondu, 5-10 

gecekondu yapılıyor. Böyle böyle bizim nafakamız çıkıyor. 

TOPUK KALAN ÇAMUR

Zeytinburnu’na geldiğimiz zaman Zeytinburnu’nda bir tek elektrik var-

dı, su tesisatı yoktu. Veliefendi çeşmesinden başka su yoktu. Yollar de-

sen dize kadar çamur… Hani derler ya “topuk kalan çamur” diye, öyle bir 

çamurdu. Oradan geçmek çok büyük hüner isterdi. 

HERKESLE DOST, HERKESLE CAN ARKADAŞ

Herkesin evinin önünde bir avlusu, bahçesi vardı. Yemek yapacaksa, 

komşuya da koku gitti diye yemeği paylaşırlardı. Komşuluk, dostluk 

vardı. Biz hiçbir zaman sen Trabzonluymuşsun, sen Rizeliymişsin, sen 

Macır değilmişsin diye bir husumet gütmedik. Dosttuk, can arkadaştık. 

Yandaki komşunun bir cenazesi var, değil mi? Hepsi koşar, her ne ge-

rekirse, ne yapılacaksa komşular yapar. Haftalarca cenaze evine yemek 

götürülür.

Düğün yapılıyor, değil mi? Kız kınası yapılacak, kız evlendirilecek... Ke-

sinlikle ev sahibine iş yaptırmazlar. Akrabalarsa bir hafta-on gün önce 

gelinir, her şey hazırlanır. Gelinin çeyizi yıkanır, ütülenir. Her şey kom-

şular ve akrabalar tarafından yapılır. O dayanışma bambaşkaydı.

AMATÖR SES YARIŞMASIYLA GELEN ŞÖHRET

Beni bir arkadaşım İmam Hatipli’ydi. Tekirdağ’ında okurken ayrıldı 

imam hatipten, bir saz aldı. Babası ona kızıyor diye sazı evinde tutamı-

yordu. Astı benim berber dükkânıma, her gün geliyor dükkâna, o saz ça-

lıyor, ben okuyorum, o saz çalıyor, ben okuyorum… Bu bayağı devam etti. 

Bir gün İstanbul Radyosunun bir anonsunu dinliyorum: “Amatör ses 

yarışmaları falan tarihle filan tarih arasında katılmak isteyenler varsa 

müracaat etsin,” dediğini duydum. Kimseye haber vermeden gittim mü-

Arkadaşıyla, 1962.

Zeytinburnu Ahmet Yesevi 
Caddesi, 1967.
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racaat ettim. Bir gün bir zarf geldi: “Yarışmaya şu gün gelmenizi bekli-

yoruz,” yazıyordu, gittim. 

Rahmetli Nida Tüfekçi Hocam geldi yanıma, “Oğlum, sen nerelisin?” 

dedi. “Hocam, ben göçmenim, Rumeliliyim,” dedim. “Eh oğlum, sen bize 

niye Anadolu türküleri okuyorsun, okusana Rumeli türküleri,” dedi. “Ho-

cam, bilmiyorum ben, ne yapmam lazım, ne okumam lazım bilmiyorum,” 

dedim. “Sen devam et Rumeli türkülerine,” dedi. O anda da ilk aklıma 

gelen “Bulut gelir seher ile, çiçek açar bahar ile, herkes sarılmış yar ile, 

yağma yağmur, esme bre deli rüzgâr” diye bir türkümüzü okudum. “Ta-

mam, biz seni çağırırız,” dediler. Herkese aynısını diyorlardı. 

RADYODA KENDI SESIMI DUYUP ŞOK OLDUM

Bir gün Unkapanı tarafında bir işim vardı, malzeme almaya gittim. Un-

kapanı Köprüsü’nün orada Taksim-Aksaray arası çalışan bir dolmuşa el 

kaldırdım, ön tarafta boş yer vardı, bindim. Giderken radyoda bir müzik 

çalıyor. Bu müzik hiç yabancı gelmiyor, bu ne? Bir de baktım “Bulut ge-

lir” türküsü, ben okuyorum! Arabada şoke oldum. Tesadüf de dolmuş-

çu benim teyzemin kızının kocası, dedim: “Yusuf, ben okuyorum!” “Evet 

ağabey, seni anons ettiler,” dedi. 

Nida Tüfekçi Hocam anons etmiş: “Kumanovalı Berber Arif, Rumeli 

Türküsü ‘Bulut gelir seher ile’yi okuyor.” Dünyaları verselerdi bu kadar 

mutlu olmazdım! Hayalim gerçekleşiyordu o an, çünkü en büyük ar-

zum, bir radyoda türkü okuyabilmekti. 

CEKETIM OLMADIĞI IÇIN BÜTÜN GÜN AĞLADIM

15-16 yaşındayım, Zeytinburnu’nda çıraklık yapıyorum. Bayram geldi, 

annem gitmiş bir kumaş almış bana, bayram için bir ceket diktirece-

ğim. Bir terzi arkadaş var, 10-15 gün öncesinden verdik kumaşı, ölçüyü 

de aldı. Arife günü geldi, “Baba, ne oldu ceket?” “Tamam, yapacağım.” 

Bayram sabahı oldu, adam kesmemiş bile kumaşı, öyle olduğu gibi du-

ruyor. O zaman hazır bir şey bulamazsın, zaten bir de yokluk var... O gün 

bütün gün hüngür hüngür ağladım. Çünkü daha gençtik, yeni gençliğe 

adım atıyoruz. İnsan bayram için güzel bir şey giymek istemiyor, maa-

lesef giyemedim. Onu hiç unutmam. 

Genç dediğin haddini bilirdi. Yaşlılarla gençler aynı yerde oturamazdı. 

Bacak bacak üstüne atmak, küfürlü konuşmak, asla mümkün değildi. 

Biz o kültürle, o terbiyeyle büyüdük, öyle gördük.

Oğlu Ercan Şentürk’ün 
sünnet düğünü, 1979.

Arkadaşlarıyla.
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Asiye Çetinbaş
Tekirdağ, 1963

Burası dostların olduğu, düşmanlığın olmadığı, kapılarda kilitlerin ol-

madığı bir mahalleydi. Mahallenin dış kapıları dahi, evlerimizin bulun-

duğu şu tahta cam kapılardı. Kapılarda kilit yoktu, sürgü vardı. Her za-

man her komşunun kapısını istediğin an çalabilirdin. “Ben bugün sana 

geleceğim” diye bir şey yoktu. Çat kapı gidiyordun “Ben geldim.” diyerek. 

Başın ağrıdığında, paraya ihtiyacın olduğunda veya insan gücüne ihti-

yacın olduğunda da hemen giderdin.

Babamlar benim burayı parayla almışlar. Burası bir Ermeni’nin yeriy-

miş. Daha sonra yer çevirme olayı işi çıkmış. Bunlar da komşularıyla 

anlaşmışlar, “Nerede boş yer var?”, “Yeşilköy’de var?”, “Ne yapalım?”, “ E 

gidelim biz orayı çevirelim.”. Hep beraber, on beş yirmi kişi birleşiyor-

lar. Herkes mahalledeki sıra, konumu neyse o şekilde çeviriyor, herkes 

taşlarla etrafını ayırıyor. Gidiyorlar, arsanın içine oturup bekliyorlar. Ne 

bekliyorlar bilmiyorum. Nasıl haber aldıysa asker geliyor, bunları ko-

valıyor. “Siz ne yapıyorsunuz burada?” demiş asker, “Arsa yapıyoruz?” 

demişler, “Arsayı ne yapacaksınız?”, “Ev yapacağız?”, “E niye bekliyor-

sunuz?”, “Bizim olsun diye bekliyoruz” diyorlar o zamanki ifadeyle, 

“Tamam” demiş asker, “Hepiniz eve gidiyorsunuz, toplayın taşlarınızı, 

burası sizin değil, burası hazine arazisi.” Hiçbiri mal sahibi olamadan 

gelmiş oradan. Mal sahibi olamadan derken, bir yere konamamışlar, 

herkes bir yere konmuş ama bunlar hiçbir yere konamadan gelmişler 

oradan. “Peki” dedim “Baba, sıralamanız nasıldı?”, “Bari köşeyi kapsay-

dın.”. “Yok” dedi babam “Aynı sıradaydım, hepimiz saydık, en başta Bekir 

amca, Cemil amca vardı. O şekilde sıralamayla gittik, hiç kimse kimse-

nin önüne geçmedi sıralanırken de.” dedi babam.  

Ölümüzde de, dirimizde de Allah’a çok şükür, şu an komşuluklarımız 

bizim burada güzel. Neden güzel? Hep eski komşularımız var şu an. 
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Doğma büyüme ben buradayım. Çevremdeki komşularım da eskiler 

hep burada, kendi toprak sahipleri oldukları için. Yine o komşuluklar 

devam ediyor ama eskisi gibi değil. Şu an telefonla aranıyorsun, “Gele-

yim mi, evde misin?” diye. Eski tadı tuzu var mı, yok. Komşuluk var mı,  

evet var ama eski tat tuz da yok şu anki komşulukta. Önceden bir kom-

şuda cenaze olduğu zaman zaten 40 gün o evde hiç, o evi bırakın kom-

şuda dahi televizyon, radyo açılmazdı. Televizyon zaten yoktu ya. Rad-

yoydu, radyo da açılmazdı. Biz televizyonu, komşumuz vardı, Almanyalı 

-Allah rahmet eylesin- Kerim amca Almanya’dan televizyon getirmişti, 

bahçeye koydu. Onun bahçe duvarından seyrediyorduk çocukken tele-

vizyonu. İlk defa orada gördük televizyonu zaten. 

Ben kalabalık bir ailede büyüdüm. 8 kişilik bir ailede büyüdüm. Dede, 

babaanne, baba, anne ile 4 kız kardeştik. Dedem benim çok ataerkildi. 

Zaten bir yere gideceğimiz zaman ilk önce dedeme sorulur, dededen 

sonra babaya sorulurdu. Dedem öyle herkese göndermezdi bizi. Akşam 

ezanından sonra kimseyi dışarı salmazdı zaten. “Ezan ‘Allah u ekber’ 

dediği zaman herkes evin içinde olacak.” derdi. “Kadın kısmı dışarı 

çıkmaz.” derdi. Kapının önüne komşular çıktığı zaman, ancak dedem 

uyuduğu zaman biz kapının önüne çıkabiliyorduk. Dedem uyanıksa biz 

kapının önüne çıkıp oturamazdık komşularla. Dedemden komşular da 

çekinirdi yani. O kadar da sert mizaçlıydı, ama çok tatlıydı. Çevrede her-

kes ona her şeyi danışır, her şeyi bilir, herkes ondan çekinirdi de. 

Karşıdaki Kazım Özalp İlkokulu’nun ilk öğrencilerindenim. Bu karşıda 

okulun olduğu yer, binaların olduğu yer de boş bir alandı. “Arnavut’un 

bağı” diyorlardı oraya. Benim çocukluğumda, bayramlar orada kurulu-

yordu. Çadırlar geliyordu, üstü insan altı balık kız falan diye çadırlarda 

gösteriler oluyordu. Ruletler geliyordu, biz çocuktuk oynuyorduk. Şan-

Asiye Çetinbaş sınıf 
arkadaşlarıyla, Kazım 
Özalp İlkokulu, 1973.

Babası Hüseyin Azan’la.
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sıma bayağı bir para kazandığım da oluyordu. Hatta büyük ağabeyler 

bana harçlık veriyorlardı, onların şansına da oynayayım, para kazan-

sınlar diye. Öyle güzel anılarımız oluyordu. Bütün salıncaklar buraya 

kuruluyordu. Tel cambazları vardı ipte gezen, ayaklarına tenekelerde 

su falan oluyordu. Onların hepsi bizim burada kuruluyordu. Ta ki bina-

lar kurulana kadar. Binalardan önce burası çok güzeldi. Nefes aldığı-

mız bir yerdi. 

Suyumuzu, okulun köşesinde çeşme vardı biz oradan taşıyorduk. Daha 

sonra rahmetli babam demir bir el arabası yaptırdı, bidonlarla taşımaya 

başladık. Ondan sonra hortumla, daha sonra da su geldi. Ama su gelene 

kadar tabii ki çamurlar içindeydik. Ayakkabılarımız çamurda kalıyordu, 

dönüp çamurdan ayakkabımızı alıyorduk. O vaziyetteydik. 

Bir paket yağ için kuyruk kuyruk gezdiğimizi hatırlarım. Şeker için, tüp 

için, et için... Et almak için Et Balık Kurumu’nda gece sahurda kuyruğa 

giriyorduk. Rahmetli annem ezana yakın geliyordu ki, yemekten önce et 

alsın da yemek hazırlasın diye. Biz hala kuyrukta oluyorduk. Tüp kuyru-

ğu biter, et kuyruğu; et kuyruğu biter pirinç kuyruğu, yağ kuyruğu. Yağ 

zaten çok zordu almak. Ancak tanıdığın bir bakkal olacak eşin dostun 

arkadaşın, o tezgâh altından versin. Yoksa yağ kolay kolay bulunmaz. 

Pirinci falan kuyrukla alıyordun ama sana yağ çok zordu. O zaman da 

bize tereyağını kötülediler. Ne hikmetse hep sana yağ sana yağ. O da o 

zaman o kadar tatlı geliyordu ki. Şimdi kimse yüzüne bakmıyor.

Bozkurt Fabrikası vardı yakında, çimento fabrikası. Yazın gözümü aça-

mıyorduk. Kışın yağmur bir nebze çimento tozunu yok ediyordu ama. 

Yazın o kiremitlerin üstü falan bembeyaz çimento tozuydu. Hiçbir mey-

ve de olmuyordu çimento tozundan dolayı. O üzüm bahçemizde, üzüm 

Kazım Özalp İlkokulu, 
23 Nisan Töreni, 1975.

1981.
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ağacı, asma, şeftali falan vardı. Çimento tozu öldürüyordu hepsini. Et 

Balık Kurumu, Yıldız Fabrikası bizim çevremizdeki fabrikalardı. 

Ramazan gelmeden önce zaten hazırlıklar başlıyordu, koşuşturmaca 

vs. Hamurlar yapılacak, kesmeler yapılacak bilmem ne! Ramazan oldu-

ğu zaman zaten bizi kaldırmazlardı. O gece börekler falan yapılacak, iş 

yapılacak. Uyandırmayalım, çocuklar ayak altında dolaşmasınlar diye. 

Sabahleyin işe gidecekler hiç olmazsa kalkmasınlar tekrardan diye. 

Ama biz yine kalkardık o böreğin mis gibi kokusundan faydalanmak 

için. Zaten nereye gidersem gideyim o Ramazan akşamındaki böreğin 

kokusunu bulamadım. Kendim de yapsam o koku yoktur, demek ki anne 

eli gibi bir şey vardı. Komşularla iftar yapılır ama gelemeyen komşula-

rın evine gönderilirdi. Zaten evde bir tencere yapılır ev ahalisi için. Eğer 

ki o yemek kokan bir yemekse, komşuya gidecek kokudaysa mutlaka o 

yemeğin ikinci tenceresi yapılır ki komşuya gönderilsin diye. Evde iftar 

verilmiyorsa dahi komşuları da o akşam o yemek tattırılırdı. Tattırılma-

dan hiç kimsenin ağzından boğazından geçmezdi o yemek burada. 

Şimdi diyorlar ki yalnızlık var bilmem ne var, o değil. Bu televizyonlar 

hepimizi bağlıyor ben de dâhil olmak üzere. Eşim bir odada ben bir 

odada, çocuğum geldiği zaman bir odada. Bazı diziler olduğu zaman 

ancak bir araya geliyorsun. Ya da maç olduğu zaman ben kaçıyorum 

bir yerlere. O zaman yoktu ki bir şey. Bir radyo, bir göz oda. O radyo-

daki radyo tiyatrosunu açacağız, oturacağız, babam çayını içecek. Biz 

radyo tiyatrosunu dinleyeceğiz. Onun hakkında yorumlar yapacağız. O 

radyodan gelen su sesine göre hayal kuracağız. Acaba dere miydi, göl 

müydü, deniz miydi? O anlatılanı biz kendi kafamızda hayallendirip, 

canlandırıyorduk. Şimdi hiçbir şey yok ki, her şey yapay yani. O zaman 

ben oyuncak nedir bilmiyordum. Çamuru yoğurup kendi masamı kendi 

sandalyemi kendim yapıyordum. Benim çocuğum öyle çamurla oyna-

madı, oyun hamuru ile oynadı. Ama ben oyun hamurunun kendisi ile 

oynadım. 

İlk başta keşke çocuk olsam, annem babam olsa, o yıllara dönsem diye 

özlüyorum. Güveni özlüyorum. Şimdi çelik kapı dayanmıyor, o zaman şu 

cam kapı dayanıyordu. İlk başta özlem, güven. Bir de kapısını istediğim 

kişinin çalabilme. Şimdi ben çocuğumu kimseye bırakamam. Benim bi-

namda bir kişiye bırakabilirim çocuğumu ama dışarıya bırakamam. 

O zaman bir evde cenazeyi bırakın, beş mahalle ötedeki cenazeden ha-

berimiz oluyordu. Kim öldüğünü, annesini, babasını, her şeyini biliyor-

duk. Şimdi binadakilerden kimsenin haberi olmuyor.

1986.
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Asuman Sula  
Durmuşoğlu
Nuripaşa, 1959

Şubat ayında, 1959 senesinde, Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi’nde bir 

gecekonduda dünyaya geldim. Dört kardeşiz, dördümüz de halen Zey-

tinburnu’nda yaşamaktayız. Nuri Paşa Mahallesi, 64/3 sokakta büyüdük. 

Eskiden yazlık Zafer Sineması vardı, Zafer Sineması’nın karşı sokağıdır 

benim doğduğum sokak. Patika taşlı, gecekondu evlerden oluşan, ağaç-

lığı olan, neşeli ve çocukların cıvıl cıvıl olduğu bir mahalleydi. 

Mahallemizde bir çeşmemizi hatırlıyorum, sokak çeşmesi bu. Evlerde 

su yoktu çünkü. Büyüklerimiz çeşmeden su taşırlardı. Annem de bana 

küçük bir kova almıştı, Onur ile birlikte su taşımak istediğim için. Bir-

likte giderdik çeşmeye ve sıraya girerdik. Kadınlar, çocuklar sıraya ge-

çerlerdi. Bir kuyruk oluştururlardı: Çeşme kuyruğu. Geceleri de el etek 

çekildikten sonra, bahçesi olanlar, inşaatı olanlar, hortumlarla çeşme-

den su çekerlerdi. Hortum takılırdı, hortumun da bir musluğu vardı. 

Sürekli çeşmeye takmamak için. İhtiyacı olan, su çekmek isteyen, hor-

tumun musluğunu açardı. Suyunu alırdı ve musluğu kapatırdı. Hortum 

işlevine devam ederdi. Bir de şöyle bir şey görürdük: çok çamurlu, top-

raklı olan sebzeleri yani ıspanak gibi, marul gibi, lahana gibi sebzeleri, 

evde çok su kaybetmemek için çeşmede yıkarlardı. Evet, annelerimiz 

sebzelerini, süzgeçlerini götürürlerdi. Ispanaklarını çeşmede yıkar du-

rular, yıkar durular ve temiz şekilde evlerine getirirlerdi. Bunlar ayrı 

hatıralar. 

Zaman zaman ben doğduğum mahalleye giderim ve o hatıralarım gö-

zümde canlanır. Bizim evimizin bahçesinde bir söğüt ağacımız vardı. 

Söğüt ağacından yapılma bir odun da bahçenin duvarında dururdu. 
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Annem oraya çamaşır ipi germişti. Çamaşırlar; bahçede, su ısıtılarak, 

kazan kaynatılarak, bir leğende elde yıkanırdı. O kaynayan kazanda be-

yaz çamaşırlar, saatlerce odun ateşinde kaynatılırdı. Mis gibi bir koku 

yayılırdı. Ne yumuşatıcı kullanılırdı ne de başka bir şey. Çamaşır sodası 

veya çivit yapılırdı. Soba yandığı için evlerde tüller sararırdı. Bu sarar-

tıyı gidermek için benim annem mavi çivit kullanırdı. O çivitin de do-

zunu çok iyi ayarlamak lazım, fazla kullanırsanız perde morarır, koyu 

bir hal alır. O da çok iyi bir matematik işlemi gerektiriyordu. Çivitlenirdi 

beyaz çamaşırlar ve tertemiz bahçede çamaşır ipine asılırdı. Çamaşır 

ipi ağırlıktan bel verdiği zaman, ahşaptan bir sopa ile tam ortadan o ip 

havaya kaldırılırdı. Çamaşır sopası dediğimiz bu sopa da bizim işimize 

çok yarardı. Çamaşırları havaya kaldırmak için ve çamaşırlara değme-

den altından rahatça geçebilmemiz için. 

Bizim gecekondu akardı. Gece bir bakardık pıt pıt ayakucumuza yağ-

mur damlıyor. Annem kalkardı, yatağı biraz geri çeker, ayakucumuza 

bir leğen ya da kova koyar, ses yapmaması için leğenin içine bir de bez 

koyardı, paspas bezi. O damlayan su kovaya ya da leğene birikirdi. Biz 

de yağmurdan korunmuş olurduk. Yağmur dururdu, inanır mısınız, bi-

zim kontrplaktı tavan hafif bombeleşirdi yağmur yiyince, su da birikirdi 

oraya, yağmur dururdu ama bizim evdeki damlama bir hafta daha sü-

rerdi. Ta ki kontrplağın içindeki birikmiş su bitene kadar.

Sobalı evlerde büyüdük. Sobanın yandığı oda bizim için yemek odası, 

yatak odası, af edersiniz banyo, hatta çalışma odasıydı orası. Bütün iş-

lerimizi kışın soba yanan odada gideriyorduk. Dolayısıyla Ramazan ay-

larında da gece sahura kalkıldığında da annem yatmadan önce sobayı 

ateş tutsun diye sobaya kalın bir odun ya da kalın bir kömür koyardı ki 

geceye idareye etsin, sahur yemeği yenecek diye. Veya sönmüşse soba, 

sobayı yakardı, bizler üşümeyelim kalktığımızda diye. Çünkü yattığımız 

yerde, yataklarımızı kenara çekerek ortaya yer sofrası kurulurdu. Ben 

de yer sofrasında hep babamın bacakları arasında otururdum. Babam 

Babası ve  
abileriyle, 1960.

Ayla Subaşı’nın 
kucağında, 1960.
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uzun boyluydu, ben de ilk kızı olduğum için bana farklı bir muhabbe-

ti vardı. Hep babamın bacakları arasında, babam yemek yerken benim 

kafamın üstünden yerdi ve eğilirdi. Ben o yuvadan hiç çıkmadan, he-

men yerdim. Aynı bir penguen gibi babamın bacak arasında büyüdüm.

Nuri Paşa mahalle muhtarımız, rahmetli Bekir Subaşı bizim karşı kom-

şumuzdu. Kendisiyle ve çocukları ile çok yakından komşuluk ilişkile-

rimiz olmuştur. Çok saygıdeğer bir aileydi. Rahmetli Ayla Subaşı da bir 

dönem Nuri Paşa muhtarlığı yapmıştı babasından sonra. O da rahmet-

li oldu, mekânları cennet olsun. Şu an hala Fikriye teyze ve Alparslan 

ağabey avukattır. Aynı evlerinde yaşamaktalar. Zaman zaman kendi-

lerini ziyarete giderim. Çocukluğumuzda da, bayramlarda ilk koşmak 

istediğim, gitmek istediğim yer, muhtarımız ve eşinin yanındaydı. Hiç 

unutmuyorum, o zamanlar çocuklar kapıya bayramlaşmaya geldiğinde 

özellikle Fikriye teyze bir mendilin ucuna para bağlardı, mendili para 

bağlanmış şekilde, parayı direkt elimize vermezdi, mendille verirdi 

bize. Bu benim çok hoşuma giderdi. Bayramlarda ilk ziyaret ettiğimiz 

yer, rahmetli muhtarımız Bekir Subaşı’nın evi olurdu. Cambazlar var-

dı bayramlarda. Ben çok korkardım onlardan. Uzun sopaların üstünde 

insanlar dikilir, sopaları kapatırlardı giysileri ile. Çok uzun, dev gibi ge-

lirlerdi bana çocukluğumda. Ben onlardan çok korkardım. Onlar bay-

ramlarda mahallelerde dolaşırlardı. Cuma pazarında, bir bayram yeri 

kurulurdu. Seyyardı, bayramlarda kurulurdu, değişik sandal şeklinde 

salıncaklar, dönme dolaplar olurdu. En çok salıncağa bindiğim için o 

kalmış aklımda. Bayramlaşmalar da çok zevkli olurdu. 

Rahmetli babamın, İstasyon’da terzi dükkânı vardı. Babam tüccar ter-

ziydi. Lale Sineması’nın hemen yanındaydı. Zaman zaman babamın ya-

nına giderdim ben. El işlerinde babama yardımcı olurdum, babam bana 

okul harçlığı verirdi. Örneğin, sürfile makinede yapılmazdı. Pantolon 

paçası makinede yapılmazdı, hep elde yapılırdı. Kumaş atmasın diye 

pantolon sürfilesini ben yapardım. Paça bastırma, sinek ayağı, astar 

yapma, bunları ben babama yardım ederek öğrendim. Babama yardım 

ederek hem ondan bir şeyler öğreniyordum hem de emeğimin karşılı-

ğında babam bana harçlık veriyordu. 

Orada Lale Sineması’nın rahmetli sahipleri Mehmet Mamat, Abdullah 

Mamat amcalar vardı, babamın arkadaşlarıydılar. Lale Sineması’nın 

gündüz kapalı yeri vardı, akşamları da yazın açık yeri vardı. Rahmetli 

babam Lale Sineması’na filmler geldiğinde önce kendi izlerdi. Filmlerin 

bizim seyredilebileceğimiz filmler olduğuna, yaşımıza uygun olduğuna 

karar verirse şayet bizi de götürürdü. Öyle her istediğimiz filme gide-

mezdik. Babam buna yasak koymuştu. O dönemlerde farklı filmler de 

oluyordu. Bunları seyretmemizi istemiyordu. Muhafazakâr bir ailede 

yetiştim ben. Rahmetli babamın yetişmemiz üzerinde, şekillenmemiz 

üzerinde çok etkisi vardı, Allah razı olsun. Bir de mahallemizde yazlık 

Annesi, babası ve 
abileriyle, 1960.
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Zafer Sineması vardı. Bizim evimizin bahçe duvarının üstüne çıkardık, 

yazlık sinemanın yarısını seyrederdik. Çocuk aklı işte! Konuşmaları an-

lamasak da duvarının üstüne çıkıp saatlerce o filmi izlerdik. O da bir 

hatıraydı. Filmlerin tamamını izlemek Lale Sineması’nda olurdu. Onda 

da babamın seyretmemize izin verdiği filmlere giderdik. 

Ben İhsan Mermerci Lisesi’nde okudum. O zaman İhsan Mermerci Li-

sesi İstanbul’un hatta Türkiye’nin iyi okullarından biriydi. Bizim lisemi-

ze Yedikule’den, Topkapı’dan, Bakırköy’den, Kocamustafapaşa’dan çok 

arkadaşımız gelirdi. O zaman tren vardı: Zeytinburnu Tren İstasyonu. 

Arkadaşlarımız, tren istasyonu ile okul arasında bizim evimizin önün-

den geçerlerdi. 

Tren istasyonu ve trende şöyle anılarımız olurdu. Annem ile bilet alıp 

trene binerdik. Oturduğumuz zaman, bekçiler gelip biletleri kontrol 

ederlerdi. Bu şekilde güvenliği sağlarlardı. Biz mesela Yedikule İstasyo-

nu’nda tren durduğunda, vagondan iner diğer gelen vagona binerdik. 

Bu Sirkeci’ye kadar böyle devam ederdi. Bu da nasıl bir eğlence ise, bi-

zim etkinliğimiz de böyleydi. Bunu bizim zamanımızdaki aileler hatır-

larlar. 

Bunun haricinde kışlar çok sert geçiyordu. O zaman okullar tatil ol-

mazdı. Çünkü servisle gelen öğrenci yoktu. Karda kalacak, okula ge-

lemeyecek endişesi duyulmazdı. Zaten çocuklar okullara yürüyerek ya 

da trenle gidiyorlardı. Trenler de çalışırdı zaten. Kar olduğu zamanlar-

da, yürüyerek okulumuza gitmek çok eğlenceli olurdu. Kardan adam 

yapardık, kartopu oynardık. Ağabeyimin arkadaşları, mahallenin ba-

şından sonuna kadar ayakla kızak yerleri hazırlarlardı. Ayakta vız vız 

karda kayarlardı. Bayanlar ertesi gün pazara giderken o yollar tehlike 

oluşturuyordu, bayanlar kayıp düşüyorlardı. Bu sefer ne yapıyorlardı, 

büyüklerimiz sobanın küllerini o yollara dökerlerdi. Biz rahat yürüye-

lim diye. 

Hafta sonları, cumartesi günleri yarım gün okula giderdik bir dönem. 

Olmadığı zamanlarda ya da pazar günleri, bizim mahallemizde kam-

yoneti olan komşumuz Hamdi amca ile komşular, anneler, biz çocuklar 

yiyecek içecekleri de yanımıza alıp sakin bir deniz kenarına giderdik. 

Orada denize girerdik. Bütün gün güneşin altında kaldığımız için bir 

hafta kıpkırmızı gezerdik. 

Zeytinburnu’nun yokluğunu, çilesini, sıkıntısını yaşamış bir insan ola-

rak bugünkü rahat yaşamı da tadıyoruz. İnşallah daha güzel, daha iyi 

günler göreceğiz hep birlikte.

Nişan fotoğrafı, 1976.
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Avni Özdemir
Giresun, 1962

CENNETI GÖRMEDEN CENNET DEMEK KOLAY AMA…

Büyüdüğüm mahalle, yaşadığım Zeytinburnu bir zamanlar, cenneti 

görmeden cennet gibi demek kolay ama bana göre cennet gibiydi. O ka-

dar güzeldi ki; yemyeşil, alabildiğine ağaçlar… Meyveye neredeyse hiç 

para vermezdik. Her tarafta dut ağacı vardı, dut yerdik.

Ben anneannemin gecekondusunda yaşardım. Babam vefat ettiği için 

annem de onunla beraber kalırdı çünkü. Bahçede incir ağacı vardı. 

Komşularla beraber yerdik. Karşı komşumuzda şeftali ağacı vardı, ora-

dan şeftali yerdik. Beytelsiz’in hemen bitiminde Abidin Bey’in 30-40 dö-

nümlük bir yeri vardı. Orada ayva ağaçları vardı yolun kenarında, ayva 

yerdik. Gelinciklerin arasında mor bir bitki vardı. Onu kopartırdık, o 

mor bitkinin özünü yerdik. Çok lezzetliydi.

Çocukluğumuz dışarıda oyun oynayarak geçti tabii. Bir kere bütün ev-

ler bahçeliydi. Her bahçenin içinde mutlaka bir ağaç vardı. Bizim evin 

etrafı hep güldü, içeride bir-iki ağaç da vardı. Ben 7 yaşındayken ni-

nemlerin evinden taşınıp Beştelsiz’e geldik. Bütün evler bahçeliydi ve 

çok fazla ev yoktu, her taraf oyun alanıydı. Çıkardık, yakar top oynardık, 

yerlerde yuvarlanırdık, kurtarmaç oynardık, birdirbir oynardık, dokuz-

taş oynardık, saklambaç oynardık ve gece saat 12.00’ye, 01.00’e kadar 

oynardık. Çünkü herhangi bir tehlike yok. O kadar rahat ki! Ailelerde 

çocuğuma bir şey olacak derdi yoktu. Çok az kişi vardı zaten, herkes 

birbirini tanıyordu. 

ŞIMDI BELGESELLERDE GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARALAR

Beştelsiz’in en önemli özelliklerinden biri Beştelsiz direkleri vardı. 

Şimdi yok. Yaklaşık 10 metre arayla dört direğin birleşmiş vaziyetini 
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düşünün. En tepesinde de kırmızı bir ışık vardı. Bu uçakların alçaktan 

geçmemesi, düşmemesi için uçaklara bir şey yapıyordu galiba, biz bil-

miyoruz. 7 yaşlarındayken ben bizim evin penceresindeki demir par-

maklıklardan ayaklarımı sarkıtır, demirlere tutunur oraya bakardım. 

Her taraf yeşillik, çiçek... Akşamın son saatleri hava iyice loş olunca o 

kadar güzel bir manzara çıkardı ki ortaya. Şimdi öyle manzarayı ancak 

belgesellerde görüyoruz. 

MAHALLEYE ÇEŞME GELINCE BAYRAM YAPTIK

O zamanlar asfalt, kanalizasyon, su yoktu. Yeni yolda bir artezyen vardı. 

millet zar zor oradan suyunu almaya çalışırdı. Bir de kesildiği zaman 

büyük tankerlerle su getirirlerdi. Hatta o tankerlerden su almak iste-

yenler daha fazla su alabilmek için demirden araba yapıp içine bidonlar 

yerleştirirlerdi. 

Mahallemize çeşme geldiğinde biz bayram yaptık. Evlere değil ha, ma-

hallenin bir başına bir tane çeşme yaptılar. Merakla başında bekledik, 

ne zaman su gelecek, kesilecek mi kesilmeyecek mi diye. 

İlk asfalt geldiğinde biz asfaltın üzerinde taklalar attık. O kadar mutlu 

olduk. Neden? İşte onun üzerinde çok daha rahat oyun oynayacağız, top 

oynayacağız, misket oynayacağız. Ama toprağın yerini hiçbir şey tut-

muyor tabii! O toprakta çivilerle oynuyorduk, topaçlarla, dairelerle oy-

nuyorduk. Toprağın üzerinde ne yaparsanız yapın sağlığa hiçbir zararı 

yok, ama beton üzerinde ayağınız bir kaydığında, gittiniz. 

BANA YETIMLIĞIMI HISSETTIRMEDILER

Mahallede herkes birbirinin çocuğunu tanırdı. Bir ihtiyacımız oldu-

ğunda annemizin evde olmasına gerek yoktu. Mahallenin teyzeleri, 

anneleri, ablaları suyumuzu verir, karnımızı doyururdu. Evlerinde ne 

varsa onu yerdik, biz de ne varsa onlar da ondan yerdi. Ben de kendimi 

hiç yetim gibi hissetmedim sayelerinde. Hiç öyle görmediler beni. Dı-

şarıdan yardım gibi bir şey olsa belki kırılırdım, bilmiyorum. Ama çok 

doğal şekilde, benim hiç görmediğim şekilde bize yardım ettiler. Bana 

yetim olduğumu, muhtaç olduğumu hissettirmediler. Bu çok güzel bir 

şey. Şimdi insanlar yardım ediyorlar, yardım ettiğini vurguluyorlar. O 

zamanlar öyle bir şey yoktu. Belki de benim görmediğim anlarda, el al-

tından bizimkilere yardım da ettiler ama ben bilmedim. 

Ben tek çocuğum, oradaki ablalar benim ablalarım oldu, kız kardeşler 

benim kız kardeşlerim oldu, ağabeyler benim ağabeyim oldu. Hiçbir 

zaman kavga etmedik, çocukken bile böyle çok fazla bir sataşmamız 

olmadı. Oyunda çekemezlik olur, “ben kazandım, olmaz, hayır, ben ka-

zandım”, bunun gibi olaylar oldu, ama büyük kavgalar hiçbir zaman ol-

madı. Çok saygılı yaşadık. 
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O BENIM BÜYÜĞÜM DEĞIL, AŞKIMDI

Rahmetli anneannem… O benim büyüğüm değil, aşkımdı. Beni çok 

severdi, ben de onu çok severdim. Çocuklarını dahi benim için elinin 

tersiyle itmiştir, o kadar çok severdi. O ne derse ben yapardım, ben de 

istediğim zaman o imkânı varsa yapardı. 

Büyüklerimizin karşısında biz saygılıydık. Büyüklerin yanında konuşa-

mazdık. O bakardı ve anlardı bir şey söyleyeceğini. “Buyur, söyle”, derdi. 

Bir sorun mu var mesela, o anlardı. Gözler her şeyi belli ediyordu. 

MAHALLENIN KIRIK-ÇIKIKÇISI

Rahmetli ninem vardı, Ayşe ninem, bütün mahalle tanırdı. 90 yaşında 

vefat etti. O kadar değerli bir insan ki herkese yardım ederdi ve doğal 

bir şekilde kendi kendine kırık çıkık yapardı. Benim şu kolum hem kırıl-

mıştır, hem çıkmıştır. Ayşe ninem yerine yerleştirdi. Ama ilk defa, haya-

tımda ilk defa dedi ki: “Oğlum, istersen seni doktora götüreyim”. Korktu, 

çünkü o da nasıl yaptığını bilmiyor. İşin garibi o kadar insanın ayağı-

nı, belini, kolunu iyileştirdi, bana gelince dedi ki: “Oğlum, istiyorsan 

doktora götürelim”. Çünkü bilmiyor nasıl yaptığını, Allah vergisi işte, 

bilmeden yapıyor. Aynı zamanda aynı tarihte başka bir çocuğun kolu 

kırılmıştı. Doktora götürdüler. Alçıya aldılar. Alçıyı çıkarttıktan sonra 

çocuğun kolu böyle kaldı. Tekrar kırdılar, tekrar yaptılar. 

 Bizim mahallemizde inek bakan ve mahalleye süt tedarik eden kişi-

ler vardı. Şimdi isimleri aklıma gelmiyor, çok değerli insanlardı. Yoğurt 

ayrı; yoğurdu mahalleye yoğurtçular getirirdi. “Su ağacı” dediğimiz 

bir ağaçla ona asılan zincirli yuvarlak bir sepetin her iki tarafına birer 

tepsi içinde satarlardı yoğurdu. Yoğurtçular zaten ta uzaktan gelirken 

başlarlardı zangır zangır “yoğuuurtçuuu” diye böyle bağırmaya. Onun 

bir armonisi var tabii, biz beceremiyoruz, ama muhabbetle söylüyor. 
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Yoğurda ihtiyacı olanlar zaten o sesi duyduklarında hemen kaplarını 

ayarlıyor, gidiyor, koyuyorlar yoğurdu, tartıyorlardı. Çok kaliteli de yo-

ğurtlardı, böyle ye ye doyamazsınız.

Akşamları “boozaaa” diye bozacılar geçerdi. Bu bütün kış sürerdi. Me-

sela, turşucular vardı, biz ilkokuldan çıkarken ilk işimiz o turşucunun 

başına geçmekti. Hemen kaplardık etrafını, adam şaşırırdı bize turşu 

vermeye, o kadar çok kişi olurdu ki. Çok da güzel yapıyorlardı o zaman 

turşuyu. Macuncular vardı. Hele bir tatlıcı vardı, parmak kadar bir tu-

lumba, kalınlığı da belki biraz daha ince, kürdanla yerdik. 5 kuruştu 

bir tanesi. Ben onun mahalleye gelmesini dört gözle beklerdim. Müthiş 

bir lezzeti vardı. Kaymakçılar vardı, kaymak satarlardı. Arnavutlar bu 

işi çok iyi yaparlardı. Kaymak, dondurma, bir de şu gülsuyuyla yapılan 

neydi, hah bicibici satarlardı. Soğuk buzlu bicibici… Camekanlı araba-

larda pişmaniye yahut sandukalarda lahmacun satarlardı. O lahma-

cunların tadını şimdi bulamıyorum. Bulsam yiyeceğim, o kadar güzeldi. 

Biz de tabii küçükken bu satıcıların arasında biz de satıcı olduk. Mesela, 

su satardık yazın. Zeytinburnu’nun dört bir tarafında futbol sahası var-

dı. Beştelsiz’in sahası vardı, Coşkun’un sahası vardı, yukarıda Dutluk 

Camii’nin orada futbol sahası vardı. Giderdik, buralarda su satardık. 

Tabii top oynayanlar, seyredenler hepsi su içiyor. Suyu sattıktan sonra 

da orada satılan mısır, salata, domates onlardan alır eve getirirdik. Hani 

biz de bir şey yapıyoruz, biz de kazanıyoruz edasıyla. Gazoz satanlar da 

vardı ama bizim öyle bir sermayemiz olmadığı için gazoz satamazdık. 

Simit ve su satarak okul parasını çıkarırdık. Baba yok. 

Şabanağa’nın orada panayır ve lunapark kurulurdu. O kadar büyüktü 

ki atlar getirilirdi oraya, milleti atlara bindirirlerdi. Salıngaçlar, dönme 

dolaplar, her türlü oyun vardı. Oraya girdiğimiz zaman kendimizi kay-

bediyorduk. 

Bu panayır bayramlarda olurdu. Hem bayramın manevi havası var, 

hem de orada değişik değişik şeyler. Sadece dönmüyorsunuz, sadece 

halka atmıyorsunuz, insanların hepsinin farklı bir gülüşü var orada. 

Öyle güzeldi, çok özlüyorum. Bir de o toprakta misket oynayışımızı öz-

lerim. Mors oynardık; toprakta çok güzel oluyordu mors oynamak…
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Ayhan Filiz
Trabzon, 1955

SULTANAHMET’TEN ZEYTINBURNU’NA

1960 senesinde geldim Zeytinburnu’na. Geldiğimde 5-6 yaşlarındaydım. 

Ondan evvel Sultanahmet’te oturuyorduk biz. Burada babaannemin bir 

arsası varmış. Babaannem yalnız, babam da babaannemin tek çocu-

ğuydu. Babaannem babama demiş ki: “Siz benim yanıma gelin, buraya 

bir ev yapın, ben de yalnız kalmayayım. Siz de orada kirada hayatınızı 

sürdürmeyin”. Böylece biz 1960 senesinde ihtilal olduğu zaman Zeytin-

burnu’na geldik. 

BABAANNEME SAHIP ÇIKTILAR

Babaannem yalnız yaşayan bir insandı. Gelip burada bir yere sahip 

olunca onu buradan atmaya çalışmışlar. Karşı komşumuz Necip Ağa-

bey’in babası babaannemi korumuş, babaannemin toprağına sahip 

çıkmış. Bizim Zeytinburnu’ndaki hayatımızda böyle başladı. Biz geldik-

ten sonra ev yapıldı. Kastamanolu Niyazi Amca’nın burada bir dükkânı 

vardı, kadayıf, yufka falan açardı. O ve ailesi ev yapılırken çok yardım 

ettiler bize, duvarını ördüler, çatısını kapattılar. Yanlış hatırlamıyorsam 

bir süre böyle toprağın üzerinde naylon örtü serili halde yemek yedik. 

SOKAKTA OYNAMAK HOŞUMA GITTI

Buranın çamurlu halini hatırlıyorum. Annemin komşuları orada oldu-

ğu için ilk geldiğimiz zaman haftasonları trenle eski oturduğumuz yere 

gidip gelirdik. Aradaki farkları görürdük. Buraya alışana kadar zorluk 

çektik. Ama buradaki insanlarla da çok çabuk kaynaştık. Çünkü burada 

yardımlaşma çoktu. Yan komşularımız evimizin içi yapılırken bize çok 

yardım etti. Annelerimiz, babalarımız arkadaş olunca komşu çocuk-
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larıyla ben de arkadaş oldum. Hoşuma gitmeye başladı burada hayat. 

Çünkü burada sokakta oyun oynayabiliyordum. Sultanahmet’te böyle 

bir şansım olmamıştı. 

Komşularımızın isimlerini hatırlıyorum. Nezahat abla, eşi Yılmaz, ka-

yınvalidesi Safiye Hanım; bize ev yapılırken yardımcı olan Niyazi Amca, 

hanımı Necmiye Teyze… Necmiye Teyzeyi evvelsi gün toprağa verdik. 

Onların hemen yan tarafında arkadaşım Aydın’ın ailesi oturuyordu. Ba-

bası Osman Amca, annesi Şükran Hanım teyze, dedesi İbrahim Amca. 

Babaanneleri o yıllarda ilk defa liseyi bitirmiş bir teyzeydi, yanlış söy-

lemedilerse. İlk tanıştığım arkadaşımın ismi Antalyalı Turan Aydın’dı. 

Sonra arkadaşlarımın sayısı zamanla arttı. 

ÇOCUKLARIN KORUMASI: ÇOMAR

7 yaşında okul dönemi başladı. Nuri Paşa İlkokulu’na başladık. Zaten 

birkaç tane ilkokul vardı, bize en yakın olan Nuri Paşa’ydı. Bizim ma-

hallemizdeki çocukların çoğu Nuri Paşa’ya gidiyorduk. İçinde bir-ikisi 

Yeşiltepe İlkokulu’na gidiyordu. 

Okula gitmek için sabah Taş Camiin orada toplanıyorduk. Bir arkadaşı-

mızın Çomar adında bir köpeği vardı. Çomar sabahleyin bizi okula bı-

rakıyordu. Öğlenleri de bizi gelip alırken, öğlenci öğrencileri de okula 

getiriyordu. Akşam da tekrar gelip onları alıyordu. Böyle kalabalık hal-

de giderdik, köpek de başımızda bizimle birlikte gider gelir, sanki o da 

mesaisini yapardı. 

ILK ÖĞRETMENLER

İlkokulda ilk tanıştığım öğretmenimin adı Behiye Mengü’ydü, çok iyi 

hatırlıyorum. Çok güzel, çok zarif bir hanımdı. Küçüktüm ama hani 

böyle derler ya âşık oldum ona. Annem arada sırada okula gelir, hal ve 

durumumu sorardı. Öğretmenim için derdi ki: “Bu ne kadar zarif bir 

hanım, ne kadar hoş, ne kadar güzel bir hanım”. Ben zannedersem onun 

birinci veya ikinci sınıfa kadar öğrencisi oldum. Uzun boylu bir müzik 

öğretmenimiz vardı, okulun müdür muaviniydi. Bir müzik aleti, belki 

kemandı belki başka bir şey, onu çalardı, bize de öğretmeye çalışırdı. 

Moğollar grubundaki uzun saçlı kişinin babasıymış o. Sonradan öğ-

rendik. Sert bakışlı, sert mizaçlı biriydi ama bizi çocuğu gibi, torunu 

gibi severdi. Korkmazdık ondan. O öğretmenimi de unutamam. Sonra 

başka bir tane müdür muavini öğretmen geldi. O da uzun zaman Zey-

tinburnu’nda yaşadı. Geçenlerde hakkın rahmetine kavuştu. Adını ha-

tırlayamıyorum ama o da çok sert mizaçlı, çok disiplinli biriydi. Ondan 

korkardık. 

Okul olmadığı zaman Taş Camii’nin oradaki alanda sabahtan akşama 

kadar top oynardık. Orada oynamamıza kızanlar olurdu. Allah rahmet 
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eylesin Karadayı diye bir amca vardı, o bütün gün camdan bize bağırır-

dı. Bazıları da teşvik ederdi, oynamamız için. 

UZUN SAÇ, ISPANYOL PAÇA MODASI

Biraz daha büyüyünce İhsan Mermerci Ortaokulu’na gittik. Zeytinbur-

nu’ndaki bütün mahallelerden öğrenci gelirdi oraya. Yeni arkadaşları-

mız oldu. Okula giderken kravatlı, ceketli gidiyorduk. Mümkün olduğu 

kadar kıyafetlerimizin düzgün olmasına dikkat ediyorduk. Ailemizin 

bütçesi neyse ona göre giyiniyorduk. Kravatsız olduğumuzda hocalar 

bizi uyarırdı. Liseye gittiğimizde bizi daha fazla disipline etmeye baş-

ladılar. Kravatlı, düzgün kıyafetli, saçları uzun olmayan öğrenciler is-

tiyorlardı. Tabii bir okul yönetmeliği vardı mutlaka. Besim Bey diye bir 

hocamız vardı. Sabahları kapıda saç kontrolü yapardı. Biz günün mo-

dasına uyarak saçlarımızı uzatmaya çalışırdık ama o izin vermezdi. Be-

nim üç defa saçımı kesti, ben de kızdım. Keseceğini bile bile uzun saçla 

okula gitmeye başladım. Sonunda almadı beni okula, mecburen saçla-

rımı kestirmek zorunda kaldım. 

 Ama kılık kıyafetimde hiç taviz vermedim. Boynumda kravatım, ceke-

tim, güzel annem tarafından ütülenen pantolonum, ayakkabılarım ter-

temiz bir vaziyette giderdim. O gün imkânlar neyse, moda neyse ona 

göre giyiniyorduk. O zamanlar İspanyol paça pantolon giymek moday-

dı. Bugün düşündüğümde gülüyorum kendi kendime, çok kısa boylu 

arkadaşlar İspanyol paça giydiklerinde boyları iyice kısalıyordu. Zaten 

çok uzun boylu arkadaşımız da yoktu, ortalama boy 1.70-.175’ti. 

KIZ ARKADAŞLAR

Komşularımızın kızları arkadaşımızdı. Farklı gözle bakmak gibi bir dü-

şüncemiz olmazdı. Bir komşumuzun kamyonu vardı, bir hafta önceden 

haber verirlerdi, bir hafta boyunca börek, çörek, dolma hazırlığı yapı-

lırdı. Sonra ya Osmaniye’ye pikniğe ya da Avcılar’ın alt tarafına denize 

giderdik. Dört- beş aile kamyona doluşup herkes birbirinin ailesi gibi 

samimi giderdik. Ortam öyle olduğu için kız arkadaşlarımıza da sevgili 

gözüyle bakmazdık. Bazen bir yere giderken, komşu kızını da götürmek 

için ailesinden izin isterdim, hiç düşünmeden izin verirlerdi. Gece geç 

saatlerde eve dönerdik. 

BABA-OĞUL IŞTEN EVE DÖNMEK

Babam, rahmetli olalı 10 yıl oldu, o içeri girdiğinde ben koltuğundan 

kalkıp babama yerini teslim ederdim, karşıya geçer otururdum. Hürmet 

ederdim. Yaşlandıkça arkadaş olduk, her şeyden sohbet etmeye başla-

dık. Akşamları babamla birlikte yürüyerek evimize giderken insanlar 
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bizi gördüklerinde “Ne kadar güzel baba-oğul yürüyorsunuz” derlerdi. 

Herkes tanırdı bizi çünkü. Ama şimdi herkes yavaş yavaş göç edip gitti, 

biz azaldık. 

Annem çarşıya, pazara gittiğinde sokakta oynarken acıkırdım. Sokakta 

komşular bizi görür, sorardı. Ekmek alıp yiyeceğim, dediğimde “ Gel bu-

raya, ben sana veririm” derdi. Ekmeğin üzerine yağ sürer, şeker döker 

verirlerdi. Aydın’ın annesi, adını unuttum, o teyze bana öyle çok ekmek 

vermiştir. 

Neyi özlüyorum? Bir defa komşularımı özlüyorum. Bizim oturduğumuz 

sokakta, yıl olarak aynı tarihte burada yaşayan iki-üç aile kaldık. Eski 

komşularımız çoktu, onları çok özlüyorum. Kimisi taşındı, kimisi rah-

metli oldu. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Arkadaşlarımdan hemen he-

men hiç kimse kalmadı.
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Ayşe Bilgiç
Rumeli, 1948

Çok güzeldi eski günler. Bahçemiz vardı. Çiçeklerimiz, güllerimiz… Ka-

yınvalidem kıvırcık, marul ekerdi bahçeye. Misafir geldiğinde giderken 

bir poşete kıvırcık doldurur, öyle gönderirdik. Onun yerine de hemen 

yenisini diker, fidelerdik.

DIKIŞ ODASI

Komşularımız çok iyiydi. Şükran Teyze, Hanife Teyze, Fitnat Hanım 

Teyze… Hemşireydi onlar. Her bayram onların ellerini öperdik sırayla. 

Bayramın ilk günü böyle gezdikten sonra ikinci günü Kadıköy’e gider-

dik, benim anneme. Ondan sonra dikişe devam ederdik. Atölye gibi bir 

odamız vardı. Kayınvalidem keser, prova yapar, dikerdi. Geri kalan iş-

leri, ütüyü falan ben yapardım. Müşteriye öyle teslim ederdik. Döpiyes, 

gelinlik, nişanlık, tuvalet, iç çamaşırı, korse ne istiyorlarsa onu yapar-

dık. Yanımızda çok yardımcı vardı, el işçileri. Bir ara konfeksiyon da 

yaptık, iki üç makine çalıştı. Hepsi bir odanın içinde. Orası bizim dikiş 

odamızdı. 

GÜNDELIK HAYAT

Necmi Bey çalışıyordu, akşam yorgun geliyordu. O gelmeden ben ye-

mek yemezdim. Rahmetli babası “Kızım niye yemiyorsun?” diye kızar-

dı. Yok, illa o gelecek sofraya, o oturmazsa ben de oturmuyordum. Bir 

tabak yemek alıp odamıza götürüyordum, o artık kaçta gelirse, geldi-

ğinde oturuyor, birlikte yiyorduk. Geç geliyor, sabahları geç kalkıyordu. 

Ben sofrayı hazırlayıp Necmi Bey’i uyandırmaya çalışıyordum. “Tamam, 

beş dakika daha, beş dakika daha” derken vakit geliyordu. Kalkacak, 

Mensucat Santral’e gidecek. “Pantolon” diyor, pantolonu giydiriyordum, 
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“Gömlek” diyor gömleğini; her şeyini sırtına ben giydiriyordum. Giyinir 

kuşanır, karnını doyurur, boyanmış ayakkabılarını giyerdi. Eğilir ben 

bağlardım. En son paltosunu sırtına giydirir, gönderirdim. Arkadan 

ayakkabılar boyanmış giyer, bağlarım, paltosunu giydiririm sırtına, 

gider. Her gün gömlek ütüler, kolalardım. Beyaz gömlek giyiniliyordu 

eskiden, şimdiki gibi yakalar sert değildi. Balina da yoktu böyle içine 

koyacak. O yüzden her gün gömlekleri, pantolonları jilet gibi yapardım. 

Beğenmediği zaman kızardı. Ama ben onu çok sevdiğim için severek 

yapıyordum onları. Bence bir adamın güzel giyinmesi, kadının titizliği-

ni, temizliğini ve kocasına olan sevgisini gösterir. Bence öyle yani. 

Çok çok eskiye gidersek, evlerde leğen, ibrik, havlu olurdu. Misafir gel-

diğinde havlumuz sırtımızda herkesin ellerini yıkardık. Sonra havluyu 

verirdik, ellerini kurularlardı. Yemekten sonra da aynı şekilde hürmet 

ederdik. Evin içinde de hürmet çoktu, özellikle yaşlılara. Kayınvalide-

min yatağını hazırlardım. O yatmadan ben kendi odama gitmezdim. Bu 

saygıydı. Başka bir şey değil. Siz genç olarak onlara hürmet ederdiniz, 

onlar da sizi severdi. 

YEMEK YAPMAYA ZAMAN YOKTU

Kayınvalidemle sırayla yemek yerdik. İş yetiştirmek için önce ben yer-

dim, işin başına geçerdim, sonra o yerdi. Özellikle özel sipariş olduğu 

günlerde öyle yapardık. Çünkü günü gününe vermemiz lazımdı. Yemek 

yapmaya zamanımız olmazdı, zeytin ekmek, peynir ekmek yerdik. El iş-

çisi bir kızcağız vardı, Karadenizli, adı Lütfiye’ydi. Arka sokaklarda bir 

yerde otururdu ama çok zenginlerdi. Bizim hep zeytin ekmek yediğimi-

zi görünce annesine, “Anne, Fikriye Hanım teyzeler çok fakirler galiba, 

hep zeytin ekmek yiyorlar” demiş. Hiç zamanımız yok ki yemek yapma-

ya. Bir gün öğle yemeğinde biraz zamanımız olmuş, oturmuş biftek yi-

yoruz. Tam o sırada elinde 2 kilo pirzolayla Lütfiye geldi. Bizi et yerken 

görünce, “Aa Fikriye Hanım teyze, bu ne?” dedi. Kayınvalidem de “Bugün 

vaktimiz boştu, Ahmet amcan aldı getirdi, yiyoruz” dedi. “Ama ben sizi 

hep zeytin ekmek yerken gördüm, şimdi ben de size et getirmiştim hiçbir 

şey yiyemiyorlar diye” dedi. Çırağımız, el işçimiz, bize sevgi göstererek 

onu almış getirmiş, bize ikram etmiş, sağolsun. 

TERZININ RAMAZAN’I

Biz ramazanda genelde sahura kadar dikiyorduk, ondan sonra yemeği-

mizi hazırlıyorduk, karnımızı doyuruyorduk, ondan sonra yatıyorduk. 

Sahura kadar uyumuyorduk yani. Sabah yine kalkıp dikişe başlıyorduk. 

O zaman telefon olmadığı için Necmi Bey akşam misafir geleceğini 

haber veremezdi. Kendimize göre bir şey hazırlardık, bir bakardık ar-

kadaşlarıyla birlikte iftara gelmiş. Telaş ederdik. Ama rahmetli kayın-

Ayşe Bilgiç ve  
Zatiye Bilgiç, 1963.

Akraba düğünü, 
1960’lar.
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validem çok pratikti. Çabucak yemeğin yanına bir şeyler ilave eder, mi-

safirlere ikram ederdi. Ramazanlarımız çok güzel geçerdi. 

Kurban bayramında Allah kabul etsin, her sene bir koç alınırdı. Bahçede 

onu iki-üç gün beslerdik, çocuklar severdi. Tavuklarımız vardı bahçede, 

horozumuz vardı. Oğlum, babası kayınpederim; üç baba birlikte Laleli 

Camii’ne namaza giderlerdi. O zamandan bu yana her bayram oğlum, 

damadım, yeğenim, evdeki erkekler Laleli Camii’ne namaza giderler. 

Döndüklerinde kurbanı komşumuz Hasan Ağabey keserdi. Kavurma 

hazırlanıncaya kadar kahvaltı yapmadan, oruçlu gibi beklerdik. Kur-

ban etiyle kahvaltı yapardık o gün. 

Bayramlarda gelen misafirlerimize hediyeler verirdik. Küçük havlular, 

mendiller… Kız çocuklarına kız mendili, erkek çocuklarına erkek men-

dili. Kâğıt mendil yoktu o zamanlar, burun silmeye, başka şeylere hep 

mendil kullanılırdı. 

Kendi anneme-babama saygım çoktu. Gelin çıkana kadar o evde bir 

kere bile birbirlerine seslerini yükselttiklerini duymadım. Annem 12 

saat çalışıyordu. Annem uyusun, rahatsız olmasın diye evde kedi gibi 

gezerdik. Yemek yapmaya, tekneyle çamaşır yıkamaya çalışırdım an-

nem yorulmasın diye. 

Babam tam bir İstanbul beyefendisiydi. Öldü gitti kravatıyla, fötr şapka-

sıyla, evdeki mecmualarıyla… O zamanlar Hayat mecmuası vardı. Mec-

muaları toplar, getirir, bana, “Kızım bak, kültürün artsın, bunları oku” 

derdi. 

1957’de rahmetli babam bir radyo aldı, hala duruyor. Ama anteni çek-

mezdi radyonun, elimizle tutardık. Yassıada’yı dinlerdik. Çocuğuz ta-

bii, yoruluyoruz. Bir kardeşim tutardı, bir ben. Tutunca ses yükselirdi. 

Çok güzel Kur’an okurum, türkü okurum, caz dinlerim, opera dinlerim; 

hepsini radyodan öğrendim. 

ÇIÇEK SEVDASI

Rahmetli babam güle ceviz ağacı aşıladı, siyah gül yaptı. O da benim 

gibi çiçekleri çok severdi. Bahçemiz o kadar güzeldi ki dışarıdan bizim 

bahçemizi görmeye gelirlerdi. Çocukken budama yapıldığında bile çi-

çekleri atmaya kıyamaz, alır hepsini dikerdim. Çoğunu tepesi aşağı dik-

mişim. Hepsi tepesi aşağı inmiş, sonra yukarı çıkmış. Rahmetli babacı-

ğım “Gelin, gelin bakın bizim Ayşe ne yapmış?” diye anlatırdı. 

Bu çiçeklerin hepsini ben yetiştirdim. İnsanlardan fide isterim, vermez-

lerse de çalarım. Çok çiçek çaldım, çok günaha girdim, Allah affetsin. 

Kimisi günah değil diyor, kimisi günah diyor. Ama baştan istiyorum, 

vermeyince çalıyorum. 

Ayşe Bilgiç ve yeğeni.

Ayşe Bilgiç ve  
Zatiye Bilgiç, 1962.
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KOMŞULARA ÖZEN 

Biz çocukken yaşlı komşularımız gelirdi eve. Ben yaşlıları dinlemesini 

çok severdim. Onlardan hep böyle bir hisse kapayım diye böyle ağızla-

rına bakardım. O yüzden benim için “büyümüş de küçülmüş” derlerdi. 

 Eskiden komşuluk vardı. Televizyon yok, bir tek radyo var. Mahallede de 

bir tek bizde vardı radyo. Misafir gelince de radyo kapatılır ki muhabbet 

edilsin. Misafir geleceğini duyduğum zaman ben hemen ortalığı toplar, 

temizlerdim. Eskiden böyle modern şeylerimiz yoktu. Doğruyu söyle-

mek lazım, sedirlerimiz vardı. Misafir gelişinde günlük sedir örtülerini 

kaldırır, yenilerini örterdim. Bayramlık örtülerdi onlar, misafirlerimiz 

güzel otursun isterdim.

Komşumuz Neriman Hanım vardı. Bana güzel öğütler verirdi. Bizim 

Necmi Bey çok geziyordu. Sazı ya da kaşıklarını alıyordu eline, gidi-

yordu. Geceleri geç geliyordu. Babası kızıyordu. “Ya Rabbi” diyordum, 

“Bu adam ne zaman uslanacak, ne zaman şöyle bir akşam yemeğinde 

sofrada birlikte oturacağız?” Üzülüyordum tabii. Allah rahmet eylesin, 

Neriman Hanım bana “Kızım üzülme, o da bir gün gelecek uslanacak” 

derdi. O bana anne gibi nasihat ederdi. Oysa kayınvalideme söyleyince 

o bana, “O genç, gezecek tabii, babası da gençken tiyatro yaptı” diyordu. 

Tabii annesinden de yüz buluyordu Necmi Bey. Rahmetli annemle-ba-

bam Kadıköy’den gezmeye geldiklerinde, Necmi Bey işten gelir, hoş gel-

diniz der, hemen sazını alır seke seke giderdi. Eskiden çamur ya yollar, 

ayakkabılar da boyalı, böyle ayaklarının ucuna basa basa giderdi.

Arkadaşlarıyla, 
1960’lar.
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Ayşe Ceylan
Sivas

Sokaklar, evler gecekonduydu, bahçeliydi. Kimseyi tanımıyorduk. Kor-

ku içinde geldik diyebilirim buraya. Nasıl bir yere geleceğiz diye çocuk 

aklınla düşünüyorsun. Sokağa çıkıp oynayacak arkadaş bile bulamıyor-

duk ve yahut bilmiyorduk. Zaten bir süre annem bizi sokağa çıkarmadı.

Su yok, elektrik var yok, kesiliyor kesilmiyor. Yani köy gibi yaşıyorduk. 

Yağmur yağdığı zaman, bidonları koyardık. Bidonlar bizim için o za-

manlar çok kıymetliydi. Büyük, küçük bidon fark etmiyordu. Bidonları 

koyardık yağmurluklu saçakların altına. Ya da bahçeye leğenleri di-

zerdik.

Bizim burası bahçeydi. Yollardan çok az kimse geçiyordu. Ama bu arada 

köy gibi bahçeye herkes ağaç dikiyordu. Herkes bizim gibi bir şeyle uğ-

raşıyordu. Sonra komşularla tanışmaya başladık. Havva teyzemiz, Ayşe 

teyzemiz, Fatma teyzemiz vardı. Şu anda onların hepsi rahmetli oldu. 

Ama çok büyük anılarımız vardı. 

Sonra okul açılınca, mecburen okula gittik bize en yakın okulu babam 

seçti. Bizi bir gün okula bıraktı gitti.  Ben de bilmiyorum tabii. Fatma 

Süslü İlkokulu vardı burada, galiba oraya almadılar beni. Sonra Şem-

settin Sami İlkokulu’na gittik, oraya yazıldık. Bir sabah oraya gidince, 

babam nasıl okula gidip gelecek diye düşündü. Sonra sordu oradaki 

arkadaşlarıma ‘’Ben şurada oturuyorum, o çevrede oturan biri var mı 

diye sordu?’’, böyle sorunca dedi ki arkadaşın biri ‘’ Ben o tarafta oturu-

yorum amca, annem getiriyor beni, beraber gelir gideriz’’ dedi. 

Eskiden okuldan Yeşilçam Sineması’nın oraya kadar dümdüz yol gelir-

di. Abidin Bey’in çiftliği vardı, tabii içinde ne var ne yok bilmiyorduk. 

Hayvan sesleri geliyordu. Geçerken taklit yapılırdı, biz de yapardık. Ka-

labalık bir şekilde, güle oynaya geliyorduk. Çamurdu, ayağımızda kara 
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lastik yahut naylon ayakkabı vardı. Çoğu zaman bir pantolon vardı yok-

tu. Okuldan bir yere kadar arkadaşlarla, oradan eve de tek başıma gel-

miştim. Annem çok sevinmişti. ‘’Kızım geldin mi sen?’’, ‘’Nasıl gelebildin, 

aferin’’ diye sarılmıştı. 

Annem bahçede sık sık çamaşır yıkardı. Babam da eşekle 4 tenekeyle su 

getirirdi. Kalabalık bir ailemiz olduğu için, annem babama her gün dört 

teneke su getir derdi. Bizim burada aşağıda çeşmemiz vardı. Burası bi-

zim için köy gibiydi. Bir köyden bir köye gelmiş gibiydik. Çeşmenin ol-

duğu yerde zeytin, ceviz ağaçları vardı uzunca. Çok ağaç vardı. Ben on 

iki yaşıma falan gelince buralar değişti. O çeşmeden su taşırdık. Bazen 

de giderdik otururduk, dinlenirdik, sonra da buraya gelirdik. Çamaşıra, 

bulaşığa su taşırdık.

Ben Şemsettin Sami İlkokulu’na üçüncü sınıfa kadar gittim. Üçten son-

ra Veliefendi İlkokulu yapıldı, oraya geçtim. İlkokulu da orada bitirdim. 

O arada kardeşim doğdu, ben okula gelip gidiyordum. İşte annem pek 

ilgilenemedi bizimle, bebeği vardı. 

Bu arada annem ufak tefek dikiş yapıyordu. Eli çok düzgündü, aman 

aman değildi de yapıyordu bir şeyler. Ben de çok meraklıydım. Işık ol-

sun diye makineyi perdenin önüne koydular, ben de uğraşıyordum ora-

da. Bu kız böyle olmayacak diye okula gönderdiler. Ama imkânlarımız 

azdı. Babam çalışıyordu ama bir maaş yeterli değildi. Ama yine de çok 

şükür. Evine bağlı, dürüst, kahveye gitmeyen bir insandı babam. 

Annem terzilik ile uğraşırken ben de merak sardım. Okula gittim ama 

pek başarılı olamadım. Annem beni dikiş kursuna gönderdi. Bu arada 

Sivas, Zara, 1965’ler.

Babası İbrahim Ceylan, 
kardeşi Gül Ceylan ve 
oğlu Murat Ceylan
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ben terzi olmuştum farkında değildim. İnsanlar bana getiriyor, annem 

veriyor ben dikiyorum. Ama benim yaşım küçük, beni görenler ‘’Aaa bu 

mu yapacak?’’ diyorlardı. Ben de anneme diyorum, ben dikeyim, ama 

ben yaptım de. Bir de ben hemen nazara göze geliyordum hemen hasta 

oluyorum. 

O zamanlar herkesin bahçesi olduğu için, gündüzleri hanımlar çama-

şır yıkar ondan sonra çayını demler kekini, böreğini yapar, birbirine 

oturmaya giderdi. Yazlık sinemamız vardı yukarıda Yeşilçam Sineması, 

bir de Lale Sineması vardı. Galiba Lale Sineması biraz pahalıydı, herkes 

Yeşilçam Sineması’nı tercih ediyordu. Akşam olunca birer çekirdek elle-

rine alan herkes, komşusu ile, gelen misafir ile, bütçesine göre ayarlayıp 

sinemaya gidiyordu. 

Babalar gidiyordu ama bayanlar evdeydi. Babalar nereye gider, nere-

de eğlenir bilemem. Biz bayanlar genelde gitmezdik, evde otururduk. 

Komşuluk vardı, komşulara gidip gelinirdi. Bahçelere gidilirdi daha 

doğrusu. Bizim kendi bahçemizin önünde masa vardı, bütün yaz ağaç 

altında otururduk. İp atlardık, top oynardık. Bayramlar, Ramazanlar 

olurdu. Herkes toplanırdı, Ramazan’dan önce börekler, çörekler açılır-

dı. Pişi dağıtılırdı. Bahçelerde, saçlarda hazırlık yapılırdı. Yani köy diye-

bileceğim kadar güzel bir yaşam vardı. Daha sonra modernleşti, evler 

yapıldı. Ayşe teyzeler, Fatma teyzeler öldü. Arkadaşlıklar olurdu. Çevre 

birbirini tanırdı e tabi, 50 senedir buradayız. Dile kolay 50 sene oldu. 

Ramazan Bayramları, çok güzel oluyordu. Baklavalar evde yapılırdı. İki 

gün kala bayrama, kimse dışarı çıkmaz evinde baklava açar, temizlik 

yapar, hazırlık yapardı. Bayramlar çok güzel olurdu. Ramazanlarda da 

iftarlar bahçelerde yapılırdı, komşular birbirine gidip gelirdi. Yeri geldi-

Zeytinburnu, 1970’ler.
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ği zaman, sahurlara kadar uyunmazdı. Davulcumuz vardı, hep davulcu 

geçerdi. Hala devam ediyor o gelenek, çok güzel bir gelenek aslında. 

   Yollar çamur. Su taşıyoruz, getirdiğimiz sularla ayağımızı yıkardık. Bir 

kova su getiriyorsun, çamur olduğu için onunla da ayağını yıkıyorsun, 

sana bir şey kalmıyor. Hadi bir daha git gidebilirsen. Çok zor şartlarımız 

vardı, ama çok da güzel yıllarımız vardı, köy gibi yaşadık. Otururduk, 

sabah gelen kahveye, çaya gelirdi. Bahçeden bahçeye seslenilirdi,  in-

sanlar birbirilerine giderlerdi. Eskiden böyle bir şey yoktu, haber veril-

mezdi, çat kapı gelinirdi. O ortamı özlüyorum aslında.

Zeytinburnu, 1975’ler.
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Ayşe Zafer
Trabzon, 1923

Beyim gurbete çıktı, İstanbullarda simit sattı. Zeytinburnu’na tanıdıkla-

rımıza geldi iki üç defa, hiç kimse yok, ıssız bir yer… Sonra buradan bir 

arsa alıp gecekondu yaptı, bizi istedi. Biz de ineklerle, çocuklarla bindik 

vapurla geldik. Gariplik, sefillik, çamur burada… Su yok, hiçbir şey yok.

Askeriyeydi burası, burada inek besledim. Askeriyenin oralar bomboş-

tu, o zaman Arnavutlar vardı, oraları işlerlerdi. Bizim komşularımız 

vardı burada, onlar daha önce gelmişlerdi, onlarla komşuluk yaptım. 

İki tane ineğim vardı, sonra oldular üç tane, Veliefendi’nin oradan gidip 

ot taşıdık, ineklere yedirdik. Çile çektik çok. 

Burada yol yoktu, yol geçecekken evimizi yıktılar, bizden 200 metre al-

dılar. Evimizi bu yana çektik, yeni ev yaptık.

Çamur, ayakkabıyı ayağından çekip alırdı. O çamurun içinde Veliefen-

di’den su taşıdık, kuyulardan su taşıdık. 

KOMŞULARLA ÇOK IYI GEÇINDIK

Komşularla çok iyi geçindim. Burada komşum vardı benim karşımda, 

bizim taraflıydı, oraya gider gelirdim. O zaman komşuluk vardı, mu-

habbet vardı, sevgi vardı. Onlar derdi bana “Burası senin babanın evi 

gibi, başka yere gitme, buraya gel.” Çocuğu alırdım arkama, oraya gi-

derdim. Kardeş gibiydik. Hiç aramızda anlaşmazlık olmadı. Çok hoş ge-

çindik, benim o komşularım hep öldü şimdi, ben onlara ağlıyorum, çok 

üzülüyorum. Ben yemek yapardım, o getirirdi, otururduk yerdik, içer-

dik, konuşurduk. Her şeyimiz vardı, günlerimiz çok güzel geçti. 

Biri hasta olsa gider bakardım, boş gitmezdim. Elimde ne vardıysa, bir 

maşrapa süt alırdım elime, gider bakardım. Kötülük yoktu o zaman, ya-



105Zeytinburnu Anı Defteri

kınımıza giderdik cenazeye, akşama yemek getirirdik oraya, akşamdan 

yemek alır giderdik, yakınımızsa eve alırdık, yedirirdik. Elimde 10 ku-

ruş olsa verirdim, bir paracığım olursa camilere verirdim. Çok paramız 

yoktu ama kendim kısardım, verirdim. 

Komşulara süt satardım. Parası olmayana parasız verirdim. Haftaya 

veririm parasını, diyenlere ses etmezdim. Öyle iyiliklerim de var, Allah 

kabul etsin. 

Burada pazar yoktu, fakirlik var, o zaman bir kara lahana yapamazdık. 

Hiçbir yerde kara lahana yok. Bir gün ta Fatih’teki Çarşamba pazarına 

2.5 lirayla gittim, kara lahana aldım da geldim, hiç unutmam. 

EŞIM KAPI PENCERE YAPARDI

Eşim marangozdu, kapı pencere yapardı. Bir dükkân açmıştık. 

Buraya muhacirler geldiğinde gecekondu yaparken kapı pencereyi eşi-

me ısmarladılar. Para yerine ellerindeki bazı malları verdiler, borçların 

öyle ödediler. 

Bizim köyde hastane yapılıyordu, gittik, kapılarını pencerelerini beyim 

yaptı. Daha sonra oraya elektrik vermek için mühendisler gitmiş, “Bu 

kapı, pencereleri kim yaptı?” diye sormuşlar. “Zeytinburnu’nda oturu-

yor,” denilince adresini istemişler. Şirketlerinin kapılarını da beyime 

yaptırdılar sonra.

İlkokul vardı aşağıda, şimdi duruyor yine ileride, oranın çerçevesiyle 

kapılarını da beyim yaptı o zamanlarda. 

Adam ustaydı, elinden her şey gelirdi. Hem de eli açıktı. Bir yerde cami 

yapılıyor, hemen oraya bir çerçeve yapar, yollardı. Bir kapı yapardı, yol-

lardı. Fakire, yoksula yardım ederdi. Çok kişiye iyiliği dokunmuştur. Çok 

eli açıktı. Yugoslavya’dan gelen muhacirlere odun verirdi. Biz de fakir-

dik ama elimizden geldiğince ihtiyaç sahiplerini gözetirdik. 

Kursağımıza haram koymadı. Bir gün bir kadın bana lahana verdi, pi-

şirdim. Eşim hemen “Nereden aldın bu lahanayı?” dedi. Dedim bir kadın 

verdi. Götürüp parasını verdirmeden yedirmedi uşaklara. 

BAZI ZOR GÜNLER

Bir gün sobayı yakarken “Bu soba çok tüttü, niye odun almadın,” diye 

beyime kızdım, bağırdım. O da bana bağırdı. Evden çıktım. Biraz gittim 

aşağı doğru, orada oturdum. Karşıda bir kadın cama çıktı. “Niye orada 

oturuyorsun, gel buraya,” dedi. Kadının evine gitmedim, oturdum ora-

da biraz, kadın bir daha çağırdı beni. Ne aşağı gidebiliyorum ne yukarı 

gidebiliyorum... 
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Bu sefer gittim oraya, kadın bana bir kahve pişirdi. İçtim onu. “Kapat 

fincanını, falına bakayım,” dedi, kapattım. Açtı, “Bak, sen beyinle kavga 

ettin, evden çıktın. Neden buraya geldin? Herkes mahallelere düştü, seni 

arıyorlar. Nereden geldiysen sen geri dön,” dedi. Ben geri döndüm. Eve 

geldim, ineklerimiz vardı. Ahıra girdim, süpürdüm, yedirdim. Kızlara 

süt sağdım. Geldim eve, ne yapacaktım? Öyle günler de olmuştu.

BASARDIK HORONU

Bayramları çocukları giydirirdik elimizden geldiği kadar, geleni-gideni 

yedirirdik. Her şeyi ederdim, becerirdim. Yufka açardım, makarna ke-

serdim, börek yapardım, lahana sarması yapardım. Komşularla yerdik.

Bir yerde düğün olduğunda giderdik komşular ve arkadaşlarla, basar-

dık horonu, öyle muhabbetlerimiz de vardı. Türkü vardı, çok severdim: 

İn dereye dereye de al dereden taşları

Geçti bizden sevdalık al cebimden saçları
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Ayten Çelik
Rumeli, 1952

Biz 1962’de Üsküp’ten geldik, direkt Yeşiltepe’ye, Zeytinburnu’na geldik. 

O zaman küçük küçük kondular, bahçeli evler vardı. Biz geldik, 15 gün 

içinde annem vefat etti. Bizi babam büyüttü. Bayağı sıkıntılar yaşadık. 

Zeytinburnu’nda önce dedemin evine geldik. Annem ölünce eşyaları-

mız daha gümrükteyken Yenidoğan’a taşındık. Yenidoğan’da kondu 

gibi bir yerde bir süre yaşadık. Durumumuz biraz düzelmeye başladı, 

ablam işe girdi, ağabeyim işe girdi. Sonra Yedikule’ye taşındık, orada 

oturduk. 

ANNESIZ BÜYÜMEK

Dayımlar, teyzemler yakın oturuyorlardı. Çamaşırlarımızı dayımın ha-

nımı yıkardı, yemeklerimizi yapardı. Daha fazla tanıdığımız yoktu. Ba-

bamın teyzesi Yenidoğan’da oturuyordu. Biz 5 kardeştik. Daha sonra 

babam evlendi, yeni karısı iki kardeş getirdi, bir de bir tane babamdan 

oldu. Böylece sekiz kardeş olduk, birbirimizle çok güzel geçiniyorduk.

Ara sokaktan caddeye çıkardım, caddeden öbür sokağa giderdim. Her 

taraf ara sokaklar, bahçeli evler… Kondulara aralardan giderdik. Kom-

şularımız çok iyiydi. Çok yardımcı olurdular. Amcamın eşi vardı, o bizi 

alırdı, banyomuzu yaptırırdı. Birçok kişinin büyümemizde emeği vardı, 

öyle bir hayat yaşadık.

KAVGA GÜRÜLTÜ BILMEZDIK

Suyumuzu Veliefendi’deki çeşmeden alırdık. Omuzlarımızda sopa, so-

panın iki ucunda iki kova, gece gece su taşırdık. Çeşmeler kalabalık 

olurdu, sıralı sıralı kovaları dizer beklerdik. Böyle günlerimiz geçti. 
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Evimizde iki odamız vardı, ama bütün mahalle evimiz gibiydi. Beraber 

yer, içer, muhabbet ederdik. Bekarlarla gülmek, konuşmak çok eğlence-

liydi. Gecekonduda hayat çok güzeldi. Yanda komşularım vardı, “Seher” 

derdim, koşardı, “Sevgi” derdim, koşardı. Bahçemiz dolardı. Kavga ne-

dir, gürültü nedir bilmezdik. 

Kapıları kilitlemezdik, kalabalık aile ya, yazın yatakları balkonda açar-

dık. Korku denilen bir şey yoktu. Babamız da başımızda yok, ama kom-

şularımız çok iyiydi.

GÖRÜCÜ USULÜ

Eşimle tanışma olmadı. Fuat Bey’in fabrikasında çalışıyordum. 17 yaşın-

daydım. Kayınpederim Zeytinburnu’nda, biz Yedikule’de oturuyorduk. 

Fabrikada babamla konuşuyorlar, “Kız arıyorum oğluma,” diyor, babam 

da diyor ki: “Bizde var bekar kızımız.” 

Bir sabah 09.00’da tık tık kapı çaldı. Üstümüzde pijamalar açtık kapıyı, 

bir de baktık kayınpederimle kayınvalidem gelmiş beni görmeye. Biz 

önce müşteri sandık. Çünkü babamın evde makinası vardı, terzilik ya-

pıyordu. Biz de onun elişlerini yapardık. Sonra babam anlattı, görücüye 

geldiler diye. 

Öylece gördüler, ama beğenmediler. Niye beğenmediler? Çok şişman-

mışım. Neyse, bir daha geldiler, çay-kahvemizi içtiler, gittiler. “Biz bu kızı 

almayalım, çok kilolu,” demişler, ama eşim de o zaman kiloluydu. Ben 

17 yaşında, eşim de 28’di galiba, 12 yaş benden büyüktü. Neyse, bunlar 

gidiyorlar, geziyorlar orayı burayı, kız arıyorlar; 3 ay sonra yeniden ge-

liyorlar. 

O zaman işte babam beni verdi, sözüm oldu, nişanım oldu. Eşimi ilk 

Kapalıçarşı’da gördüm. “Ay anne, bana baba mı buldunuz? Baksana ha-

line adamın, ben daha neyim ki?” dedim. Neyse, sonra oldu işimiz, gittik 

çarşıya, oturup sohbet, muhabbet derken kanımız ısındı. Ama görücü 

usulünü herkese tavsiye ederim. 

İlk hamile kaldım, kaynım pazarcıydı, kayınvalidem ona dedi ki: “Biraz 

meyve getir de gelin yesin, hamile o.” Hamile olduğumu duyunca aldı bir 

mendil, bindi sandığın üstüne, sevinçten oynadı. 

Doğum yaptım, kayınvalideme “Ayten doğurdu, oğlu oldu,” demişler, 

almış başındaki başörtüyü, Yenimahalle Hastanesi’nin önünde sallaya 

sallaya oynamış, hemşireler şaşırmış. 

O kadar severdiler ki beni ancak o kadar olur. Ama ben de kimsenin 

kalbini kırmamışım. Kendi annem gibi, kendi babam gibi, kendi kardeş-

lerim gibi saymışım onları. Eşim karıncayı bile incitmeyen bir insan-

dı, 14 sene oldu vefat edeli, ama benim bütün sülalem hâlâ anlatır onu, 

“Fettah gibi damat yoktur,” derler. O kadar iyi bir insandı. 

Abisinin düğünü, 1972.
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INSANLARLA KONUŞMAYA ÇEKINIRDIM

Biz o zamanlar sokağa çok çıkamazdık. Kapının arasından bakabilirsen 

bakarsın, bakamazsan bahçenin içinde durursun, çıkamazsın. Ancak 

eşinle, ya da kayınvalidenle çıkabilirsin. Nadiren yalnız çıktığımda he-

men bakkalda bir çocuk görürdü “Yenge, bir şey lazım mı?” derdi. “Yok,” 

derdim, korkardım konuşmaya. Öyle erkeklerle konuşmak yoktu gelin-

lerde.

Neden sonra çok çok yıllar geçti, çocuğum büyüdü, ondan sonra biraz 

rahatlamaya başladım. Yoksa ilk zamanlar, eşimle giderdim sokakta, 

korkardım etrafa bakmaya bile.

SABAH KADAR SOHBET MUHABBET

Bahçemizde tavuk, horoz vardı, tavşan vardı, kuzu, koyun vardı. Benim 

kayınpederim çok severdi öyle şeyleri, onları beslerdik. Bir komşumun 

da aynı öyle tavukları vardı. Onun tavukları yumurtlayınca, “Muhtar 

nine, seninki yine yumurtlamış. Bak, ağacın dibinde,” diyordum. “Al on-

ları,” diyordu. 

Seyyah yoğurtçular gelirdi omuzlarında iki ucunda tepsi asılı sırıklar-

la… Bozacılar geçerdi akşam olunca… Alırdık yarım kilo, 1 kilo paramıza 

göre.

Annem hoşaf çok yapardı. Erik hoşafı, kayısı hoşafı… Çok severdik böyle 

şeyleri. Yaz olduğunda tarhana tutardık, kesmeden yufka yapardık. An-

nem derdi: “Hadi Ayten, bir şeyler yapalım, kış uzun.”

Ailesiyle, 1969.
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Bir de bir komşum vardı, lahana turşusu çok güzel olurdu, ne yapar 

eder o turşularından bize verirdi. “Bugün sendeyiz,” derdik birbirimize, 

her gün birinde toplanırdık. Börek açardık, ıspanak böreği, kuru soğan 

böreği yapardık, pırasanın yoğurtlusunu yapardık... Görümcemler gel-

diğinde sabahlıyorduk, sabaha kadar sohbet, muhabbet, kahve iç, çay iç, 

elişi işle… Öyle hayatımız geçti. 

HOŞ GELDIN RAMAZAN BÖREĞI

Eski ramazanlarda hep toplanırdık, büyüklerimiz olurdu, iftar yemek-

leri çok güzel olurdu. Ramazan’a gireceğiz diye ilk sahur börek açardık 

“Hoş geldin Ramazan” demekti o. Hoşaflarımızı kaynatırız, çorba isteye-

ne çorba, yumurta isteyene yumurta kaynatırım, canları ne isterse, ona 

göre oruç tutulacak. 

Bizde meşhurdur Ramazan’da paça yapmak, o paçayı muhakkak yapa-

caksın. Güzelce yoğurdunu, sarımsağını, ununu, her şeyini koyarsın. 

Kaynattıktan sonra sucuk varsa yahut da parça et varsa onlarla süs-

lersin tabakları, bir de kırmızı toz biberle yağını yakarsın, onu koyarsın 

ortaya… O olmadan olmazdı iftarda. Ablam özellikle gelir, biber kızart-

masıyla paça yemeği isterdi. 

Bayram gelince akşamdan malzemelerimizi hazır ederiz, sabah eşimiz, 

çocuklarımız namaza gider yemeklerimizi yaparız. Herkes gelmeden 

masaya oturulmaz. Evli çocuklarım gelir, bayramlaşırız, sıralanırlar. İlk 

önce eşim, ben, en büyük oğlum… 7 çocuk sıralanırız, el öpülür, ondan 

sonra masaya oturulur, yemek yenilir. Gidilecek yerlere giderler, yoksa 

otururlar, misafir bekleriz. 
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Azmi Zafer
Trabzon, 1951

Trabzon Akçaabat doğumluyum. 2 yaşındayken Zeytinburnu’na geldim. 

O dönemlerde burada daha çok tek katlı gecekondular vardı. Sokaklar 

asfalt veya parke taşlarıyla kaplı değildi, çamurluydu. Çocukluğumuz 

da öyle çok gül bahçelerinde, çayırlarda, çimenlerde geçmedi. Özellikle 

kış aylarında epeyce sıkıntılar çektik. Bazen evimizin damı akardı. Aile-

miz epeyce sıkıntılara, meşakkatlere katlanarak bizi büyüttüler. 

Evimiz iki odalı bir gecekonduydu. Babam marangozdu, evin önünde 

bir atölyemiz vardı. Her ne kadar evin geçimini babam sağlıyorsa da 

evin reisi annemdi, işleri o derler toparlar, o tasarruf ederdi. İki tane de 

ineğimiz vardı bizim o yıllarda. Annemle babamın bize karşı görevle-

rini çok iyi yerine getirdiklerini düşünüyorum. Bizi iyi yetiştirmek için 

ellerinden gelen her şeyi yaptılar. 

Annem çok güçlü, merhametli ve yardımsever bir kadındı. İbadetlerini 

hiç aksatmaz, bu yaşına geldiği halde hala namazlarını kılar. Misafirper-

ver de bir kadındı. Bu semtte onun yemeğini yememiş insan yoktur. Kom-

şuları da ilişkileri de çok iyiydi. Birinin bir sıkıntısı olduğu zaman hemen 

onu ziyaret eder, elinden geldiğince yardım ederdi. Hala da öyledir. 

Babam da her ne kadar otoriter bir insan olsa da çok yufka yüreklidir. 

Trabzon’dan akrabalarımız geldiği zaman genelde misafir eder, eğer 

bir yardıma ihtiyaçları varsa da yardım ederdi. Babam marangoz oldu-

ğu için bizim de okuduğumuz ilkokul binasının çerçevelerini bedava 

yapmıştı o yıllarda. Zaten daha sonradan büyüklerimizden babamın 

yaptığı işleri bol bol duymuşumdur. Cenazelere yemek getirir, yardıma 

ihtiyacı olanlarla ilgilenirmiş. Annem de tasarruflu idi ama parasını 

isabetli harcardı. Birinin yardıma ihtiyacı olduğu zaman ona harca-

maktan çekinmezdi ama lüzumsuz para da harcamazdı.
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Çok iyi hatırladığım şeylerden biri, daha ilkokula bile başlamadan di-

ğer çocuklarla beraber Merter tarafındaki dereye yüzmeye gidişimiz-

dir. Çok iyi hatırlıyorum, boğulmak üzereyken beni şu an hala hayatta 

olan Ali Çelik isminde bir ağabeyimiz kurtarmıştı. Daha sonra yüzmeyi 

de öğrendik. Çırpıcı çayırı, Merter’in şu anda tekstil bölgesi, bir de şu 

an Kalp Vakfı’nın olduğu yerler ile Osmanağa Mezarlığı tarafları üzüm 

bağları, çimenlik ve ovaydı. Hatta Adnan Menderes’in uçağı da oraya 

düşmüştü ve oradan kurtarılmıştı. Bu yüzden epeyce kurbanlar kesil-

mişti. E5’in yeni yapıldığı yıllardı o yıllar.

Akranlarımızla beraber genellikle okuldan geldikten sonra misket falan 

oynardık. Kavga ettiğimiz de olurdu. Ama o zamanki dostluk anılarımız 

güzeldi. Bu civarda en fazla 15 tane hane vardı. Onca zahmete rağmen 

komşular birbirleri arasında güzel bir dayanışma içindeydi. Bu manevi 

hava içerisinde yaşadık çocukluğumuzu. Büyüklerimiz vardı ve onların 

sayesinde zaman zaman azar da işitsek güzel bir çocukluk yaşadık. 

Annemle birlikte arkadaşlarımızın evlerine giderdik. Komşularımız 

yorgancı Ali Ağabey, Hacı Ahmet’in annesi Ayşe teyze, Aydınlar, Kürt 

Kemal ve annesi- ki vefat etti Allah gani gani rahmet eylesin- hepsiy-

le gayet ilişkilerimiz vardı. Karşılıklı gelip gitmeler, hâl hatır sormalar, 

ikramlar… Bu yıllara nazaran ilişkiler çok daha güvenilirdi. Arkamızı 

dönüp rahatlıkla gidebilirdik, kötü bir şey düşünmezdik. 

Biz anne ve babamızdan aldığımız terbiyede büyüklerimize karşı çok 

ön plandaydı. Diyelim ki uzaktan bir büyüğümüzü gördük, ismi Meh-

met olsun, “Mehmet Amca nasılsın?”, demek, hatır sormak, el öpmek al-

dığımız terbiyenin gereğiydi. Hala da bizde böyle devam eder. 

GENÇLER IÇKI IÇMEZDI

Yeşiltepe’nin bir özelliği vardır. Buranın gençleri içki kullanmazdı. Ne-

redeyse yetmişime geldim, hayatımda hiç içki içmedim. Arkadaşlarımın 

çoğu da böyledir. Bizim genelde spor dönük meşgalelerimiz olurdu. 

Mesela benim hayatımda futbol vardı. Onbeş yaşlarında iken okuldan 

kaçar, top oynardım. Bir de giyim konusunda yarışırdık birbirimizle. 

En güzel ayakkabı, en renkli gömlek kimde, kim daha güzel giyiniyor, 

bunlarla uğraşırdık. Hatta benim çocukluk arkadaşım Hacı Ahmet var-

dı, ben en çok onunla yarışırdım. Bazen annemin cüzdanından para 

alıp yeni gömlek aldığım olurdu. Annem “Nereden aldın?” diye sorardı, 

“Babam verdi” derdim. “Sana baban para vermez, versem ben veririm. 

Ama ben bugünlerde sana para vermedim. Demek ki cüzdanımdan al-

dın” derdi. “Anne artık bunu da anlar” derdim. O da bir daha yapma-

mam, kendisinden istemem için beni uyarırdı. O zaman işte İspanyol 

paça vardı. Biz gömlekleri, ayakkabılar Çemberlitaş’ta Ortaç’tan alırdık. 
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Kıyafet almak istediğimizde trene atlar, Cankurtaran’dan yukarı Beya-

zıt’a çıkardık.

Şu anda Kültür Merkezi’nin bulunduğu yer Zeytinburnu’nun en önemli 

sahalarından biriydi. Genelde orada veya Taran sahasında top oynar-

dık. Yenidoğan’da açık hava sinemaları vardı. O yıllarda sinema için 

oraya giderdik. ama çok sık sinemaya gidemezdik. Yani annemiz-baba-

mız bizi çok denetim altında tuttuğu için genelde onların gözü önünde 

yaşadık biz. Ya askeriyede gelir bizi bulurdu top oynarken ya da orada 

bir yerde çocuklarla otururken görürdü. İnsan geçmişini özlüyor tabi, 

çamur da olsa toz da olsa geçmişini özlüyor.
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Bahriye Bahtir
Rumeli, 1935

Kırklareli Pehlivanköy’den İstanbul’a göç ettiğimizde direkt Zeytinbur-

nu’na Sümer Mahallesine geldim. Tek tük evler vardı, pek komşu, ar-

kadaş yoktu önceleri. Sonradan sonraya çoğaldı evler. Yeni komşuları-

mız, arkadaşlarımız oldu. Birbirimize gidip gelirdik, birbirimizi sever 

sayardık. Bir araya toplanıp muhabbet ederdik, beş çaylarımızı içerdik, 

otururduk, gülerdik, konuşurduk, oynardık.

Sümer’de bir park vardı, Çocukken orada buluşurduk arkadaşlarla, çiz-

gi oynardık, ip atlardık. Top saklama oyunu vardı. “Yağ satarım, bal sa-

tarım, ustam öldü ben satarım” der oynardık. 

Bir babam vardı, bir de ağabeyim vardı, üçümüzdük. Annem sonradan 

geldi Pehlivanköy’ünden. Bir Ahmet ağabey vardı, bir gecekondu yap-

mıştı, bize sattı. Oraya yerleştik. 

KAPI KAPI GEZIP IŞÇI ARIYORLARDI

Pek zengin insan yoktu, hepsi çalışıyorlardı. Kimisi çimento fabrikasın-

da çalışırdı, kimisi Kazlıçeşme’de çalışıyordu. 

Eskiden çok insan olmadığı için fabrika müdürleri evden eve geziyor-

lardı, işçi arıyorlardı. Genç çocukları, genç kızları işçi yazıyorlardı. Sü-

menbank yeni açılmıştı. Babam oranın bekçisiydi. Ben de oraya yazıl-

dım, orada işe girdim, bir daha da oradan çıkmadım. 

Biz yayan gidip geliyorduk, ama Kazlıçeşme, Osmaniye gibi uzak yerler-

den gelenler için servis arabası vardı. 

Yemek zamanı geldiğinde fiş veriyorlardı bize, fişle yemekhaneye gi-

diyorduk, yiyorduk. Yarım saat mola yapıyorduk, gene tezgâh başına 
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gidip çalışıyorduk. Daha fabrikada anlaşırdık, “Ben filan saatte çıkaca-

ğım, sen de filan saatte çık, beraber gidelim,” diye. 

15.00’te işbaşı yapıyordum. İşe gitmeden yemeğimi yapıyordum, herşeyi 

hazırlıyordum. Babama derdim ki: “Bak babacığım, sen gidiyorsun, bu-

rada her şey hazır. Geldiğin zaman açarsın tüpü, ısıt yemeğini ye, ben 

saat gece 11.00’de geleceğim.” “Tamam kızım,” derdi. Sabahçı olduğumda 

da gene aynısını yapıyordum. Hiçbir zaman onları yemeksiz, susuz bı-

rakmazdım. 

KOMŞULARLA ARAMIZDA DAYANIŞMA VARDI

Babam bizi çok severdi, üstümüze toz kondurmazdı. Trakya tarafından 

vagona karpuz dolduruyordu, getiriyordu. Aksaray’da yeri vardı, orada 

o karpuzları satardı. Akşam elinde karpuzla gelir, “Kızım, al bunu, getir 

komşuya, şimdi yemek zamanı, yerler,” derdi. Alıyordum ben de karpuzu 

en yakındaki komşumuza veriyordum, çok seviniyorlardı. Onlar da ta-

vuk besliyorlardı. O da bana verirdi iki yumurta, “Al kızım, sen de bunu 

götür, yarın sabah kahvaltıda haşlarsınız, yersiniz,” derdi. Böyle bir da-

yanışma içindeydik.

Genç kız olsun, erkek olsun kardeş gibi büyüdük biz, hiç kimsenin bir-

birine yan gözle bakması yoktu. Herkes birbirine kardeşim derdi ve 

kollardı. Bir yere giderken onlar da gelirdi kollardı bizi. Bir sarkıntılık 

yapsın, bir laf atsın, laf söylesin yoktu o zamanlar. Komşu çocuklarına o 

kadar güvenimiz vardı, kardeş gibi büyüdük.

Kız evleneceği zaman herkes yardıma giderdi. Çeyiz seriliyordu, çeyiz 

toplanıyordu. Düğününe yardım ediyorduk, koşturuyorduk. Ben kana-

viçe işliyordum, karyola takımı işliyordum, masa örtüsü işliyordum, 

kızlar dantel örüyordu. Birbirimizle yarış ediyorduk. İplik ölçüyorduk, 

hangimiz evvel bitirecek o ipliği diye yarış yapıyorduk. 

HER ZAMAN NEŞELI OLUN

Gençler, yaşlı bir adamın karşıdan geldiğini görseler amca geçmeden 

onlar geçmezdi onun önünden, beklerlerdi. Öyle bir saygı vardı. 

Yaşlılar oturup da bize akıl verirdi. Kadın olsun erkek olsun gençleri 

toplar, sohbet ederlerdi. “Bak kızım, şu şöyle olacak, yarın öbür gün evle-

necek, çoluk çocuk sahibi olacaksınız. Asla büyüklerinize karşı gelmeyin, 

büyüklerinizi sayın, birbirinizin kalbini kırmayın. Her zaman böyle neşe-

li olun, sevginizi, saygınızı kaybetmeyin,” derlerdi. 

Benim beyim Burgaz’ın köylerindendi. Burada çimento fabrikasında 

çalışıyordu. Annesi bize gidip geliyordu. Annesi beni beğenmiş, istedi-

ler. Ben istemedim pek, ama babam ne derse o olacak dedim, evlendim. 

18 yaşında evlendim. 

Kızı Cemile Bahtir, 1960’lar.

Kızı Cemile Bahtir’in nişan 
fotoğrafı, 1960’lar.
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Ben evlendiğim zaman beyim içgüveysi geldi bize, onun anası da yoktu, 

babası da Trakya’daydılar. Onlar gelmemişler, bekar duruyordu. İçgü-

veysi aldık onu, ondan sonra durmadı, kiraya çıktı. Kaynata, damat çok 

iyi geçiniyorlardı, bir uykuları ayrı oluyordu. 

Kocamın bana sevgisi, saygısı vardı, ama ben doğrusunu söyleyeyim, 

zorla verildiğim için beyimi hiç sevmedim. Şimdi yaşım var, başım var, 

niye saklayayım? Sevmedim ama gene de geçindim. Onunla 12 sene ge-

çindim. Sonra onun çok kumarı vardı. Aldığı parayı giderdi kumara ve-

rirdi. Ben de hepten soğudum. 

Sonra ayrıldık, o gitti bir tane Çerkez kızıyla evlendi. Ben evlenmedim, 

üç çocuğum vardı, oturdum çocuklarıma baktım. 

MENDERES’IN AÇTIĞI YUVA

Sümerbank’ta çalışıyordum, o zamanlar rahmetli Menderes annelere 

yardım olsun diye Sümerbank’a yuva açtı. Çocuklarımı, pazartesi günü 

getiriyordum, cumartesi günü alıyordum. Haftalık alıyorlardı, öylelikle 

çocuklarımı büyüttüm. 

Çocuklar biraz ateşlendiğinde yuva almazdı onları. O zaman ustadan 

izin alıyordum, eve geliyordum. Komşuya “Meryem abla, almadılar yu-

vaya ateşi var diye,” derdim. “Bahriye, sen bırak, biz bakarız. Gözün ar-

kada olmasın” derdi. Hemen bırakıyordum, tekrar gidiyordum işime, 

çalışıyordum. Öyle bir komşuluk vardı.

IÇIMI OKUR, IHTIYACIMI VERIRLERDI

Bayram, seyran geldiği zaman kim fakirse ona yardım ederlerdi. Bay-

ramlık alırlardı, sevindirirlerdi. Ramazan girdiği zaman gidiyordu alış-

verişini yapıyordu. Yağından tut mercimeğine kadar, fasulyeye kadar, 

şekerine kadar alıp getirirlerdi düşkün olanların evine. Zenginler öyle 

yardımlar ederlerdi. 

Benim bir arkadaşım vardı. O sanki içimi okurdu. “Bahriye abla, ben 

seni anladım, senin derdin büyük. Al şunu, bir derdini gör,” derdi. Para 

sıkıştırırdı elime. Ben de alıyordum, çoluğumun çocuğumun üstüne 

giysi alıyordum. 

O zaman 150 kuruş aylık alıyordum ben, pazara gittiğimiz zaman evve-

la mutfak alışverişini yapıyorduk, erzak alıyorduk, ondan sonra kalırsa 

üstümüze, başımıza alıyorduk. Para kalmazsa bir çift terlik alıyorduk, 

eve geliyorduk. 

Bahriye Bahtir, 1965.

Eşi Halil Bahtir, arkadaşı 
ve kızı.

Oğlu Hasan Bahtir’in 
düğün fotoğrafı, 1972.
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Besim Sadıker
Rumeli, 1948

Biz Zeytinburnu’na gelmeden önce Edirnekapı’ya geldik. Çünkü göç 

ederken babamın maddi imkânları müsait değildi, biraz para kazanma 

ihtiyacı hasıl olmuştu. Orada kazandığı üç beş kuruş ile burada bir ev 

yapmak üzere arsa satın aldı. Arsayı aldıktan sonra gecekondu yaptık. 

Ancak şartlar çok kötü olduğu için pencere yerine çarşaf, kapı yerine 

battaniye kullanmıştık. Tavan yok, alt döşeme yok, kışın yağmur yağıyor, 

soğuk… Öyle inanılmaz derecede olumsuz hayat şartlarında başladık 

burada yaşamaya. Bir hafta sonra da gecekondu yıkıldı. Açıkta kaldık. 

EN ACI ANDA GELEN MUTLULUK

Burada tanıdığımız bir komşumuz, bize kapısını açtı, Allah razı olsun. 

Ama öyle bir durum ki, evin bir odası, bir holü vardı. Biz 5 kardeş, an-

nem babamla birlikte 7 kişiydik. O odayla hol arasında on gün kadar bir 

arada yaşadık o aileyle. Çok büyük acılar hissettiğimiz bir anda o birlik, 

beraberlik ortamı içinde mutluluğu yaşadık. Bunlar bizim akrabamız 

değildi, daha önce tanıdığımız insanlar da değildi. Biz o müşkül du-

rumda kaldığımızda bu insanlar bize kapısını açtı, Allah binlerce defa 

razı olsun. 

O gecekondunun tekrar yapılması için para lazım. Ama yok. Bizim bu-

lunduğumuz bölgede üç beş ev vardı. Çoğu Rumelili ve Karadenizliydi. 

Bu insanların hepsi toplandılar, gündüz gecekondunun çatısını yerde 

çaktılar; gece de geldiler etrafında briketini ördüler ve çatıyı yerine 

oturttular. Biz tekrar gecekondu içerisine girdik. Bir daha Allah’a şükür 

evimiz yıkılmadı. Babam yavaş yavaş tuğlasını, sıvasını yapıyordu. Rah-

metli annem de harcını karıyordu. Sağ olsun, etrafımızdaki komşular 

da hep yardımcı oldular, kimse de 1 lira talep etmedi. Zaten talep etse-
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ler verecek paramız yoktu. Ama onlar kendi evlerini yaparcasına bizim 

yanımızda oldular. Allah bin defa razı olsun hepsinden, çoğu ölmüştür, 

Allah rahmet eylesin. 

Hasılı buraya geldiğimizde hiç tanımadığımız insanlar bizim amcamız, 

dayımız, halamız, teyzemiz oldu. Biz bu insanlarla sevgiyle bir araya 

geldik. Birisi çorbasını kaynatır, çorba ikram eder; ötekisi helvasını ya-

par, helva ikram eder. Yani öyle bir dayanışma, öyle bir yardımlaşma, 

öyle bir komşuluk anlayışı vardı ki bunu ben size kelimeler bulup da 

anlatma imkânım yok, onu ancak yaşamak lazım. 

FAKIRLIK VE ZORLUKLAR

Rahmetli babam gündüz bir yerde, gece başka bir yerde çalışıyordu. Ak-

şam gelirken koltuğunun altında iki ekmekle ancak gelebiliyordu, baş-

ka bir şey alamıyordu. O ekmeklerle doyduğumuz zamanlar da oldu, 

doymadığımız zamanlar da. Bize yemek yapılırdı, örneğin kuru fasulye 

yapılırdı. Kuru fasulyenin tek tek tanelerini sayardık içinde. Öyle sefalet 

içindeydik. Bugün insanlar “Açız” diye tabelayla dolaşıyorlar, ben onla-

rın hiçbirinin aç olduğunu düşünmüyorum. 

Burada yol olmadığı için her yer çamurdu tabii. Ben kızkardeşimle bir-

likte Yeşiltepe İlkokulu’na gidiyorduk. Bir gün okula giderken Yıldızspor 

Kulübü’nün bulunduğu bölgede bataklığa saplandık. Küçüğüz, bir tür-

lü kendimizi kurtarıp çıkamadık. O civarda boya fabrikası vardı, o fab-

rikanın işçileri bizi o çamurdan çıkardılar. Onlar olmasaydı biz o ça-

murda kardan, soğuktan donarak ölebilirdik. 

Şu anda Real İstanbul’un olduğu yerde, Demirciler Sitesi’nin alt tarafın-

da bir su kaynağı vardı. İki tane kovayı bir sırığa bağlayıp sırığı omuz-

larına atıp su taşırlardı insanlar. Kuyu suyuyla da çamaşır gibi ev ihti-

yaçlarını karşılarlardı. 

Çarşamba pazarının 
kurulduğu cadde, 1960’lar.

22 yaşında.
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Her evin bahçesi vardı. İnsanlar da genelde tarımı, ziraatı bilen insan-

lardı. Kimisi salatalık, kimisi biber, kimisi marul yetiştirirdi. Kimin ye-

tiştirdiğinin bir önemi yoktu. Eğer sizin bahçenizde marul varsa ma-

rulu oradan alırdım, sen de benim bahçemden salatalık alırdın. Kimse 

kimseye “Niye alıyorsun, ne yapıyorsun kardeşim?” demezdi. Kimsenin 

bu konuda en ufak bir sıkıntısı, bir rahatsızlığı yoktu. 

TELEVIZYON RADYONUN LEZZETINI VERMEZ

Necati Ağabey ile benim ağabeyim Kerim Ağabey- Allah rahmet eylesin- 

vardı. Bu ikisi Tepebaşı taraflarında bir yerdeki Aga Radyo Fabrikası’n-

da çalışıyorlardı. Buradan oraya yaya giderlerdi. Orada çalışırken eve 

taşınabilir, çanta radyo getirdiler. Biz o radyoda yöresel türküler, şarkı-

lar dinlerdik. Bugün televizyon var ama o lezzeti vermiyor. 

AT ARABASINDAN BAŞKA ARAÇ YOK

Yol olmadığı için 1965’e kadar buraya normal araçla gelinemiyordu. At 

arabaları vardı. Sütçülerin kullandığı iki tekerlekliler yahut yük çekmek 

için kullanılan dört tekerlekliler… Ama sadece at arabaları…

O zaman böyle çarşı, pazar, alışveriş merkezi yoktu, sadece muhtelif 

yerlerde dükkânlar vardı. Maaşını alanlar o dükkânlara gider, temel 

gıdaları, şekeri, unu, tuzu alırdı çuvallarla... O alınan şeyler de payla-

şılırdı. Birisi bir çuval un alır, birisi bir çuval şeker alır, birisi başka bir 

şey alır; bende un varsa ben unumdan veririm, ötekinde şeker varsa o 

da şekerinden verir. Böyle bir paylaşım içerisinde insanlar hayatlarını 

idame ettiriyordu. O malzemenin buraya getirilmesi için at arabası kul-

lanılıyordu. At arabasına malzemeyi yükleyip hadi şeker senin evine, un 

benim evime şeklinde dağıtırlardı. 

KÜLTÜREL ALIŞVERIŞ

Karadenizli bir Fatma Ablamız vardı. Biz erkek kardeştik, onlar 7 kız kar-

deş. Onlar bizim evimizde yatardı, biz onların evinde yatardık. Fatma 

Abla şu anda nerede, ona ne oldu, hiçbir fikrim yok. Ama onun karala-

hanadan yaptığı sarmayı unutamıyorum. Biz sarmayı burada onlardan 

öğrendik. Rahmetli annem bilmezdi çünkü. Ama onlar da pırasalı börek 

bilmiyorlardı. Annem onlara pırasalı börek götürürdü, Fatma Abla da 

bize karalahanadan yapılmış sarma getirirdi. Böylece biz karalahanayı, 

onlar da pırasayı tanımış oldular. 

Rumeli’de komşu kızı alınmaz, komşu kızına nikah düşmez. Onlar bi-

zim bacılarımız, kardeşlerimizdir. Benden 10-15 yaş büyük kızlar vardı 

mahallede. Mensucat Santral’de Fuat Bey Fabrikası’nda çalışırlardı. Ba-

zen paraları bittiğinde babama gelirlerdi. Babamın adı Demir’di. “De-
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mirbank, biz senden para almaya geldik” derlerdi. Benim babam onla-

rın bankası gibiydi, hep ödünç para alırlardı. 

HERKESE VEFA BORCUM VAR

Burada o dönemde yaşayan bütün insanlara benim vefa borcum var. 

Hepsinin benim hem maddi hem de manevi yükselmemde katkısı var. 

Ben demircilik yapardım, demircilik gürültülü bir iştir. Bu insanlar 

gece çalışır, gündüz uyurlardı. Ben gündüz iş yaparken hiçbirisi kalkıp 

da bana “Sen ne yapıyorsun?” dememiştir. Bunu yeminle söylüyorum. O 

insanların hüsnüniyeti, sadakati, özveri ve fedakârlığını anlatıyorum. 

Ben para kazanıyordum ama bu insanlar benim gürültümü patırtımı 

paylaşmak mecburiyetinde değillerdi. 

Trabzonlu bir Ali Osman Atasoy vardı. Mevcut gecekondumuzu yıllar 

sonra apartman şeklinde yapmaya kalkınca o işi yapan kalfayla ihtilafa 

düştük biz. Kalfayı göndermek istiyoruz ama parasını ödemek için para 

yok. Ali Osman Atasoy o zaman inşaat malzemesi yapıyordu. Kalfanın 

bizden alacağı olan 15.000 lira ama Ali Osman Atasoy’a da 22.500 lira 

borcu var. Ali Osman Atasoy çağırdı kalfayı: “Gel kardeşim buraya, sen 

bu Demir Amca’nın evini yapmıyorsun. Kaç para buradan alacağın var” 

dedi. “15 000 alacağım var”, “Bana kaç lira borcun var?”, “22 500 lira bor-

cum var”, “Düş Demir Amca’nın parasını, bana bu kadar borcun var, ona 

göre” dedi. Ali Osman Atasoy Ağabey’le hiçbir akrabalığımız, hiçbir tica-

retimiz olmamıştı o güne kadar. Allah nur içinde yatırsın, bizi o beladan 

kurtardı. Allah razı olsun ondan. 

ESKI INSANLAR, ESKI ÇOCUKLAR

Eski insanlar böyleydi. Kayıtsız şartsız git teslim ol, korkma, güven. 

Şahsiyetlilerdi, yalan söylemezlerdi, dolandırmazlardı, menfaate dayalı 

yanlı iş yapmazlardı. Herkes herkesin hakkını korurdu. 

Şimdi dünyaya gelen torunlarımızın, çocuklarımızın hiç göremediği, 

göremeyeceği şeyler yaşadık biz. Onları görmüş olmaktan dolayı çok 

şanslı hissediyorum. Karadeniz Sahası’nda, Tarhan Sahası’nda top oy-

namak; at ahırlarının civarında koşup zıplamak, üzüm bağlarından 

üzüm yemek: o özgürlük içinde çocuk olmak bambaşka bir şeydi.
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Burhan Eraslan
Malatya, 1950

Malatya doğumluyum, ama 6 aylıkken Zeytinburnu’na geldik. Daha 

önce amcam gelmişti. Zeytinburnu’nun kuruluşu böyle olmuş zaten. 

Önce her vilayetten bir kişi gelmiş, ondan sonra tüm sülalesini getirmiş. 

Birkaç hane bir araya geldikten sonra bir su kuyusu kazdılar. Suyu bü-

tün mahalle oradan temin ediyordu. 

ZEYTINBURNU’NUN EN BÜYÜK ŞANSI

Zeytinburnu’nun en kötü şeyi çamuruydu. Zeytinburnu’nun çamurun-

da biz ilkokula giderdik. Ben 7 yaşına geldiğim zaman zaman Yeşiltepe 

İlkokulu yapılmıştı. Biz ilk girenleriz, ben o ilkokulun ilk mezunuyum. 

Açık açık söyleyeyim, çamurlu ayaklarımızdan dolayı çok dayak yedik 

hademeden.

Zeytinburnu’nda 7-8 futbol sahası vardı benim bildiğim. O zaman futbol 

topu yoktu, benim babam bir futbol topu almıştı bana. Ben küçüktüm, 

beni oynatmıyorlardı. Eğer beni oynatırlarsa topu veriyordum, yoksa 

topumu vermiyordum. Ben 10-12 yaşlarımdayken her mahallede bir fut-

bol kulübü vardı. 

Yazlık sinemamız da çoktu, 7-8 tane vardı. Zeytinburnu bu bakımdan 

çok iyiydi. 

Kültürel açıdan değişik insanlar olduğu için sosyal olarak zengindi. 

Zeytinburnu’nun en büyük şansı o zamanlar buydu. İnsanlar birbirinin 

kültürlerini öğrendiler, birlikte kardeşçe yaşamayı öğrendiler.

Mesela, ben Doğulu olmama rağmen bütün arkadaşlarım Trakyalıydı, 

öyle ayrı gayrı yoktu. Trakyalı arkadaşlarla Trakya’ya düğünlere giderdik. 



122 Zeytinburnu Anı Defteri

KANALIZASYON GELDI DIYE BAYRAM ETTIK

Zeytinburnu’na ilk kez kanalizasyon sistemi geldiğinde herkes bayram 

etti. Tuvaletler dışarıdaydı. 

Zaten evlerin hepsi gecekonduydu, Zeytinburnu’nun kuruluşu gece-

kondularladır. Bir gecede bir gecekondu yapıyorlardı. 

Mahallemizin kuyusu ortaktı. Bütün mahalle gelir, oradan kovayla su 

alırdı. Mehmet amca vardı, lakabı İncik’ti, o ağabey kuyunun örme işini 

yaptı. Arada bir kuyuyu temizlerdi. 

HIRSIZ NASIL BIR ŞEY DIYE GÖRMEYE GITTIK

O zaman ayrı gayrı yoktu. Bu Karslı, bu Malatyalı, bu Kastamonulu diye 

bir şey yoktu. Büyük bahçeler vardı. O bahçelerde her pazar babaları-

mız toplanırdı, ortak yemek yaparlardı, yerlerdi. Herkes birbirine yar-

dımcı olurdu. 

Zeytinburnu’nda kapı kilitlenmezdi. Hatta bir anımı anlatayım: Bir gün 

bir hırsız yakalanmıştı. O zaman jandarma karakolları vardı. Bütün 

Zeytinburnu oraya gitti bu hırsız ne, kim, nasıl bir şey? Biz de çocuktuk, 

bizi de elimizden tutup götürdüler. Çok garip gelmişti, hırsız nasıl biri 

olabilir diye…

Adliyenin olduğu yerde askeriye kışlası vardı. Onun önüne yazın bay-

ramlarda lunapark kurulurdu. Her bayram bizi götürürler, oraya otur-

turlardı. Büyükler de zincirli dönme dolaba binerdi.

EN ÖNCE EN ÇOK PARA VERENIN ELINI ÖPERDIK

Bayramları hevesle beklerdik. Biz 9 kardeş olmamıza rağmen babam 

her bayramda bize bir takım elbise yaptırırdı. Elbiselerimizi koyardık 

yatağın başucuna, sabahleyin kalkar giyerdik. En çok para kim vere-

cekse, ilk önce gider onun elini öperdik. Mendil verenler ayrıydı, para 

verenler ayrıydı, şeker verenler ayrıydı. 

Mesela, Ayşe Hanım vardı, rahmetli Cemil ağabey vardı, onlar hep men-

dille para verirdi. Selim ağabey para verirdi, eniştem Mustafa Demirtaş 

vardı, o da para verirdi. Karslı Çerkez ağabey vardı, Elazığlı Hüseyin 

ağabey vardı, Trakyalı Hasan ağabey vardı, onlar şeker verirdi. En son 

onlara giderdik. Bazen de gitmezdik, bize kızarlardı.

ET HAFTADA BIR GÜN YENIRDI

Rahmetli babamın mutfak işlerine eli çok yatkındı. 9 kardeştik. Her 

sabah iki sana yağı, yarım kiloya yakın peynir, onları bir arada ezerdi. 

Bizim zamanımızda askeri demlikler vardı. Ben askerden bilirim, öyle 

İstanbul, 1976.
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büyük demliklerde çay kaynardı, herkes su bardağında içerdi. 1 kilo şe-

keri biz bir günde tüketirdik. 

Aramızdaki en çok kavga, “Sen peynirin bu tarafından çok yedin, ben bu 

tarafından yedim,” diyeydi. Öyle lüks yoktu, et o zamanlar haftada bir 

yenilirdi.

Çoğu kişi bahçesine sebze ekerdi. Herkesin evinin bahçesinde meyve 

ağacı vardı. Bizim bahçede erik, şeftali, ikisi beyaz, biri siyah üç dut 

ağacı, üç de büyük kavak ağacı vardı. 

Bir de herkesin bahçesinde hayvan vardı hem küçükbaş, hem de tavuk 

cinsinden… Mesela bizim ördeklerle tavuklar vardı. Herkes yumurtası-

nı oradan temin ederdi. 

HERKES BIRBIRINE YARDIM EDERDI

Bizim mahallenin çoğu Doğululardı, hemen karşımız Kastamonulu, 

Boyabatlı, Bulgaristan’dan göçmen gelen ağabeylerimiz vardı. 

Hüseyin ağabey vardı, ilk yoğurdu o yaptı. Herkes gelir, yoğurdu oradan 

alırdı. İlk mahalle çeşmesini de onun evinin önüne yaptılar. Yanında 

nar ağacı olduğu için “Narlı Çeşme” diye kalmıştı adı. 

Zeytinburnu’nda bütün kişilerin lakabı vardı. Burhan desen kimse ta-

nımazdı, ama Galiçyalı Burhan dediğin zaman herkes tanırdı. İbrahim 

diye bir arkadaşımız vardı, lakabı Bobi’ydi. Şef Muzaffer vardı. 

Herkes birbirine yardım ederdi, hiç kimse de kime, ne yardım ettiğini 

söylemezdi. O kişi mağdur olmazdı. Mahallede hiç öyle bir mağduriyet 

yaşanmadı. 

O zamanlar odun, kömür yakılırdı. Bize geldiğinde bize taşırdık, öbür ki-

şilere geldiğinde onlara taşırdık. Herkes birbirine çok yardım ediyordu. 

Beştelsiz Sahası,  
Özyeşiltepe Spor, 1979.



124 Zeytinburnu Anı Defteri

TAKIM ELBISELI IŞÇILER

Babalarımız işçiydiler ama işe fötrlü, kravatlı, takım elbiseli giderlerdi. 

Şimdi öyle giyinen yok, işçi olduklarına inanamazdın. Gerçek Atatürk 

evlatlarıydı hepsi, süper giyinirlerdi. Ben bir kere babamın işyerine git-

tim, babamı tulumlu tanımadım. Halbuki gümrükte işçiydi babam. 

Bir de babamın sesi çok güzeldi, çok güzel türkü söylerdi. 

Herkes birbirini işe sokuyordu, işsiz kimse yoktu. İşsizlik çok ayıp bir 

şeydi. Bir kişi çalışmazsa mahallede herkes ona kınayarak bakardı. 

“Bak işte, kazık kadar adam işe gitmiyor, anne-baba parasıyla geçini-

yor,” derlerdi. Tatillerde çocukları da işe sokarlardı. Mesela biz defter-

cide çalışırdık. Ne olurdu? Sezon sonunda bizim okul defterlerimizi 

verirlerdi. 

YAZ DOSTUM

Parası olan para verirdi, parası olmayan deftere yazdırırdı. Ay sonunda 

herkes götürür, borcunu yatırırdı. Paran olsun olmasın, ihtiyacın görü-

lürdü. Çünkü herkes borcuna sadıktı.

Bizim mahallenin ilk bakkalını Hacı ağabey açmıştı. Yukarıda da Cemil 

ağabey vardı tam okulun karşısında, o 5 kuruşu bile hesaplardı. Ucu 

kırık bir kalemi vardı, hep onunla yazardı. Şimdiki Yeşiltepe Camii’nin 

olduğu yerin aldı bakkaldı. 

Ben karne zamanına da yetiştim. Karneyle gaz veriyorlardı. Bizim adı-

mıza da çıkarmışlardı, gidip karneyle gaz ve şeker alıyorduk.

Bütün evlerde oruç tutulurdu. Çocukken de tutardık, sahurda güzel ye-

mekler oluyor diye sahura kadar uyumazdık. Kızıyorlardı tabii, küçük-

tük, okula gidiyoruz, “Niye oruç tutuyorsunuz,” diye. 

EĞITIM KALITELIYDI

Biz 60 kişilik sınıfta okuduk. Ben sınıf birincisiydim ilkokul 4’e kadar, 

derslerimiz hep iyiydi. Gaz lambasında çalışıyorduk, o zaman elektrik 

yoktu. İlk mahalle direkleri geldi, onların altında buluşma modası baş-

ladı. Zeytinburnu’nda direk altı muhabbetleri çok olurdu gençlerde. Bir 

direk vardı, herkes onun altında buluşurdu. Büyükler artık yürüyün gi-

din yatın, biz işe gideceğiz, derlerdi. 

Öğretmenlerimiz gerçekten kaliteliydi. Ben mesela hâlâ, ilkokulda öğ-

rendiğim tarih bilgimle bir tarih profesörüyle yarışabilirim, bana o 

aşıyı öğretmenim verdi. Öğretmenleri babadan daha ileri görüyorduk. 

Bizimki bayan öğretmendi, annemizden korkmuyorduk, öğretmenden 

korkuyorduk. Dövmesinden de değil, çok saygı, sevgi duyduğumuz için 

korkuyorduk. Sonra İhsan Mermerci Ortaokulu açıldı. Bizim arkadaş-

Beşiktaş, 1978.
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larımızdan orada okuyanlar şu anda İstanbul’da ve Türkiye’de önemli 

mevkilere geldiler, çok kaliteli bir eğitim vardı. 

MAHALLENIN RACONU

Babalarımız birbirlerinden borç alırlardı, kimin cebinde para varsa ve-

rirdi. “10 gün sonra vereceğim,” derdi, 10 gün sonra verirdi. Öyle senet-se-

pet isteme, verdim-vermedin, gibi para için kavga olduğunu ben hiç ha-

tırlamıyorum. Hasan ağabey vardı, sözü kanun gibiydi. Hasan ağabey 

işte bir-iki kere ufak tefek şeylerden hapishaneye girmiş çıkmıştı, Hasan 

ağabey ne derse o olurdu. Ama Hasan ağabey de büyüklerine saygıda 

hiç kusur etmezdi. Çok yakışıklı, erkek güzeli, 1.80’in üzerinde bir ağa-

beyimizdi, onu hepimiz sayar, severdik. Mahallede düğünlerde o hareket 

etmeden hiç kimse kavga etmezdi, yani argo tabirle, raconu o keserdi. O 

racon kestiği zaman onun lafının üstüne kimse laf söylemezdi. 

Mahallede ilk telefon bizim eve geldi. Ablam ebe, hemşire olduğu için 

ona bir öncelik tanıyorlardı. Mahallenin tek telefonu olduğu için evi-

mizde postane gibi kuyruk oluyordu. 

Okuma-yazma oranı çok düşüktü o zamanlar, annem ilkokul 5’i bitir-

mişti, bütün asker mektuplarını yazan, okuyan annemdi bizim mahal-

lede. 

Ben eskinin en çok dostluğunu, arkadaşlığını özledim ve saygı, sevgiyi 

özledim. Ben mesela, futbol kulübü başkanlığı yapıyordum, adam bana 

oğlunu emanet ediyordu. Babalar benimle olduğunu bildikleri zaman 

hiç sorun yoktu. 

BIR ANI

Bir gün Zeynepkamil’e gittim, paraları yedim orada, o zaman daha 

gencim, karşıya geçeceğim, para yok, kaldım Üsküdar’da. Üsküdar’ı bir 

geçsem tren pasom var. Ama nasıl geçeceğim? Hava da çok sıcak. Üs-

küdar’ın sahilinde tarihi bir çeşme var, o çeşmeden 3 saat boyunca su 

içtim. Karnım acıkıyor, su içiyorum, karnım acıkıyor, su içiyorum. 

En sonunda bir bayanla bir genç çocuk geliyordu. Cesaretimi topladım, 

gittim, benden küçük olmasına rağmen “Ağabey, bana bir bilet al da 

ben karşıya geçeyim,” dedim. “Para vereyim,” dedi. Ben yine de parayı 

almadım dilenci gibi görünmek istemedim, “Gelin, siz bileti alın,” de-

dim. Geldi, bilet aldı. Yoksa karşıda kalmıştım, geçemiyordum. Yüzme 

de bilmiyorum. O günü hiç unutmuyorum.
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Cabir Çelik
Rumeli, 1954

1967’nin Temmuz ayında Zeytinburnu’na geldik. 

KIZKARDEŞ IÇIN TÜRKIYE’YE GELMEK

Babamlar altı kardeş. Bir tane halam var. Halamı İstanbul’a evlendir-

mişler, babam da arasıra ziyaretine geliyor. Ancak halamın durumu-

nun perişan olduğunu görünce dönüp rahmetli dedeme demiş ki: “ Biz 

Türkiye’ye gidiyoruz, çünkü kardeşimiz böyle böyle bir durumda”. O za-

manlar kardeş bağı çok kuvvetliymiş. Kardeş kardeşe canını verirmiş, 

en azından ben öyle algılıyorum. 

Geldimiz zaman kirada oturduk. 10 iki göz evde yaşadık. Ben o zaman-

lar on yaşındaydım. Her birimiz işe başladık, çalışıyorduk. Beyazıt’ta 

çalışıyorduk, günlük harçlığım 1 liraydı. O 1 lira asla yetmezdi aslında. 

Lokantaya gidip az pilav, az kuru fasulye yerdik. Halbuki o zamanlar 

ben bir pilav bir buçuk pilav da yerdim ama param yoktu. 

Sonra istasyonun yanında üç gözlü bir ev aldık, halamız da yanımız-

daydı. Artık kira ödemiyorduk ama fakirlik devam ediyordu. Öyle her 

gün meyve yemek gibi bir imkânımız bile yoktu. Haftada bir gün bazen 

bir elma, bazen yarım elma. Rahmetli annem olanı adaletli bir şekilde 

hepimize paylaştırırdı. O günlerden bugünlere yavaş yavaş geldik. 

Zeytinburnu fazlasıyla çamurluydu. Buralarda altıyüz metre bir yer al-

mıştık ama rahmetli annem dedi ki: “Buralarda elektrik yok, çamur çok, 

burada oturmayalım”. Biz de Kazlıçeşme’ye gittik, orası da gecekonduy-

du ama biraz daha gelişmişti, en azından çamur yoktu. Orada 25 yıl hep 

birlikte aynı evde oturduk. Sonra tabii ki dağıldık. 

Zeytinburnu’na geldiğimizde Gökalp’te oturduk. Gökalp’tekiler genel-

de Karadenizli ve Trakyalıydı. Onlarla iyi anlaştık. O zamanki işyerleri 
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Mensucat Santral, Bornova, Aksu gibi yerlerdi. Ama biz küçük olduğu-

muz için Beyazıt’ta çalışırdık. Sabah yedide gider, gece onikide döner-

dik. 10 yaşındayız ama eve katkı sağlamak zorundayız. Rahmetli babam 

takkesini ortaya atardı, biz de haftalığımızı takkenin içine atardık. 

MISAFIRI DÖRT GÖZLE BEKLERDIK

Birbirimizle uyum içinde yaşardık. Büyüklere saygımız, hürmetimiz 

çoktu. Bir de dışarıdan gelen misafiri çok güzel karşılardık. Hatta mi-

safiri dört gözle beklerdik. Çünkü misafir gelince çok güzel sohbet, 

muhabbet olurdu. Bu yüzden bugünkü gibi “Bugün evde yokum, yarım 

yokum, bugün misafir kabul edemiyoruz” gibi durumlar olmazdı. Arna-

vut börekleri; pırasalı, ekşimikli, ıspanaklı… Böyle ikramlar yapardık. 

Fakirlik vardı ama saygı vardı. Saygıda taviz yoktu.

Dernek yoktu, biz vardık

Babam memlekette köyün idaresini yapıyormuş. Bizim bir konağımız 

varmış orada. Burada da çocuk halimizle o zamanki saygıyı devam etti-

riyorduk. Onlar yüz sene evvelinin muhabbetini yaparken, biz çaylarını 

kahvelerini getirir, kapının arkasında ayakta durur, bir şey istemelerini 

bekler, hizmetlerini görürdük. O zamanlar dernek faaliyetleri azdı. Ama 

komşular, mahalleliler organize olur, kapıdan kapıya giderek ihtiyaçla-

rı karşılamaya çalışırdık. 

Mesela biri geldi bana, “Ağabey, ben 200-300 lira zekât vermek istiyo-

rum. Siz daha iyi bilirsiniz, nasıl yapalım, istersen sana vereyim, sen 

ver” dedi. “Yok” dedim, “Bana verme. Sen benimle beraber gel”. Onu alıp 

iki çocuklu bir ailenin yanına götürdüm. Kızımız Arnavut, damat Gire-

sunlu. Kız hafif özürlü. İki bodrum aşağı indik. Yaşadığı yer kömürlük 

resmen. Zekât veren arkadaş 200 lira ayırmış vermek için, o hali gö-

rünce döndü sırtını, 200 lira daha koydu, 400 lirayı onlara takdim ettik. 

SOKAK MUHABBETINE DOYUM OLMAZ

Ramazan’da oruç tutmamak bizde mümkün değildi. Ramazan gelme-

den bir-iki hafta önce bizi heyecan basardı. İftarı da bazen kendi evi-

mizde, bazen komşularda yapardık. Gençtik, hangi hoca hızlı kıldırı-

yorsa o camiye teravihe giderdik. Teravihten sonra gelir çay, kahve ile 

muhabbet ederdik. O sokak muhabbetine doyamazdık. Gece 12’de, 1’de 

eve çağırırlardı, gitmek istemezdik. 

Sonra eve gelir, yatar, sahura kalkıp yemeğimizi yer, sabah da işe gi-

derdik. Rahmetli annem erkenden sahura kalkar, hazırlık yapardı. 

Kalktığımız zaman gider lambaları kontrol eder, yanmayan evlerdeki 

komşuları uyandırırdık. Komşularımız sahursuz kalmasın, biz de üzül-

meyelim diye herkes birbirini takip ederdi. 
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BÜYÜK KIŞLAR

1985’te benim babam rahmetli oldu. Biz de aşağıda oturuyoruz. O se-

nelerde buraya öyle bir kar yağdı ki –herkes bilir- tek başımıza yürüye-

mez, iki üç kişi kolkola girerek ancak yürüyebilirdik. Öyle büyük kışlar 

yaşardık. İşte 85’te evde cenazemiz var, sobamızı yakmışız. Bir kişi soba 

başında. Biz de gittik mezarımızı bulmaya çalıştık ama kardan, kıştan 

mezar diye bir şey görünmüyor. Kıştan dolayı herkes dükkânını da ka-

patmış, her aileden üç beş kişi olmak üzere 150- 200 kişi cenazemize 

gelmiş. Cenaze evinde tabii ki hüzün var. Teyze oğlum Adil ile Zeyno 

evlerinden börekler, çörekler getirmişler, gelenlere ikramlar yapmışlar. 

Cenazelerde on onbeş gün insanlar yalnız bırakmazdı insanları. Akra-

balık derecesine göre yemek, içmek, üzüntüsünü paylaşmak için gelip 

giderlerdi. 

O günlerden insanlığı özledim, komşuluğu özledim. İnsanların daha 

samimi olduğu o yılları anıyorum. Andıkça hoşuma gidiyor.
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Celalettin Şensoy
Samsun, 1953

1972 senesinde Ankara Hacıbayram civarındaki Osmaniye Camii’ne 

müezzin olarak atanmıştım. Daha sonra Zeytinburnu’na geldim, Mer-

kez Efendi Camii’ne… Geldiğimde Zeytinburnu tamamen gecekonduy-

du. Yollarında yürünemiyordu, çamurlar, çöplükler… Gittiğimiz yerler-

de “Nerede oturuyorsunuz” denildiğinde “Zeytinburnu’nda oturuyoruz” 

demeye çekiniyorduk. Çünkü diyorlardı ki: “Hocam, siz güzel bir hocası-

nız, ama daha güzel bir mekanda oturamaz mıydınız?” Ama çoğu zaman 

da çekinmeden sonunda dinleyenlere anlatırdık. 

Merkez Efendi civarı çok asude bir bölgeydi. Orada Türk vatandaşları-

mız, komşularımız olduğu gibi Rum vatandaşlar da vardı. iki tarafta iki 

tane hacımızın ayrı bakkalları, bir tarafta da Rum bakkal vardı. İnsanlar 

böyle ayrım yapmadan ilişkilerini devam ettiriyorlardı. O Rum bakka-

lımız bile böyle konuşmasa Rum olduğunu anlamazdınız. Hoca olma-

mıza rağmen bize dahi rağbet gösterirlerdi. Biz de “Ayrım yapmayalım, 

hangisi güzel satıyorsa, ondan alışverişi yapalım düşüncesiyle” Rum 

bakkala giderdik. İlişkilerimizi daima sıcak tutmaya çalışırdık. Hatta o 

Rum bakkal bana bir gün dedi ki: -İşte 1980’lere doğru artık anarşi de 

var- “Hoca, sen çok düzgün giyiniyorsun, düzgün giyinme, seni zengin 

zannederler, vururlar, kaçırırlar” Dedim ki: “Benim bu dinimin gereği” 

“Hep böyle mi giyinir Hocalar?” dedi. “Hocalar hep böyle giyinir” dedim. 

“Bizde de papazlar iyi giyinirler, ama sen yine buralarda dikkat et, seni 

seviyoruz” dedi. Gittiğimiz zaman bize ilgi gösterirdi, her şeyin en güze-

lini vermeye çalışırdı. İşte böyle çok güzel komşuluk ilişkilerimiz vardı, 

kimse bir yere giderken kapısını kilitlemezdi bile çoğu zaman. Merkez 

Efendi civarında çok zevkli anlarımız geçti.
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MERKEZ EFENDI DIRILDI

Merkez Efendi Camii’nde yatıyorum, nöbet tutuluyor. Çünkü camile-

re sabotajlar oluyor. Nöbetteyken saat 02.00 civarında cama vuruldu, 

kapıya vuruldu. Henüz bekârım, daha evlenmemişim. Efendim, kalk-

tığımda baktım 7-8 kişi ellerinde silahlı duruyorlar. Benim bir şeyim 

yok, silahım yok, nasıl karşı koyacağım? Ellerinde el bombaları… Böyle 

bir ses geldi kulağıma: “Korkma, yatağının altındaki çarşafa bürün, çık 

dışarı” gibi bir şey dedi. Bir elimi attım, hakikaten yatağın altından bir 

çarşaf çıktı, ama hiç kullanılmamış gibi bembeyaz, ona sarıldım, onla-

rın üzerine yürüdüm. Yürüdüğümde her birisi bir tarafa dağıldı. Şimdi 

belediyemiz sağ olsun, güzel bir şey yaptırdılar, merdivenler uzandı. O 

zamanlarda ahşap merdiven vardı, o da dar bir şey, iki kişi yan yana 

camiye girip çıkabiliyordu ancak. O insanlar birbirlerine zarar verdi-

ler ellerindeki silahlarla ve sabah olduğunda kanlarını temizledik. Bir 

müddet sonra bir tanesi caminin tuvaletini kullanmak üzere geldiğin-

de yanında iki kişiyle, o iki kişi girdi, o girmiyor. Kendisinin de ayağı 

alçıda… “Niye girmiyorsun” dediler. Ben de böyle sırtımı verdim, din-

liyorum ne konuşacak acaba diye. Dedi ki: “Evliyalar ölmez diyorlardı, 

ben bunu burada yaşadım”. “Nasıl yaşadın, ne oldu?” “Biz camiye zarar 

vermeye gitmiştik, fakat Merkez Efendi kefeniyle beraber kalktı, üzerimi-

ze yürüdü” dedi. Zaman geçti aradan, o gençlerle bile iyi ilişkilerimiz 

oldu. Niye öyle yaptılar? Böyle bir dolduruşa gelmişler. Allah bir daha o 

günlere getirmesin bu milleti. Merkez Efendi’de böyle inişli çıkışlı an-

ları yaşamak nasip oldu. 

Celalettin Şensoy ve 
arkadaşı, Merkezefendi 
Camii avlusu, 1976-77.
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Bizim Hacı Emin amca, Allah rahmet eylesin, geldi dedi ki: “Hocam, bir 

hanımefendi, açık saçık bir hanım sizi bekliyor dışarıda” “Kimdir” de-

dim, gittim baktım, “Öyle açık seçik, o kelimeyi onun yanında kullanma, 

ayıp olur” dedim. Baktım, çok ünlü bir kişi, o zamanlarda doçent, ismini 

vermeyeceğim, bir gazetede de gazeteci, araştırma yapıyor. Camilerde 

şeriat var mı, şeriatçı var mı araştırıyor, onlarla görüşmek istiyor. Ben 

gittim karşısına, “Siz kimsiniz”, dedi. “Caminin ben hocasıyım, buyu-

run kardeşim” dedim. “Hocam ama siz takım elbise giyiyorsunuz, tam 

şeriatçı değilsiniz herhalde” dedi. “Yok, şeriatçıyım” dedim. “Peki, ben 

buradaki şeriatçıların lideriyle görüşebilir miyim?” dedi. “Buradaki şe-

riatçıların lideri de benim caminin görevlisi olduğuma göre, buyurun 

efendim” dedim. “Yahu, böyle mi oluyor?” dedi. Böyle, o anda da benim 

cebimde telsiz telefon çaldı. Şimdiki gibi cep telefonu yok, zaten normal 

telefon da yok. Ben bir telefonla ev sahibi oldum, evimdeki telefonu bi-

risi zorla benden satın aldı ve telsiz telefon da çok az kişide var. Elektro-

niğe merakım olduğu için o telsiz telefonu da geliştirdim. Evimde tele-

fon çalınca cebimde çalıyor. Baktı baktı, dedi ki: “Bu neydi?” “Bu telefon, 

Almanya’dan bir vatandaş aradı” dedim. “Beni buraya gönderenlere ben 

diyeceğim ki siz camilerde ne gericiliği, ne yobazlığı arıyorsunuz? Hoca 

cebinden benim görmediğim bir şeyi çıkarttı, Almanya’yla konuştu di-

yeceğim” dedi. Ondan sonra o hanımefendinin İslam’a bakış açısı de-

ğişti, şu anda hayatta, profesör oldu. 

Camimiz, Merkez Efendi Camisi küçük olduğu için insanlar yer bul-

makta zorlanıyordu. Kandil günlerinde ve ramazan günlerinde gün-

düz namazları olsun, gece namazları olsun sıkıntı oluyordu. Hatta bir 

gün hanımefendinin birisi hanımlar kısmına şöyle bir bakıyor, dolu 

görünce “erkeklerle beraber kılayım” diye erkeklerin içerisine giriyor. 

Kavga ediyorlar. Erkekler almak istemiyorlar, o “illa burada kılacağım” 

diyor. Neyse, ben gittiğimde “Hocam, niye hanımları camiye sokuyorsu-

nuz” dediler. “Cami Allah’ın evi, hanım-erkek ayrımı olmaz, ama hanım-

ların namaz kılacağı yer ayrı, erkeklerin namaz kılacağı yer ayrı” dedim. 

O hanım bana dedi ki: “Siz hoca mısınız” “Evet efendim, buyurun” de-

dim. “Niye ayrım yapıyorsunuz” dedi. “Hanımefendi, ben yapmıyorum, 

ayrımı Allah yapmış. Tamam, seni hanım olarak yaratmış, bunları da 

erkek olarak yaratmış. Erkeklerin namaz kılacağı yer ayrı, hanımların 

da namaz kılacağı yer ayrı” dedim. “Yok, ben burada kılacağım” dedi. 

Onu da kırmamak adına dedim ki: “Hanımefendi, siz ne kadar namaz 

kılacaksınız, kaç rekat kılacaksınız, zamanınız var mı? Burada kılanlar 

çok uzun kılıyor, bir saatten önce çıkamazsın, en azı yarım saat” “Ben 

en azını kılacağım. En azı ne kadar?” dedi. “İki rekat” dedim. Belki de 

camiye ilk defa geliyor hanımefendi, “İki rekat kılanlar burada kılıyor 

-hanımlar kısmını gösterdim- burada kılarsanız 10 rekat kılacaksınız” 

dedim. “Ooo, ben çok kılamam, zamanım yok” dedi. İki rekat kılanların 

arasına onu gönderdim, orada kıldı. Bana da giderken şöyle bir baktı, 

Merkezefendi Camii’nde 
hutbe, 1978.

Kızı Betül ile, 
Merkezefendi,  1978
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dedi ki: “Hocam, Allah senden razı olsun, bana iki rekat kılanlar burada 

kılıyor, 10 rekat kılanlar da burada kılıyor diyen olmadı” Bana bir de dua 

etti. Namazdan sonra cemaatimizden Hacı Abdurrahman Efendi -Allah 

rahmet eylesin- bana geldi, dedi ki: “Hocam, sen o hanıma ne söyledin de 

hemen senin söylediğini kabul etti? Biz o kadar yalvardık yakardık, ba-

ğırdık çağırdık, kavgalar ettik bir türlü dinletemedik” “Ben işte Allah sizi 

hanımefendi olarak yaratmış, onları da erkek olarak yaratmış ve fazla 

zamanınız olmadığını da düşünerek, fazla da bir şey bilmediğini düşü-

nerek ona yansıtmadan dedim ki siz iki rekat mı kılacaksınız, on rekat mı 

kılacaksınız? İki rekat kılacağını söyleyince onlar burada kılıyor dedim, 

bana da dua etti” dedim. Kavgayı bu şekilde önlemiş olduk. “Allah razı 

olsun Hocam” dediler. 

Laz Hacı Emin amca vardı, Şükrü amca vardı, Reşat ağabey vardı. On-

lardan şimdi hayatta olanlar var, vefat edenleri de var. İnsanların bir-

birlerine karşı çok muhabbetleri, saygıları vardı. Hocaya karşı ilgileri 

de çoktu. 

Caminin etrafında boş alanlar vardı, orada iftar sofraları kurarlardı. 

Oruç tutanlar da, tutmayanlar da gelirdi, orada yemek yerdi ve hiç belli 

etmezlerdi tutanlar tutmayanlara, tutmayanlar tutanlara. Gayrimüs-

limlerin de gündüz bir şey yediğini görmedim ramazanda. İnsanların 

birbirine karşı saygısı, sevgisi, hürmeti had safhadaydı. 

Şimdi elhamdülillah biz toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz. Bakıyoruz, 

60-70 yaşında, 80 yaşında kişiler için yer vermeyen gençler var. O devir-

lerde çok önem verilirdi yaşlılara, ellerinden tutulur götürülürdü, in-

sanların birbirlerine karşı saygısı, sevgisi, hürmeti çok güzeldi. Yaşlılar 

gençlerin halini düşünürdü, onlara dua ederlerdi. Allah benim gibi sana 

da yaş versin, benim gibi sen de yaşlanasın gibi dualar edilirdi. Gençler, 

hanımı erkeği büyüklere karşı saygıda, sevgide kusur etmezlerdi. 

Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim

Bir ben değil âlem sana hayran diye sevdim

Evlad-ı iyalden geçerek ravzana geldim

Ahlâkını methetmeden Kur’an diye sevdim
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Cemal Aslan
Samsun, 1951

1960’ta dayımın vasıtasıyla Samsun’dan İstanbul’a geldik. Ben küçük bir 

çocuktum. Annem babam ve bir de ablam vardı. Daha büyük ablamlar 

evlenmişti. Dayım bizi gelip Zeytinburnu’nda Veliefendi’ye yerleştirdi. 

1.5 yıl orada yaşadık. 

Modabağ’da büyük bir inşaat malzemeleri dükkânı vardı, orada babam 

bekçilik yapıyordu. Oradaki malzemelerle taşocaklarında gecekondu 

yaptık. Aslında adam çift sürmüş, ekin ekmişti, tam mahsul biçim za-

manıydı. Babam o zamanın parasıyla adama 500 lira veriyor, adam da 

arsayı bize veriyor. 400-400 metrekare bir yer. 

GECEKONDUMUZ 19 KEZ YIKILDI

O zamanlar gecekondular gece yapılırdı. Babamlar birkaç kişi birikir, 

birbirlerine yardım ederek gecekonduları yaparlardı. Harçsız ev yapı-

yorsun. Sabahleyin yeşiller gelip yıkarlardı onu. Ondokuz sefer yıkıldı 

bizim gecekondu. Elbette yıkım sırasında kırılan dökülen, ziyan olan 

çok ama pes etmiyorlardı. 

Sonra biri babama akıl verdi. “Gecekondunu cumartesi gününe denk 

getir, Pazar günü sıvasını, iç sıvasını ve badanasını yap. Sonra pazartesi 

belediye açıldığı zaman git harcını yatırıp ev yaptığını bildir. Evin har-

cını yatırırsan gecekondunu yıkmazlar” demiş. Babam da öyle yapmış. 

Orada yıkılmayan ilk gecekondu bizimkiydi. 

TENEKEDEN SOBA

Tabii ki o zamanlar koltuk, masa, sofra diye bir şey yok. Zaten gece-

kondu da bir oda, bir mutfak, bir köşeye bir perde çekilerek yapılan bir 
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banyodan ibaret. Tuvalet bahçenin arka tarafında. Herkesinki öyleydi. 

Yemeği annem pompalı gaz ocağında yapardı. Kışın soba yok tabii. Para 

yok çünkü. Normal gaz tenekesini kesip çiviyle delik yaparlardı. O tene-

keyi gaz ocağının üstüne koyar, tenekenin ısısıyla ısınırdık. 

Ben o zamanlar küçüktüm. İhsan Mermerci Lisesi o zaman ortaokuldu. 

Ortaokulu orada okudum. Yaya gider gelirdik, her taraf çamurdu. İnce 

bir ceket sırtımızda, başımızda da polis şapkası gibi terekli şapka vardı. 

Bir kış fırtınada şapkamı aldı götürdü rüzgâr, 10-15 dakika onu kova-

ladım. Ayakkabılar da yırtık olurdu, içleri çamur ve su dolardı. En az 

iki ders ayaklarım ısınmazdı. Ayaklarımız ısınsın diye hareket ederdik. 

Böyle eziyetlerle giderdik okula. 

GAZETECI ÇOCUK

Sabahleyin saat 05.30-06.00’da kalkardım, Zeytinburnu İstasyonu’nun 

orada tek gazete bayisi vardı. O zamanlar oradan dağıtım yapılırdı. 

Oradan yüz gazete alırdım. Veliefendi’de o zaman yeni yapılmış olan 

bloklarda o yüz gazeteyi bitirdim. Yüz gazeteden 2.5 lira kazanırdım. O 

para okul harçlığım olurdu. Annemle babam elbette çocuklarını rahat 

ettirmek isterlerdi ama ellerinde yoktu. İnsan daha iyi şartlarda çocuk-

larını geçindirmek istemez mi? Ama yok. Kimisinin evinde doğru dü-

rüst çorba kaynamıyor. O zaman oradaki insanların hepsi fakir. Biraz 

durumu iyi olsa orada durur mu? 

MAHALLENIN EBESI

Emrullah Büyük diye bir arkadaş vardı, Trabzonlu. Onun hanımı Seli-

me Abla’nın taşocaklarında iyiliğinin dokunmadığı kimse yoktur. Hem 

ebeydi, hem iğne vururdu. Kimseden de beş kuruş almazdı. Selime 

Abla orada parmakla gösterilirdi. Sanırım 95’lerde öldü. Ölümüe kadar 

herkes ona saygıyla yaklaşırdı. Çünkü komşulardan biri rahatsız olsa 

hemen çocukları Selime Abla’ya gönderirdi. Biz gidip onu çağırırdık. 

Hemen işini bırakır, bizimle beraber gelirdi hasta evine. O civarın ebeli-

ğini de yapıyordu. O zamanlar hastaneye giden kimse yoktu ki! 

Kapılar kilitli değildi. Herkes birbirinin evine destursuz giriyordu. Ka-

pıyı vurup “Selamunaleykum” diyerek hop içeri girerdik. Böyle bir sa-

mimiyet vardı. Çünkü azdık, herkes birbirini tanırdı.

Demirciler Sitesi’nin civarında bir yerden bacağım kalınlığında su 

akardı. Bütün mahalle suyunu oradan taşırdı. Omuzluklar yaparlardı, 

kovalarla, tenekelerle su taşırlardı. Bir iki eşekle gelip oradan aldıkları 

su ile su satanlar vardı. 

Elektrik bile 66-67 yıllarında geldi. Önce direkleri diktiler, sokak lam-

baları oldu. Tel Tel o zaman çekildi ama evlere elektrik çekmek yasaktı. 
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Ama herkes bir tel yapmıştı, kancalı uzun bir sırıkla tele takardı kendi 

telini. Kabloyu içeri uzatır bir ampul bağlardı. Millet evini onunla ay-

dınlatırdı. Öyle saat falan yok tabii, hep kaçak. İki üç arayla zabıta ge-

liyor, o telleri koparıp koparıp atıyordu. Ama yapacak bir şey yok, onlar 

gittikten sonra yine takıyordu vatandaş. Hiç olmazsa bir ampulüm ol-

sun diyerek takıyordu. 

KALACAK YERI OLMAYANI MISAFIR EDERDIK

Taşocaklarındaki ilk kahve Emrullah Ağabey’in kahvesiydi. Sonra Yıl-

maz Ağabey’de öbür tarafa açtı bir kahve. İkisi de ikinci taşocakların-

daydı. Biri bir başında, öbürü öbür başında. Akşamları millet oturur, 

sohbet eder, oyun oynardı. Uzaktan gelenler olurdu, barınacak yeri 

olmayan. Kahvede otururken onun yabancı olduğu anlaşılır, hemen 

“kimsin, nesin, kalacak yerin var mı?” diye sorulurdu. Misafir edebilen 

alıp götürür, misafir ederdi. 

KRAMPON SEVINCI

Çocukluğumdaki en çok sevindiğim olay krampon alışımdı. 13-15 yaşla-

rındayım. Çırak olaran çalışmaya başlamıştım. Babamdan gizli kram-

pon almıştım. Korkumdan dışarı da çıkaramıyordum. Akşam yastı-

ğımın altına koyardım. Mahalledeki diğer arkadaşların da kramponu 

yoktu, alamıyorlardı. Ama ben gizlice alsam bile, diğer arkadaşlarıma 

göre bizim durumumuz iyi diye düşünmüştüm. Krampon haftaiçi yata-

ğın altında dururdu. Cumartesi Pazar çıkarırdım, onunla top oynardım. 

Candan öte kardeştik biz arkadaşlarla, öyle samimiydik.
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Cemal Topuz
Samsun, 1948

1968’de buraya geldiğim zaman buralarda doğru dürüst yol yoktu, her 

taraf çamur içindeydi. Asfalt yoktu, gecekondular vardı, herkes birbirini 

tanırdı. 

Çeşmeler vardı, çeşmelerden su alıyorduk. Ondan sonra sular kesildi, 

suları gidip sağdan soldan almaya başladık. Tayyip Erdoğan geldiği za-

man Nurettin Sözen’in “7 yılda gelmez” dediği suyu 7 ayda getirdi. On-

dan sonra susuzluktan kurtulduk Allah’a çok şükür. 

70’LER VE 80’LER…

Şimdi bu apartmanlar olduğundan beri herkes modernliğe kaçtı. Sün-

ger yataklar bak, yatak düzeltme yok şimdi, koltuk düzeltme yok, ça-

maşır yıkama yok. Eskiden çamaşır yıkıyorduk leğenlerde, herkeste o 

leğenlerden vardı. En gıcık olduğum şey de oydu, akşama kadar çama-

şır yıkamak… Hanım bir işe bakamıyor ki çocuk büyütecek, çocukları 

yedirecek içirecek, çocuklar ağlar. İki üç çocuğun olduğunda hayatın 

kaydı zaten. 

Gazocağı vardı o zaman, tüp vardı, ufak tüpleri yakıyorduk. Böyle fısfıslı 

gazocakları… Fakirlik vardı ama yine de paramız çok değerliydi. Dolar, 

mark yasaktı burada. Zaten 80-81 senelerinde dolar geldiği zaman bu-

raya Türk parasının değeri yavaş yavaş düştü.

Her şeyden önce o zamanlarda zam duymazdık fazla. “Ona zam, buna 

zam” hikayeleri sonradan oldu. Herkes, o zamanda herkes ev sahibi 

oldu.

Zor zamanlar geçirdik. Ecevit geldi, “Ben düzelteceğim” dedi. Tüp yok, 

yağ yok, işçiler maaşını alamıyor, duyuyoruz. İşte mazot yok, benzin 
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yok. Bir kış olurdu, biz ekmek bulamazdık. Fırınlar sırayla, polisler cop-

la girişirdi sıraya girmeyenlere. 86-87 senelerinde kar yağdı, çok kıt-

lık, zorluk çektik. Benim çalıştığım meslekte çok iş vardı da, ben ufak 

işyerlerine girmedim. Sokakta adam arıyorlardı. Bir Alman firmasına 

girdim. Almanya’da da fabrikası varmış 23 yıllık, burada da 1600 kişi ça-

lışıyordu. Yalnız insana çok önem veriyorlardı. Çok adam alıyorlar, çok 

da atıyorlardı. Sonradan atmaya başladılar işe yaramayan, çalışmayan 

insanları, biz aynı yerden emekli olduk. 

50 kuruş gidiş, 50 kuruş gelişti. Gidip geliyorduk minibüsle. Sonradan 

bir bisiklet aldım. O bana daha iyi oldu, hemen 5 dakikada gidiyordum.

İnsanlar hep birbirini tanıyordu, bir sevgi-saygı vardı. Yabancı yoktu, 

biliyor musun? Hep aynı insanlar, buranın yerlisi. O zamanlar biz daha 

gençtik, komple sinemaya giderdik. Gençler yorgunluk dinlemezdik o 

zamanlar, çalışmışsın, yorulmuşsun aslında, sinemada yorgunluğu-

muz giderdi. Yarım yamalak bir yemek yerdik, doğru sinemaya… Gez-

meye de Gülhane Parkı’na ya da Lunaparka giderdik. 

O zaman herkes oruç tutuyordu. Herkes pencerelerde ezan dinlerdi, 

ezan okunduğu zaman da sofra hazır olurdu. Bambaşka bir şey vardı 

o zamanlar. 

Bayramlarda da bir şey vardı, kurban kesildiği zaman yahut ramazan 

bayramında değişik bir hava olurdu. Herkes birbiriyle bayramlaşırdı. 

Cenaze ve düğüb olduğu zaman da insanlar birbirlerinin davetine gi-

derdi. 

Bence o zamanlar daha iyiydi. Parayla pulla mutlu olamıyormuş insan, 

ben onu anladım. Yaşlanmadan evvel, benim durumum şimdiki gibi 

olsaydı, hayatımda yüzüm gülseydi. Şimdi bundan sonra benim trilyo-

num olsa ne olacak, katrilyonum olsa ne olacak? 

Düğün fotoğrafı, 1974.

Eşi ve çocuklarıyla, 1986.
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Cemalettin Özcan
Sakarya, 1947

Geldiğimizde Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nin yüzde 90’ına yakını ge-

cekonduydu. Fakirlik, yolların hali, elektrik, su derdi, alışveriş derdi… 

Hane halkı olarak küçük çocuğumuz olsun, kız çocuklarımız olsun dı-

şarı gönderemiyorduk. Bakkaldan bir ekmek almak için güvensiz bir 

ortamda olduğumuz için malul emekli asker olarak bütün yük bana 

kalmıştı. Bu halimle alışverişimi yapar, evimin geçimini sağlamaya ça-

lışırdım. 

KANALIZASYON SIKINTILARI

Kanalizasyon sıkıntısı vardı. Sular kesilirdi. Bir sabah saat 7’ye 10 var, 

acı acı kapı çalındı. Açtım, oturduğum binanın altında iki perdeci dük-

kanı var, perdeci arkadaş: “bütün giderlerinizi kapatın, dükkanı diz boyu 

pis su bastı, af buyurun tahliyesi gereken kanalizasyona giden pislikler 

dükkana doldu, işçilerim işi bıraktı gitti”, dedi. 10 güne yakın süre bü-

tün aile kap kacak içerisine büyük küçük abdestlerini giderip sonradan 

temizliği yapıldığı için şu anda denize giden hipodromla Zeytinburnu 

arasındaki dere yatağına dökmek kaydıyla ihtiyaçlarımızı giderme ci-

hetine gittik. 

GECEKONDULAR APARTMANLARA DÖNÜŞÜNCE

Semte yeni gelmiş, yerleşmiş olmama rağmen hoşbeşe, güle güle otur 

demeye gelenlerle zamanla samimiyetlerimiz oluştu. Ramazanlarda ol-

sun, bayramlarda olsun gidip gelmeler devam etti. Gecekondular kat 

karşılığı müteahhitlere verilmeye başladıktan sonra o temiz samimiyet, 

alçakgönüllülük, mütevazılık sanki sihirli bir el değmiş gibi ortadan ya-

vaş yavaş kalkmaya başladı. İnşaatlar bitip herkes kendi katına çıkmaya 



139Zeytinburnu Anı Defteri

başlayınca alt komşunun üst komşuyla, üst komşunun bir üst komşuyla 

irtibatları ne derece kesintiye uğradı bilemeyeceğim. Ama gidip gelme-

ler kesildi. Yolda karşılaşırsan lütfen bir selam, o da borçlu çıkmayayım 

diye… Kafa döndürmeler başladı, hasılı bayağı değişiklikler oldu. Eski 

güzel günler gitti, şimdi yapmacık bir gülümsemeyle, doğal olmayan bir 

selamlaşmayla geçiştirme dönemleri başladı. Görüştüğümüz dostları-

mız haricinde komşularımızda yaşlı, hasta insanlar vardı. Hanım gün 

arkadaşlarıyla olsun, komşu eşleriyle olsun zamanla tanışma ortamı 

olunca, kim yaşlı, kim hasta, kim fakir, kim orta halli, zengin, bizden 

daha iyi duyumlar almaya başladı. Böylece evime gittiğimde bir bakar-

dım, kapıda bir tencere, zaman zaman bir tabak, zaman zaman bir tepsi 

“Al, da filan teyzeye götür, bakanı yok, edeni yok, kendi hasta, pişiremi-

yor” derdi. Giderdik, kapıyı açınca titreyen bir vaziyette o hasta, yaşlı 

insanlar önce bir ağlama, arkasından bir teşekkür, “Lafı mı olur, evde 

pişeni aldık geldik” dediğimiz komşu büyükler… Zamanla ömürler bitti, 

ölümler oldu, mirasçıları satışları yaptılar. Aldıkları paralarla daha gü-

zel ortamlar temin ettiler, uzaklaşmalar başladı. Yok artık o eski saygın 

ortamlar, herkese de gidip gelemiyorsun şimdi. 

UZUN UZUN BAYRAM ZIYARETLERI

İnanın hiçbir akrabalık bağı olmayan konu-komşumuzla ramazan 

akşamları birbirimize iftar verme ortamları vardı. Biz çağırırdık, on-

lar çağırırlardı, ramazanın nasıl geçtiğini anlamazdık. Teravihlerimiz, 

okumalarımız, Kur’an hatimleri… Akrabalık bağı olmadığı halde çolu-

ğumuzu çocuğumuzu emanet edip bir yerden bir yere 2-3 günlüğüne iş 

takip ettiğim komşularımız oldu. Eskiden bayramlar güllük gülistanlık, 

muhabbet, tatlılıktı. Neler yapardık? İkramımızı alırdık, ziyarete gitti-

ğimiz yerde “ne gereği vardı” şeklinde sitayişle, hoşbeşle karşılaşırdık. 

Her evin kendi imkânı dahilinde eliyle yaptığı tatlıları olsun, yemekleri 

olsun yemeden içirmeden, tattırmadan bırakmazlardı. Akşama kadar 

birinci, ikinci günde gidecek yerlerimizi bitirelim kaygısıyla yarım saat, 

15-20 dakika oturup kalkalım dediğimiz yerlerden bin bir sitem aldığı-

mız için ziyaretimizi uzatmak zorunda kalırdık. 3-4 günlük bayramda 

ancak bitirirdik ziyaretlerimizi. 

Kalbimde yer alan hatıralarım var mı? Akşam mesai bitişi servise bin-

diğimizde arkadaşlarımızla, Bulvar Caddesi’ni geçip şimdiki Hatboyu 

tabir edilen tren yoluna paralel sokaklardan tangır tungur servisle Ata-

köy’e giderken gecekondu bölgesindeki o çocukların hali, giyim kuşam-

ları, kapı önlerinde oturmuş yaşlı teyzelerin üstü başını içim almazdı. 

Cebimden kantinden para bozdururdum. İmkanlarım dahilinde servisi 

yavaşlatırdım, insan adımı hızında o çocuklar sıraya girerdi, her biri-

nin avucuna harçlık koyardım. O günleri unutamıyorum. Şimdi o gece-

İstihkam Okulu,  
Narlıdere, İzmir, 1971.

Annesi ve torunu 
Mecidiye, 1967
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kondu bölgeleri kat karşılığı apartmanlara devretti yerlerini. Ama ben 

o günlerimi unutamıyorum.

Bahçeli gecekondularda oturan komşularımız, hiçbir akrabalık bağı 

olmadan burada tanışıp, burada komşu olup, samimiyetimizi burada 

üst seviyeye çıkaran ahbaplar olarak hepimiz “ah o bahçeli evler, ah o 

gecekondu ortamları, ah o komşuluk ortamları” diye diye hep geçmişe 

hasret içinde yaşıyoruz. Geçmişi yaşatıyoruz.

Hakan Özcan’ın doğum günü, 
İzmir, 1973

İnegöl, Oylat, 1967.
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Cemil Üngör
Zonguldak, 1939

Ben Zonguldak’tan geldim İstanbul’a. Burada iki ağabeyim vardı, on-

ların yanına geldim. Birkaç gün kaldıktan sonra “Gitme” dediler. Ben 

de yoklamamı falan yaptırmışım da bekliyordum. Onlar gitme diyince 

kaldım, birkaç ay gezdim. Evlendikten sonra askere gidip geldim. Sonra 

ağabeyimle birlikte oturmaya başladık burada. İki yıl birlikteydik. 

Ben Yenikapı’da çalışırdım. Benim işimde cumartesi çalışan olmazdı. 

Cumartesi pazardan istifade ederdik biz. o yüzden haftasonları abimin 

yanına giderdim. Ne yaparsak abimle birlikte yapardık. Başka irtibatım 

yoktu ki! 64’te evlenince de işte ağabeyimin yanına yerleştim. 

Evlendiğim zaman zaten işim vardı, çalışıyordum. Geçinecek paramız 

vardı, idare ediyorduk. İçki yok, kumar yok, para harcayacak yer yok; 

geçinip gidiyoruz. Sonra Zeytinburnu’na geldik. Önceleri 1, 1.5 oda bize 

yetiyordu. Bir çocuğumuz oldu, iki çocuğumuz oldu derken buralarda 

kaldık. 

ÇIRPICI ÇAYIRI’NDA MANDALAR

Telsiz Mahallesi öyle çamurdu ki çıkmanın imkânı yoktu. Benim ayak-

kabım sağlam ben gideyim, diyemezsin. Çizmesi olan belki giderdi. 

Çırpıcı Çayırı o zaman hakikaten çayırdı. Çayır olduğu için mandalar 

gezerlerdi aşağı yukarı. Oradaki gölde yatarlardı. 

Bahçelerin kimisinde dut, kimisinde şeftali, kimisinde kiraz var, ayva 

var. Bahçesi biraz geniş olanlar bir şeyler eker dikerlerdi. Veliefendi’de 

boydan boya bahçe vardı, kara pancar olurdu orada. Avlunun kenarına 

gider “Bana oradan maydanoz versene, nar versene” derlerdi. O zaman 

gübre diye bir şey yok. Biberi, domatesi ısırınca su fışkırıyordu; ağzının 

tadıyla yiyordun. 
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HAFTASONU KAHVE TOPLANTILARI

Memleketten hemşerilerimiz buralarda gecekondu yaptılar. Sahipli 

yahut sahipsiz arsalar aldılar ve buralarda Bozkurt, Sümerbank gibi 

fabrikalarda çalışmaya başladılar. Bazıları Akfil’e girdi. Üç vardiyalı 

çalışırlardı ama evleri işlerine yakındı. Hafta arası herkes işe giderdi. 

Haftasonları kahvelerde toplanırdık. Tanıdıklar, hemşehriler, ahbaplar, 

sohbet ederdik. Akşam olduğunda herkes yine kendi evine giderdi. 

BIR IŞIN DÜŞTÜYSE IŞIN GÖRÜLÜR

Bağ Camii’den aşağıya doğru bağlar vardı. Bağların arasından çeşmeye 

inilirdi. O zaman orada büyük ağaçlar vardı. Herkes suyu oradan alırdı. 

Zamanla daha çok kişi su almaya başladı oradan. Sorardık birbirimi-

ze, “Nereye gidiyorsun?” diye, “Su almaya gidiyorum”, “Beraber gidelim 

o zaman” diyip birbirimize destek olurduk. Orası tarla içi olduğundan, 

yağmur yağmadığında biraz daha normal oluyordu ama yağmur yağ-

dığında çamur çapak giriyor, suyu alıp dönüyorduk. 

Bir işim düştüyse, işim görülürdü. Bir işin düştüyse işin görülürdü. Her-

hangi bir konuda yardıma ihtiyacın olursa muhakkak yardım eden bu-

lunurdu. Biz Çerkezler hep kalabalık olurduk. Kimseye de sataşmazdık. 

Ama birbirimize çok bağlıydık. Cenaze, bayram, hasta ziyareti bunları 

hiç kaçırmazdık. O zamanlar şimdiki gibi telefon yok. Ama bir haber 

ağızdan ağıza dolaşırdı, sabah bir bakmışsın ki bir sürü kişi ne işin var-

sa onu görmeye kapına gelmiş.

Hırsızlık yok, arsızlık yok, kıskançlık yok! Kardeş kardeş yaşadık gittik. 

Teklifsiz yaşardık. 

Askerden yeni geldiğimde elimde tespihe alışmıştım. Buraya geldiğim-

de bacak bacak üstüne atıp tespih çekiyordum. Fehim diye bir ağabey 

Düğün fotoğrafı, 1960.
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vardı, şöyle bir baktı benim o halime. Ben ne yaptım? Öldüm! Yavaş ya-

vaş kalktım, tespihi cebime attım, eve gidince de eve attım, bir daha 59 

yaşına kadar elimi sürmedim. O kadar utandım ki o bakıştan, o kadar 

gücüme gitti ki! 

Necdet’le Ahmet’in babaları, Fehim Ağabey, teyzemin oğlu, Ramazan 

Özcan, bunar yaşlı takımı. Bize nasihat ederlerdi. “Öyle olmasın” derler-

di, “Böyle olsa daha iyi olur” derlerdi, bize yol gösterirlerdi. Ama daima 

iyi tarafıyla. Allah rahmet eylesin hepsine. Az çok dinden bahsederlerdi, 

onları can kulağıyla dinlerdik. 

Ramazan geldiği zaman herkes orucunu tutar, teravihine gider. Vardi-

yaya gidecek olan teravihe gidemez, işine giderdi, yani herkes yapabile-

ceği kadarını yapardı. Bayram olduğunda büyüklerin yanına giderdik. 

Bizim Osmaniye’de, Bakırköy’de akrabalarımız vardı, oralara giderdik. 

İcabında Çeliktepe, Levent taraflarına da giderdik, uzaktan akrabaları-

mız vardı orada. Eskiler “Zamanı gelince bu günleri özleyeceğiz” derler-

di. Hakikaten de öyle oldu.

Çocukları, 1962.
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Cengizhan Mutlu
Yozgat, 1952

Zeytinburnu’na ilk gelişimde 14 yaşındaydım, 1965 senesiydi. 3 ay yaz 

tatilinde Sümer Mahallesi’nde, teyzemin yanında kaldım. Ondan sonra 

öğrenci olduğum için memleketime tekrar döndüm. Liseyi bitirdikten 

sonra 1969’da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne girmek için İs-

tanbul’a temelli geldim. İlk 3 ay Şişli’de anneannemin yanında kaldım. 

KASABA HAYATINA EN YAKIN YER ZEYTINBURNU’YDU

Kasabadan gelen bir insan için Şişli daha sosyal, daha asil bir yerleşim 

yeriydi. Kasabadan hayatına alışmış olduğum için orayı garipsedim. 

“Burası bizim yerimiz değil, en iyisi teyzemin yanına gideyim,” diye Zey-

tinburnu’na geldim. 

Teyzem, Allah nur içinde yatırsın, nihayetinde annemin ablası olarak bize 

anne yarısı gibi kucak açtı, evini açtı, sofrasına buyur etti. Ama ben 2-3 

ay onun yanında kaldıktan sonra tek başıma ev tuttum. Çünkü onun da 

evi küçüktü, evli oğlu vardı. Gecekondu hayatı zaten zor, bir de ben yük 

olmamak için oradan ayrıldım. O günden bugüne Zeytinburnu’ndayım. 

GÖNÜLLER ZENGINDI

İnsan geriye dönüp baktığında millet olarak yahut toplum olarak kay-

bettiğimiz bazı değerleri görüyor. O zamanlar her ne kadar gecekondu-

da yaşasalar da, evleri derme çatma tahtadan, tenekeden olsa da insan-

ların gönülleri çok zengindi. 

Çünkü orada insanlar birbirlerine komşuluk ilişkisinden öte aile gibi 

davranırlardı. Çeşme başına gittiği zaman şöyle oranın gençleri ben de 

dahil, büyüklerimizin kovasını evine taşırdık. 
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Akşamları herkes çıkardı, sokak lambasının altında yerlere çul serer-

lerdi, sanki köy havası gibi oturur, sohbet ederlerdi. Birbirleriyle çay, 

kahve yahut da yaptıkları börek gibi şeylerle ikramlarda bulunurlardı. 

TEKNOLOJI ARTTIKÇA SEVGI BAĞLARI KOPTU

Güzel yıllardı, çok güzel zamanlardı onlar… Daha sonra ülkenin tek-

nolojisi, imkânları arttı. Televizyonlar hayatımıza girdi, internet girdi 

falan derken o sevgi bağları yavaş yavaş koptu. 

O zaman herkes birbirini tanırdı, herkes birbirinin yardımına koşar-

dı. Burası bir işçi semti olduğu için o yıllarda etrafta tekstil üzerine bir 

sürü fabrika vardı ve insanlar oralarda ekmeklerini kazanmak için üç 

vardiya çalışırlardı. 

Sümerbank vardı, Bozkurt vardı. İnsanlar gece vardiyalarına gidip ge-

lirken birbirlerini kollarlardı. Mesela ben tanıdığımın kardeşini, kızını, 

eşini almaya gittiğim zaman komşuyu da alıp getirirdim. Çünkü onlar 

sana o kadar güveniyordu. Gecenin karanlığından yahut da sokağın 

tehlikelerinden korunmak için yanlarında yürür, evlerine kadar teslim 

ederdik. O zaman komşuluk, arkadaşlık, eşlik dostluk anlayışı bambaş-

kaydı. 

INSANLAR YARDIMLAŞMA KONUSUNDA ÇOK HASSASTILAR

İnsanlar birbirleriyle yardımlaşma konusunda o zamanlar çok hassas-

tılar. Birilerinde yemek piştiği zaman komşusuna bir tabak da olsa mut-

laka ikram ederlerdi. Birbirleriyle yemek alışverişi yaptıkları olurdu in-

sanların, o kadar birbirlerine yakınlardı. 

Çamaşır yıkayacakları zaman birleşirler, beraber yıkarlardı. Birbirleri-

nin işlerine yardım ederlerdi. 

O dönemlerde herkes sanki bir kasabada gibi, kim, nerede, hangi ma-

hallede oturuyor, kimin dükkânı nerede bilirlerdi. Hâlâ yaşayan dost-

larım, arkadaşlarım var. Eczacı Muzaffer’in yeri nerede, bilirlerdi, Ber-

ber Hacının yeri nerede, giderlerdi. İşte cuma pazarı derlerdi, şimdi 14. 

sokak diye geçiyor, oralarda herkesin sevdiği, alışveriş ettiği esnaflar 

vardı. 

Ben, belki tuhaf gelecek ama, veresiye diş çeken dişçi biliyorum. İnsan-

lar birbirleriyle o kadar samimi ki dişçi onun dişinin ağrıdığını biliyor, 

parası olmadığını da biliyor, ama dişini çekiyordu. 

SEMTIN TEK DOKTORU

Bütün Sümer’in bir doktoru vardı Allah gani gani rahmet eylesin, ken-

disi akıl hastanesinde esasında psikolog doktor olduğu halde burada 

Akraba düğünü, 1980’ler.

Anne ve babası.
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yıllarca herkesi dahiliye doktoru gibi muayene etti, ilaç yazdı. Nur için-

de yatsın, herkesin doktoruydu. Oğuz Bey dediğinde ta Veliefendi’deki 

yahut Tepebağ’daki hasta insan gelirdi, Sümer’de onun muayenehane-

sinde muayene olurdu. O da bu insanların çoğunu tanırdı. Beni bir se-

fer yahut iki sefer görmüşlüğü var, ama çok bir zeki insandı, ismen bile 

hatırlardı. Çünkü burada bu coğrafyada yaşayan insanlar birbirlerini 

genellikle tanırlardı. 

NEDIR DERDINIZ?

Bakıyorsun senin mahallende yabancı birileri geziyor. Hani gelip geçen 

neyse ama üç-beş defa geçtikten sonra mahallenin namusu meselesi 

ortaya çıkıyor, sahiplenme duygusu ortaya çıkıyor, himaye duygusu or-

taya çıkıyor. O zaman mahallenin delikanlıları “Kime geldin, kimin ne-

sisin?” diye soruyorlar. Kem küm etmesinden, bir kızın peşinde dolan-

dığını anlıyorlar, gözdağı veriyorlar. Eğer çocuğun niyeti ciddiyse, bazı 

şeyleri de göze almışsa gene geliyor. Kızın da gönlü varsa bu sefer ma-

halleli gerekeni yapmada yardımcı oluyorlar. Adabı muaşeret kaideleri 

içerisinde onun bile bir seviyesi vardı. Kız bir sefer reddettiği zaman 

ikinciye erkek susardı, bir daha arkadaşlık teklif etmeye yanaşamazdı. 

Mahallede küslük yahut da anlaşmazlık konularında arabulucu gibi, 

bir ağabey gibi, yerine göre bir baba gibi görülen bir büyük olurdu. 

“Gel bakalım, otur konuşalım, nedir derdiniz?” denilirdi. Karşı karşıya 

geldiği zaman ikisini dinlerlerdi, mahalle kahvelerinde ben onlara çok 

rastladım. 

Özellikle gençlerin aralarındaki hır gür, kavga, kız meselesi, alacak-ve-

recek meselesi yahut da komşu uyuşmazlığı, arsalar, vesaire gibi uyuş-

mazlıklarda otururlardı. Çayını, kahvesini de onlar söylerdi. “Hele gel 

bakalım, anlat. Kan mı döktünüz, birisini mi öldürdünüz?” derdiler. 

“Yok.” “O zaman çözümü var bunun,” denir, otururlar, çözerlerdi o insan-

lar ve gerçekten de bu insanlar belki de çoğu belayı önlemiştir.

Cengizhan Mutlu, 1970’ler.
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ŞAIR RUHU

Şairler, ince ruhlu insanlar çoğu şeyden etkileniyor. Sokakta bir kimse-

sizi gördüğün zaman etkileniyorsun yahut da muhtaç birini gördüğün 

zaman etkileniyorsun. Burada mesela, seneler önce karlı kış gününde 

ayağında ayakkabısı olmayan bir vatandaşı alıp götürdük. Dedik, adam 

buzun üstünde yalınayak geziyor. Ona arkadaşlar bir ayakkabı aldılar, 

giydirdiler. İki gün sonra baktık, adam gene aynıydı. Dedik nasıl oluyor 

bu? Meğerse adamın sığınacak yeri yok. Topkapı’daki o sur gediklerin-

de yatıyor. Yani bugünkü ambalaj kartonlarını sermiş oraya, onların üs-

tünde yatıyor. Daha güçlü olan birkaç kişi bunun ayakkabısını, elbise-

sini almış, yine adam aynı şekilde kalmış. Bunlar toplumun bir yarası… 

Kötü de olsa öyle bir anım var.

Bize emanet bu can, bugün yarın gidecek

Giderken tüm gençliğin ve baharın gidecek

Kalacak sanma senden dünyaya baki bir iz

İyi kötü ne varsa duyguların gidecek

Giyeceksin beyazlar, ne düğme var, ne ilik

Olmayacak üstünde nefes almaya delik

Kefeninin cebi yok, orada geçmez metelik

Gidecek malın mülkün, paraların gidecek

Taşıdığın bedenin sen değilsin sahibi

Ömür kuyuya benzer, zannetme yoktur dibi

Her gece gökyüzünde sönen yıldızlar gibi

Peşinde koştuğun hayallerin gidecek

Canla kulak verdiysen beş vakit her ezana

İsyankâr olmadıysan kaderini yazana

Abdestinle geldiysen Recep’ten Ramazan’a

Senden önce mahşere duaların gidecek

Elbet gelecek ecel, olsan da bin yaşında

Yatacaksın upuzun o musalla taşında

Hele şikayetçiyse nefsinde, naaşında

Tabutunun ardından yaptıkların gidecek

Arkadaşlarıyla, 1980’ler.
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Dürdane Yıldırım
Niğde, 1948

Eşim polisliği kazandı, İstanbul’a atandı. Ben de Niğde Doğumevinde 

ebeydim ve mesleğim gereği tayinimi istedim. Tayin olarak Zeytinbur-

nu 7 no.lu Ana Çocuk Sağlığı’na atandım ve orada göreve başladım.

ISTANBUL’U GÖZÜMDE ÇOK BÜYÜTMÜŞTÜM

Umduğum gibi bulamadım İstanbul’u… Çok büyütüyordum gözümde, 

fakat ilk geldiğimde hayal kırıklığına uğradım. Kocaman bir kamyonla 

geldik, eşyalarımızı getirdik ve Zeytinburnu’na girdik. Telsiz Mahallesi 

dediler, girdik, ama evimize gidemedik. Gidemememizin tek sebebi so-

kakta dev çamurların olmasıydı. Koca kamyon çıkamadı ve eşyaları 100 

metre ileriden taşıdık. Her taraf gecekonduyla doluydu. Yani bekleme-

diğim bir manzarayla karşılaştım ve çok üzüldüm. 

GECEKONDUDA HAYAT VARDI

İlk önce ev sahibiyle tanıştım. Ev sahibim Trabzonlu bir ablamızdı ve 

çok fedakâr, çok değerli bir kadındı; bana çok önderlik yaptı. Ev sahibi 

gibi değil de bir abla gibi, bir kardeş gibi dostça yaklaştı bana. Yemem-

de, içmemde, arkadaşlığımda, çevreye gitmemde, çevreyi tanımamda, 

her konuda en büyük desteğim Hamide Aydın oldu. 

Komşularımla her şeyi paylaşıyorduk, sadece gece ayrı yatıyorduk, 

onun dışında yememiz, içmemiz, eğlencemiz, gülmemiz birdi. O gece-

kondularda her şey çok güzeldi. Hayat vardı gecekonduda, insanlık var-

dı. İnsanların değeri vardı.

3 çocuğum vardı. Ben çalışıyordum, çocuklarım okuldan geldiği zaman 

onları komşularım evime koyuyordu, yediriyorlardı, içiriyorlardı. Onla-

rı gözetliyorlardı, “Açlar mı, susuzlar mı, anneleri yok, babaları yok, aca-

ba ne yaptılar?” diye evimde gelip çocuklarıma bakıyorlardı. 
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MAHALLEMIZE SAĞLIKÇI GELMIŞ

Ben yokken mahallenin genç kızları camımı siliyorlar, evimi temizliyor-

lardı ve ben çamaşır yıkadığımda gelip yorganlarımı çarşaflıyorlardı. 

Yastıklarımın kılıflarını çıkarıp, yünlerini, pamuklarını çıkarıp sopayla 

çırparak tekrar bana veriyorlardı. Evimi temizliyorlardı, yemek yapı-

yorlardı. Bu arada da “Mahallemize bir ebe gelmiş, sağlıkçı gelmiş. Bu 

sağlıkçıya ne olur, hepiniz destek çıkın, onun bize faydası var, sizin de 

ona faydanız olsun,” diye her yerde beni anlatıyorlardı. 

UNUTULMAYAN KOMŞULAR

Mahallede Arnavutlar, Pomaklar, Giresunlular, Çankırılılar, Konyalılar 

vardı. Çok değerli komşularımızdılar. Hepsi gecekonduda oturuyordu.

Kadriye diye bir arkadaşım vardı, kendisi Giresunluydu. Evinin altında 

trikotaj atölyesi vardı. Üç-dört işçisiiyle birlikte trikotaj yaparlardı. On-

larla sık sık akşamları toplanırdık, çay sohbetlerimiz, kahve sohbetle-

rimiz olurdu. Giresunluların yufkaları var meşhur… Yufka yaparlardı, 

ondan börek yapardık, tava böreği derdik, onları paylaşırdık. Patates 

haşlardık. Sonra onların katmerleri vardı, bana katmer yaparlardı. 

Zaza amcam vardı, çok değerli bir adamdı. Onun eşi kara lahana dol-

ması, kara lahananın diblesi yapardı. Toplantılarımızda hep birbirimize 

ikramda bulunurduk. O anda evimizde ne malzememiz varsa… Kısır 

yapardık, çiğ köfte yapardık. 

Bir evde ölü varsa önce Ahmet ağabey giderdi. Ahmet Ceylan… Şimdi 

rahmetli oldu. Ahmet Ceylan ölenin evine giderdi, ne gerekiyorsa o ya-

pardı. Ölümü nereye bildirilecek, gasilhanede nasıl yıkanacak, hangi 

mezara defnedilecek, Mezarlıklar Müdürlüğüne nasıl gidilecek, hepsini 

tamamen o organize ederdi. O sanki burada, cenazelerin defnedilme-

sinde Allah tarafından görevli bir kişiydi.

Sütçü amcamız Ispartalıydı, çok değerliydi. Karı-koca ikisi beraber hal-

ka hizmet veriyorlardı. Eşi dışarıda “sütçü” diye el arabasında süt satı-

yordu, eşi de içeride yoğurt yaparak hizmet veriyordu. Evlerinin altında 

bir çeşmeleri vardı. Çok derinde ve zemin katta bir çeşmeydi. Akşamdan 

bana “Komşu, bırak bidonlarını, ben gece kalkar, o suyu doldurur, sana 

veririm,” diyordu. Akşamdan veriyordum, ertesi günü akşama işten gel-

dikten sonra o bidonları alıp evime götürüyor, çoluğuma çocuğuma ye-

mek yapıyordum, temizlik yapıyordum. 

Çok küçük karşımızda da bir bakkal vardı, tavanı alçaktı. Benim boyum 

kısa olmasına rağmen oraya giderken eğilerek giriyordum. Çok değerli 

yaşlı bir amcamız vardı, çok sevecendi. Ondan veresiye alışveriş yapı-

yorduk. 

Çocukluğu.
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GECEKONDUYU SARAY YAPAN KOMŞUNUN DEV YÜREĞIYDI

Cumartesi, pazar gecekondularda koca çamaşır kazanları kurulurdu. 

Orada komşular birleşirdik, hepimizin birer leğeni vardı. Ellerimizde bir 

naylon leğen, bir de tıngır leğen derlerdi, çok ses çıkaran parlak mikadan 

yapılmış leğenler vardı. O leğenlerde hepimiz yan yana çamaşır yıkardık. 

Kazanlarda çamaşırlarımız kaynardı. Beyazlarımızı, sofra bezlerimizi 

bile kaynatırdık temiz olsun diye. Sonra da gecekondunun bahçesine 

uzun uzun çamaşır iplerini gererdik. Beyazlar bir tarafa, nevresimler 

bir tarafa, çocuk çamaşırları bir tarafa asılırdı. Rengarenk, sanki bir 

gül açmış gibiydi. O evler gecekondu değil de sanki bir saray yavru-

suydu bizim için. Orada ne vardı, o sarayı saray yapan kimdi? İnsandı, 

oradaki komşumdu o gecekonduları saray yapan, oradaki komşunun 

dev yüreğiydi. 

YOKLUKLAR

Eşim polisti benim, polis olmasına rağmen evimizde tüpümüz yoktu. 

Evimizde o zamanlar vita yağı ve sana yağı kullanılırdı, kuyrukla alır-

dık. Pirinç bulup da alamazdık. 

Bir cumartesi günü “Fatma Süslügil Okulu’nun orada hem sana yağı da-

ğılacak, hem de pirinç dağılacak,” diye bir duyum aldım. İki çocuğumun 

birisi 8 yaşında, birisi 10 yaşındaydı, onları oraya götürüp kuyruğa koy-

dum ve ben evime geldim. Kuyrukta çocuklarım tam 4-5 saat bekledi-

ler, tam onlara sıra geldiğinde hem sana yağı bitmişti, hem de pirinç 

bitmişti ve çocuklarım ağlayarak geri gelmişti. Çok acı bir gündü, Allah 

bir daha göstermesin. 

Memurdum, ama açlık da çektik, yokluk da çektik, fakirlik de çektik, ama 

insandık. Gecekondudaki insanlar çok harikaydı. Onun yarım kilo pirinci 

Hemşirelik okulunda 
arkadaşlarıyla.

Dürdane Hanım ve arkadaşı.
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varsa bir bardağını bana veriyordu. Diyordu ki: “Ebe Hanım, senin de üç 

çocuğun var, eşin var, bir bardağını sen yap, bir bardağını da biz yapalım.” 

Bir gece eşim kapıyı çaldı. Gece nöbetçiydi, Kocamustafapaşa’da tüp 

yakalamışlar. Bodrum kata depo yapmışlar tüpleri, onu yakalamışlar 

halka dağıtmak için. O gece eşim bir battaniyeye sararak saat 03.00’te 

evimize tüp getirdi. Ben tüpü âdeta koklarcasına kullandım. 

Herkes bana çok iyi davrandı, herkes bana “Ebe Abla” diye hürmette 

bulundu ve ben de onlara elimden gelen hizmeti yaptım. Bir sağlıkçı 

olarak o zamanın şartlarında bir tek burada SSK polikliniği vardı Kaz-

lıçeşme’de, Balıklı Rum Hastanesi vardı, Yedikule vardı, onun dışında 

burada bir hastane yoktu ve hastane olmadığı için bizler de 7’den 70’e 

halkımıza hizmet verdik. 

Hemen arka sokakta yaşlı, İlyas Ceylan diye bir hastamız vardı. Kendi-

si şekercilik yapardı, şeker dükkânı vardı. Horozlu şekerler yaparlardı, 

bülbüllü şekerler yaparlardı… Sonra kanser oldu. Gece tansiyonu çıktı, 

gece gittim bir bayan olarak, iğnesi var, günde üç defa iğneye gittim. 

KARDA BATA ÇIKA HAYAT KURTARMAYA GITMEK

Doğumlara ilk gittiğimde ev sahibim Hamide Aydın’la gidiyordum. Kü-

çük bir doğum çantam vardı, doğum çantama birlikte ev sahibime gi-

dip diyordum ki: “Abla, bana yardımcı olur musun?” O, gece uykusun-

dan fedakârlık ediyordu, beni doğuma götürüyordu. Beraber doğumu 

yaptırıp, tekrar beraber dönüyorduk. 

Sene kaçtı hatırlamıyorum, bir metreye yakın kar yağmıştı. Kapıma çok 

zavallı bir kardeş geldi. “Abla, hanımım ölüyor, yardım edin,” dedi. “Oğ-

lum, nasıl gideceğiz, nasıl edeceğiz?” dedim. Elimize kürekleri aldık, do-

ğum çantamla beraber, küreklerle aça aça Tepebağ’ına 1.5-2 saatte gittik. 

O kadar kar… Kara bata çıka, düşe kalka gittik, ama takatimiz kesildi. 

Gittiğime o kadar değdi ki… Kadın bitmiş bir durumdaydı ve düşük ya-

pıyordu. Kan reva içindeydi, hemen müdahale ettim. Önce Allah, sonra 

kendi gücümle onu orada kurtardım. O hastayı hiçbir zaman unuta-

mam ve orada eşi döndü bana dedi ki: “Ebe Hanım, ben sana ne vereyim, 

benden ne dilersin?” Ben ona ne dedim? “Kardeşim Mehmet, zor şartlar 

altında Allah bizi buraya getirdi. Getirdiği için ben Allah’tan sağlık dili-

yorum. Eşini Allah sana bağışladı, çocuğun gitmiş, Allah rahmet eylesin. 

Ben senden hiçbir şey dilemiyorum bu şartlar altında.” Bana o zaman 

çok minnettar kalmıştı. 

İnsanlık güzeldi, hayat güzeldi, gecekondu güzeldi, ama Allah razı ol-

sun, en son güzelliği de Murat Aydın zamanında yaşadık, Allah ondan 

razı olsun. Gece-gündüz bir ona değil, halkıma hep hizmet etmekten 

Allah’ın izniyle hiç kaçınmadım.

Dürdane Hanım ve  
annesi Fatma Hanım.
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Emine Albayrak
Giresun, 1939

Giresun’dan Zeytinburnu’na vapurla geldik. Babamın tanıdığı varmış, 

geldik Veliefendi’ye… Veliefendi’de kahve gibi bir şeydi, orayı tuttuk. 

Orada çok durmadık, köyden gelirken biraz paramız vardı. Babam Ar-

navutlardan bir evlik arsa aldı. 600 lira vardı bizde, arsaya hemen ge-

cekondu yaptık. 

GECE YAPTIK, SABAH OTURDUK

İki odalı bir gecekondu… Gece yaptık, sabah içine girdik. Orada iki tane 

Giresunlu komşumuz vardı, bir Arnavut vardı, adam bekçiydi. Yavaş ya-

vaş tanıştık onlarla hepimiz.

Suyumuz yoktu, biraz aşağıda bir Arnavut’un kuyusu vardı, oradan su 

alıyorduk. Kuyuda fazla sıra olmazdı, herkes Veliefendi çeşmesine gi-

derdi, esas orada sıra olurdu. Biz de orada sıraya girerdik. Eşeklerle su 

taşırlardı tenekelerde, kimi zaman parayla getirttirirdik, kimi zaman 

kendimiz beklerdik sırayı, orası çok kalabalıktı. Acil lazım olduğunda 

da komşunun kuyusuna giderdik.

HER ŞEY SOKAKTA SATILIRDI

Ben çok gitmezdim, hep annem giderdi alışverişe. Çünkü biz bekar kız 

olduğumuz için salmazlardı bizi her yere, bakkalaymış, orayaymış, bu-

rayaymış gitmezdik. Yoğurtçu bağırırdı, basmacı gelirdi, taksitle basma 

alırdın, karyola örtüleri alırdın. Satıcı o zaman hep sokaktaydı, hiç baş-

ka mağazalara gitmezdik, onlardan her şeyi alırdık. Danteliymiş, nev-

resimiymiş, her şeyi onlardan alırdık. 

Nereye gitsen kapın açık, sokaktan da alsan mağazaya da gitsen her 

şeyi alabiliyorsun. Sana hiçbir şey sormuyorlar, sadece yazıyorlar oraya 
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ismini, borcunu, o kadar. Maaşı aldığın gün ödüyorsun zaten, bir fesat-

lık yoktu o zamanlar. 

GENÇ KIZLIK ZAMANLARI

Yengemle ben fabrikaya işe gidip geliyorduk. Bekarlığım orada geçti. 

Çobançeşmesi diyorlardı oraya bir zaman, şimdi at yarışları var, oradan 

yayan, lastik çizmeyle gider gelirdik. Çok çamur olurdu kışın, o çamur-

da yayan giderdik. 

Bir kamyonu vardı fabrikanın, Veliefendi’den alırdı insanları, kadın-er-

kek karışık diye babam beni bindirmezdi. Yaya gidip gelirdim, ama hiç 

öyle sarkıntılık yapan olmazdı. İnsan korkmazdı, rahat giderdi. Işık bile 

yoktu oralarda. 

Sonraları kamyona müsaade etmişti babam, kamyonla gidiyordum. Hiç 

kimseyle, zaten işe gidip geldiğimiz için fazla öyle samimiyet kurmaz-

dık. Köyden de geldiğimiz için herhalde şimdiki gibi öyle erkek arkada-

şım olsun, o olsun, bu olsun yoktu. 

Kızlar vardı birkaç kişi, onlarla düğün olursa düğüne giderdik, sinema 

olursa sinemaya giderdik. Hemen hemen her hafta sonu sinemaya gi-

derdik. Arkadaşlarla toplanırdık, bir arada oturup el işi yapardık. Safiye 

diye bir kız vardı, bir Meliha vardı, çoğunu da şimdi unuttum isimleri-

ni, toplanıp akşamları gaz lambasında işleme yapardık, el işi yapardık, 

muhabbet ederdik. Hepsi o kadardı akşamları bizim oturmalarımızın, 

çay bile içmezdik. Çayı sabahları işe giderken içerdik.

Kimin evinde bir yemek pişse, birbirimize verirdik, hasta olsa hastaya 

koşardık hepimiz annem olsun, biz olsun, ne bileyim eski komşuluk 

bambaşkaydı. Televizyon yoktu, radyo yoktu, hep insanlarla muhabbet-

le geçerdi zaman. Orada öyleydi kızlık hayatımız, işten eve evden işe 

olduğu için fazla öyle gezintimiz olmazdı. Her hafta sonu babamın bize 

sözü olurdu, alırdı bize sinemaya götürürdü. Sinemadan başka da bir 

yer bilmiyorduk.

ANNEM EVIN DIREĞIYDI

Annem çalışmazdı, babam ve çocuklar çalışırdık. Annem evin kasasıydı. 

Anneme teslim olurdu paralar, bütün evin her şeyini annem görürdü. 

Babam da fabrikada çalışırdı. Kardeşim vardı, o da çalışırdı, yani bayağı 

çalışanımız vardı. Biz sıkıntı çekmemiştik. Evin direğiydi annem rah-

metlik, bambaşkaydı. Bütün dertlerimizi annemizle paylaşırdık. Bir şey 

olsa, işyerine giderken bir şey başımıza gelse gelip anneme anlatırdık. 

Babam sinirliydi, babama çok şeyler anlatamazdık. 

Düğün fotoğrafı, 1960.
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YAŞLILARA YARDIM EDERDIK

Sonra beyimle tanıştık fabrikada, kısmetti, evlendik. Evlendik, bu ma-

halleye geldim. Ev sahibimiz vardı Fatma abla, o çok yardımcı olurdu 

bana, kaynanam çok iyiydi. Kaynanamdan hiçbir kötülük görmemiştim. 

Kaynanamla yaşlılara hep beraber giderdik. Bir Memnune teyze vardı, 

ona giderdik, yapılacak bir işi varsa yapardım. Birkaç tane daha vardı, 

arkadaşların anası vardı, onlara giderdik. Onlar çoğunlukla inek ba-

karlardı. Ota giderlerdi, koşu yolundan ot kesip getirirlerdi. Rahmetli 

kaynanamın da vardı ineği, o da giderdi. Biz evde ev hanımıydık, ama 

çok durmadım ben, tekrar işe girdim. 

Kaynanamla gittiğimiz misafirliklerde evde genç insan yoksa çay vesa-

ire gelecekse kalkardım, yapıp getirirdim. Kaynanamla beraber yardım 

ederdik. Yaşlılar muhabbet ederdi, biz de arada bir dinlerdik. O zaman 

makine, hiçbir şey yok. Bulaşığını yıkardık. Yaşlı teyzeleri çok sever-

dik, onlar da beni çok severlerdi. Fatma ablayı severdim, ev sahibimdi. 

Memnune teyze iyiydi, hep akıl verirdi bana. Beyim biraz sinirliydi, hep 

bana akıl verirdi. İşte “Kızım yapma, ileride rahat edersin…” böyle akıllar 

verirdi. Çok iyiydi, yaşlılar eskiden insana çok akıl verirdi. Kaynanam 

çok iyiydi, kimseye laf söyletmezdi bana. Biz çalışırken elimizden gel-

diği kadar bayramları bir başörtü veya bir kumaş, bir şey alırdık, yaşlı, 

düşkün teyzelere verirdik. 

DOKTOR BILMEZDIK

Doğum yaptığım zaman ben yatmayacağım, kalkacağım, dedim. Kay-

nanam rahmetlik dedi ki bana: “Yat gelin, bir şeyin yoksa da yat, göze 

gelirsin.” Ondan sonra tabii kalkamadım, kalkar gibi yaptım, başım 

döndü, yattım. 

Konu komşu hasta bakmaya gelirken süt getirirlerdi. Sütten başka bir 

şey olmazdı ya da pirinçten süt çorbası yaparlardı. 

Komşular hep gelirdi ziyaretime, zaten kaynanam vardı evde, kayna-

nam bakardı bana. Zekiye Nene ebemdi, biz doktor nedir bilmiyorduk. 

Doktora kontrole falan, hiç öyle bir şeye gitmemiştim. Günü gününce 

Zekiye Nene bu büyük kızımda gece 11.00’de geldi bize, sabah 07.00’de 

dünyaya geldi kızım, o gün sabaha kadar Fatma abla, kaynanam üçü 

beni beklediler. Yani o zaman doktora gidip de çocuk yapmak diye bir 

şeyler yoktu.

Çocuğun hasta olurdu, sen bilemiyorsan komşuyla giderdin hastane-

ye. Hiç unutmuyorum, bir çocuğum öldü. Bu kızımdan 5 yaş küçüktü. 

Beyim yoktu burada, gurbete gitmişti herhalde. O çocuk kucağımda 

hastaneye gideceğim eltimle beraber, inşaatın tepesinde Sümer Osman 

diye biri vardı. Bir de Kazım diye biri vardı. İkisi beni öyle görünce ko- Annesiyle, 1960’lar.
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şarak indiler. Adam, arabayı aldı, beni arabaya aldı, Çapa Hastanesi’ne 

götürdü, bıraktı geldi. Ne para sordu, ne bir şey sordu. Gittim oraya, bir 

gece kaldım, ertesi günü çocuğu Okmeydanı’na götürdüm. Oraya yatır-

dım, eve geldim. Her zaman da bana sorardı inşattan “Nasıl oldu çocuk?” 

diye.

HER ŞEYI PAYLAŞTIK

Herkesin köyü vardı. Köyden bir şey geldiğinde paylaşma yapardık, evde 

bir şey piştiğinde verirdik. Rahmetli kaynatam hiç unutmam, bir tane 

belden altından vurulmuş bayan vardı, değneklerle geziyordu, hiçbir 

şey almasa her gün bir ekmek alıp ona verirdi. Konu komşu birbiriyle 

kaynaşırdı. 

Öyle yardımlaşma çoktu eskiden, fakirlik de vardı, ama yardımlaşma 

çoktu. Ne varsa, sadece bir ekmeğin de olsa bölersin. Kira verirken rah-

metli kaynatam benim odamın kirasını çoğunlukla almamıştır. Mustafa 

Çelik diye biri vardı burada, onun evinde oturuyorduk biz, yani bana 

öyle çok yardımda bulunurdu. Askerdi beyim, o zaman kaynatam bana 

bayağı bir kira bırakmıştır. 

Huzur vardı. Mesela, akşamları şöyle çocuklarını alıp Zeytinburnu’n-

dan aşağı inerdin dondurma yemeğe veya dolaşmaya, bir askeriye vardı 

şurada, şimdi adliye binasının orada, çocuklarla orada otururduk, park 

gibi bir şey vardı. 

Gecekondu zamanını arıyorum ben, rahattı, huzur vardı, komşuluk 

vardı. En çok komşulukları özledim.
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Emrullah İç
Ilgaz, 1963

Benim çocukluğumda saysam 15-20 ev ancak vardı buralarda. Genel-

likle Anadolu’dan göçmüş ailelerdi. Bizim çocukluk yıllarımızda bura-

larda asfalt yoktu. Hayvancılık boldu. İnsanlar işçilik yaparak geçinirdi. 

Tuğla, briket ocaklarında çalışır, briket yaparlardı. Büyük ağabeyleri-

miz, amcalarımız Kazlıçeşme’deki deri fabrikalarında çalışırlardı. 

Mahallemiz oturduğum evin karşısından baktığımız zaman Merter’e 

kadar ekili araziydi. Şimdi Göğüs Hastanesi’nin olduğu yerde Sevim Ab-

la’nın bahçesi vardı. Dut ve incir yetiştirirdi Sevim Abla. Bize “Dallarını 

sallamadan yiyebilirsiniz” derdi. İyi bir ablaydı. 

Hayvancılık yapılırdı. Avrasya Hospital’in olduğu yerde eskiden mandı-

ralar, çiftlikler vardı.

ZEYTINBURNU’NDA ÇOCUKLUK: ÇAMURDAN MISKETLER VE KUŞ LOKUMU

Çamurdan misket yapıp öyle oynardık. Top bulma şansımız yoktu. Ma-

hallemizde Kürük Dayı vardı, bir tek onun Ford arabası vardı. O geldiği 

zaman onun peşine koşardık, o arabanın gelişini severdik. Mahallemi-

zin oduncusu Ferit Amca’ya odun geldiğinde kamyondan odunları indi-

rirdik. O zamanın parasıyla bize 5 kuruş verirdi. Sonra odunları sepet-

lerin içine yerleştirip ahşap odun deposuna yerleştirirdik. O zaman bize 

10 kuruş verirdi. O paraları alırdık, hemen mahallemizde şekerci İlyas 

Ağabey’e gider, kuş lokumu alırdık. Çocukluğum böyle geçti: her eve 

girebilir, her evde oturabilir, her evin sofrasında yemek yiyebilirdim.

Şükrü amcamız vardı yoğurtçu, kısa boylu, sırtında sepetiyle, elinde 

çıngırdağıyla bağırırdı “Yoğurtçu geldi, yoğurtçu geldi” diye. O geldiği 

zaman biz de koşardık o çıngırdağın peşinden. 
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Gece 04.00’te kalkıp sokak çeşmesinde kuyruk beklediğimi bilirim. Bek-

lerdik ki su akacak, sıra bize gelecek, su doldurup mahalleye su taşıya-

cağız. Çocuk yaşta, gecenin yarısında mahalleye su taşırdık. 

MAHALLELI BIRBIRINI KORURDU

Mahallenin büyüklerine karşı saygılıydık. Büyükler varken bizim kah-

veye girme ya da sigara içme gibi bir lüksümüz yoktu. Büyük ağabeyle-

rimiz içseler bile bize kesinlikle ve kesinlikle sigara içirmezlerdi. Kahve 

girsek bile onlar geldiği zaman biz kalkar, dışarı çıkardık, onlar içeri gi-

rer otururlardı. Çünkü ağabeyler o zaman mahallelerine çok düşkündü.

Mahallede nişanlı ablalarımız vardı, onların nişanlıları mahalleye gele-

mezdi. Çünkü mahallenin delikanlıları, mahallede bir yabancı erkeğin, 

gencin gezmesine karşıydı. Mahalleden kovaladığımızı biliriz. İnsanlar 

birbirini koruyordu. Bir annemiz, büyüğümüz pazardan gelirken filesi 

varsa, biz o fileyi alır, onu evine kadar götürürdük. Evine kömür alsa o 

kömürü biz taşırdık evlere, öyle bir komşuluk vardı. 

AŞIKLAR SOKAĞI

Tarlalarda futbol sahaları vardı. Bir de şu anki İSKİ’nin alt tarafında 

lunapark kurulurdu. Çocukken oralarda eğlenirdik. Gençliğimizde de 

Rum Hastanesi’nin alt sokağı Aşıklar Sokağı idi. Ağabeylerimizin kız 

arkadaşları varsa orada gezerlerdi. Biz de oralarda turlardık. Yani in-

sanlar gider, bir ağacın altına otururdu o caddede, sohbet ederdi. Yiye-

cek içecek bir şey yok, varsa giderken çekirdek alırdın, başka alacak bir 

şeyin yoktu. 

O sokakta, Erol Taş, Eşref Kolçak, Yılmaz Güney, Cüneyt Arkın gibi sanat-

çılar film çevirdiler. Eski artistlerden Alaattin Ağabey de bizim mahalle-

de oturuyordu, rahmetli oldu şu an, eşi burada yaşamaya devam ediyor. 

Biz çocukken o nalburluk yapardı, Filiz Akın, Türkan Şoray, Fatma Girik, 

Erol Taş falan onun yanına gelirlerdi, biz de onları görürdük. 

ISTANBUL BIZIM IÇIN EMINÖNÜ’YDÜ

Çocukken babamız bize derdi ki: “Sizi hafta sonu İstanbul’a götürece-

ğim” Çünkü İstanbul bizim için Eminönü’ydü. Babam elimizden tutar, 

bizi Eminönü’nde hemşerilerin kahvelerine götürürdü. Orada “Sen ki-

min oğlusun” dedikleri zaman babamızın lakabını söylerdik. “Kuyupı-

narlı, Çankırılı Kör İpek’in oğluyuz” derdik. O zamanlar hep böyle lakap-

lıydı isimler. 

İlkokula Şevket Sami’ye gittim. Siyah önlük, beyaz yaka, ayağımızda 

kara lastik, bezden torba… Sevim öğretmenim vardı, çok iyi bir öğret-

Askerlik hatırası
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mendi. Ailemizden biri gibiydi. O zamanki öğretmenler öyleydi, evinize 

gelip giderlerdi. Bizimle çok ilgilenirdi. 

ANNE BAŞKA BIR ŞEYDI

İlkokula başladım, sabahları okula gidiyordum. Öğleden sonra Ilgaz 

Terzi de çıraklık yapıyordum. Haftasonları 2.5 lira haftalık alıyordum. 

Aldığım haftalığı direkt anneme verirdim. Annemin bana oradan ver-

diği harçlıkla idare ederdim. Anne o zamanlar başka bir şey. Evin reisi, 

evi toparlayan, birleştiren, evdeki her türlü ortamı sağlayan kişi. Babam 

sabah çıkıyor, Kazlıçeşme’de çalışıyordu. Dispansere kadar çizmeyle 

çamurun içinden gidiyor, biz de peşinden gidiyordun. Orada iskarpin 

giyerdi, biz de çizmelerini alır geri getirirdik. O gittikten sonra evin her 

türlü işini annem görüyordu. Evde 4-5 çocuk… Babam iki üç işte birden 

çalışıyordu. Akşamları geliyordu. Ama annem her zaman yanımızdaydı. 

Ondan izinsiz bir şey yapma şansımız yoktu. Ama ne annemden, ne ba-

bamdan ne bir tokat yedim, ne de kötü bir söz işittim. 

BIR ISTANBUL KABADAYISI

Mahallemizde Mehmet Ali Öz vardı. İki metre boyunda, babayiğit, Trab-

zonlu bir ağabeyimizdi. İstanbul kabadayısıydı, sözü geçen bir kabada-

yı. Mahalleli evin kapısını kilitlemezdi. Mehmet Ali Öz mahallede sanki 

bir baba, bir ağabey; büyük bir saygınlığı vardı. Biz ondan korkmazdık, 

öyle korkulacak biri değildi. Ama mahallenin hem koruyuculuğunu ya-

pardı, hem de ihtiyaçlarını gidermek için elinden geleni yapardı. Mese-

la her ay, bahçesinde iki üç koyun keser, mahalleye et dağıtırdı. Öyle bir 

insandı. Allah rahmet eylesin. 

TERZI ÇIRAKLIĞI

Rahmetli Terzi Yusuf Ağabey’in yanında işe başladım. Pantolon paçası 

yapacağım, parmağımı iple bağladı, yüzük taktı ki iğneyi çekerken iğne 

parmağıma batmasın. Böyle alıştırdı beni. “Ben yapamam” dediğim za-

man, “Bir şey yok, yaparsın oğlum, hadi koçum” diye teşvik ederdi. O 

zaman takım elbiseler terzilerde dikilirdi. Yakalara teğel atar, pantolon 

paçası yapardık. Yusuf Ağabey de rahmetli oldu, çok iyi insandı. Bana 

bu mesleği öğretti, 20 seneye yakın terzilik yaptım. 

ZAMANIN MODASI

O zamanın modası İspanyol paça dedikleri kemersiz pantolonlardı. Ke-

mer yoktu pantolonlarda o zaman. Biraz daha büyükler, biraz iş adamı 

konumunda olanlar veya mahalle ağabeyleri paçaları üstten dar, diz 

kapağından genişlemeye başlayan paçalı pantolonlar giyerdi. Genellik-
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le onlar lacivert gibi koyu renkler tercih ederdi. Gençler de kareli veya 

çizgili tercih ederdi. 

Yelek modaydı bir de. Yakalar geniş, sivri burun yelekler. Gömleklerin 

yakası da aynı şekilde sivri burun. O zamanlar herkes kıyafetlerini ter-

zide diktirirdi. O zamanın parasıyla 10 lira mıydı, tam hatırlayamıyo-

rum ama iyi paralara dikerdik. 

NEVI ŞAHSINA MÜNHASIR INSANLAR

Malatyalı Hacı Ağabey efe adamdı. Giyme hastasıydı, devamlı diktirirdi. 

Saçları biraz uzundu, yaşlıydı. O zamanlar hatırladığım kadarıyla nere-

den baksan 55-60 yaşındaydı ama çok şık giyinirdi. Jandarma dediğimiz 

lunaparkçı da çok iyi giyinirdi. Bir de Kör Yakup’umuz vardı. Her gün 

ütülenecek onların elbiseleri, ütüsüz bir günleri olmaz. Elbiselerinde 

asla leke olmayacak. O zaman ayakkabıların ortalarında böyle lacivert, 

siyah, gri şeritler vardı. Onların ayakkabıları da lükstü. Ellerinde en iyi 

tespihler. Rahmetli Hacı ağabey öldüğü zaman biz evine gittik. Oğlu Ya-

vuz arkadaşımdı. Evde belki 200 tespih, 100-150 baston, ganimet gibi 

elbiseler vardı; o kadar kendine hastı. Dikilitaş dediğimiz yerde iki katlı 

bir yeri vardı. Alt katı eviydi, üst katı kahve. Ayda bir sefer açardı kahve-

yi. Özel müşterileri vardı, İstanbul’un ileri gelenleri… Ayda bir kez ge-

lirlerdi, onlara çay ikramını kendi yapardı. Sevilen, değer verilen insan-

lardı bu saydıklarım.

Cebimde harçlığın olmadığı günü hatırlamıyorum. Çünkü o ağabeyler 

bizi gördüğü zaman mesela bana “Gel bakalım buraya Kör İpek’in oğlu” 

der, sarılır, 5-10 kuruş verirlerdi. Bayramlarda evlere giderdik el öpme-

ye, mendil verirlerdi, çorap verirlerdi. Ama o ağabeylere gittiğimiz za-

man onlar para verirdi.
Emrullah İç, abisi İlhan İç ve 
arkadaşı.
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Enver Nehir
Rumeli, 1947

MANASTIR’DAN ISTANBUL’A

6 Haziran 1958 yılında İstanbul’a vardık biz. Manastır’dan trene bindi-

ğimiz günü unutamam. Bizim peşimizden koşan bir köpeğimiz vardı. 

Epey bizi takip etti, belli bir süre sonra ayrıldı. Yolcuğumuz üç gün sür-

müştü. 6 Haziran 1958 yılında İstanbul’a vardık. 

Bizden evvel burada amcam ve teyzem vardı. Onlar bizi karşılayacak-

lardı. Ama o tarihte herkesin bildiği gibi mektuplarla iletişim sağlan-

dığı için mektup onların eline geç geliyordu. Biz İstanbul’a vardığımız 

zaman ne amcamı, ne teyzemi gördük, karşılayan kimse yoktu. Ama o 

tarihlerde bütün göçmenler her gün tren istasyonuna gider, bir akra-

basının veya bir yakınının geleceğini beklerdi. O arada babamın yakın 

bir akrabasını gördük, o bizi aldı, Kocamustafapaşa’da oturan amcamın 

yanına götürdü. 

SU MESELESI

1959 yılında Zeytinburnu’na geldik. Önce kiracı olarak yerleştik ama 

babam arsamızı almıştı. Boş arsaydı. Zaten oralar hep boştu. Tek tük 

evler vardı. Tabii ki yol yok, elektrik yok, su yok. Biz Çırpıcı’nın Beştel-

siz’e yakın bölümünde oturuyoruz. Annem Çırpıcı çayırındaki çeşme-

den suyu alıp getirirdi. Hem içme, hem yemek yapmak, hem de çamaşır 

suyumuzu oradan taşırdı. Sonra durumu iyi olan komşularımız kuyu 

açmaya başladılar. O kuyudan suyu temin etmeye başladık. Zaman za-

man da sakalardan su alırdık. Bunlardan birisi, bizim meşhur nalbur 

Mehmet’ti. 
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TOP SAHALARI ÖNEMLIYDI

Biz geldiğimiz zaman Zeytinburnu’nda maalesef hemen hemen hiç yol 

yoktu fakat bol yeşil alan vardı. Yani bizim gençliğimizde top oynayaca-

ğımız çok alan vardı. Biz oralara gecekondu yaptırmazdık. Onlar gece-

kondu yapardı, biz gençler gider yıkardık. Ama bizim derdimiz onların 

gecekondu yapmalarını engellemek değildi. Bizim düzlük olan top sa-

hamıza yapmalarını istemediğimiz için onları yıkıyorduk ve kimse de 

bize bir şey yapmıyordu.

SPOR KULÜPLERI

Gecekondulaşma başladığı zaman çok yoğun bir kalabalık oldu. Ama 

biz 1975’e kadar evlerimize kilit vurmadık. Mahallede diğer göçmenler 

ve Karadenizliler vardı. Sonradan okullar ve sahalar yapıldı. Biz de ya-

vaş yavaş kulüpler kurmaya başladık. Tahraspor, bugün hala var olan 

Yıldızspor gibi kulüpler. Bu kulüplerde sosyalleştik. Formanın altında 

nereli olduğumuzun bir önemi yoktu, hangi takımı tuttuğumuz önem-

liydi. O kulüpler sayesinde, yani 1963’ten itibaren Zeytinburnu Zeytin-

burnu olmaya başladı. 

Bir yere gittiğimiz zaman hep birlikte hareket ederdik. Mesela sinemaya 

gidiyorsak, parası olmayan üç dört kişiyi asla arkamızda bırakmazdık. 

Ne yapar eder onların parasını ayarlar veya o sinemaya bilet kestirme-

den nasıl gireceğimizin planını yapardık. Bileti tam keseceklerken ka-

çırır, sonra üstten atlardık, öbürleri de girerdi. 

Zeytinburnu’nun yerlisi hemen hemen yoktur. Orhan Aytek’ler falan 

vardır belki, onlar da buranın kurucusu. Bunun dışında herkes göçerek 

gelmiş, farklı farklı yerlerden. Önce kimse birbirini tanımıyordu ama 

1965’ten sonra yavaş yavaş birbirlerini tanımaya başladılar. 

KIZ ARKADAŞA BIR ŞEY ISMARLAMAK

Biz de gençken kız arkadaşlarımız oldu tabii ama şimdiki gibi değil. Hiç 

kimse kızın elinden tutup şuradan şuraya gidemezdi yani. Kız sinema-

ya gidince biz de onu uzaktan görmek için sinemaya giderdik. Mesela, 

benim bir kız arkadaşım vardı. Ona bir çay ısmarlamak istiyordum ama 

nasıl? Ismarlasam başıma bir iş gelebilirdi. Bir gün büfedeki gazozcuya 

“Şu kızlara diyeceksin ki, siz dört tane aldınız, bir tane de büfeci hediye 

ediyor” dedim. Gazozcu tanıdığımdı zaten, sağ olsun, dört gazozlarını 

verirken bir tane de hediye diye o kız arkadaşıma verdi. O da benden 

olduğunu anladı. 

OKUYAN ÇOCUK ÇOK AZDI

Gençler yavaş yavaş büyüdü tabii. Kimisi sanat, kimisi ticaret öğrendi. 

Mahallede iki hacımız vardı, onlara herkes Hacı Amca, hanımlarına da 
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Hacı Teyze derdi. Ama kadınlardan hacca giden hemen hemen hiç yok-

tu. Yüzde 70/80 çocuk ilkokulu okudu. Ama ancak 1975’ten sonra üni-

versite mezunlarımız olmaya başladı. Çünkü sonraki okulları okuyan 

çok azdı. Onlar da parmakla gösteriliyordu. Biz top oynarken bile onla-

ra öncelik tanırdık, “Onlar okumuş” derdik. 

Bir cenaze olduğu zaman, kim olduğuna bakmadan herkes oraya yardı-

ma koşardı. Cenaze olduğunda radyo gibi şeyler açılmazdı; şarkı, türkü 

o tür şeyler ayıptı, söylenmezdi. Bayramlarda mutlaka komşular bir-

birlerine gider gelir, büyüklerin ellerinden öpülürdü. Yani o sıkıntılara 

rağmen ama çok mutlu günler geçirdik hakikaten. 

LASTIK AYAKKABILAR

63 ya da 64’te ben Derby Plastik Fabrikası’nda çalışıyordum. Fabrika 

Yenimahalle’de ve biz oraya gidip geliyoruz. Yaşım 16-17 civarı. Oraya 

giderken bir dere vardı, bazen dere taşardı, ıslanırdık. Bir gün aşırı de-

rece ıslandım, ayaklarım çok üşüdü. İnanılmaz bir soğuk vardı çünkü. 

Geldim, akşam babama anlattım. Babam Çarşamba pazarından lastik 

bir ayakkabı aldı bana. O gece üç defa kalkıp ayakkabılar yerinde mi 

diye baktım. Samimi konuşuyorum. Ertesi günü o ayakkabıyı giydim, 

intikam alırcasına suyun içinden gidiyorum. Kendi kendime diyorum 

ki suya: “Bak, sen bana bir şey yapamıyorsun”. O gün ayaklarım çok sı-

caktı, çok sevindim. Yani bugün bindiğim en lüks arabadan çok daha 

lükstü benim için o ayakkabılar, çok daha sevindirici bir olaydı.

YOLLAR VE KALDIRIM TAŞLARI

1963’ten sonra greyderler geldi, sokakları yavaş yavaş düzeltti. Bir yol 

gördük. Daha doğrusu bir istikamet belirlendi Zeytinburnu’nda çoğu 

yere gitmek için. Yani o zamanki askeri rejim sokakların bir yolun ola-

cağını gösterdi. O yolların yüzde 90’ı şu an orijinalitesini koruyor. Plan-

lı, projeli açmışlardı o yolları çünkü, iyi çalışmışlardı. Ondan sonra as-

keri rejimden bitince gelen belediye başkanı kaldırım taşları yapmaya 

başladı. Ama biz gene top sahalarımızı koruyoruz, yine bol miktarda 

maç yapıyoruz. En büyük eğlencemiz pazar günü maç yapmak. Cumar-

tesimiz yok o zaman biliyorsunuz, tek bir tatil günümüz var, cumartesi. 

YALINAYAK FUTBOL

Bu maçlar enteresan olurdu. Bir takımda oynayan Hüdaverdi diye bir 

arkadaşımız vardı. Bir kupa maçı yapıyoruz. Dediler ki herkes futbol 

ayakkabısıyla oynayacak, kural bu. Hepimizde yoksa bile birinden bir 

borç istiyoruz, ödünç istiyoruz, bir maçlık alıp giyeceğiz. Hüdaverdi 

maç için ayakkabıyı giydi, 15. dakikada dedi ki: “Enver, ben bu ayakka-
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bıyı çıkaracağım”, “Niye?” dedim, “Topa vuramıyorum” dedi. Çünkü hep 

yalınayak oynamaya alışmış. Ayakkabıyı çıkardıktan sonra toplara bir 

vurmaya başladı, bir kaleden öbür kaleye gidiyordu top. Fakat ayakka-

bıyla 15 metre bile topa vuramıyordu. Bu önemli bir hatıra bizim için. 

Ondan sonra değişmeye başladı işler. Herkes sanatkâr oldu, bazıları 

okudu falan. Zeytinburnu kabuk değiştirmeye başladı daha doğrusu 

70’ten sonra.

Bizim zamanımızda baba sofraya oturmadan hiç kimse oturamaz, baba 

başlamadan hiç kimse başlamazdı. Annemi uyurken neredeyse hiç gör-

medim, hep ayaktaydı, sürekli bir iş halindeydi. Boş kaldığı zaman da 

bir şey örerdi. Çok çocuktuk biz, 5 kardeştik, ben uyurken annemi gör-

medim, hep annem ayaktaydı, hep bir şey yapardı. Boş kaldığı zaman 

da bir şey örerdi. Anne babamıza karşı sesimizi yükseltmemiz mümkün 

değildi. Sadece babam değil, dışarda herhangi bir büyüğümüze karşı 

da öyle. Elimizde sigara olsa sekiz mahalle öteden bir tanıdığı görsek 

utancımızdan kaçacak yer arardık. 

ADI ÜSTÜNDE GECE-KONDU

Gecekondu adı üstünde, bu gece bakarsınız burada 20 ev var, ertesi 

günü bakarsınız 35 eve çıkmış. Bir hafta sonra bakarsınız 200 eve çık-

mış burası. Yani her gece, her gündüz ev yapılırdı. Evleri yapan ünlü us-

talar vardı. Çoğu Karadenizliydi. “Şu ustaya versen iki gecede bitirir, bu 

ustaya versen şöyle bitirir” diye namları vardı. Onun için biz geldiğimiz 

zaman mahallede toplasan belki 150 hane vardı, ama 6 ay sonra belki 

400 haneye çıktı. İki tür gecekondu vardı: Biri arsa tapusuyla yapılan 

kaçak evler, bir de arsa tapusu olmayan, herhangi bir arsanın üzerine 

kurulan evler. 1983’teki belediyeden sonra bu kaçak evlerin neredeyse 

tamamı aftan yararlandı, Zeytinburnu bugünkü hale geldi. 

Ben şu anda bu müessesenin sahibi bir sanayiciyim. Ama benim 1960’lı 

yıllardaki mutluluğum yok, o saygınlığı göremiyorum, o birlik beraber-

liği göremiyorum. O zaman maddi olarak hiçbir şey yoktu ama gönlü-

müzü dolduracak çok şey vardı. Birbirimize karşı çok samimiydik, çok 

dürüsttük. Bütün saflığımızla, yeni doğan çocuk gibi birbirimizi hiç 

aldatmadan yaşayıp gittik, böyle de mutlu oluyorduk. Evet, yoksulduk, 

sıkıntılarımız vardı, damlarımız akıyordu, yollar çamurdu ama haftada 

bir futbol müsabakası yaptığımız zaman veya bir sinemaya gittiğimiz 

zaman dünyalar bizim oluyordu. Çok güzel bir Zeytinburnu’ydu o Zey-

tinburnu.
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Enver Sertel
Kumonova, 1938

Zeytinburnu’na trenle ilk geldiğimizde, bizden biraz daha önce gelmiş 

olan dayım karşıladı bizi. Her taraf gecekondu, çamur… 

Geldiğimde 23 yaşındaydım, arkadaşlarla 7 kişi bir odada kaldık. İki oda 

vardı zaten, orada kalıyorduk, orada yatıp kalkıyorduk, yiyorduk, içiyor-

duk. Bir ay öyle idare ettik. Sonra bulduk bir ev, kiraya geçtik, orada 

da 4-5 ay kaldık. Sonra da 200 metre bir arsa aldık. Arsanın metresi o 

zaman 10 liraydı. Bir buzdolabı getirmiştik memleketten, 7 000 liraya 

sattık. 2 000 lira arsaya verdik. 

RADYO KARŞILIĞINDA EV

Komşular toplanmışlar geceleyin bir şeyler yapıyorlar. Bir bakıyordun 

ki sabahleyin ev olmuş. Biz de bir oda yaptık üç kardeş, annem, babam 

oturduk. Kardeşlerim ufak ufak hepsi fabrikada çalışmaya başladı. Ben 

çarşıdaydım, Çarşıkapı’da ayakkabı yapıyordum ufak ufak, çok şükür 

geçiniyorduk. Kardeşlerim aylık para alıyordu, ben haftalık alıyordum. 

Bütün paraları anneme verirdik. Toplaya toplaya gecekonduya bir oda 

ilave ettik, mutfakmış, bahçeymiş, duvarmış, ufak ufak büyüttük.

Ev yapanların hepsi Karadenizliler burada, gecekondu olsun, bina ol-

sun hep onlar yardımcı oldular. Ben de evi yaptırdım ama para yok. Ne 

yapayım? Bir radyom vardı benim memleketten getirdiğim, Almanya’ya 

giden bir arkadaş vermişti. O radyoyu verdim, evi yaptı. Bildiğimiz ufa-

cık bir radyo… Usta tamam, dedi. Allah razı olsun, evi yaptılar.

AYRI GAYRI OLMAZ

Karadenizliymiş, Arnavut’muş, öyle bir şey yoktu o zaman, hepimiz kar-

deştik. Arkadaşlar vardı, trenle çarşıya giderdik. Şantiye daha paydos 
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etmeden bir arkadaş tren bileti almış olurdu. O bana alır, ben ona alı-

rım… Ayrı gayrı olmaz. Birlik beraberliğimiz vardı, birbirimizi severdik. 

Tanımadığımız insan yoktu. Herkes birbirini tanır, merhabalaşırdı, se-

lamlaşırdı. Şimdi imkânı yok, Tüm mahalleyi olduğu gibi tanırız. “Mer-

haba, nasılsın, iyi misin? İşin var mı, yok mu?” Birbirimize sorardık, yar-

dımcı olurduk. 

Çoğu fabrikada çalışırdı, “İşsiz kimse var mı, hemen gel kardeşim, kim 

olursa olsun gel,” derdi, çağırırdı. Çok yardımlaşma vardı, birbirlerini 

kollarlardı, işsiz kimse kalmazdı. 

O zaman bir hafta bile çalışmamak mümkün değildi. Bir hafta, 50-100 

lira para demekti, az para değildi. Zaten 10-15 liraya pazar ediliyordu, 15 

liraya bütün bir hafta hanım idare ederdi. Şimdi 50 liradan aşağı çıkıl-

mıyor pazardan.

HER TARAF SAHA

Zeytinburnu o zaman bomboş, her taraf saha… Adliyenin orada bir saha 

vardı, burada Karadenizli arkadaşların sahası vardı. Bütün maçlar bu-

rada tertiplenirdi. 

Yazın Bakırköy’de turnuvalar olurdu, giderdik. Zuhuratbaba’da, Tepe-

bağı’nda sahalar vardı. Orada da kupalar tepelerde yazılı, bütün 5-10 

tane koymuşlar, geçende gördüm. 

Başka eğlence yoktu, bir televizyon yoktu. Cumartesi, pazar çalışmaz-

dık, pazar günü arkadaşlarla toplanırdık, kahveye giderdik. Kahveyi 

bilmezdik biz memlekette, burada alıştık. Pazartesi olurdu, sinemalara 

giderdik. Pazartesi filmler değişirdi. Sonradan başladı yazlık sinemalar 

şurada burada.

Kumonova Spor Kulübü, 
Makedonya, 1960’lar.
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Evlendik hanımla, çoluk çocuk okula gitmeye başladı. Çocuklar okul-

dan geldiklerinde eve girmezlerdi. Kitaplarını, varsa ceketlerini poşete 

koyup evin bahçesine atarlar, hemen boş arsalara oynamaya koşarlar-

dı. Oynarken bağırırlardı “Anne, su ver!” Annesi götürürdü, su verirdi 

bütün mahallenin çocuklarına, ekmek verirdi. Akşam yemek daha ye-

nilir yenilmez şak diye hemen yatarlardı. 

Şimdiki gibi değildi. Bütün gün dışarıda, sokakta, mahallede, kapının 

önünde bırakırlardı eşyalarını, kimse dokunmazdı. Senelerce bu sürdü. 

Çantasını bırakmış, ceketini bırakmış, kimse bakmazdı. 

BAYRAMLAR ÇOK ZEVKLIYDI

Bayramlar olduğunda, benim annem akrabaların içinde en büyüğü ol-

duğu için evvela bize gelirlerdi. Evin yakınında, dayılarım, amcalarım 

vardı, babamın amca çocukları vardı. Önce onlar babama, anneme ge-

lirler, sonra biz onlara giderdik. Konu komşu gelirdi. Bayramın ilk günü 

en az 100 kişi gelirdi evimize. Çocuklar el öperdi, büyükler çocuklara 

25-50 kuruş para verirdi. Kalabalık, cümbüş… Bayramlar çok zevkliydi 

o zamanlar.

Terziler kalabalıktan bayramlık yetiştiremezlerdi. Hatırlıyorum, bir arife 

günü bekliyorum, ancak bayram namazına yetiştirdim, elbiseyi aldım. 

Ben de ayakkabıcıydım mesela, biz de bayramda çalıştık. Bütün gece 

arife günü çalışırdık. Bayram sabahı zor yetiştirirdim. Eve gelirdik, an-

cak bir banyo yapabilirsek yapalım, hemen bayram namazına… 

Ayakkabı hep elde yapılırdı o zaman, şimdiki gibi değildi. Çarşıkapı Be-

yazıt’taydım, 40 senem orada geçti. Orada haftada 5000-6000 çift ayak-

kabı yapılırdı. Bir ufak atölyeydi, 5000-6000 çift yapardık. Zordu elde 

ayakkabı yapmak, şimdiki gibi fabrikasyon değildi, makineler yoktu.

Hayat vardı, vallahi hayat vardı… O gecekondular, ağaçlar... Hele Rama-

zan’da… Bütün komşular bahçede toplanırdık. Çaylar, vesaire… Sahura 

kadar sohbet ederdik. Çok güzeldi yaşamak…

Arkadaşlarıyla, 
Kumonova, 1956.

Aksaray, 1962.
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Fahriye Efeoğlu
Ilgaz, 1962

Ben doğma-büyüme Zeytinburnu’ndayım. Şabanağa’da büyüdüm. Bu-

rada Kilis Derneği var. Muhsin Bakkal vardı orada. İlk evimiz oradaydı. 

Sonra babam Telsiz Mahallesi’nde bir gecekondu yaptı. Orayı hatırlı-

yorum. Gece yapardık, gündüz yıkardı zabıtalar. O ev yapılırken erkek 

kardeşimle ustalara su taşımaya giderdik.

ÇÖP DAĞLARI

Buralar hep tarlaydı, boştu. Yukarıdaki tarlalara kamyonlarla çöp ge-

lirdi. O kadar çok çöp olurdu ki millet karınca misali o çöplerin içinden 

yün, ip, kumaş gibi şeyler toplardı. 

YAĞMUR SUYUNU BIRIKTIRMEK

Suyumuz olmadığı için sürekli su taşıdığımızı hatırlıyorum. İçme su-

yumuzu bloklardan alırdık. Suyu kendimize taşırdık, başkasına taşı-

mazdık. Çünkü kalabalık bir aileydik. İçme suyumuzu, yemek suyumu-

zu çeşmelerden alırdık, ama çamaşır suyunu babam Ömer Ağa diye 

birisinden alırdı. Onun at arabasının arkasında tankeri vardı, o tan-

kerden kendi büyük varillerimize çamaşır ve bulaşık suyumuzu dol-

dururduk. Yağmur yağarsa yağmur sularını o varillere toplar, onları 

kullanırdık.

Evimiz iki odalıydı. Biz 7 kardeştik. Ben kardeşlerin iki numarasıyım. 

Büyük ağabeyim var, geri kalanlar hep küçüktü. Evimiz küçük olduğu 

için biz 7 kardeş bir odada yatardık, annemle-babam bir odada yatardı. 

O zaman çekyat gibi şeyler olmadığı için biz kardeşler yerde yatardık. 
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HAZIR GIYIM YOKTU

Hazır kıyafet alma imkânı yoktu. Kumaş alırdık. Tepebağ’ın orada bir 

terzi vardı, orada diktirirdik kıyafetlerimizi. Terzide de hep sıra olurdu. 

Sıra gelene kadar bizim öbür elbiseler eskirdi. Basma, pazen, divitin tü-

ründe kumaşlar giyerdik. 

Komşularımızla çok samimiydik. Sadece biz değil herkes öyleydi. Her-

kes birbirinin evine destursuz girebilirdi. Kimseden zarar gelmezdi, 

herkes bacı-kardeş, anne- kız gibiydi. 

Çamaşır yıkadığımız günleri hatırlıyorum. Kalabalık bir aile olduğu-

muz için sabah 07.00’de kazanı kapının önüne kurardık. Yatsı namazı-

na kadar çamaşır yıkanırdı. Başkaları da gelir yıkardı. Önce sen yıkadın, 

yok önce ben yıkadım kavgası olmazdı. 

Çok samimi olduğumuz bir komşumuz vardı. Adı Selime’ydi, Giresunlu. 

Ona çok yardım ederdik. O rahatsız olurdu aslında biraz. Ama yine de 

onun çok çamaşırını yıkamış, yemeğini yapmış, evine temizliğe gitmi-

şizdir. O zaman çok değil, 15-16 yaşlarındaydım ama çok yardım eder-

dik. O da bize çok yardım ederdi. 

Bitişiğimizde Çankırılı Şükran Abla vardı. 1.5-2 yaşlarında Selçuk diye bir 

oğlu vardı onun. Selçuk her sabah bize gelirdi, çalar saat gibi her sabah 

aynı vakitte. Şükran Abla ile hala görüşüyoruz, kulakları çınlasın, şu an 

Çankırı’da köyde duruyor. Yatak yapmayı ondan öğrendim ben. Çünkü 

her gün gelip bizim yatağımızı yapardı, o yaparken ben de gözlemler-

dim. Herkes birbirinden gözlemleyerek bir şeyler öğrenirdi o zaman. 

Istanbul’da ama geçmişimizle büyüdük

O zaman mahalleler boştu, alanlar çoktu. Park bize yakındı, parkın 

orada saklambaç oynardık, ip atlardık, yakartop oynardık. Giresunlu 

komşumuz Selime’yle her hıdrellezde çöp toplar, ateş yakar, üstünden 

atlardık. Kötü bir çocukluk yaşamadık. Şimdiki çocuklar gibi değildik. 

Saygımız çoktu. Büyüklerin bir bakışlarından korkardık. Ama kötü bir 

çocukluk yaşamadık. İstanbul’da büyüdük ama geçmişimizle, köy usulü 

büyüdük. 

Annemle arkadaş gibiydik ama babamdan korkardık. Babamın bakış-

ları çok sertti. Karakter olarak da öyleydi babam, aksiydi. Çevrede de 

babamdan çekinirlerdi. Ama annem her şeyimizi bilirdi. Anneme “Ayşe 

Hanım, Ayşe Hatun” derdik, öyle konuşabilirdik onunla. 

Babam bizi dışarıda çok çalıştırmadı. Ben hiç çalışmadım hatta. Kom-

şumuzun bir işi vardı. Erkek kardeşim onlarla çalışırdı. Bizi de çok is-

tediler ama babam izin vermedi. Ama evde çok iş yaptık. Elişi yaparak 

para kazandık.
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Yaz ramazanlarında yatmaz, uyumazdık. Annem teravihe giderdi. Ağa-

beyim o zaman evlenmişti. Annem teravihten dönene kadar gelin ha-

muru yoğururdu, biz ekmek yapardık. Her Ramazan, her akşam ekmek 

yapılırdı bizde. Sonra da yedi mahalleye dağıtırdık. Gecenin üçünde, 

dördünde korkmadan mahalleyi dolaşır, her gece üç beş komşuya ek-

mek dağıtırdık. Annemin ekmeğini yemeyen kimse yoktur mahallede. O 

zamanlar şimdiki gibi tüplü saclar da yoktu, elektrikli saclar da sürekli 

sigorta attırırdı. Sigortalara tel sarar dururduk. 

ZEYTINBURNU’NDA KADIR GECESI

Kadir gecelerinde Seyitnizam’a çıkar, oradan Merkezefendi, Sümbülefen-

di dolaşır, Kur’an dinlerdik. Annemler, kızlar, mahalledeki kadınlar 15-20 

kişi, oynaya oynaya gezerek sabah ezanında eve dönerdik. Bazen topla-

nır, beraber yerdik. Hemen hemen iki akşam, üç akşamda bir ya onlar 

bizdeydi, ya biz onlardaydık. Çaya gelir giderdik, ailece çok görüşürdük. 

Bizim köylü bir komşumuz vardı, Emine Abla. Bayramlarda mendil için-

de para verdiği için ilk önce ona giderdik. Sütçümüz, yoğurtçumuz da 

mahalle komşumuzdu; Mevlüt Amca ve hanımı Ayşe Abla. Hâlâ görü-

şüyoruz, hiç komşuluğumuz bitmedi. Sütçülüğü bıraktı tabii. O yıllar-

da bize, bir değil belki bin kere süt getirmişliği vardır. Para sormazdı. 

Yoğurtların kaymaklarını verirdi, bir ziyarete geldiğinde güğümle süt 

getirirdi. Hiç para sormazdı. O yıllarda zaten sütçü ya da yoğurtçu has-

ta ziyaretine falan sütle, yoğurtla gelirdi. 

Mevlüt Amca’nın bir de bakkalı vardı. İşleri olduğunda bakkalın tezga-

hına, kasaya bizi bırakırlardı. Öyle itimat ederlerdi bize, biz de bakardık. 

ÇEŞMESIZ MUTFAKLAR

Mutfağımız mutfağa benziyor muydu, bilmiyorum. Babam bir tezgah 

yaptırmıştı ama çeşme yoktu. Bahçede bir kömürlük üstü vardı, oraya 

sandalyeye çıkar, bulaşıkları oraya koyardık, üstü açıktı. Kışın karda, 

kışta şemsiye altında küçük tüple bulaşık yıkardık. Ama buna rağmen 

evimiz lokanta gibiydi. Tencerelerimiz büyüktü. Taze fasulye, dolma bi-

ber, kuru fasulye, pilav falan üç kilodan aşağıya pişmezdi bizde. 

GÖRÜCÜ USULÜ EVLENDIM

Bitişik komşumuzun üç oğlu vardı ama bir ağabey-kardeş gibiydik. 

Ama hayatta farklı bir şey düşünmedik birbirimiz hakkında. Şimdiki 

gibi arkadaşlık falan görmedik biz gençliğimizde. Beş kız kardeştik biz, 

hepimiz görücü usulü ile evlendik. 

Eşim ilk defa sıradan bir misafir gibi babamın iş arkadaşıyla geldi eve, 

zaten çok misafirimiz olurdu. Evimizde misafir eksik olmazdı. Eşim ba-



170 Zeytinburnu Anı Defteri

bamın arkadaşıyla misafir olarak geldi ama babam o sırada evde yoktu. 

Babam gelene kadar beklediler. O geldikten sonra yemeği hazırladık, 

yedik. Ama biz onun görücü olduğunu, bize bakmaya, tanışmaya geldi-

ğini bilmiyorduk. 

Üç gün sonra babamın arkadaşı aradı. “Biz böyle böyle hayırlı bir iş için 

gelmiştik. Müsaitseniz yarın akşam size geliyoruz” dedi. Ben de o za-

man dedim ki: “Biz ona hiç alıcı gözüyle bakmadık ki, ne bilelim biz ne 

anlamla geldi, nasıl geldi”. Ertesi akşam babamın arkadaşı Ali Amca gel-

di, eşim gelmemişti, onu da zamanında babam evlendirmiş. “Abdullah 

böyle böyle iyi birisi olmasa ben sana tavsiye etmem. Oğlan da benim, kız 

da benim” dedi babama. Babam hiçbir şey diyemedi. 

Biz hafta sonra biz, kızkardeşim ve yengemle çarşıya gittik. Kız karde-

şim dedi ki: “Bak şu karşıda dikilen”. Ben yine göremedim. Ama 15 gün 

içinde nişan yaptık. Nişan olduktan sonra birbirimizi tanıdık. Eşim ger-

çekten çok saygılıydı, hakkını hiç yiyemem. Kendi annesinden çok an-

nemi severdi. Ama annem de onu oğlu gibi severdi. 

Eski zamanın en çok komşuluğunu özledim, çat kapı gidip gelmeleri, 

kapıya çıkıp oturmaları, babamla kartopu oyunlarımızı, gece parklarda 

çay, kahve içmelerimizi özledim. Daha doğrusu çocukluğumu, gençli-

ğimi özledim.
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Fatma Kılıç Özden
Samsun, 1966

Babam önce tek başına gelmiş buraya, bizi köyde bırakmış. Ben henüz 

bebekmişim. Kumkapı’ya gelmiş önce, sanatçılık yapmış. Plak dükkânı 

açmış. Onu yürütememiş. 

TIPKI FILMLERDEKI GIBI GELMIŞIZ ISTANBUL’A

Sonra bakmış ki böyle ayrı gayrı olmuyor. Beş kardeş hepimizi köyden 

toparlamış, tıpkı filmlerdeki gibi sırtta bir yorganla bizi İstanbul’a getir-

miş. “Zeytinburnu’nda bir kondu var, tam size göre” demişler ona, gelmi-

şiz. İnanın, bir oda, bir de hol vardı mutfakla beraber, o kadar. Bir odada 

beş kardeş, anne-baba birlikte yatıyorduk. Ama evin bahçesi vardı, ha-

vuz vardı, şeftali ağacı vardı kocaman, gölgesinde oynardık. 

Orada çok güzel komşuluklar, arkadaşlıklar edindik. Annemin komşu-

larının çocukları bizim yakın arkadaşlarımızdı. Mahallenin ön tarafı, 

arka tarafı farketmez her yerinde oynardık. Erkek çocuklarla da oynar-

dık. Kimse bize “Şununla oynama, bunu yapma, şuraya gitme” demezdi. 

Çok rahattı bizim için o zamanlar. 

Hemen yan tarafımızdaki amcamızın kocaman bir bahçesi vardı. Cen-

net bahçesi gibi bir yer. Güller, çiçekler, tavuklar, her şeye bakardı. Her 

türlü canlıyı seven bir insandı. Bazen o tavukları kesip kesip etraftaki 

evlere dağıtırdı. Bir ton vardı çünkü.

ÇAT KAPI

Diğer yan tarafımızda da Gönenli Zehra Abla; onun biraz aşağısında da 

Giresunlu Hayriye Abla vardı. Bunlar annemin samimi arkadaşlarıydı, 

yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. Onların kızları da vardı, biz de onlarla 
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arkadaştık. Zehra diye başka bir komşumuz vardı, penceresi bizim evin 

bahçesine bakardı. Annem onunla pencereden pencereye haberleşirdi. 

Komşulara habersiz giderdik, onlar da öyle gelirdi. Çat kapı! Bir bak-

mışsınız herkes bir yerde toplanmış sohbet ediyor. 

ÇOCUKLARIN MEŞHUR YEMEĞI

6-7 yaşlarındayken bir erkek arkadaşım vardı. O zamanların ünlü yeme-

ği vardı, ekmeğin üzerine yağ sürüp üstüne biraz şeker atarlardı. Bütün 

çocuklar çok severdi o zaman. O çocuğun annesi bize ondan yapardı. 

Birlikte yol kenarlarında oturur, bahçelere girerdik. Komşularımız bah-

çelerden bize meyve verirlerdi. Çeşmeye giderdik. Sıraya girerdi her-

kes, bazen kavga çıkardı. Ben de camilerden, başka gecekondulardan 

su toplardım. Annem o suyla çamaşır yıkardı. Yağ sırasına girerdik. Biz 

çocuk olduğumuz için bizi öyle kuyruklara gönderirlerdi. Ömrümüz 

sıra kuyruklarında geçti. 

ÇOCUKKEN ÇOK HAVALIYDIK

İki omzuna astığı askıdaki çıngırakları duyduğumuzda yoğurtçu geldi-

ğini anlardık. Ama o nasıl bir yoğurttu öyle! Şimdiki yoğurtlara benze-

mezdi, böyle kalıp gibi çok güzel bir yoğurttu. Herkes sıraya girip kalıp 

kalıp yoğurt alırdı. Herkes esnafı tanırdı, esnaf da bizi tanırdı. 

Herkesin tanıdığı bir amca vardı, Karadenizliydi galiba. O amcanın sa-

rışın bir kızı vardı. Kuaförlük okuluna gitmişti o kız, kendi yerlerinde 

bir dükkân açtı. Biz her yaz Samsun’a köye giderken, annem o kuaföre 

götürüp saçlarımı lüle lüle yaptırırdı. Çok havalıydık çocukken. 

Ben ilkokula giderken ağabeyim de ilkokuldaydı. Okulda süt dağıtıyor-

lardı ama ağabeyim o sütü içmezdi. Bana getirirdi, ben içeyim diye. O 

zamanlar kardeşler birbirini tutardı, ayrı gayrı yoktu. Hepimizin ayak-

larında delik ayakkabılar vardı. Kimse kimseyi aşağılamazdı. 

OKUL ANILARI

Harçlık nedir, bilmiyorduk. Annemiz beslenme sepetimizi doldururdu. 

Bizim öğretmenin bile gelip benim sepetimden yemek aldığını biliyo-

rum, demek ki o derece güzeldi. 

Öğretmenimiz çok disiplinli ve sertti ama çok iyi bir öğretmendi, çok 

güzel öğretirdi. Hem severdik, başımızı okşasın diye beklerdik, büyük 

mutluluktu bizim için bu. O gün günümüz çok güzel geçerdi, dünya-

nın en mutlu insanı olurduk. Durumu iyi olmayan çocukların isimleri-

ni alır, onlara yardım paketi getirirdi. Nereden getirdiğini şimdi bilmi-

yorum ama o zaman paketlerin geldiğini hatırlıyorum. Sınıfımızda da 

düşkün çocuklar vardı, hatırlıyorum, bayağı durumları kötüydü.

Okulda, 1976.

Annesi, ailesi.
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Özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik bayramlarında çok önceden ha-

zırlıklar başlardı. Bizim öğretmenimiz de çok değer verirdi öyle şeyle-

re. Folklor, koro vs. programlar yapılırdı. O programların pek çoğuna 

girdim. Müdürler bizi seviyordu, güzel yaptınız diye “Aferin” diyorlardı. 

Koroda şarkı söyleyecekken bahriyeli kıyafeti diktirdik; lacivert etek, 

beyaz gömlek, bir de şapka aldık, çok güzellerdi. Bizi mutlu eden şey-

lerdi bunlar. 

Yenidoğan’dan baktığım zaman Kazlıçeşme’yi görürdüm. Yenidoğan 

tepedeydi çünkü ama Kazlıçeşme’ye arasında bayağı mesafe vardı. Ba-

bam gaz tankerinde çalışırdı, bakkallara gaz satardı. Bir gün tesadüfen 

oralarda oynuyoruz, ta aşağıda Kazlıçeşme yolunda babamı gördüm. 

Bakkala hortumu vermiş, gaz dolduruyordu. “Baba, baba” diye seslen-

dim ama duyması mümkün değil. Bayağı uzak mesafe çünkü.

Ben evin en küçüğüydüm o zaman. Babam bir gün eve gelirken bana 

hediye olarak minik bir süpürge almıştı. Bayılmıştım ben ona. O kadar 

sevdim ki o süpürgeyi babam bana almış diye. Hala da iyidir babamla 

iyidir aram Allah’a şükür. Şu an 80 yaşında, Allah uzun ömür versin. 

ANNEM BABAMIN ISMINI SÖYLEMEZDI

Annemin, babamın ismini söylediğini duymadım. Genç kız olduktan 

sonra, annem komşu hanımlarla konuşurken “İşte bizim Kemal” dediği-

ni duyuyordum da şaşırıyordum ben, annem babamın ismini söylüyor 

diye, tuhaf geliyordu. 

Babam minibüs alınca Belgrat Ormanları’na götürürdü bizi. Hani hep 

beraber toplanıp ailece gidiyorduk. Komşular da oluyordu bazen. Bazen 

de ailece; annem-babam, ağabeylerim sinemaya gidiyorduk. 

TELEVIZYON GÜNLERI

İlk televizyonu biz aldık mahallede. Arka sokaktaki komşuların hepsi 

bize gelmeye başladı televizyon izlemeye. Özel bir program olduğu za-

man bizim evin ışıkları sönerdi, içerisi dopdolu olurdu, herkes bizde. 

Elektrik kesildiğinde hep birlikte “Aaaaa” diye bir ses. Herkes giderdi. 

İstiklal Marşı’yla açılıp kapandığını hatırlıyorum televizyonun. Haftada 

üç gün yayın yapardı, ne zaman açılacak diye başında beklerdik. 

Eski mahallenin rahatlığını özledim. Evler hep bahçeler içindeydi. Çi-

çeklerin kokusunu özledim mesela, hanımeli kokusu olurdu hep sokak-

larda. Çocukluğumun kokusudur o, her yerden duyarım.

Okul yılları, 1985.
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Fikret Dalbeler
Rumeli, 1938

Ben burada doğdum büyüdüm. Burası İstanbul’un dışında, köy de de-

nilemez, bir meskûn mahaldi. Anne ve baba tarafım buraya 1924 tari-

hinde devletler arasında yapılan mübadele anlaşmasıyla Manastır’dan 

gelmişler. Buraya geldiklerinde sur içinde iskân edilmişler. Sonra da bu 

araziyi evvelden burada yaşayan gayrimüslimlerden satın alıp kendile-

rine barınacak evler yapmışlar. Burada satın alınan bütün bahçe, bağ-

lar tek bir senet üzerinde tespit edilmişti. Yani mülkiyeti almışlar, fakat 

hisseli tapu da değildi. Sonradan yapılan anlaşmayla hudutlar belirlen-

di. Bu dört hanenin yerleri belli oldu.

“ZEYTINBURNU’NDAN ISTANBUL’A GIDIYORUM”

Yazın burası mesire yeri gibiydi. “Nereye gidiyorsun” derlerdi, “İstan-

bul’a gidiyoruz” derdik. İstanbul dışında bir yer gibiydi yani. Yüksek bir 

yerdi tabii burası, Tepebağ denme sebebi de bu. Rakım olarak, coğrafi 

yapı olarak yüksek bir yer. Tepede büyük bir ağaç vardı, gölgelik yapar-

dı. Yorulanlar orada soluk alırlar ve denizi izlerlerdi, deniz görülüyordu.

MUHACERET YOKSULLUK DEMEK

Burada yol yoktu, elektrik yoktu, su yoktu. Ancak kazılmış kuyulardan 

suyumuzu sağlıyorduk. Okul yoktu. Bütün ailenin bireyleri genellikle 

bir evde oturuyorlardı. Her evlada bir oda verilmiş, o da kendi evlatla-

rıyla o odada otururdu. Çünkü muhaceret yoksulluk demek. 

Bahçede kiraz, vişne, elma, armut, ceviz, çeşit çeşit erik, incir, çeşit çe-

şit dut, aklınıza ne geliyorsa vardı. Sırt tarafında da fındık ağaçlarımız 

vardı. Üzüm bağları vardı, tavşanlar dolaşırdı içinde. O üzümler burada 
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toplanır, tablalarla Kazlıçeşme’ye götürülürdü. Orada deri fabrikaların-

da çalışan işçiler yemek paydosuna çıktığında o üzümlerden yarım kilo 

alır, bir peynirle öğlen kayıntılarını yaparlardı. 

Öyle bir güzel bağlarımız vardı ki! O üzüm çeşitlerini bugün göremi-

yorsunuz. Sabahın kırağısı vurmuş çavuş üzümlerinin üzerinde, böyle 

billur gibi taneler olurdu. Eline ekmeği al -ki ekmek de evde yapılırdı, 

taze taze mis gibi- biraz da peynir bulabilirsen, harika bir kahvaltı olur. 

Biz dışarıdan meyve almazdık, her şeyimiz kendi bahçelerimizde bulu-

nuyordu. Üzüm de tek tip değildi, çeşitliydi. Çavuş üzümü vardı, bir de 

pembe çavuş, derlerdi, başparmağım gibi bir üzüm vardı. Çok sevilirdi. 

Ama tabii bunlar bizim geçimimize tamamen yetmiyordu. Zaten bura-

lar ortak ekilirdi. Ekinler biçilir, hizmet yapan, eken-biçen herkes bir 

pay alırdı. O pay buğday olarak bizim ambarımıza giriyordu, un yapıp 

kendi ekmeğimizi yapıyorduk. 

MEZARLIKTAN GEÇERKEN TÜRKÜ SÖYLERDIK

Bizim iki öküzümüz vardı, çift sürüyordu. Onları otlatırdık. Şimdiki 

mezarlıkların duvarları bu kadar çok değildi. Hele Ermeni Mezarlı-

ğı’nın çok verimli otu vardı, insan boyunu bulan uzunlukta otlar. Bir 

gün top oynuyoruz, oyuna daldık. Öküzleri unuttum. Oraya bak, buraya 

bak, yok, bulamıyorum. En sonunda mezarlığın içine girdik. Karanlık 

da bastı, gittim buldum, aldım çıkardım onları. Kimisi mezarlıklardan 

geçerken korkusunu gizlemek için türkü, şarkı söylerdi. Bizim de öyle 

olduğumuz oldu. 

Rahmetli babam çok dürüsttü, kesinlikle kendinin olmayan şeye elini 

uzatmazdı. Bazen hayıflanıyorum, “Babam da burayı alsa ne olurdu 

sanki” diyorum ama bizler de onların bıraktığından istifade ettik, Allah 

razı olsun, nur içinde yatsınlar. Anne babamızla muhabbetimiz de gü-

zeldi. Ama aynı zamanda otoriter idiler. Sözlerinden çıkmazdık. 

Ben 1955 yılında buradan ayrıldım. O güne kadar ilkokulu, ortaokulu 

burada okudum. Buradan ta Cerrahpaşa’ya Davutpaşa Ortaokulu’na 

geliyordum. Yolu olmayan yerde; karda, çamurda ayağımızdaki çamuru 

okula sokmayalım diye çeşme başı tabir edilen yerde ayakkabılarımızı 

yıkayarak okula giderdik. Yıllar sonra askeri okula gittim, izne geldi-

ğimde hâlâ doğru dürüst elektrik yoktu. Bir lamba yanardı. Beklerdim 

ki lambanın işi bitsin de bana kalsın, ben de ders çalışayım. 

KOMŞU DEMEYELIM, HEPIMIZ BIR EVDIK

Çamura batmayalım diye, kara bulanmayalım diye seke seke giderdik. 

Kendimizi nasıl koruyacağız? Düşünüyorum da nasıl gelip gidiyormu-

şuz? Komşu demeyelim, sanki hepimiz bir evdik. Birbirimizi severdik, 
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iyi komşuluğumuz vardı. Kimse kimsenin hakkında dedikodu yapmaz-

dı. Biri hasta olduğu zaman ziyaretine gider, ihtiyacı var mı diye bakar-

dı. Burada hepimiz kardeştik. Hani ben kendi jenerasyonumdan bah-

sedeyim. Şurada Hazım amca vardı, Nursel diye bir kızı vardı. Orhan’ın 

ablası ve ablaları vardı. Burada Arnavutların kızları vardı. Hiçbirimiz 

birbirimize böyle nahoş bir gözle bakmazdık, utanırdık. Zaten bizde ak-

rabalar içerisinde kesinlikle alışveriş yok, evlilik problemi yok. 

BEN BURADA ÖLMEK ISTIYORUM

Bizler mutaassıptık, onlar daha böyle insancıldılar. Çünkü onlar da 

geldiklerinde aynı sıkıntıları çekmişler ama iyi muamele görmüşlerdi. 

Aynı ilgiyi gelenlere de gösteriyorlardı. Benim Arnavutluk’ta amcamın 

büyük oğlu hanımıyla birlikte buraya misafirliğe geldi, buraya gördük-

ten sonra “Ben burada ölmek istiyorum” dedi. Neyse, müsaadeleri bitti, 

gittiler. Sonradan hanımı orada rahmetli oldu, amca oğlum buraya tek 

olarak geldi. Bütün etraftan bizi tanıyanlar torba torba yiyecek getirdi-

ler verdiler, onların geçimini, maişetini sağlamak için para bile verdiler. 

Şöyle baktığım zaman uçsuz bucaksız ufuğu özledim. Çünkü göremi-

yorum artık. Dutların altını, o yeşilliği, o bağları; o üzümleri, o kirazları, 

hele yapraklar arasında kalmış sonradan böyle daha olgunlaşmış ki-

razların tadını özledim. Fikret Dalbeler ve eşi, 
Tepebağ.



177Zeytinburnu Anı Defteri

Gülşen Uçar
Edirne, 1944

GENIŞ AILELER

Ben gecekonduda kayınvalidem, kayınpederimle aynı çatı altındaydık. 

Burada herkes birbirini tanırdı. Zaten hepimiz Selanik göçmeniydik, 

pek yabancı yoktu burada. 

Daha nişanlıyken bile kayınvalidemle kayınpederime anne-baba diyor-

dum. Ben biraz tatlı dilli konuşurum. “Ay daha şimdiden bize anne-baba 

diyor” demişler benim için. O kadar sevmişlerdi beni. Eskiden öyleydi 

bu işler, saygı vardı.

Kayınvalidemle aynı çatı altında gün geçirirdik. Yunanistan göçmeni 

Hacı Süleymanlar derdiler, bir komşumuz vardı. Bir gece kayınvalidem-

le onlara gittik. Gelirken elektrikler gitti, ışıklar söndü. Bizim eve gitmek 

için de bir çıkmaz sokaktan geçmek gerekiyordu. Çıkmaza gelince an-

nem cebinden mumu çıkardı. Meğer mum koymuş cebine. Mumu yaktı 

sokağın başında. Neşeli bir kadındı kayınvalidem de…Öyle çıkmazın ba-

şında mumu yakınca gelin-kayınvalide bize bir gülmek geldi. “Allah’ım” 

dedim, “Anne, bizi duyan deli diyecek, gece yarısı gülüyoruz, muma gü-

lüyoruz.” Mum da böyle eğmiş kafasını, biz ona bakıp bakıp gülüyoruz.

Gücenirsin tabii, bir evde oturuyorsun, güceniklik olmaz mı? Eşine de 

gücenirsin, çocuğuna da gücenirsin, kayınvalidene de gücenirsin. Ama 

ben kızsam da gücensem de dargın durmazdım. Dargınlığımı da belli 

etmezdim. Ama kayınvalidem de öyleydi. Onun da hiç kini yoktu rah-

metlinin.

ESKI KOMŞULARI HALA ANIYORUM 

Sol tarafımızda İsmail Amca adında yaşlı bir amca ve ailesi vardı. On-

lar Babaeski tarafından gelmişlerdi. Evde iki elti vardı. Onlarla çok iyi 
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anlaşırdık. Saime rahmetli oldu. Başka bir komşum, Zeynep Yenge, nur 

içinde yatsın, bana bir kap hediye etmişti. Geçen gün onun içinde bir 

tatlı yaptım. Yemekte oğluma dedim ki: “Yılmaz, bunu Zeynep Yenge ge-

tirmişti bize”. Hala hatırlıyorum onları yani. Çok severdim onları, çok iyi 

geçinirdik. Bir yerlere beraber giderdik. Yalnız gidemezdim zaten ben, 

eşim izin vermezdi. Biraz kıskançtı. Bir de eltim vardı, o da bizim Uzun-

köprü’nün köyündeydi, onunla da çok güzel geçindik. 

Sağ tarafımızda da Ayse ve eşi Mustafa vardı. Onlarla iki duvarın arasın-

da kapı vardı. Rahmetli kayınvalidem neşeli bir hanım olduğu için çok 

kişi gelip giderdi bizim eve. Evimizin girişinde üç dört merdiven vardı, 

bir de balkon gibi bir taşlık. Orada oturur komşularla sohbet ederdik. 

Evlerde çeşme yoktu tabi. 30 sokağın başında artezyen bir çeşme var-

dı. Rahmetli kayınpederim suyumuzu oradan taşırdı. İçme suyunu da 

sokaklarda gezen kamyonlardan cam şişeler veya damacanalarla alır, 

kayınvalidemin sırlı küpünün içine boşaltırdık. Sokaklarda bir de yo-

ğurtçular gezerdi. Omuzlarının iki tarafında, bizim bakır ağacı dediği-

miz kaplar olurdu. Yoğurt peynir kalıbı gibi olurdu, keserek verirlerdi. 

Üstünde bir parmak kaymak… Ben çıkıp alamazdım, beni göndermez-

lerdi, Kayınvalidem yahut kayınpederim alırdı. Çöpçüler de vardı, onlar 

gelince bağırır, herkes çöpünü kapıya çıkarırdı. 

KALABALIK CENAZELER

Cenazeler kalabalık olurdu. Selanik usulü dualar, mevlitler olurdu. 

Daha sonra burada evimiz olurken ben Merter’e taşındım, 5 yıl orada 

yaşadım. Orada cenaze olduğunda bakardım, ya 5 kişi, ya 10 kişi… Nere-

de Zeytinburnu’ndaki kalabalık. 5 yıl orada kaldım, sonra duramadım, 

buraya kiraya gelmeye karar verdim. 

Kayınvalidemin kız kardeşleri Emine Teyzemler Muğla’dan geldiler. 

Orada durumları çok iyiymiş, işleri bozulunca geldiler. Başka nereye 

gidecekler? Burada kızkardeşi var. Annem hemen yanına aldı tabi ve 

onlardan hiç kira almadı. 

RAMAZAN VE BAYRAM HAZIRLIKLARI

Yazları makarna yapardık, tarhana hazırlardık Ramazan için. Kayınpe-

derim ramazanda eve ne getireyim diye şaşırırdı. Rahmetlinin eli çok 

açıktı. İyilik yapmaya bayılırdı. Annem de lokma, hamur yapar; illa da-

ğıtırdı. 

Bayram namazına muhakkak gidilirdi. Bayramdan evvel baklava yapı-

lır, kurabiye yapılır, mutlaka böreğin olurdu. Gelecek olanlara ikramın 

hazırlanması lazım. Çok gelenimiz olurdu. Erkekler camiden geldikle-

rin kahvaltı hazır olurdu, sonra komşuların ellerini öpmeye giderdik. 

Gülşen Uçar, 1964.
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Sonra biz köyümüze giderdik, kendi anneme babama. Onlar da bekler-

diler tabii bayramda. 

YAŞLILAR GEZERDI, BIZ GEZEMEZDIK

Gezmeye yer yoktu. Zaten çocukla bir yere gidemezdik. Ne park vardı, 

ne başka bir şey. Yaşlılar gezerdi. “Eyüp Sultan’a gittik”, derdiler; “Yeraltı 

Camii’ne gittik” derdiler. Biz sadece düğüne, nikaha giderdik çağrıldı-

ğımızda. 

Kayınvalideme “Anne” derdiler, “Remziye Hanım teyze” derdiler. Yan-

daki komşular da “Ahret anne” derdiler. Annemin önünden geçmezdi 

kimse, öyle saygı gösterirlerdi ona. Kızsalar, gücenseler de anneme bir 

şey söylemezdiler. 

MAHALLEYE TELEFON GELINCE…

İlk zamanlar telefon bile yoktu mahallede. Büyük oğlum 65 doğumlu, 

o yıl doğum yapınca memlekete haber etmek istediler. Telefon yok. Ka-

dıköy’de ablamın telefonu vardı. Eşim işlerinden ablama telefon etti, 

“Abla, oğlumuz oldu” diye. Ablam da Uzunköprü’ye, akrabalara telefon 

etti. Öyle iletişim kuruyorduk. 

İlk telefonu mahallede Hacı Hasanlar aldı. Başka bir yere göndermezdi 

de eşim, oraya gönderirdi. Çocuğu alır onlara giderdim. Allah razı ol-

sun, oradan ablama telefon eder, konuşurdum. Gittiğimde kimi zaman 

hanımı evde olmazdı, bahçesinde otururdum. Onun kamyoneti vardı, 

onu tamir ederken izlerdim. Sonra “Hacı ağabey ben telefona geldim” 

derdim. “Tamam anladım, gir içeri kızım” derdi. Anahtarı verirdi. Ben 

de içeri girer, telefonla konuşur, ücretini de oraya koyar, kapıları kilitle-

yip çıkardım. O para bırakmamı istemezdi ama eşim istemezdi. “Gülşen, 

sakın kimseden 5 kuruşun olmasın, ben hak istemem” derdi. Şimdi onlar 

da öldüler gittiler, hâlâ ben onlara dua ederim, nur içinde yatsınlar, öyle 

bir komşuluk vardı. 

Temsil ya da piyes derlerdi önceden, radyolarda olurdu, onları dinler-

dik. Şarkı ve haber dinlediğimiz de olurdu. Radyosuz ev yoktu benim 

zamanımda. 

KALAYCI GELDI

Önceden koca koca bakır kaplar vardı. Mahalleye kalaycılar geldiğinde 

kayınpederim onları alır, kalaylattırırdı. Memleketten biliyordum bunu. 

Biz kaşıkları, tencere ve tavaları da kalaylattırırdık. Körük çekerlerdi 

onlara. Burada da öyle sokaktan geçerlerdi bağırarak “Kalaycı geldi, 

kalaycı geldi” … Kayınpederim kalaylatıp geri getirince “Kızım bunları 

çok güzel yıkayın” derdi. Biz köyde kepekle yıkardık onları. Ama burada 

Gülşen Uçar ve ablası 
Zarife Paçor, 1954.
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kepek yoktu. Unların içinde olurdu kepek. O yüzden burada unla, ovar, 

birkaç kez yıkardık ki o unla kepek onun zehrini alsın. 

Korku yoktu, saygı vardı. Komşuluk vardı. Hala görüşüyoruz. Dün bana 

eski komşularımdan biri geldi. Eskiden karşımda otururdu, şimdi ta-

şındı. Dün ziyarete gelince dünyalar benim oldu. O gelince süpürgeyi 

antrede bıraktım, oturduk. Giderken de “Hakkını helal et” diyerek ağ-

laştık. Çiçekler açtı içimde. Şimdi burada 11 hane, hiç gidip gelmiyoruz 

birbirimize. Allah razı olsun, gelinimle yetiyoruz birbirimize.
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Hacer Uçar
Konya, 1947

85 Sokak’ta otururduk. Oralar çamur içindeydi. Yol yoktu, çeşme yoktu. 

Ta Seyitnizam’a suya giderdik kovalarla, kollarımıza o ağaçları takar-

dık. Burası Akşemsettin’den aşağı ekin tarlasıydı. Ekinlerin içinde aşık-

lar dolaşırdı. 

Bizim de çamurun içinde bir at arabamız vardı. Affedersin, bir de köpe-

ğimiz vardı. Köpek at arabasının sesini, kokusunu duyar, öne çıkardı. 

Ben de o zaman elime taşlar alırdım, yoldaki çukurları doldururdum 

taşlarla Hacı at arabasıyla geliyor diye. Yollarda kalırdı hep at arabaları 

çünkü, yollar çamurlu çukurluydu. 

“CANAVARLAR YEMEZ MI BURADAKILERI?”

Bizim adam pazarcılık yapardı. Zeytinburnu pazarlarına çıkardı. Evle-

nip geldiğimde bu yolda, heykelin orada indirdiler. Ayağıma bir lastik 

verdiler, bir koluma kaynım girdi, bir koluma eşim girdi, kar diz boyu 

bu kadar, 1 km.den fazla yürüdük eve. Tarlanın ortasında bir tanecik ev 

var, o eve karların içinde ben gelin gittim. 

Ben köyden gelmiştim. Evi görünce dedim ki: “Bu evdeki insanları ca-

navarlar yemez mi acaba?”. Bizim köyde canavar derlerdi kurtlara. Öyle 

tek başına bir ev tarlanın ortasında. Odanın birinde ev sahibi oturuyor-

du, odanın birinde de ben oturdum. Mutfağımız, tuvaletimiz, banyomuz 

birdi, bahçede tuvaletimiz vardı. 

Arabamız girmezdi oraya, at arabamız girmezdi. Dışarıda adam araba-

yı içeri sokardı, atı ta Ermeni Hastanesi’ne götürürdü. At yerimiz yoktu. 

Bahçeye bir tane yapmıştık, şikayet ettiler, söküldü. Adam sabah gider 

alırdı atı oradan, akşam oraya koyardı. Ne rezillikler çekti… Çünkü at-
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ları, arabayı çekmekten, sandıkları çekmekten elleri kanardı. Çocukları 

döverken şöyle döverdi, vuramazdı çocuklarına, elleri kanardı. Ne rezil-

likler çektik yavrum, neler çektik de öyle işte. 

Çok kar olurdu, bahçemizin temeli vardı, o temele kadar kar dolardı. 15 

gün işe çıkamazdı adam. Komşular arabayı çıkartıp işe gitsin diye bizim 

bahçeye külleri bırakırdı. 86 yılıydı. Evde un vardı, ekmek bulamadığı-

mız zaman hamur yapar yerdik. Bizim adam pazarcı olduğundan çok 

sıkışmadık. İlk çıkan sebzeleri, meyveleri doldurur gelirdi çocuklar ye-

sin, diye. Ben sırtıma sarardım çocuğumu, ta Adliye’nin oraya öğlen ye-

meği götürürdüm onlara. Hani dışarıdan yemesinler ki 5-10 kuruş para 

biriktirelim diye. 

Yokluk vardı o zaman. Elbisende azıcık delik açılsa şu kadar çaput yok 

ki dikesin. Bir atlet eskisi yırtardık, tülbent eskisi verirdik, herkese ve-

rirdik burunlarını silmeye. Şimdiki gibi selpak mı var? Yok, eskilerde 

çaput da yok, ama şimdi sokak çaput dolu, her yer çaput dolu, o zaman 

yoktu. 

Ben adama yardım olsun diye bahçede çocuklarımla oturur, askeri zin-

cirlerden yapardım. Bardak boyardım, kazak yapardım. Bazen pazara 

giderdim onun yanına, yardım ederdim.

Kâğıtla kürekle kazanı koyardım, çocuklarımın çamaşırlarını yıkardım, 

bahçede yıkardım çocuklarımı. Duman tütünce başkaları da leğenleri-

ni alır gelirdi. Su yok ama duman görünce gelirlerdi, benim ateşte on-

lar da yıkarlardı. Ekmek yapardık bahçede, gelir “biz de yapalım” derler, 

arka arkaya onlar da gelir yapardı. 

Komşular gelirlerdi, otururduk, hiç öyle kavga mavga olmazdı. Kom-

şularla bazen çorba pişirirdik, bazen bana gelirlerdi, bazen ben onlara 

giderdim.

Çokluğu da gördük, yokluğu gördük, Allah’ıma şükürler olsun. Çocuk-

lar büyüyünce herkes iş sahibi oldu. Askere gittiler, askerden geldiler, 

herkes işine bakmaya başladı. Kondumuz vardı yıktık, adama dedim 

“Yapalım”, “Benim param yok” dedi. Yalvardım, “Gel senin ustaya gide-

lim, ben ustayla konuşurum.” Ustaya gittik, gayrı ustaya dedim: “Kondu-

nun yerine apartman yapacağım, ne kadar para istiyorsun?” Dedi ki “3 

katı yaparım 4000 lira alırım.” O 4000 lirayı her yıl bir miktarını verecek 

şekilde ödeyelim diye anlaştık. O zaman milyon yoktu, 1 000 vardı, 500 

vardı, o zaman para çok kıymetliydi. Allah razı olsun, usta da geldi kon-

duyu yıktı, 3 kat yaptı. 

Pazarda terlik, ayakkabı satardık. Sandıklarla arabaya doldururduk 

onları, tavana ulaşırdı arabanın yükü. Üstüne de adam çıkardı, bir ay 

giderdi. Bir aydan sonra bir ay da yatardı. Hastalanırdı çünkü, rüzgâr 

çarpıyordu onu yukarıda giderken. Bahçelievler’e giderdi, Osmaniye’ye 
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giderdi, Pazartesi Pazarı, Salı Pazarı, Zeytinburnu’nun pazarlarına hep 

giderdi. Bir gece Osmaniye’den gelirken ufak kaza olmuş, araba geçmiş 

üstünden. Gece, gece ev sahibini kaldırdık. Gittiler geldiler, bereket bir 

şey yokmuş Allah’ıma şükürler olsun.

ADAM AYAKKABI SATIYOR AMA BEN GIYEMIYORDUM

Pazarcılık işinde çok çekti adam. Çadırları kuracak, ipleri takacak, ak-

şam olduğunda arabayı yükleyecek. Allah ne verdiyse evde olanı yedir-

dik. Ben komşulara giderdim, sofralarında zeytin nerede, bir sana yağı 

yerlerdi. Eve gelirdim, bizim reçelimiz var, benim annem köyden her 

şeyi yollardı. Reçelimiz vardı, adam her şeyi alır gelirdi, her şeyimiz bol-

du bizim, Allah var şimdi, getirirdi çok. Ben de komşulara gittiğimde 

şaşırırdım, “Biz iyiyiz yine” derdim. 

Adam ayakkabı satıyor ama ama veriyor ayakkabıyı bana, ben giyemi-

yorum. Niye giyemiyorum? Su batıyor, çamura saplanıyor, çaput gibi 

yırtılıveriyor. En iyisi çizme, kar lastik… Çizmeyi şuraya kadar çeker-

dik, şapır şupur buraya kadar ıslanırdık. Çizme giyecek değiliz düğüne, 

ayakkabı giyerdik. O da çamurun içinde kalırdı. 

“KIRADAYSAN SÜRÜN”

Herkes kendi yağıyla kavrulurdu, kimden borç isteyeceksin? Kimse 

kimseden para alamaz ki! Bir gün ev sahibi bana dedi ki: “Kiradaysan 

sürün”. Ben ağladım ağladım, adam geldi gece, “Sen niye ağladın?” dedi. 

Söyledim. İşte o sebep oldu. Paramız da yok ya, nasıl bulduysa adam 5-10 

kuruş bir şey buldu da bu arsayı aldı. 27 bin’e aldık arsaydı, 1000 lira, 

1000 lira ödedik. 

Eski mahalleyi özledim. Çarşamba Pazarı’na taşındığım zaman yola 

çıkardım, eski taşındığım yere bakar dururdum. Gözüm hep oradaydı. 

Çünkü ev sahibim de çok iyiydi, nur içinde yatsın. Alışamadım yeni eve 

epey bir zaman.
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Halil Demir
Giresun, 1951

Babamle annem birlikte bizi yetiştirmek için gece-gündüz çalıştılar. 

Hatta gece işyerinden gelip bizi kaldırıp karpuz yedirir, meyve yedirirdi. 

Rafet Bey’le Çorbacı İlyades gibi insanlar vardı. Onların bahçelerinden 

zerzevat toplar, hırsızlık yapardık. Kesekağıdı yapardık. Kesekağıtlarına 

tozları, toprakları doldurur, yoldan geçen kamyonlara atardık, kaçardık. 

Bir de bütün komşuların camlarına vurarak kızlı-erkekli kaçardık.

IHTILALDE HASTANE

Çocukluğumuzdan anılar…Bahsettiğim bahçede atların bir tanesi ağa-

beyimin alnına çifte attı, kaşı yarıldı. Hastaneye zor yetiştirdi babam. O 

bahçede yine amcamın oğluyla beraber güreş yaparken sağ bacağım 

kalçamdan kırıldı. Annem-babam feryat ederek bana zor yetiştiler. Rah-

metli dayım, emekli baş komiser, sırtında götürdü beni. O gece sabah-

lara kadar kırık çıkıkçı aradık. O kırık çıkıkçı bizi evde tahtadan iplere 

sararak sal yaptı, kırılan ayağımı zeytinyağıyla ovalayarak tedavi etti. 

Onun neticesini alamadık, Silivrikapı’da bir kırık çıkıkçıya gittik. O kı-

rık çıkıkçıda benim bağırmamın sesi Silivrikapı Mezarlığı’na kadar ge-

liyordu. Ondan sonra o kırık çıkıkçıdan da medet ummadık, her geçen 

dönemde ayağım daha kötüye gidiyordu. Eve geliyor para, hastaneye 

gidiyor para, babam artık feryat ediyor beni tedavi ettirmek için. Param 

parça oldu babam-annem. Daha sonra bize bir eşin-dostun tavsiyesi 

üzerine Çapa Ortopedi Kliniği’ne gittik. Acildeki doktorlar beni orada 

feryat ederek bekletirken hiç müdahale etmediler ta ki sıram gelene ka-

dar. Sıram gelip de doktor benim ayağımı gördüğü zaman “Siz nerdesi-

niz, sizi anne-baba olarak mahkemeye vereceğim” dedi. “Neden veriyor-

sun Hocam” dedi babam. “Bu çocuğun ayağı kangren olmuş” dedi. Uzun 
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bir çubuk gösterdi, “Bu çubukla bu çocuğun ayağını tedavi edeceğiz, çivi 

çakacağım” dedi. Babam-annem: “Aman Hocam, biz ettik sen etme, biz 

bir hata işledik, biz bir cahillik ettik” dediler. Allah razı olsun Hoca bizi 

tedaviye aldı, uzun dönemli bir tedaviye girdim. 

O tedavi 1960 senesiydi. O sene ihtilal vardı, annem babam ve dayım 

özel izinle yanıma geliyorlardı. Her geçen gün beni kandırıyorlardı, 

çektiğim ıstırapları ben biliyordum. Daha sonra ben elime geçirdiğim 

bir jiletle o sağ bacağıma takılan 15 kiloluk, sol bacağıma takılan 10kilo-

luk ağırlıkları kopardım. Sesim hastalar tarafından duyulunca, hemşi-

reler tarafından duyulunca doktor geldi bana tokat çarptı. “Sen nereye 

gidiyorsun?” dedi. “Ben gideceğim Hocam, ıstırap çekiyorum” dedim. “Gi-

demezsin, seni ameliyat yapacağım” dedi. Nitekim beni kandırdılar, 6 ay 

ben alçıda kaldım belimden başparmağımın ucuna kadar, bu dönemde 

hep evde yattım. Elde avuçta para yok, doktora gitmeye para yok. Rah-

metli annem-babam oturdular, eline keseri, testereyi aldılar. 5 dakikada 

kesilecek alçıyı babam 6 saatte ancak kesti. Ben kendimi sanki hava-

larda uçuyormuş gibi hissettim. Alçı açılınca babam-annem beni ayağa 

kaldırdı, yürüyemedim. “Eyvah, çocuk yürüyemiyor” dedi annem. Alçıda 

yürüyordum ama alçı çıkınca bir ayda kendime geldim, yavaş yavaş yü-

rümeye başladım. 

Rahmetli annemle beraber pazara gidiyorduk, 10 liraya dolduruyorduk 

sepeti, 5 lirasını geri getiriyorduk. Eskiden rahmetli dayımın zamanın-

da Merter’de üzüm toplamaya gidiyorduk. Bozkurt Fabrikası’nın bahçe-

sinde kuzularımızı otlatırdık. 

Lastik ayakkabı giyerdik, ayakkabı yüzü görmezdik. Ancak bayramlar-

da o lastik ayakkabıyı bile değerli bir şey diye saklardık. Çeşmelerimiz 

vardı, mahalle çeşmeleri… Mahalle çeşmesinde benim bir büyüğüm bir 

kadın tarafından tartaklandı, kavga ettiler. Su yüzünden kadınlar bir-

birine girdi, erkekler birbirine girdi. Mahallemizde bir çeşme vardı, bir 

de tulumba vardı, o tulumbadan kullanma suyu alırdık, içme suyunu 

çeşmeden alıyorduk. 

Komşuluklarımız çok iyiydi. Her komşunun kapısı yüz yüze açıktı, kim-

se kimseye yan gözle bakmazdı. Herkes birbirinin evine girerdi. Bağı-

mız, bahçelerimizde zerzevatlar yetiştirirdik. Eskiden Sümer Sineması 

vardı. Ben bir gün izin almak için babamın yanına gittim. “Baba, bana 

izin verir misin, ben sinemaya gideceğim” dedim. Babam kızarak kalkıp 

milletin, arkadaşlarımın arasında bana tokat attı, “Doğru eve git oğlum, 

sinemaya falan gidemezsin” dedi. Eskiden yaşlı insanlarımız vardı, yor-

ganını sararak geceleyin geç saatlere kadar sinemada film seyrederdik. 

Sümerbank’ın eğlenceleri oluyordu. Babamın çalıştığı fabrika… Yemek-

lere giderdik topluca, eğlenceli olurdu. Hatta Muzaffer Akgün’ler, Zeki 

Müren’ler, Ahmet Sezgin’ler konsere geliyorlardı. Halat yarışları, çuval 

Evinde.
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yarışmaları, yumurta yarışları olurdu. Sünnetimi dahi toplu olarak Sü-

merbank’ta oldum. 100-150 kişi bir arada… Konser de vardı. O zaman şu 

anda mevcut bulunan sahil yolu yoktu. Vapurlar yanaşıyordu, bizi sey-

rediyor, konserlerimizi seyrediyorlardı. Sümerbank’ta büyüdük hasılı. 

Ramazanlarda teravihlere giderdik, teravih namazları kılardık. Rama-

zanlarımız da güzel geçerdi, bütün hısım akraba, eş dost birbirimize 

iftarlara giderdik. Ben 92 yaşındaki babamı 10 ay önce kaybettim. Baba-

mın karşısında 5 yaşında çocuk gibi eğilip doğruluyordum. Çok saygı 

vardı, hürmet vardı. Biz büyüğümüze, küçüğümüze çok sevgili davra-

nırdık.

Düğün fotoğrafı, 
1970’ler.
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Halil Köprülü
Rumeli, 1943

Bizim mahallede 7 hane vardı. Birincisi Köprüler haneleri ki üç kardeş-

tik. İkinci Rizeli Kazım Kurt. Biraz ileride Cezayir Vardar, İsmail Var-

dar vardı Vanlı. Ondan sonra Trakyalı, elektrikçi Ahmet. Bir tane daha 

meşhur sucu vardı. Benim yanımdaki Kazım Kurt inek bakıyordu. Bir 

ben, bir de Vardarlar’dan İsmail muhasebeciydik. İsmail Vardar Sirke-

ci’de Kurtkaya firmasında çalışırdı. Bu tarafa gelince Sarı Ömer vardı, o 

da Kurtkaya’daydı. Diğerleri işçiydi, o zamanki Akın Tekstil, Emaye Taş, 

Bozkurt, Akfil’de çalışıyorlardı.

Matbaacılar Sitesi’nin orası tavukçu çiftliğiydi. Hemen yanında çeşme 

vardı, o çeşmeyi göçmenler yapmışlardı. Evvelinde ekseriyet Veliefendi 

Çeşmesi’nden su doldurulurdu. Mehmet Nalbur yapıyordu bu işi, gö-

revliydi, iki tane atı vardı, tenekeyle su taşır evlere dağıtırdı. Mehmet 

Nalbur şimdi rahmetli oldu. 

NAKLIYE ARABASIYLA SERVIS

Çoğu kişi işçiydi işte. Emaye Taş, Narin Mensucat, Kartaltepe, Aksu… Sü-

merbank vardı, oraya da gidiyorlardı. Burada bir tane Malatyalı vardı, 

o götürüyordu işe, eskiden servis yoktu. Nakliye arabalarıyla işe gidip 

geliyorlardı. O nakliye arabasının içinde böyle bir sicim veya bir ip ası-

lıyordu, herkes tutuyordu… Ondan sonra servis çıktı.

O zaman birbirine saygı vardı, sevgi vardı. Herkese, anneye babaya, 

komşulara hürmet vardı. Kız isteme işi mesela şimdiki gibi değildi. Biri 

gelir derdi ki, “Ben oğluma kız arıyorum”. Kadınlar kendi aralarında ko-

nuşup bağlıyorlardı bu işi. “Şu kız sana gider, eşini al, istemeye gide-

riz” diyorlardı. Şimdi öyle değil tabi. Kızla çocuk görüşüyor, gidiyoruz 

istiyoruz, veriyorlar, “hayırlı olsun” deniliyor. Görüşmeden kız isteme 
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yok şimdi. O zamanlar böyle görüşmeler yoktu. Ailece görüşülürdü. İs-

temeden sonra, kızın annesi alıyordu kızı babasıyla beraber oturmaya 

gidiyordu damadın evine, birer çay içiyordu, oturup muhabbet ediyor-

du. İşte böyle ailece görüşmeler vardı. Öyle telefon, mektup yoktu bizim 

zamanımızda. 

Eskiden sadece erkekler gidiyordu camiye, tutmayan varsa fark ede-

miyorsun, göstermiyordu kendini, kimse “Ben tutmuyorum” diyemezdi, 

utanırdı. Şimdiki gibi açık açık yiyemezdi. İftarda evde aile olarak top-

lanıyor, ne varsa onu yemek için sofra kuruluyor, hoca ezan okuyunca 

oturuyorduk. Radyo yoktu çünkü o zaman, televizyon yoktu. Camide 

gidiyor, namaz kılıyorduk. Arife günü ölenler için mezarlığa gidilirdi. 

Zeytinburnu’nda evvelde bir tek fırın vardı, Kazlıçeşme Dericilerin ora-

da. Ta oraya ekmek almaya giderdik. Benim babam, amcam gittiği za-

man 20 tane alırdı, komşulara dağıtırdı. Ondan sonra Ahmet Kışla vardı 

Rumeli Derneği Başkanı, o da yirmi tane alıp dağıtırdı. Böyle birkaç kişi 

daha vardı. Sonradan Kaymakamlığın olduğu yerde bir fırın daha açıldı. 

Aksu Fabrikasında göçmen bir doktor vardı. Muayene ediyordu hastala-

rı. Muayene olmayan da iğnesini alıp vurdurmaya gidiyordu ona. Sonra 

Çarşamba Pazarı’nda bir ara sokakta bir muayenehane açtı. Çocuklar, 

büyükler hepsi oraya gidiyorlardı muayene olmaya. Parasız iğne vuru-

yordu. Bloklarda oturuyordu, insanlar evine de gidiyordu. 

Yaşlılar bize nasihat ederlerdi. Beş madde vardı: hırsızlık yapmayacak-

sın, dolandırıcılık yapmayacaksın, kadınlara laf atmayacaksın, terbiye-

sizlik yapmayacaksın. Beşincisi, herkese böyle anlayışlı olarak davrana-

caksın, saygılı davranacaksın. Böyleydi.

Eşi ve çocukları, 
1970’ler.
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Halil Küçük
Kastamonu, 1937

Zeytinburnu yoktan var olan bir yer… Bir tarlada yabani otlar büyür, 

bilir misiniz? Güzel güzel çiçekler açar. Zeytinburnu da bir tarlaydı… 

Yabani otlar gibi gecekondular büyüdü burada…

ZEYTINBURNU YOKTAN VAR OLAN BIR YER

Zeytinburnu tren istasyonundan bir tarafta Yedikule kapılarına, bir ta-

rafta Bakırköy Hipodromu’na, diğer tarafta E5’e kadar burası tamamen 

bir tarlaydı. Zeytinburnu’ndan komşumuz olan Osmaniye’ye gidemez-

din. Çünkü sadece ağaçlık ve tarla… Tarlada ekin var, ot var, bir canlı 

sinek dahi yok. Ev yok, hiçbir şey yok. 

Bir gün birileri geldi oraya, bir gecekondu yaptı. Ondan sonra bunlar 

birbirini göre göre çoğalmaya başladı. Bu sefer hükümet “Ne yapıyorsu-

nuz siz?” dedi. Polis geldi, jandarma geldi, yıktılar. Gündüz yıktılar, gece 

onlar tekrar yaptılar, gündüz yıktılar, gece yaptılar… O duruma geldi ki, 

başta da söylediğim gibi, birden ot gibi bitmeye başladılar. 

Bedava yer var, herkes ev yapıyor. Anadolu’dan geldiler, İstanbul’dakiler 

geldiler. Böyle böyle küçük bir şehir meydana geldi burada.

Afrika’da çölün ortasında batarsın batarsın, kum gelir, burada da battı-

ğın zaman çamur… Öyle böyle bir çamur da değildi, buranın öyle özlü 

bir çamuru vardı ki ayağını bastığın zaman ayakkabını çıkaramazdın. 

Zeytinburnu’nda evden çıkardık, çizmeleri giyerdik, istasyona kadar 

çizmelerle giderdik. İstasyonda ayakkabılarımızı değiştirirdik. Çizme-

lerimi bir torbaya koyar, orada bir kenara koyar, akşam gelince tekrar 

oradan çizmeleri giyer eve yürürdük. O çamur, ayakkabıyla yürünme-

yecek haldeydi. 
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NASIL BU KADAR KENETLENDIK

Bu Zeytinburnu insanları birbirlerine nasıl bu kadar bağlandı diye so-

rulursa, cevap şudur: Hepsi aynı kaderi paylaştıkları için… 

Yeni bir ev yaparken bu benim komşum, bu benim arkadaşım diyerek 

birbirlerine sıkı sıkı kenetlendiler. Eğer bir evde Allah göstermesin bir 

cenaze, bir acı olduğu zaman o eve bir hafta yemek yaptırmazlar, onun 

yemeğini taşırlardı. 

Bizim köyde ufak bir yerimiz vardı, babam orayı sattı geldi buraya. Ge-

cekonduyu aldık, sokak dardı, o sokağa araba sığmaz, geçemezdi. Ak-

şamları birbirimizde toplanır, sohbet ederdik. Benim hanım burada bir 

şeyler yapmıştır, öbür komşu başka bir şey yapmıştır, getirir hep bera-

ber yerdik. Öyle bir muhabbet, öyle bir samimiyet…

Biz kapı kilitlemeyi bilmezdik, öyle bir şey yoktu. Kapıyı çekerdik, bak-

kala giderdik, oraya buraya giderdik. Ama öbür taraftaki komşumuz bi-

zim evimizi kollardı. 

Bir komşunun çocuğu yaramazlık yapıyordu. Hafifçe çocuğun kula-

ğından tuttum, kızdım. Gitmiş şikâyet etmiş annesine-babasına, onlar 

da beni bildiklerinden gülüp geçtiler. Şaka mahiyetinde de olsa: “Halil 

amca, çocuğa vurulmaz, kulağını biraz fazla mı çektin?” dediklerinde 

“Ne diyorsun kardeşim?” derdik, yadırgardık. Bizim zamanımızda kom-

şunun çocuğunu, bir hata yaptığı zaman kulağından tutar babasına gö-

türürdük. “Al bunu, bunun bu hatası var,” derdik. 

HANGI BIRINI ANLATAYIM?

Bunları anlatırken şunun zorluğunu çekiyorum: Birinden bahsetsem 

diğerini unutmuşum gibi haksızlık etmiş olacağım. Hangi birini anla-

tayım?

Mesela, benim Metin diye, Allah gani gani rahmet eylesin, bir kardeşim 

vardı, işçiydi. Bir evin acısı olsun, bir cenazesi olsun, bir düğünü olsun, 

bir işi olsun, işe gitmez yardıma koşardı. O komşunun işi neyse o gün 

onunla uğraşırdı. 

Mustafa ağabey vardı, Allah gani gani rahmet eylesin, kendisi Trak-

yalıydı. Bir bakmışsın tık tık kapıyı çalmış. “Ne var?” “Halil ağabey, bak 

bizim hanım bir şey yapmış, bunu getirmiş. Yalnız bir işim var. Bugün 

İstanbul’a gideceğiz, bir işimiz var. Yengeyi yanımıza katacaksın.” Benim 

komşu olarak hanımımı onun hanımının yanına göndereceğime o ka-

dar emin ki, sormuyor bile, direkt “katacaksın” diyor.

Ayla diye muhtarımız vardı, kanserden öldü kendisi. Babası da muh-

tardı. Her sene belirli yerlere yazı yazar, fakir insanlara yardım toplar, 

maddi durumu bir parça iyi olan insanlar geldiğinde onlara “Benim 

böyle bir fakir fukara var, sen bu çocuğa bir iş bul,” derdi. Oğlu Coşkun Küçük, 1965.

Aile fotoğrafı, 1967.
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Köyden bir komşu gelirdi, memleketinden tarhanasını, bulgurunu, ve-

saire getirirdi. Herkes tatsın diye komşulara dağıtırdı. Biri Erzurum’dan 

getirmiş, biri Kars’tan getirmiş, biri Kastamonu’dan getirmiş… Birbirle-

rine ikramda bulunurlardı. 

Benim altımda Fazlı diye bir komşum vardı. O komşu tık tık kapıyı çalar, 

“Akşama çaya bendesin ha, çay demleme, gel akşam bizdeyiz.” Derdi. Gi-

derdik hanımla, oturur sohbet ederdik. Muhabbetin arasında eğilir, “Bir 

sıkıntın var mı?” diye sorardı. Kardeşim, sen de işçisin, ben de işçiyim. 

Sıkıntım var desen elinde avucunda olanı verecek... Eski komşuluklar 

böyleydi işte... İnsan ağlamamak için kendisini zor tutuyor.

Bakkaldan hep veresiye alırdık. Zeytinyağcımız vardı, sırtında yağ da-

macanalarıyla gelirdi, bir de elinde defteri vardı. Ondan da deftere 

yazdırarak alışveriş yapardık. Bunu eskiler bilir. Gelirdi, “Halil Bey, ne 

kadar?” “1 kg”, direkt yazardı deftere, hadi Allahaısmarladık… Bu ay ve-

remezsen bir dahaki ay verirdin. 

ESKILERDE DAHA ÇOK SEVGI VARDI

Eskiler sanki hanımını küçük görüyor gibi bir anlayış hâkim şimdi. 

Esasında eskilerde hanımla bey arasında bugünkü sevgiden daha çok 

sevgi vardı. Fakat çoluğunun çocuğunun yanında o sevgiyi, o saygıyı, 

göstermez. Karı-koca bu sevgiyi kendi odalarında, kendi aralarında 

gösterirler. 

Eskiden ben evlendiğim zaman ben babamın yanında, değil kalkıp ya-

nağından öpmek, elini dahi tutamazdım. Bu korkudan mı? Hayır, bu 

babaya saygıydı. 

ZEYTINBURNU’NU GÜZELLEŞTIRENLERE TEŞEKKÜR

Zeytinburnu’nun ilk belediye başkanı Sayın Muzaffer Çavuşoğlu’ndan 

şu andaki Sevgili Başkanımız Murat Aydın’a kadar, tek tek isim vermi-

yorum, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bu tarlayı şehre 

çeviren onlardır. Onlardan sonra insanlar Zeytinburnu’na akın etmeye 

başladılar. Çünkü onlar sayesinde Zeytinburnu güzelleşmeye başladı.

Oğlu Coşkun Küçük ve 
torunu Arif Küçük, 1987.
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Haluk Cengiz
Niğde, 1960

Doğma büyüme Zeytinburnu Gökalp Mahallesi’ndeyim. Annemle ba-

bam İstanbul’da tanışmışlar, Zeytinburnu’na gelip merkezde bir gece-

kondu satın almışlar. Ben de 1960 yılında dünyaya gelmişim. 

Bizim evimiz bahçesi olan, içinde her çeşit meyvesi olan bir evdi. Kom-

şularımızın evleri de öyleydi. Köy gibiydi buralar, herkes birbirini tanır-

dı. İyi aileler vardı, insanlar komşuluğa çok önem verirlerdi.

O zamanlar Zeytinburnu çok güzeldi. İlk önce erikler başlardı büyü-

meye. Daha büyümeden toplar, yerdik onları. Elma ve ayva kışa doğru 

çıkardı tabii. Biz çocuklar bahçelere girer istediğimiz meyveden yerdik, 

kimse kimseye bir şey demezdi. Kimisi bakar, “Kimin çocuğusun sen” 

diye sorar, sonra izin verirdi. “Dalları kırmayın” diye uyarırlardı ama 

biz yine de kırardık. 

SOKAK SATICILARI

Hasılı çocukluğumuz sokaklarda, komşuların evlerinde geçti. Bu evden 

girip öbür evden çıkardık. Her taraftan arkadaşlarımız vardı, Zeytin-

burnu’nun bir ucundan öbür ucuna arkadaşlarımız olurdu. Başkasının 

bahçesinde oynarken acıktığımızda bizi göndermezlerdi; yemek yap-

mışlarsa yemek verirlerdi, yemek yoksa herkesin tavuğu olduğu için 

yumurta sıkıntısı yoktu, iki yumurta kırar doyururlardı bizi. Tavuklar 

yolda satılıyordu. Tavukçu kafesin içinde koyduğu tavuklarla, hafta-

nın belirli bir günü geçerdi. Balıkçılar ve zerzevatçılar da geçerdi. Yaz 

geldiğinde salatalık, domates, biber doldurup el arabasına sokaklarda 

satarlardı. Yoğurtçuların da zilleri oluyordu, o çaldığında gidip büyük 

tepsilerle yoğurt alırdık. 
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Mahalle bakkalı fırıncı Muhittin Ağabey’in babasıydı. Rizeliydiler. Bak-

kal ama şimdiki gibi değil tabii, her şey yoktu, kısıtlıydı. Rizeli olduğu 

için Rize kavurması satardı. Bir o kavurmayı, bir de gazozu çok sever-

dik. Ama mahalle bakkalı bütün çocukları tanırdı. Gittiğimizde bilirdi 

kimin çocuğu olduğumuzu, paran olsun olmasın, annen ne istediyse 

alıp gelirdin. Babalar da akşamleyin yahut ertesi gün parayı verirdi. 

Manav da vardı, manavdan da o şekilde istediğimizi alırdık. 

KAZANDA KAYNAYAN ÇAMAŞIRLAR

Ufaklık zamanlarında arka bahçedeki büyük kazanları odun yakarak 

ısıtır, çamaşırları öyle yıkarlardı. Çamaşır makinesi 4-5 kişide vardı. Bi-

zim evde vardı çünkü babam Beşiktaş’tan gelmişti. Ama o da kifayetsiz 

geliyordu. Çalışıyordu, ama sıkması böyle yetmiyordu, onu elle yapıyor-

lardı. Bizim bahçenin arka tarafında büyük bakır kazanımız vardı, an-

nem odunla ısıtıyordu suyu, çamaşırları onun içinde kaynatıyordu. Bi-

zim zamanımızda televizyon yoktu Zeytinburnu’nda, buzdolabı yoktu, 

çeşme gelmemişti daha. Zeytinburnu’nun bazı mahallerinde her taraf 

çamur içindeydi zaten.

YAZLIK SINEMADA EĞLENCE

Zeytinburnu’nda bayağı sinema vardı, mübalağasız söylüyorum, 6-7 

tane yazlık sinema vardı, 3-4 tane de normal kışlık sinema vardı. Şimdi 

bile o kadar sinema yoktur. Akşamları çekirdeğimizi alır, ailece giderdik 

yazlık sinemalara. Sinemada sağına soluna bakardın, herkes komşu, 

herkes tanıdık. Ağabeylerimiz bizi orada gördüklerinde gazoz ve Frigo 

dondurma ısmarlarlardı. 

Bizim çocukluğumuzda Turist Ömer vardı, Bruce Lee’nin filmleri vardı. 

Hint fimleri gelirdi mesela, bilmem tanır mısınız, Raj Kapoor’un fim-

lerine giderdik. Yine Alain Delon ve Kirk Douglas’ın Amerikan filmleri 

vardı. 

Futbol sahalarımız vardı. Ermeni Hastanesi’nin olduğu yerde, Beştel-

siz’de yeni yolda futbol oynardık. Zeytinburnu’nda her yer çocuklar için 

oyun alanıydı, o konuda hiç sıkıntı yoktu aslında. 

MISAFIRSIZ RAMAZAN HATIRLAMIYORUM

Hatırlıyorum, annem Ramazan’da oruç tutmayacak olsak da alışmamız 

için bizi kaldırır, yemek yedirirdi. Ertesi gün yine yerdik ama yine de 

kaldırırdı. Bir ramazanda 1 metre boyunca buzları hatırlıyorum. Ra-

mazanlarda komşular birbirini çağırırdı, gitmezsen saygısızlık olurdu. 

Bizimkiler de mutlaka misafir çağırır, annemle babam yemek hazırlar-

lardı. Misafirsiz Ramazan hatırlamıyorum. 

Arkadaşlarıyla, 1980’ler.
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Bayramlarda hemen bayramlıklarımızı giyip komşuları dolaşmaya çı-

kardık. Tabii ilk önce bize para verecek komşulara giderdik. Çocukken 

bilirdik hangi komşumuz para verecek, hangisi şeker verecek. Onların 

ellerini öpmeye giderdik, bizi kendi evlatları gibi çok iyi karşılarlardı. 

“Karnınız aç mı?” diye sorar, bazen bayram tatlısı yedirirlerdi. Öyle kom-

şularımız vardı ki bize tatlıyı yedirmeden bir kere kesinlikle salmazlar-

dı dışarıya. Biz de sabırsızlanırdık, çıkalım sağı solu dolaşalım diye, ço-

cuğuz neticede. 

Bizim mahallede herkes, bütün komşuların kızları, erkekleri hep birbir-

lerine kardeş gözüyle bakardı. Komşu kızını alıp gezdirmek, annesinin 

babasının göreceği şekilde onu rahatsız etmek yoktu. Birbirlerini se-

venler olursa, ailelerden istenirdi. Zaten aileler birbirini tanırdı. Kızını 

verecek olan verirdi, vermeyecek olan “Benim sana verecek kızım yok” 

derdi. 

Merter gelişmişti, Bakırköy gelişmişti, Kocamustafapaşa tarafları ge-

lişmişti. Biz kendimizi Zeytinburnu’nda ezik hissediyorduk. Ama şimdi 

anlıyorum ki onlar ezikmiş, biz hayatımızı yaşıyormuşuz, farkında de-

ğilmişiz. Biz şehir içerisinde köy hayatı yaşıyormuşuz, farkında değil-

mişiz. Bu, büyük nimetmiş, şimdi anlıyorum.
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Hamdi Ali Baykan
Trabzon, 1936

Bu mahallenin evvelki adı Beşevler’di, burada beş gecekondu yapıldığı 

için bu ismi vermişlerdi. Sonra Merkezefendi ismini aldı. 

1936 doğumluyum, 1952’de ilkokulu yeni bitirmiştim. Çünkü bizim ora-

ya okul gelmemişti o zaman, 1950’de Menderes hükümeti kuruldu, on-

dan sonra okullar oldu. 

HER TÜRLÜ IŞTE ÇALIŞTIM

Geldiğim zaman burada akrabalar vardı. 16 yaşındaydım, fabrikaya gir-

dim, çalışmaya başladım. Aşağı yukarı 1.5 sene çalıştıktan sonra, oradan 

çıktım. İnşaatlarda ve taşocaklarında çalışmaya başladım. Bizim bura-

da da taşocakları vardı, Merter tarafında da vardı, buralarda bir müd-

det çalıştım. Sonra inşaat işçiliğine başladım. 

Aradan zaman geçti, tuttum Devlet Demiryollarına girdim. Yaşım tut-

muyordu, ancak banliyö trenleri kömürlüydü ve elektriğe dönüşüyor-

du, ben onun inşaatındaydım. 

Bir gün kırmızı gömlek giydim, tren yolunda çalışıyorum. Tren geldi 

durdu. Lokomotifi kullanan makinist çavuşa kızdı, bağırdı, dedi ki: “O 

kırmızılı çocuğu görmüyor musun?” Beni gösteriyor. “Ne var yani, görü-

yorum?” “Onu bayrak sandım, tehlike var diye treni durdurdum.” Ondan 

sonra çavuş bana “Bir daha o kırmızı gömleği giyip de gelme,” dedi. On-

dan sonra o gömleği giymedim. 

O zaman arıza olan yerlerde trenler yavaş geçsin diye bayrak sallıyor-

lardı, o şeyleri hep gördük geçirdik. Orada da fazla kalmadım, fabrika-

da çalışmaya başladım.
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Beraber işe gidip geldiğimiz arkadaşlarımız vardı. Maçka’dan ve her 

yerden gelenler vardı. 

Evler o zaman ekseriyetle tek katlı, bahçeli gecekondulardı. da Başka 

büyük binalar da var, ama çok azdı. Yollar tamamen çamur, Arnavut 

kaldırımı, asfalt yok...

Asfalt olduğu zaman bile uzun süre kurtulamadık çamurdan. Her yer 

olmadığı için arabalar, insanlar taşıyorlardı çamuru ister istemez.

HIÇ AYRIM YOKTU

Her yerden insan vardı Zeytinburnu’nda. Muhacirlerden vardı, Türki-

ye’nin birçok yerlerinden gelenler vardı. İyi komşuluk yapıyorduk. Hiç 

ayrım yoktu, memleketlimiz gibi gidip geliyorduk. Hiçbir sorunumuz 

yoktu. Eski gidip gelmeler, eski arkadaşlıklar daha başkaydı. 

O zamanlar fakirlik çoktu. Fabrikaya giderken benim öğlen yemeğim 

bir çeyrek ekmek bir bardak turşu suyuydu. Şişelerde, kavanozlarda 

yoğurt satılırdı, bazen onlardan alırdım. Öyle devam ettim bir müddet, 

ondan sonra fabrika yemek vermeye başladı. Öğle yemeğini orada yi-

yorduk. 

Ailemizden kimse yoktu, ama komşular gereken ihtimamı bize gösteri-

yordu. Düşünün ki komşumuz alırdı çamaşırlarımızı, yıkardı, tertemiz, 

çiçek gibi verirdi bize. Öbürünün bir yere bir işi olurdu, koşar giderdik, 

ona yardım ederdik. Biri hastalandığı zaman gidip onu ziyaret ederdik. 

Hepsiyle böyle geçindik, ne kavga, ne patırtı, ne gürültü... Çünkü kala-

balıktık, onlarla kalabalıktık. Beraberce gezmeye gidiyorduk, beraberce 

geliyorduk. O zaman kendi memleketimizin insanı gibi insanlar vardı. 

DIŞARIDAN BIRI GELSE “BURADA YAŞANMAZ” DERDI

Hiçbir şeyi peşin parayla alamıyorduk, defterimiz vardı, veresiye yaz-

dırıyorduk. Parayı aldığımız zaman getirip onun parasını veriyorduk. 

Öyle zamanlar oluyordu ki Zeytinburnu’nda ekmek kalmıyordu. Kazlı-

çeşme’ye giderdik o zamanlar ekmek almaya, ama oradaki fırınlar da 

yeterli değildi.

Zeytinburnu o zaman ilçe değildi, nahiyeler gibiydi. Dışarıdan birisi 

geldiği zaman derdi ki “Burası ne biçim bir yer, tarla gibi, çamur, bura-

da yaşanmaz.” 

Belediyeye girdikten sonra gene yollar yoktu, toprak yol… File vardı es-

kiden, filelerden alırdım, ayakkabıları koyardım ona, buradan giderken 

çizmeleri giyerdim, yola çıktığımda onları fileye koyardım, ayakkabıla-

rımı giyerdim. 
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Belediye otobüslerinde de çalıştım. Askerde süvari askeri vardı, en zah-

metli askerlik oydu. Burada da en zoru belediye otobüsleriydi. Tarlaba-

şı’na gelirdik, kontakları kapatırdık. Geçilmiyor, tıkandı yol… 

Şimdi bana diyorlar ki “Siz iyi zamanda emekli oldunuz.” Benim emek-

liliğim iyi değil, bunu biz o zaman da çektik, bu zaman da çektik. Fakat 

saygı, sevgi eskiden daha iyiydi, bunu açıkça söyleyebilirim. 

HANIM EVDE BENDEN ÇOK PARA KAZANIRDI

Benim hanım evde inek bakardı. Benim aldığım paradan fazla para ka-

zanırdı sütten, yoğurttan… Çok çalışkandı. Onu bu mahallede değil, bü-

tün mahallelerde tanırlardı. Yalnız başına bir yere gittiğinde de Hamdi 

ağabeyin hanımı, diye herkes bilirdi. O benden fazla para kazanırdı. 

Ayran yapardı, şişelere koyardı. Şişelerle beraber giderdi çocuklar, sa-

tar getirirdi. Onların kazandığı bozuk paralarla tencereyi doldururdu, 

buzdolabının üzerine koyardı. Çocuk para isterdi. Bazen verirdi, bazen 

de “sana para yok,” derdi. Çocuk gidip de oradan bir para almazdı, öyle 

yetiştirdik onları, çocuk gidip de oradan para almazdı, yalnız da kalsa 

almazdı. 

Bir doktor vardı, Cağaloğlu’nda çalışıyordu, benden bir inek aldı, ineği 

bir türlü sağamıyorlar, kimseye sağdıramıyorlar. Çağırdılar benim ha-

nımı, gitti onu sıvazladı, konuştu, sakinleştirdi, girdi altına, İnek, onlara 

vermediği sütünün hepsini benim hanıma verdi. 

Herkesin sütü kalırdı, onun sütü kalmazdı. Çünkü o hile yapmazdı kati-

yen, o zaten iyi niyetli olmasa onun o kadar müşterisi olmazdı. 

Ben buraya geldiğim zaman benim ev bark yoktu. Ben burada öyle dur-

duğum halde fabrikaya gider gelirdim. Onların yanında kazanırsam 

üç-beş kuruş para, o parayla memlekete giderdim. 

Ben geldikten sonra buraya akın başladı dışarıdan, her gelen buradan 

arsa aldı. Yavaş yavaş dolmaya başladı burası. Eskiden çok azdı ev, yu-

karıdaki caddedeki komşulara komşuluğa gidiyorduk. Mesela mübade-

le muhacirleriyle çok samimiydik. Evi Mithatpaşa’daydı, oraya giderdik, 

onlar da bize gelirlerdi. Şimdi beni gördüklerinde diyorlar ki: “Hey gidi 

eski günler, hey!”
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Hasan Yılmaz
Tokat, 1950

O günleri özlüyorum. Nedeni şu; önce rahmetli babamı rahmetle, hür-

metle, saygıyla anmak istiyorum, ışıklar içinde yatsın diyorum. Babam 

Tokat Reşadiye’dendi. Tarihçi bir İngiliz profesör Alevi-Bektaşi felsefesi 

üzerine tez yazdı. Bizi, babamı ve bizim köyleri incelediği zaman, kita-

bında 10 sayfa ayırmış ‘’Reşadiye’nin İstanbul’a ve Avrupa’ya açılan pen-

ceresi Muharrem Yılmaz’’ diye yazmıştı. Nedeni şu, 33 günde yürüyerek 

gelmiş buraya İstanbul Kadıköy’e. Anlatırdı Atatürk’ün ölümünü. Daha 

sonra 1942’de Zeytinburnu’na gelmiş. Biz 1942’den beri Zeytinburnu’n-

dayız babam 1936’da gelmiş ama biz 1942’den beri buradayız. Ben 1950 

doğumluyum demek ki doğumumu o zaman Reşadiye’ye yazdırmışlar 

ama biz 1942’den beri Zeytinburnu’ndayız. Şunu da söylemek istiyo-

rum; kısacası Edirne’den, Kars’tan, Sinop’tan, Tokat’tan, Amasya’dan Si-

vas’tan aş için iş için bizim babalarımız dedelerimiz gelmişler. Burada 

toprağın kime ait olduğunu araştırmadan kendilerine barınak olsun 

diye birer gecekondu yapmışlar. Gecekondular imece usulü yapılmışlar. 

Adam Edirne’den gelmiş, benim babam da Tokat’tan gelmiş, öbürü de 

Sivas’tan. Akşam briketleri almışlar bir gecekondu yapmışlar. 

O zaman ben de lise dönemindeyim ben. Bakırköy Lisesi mezunuyum. 

Lise yoktu Zeytinburnu’nda. Biz çizmeleri giyerdik yeni mahalle tren 

istasyonunun altına orada bükler vardı onların içine çizmeleri bırakır-

dık, ayakkabılarımızı giyerdik liseye giderdik geri dönüşte tekrar ayak-

kabıları oraya bırakır çizmeleri giyer Zeytinburnu’na gelirdik. Sebebi 

ise ayakkabı ile Zeytinburnu’na çamurdan gelememendi. Geldiğin za-

man bi daha ayakkabı alamazsın onun için ayakkabılar çamurdan kötü 

olmasınlar diye çizmelerle gelirdik. 
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Ben gecekondu yapmışımdır mesela. Şöyle, 37-38 günlük belediye baş-

kanıyım Aydın vilayetinden bir tane genç kız öğrenci arkadaşımız gel-

di tez hazırlıyor gecekondu üzerine. İstanbul’da o zaman büyükşehir 

dahil 19 belediye vardı biliyorsunuz. Zeytinburnu da z son harf olduğu 

için en son bana geldi 18 belediye ile görüşmüştü. 87 soru sordu bana. 

Gecekondu nasıl yapılır diye sordu. Ben gecekondu yapımını anlattım. 

Akşamdan yer belirlenir, imece yapacaklar, ustalar belirlenir, briketler 

alınırdı. O zaman briket harmanları vardı. Briketler çimento ile değil 

kireçle örülürdü. Çünkü ertesi gün eğer zabıtalar yani ‘’yeşilliler’’ denir-

di geldiği zaman, gecekonduyu yıkarsa kırılmasın diye. Çünkü kireçle 

briket tutturulduğu zaman kırılmaz özelliği olurdu. 

Şu vardı ki bizim kapılarımız her zaman açıktı, hiç hırsızlık olmazdı. 

Kimsenin kimseye art niyeti yoktu. Samimiyet, dostluk vardı çünkü her-

kesin kaderi aynıydı. Aş için, iş için, geçinmek için buraya gelmişlerdi.

Lise bittikten sonra üniversite yıllarında burada şebeke amirliği yapar-

ken, ben CHP Gençlik Kollarına kaydoldum ve Gençlik Kolları Başkan-

lığı yaptım. Tokatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği başkanlığı yaptım. 

Zeytinburnu’nda halk evini kurduk onun bir dönem ilçe sekreterliğini 

yaptım. dolayısıyla sosyal alanım başlamış oldu bu da bizi belediyeye 

doğru götürmeye başladı. 

O zaman ben çalışarak okuyordum 320 lira alıyordum Kartaltepe’de ça-

lışıyordum, laboranttım. O zaman lise okurken de çalıştım. O zamanın 

hesabına göre 320 lira ile arsa bile alabiliyordum yani öyle bir durum 

vardı. Gerçi bizim evimizde kardeşlerim falan hepimiz çalışıyorduk, 

para bir yere toplanıyordu. 

Komşularla ilişkilerimiz çok iyiydi. Mesela ben bugünün siyasi gerginli-

ğinden hoşlanmıyorum, sevmiyorum. Önce insan olacağız; barış, dost-

luk, dayanışma olursa her şey olur. Ben demokrat bir adamım, cum-

huriyete inanıyorum. Ülkemin kuruluş felsefesine inanıyorum. Farklı 

düşünebiliriz farklı farklı partilerden olabiliriz bu bizim kavga etme-

mizi gerektirmez. Bir düşüncem de şu: Ben belediye başkanı olduğum 

zaman da söyledim bunu belediye başkanı partili olabilir ama partizan 

olamaz. 

Belediyeye seçildikten sonra rozeti çıkaracak halka hizmet edecek hal-

ka hizmet Hakk’a hizmettir. Ben bu ilkeden, bu düşünceden hareket et-

tiğim için 1989 da CHP kapalı idi SHP’den aday oldum. Benim karşımda 

da 5 tane aday vardı ön seçim oldu . Ben ön seçim ile geldim bu Zeytin-

burnu’ndaki sular idaresindeki şebeke amirliğim, gecekonduyu bilişim, 

sendikalı oluşum, Kartaltepe de çalışmam bir babamın da çok eski Zey-

tinburnulu oluşu bana seçimi kazandırdı.

Şimdi denizatında o bahçeyi babam kiralamıştı. Bahçıvan Muharrem 

Efendi’nin oğluyum ben Sümer, Veliefendi, Çırpıcı’daki insanlar hep-
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si bilirler rahmetli babamı. O denizatının yerinde 63 kişi vardı babam 

kiralamıştı. Pendilli koçu diye bir adamdan kiralamıştı babam bahçı-

vandır.

Biz Zeytinburnu’nun geçmişini iyi bilenlerdeniz. Zeytinburnu’nda su-

suzluk vardı bizden önceki dönemlerde Fahri Atabey, Ahmet İsfan dö-

nemlerinden kalma çeşme şebekeleri vardı. Her köşede bir çeşme var-

dı. Gecekondu mahallelerinin köşelerinde bulunan çeşmelerdeki sular 

yetmiyordu. Gecekondular çoğalmıştı, susuzluk had safhaya gelmişti. 

Tankerlerle su veriliyordu. Aytekin Kotil bu arada belediye başkanı oldu. 

Beni çevrem vardı, çenem vardı, etrafım vardı dolayısıyla bilgim var-

dı, becerim vardı. Beni Zeytinburnu Sular İdaresi şebeke amiri yaptı-

lar. Burada 382 tane çeşme şebekesini kapattık, mahallelere su borusu 

döşedik, evlere su verdik. Benim yerel yöneticilik hayatım böylece Zey-

tinburnu ile ilgili başlamış oldu. Şimdi Zeytinburnu Kültür Merkezi’nin 

olduğu yerde 4 tane saha vardı, Telsiz’de 5 tane saha vardı şimdi Coşkun 

Sahası diyoruz, park var mesela orada şimdi Ziya Gün Vakfı’nın dA ora-

da coşkun vardı Sümer’de, bu özgüllerin bulunduğu yerde 4 tane saha 

vardı yani her taraftan gençler buralara gelirdi futbol fabrikası gibiydi 

Zeytinburnu. Bütün gençler öğrenciler liseliler üniversiteliler tek lise 

yoktu düşünün benim dönemimde lise bile yoktu fakat muazzam bir 

futbol aşkı futbol gençliği vardı. Çok güzel maçlar olurdu buralarda ça-

murlu sahalarda. Gençlerin tutkusu da buydu. 

Öncelikle şimdi ben şunu da anlatmak istiyorum: Sular İdaresi’ndeki 

o şebeke amirliği, gecekondunun yapılışı gelişi, partideki çalışmam, 

ön seçim, bir de siyaset yapmak için çevre, çene, para. Çevremiz var-

dı çenemiz de oluştu o zamanlar çalışıyordum, babam falan paramız 

da olunca insanlar belediye başkanlığına bizi aday gösterdiler 1989’da 

ön seçimden partiden aday olarak ben çıktım SHP’den o zaman SHP 

vardı DSP, Doğruyol Partisi, Anavatan, Refah Partisi vardı seçime giren, 

bunların hepsinin adayları vardı mesela. Ben eski bir sosyal democ-

rat, devrimci bir adamım. Devrimcilik şudur: Atatürk de devrimcidir 

çünkü devrimci adam kişisel menfaati için uğraşmaz toplumun men-

faati için uğraşır önce toplum der. Bu düşüncemden dolayı ben dev-

rimci adamım diyorum. Mesela ben inançlı insanımdır. Babam dedi ki 

inançsız insan başarısız olur. Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi benim 

dönemimde açıldı. Taş caminin temelini ben attım. Köşeli camii için 

7 tane parsel verdim, Selvili camiye de 7 parsel verdim. Yenidoğan’da 

şimdiki Gökalp’te Emniyet Müdürlüğü karşısında oturuyorum o za-

man. Gökalp Yenidoğan camisinin eksikleri vardı geldiler Abdurrah-

man Hayrioğlu’nu tanıyordum. Partiden eksiklerini verdiler bu Köşeli 

camii yani kısacası cemevinin bugünkü yerini Kazlıçeşme’de ki Erikli 

Baba cemevininin yerini biz verdik. Şunu söylemek istiyorum belediye 

başkanı olarak evet bir partiden seçildim ama tarafsız olarak halktan 
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yana yönetim sergilediğimi düşünüyorum. Bugün hala Zeytinburnu’n-

da oturuyorum. Ben o zamanlar dedim ki sizlerle et tırnak gibi olaca-

ğım buradan ayrılmayacağım. 

Bugün kızım Bilkent’i bitirdi, Şişli’de oturuyor. Bir oğlum Üsküdar’da 

kentsel dönüşüm yapıyor. Doktorasını yaptı şehir plancısı öbür oğlum 

Ataköy’de oturuyor İstanbul İktisat’ı bitirdi ama ben Zeytinburnu’nda-

yım eşimle çok da mutluyum çok param yok çok ama en zengin adam 

benim şimdi niye? Elim cebimde gezebiliyorum korumam kollamam 

Zeytinburnululardı ben burayı çok seviyorum hanımla bzen takışıyo-

ruz Zeytinburnu’ndan sen gidersen satılır diyor. 
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Hatullah Yeniyol
Üsküp, 1940

İlk geldiğimizde amcam bizi Sirkeci’den almaya geldi, doğruca onun 

evine gittik. Bir hafta sonra Yeşiltepe’de Erzincanlı bir Hüseyin Bey var-

dı, onun hanımı Adalet Abla, nur içinde yatsın, 250 liraya alt katını ki-

ralardı. İki sene hiç kirayı artırmadı. Allah yüz bin kere razı olsun. Bir 

de bazen haftalığını alamıyordu babam, ama Hafız Hüseyin Bey dertten 

anlar, “Abbas amca, merak etme, param kalmaz sende” derdi. 

DIKENLERIN IÇINDE AYAKKABILARIMIZI SAKLARDIK

Yeşiltepe çamurlu olduğu için şimdiki Emniyet Müdürlüğü’nün orası 

dikenlikti, o dikenlerin içerisine lastik ayakkabılarımızı poşetin içine 

koyardık. O zaman kösele ayakkabı yok tabii. Sabah giderken çizmeleri 

çıkarır, ayakkabıları giyerdik. Akşam gelirken de tam tersi. Ayakkabıyı 

koyduğumuz poşetleri renkli bir şeyle bağlardık ki kimin olduğu belli 

olsun. Sade bir Abdullah Yeniyol yok ki. 

Modabağ Sokak Çırpıcı Mahallesi’nden gece kondu aldık. O zaman 13 

numaraydı, 13’ten 17, 17’den 19 oldu sonra. Yine çamur. Yulaf tarlaları 

vardı orada, Tepebağ’a doğru. Her taraf çamur…

Allah razı olsun, o Hüseyin Bey iş buldu bana. Kocamustafapaşa o za-

manlar Samatya Caddesiydi, işim oradaki kilisenin altındaydı. 61 sene-

sinin yedinci ayında girdim, 63 senesinin onbirinci ayında askere gi-

dene kadar orada çalıştım. Hüseyin Bey’in Chevrolet bir arabası vardı, 

Perşembe Pazarı’nda çalışırdı, giderken beni de Samatya Caddesi’ne 

bırakırdı. 

Ağabeyim fabrika işçisiydi. Kardeşim de Yenidoğan’da bir kahveye gar-

son olarak girmişti. İlk girdiğim yıl haftada 90 lira alıyordum. Büyük 
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paraydı o. Ağabeyim çimento fabrikasında çalışıp ayda 180 lira alıyordu, 

ben haftada 90 lira alıyordum. 

KARADENIZLILERIN ARASINDA ÜÇ DÖRT MUHACIR

Muhacir olarak üç dört hane vardı. Biri bizdik, biri Makedonya’nın şim-

di havaalanı olan yöresinden bir aileydi. İyi komşulardı onlar da. Geri 

kalanlar Trabzon’dan Düzce’ye, Düzce’den İstanbul’a gelmişlerdi. Nur 

içinde yatsın, Adalet abla Çırpıcı Çayırı’na ot biçmeye giderdi orakla, 

otu sırtında taşır, hayvanlara getirirdi. Asiye ve Zehra, onların kulakları 

çınlasın, onlar da aynı keza... Erkekler hep kahvedeydi. 

Adalet Abla bize hiç yokluk çektirmedi. Bizim evi kontrol ediyordu, ne 

yiyoruz diye. Diğer komşular da öyleydi. Ayşe Nine’nin oğlu Hasan, la-

kabı ile Profesör Mustafa Hasan, onun da çok sütünü içtik. Büyük oğ-

lum, şimdi Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim müdürüdür, hep onun sütünü 

içmiştir, hiç de para almamıştır bizden. Allah rahmet eylesin, nur içinde 

yatsın. Ayşe Nine, “Oğlum, paranız olduğu zaman verirsin da, hiç sıkıl-

ma. Sen Ebdullah mısın?” derdi. Abdullah değil, Ebdullah. Prof. Mustafa 

Hasan, o da “Ne sıkılıyorsun da, biz arkadaşız da, sen hiç işine bak, paran 

olduğu zaman” derdi. Hâlâ bugüne kadar öyledir. 

Asiye de ne zaman köye gitse fındık getirirdi bize. Ali Osman Atasoy 

vardı en büyükleri, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, çok yardım 

ederdi. Karadenizliler daha kuvvetliydi, kimsenin ruhunu duymadan 

hemen insanların ihtiyaçlarını görürlerdi. 

IŞIT, KONUŞMA

Babam bize “İşit, konuşma” derdi. Evliyim, çoluk çocuk var, büyük oğ-

lumu kucağıma alamazdım onun yanında. Çünkü şöyle düşünülürdü: 

“edepsize bak, baba olmuş da bilmem ne olmuş!” Düşünebiliyor musun? 

Annem “Abbas Efendi, niye çocuklara öyle davranıyorsun” diyebilir miy-

di? Mümkün müydü? Sadece gözle, işaretle… 

ÇOCUKLAR TEKKEYE GITTILER

Karşıda bir Hacı İsmail vardı, nur içinde yatsın, bir gün babama “Abbas, 

bunlar tekkeye gittiler” demiş. Babam da anlamamış, “Ne tekkesi, nerede 

var tekke burada” demiş. “Be kahveye, senin kafan da hiç çalışmıyor be 

Abbas amca” demiş. Bir baktım, ben kahvede pişti oynarken babam gel-

di. Sadece cama vurdu, o kadar. Ama ben öldüm, bittim. Akşam eve nasıl 

gideceğim? Mübarek Cuma gecesiydi, akşam olunca mecburen eve git-

tim. Eve gittim, selam bile veremedim. Babam beni karşısına aldı: “Oğ-

lum, bir şey söyleyeceğim ama iyilikle” dedi. “İki nokta var. Ya kumarı, ya 

dükkânı. Eğer kumarı tercih edersen -söyleyemezsin ki o kumar değil- al 

Hatullah Yeniyol, arkadaşları 
Vehbi Bey ve Yakup Bey ile 
birlikte, Kırkpınar, 1965.
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çoluk çocuğu, defol git, nereye istersen git. Evimden defol”. Ben de 67 se-

nesinde, o şeytan işi oyunu bıraktım.

Allah rahmet etsin babama, nur içinde yatsın, bizi bu altın memlekete 

getirdi. Bizi komünizmden kurtardı. Orada kalmış olsaydık halimiz ne 

olurdu? Ben her zaman şükrediyorum. Ya Rabbi, sana şükürler olsun, 

ben orada olmuş olsaydım ya İsviçre’de, ya Almanya’da, ya Belçika’da 

kaçmıştım. Çünkü yetmiyordu, idare etmiyordu. Sanat elimde, köye gi-

dip geliyordum, ama burada Allah’a şükür.

Marangoz atölyesinde çırakları ile, 1972. Abisi Şevket Yeniyol, oğulları Selamettin 
Yeniyol ve Selahattin Yeniyol ile, 1976.
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Havva Yeşildağ
Giresun, 1970

Mahallemiz gecekonduydu, ama çok güzeldi. Komşuluk ilişkileri çok 

iyiydi, arkadaşlar güzeldi. Komşu çocukları arasında kız-erkek ayrımı 

yoktu. Hep birlikte oyun oynayacaksak oynardık. Yakalamaca, kovala-

maca, sapan atma, çelik çomak, misket, gazoz kapağı… Bunlar bizim 

çocukluğumuzun oyunuydu. Şimdiki gibi oyuncak kültürü yoktu, biz 

öyle oynuyorduk. 

KOMŞUNUN BIR IHTIYACI OLUR DIYE KAPILAR KILITLENMEZDI

Komşuluklar çok güzeldi. Bir gün mesela, hatırlıyorum; çocuktum, gez-

meye gidecektik. Anneme dedim ki: “Anne, neden bizim kapımızı kilitle-

miyorsun” “Kızım, kapılar kilitlenir mi? Ya komşunun biz yokken bir şeye 

ihtiyacı olursa, o ihtiyacı olan şey de ya bizim evimizdeyse… Bu kapılar 

kilitlenmez. Biz burada bir aileyiz, bir mahalle değiliz. Hepimiz birbiri-

mizin evinden, evde yokken de ihtiyaçlarımızı görebiliriz,” dedi ve ben 

şaşkınlık içinde “Anne, ya eşyalarımızı çalarlarsa?” dedim. “Yok kızım, 

öyle şeyler olmaz. Çalmak da nedir? Sen nereden duyuyorsun böyle şey-

leri?” diye beni teskin etti. 

IMECE USULÜ

Biz aynı bahçe içinde 4-5 hane oturuyorduk. Kendi evimizde üç oda var-

dı, ama iki aile yaşıyorduk, aynı mutfağı kullanıyorduk, aynı lavaboyu 

kullanıyorduk, aynı banyoyu kullanıyorduk, hepsi ortaktı. 

Eskiden köylerde imece usulü vardı. Bizim de komşularımızla her işi-

miz imece usulüydü. İki kişi aynı mutfağı kullanıyor, ama farklı yemek-

ler yapılıyor. O insan da kendi evine bir yemek yapıyor, benim annem 

de kendi evine bir yemek yapıyor. Ama birbirleriyle tabak alışverişi ya-
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parak ikramlarda bulunuyorlar. Sofralara ikramlarda bulunarak imece 

usulü yemek yapılmış oluyordu. 

Trakyalı Servet ablamız var. Şu anda hâlâ yaşıyor, Allah sağlıklı, uzun 

ömürler versin. Onun mesela, şöyle bir alışkanlığı vardı: Patatesleri illa 

aynı ölçüde keserdi. Hepsi nizami, eşit olurdu. Çocukken bu bizim çok 

ilgimizi çekerdi. Onun kızartacağı o patatesin tadının çok daha fark-

lı olacağını düşünürdük. Bizim annelerimiz de yapardı, ama patatesin 

orantısına göre dilim yapardı. Aynı tat olsa da şeklinden dolayı Servet 

Abla’nın patatesleri daha lezzetli gelirdi.

Çok rahatsızlık vermemek adına özellikle akşamları komşu evlere çok 

göndermezlerdi bizi. Ama mesela bir cumartesi klasiği vardı, cumartesi 

akşamları Türk filmleri oynardı. Televizyonumuz yoktu bizim, biz de o 

Türk filmini izlemek isterdik. Terzi Firdevs ablanın evinde televizyon 

vardı, mahalle olarak ona giderdik zaman zaman. Annem üzülürdü 

“Rahatsızlık mı veriyorsunuz?” diye, ama onlar da bizi hiç kırmazlardı, 

hiç incitmezlerdi. 

OKUL HEYECANI

1976’da, 6 yaşında okula başladım, ilk o dönemi hatırlıyorum. İlkokula 

başladığım o heyecanı, annemin beni hazırlayıp Nuripaşa İlkokulu’na 

götürdüğünü, orada ilk günün heyecanını hatırlıyorum. 

Bir sonraki senenin önlüğünün bir önceki seneden diğer komşu çocu-

ğuna verileceği konuşulurdu annelerimiz arasında, biz bu duygularla 

büyüdük. Seneye senin çocuğunun kitaplarını benim çocuğuma ve-

relim diye birbirlerinden söz alırlardı. Bu şekilde hep değerlendirme 

yapardık. Önlüklerimiz küçülürdü, yeni kayıt olacak komşu çocuğuna 

verirdik. 

Annem saçlarımı sımsıkı bir atkuyruğu yapardı okulda açılmasın diye. 

Siyah önlüğümüz vardı, cebine temiz mendil koyulurdu. Bez çantamız 

vardı, ama bizim için o çanta çok güzeldi. 

Öğretmene inanılmaz saygılıydık. Yaşıyorsa onu saygıyla anıyorum, 

eğer öldüyse rahmet diliyorum, bir Sabiha öğretmenim vardı. Bu ci-

varda oturuyordu. Evine dahi gidiyordum zaman zaman derslerimde 

yetersiz olduğumda. Benim yaşlarımda kızı vardı, ona ders gösterirken 

“Kızım, sana da gösterebilirim, gelebilirsin,” derdi ve evinde bana yardım 

amaçlı artı eğitim de verirdi. Öğretmenlerin bizlere yaklaşımı gerçek-

ten çok güzeldi.

BABAMIN KURALLARI VARDI

Annem ve babamın sabah namazında kalktıklarını biliyorum. Babam 

camiye giderdi, annem onu uğurlardı. O gelene kadar annem namazı-
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nı kılmış olurdu, kahvaltı hazır olurdu. Babam işe çok erken gidiyordu. 

Devlet memuruydu, Elektrik İdaresi’nde çalışıyordu bekçi olarak. Annem 

babamı işe gönderiyordu, sonrasında bizim kahvaltımızı hazırlıyordu. 

Babam işten geldiğinde o elini-yüzünü yıkayana kadar annem onun sof-

rası hazır olmuş oluyordu. Ondan sonra babam dinlenmeye geçiyordu. 

Babam bizimle çok resmiydi, nurlar içinde yatsın. Çok resmi, çok despot 

bir adamdı. İyi ki de öyleydi, kuralları vardı, bizi de öyle belli kurallar 

içinde yetiştirdi. Annem daha kendi kırkı çıkmadan annesini kaybetmiş, 

yaşına girmeden babasını kaybetmiş… Çok sıkıntılı büyüdüğü için hep 

sessiz, daha sakin, daha mülayim bir kadındı, ama bizi gerçekten çok 

sahiplenirdi. 

Babamın kuralları şöyleydi: Okuldan eve geç gelemeyiz, yemek saatinde 

bahçede oyun oynayamayız, televizyonun kapanacağı saatte kapanır, 

uyku saati vardır, o saatte uyuruz. Yemek saatlerimiz vardı, hep birlikte 

sofraya otururduk. Farklı farklı zamanlarda farklı sofralar kurulmazdı. 

Öğlen yemeği, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği saatlerinde bütün aile 

bir arada olurduk. 

ERKEN BAŞLAYAN ORUÇLAR

Biz biraz erken orucu başlatıldık. Babam öyle istedi. 11’li yaşlardaydık 

ve o seneler oruç yaza denk geliyordu. 21.30 civarlarında iftar oluyor-

du. Bize çok zor geliyordu. Bahçemizde bir çeşme vardı. Evlerimizde 

su yoktu, babam sadece bahçeye almıştı suyu. Kardeşimin o çeşmenin 

başına geçip “Allah’ım ne olur, 5 dakika unuttur, bir yudum su içeyim, 

tekrar devam edeceğim,” diye yalvardığını çok iyi hatırlıyorum. 

Annemlerin heyecanla hazırladıkları iftar sofraları, hurmalar, iftar saa-

tinde komşuların birbirlerine evlerindeki yemekler koktuğu için ikram-

lık tabaklar getirmesi, gecenin sahur vaktinde davulcunun sokaklarda 

manilerle gezmesi…

İftarımızı yapardık, iftardan sonra teravih saatine kadar ancak sofra-

mız toplanır, mahallenin genç kızları toplanıp teravihe giderdik. Cami 

bize çok yakındı. Teravihten sonra, hafta sonuysa, mahallemizde bir di-

rek vardı hemen kapımızın önünde, o ışık altında ağacın altında oturur, 

biraz çekirdek çitlerdik. 

ÇOCUĞUN YEDIĞI HELAL GIYDIĞI HARAM

Maddi sıkıntılarımız nedeniyle yeni bayramlık, ayakkabı, kılık kıyafet 

almak hiç mümkün olmuyordu. Bir çocuğun kıyafeti bir diğer çocuğa 

verilerek bayram geçirirdik. 

Babam anneme bir kazak almıştı, eflatun bir kazaktı. Kız kardeşimin 

okul töreni vardı ilkokulda, annemden ben istemiştim bu kazağı, o da 

1990’lar.
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vermişti, giymiştim. Benim yeni olarak ilk giydiğim şey muhtemelen 

oydu. 

Fakirdik, ama çok mutluyduk. Babam hiçbir zaman yemek konusunda 

bir eksiğimizi bırakmazdı, yemeğimiz boldu. Ama “Çocukların yediği he-

lal giydiği haram, ben böyle çula, çaputa çok para harcayamam, öyle bir 

gücüm yok. Ben hani tek maaşla iki çocuk, geçindiren adamım, borçlu 

kapıma gelmesin, alacaklı kapıma gelmesin, kendi evimin içinde kendi 

yağımla kavrulayım,” diyen bir adamdı. 

Ben babamın hiç kimseye borcu olduğunu hatırlamam. Bir kara kaplı 

defteri vardı, hep alacakları vardı. Çünkü ona geleni hiç boş çevirmez-

di. Vefatından sonra da biz o defteri bulmuştuk, ama hiç kimseye söy-

leyemedik, üstünü kapattık. Nasılsa borcu değildi bunlar, alacaklarıydı, 

“Varsın kalsın öyle,” dedik, kapattık. Çünkü o da öyle isterdi muhtemelen. 

Ben eskinin en çok annemle-babamla olan günlerini özledim. Çünkü 

insanın dağı yıkılınca yalnız kalıyor. Ne kadar çoluğunuz çocuğunuz 

olsa da, eşiniz aileniz olsa da anne-baba olmadan olmuyor. 
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Hayri Kurt
Istanbul, 1937

O zamanlarda görüşme, konuşma yoktu. Askerden geldim, anacağızı-

mın iki ineği vardı, sattı; halamın kızıyla evlendirdi beni. 18 yaşında bir 

delikanlı çocuğum, ama o zaman da köyde fakirlik var. Ne altın edebil-

mişiz, ne bir bilezik ne bir yüzük alabilmişiz… Hanımı anası almış gel-

miş, bir fotoğraf çektirdik. O fotoğrafsız olmuyordu çünkü, fotoğrafla 

izinleme yaptırdık, muamele yaptırdık.

10 LIRAYA GECEKONDU TUTTUK

Ablam Zeytinburnu’ndaydı, beni ısrarla yanına çağırdı. Hanımı da al-

dım, buraya bir kamyonetle geldik. Ablamın yanına gelip bir hafta mi-

safir oldum. Ağabeyim vardı Yeşiltepe’de, bir odalı evde 3 çocuğu bir 

ailesiyle kalıyordu. İlk geldiğimde yanımıza gelmedi, buraya gelse beni 

götürmek mecburiyetinde, “Bir odaya o kadar insanı nasıl sığdıraca-

ğım,” diye gelip almadı bizi. Ablam bana burada 10 liraya bir komşudan 

gecekondu tuttu. Sene 1963. O tarihten beri buradayım.

Manav yoktu, bakkal vardı. Ekmek Kocamustafapaşa’dan geliyordu. Su 

yoktu, suyu Kazlıçeşme’den alıyorduk. Kazlıçeşme’ye çamurun içinde 

taştan taşa atlaya atlaya gidiyorduk. 80’lerde çeşme yaptılar, iplik gibi 

akıyordu. Kuyrukta 20 kadın var, bir türlü sıra gelmiyordu

KOMŞULARLA ÇOK IYI GEÇINDIK

Ablam vardı, halamın oğlu Hüsnü Yılmaz vardı, bana odasını kiraya ve-

ren komşum Bilal amca vardı, Cemil Yılmaz vardı, Fahri Yılmaz vardı, 

Ordulu Mustafa Polat vardı, Ordulu Kemal vardı… 8-10 komşum vardı. 

Mahallede çok iyi geçindik komşularla… Komşunun çocuğu öldü, ek-
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mek alırken, tuz alırken onlara da aldık. Onların çocukları, bizim ço-

cuklarımız gibi büyüdü. Bir kere çocuklar kavga etmişler, onun çocuğu 

benim çocuğumu dövmüş. Hiçbir şey demedik, sorun çıkarmadık. O 

çocuğun ailesi dedi ki: “Besle kargayı oysun gözünü, ekmeği, tuzu aldın, 

ama çocuklarını dövdü.” “Olsun, yarın o da onu döver,” dedik, öyle es geç-

tik. Bize taşla vurana biz ekmekle vuruyorduk. 

Bizim yardıma ihtiyacımız yoktu, elimiz-ayağımız tutuyordu. Kömür 

geliyordu, kendimiz alıyorduk. Başka komşulara geliyordu, biz onlara 

yardım ediyorduk, alıyorduk. Komşunun suyu yok, ben gidip su alıp 

geliyordum ona, komşunun ekmeği yok, gidip Kazlıçeşme’den fırından 

ekmek alıp geliyordum. Sevgi, saygı vardı birbirimize… 

Fatma Süslügil Okulu’nda kamyonla sana yağı dağıtıyorlardı. Recep 

diye arkadaşımız vardı, daha yeni Dikilitaş’ta muhtar oldu, gittim sana 

yağı aldım dönüyordum. O da almaya gidiyordu. Dedi ki bana: “Ben bir 

sefer gittim, alamadım. İki çocuğum var, sen iki nüfussun, iki tane almış-

sın, birini bana ver.” “Veremem,” demedim, birini ona verdim. 

Saygı, sevgi vardı. Hırsızlık yoktu, komşuluk vardı. Birbirimize giderdik, 

Kur’an öğretirdik, namaz öğretirdik. Çocuklarımızda sevgi, saygı vardı. 

YÜRÜYEREK SULTANAHMET’E GIDERDIK

Cenaze olurdu, ta Şirinevler’e giderdik. Cenazeden hariç bir komşu ge-

lirdi, derdi ki: “Ahmet Bey gelmiş köyden, Şirinevler’de.” Kalkar giderdik. 

4-5 arkadaş buradan Sultanahmet’e giderdik iftar etmeye. Akşamları 

saat 02.00’den sonra yayan giderdik, akşam namazı oraya varırdık, na-

mazı orada kılardık, kahvaltı yapardık. 

Gülhane Parkına gidiyordum, hayvanat parkındaki hayvanları seyredi-

yordum. O hayvanlar bizim memleketimizde de vardı. Kurt, ayı, çakal, 

balık… Burada hep onları izlerdim. 

Hanımım köydeyken de fabrikaya girmiş, iplik bağlarmış. Tırnak düğü-

mü varmış. Orada 20 kadın var. Bir memur geldi, dedi ki: “Abla, her gün 

geliyoruz, size 1’er metre iplik vereceğim, bağlayanı işe alacağız, bağla-

mayan beklemesin, gitsin.” Onlara 1 metre iplik verdi, bunun elleri gö-

rünmüyor bağlarken. Hanım, daha 17-18 yaşında, 40 yaşındakilerden 

bile hızlı bağladı. Hemen işe aldılar. Ablam da orada çalışıyordu. Ablam 

diyordu ki: “Benden daha iyi yapıyor.” Sonra ona sigorta da yaptılar.

KALAYCILIK YAPTIM

Bir kalaycı ustam vardı, ona çıraklık yapıyordum. Komşulardan bakır 

topluyordum, usta kalaylıyordu. Daha 22 yaşındaydım, kalayı kıpkırmızı 

yapıyorum, çamurda sıyırıyorum, bütün zor işleri yapıyorum, kahve-

den çağırıyorum adamı, adam geliyor 5 dakikada kalaylıyordu. Bir çu-
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val kabı ben bir günde yapıyorum, o 5 dakikada… Hiç göstermiyordu 

bana, öğrenmeyeyim diye yaparmış. Ben de öğrenmeye uğraşıyordum. 

Akşama kadar bir çuval toplayıp getiriyorum hep Giresun bakırı tence-

re, sahan… 

Çevrem hep Giresunluydu, Yeşiltepe, Göğüs Hastanesi, Kazlıçeşme… 

Yukarıda Topkapı denilen yerde hal vardı, hale giderdim, Giresunlu-

ların nerede olduğunu öğrenirdim. Gidip çalıyordum kapıyı, beni hep 

tanıyorlardı köyden, ama buraya yeni gelmişim. “Kalaycılık yapıyorum, 

yanımda usta var. Kalaylanacak tencereniz var mı?” derdim. Topladık-

larımı çuvalla yüklenirdim, kar kış demeden taşırdım. Zeytinburnu’nu, 

Kazlıçeşme’yi ta Bakırköy’de kadar yürürdüm sırtımda çuvalla, o za-

man gençlik vardı.

Dokumacılık yaparken bir çuval isteyene iki çuval veriyordum, bir çile 

isteyene iki çile veriyordum. El makinesinde çalışıyordum. Esnaflığım 

da var biraz.

IYI NIYETIMDEN MAĞDUR DURUMA DÜŞTÜM

Ama iyi niyetliliğimden şimdi biraz mağdur duruma düştüm, sahip çı-

kamadım paraya, tapuya. Herkes tapusunu aldı ben dedim ki: “Memur 

Bey, herkes alıyor, benim tapumu, benim dosyamı niye vermiyorsun?” 

Dediler ki: “Onların burada kızı var, oğlu var, ondan yapıyorlar.” 

Çok iyi niyetli yaşadım, yürürken karıncaya basmadım ezilir diye. Bir 

Allah’ın kulu diyemez ki “Senin bana bir çay borcun var.” 10 gün önce 

elektriği öderiz, 10 gün önce suyumuzu öderiz, ekmeği, zeytini suyla 

yeriz… Çevrede iyi bir insan olarak, hatırlı bir insan olarak yaşadık. O 

zaman sevgi, saygı vardı, kavga yoktu, dövüş yoktu, hırsızlık yoktu.
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Hilmi Nehir
Rumeli, 1952

Zeytinburnu’na ilk gelişimiz 1958 senesinde olmuştu, Haziran ayında. 

Buraya Çırpıcı Mahallesi’ne gelmiştik. O zaman burası tarlaydı. Bir iki 

sene kiracı oturduktan sonra kendi evimizi, gecekonduyu yaptık. Kiracı 

olduğumuz evde evin iki kızı, bir oğlu vardı; biz de üç kız, üç erkek altı 

kardeştik. Dokuz kardeş gibi aynı evde yaşıyorduk. İşin en enteresan 

tarafı, kiracı olmamıza rağmen aynı kapıdan girmemizdi. Yani odaların 

ikisini onlar kullanıyordu, ikisini biz kullanıyorduk. Koridoru da, antre-

yi de ortak kullanıyorduk. 

O zamanlar tabii her şeyler kısıtlı, ocak yok, gazocağı var, tüplü yok, 

çamaşır makinesi yok, bulaşık makinesi yok. İşin en enteresan tarafı 

evde su da yok, kuyu da yok. Altı kardeş, üç tane kız kardeş var, her gün 

banyo yapması lazım, saçların yıkanması lazım. Annem sokağın öbür 

köşesindeki sokak çeşmesine kovaları koyar, bir-iki saat, üç saat bekler, 

üç saat sonra gider, kovalarla suları alırdı. İki-üç kova su aldığın zaman 

şanslı oluyordun o zamanlar.

GÖÇMENLIK

Zorluklar yalnız bununla kalmıyor. Yemek yapmak zor, bulaşık-çamaşır 

yıkamak zor, çocuklara bakmak ayrı bir zorluk. Altı çocuk en büyüğü 14 

yaşında, en küçüğü Türkiye’de dünyaya gelen kız kardeşimiz. Geri kalan 

hepsi memlekette dünyaya gelmişler. Dedem babasına, çocuklarına ve 

hanımına diyor ki: “Toplanın, Türkiye’ye gideceğiz” Yani 1910 senesinde 

dedem İstanbul’a geliyor. Babasıyla ve çocuklarıyla beraber İstanbul’a 

yerleşiyorlar. Fatih Draman’da oturuyorlar. Padişahlık dönemini babam 

hatırlıyordu. Son padişah cuma günleri camiye giderken babamlar yol 

kenarına geçer, “Padişahım çok yaşa” diye alkışlarmış, Padişah da onla-

ra şeker atarmış. Büyük Fatih yangınını hatırlıyor babam. 
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Dedem 39 yaşında İstanbul’da, tifodan vefat ediyor. Dolayısıyla babam-

la dedesi kalıyor. Dedesi babamla amcamı alıyor, diyor ki: “Memlekete 

gelinin köyüne götüreyim, orada sahiplenirler, sahip çıkarlar” ve dola-

yısıyla memlekete dönüş yapıyor buradan. Babam 1950 senesinde turist 

olarak geliyor İstanbul’a, 1955’te de bir daha turist olarak geliyor. Fakat 

biz 58’de Türkiye’ye gelmeden önce amcamlar 56’da geldiler, teyzemler 

57 senesinde geldiler. Kardeşler İstanbul’da olunca hasretlik oluyor, an-

nemle babam da kalkıp İstanbul’a geliyor. 

İlkokula Yeşiltepe İlkokulu’nda başladık. Oradaki öğrenci çokluğundan 

dolayı bizi Bozkurt Barakalar’a verdiler. Barakalar’da okuduk. Yoksul-

lukla okuduk, büyüdük elbet. Ortaokula giderken bir gün büfenin ya-

nında oturuyorum, o sırada İngilizce Hocası da camdan izliyor. Hoca 

geldi yanıma, dedi ki: “Bir şeyler al büfeden” “Param yok Hocam, gerek 

duymuyorum, ihtiyacım yok benim” dedim. “Hayır, alacaksın, ben verece-

ğim parasını” dedi. “Hayır, olmaz” ne kadar ısrar ettikse zorla bana o gü-

nün şartlarına göre simit, gazoz aldı. O zaman onlar çok büyük nimet… 

Yani ben o günkü duygularımı anlatamam. O gazozu, o simidi yemem 

beni dünyanın en mutlu insanı yaptı o gün. 

Anne-baba aralarındaki sevgiyi hiç göremedik, göremezdik zaten. 6 

çocuk olursa sevgi çocuklarda mı, kocada mı belli değil. Bizim anne-

mizin-babamızın da bizim üzerimizde etkisi çok fazlaydı. Elin adamı 

farzet, bana iki tokat attı. Biz gidip babamıza şikâyet edemezdik. Çünkü 

şikâyet ettiğimiz zaman, babam sorardı: “Neden sana tokat attı?” “İşte 

beni bakkala gönderdi, ben bakkala gitmedim, onun için tokat attı” İki 

tokat da babamdan yerdim. 

Rahmetli annem eli öpülecek kadın, yani anlatmakla bitirilmez. Onun 

hizmetleri hiçbir zaman bitmez. Yoksulluk var, 6 çocuk var, iş yapılacak, 

yoksulluk olunca yemek yapma şansın yok. Sahura yemek yapacaksın, 

paran yetmez. Ne yapardı? Hamur, börek. Annem 30 gün ramazanda bir 

gün uyumazdı. 

Eskiden çok çok iyiydi dayanışmamız. Oralı buralı, Karadenizli vs. ol-

mazdı. Kimseye Karadenizli diye bakmazdık, arkadaşımız diye bakar-

dık. Hatta çoğu zaman Karadenizli arkadaşımızı Rumelili arkadaşımı-

za tercih ederdik. Ama sonradan değişti bunlar, zaman içinde değişti. 

Kavga olmazdı, gürültü patırtı olmazdı, birbirine sevgi, saygı çok üst 

safhadaydı. 

Hatta benim bir tane Karadenizli arkadaşım Ali Aktaş, Allah rahmet ey-

lesin, sabah bize gelirdi, beraber okula giderdik. Annem ekmeği kızar-

tır sobanın üzerinde, sana yağını sürer, biraz pul biber üzerine, verirdi 

bize yerdik. Onu ölünceye kadar anlattı. “Annen ne güzel hazırlıyordu 

bize bu ekmekleri, kızarmış ekmek, pul biber, bunu hiç unutamam” diye 

anlatırdı. 
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Göçmenlerin en büyük malzemesi fasulyeyle un. Her ailede haftanın 

iki-üç günü fasulye bulabilirsin. Arnavutlarda böreğin de haftada hiç 

olmazsa bir gün garantisi var. Perşembe akşamları Arnavutlarda mu-

hakkak börek yapılır. Pişirdiği zaman komşusuna götürürdü herkes, 

ama komşu da o tabağı boş getirmezdi. Komşunun yöresi neyse ona 

göre bir şeyle dolardı tabak. Dolu giderdi, dolu gelirdi. 

Enteresan bir olay aklıma geldi. Bizim komşumuz Karadenizli, eşi de 

Almanya’da çalışıyordu. Kadın geldi, dedi ki: “Yusuf amca, Hüsnü’den 

para gelmedi Almanya’dan, bana 100 lira borç verebilir misin? ” Babam 

“yok” dedi, kadın gitti. Kadın gittikten sonra babam habire dizine vu-

ruyor. Büyük ağabeyim de dedi ki: “Baba, niye üzülüyorsun, niye vuru-

yorsun dizlerine, var mıydı da vermedin” “Hayır, yoktu” dedi. “Yoksa niye 

üzülüyorsun?” “Oğlum, sen anlamazsın” “Baba, neyi anlamam? Yokmuş, 

vermemişsin. Varsa vermedinse başka mesele, ama yokmuş, vermemiş-

sin, bunda anormal şey nedir?” “Oğlum, 40 yılda bir sefer komşum benim 

ayağıma gelmiş, ben de onun işini göremedim diye üzülüyorum” dedi. 

Anladın mı, samimiyet burada işte.
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Hüseyin Çalışır
Rumeli, 1960

Sümer’de doğdum ben; burada doğdum, burada da bu yaşa geldim. 

O zamanlar yağmur yağdığı zaman dam delikti, akardı, annem yatak-

lar ıslanmasın diye leğenleri koyardı. Biz leğende çok banyo yaptık. Su 

yoktu, annem suyu omuzlarıyla taşır getirirdi. Pompalı ocaklar vardı. 

Annem onlarda bize yemek yapardı.

Annemiz iyi bir insandı, ezikti, çalışkandı. Çok güzel yemekler yapardı, 

bize bakardı. Biz üç kardeşiz. Bir tane erkek kardeşimiz vardı, o bronşit 

hastalığından öldü. Biz 12-13 yaşındayken o öldü. Ondan sonra bir kızı-

mız dünyaya geldi, kız kardeşim geldi. Bir erkek kardeşim var benden 

2-3 yaş küçük, ismi Şakir; kızın ismi Dilek, ölen çocuğun ismi Hasan’dı. 

ARKA SOKAKLARDA GEÇEN ÇOCUKLUK

Arka sokakta oyun oynardık. Arkadaşlarla misket, topaç falan oynar-

dık. Feriha abla vardı, bize bağırırdı. “Çocuklar, burada top oynamayın, 

topaç çevirmeyin, Hasan amca yatıyor evde, hasta, rahatsız” derdi. Bir 

de benim ustanın ağabeyinin karısı vardı Ayşe Abla, Allah rahmet eyle-

sin, o da bize kızardı. “Çocuklar, topaç oynamayın, kapılara vurmayın” 

derdi. Küçüktük, anlamazdık. Giderdik, kapılara işaret koyardık, yazı 

yazardık. 

BEŞ SOKAKTAN GEÇEN HORTUM

Sokaklar dardı, çamurdu. Bir at arabası geçerdi; bir de patlıcan, doma-

tes, biber satan ele arabaları. Yağmur, kar, çamur o biçimdi. Karda Sü-

mer’den aşağıya kayardık. Okula giderken çantayı buzun üstüne koyar, 

kayardık. 
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Biz fakir bir aileydik. Babam Akfil Fabrikası’nda usta başıydı. Dedem at 

arabası koşardı. Çok şükür annem de soframızı kurar, bizi doyururdu. 

Rahmetli dedem beş sokaktan geçen hortum yaptı, gecenin üçünde, 

dördünde çeşmeye takardık hortumu, suyu eve çekerdik. Variller vardı, 

onları doldururduk. Komşular da böyle yapardı, sıra beklemezlerdi. Ak-

şam herkes uyuduktan sonra kime su lazımsa hortumla suyu verirdik. 

Kimisi de kovayla taşırdı. 

ALLAH’A VE KULA SAYGI VARDI

Allah’a saygı, ondan sonra kula saygı vardı o zamanlar. Birlik beraberlik 

vardı. Herkesin kapısı açıktı, hırsızlık olmazdı. Cenaze olduğu zaman 

dolup taşardı cenaze evi. Cenazeler omuzda taşınırdı. O yılları hep arı-

yoruz, ama bulamıyoruz. 

Komşularımızdan Hanımşah Abla’ya ben “Hala” derdim. Kızı Gülbadiye 

askeriyede çalışırdı. Çocuğu Ali vardı, ondan küçüğü de Naci… Okurken 

bana askeriyeden silgi, kalem, defter getirirdi. 

BAHÇELERDE KINA, DÜĞÜN EĞLENCELERI

Feriha abla odun geldiği zaman çağırırdı: “Hüseyin oğlum, gelin taşıyın 

bunları” derdi. Bir tane Fatma ablamız vardı, o da Lütfü’nün annesiydi, 

Allah rahmet eylesin, çok neşeli ablaydı. Evi tertemizdi, kireç badana... 

Gecekondu zamanı bahçeyi temiz tutardı, otururduk. Tertemizdi evle-

ri, kireç badana, boya, gecekondu zamanı bahçe temiz, otururduk. Bize 

çay getirirlerdi, yemek getirirlerdi. Bir de Müzeyyen ablamız vardı, o 

da rahmete kaldı. Konuşkandı. Geceleyin yaz günleri saat 11.00-12.00’ye 

kadar bahçelerde otururduk ama kimse kimseyi rahatsız etmez. Te-

levizyon geldikten sonra onu bahçeye çıkarmaya, dışarda izlemeye 

başladık. Bazen de bahçelerde kına gecesi veya düğün olurdu, biz de 

izlerdik. 

BABAM BANA 6 YAŞINDAN SONRA AYAKKABI ALMADI

Babam bana 6 yaşından sonra ayakkabı almadı. Bu gerçek. 64 senesin-

de eniştemin yanına geldim, onun da yeğenleri vardı. Ufaktık, dükkân-

larda çalışırdık. Onlar cila yapardı, ben de bezle silerdim. Dükkânı sü-

pürürdüm, takımları dizerdim. 

1967 senesinde ustam Bakırköy’den Zeytinburnu’na geldi. O bana sahip 

çıktı, o büyüttü beni. Eniştem iyi bir ustaydı. Öyle kimsenin parasını ye-

mez, dolandırıcılık yapmazdı. Herkesin her gün parasını verir, sigorta-

sını öderdi. Ama benim sigortamı ödemedi. Neden, biliyor musun? Çün-

kü o 18 kişinin içinde ben farklıydım. 

Hüseyin Çalışır, 1965.

Arkadaşlarıyla, Zeytinburnu 
Sümer Mahallesi, 1982.
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16-17 yaşlarındayken diğer arkadaşlarla yarış yapar, onları geçerdim. 

Onları da çalışırdı ama ben biraz farklıydım. Çünkü dik konuşurdum, 

eniştem de bana bağırır çağırırdı. 

Eniştemden marangozluğu öğrendim. Ama marangozluğu tam mana-

sıyla dayılarımdan öğrendim. İslam Dayım ince marangozdu, Şakir Da-

yım da Sabancı’nın marangozuydu. Onun yanına giderdim, o bağırırdı 

bana, kaçardım, eniştenin yanına gelirdim. Enişte yavaş adamdı. Onun 

yanında 30 sene çalıştım. Ona karşı geldiğimde beni döverdi. Ben hiç 

sesimi çıkarmazdım. İnat ederdim, daha çok çalışırdım, kaçmazdım. 

İnşaatlara da giderdim. Herkes bir- iki kapı alırdı sırtına, ben üç kapıyı 

alır 3-4 kat çıkarırdım. O zaman böyle aletler yoktu tabii, elde lambalı 

düz taban rende, 6x9 doğrama, kılınç vs. öyle iş görürdük. Allah razı 

olsun eniştemden, bizi bir sanat sahibi yaptı. Hem dövdü hem öğretti. 

Hiç okumam yazmam yok ama bu işi yapmasını biliyorum. Dayılarım-

dan öğrendim, enişteden öğrendim. Aslında Şakir Dayımın yanına sık 

gitmezdim, çünkü Şakir Dayı hep mimarlarla çalışıyordu. Şöyle nasihat 

ederdi: Müşteri geldiği zaman eğer ben buradaysam konuşmayacaksın. 

Yanlış bir kelime kullanırsın, bizi mahcup edersin. Ben yokken kibarca 

gideceksin, çay kahve ikram edip bekleteceksin. Bir tane yanlış kelime 

konuşursun, müşterinin içine şüphe düşer. O yüzden genelde eniştenin 

yanında olurdum. 

MAHALLEDEKI SANATKÂRLAR

Eski mahallelerde ufak sanatkârlar vardı. Mesela, Mehmet Ağabey var-

dı, Nefise’nin babası, at arabası yapardı. Gider izlerdim nasıl yapıyor at 

arabasını. Sonra nalbant vardı, gelen öküzleri nallarlardı, gider onları 

izlerdim. Hafta sonları çingeneler ayıları getirirdi. Esmer vatandaşları-

mız ayıları oynatırlardı o kahvenin önünde, onlara güreş yaptırırlardı. 

Şimdi bu hayvanlara işkence olarak kabul ediliyor. Ama aslında o sosyal 

bir şeydi. İnsanlar hayvanları tanırdı, onları severdi. Bu güzel bir şey, 

ayı oynatmak kötü bir şey değil ki! 

Sümer Mahallesi’ndeki 
marangoz atölyesinde, 
1986.

Poligon, İzmir, 1978.
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Hüseyin Erden
Çanakkale, Biga, 1950

İzmit’te okuyordum ben, orada okulu bitirdikten sonra buraya enişte-

min-ablamın yanına geldim. Geldiğimde bir müddet burada onlar beni 

misafir ettiler. Ondan sonra ben iş buldum, eniştemin bir odasını ken-

dime tuttum. 

Yollar dize kadar çamurdu, sokaktan çıkamıyorduk. Eniştem burayı 

PTT’de kanalizasyonda çalışırdı, çıkan toprakları buraya getirirdi. Haf-

riyat yapıyordu, bu yola en az 50 cm dolgu yaptık. Akşamleyin kürek-

lerle çıkardık konu-komşu, o dökülen hafriyatı yollara yayardık. Birkaç 

gün işe yarardı tabii… Kamyonlar geçtiğinde, yağmur yağdığında yine 

dize kadar çamur olurdu. Eniştem bir daha kamyonla hafriyat getirirdi 

buraya, tekrar düzlerdik. Akşam eve geldiğimizde bir on dakika çizme 

yıkardık, çamuru akıtırdık. Fabrikaya vardığımızda yine aynı… Buradan 

Karabiga’nın oraya giderdik. Orada iş arkadaşıyla buluşup Yedikule’ye 

Deterjan Sanayine giderdim. Yedikule Surları’nı geçtiğimizde girişte bir 

çeşme daha vardı, orada 10 dakika bir daha yıkardık çizmeleri, ondan 

sonra fabrikaya giderdik. Hayatımız böyleydi.

Suyumuz yoktu. Aksu’dan, ta Osmaniye’nin yahut da Mevlanakapı’da 

mezarlıkların içinde bir çeşme vardı, oralardan alırdık suyu. Bloklarda 

burada vardı bir çeşme, fakat kuyruk 250 kişi, alman mümkün değil, 

gece saat 02.00-03.00’ler olurdu, su kuyruğunda bekliyor olurduk. Yani 

geldiğimiz zaman çok zor şartlarda burada yaşadık. Burada Bigalılar, 

Giresunlular Trabzonlular, Kastamonunular vardı ekseriyetle. Beştelsiz 

için söylüyorum, daha aşağılarda belki değişik şekil olabilir ama bizim 

civarımızda ekseriyetle Karadenizli ve Bigalı… 
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O ZAMANLAR SÖZ MUTEBERDI

Nazif ağabey vardı, Rahim ağabey, Şükrü’ler vardı, inekçi amca diyorlar-

dı. İnekleri vardı, Karadenizli onlar, Giresunlu, onlar vardı. Ondan sonra 

marangoz Süleymanlar… Ali Amca, Süleyman’a marangoz dükkanı açtı. 

Bir de Sefer bakkalımız vardı karşısında, bir tek onlar bakkal dükkanı 

açmışlardı köşeye, başka da kimse yoktu. 69’dan sonra sokak yavaş ya-

vaş doldu. Para yoktu kimsede. Herkes elindekini, avucundakini, boy-

nundakini, kulağındaki küpeye kadar gecekonduya yatırmış olduğu 

için alışverişini deftere yazdırırdı. Fabrikada ayın 10’unda avans, 25’inde 

maaş verirlerdi, defteri o zaman kapatabilirse kapatırdı insanlar. Gerçi 

o zaman sarfiyat yoktu, televizyon yoktu, buzdolabı yok, çamaşır maki-

nesi yok, hiçbir şey yok, elektrik 5-10 lira, bir lamba yanıyor, bilemedin iki 

lamba, o zaman elektrik sarfiyatı yok. Şükrü’nün annesi, süt için giden 

herkesin, parası olsun olmasın kabını doldururdu. Parası olan veriyor, 

olmayan dua ediyor, böyle sebil gibiydi orası. Allah razı olsun. 

O zamanlar öyle çekmiş, kefilmiş yok; söz muteber. Aşağıda mesela 

Muhterem Ağabey vardı Micanlar, ilk büyük mağazayı buraya onlar 

açtı. Gidersin oraya, ne lazımsa, kap kacak soba, alırsın. Senet sepet ol-

madan adını yazar, “ne zaman ne kadar getirebilirsin” diye sorardı. Ayın 

10’unda, 25’inde, işte 10’unda 50 lira, 25’inde 70 lira getiririm. Yazardı 

oraya, hiçbir senet sepet yok öyle, çek, kefilmiş yok. Her kişi burada ih-

tiyaçlarını öyle alırdı.

NÖBETÇI ECZANE

Yaz günleri bütün gecekondular buraya çıkardık. Her kişi evinden bir 

şeyler getirir, burada hepimiz beraber sokakta oturur, beraberce yerdik. 

Müthiş bir samimiyet vardı, öyle kimse kimsenin namusuna art niyet-

le bakmazdı. Zaten öyle bir şey yapan burada yaşayamazdı. Mümkün 

değil, bu toplumun içinde barınamazdı o kişi. Yaşlılar bizim babamız, 

nineler annemiz, bir şey dediği zaman da lafı iki edilmezdi. Kesinlik-

le onun ihtiyacı giderilirdi. Burada Ali Amcamız vardı, Mehmet Amca, 

daha aşağıda Aydın, Mustafa Amca, bunlar burada saygı gören insan-

lardı. Biz o zaman delikanlıydık, bu insanlara kesinlikle annemize-ba-

bamıza gösterdiğimiz saygıyı gösterirdik. Yani herhangi bir ihtiyacı 

olduğunda “Oğlum, şunu al” dediğinde -Yenidoğan’da daha çok her 

şey bulunuyor, bizim buralarda pek aranan şey bulunmuyor- gecenin 

hangi saati olursa olsun Yenidoğan’a gidip istediğini alır, “buyur anne, 

buyur dede” derdik. 

Bir kere Mustafa Amca çok rahatsızlanmıştı. Buralarda o zamanlar ec-

zane, nöbetçi eczane, vesaire yok. Cerrahpaşa’ya gittim, ben ona gece 

ilaç aldım geldim yaya olarak. “Oğlum, benim böyle bir ilacım var, bura-

larda nasıl buluruz?” dedi. Daha doğrusu annem geldi bana dedi, “dede 
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çok rahatsız oğlum, böyle böyle” dedi. “Ne yapmam lazım” dedim. Hani 

sırtlayıp o zaman buradan doktora götürmem lazım, vasıta yok. Vasıta 

Belgratkapı’dan geçiyor. Ya Belgratkapı’ya kadar buradan sırtlayaca-

ğım gideceğim, o da saatte bir taksi geçecek mi, geçmeyecek mi o da 

belli değil. “Onun bir ilacı var oğlum, çok rahatlatıyor onu” dedi. “Tamam 

anne, ver o kağıdı, nerede kartonu, onunla ben gideyim alayım” dedim. 

Gittim Cerrahpaşa’dan, o zamanlar Cerrahpaşa daha oturaklı yer. Ora-

ya gittiğimde bana nöbetçi olan bir eczane gösterdiler, o zaman öğren-

dim nöbetçi eczane nedir, diye. Sabahçı kahveleri vardı Cerrahpaşa’nın 

karşısında, kahveye sormuştum. O saatte kimi bulacaksın? Işık yanıyor, 

baktım orada insanlar oturuyor, dedim “Böyle böyle, ben bir ilaç arıyo-

rum. Hangi eczaneye baktıysam kapanmış,” İşte o zaman dediler ki: “Nö-

betçi eczane var”.

Yedikule bahçelerinde o zaman eken-diken çok vardı, ama buraya sa-

tılmıyordu. O zaman Kocamustafapaşa, Fatih, o taraflara satılıyordu. 

İstanbul o zaman orasıydı, Zeytinburnu’nda Yenidoğan’dan başka bu 

tarafa doğru tek tük evler vardı. Cevizlibağ o zaman tamamen ağaçlık, 

adı üstünde cevizlik bağdı. Biz oraya üzüm yemeye, ceviz koparmaya gi-

diyorduk. Burada Abidin ağabeyin bahçesi vardı, orası meyvelikti. Allah 

rahmet eylesin sonra biraz büyüyünce tanıştık onunla, ben elektrikçilik 

yapardım, onun elektriklerini yaptım. Çok da iyi dost olduk. Dışarıdan 

gözüktüğü gibi de bir ağabey değilmiş. Bize onu hayalet gibi tarif eder-

lerdi, ama tanıştıktan sonra baktım ki hiç öyle hayalet gibi bir adam 

değilmiş, gayet olgun bir Osmanlı beyefendisi. Zaten Osmanlı’da o bir 

memurmuş; Abidin Bey. Buralarda gecekonduların çoğunun elektri-

ğini ben yaptım, onun için beni burada her kişi tanır. Kadını, çoluğu 

çocuğu hepsi tanır. O zaman buradaki insanların hepsi köyden gelmiş, 

elektriğin ne olduğunu nereden bilecek? Yeni direkler dikildi, müracaat 

ettik biz, evlere elektrik bağlıyoruz. Elektriğin ne olduğunu bilen yok. 

Ali Amca’ya elektrik bağladım, yandı böyle, tam da bir ezan saati böyle 

açtım lambaları, “Bunu icat eden nur içinde yatsın” dedi. Böyle ellerini 

de kaldırdı rahmetli… Dedim “Bunu Edison icat etti.” 

O zaman komşuluk dört dörtlüktü. Kapı kilitleme yok o zaman, hır-

sızlık olacak diye bir endişe yok. Gerçi çalınacak fazla bir şey de yok, 

yani bugünkü gibi değil. Ama selamsız kimse geçmez kapının önün-

den, selamsız geçemez. İnsanların birbirine itimadı süper, yani sonsuz 

bir güveni var. Hiç kapı kapama yok, kilitleme yok. Ben insanlara çok 

güvendim burada, gerçekten çok güvendim. Ne diyorum? Bak, elektrik 

yapıyordum, malzeme parası neyse o. Kendi emeğimi sonra alıyordum 

ne zaman verirse… Yazılı bir senet, bir kâğıt, bir çek yok, kesinlikle yok. 

Allah’a kalmış, verirse verdi, vermezse canı sağ olsun. Bu kadar.

Burada Romenlerden birisinin 5 katlı binada elektriğini yaptım. “Usta, 

bu kadar param var” dedi. O zaman 500 lira civarında bir para çıkardı. 
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Aslında hesap 900 lira tutuyor. Ben onu unutmuşum zamanla, aradan 

4 sene geçmiş. O 500 lira verdi ya bana, ben paramı aldım diye düşün-

düm. 4 yıl sonra sarı bir zarfa koymuş paraları, böyle 8 tane 50 lirayı 

koymuş, geldi, “Usta, kusura bakma, çok özür diliyorum” dedi. “Hayır-

dır Sabit Usta” dedim. “Sana uzun zamandır o borcumu getiremiyorum, 

büyük ezikliğim var, hiç kusuruma bakma, parayı ancak deruhte edip 

getirebildim. Şu parayı al, hakkını helal et, uzun zamandır da beni bekli-

yorsun” dedi. “Sabit usta, ben onu unuttum bile, emin ol unuttum” dedi. 

“Sen unuttun ama ben unutmadım. Benim sana 400 lira borcum var. Ben 

buralardan geçemiyorum bile utancımdan sana borcum var diye” dedi. 

“Rica ederim, gel öyle bir şey mi olur, çayımızı, kahvemizi iç, sıkboğaz 

edecek halimiz yok seni 400 lira alacağız diye” dedim. Adam 4 yıl sonra 

getirdi benim paramı verdi. Yani başımdan bu hadise de geçti. O verme-

se ben onu unutmuştum, bende yazılı bir şey de yok ama demek ki bir 

güven vardı o zamanlar ve insanlar borcunun sahibiydi.
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Hüseyin Yılmaz
Giresun, 1949

Zeytinburnu’na, ilk olarak yengelerimin komşusu olarak geldik hanı-

mımla, sonradan çoluğa çocuğa karıştık ve burada kaldık. Buradaki 

herkes gibi gecekonduda oturuyorduk. Komşularımız Ali amca, Mehmet 

Ali Efendi, Ayşe Abla, Kerime Abla vardı, bunlarla aile gibi iç içe yaşadık. 

Gecekondu hayatında komşularımız birbirlerine yardımcı olurlardı. Ör-

neğin, benim durumum yoksa komşu yemek getirirdi, ikramlarda bulu-

nurdu. Bizde olduğu zaman biz de onlara verirdik, ayrı gayrımız yoktu. 

Şimdiki gibi değildi, esnaflarımız çok duyarlıydı. Birbirimize saygı, sev-

gi, hürmet vardı. Birbirimize yardımcı olurduk, dertlerimizi paylaşırdık. 

ETI SENIN KEMIĞI BENIM

Ustalarımıza saygımız, hürmetimiz sonsuzdu. Eskiden babalarımız bizi 

bir ustanın yanına çırak olarak işe verdiği zaman lafın gelişi “Eti senin, 

kemiği benim,” diye bize gözdağı verirlerdi. Dikkatli çalışalım, terbiyeli 

olalım, ustamıza karşı yaramazlık yapmayalım diye böyle tembih eder-

lerdi. 

Eski ustalarımız ilk işe girdiğimizde yere para atarlardı ahlakımızı ölç-

mek için. Ben de çok komik olduğum için “Usta, bak buraya para düşür-

müşler, ben cebime koyuyorum,” diye ustamla dalga geçerdim. Çünkü 

büyüklerimden duymuştum, “Oğlum, yere para atar usta, dener, sakın 

onu alıp cebine sokma,” derlerdi. 

Amcam vardı, Allah rahmet eylesin, köydeyken sabah namazında dük-

kân açardık, elimde süpürgeyle dururdum, temizliğe çok düşkündüm. 

Dükkânımızın önünden, köy arabalarının döndüğü meydana kadar su-

lar, süpürürdüm. 
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Rahmetli bir ustam vardı Tatar Ali diye, nur içinde yatsın, çenelerime 

vururdu, azıcık da boyu vardı “Seni çöpçü yapacağım,” derdi. Çünkü 

elimden süpürge düşmezdi. Cıvataları, ıvır zıvırları teker teker sınıflan-

dırıp ayırırdık. O zaman oralet şişeleri vardı, o kavanozlara koyardım, 

çok tertipliydim. 

Allah selamet versin, Hilmi usta sanayinin bir numaralı ustasıydı, dü-

rüstlüğü bana o aşılamıştır. Bir şey olurdu “Gidin, dürüstlük neymiş 

diye Hilmi ustadan ders alın,” derdim. Hilmi ustam Artvin Borçkalı’y-

dı. İlk İstanbul’a geldiğimde eşyalarımı o getirdi bir ciple, cip çimen-

likte bataklıkların içinde kaldı. “Usta, bırak araba kalsın, yarın çekeriz,” 

dedim, “Yok,” dedi, şöyle baktı havaya, -eski insanlar anlardı havadan- 

“Yarın kar yağacak,” dedi. Bir ağacın gövdesine halatı bağladık, 4 çeker 

olduğu için kendini çeke çeke çıkardı ve hakikaten o sabah kalktık, kar 

yağmıştı, ben işe gidemedim. 

Bir saat yol giderdik işe giderken, karda, kışta yürürdük. Yolumuzda 

dere de vardı, sudan geçmesi zor olurdu, üste bir tahta koymuşlardı, 

cambazlık yaparak geçerdik.

BIRBIRIMIZE KENETLENMIŞTIK

Karşı bakkal bir gün baldızıma: “Niçin bakkala gelmiyorsunuz yavrum?” 

diye sormuş. Baldızım, “Eniştem işten ayrıldı, paramız olmadığından 

alışverişe gelemiyoruz,” demiş. Bakkal Mehmet Ağabey’den Allah razı ol-

sun, “Kardeşim, biz burada neciyiz, niçin komşuluk yapıyoruz?” diyerek 

ufak tefek erzak koymuş. O beni çok mutlu etmişti o gün, yani altın bul-

sam inanın o kadar sevinmezdim. 

Birbirimize kenetlenmiştik. Herkes birbirinin derdini sorarlardı. Kom-

şularımız benim işsiz olduğumu öğrendikleri zaman üzülmüşler “Niçin 

bize derdinizi anlatmadınız?” dediler ve daha çok bizimle ilgilenmeye 

başladılar. Sonunda sanayimize geldim, iş buldum ve burada çalışmaya 

başladım. 

O zamanlar ailelerimiz iç içeydi, birbirimize güvenimiz vardı, çoluğu-

muza çocuğumuza sahip çıkardık. Onlar olmadığı zaman biz onların 

çocuklarına sahip çıkardık, kardeşten öteydi bizim komşu kızlarımız, 

“ağabey, kardeş, bacı” diye hitap ederdik. 

Bir çocuğum vardı, ufak doğdu, rahmetli oldu. Komşularımız yardım-

cı olmuşlardı. Hediye getirip beşiğine koyar, yeğenimiz yesin diye ik-

ramlarda bulunurlardı. Hiç kapı kilitleme yoktu, “Ben çarşıya çıkıyorum, 

kapı açık, ağlarsa çocuğa bakarsınız,” deyip böyle emanet ederdik ço-

cuklarımızı. 

Birbirimizin hatalarını yüzüne vurmazdık. Gayet iyi taraflarını, hoş ta-

raflarını söyler, gönül okşayıcı, gönül alıcı konuşurduk. Kiracı olduğu-

muz halde bizi kesinlikle kiracı olarak görmezlerdi, çok hoş geçinirdik. 
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VARLIK DA GÖRDÜK YOKLUK DA

Varlık da çekiyor insan, yokluk da… Sonradan kızım doğdu, bana uğur-

lu geldi. Dükkân açtım Zeytinburnu’nda, ondan sonra işlerim yürüdü 

gitti. İki oğlum, bir kızım var ellerinizden öper. Fakir olmamıza rağmen 

zengin çocuklarıyla yarışırdılar. Çünkü esnaf parasız olmazdı, bugün 

yoksa yarın olurdu. 

Bayram olduğu zaman sokaklarımız çocuklarla çiçek açardı, cıvıl cıvıl 

kuşlar gibiydiler. Birbirimize gidip gelmeler olurdu. Onlara mendil, çi-

kolata gibi şeyler ikram ederdik. Para verdiğimiz zaman arkadaşlarına 

reklam yaparlardı. “Hüseyin amca para veriyor, ona gidin,” diye ve ge-

nellikle bize çok geliyorlardı. Çocukları çok seviyorum. 

KIMIN NEYE IHTIYACI OLDUĞU BILINIRDI

O zamanlar uzun bir sarığa, iki kova takardı yoğurtçular. Sokak so-

kak gezer yoğurt satarlardı. Tava yoğurtları vardı, bıçakla kesip verirdi 

yoğurtçu, bir de överdi onu manda yoğurdu diye… Paran varmış-yok-

muş yoğurtçu bilirdi, herkesin durumuna göre aylarca veresiye verdiği 

olurdu. 

Kira geldiği zaman ev sahibimize götürürdük, bazen durumumuzu bil-

diğinden almazdı. Aylarca birbirimizi idare ettiğimiz olurdu. 

Bir zamanlar plaklar çıktı, şimdiki CD’ler gibi… Durumu olan plak çalar 

dinlerdi, biz de teypten dinlerdik onların çekmiş olduğu kayıtları. Son-

radan o büyük makaralı bantlar çıktı. 

Televizyon ilk çıktığı zaman çocuklarımız çok meraklıydı. Necati Bey 

vardı komşumuz, çok kızardı. Yeni bir televizyon almıştı, ben de aksine 

onlara gönderirdim çocukları. Bir gün çocukları kovmuş. Ben de sinir-
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lendim, maytabı yaktım ve attım. Saçağın altında patladı. Kalpten gidi-

yordu rahmetli, sonradan anladı benim yaptığım numarayı, çıktı dışa-

rıya “Ne oldu?” dedi. “Elektrik patladı, kısa devre yaptı televizyon,” dedim. 

Çok eğlenirdik

Bir anım vardır, hiç unutmam… Bacanağımla beraber İstanbul’da çalışı-

yorduk, gece geç kaldık, araba bulamadık. Haseki Hastanesi’nin cenaze 

arabasıyla eve döndük. O zamanlar minibüsler seyrek olduğu için sa-

bahleyin tekrar cenaze arabasıyla gideriz dedik, evin yanına park ettik. 

Sabah kalktık, ben cenaze arabasının kapısına dikildim, komşular top-

landı. “Hayırdır Hüseyin ağabey, ne var?” dediler. Dedim, “Komşu rah-

metli oldu,” ev sahibi için işaret yaptım. Çok mukallittim ben ve benim 

şakamı da çekerlerdi. O sırada ev sahibim köşeden dönünce cenaze 

arabasını gördüğü zaman rengi attı. “Buyur,” dedim, “sizi götürelim.” 

“Muhterem, Allah ölmeden nasip etmesin cenaze arabasına binmeyi,” 

dedi ama Maltepe’de çalışıyordu, arabamıza bindi götürdük. Öyle bir 

hatıramız var…

Ben her telden çalardım. Gece 12.00 olurdu, darbukamı alır, otururdum 

balkona, darbuka çalardım, bir komşu da çıkıp “Oğlum, sen ne yapıyor-

sun?” demezdi. Canı isteyen çıkar oynardı, 02.00-03.00’e kadar eğlenir-

dim sokaklarda, ben eğlenceyi çok severdim, şakayı çok severdim. Emin 

ağabeyimiz vardı, o da benim gibi eğlenceye düşkündü. Otururduk ma-

hallede yolun ortasına, darbuka çalardım, türkü söylerdik. Bütün kom-

şularla birleşip oynardık, şakalaşırdık. 
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İbrahim–Ayşe Yiğit
Trakya, 1943 - 1938

AYŞE YIĞIT: 1966 yılında buraya eşimle evlenip geldik. Evlerde su yoktu, 

Zeytinburnu’nda herkes suyunu çeşmelerden temin ediyordu. Bir za-

man sonra çeşmeler eve taşındı, evlere su geldi. Yollar da yoktu, çamur 

içindeydi her yer. O yollar da yapıldı. Kayınvalidem Aksu Fabrikasında 

çalışıyordu. Anlattığına göre her taraf çamur içinde olduğu için yollarda 

insanları sırtlarına alıp parayla çamurdan geçiren adamlar olurmuş. 

Birkaç tane gecekondu vardı zaten burada, ama komşuluk diyalogları 

çok iyiydi. Ben o zaman adliyeye yeni girmiştim, akşam geldiğim zaman 

insanlara çay içmeye gidiyorduk. O zaman gecekonduların bahçeleri, 

taşlıkları vardı, oralarda hep çaylar içilirdi. Börekler yapar, insanlar 

birbirlerine taşırlardı. “Hadi bu gece şuraya gidelim, yarın gece şuraya 

gidelim,” der, vakit geçirirdik.

IBRAHIM YIĞIT: Zeytinburnu kazasına 1951 tarihinde geldik biz, bina 

yapmak isteyen müteahhitler insanlara teklif ediyorlardı. Hatta bana 
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da dediler, “53 000 lira verin, buraya bir mesken yapalım,” dediler, ama o 

yığma binalardı. 

Bizde elektrik yoktu, gaz lambası yakardık ilk önceleri, suyu da gider su 

satış merkezlerinden alırdık. Kimin ne ihtiyacı varsa birbirimize yar-

dım ederdik.

AYŞE YIĞIT: Benim evlendiğim devirde o seneler herkesin maddi gücü 

aynıydı. Durumu çok çok iyi olan kişi yoktu, herkes hemen hemen ay-

nıydı. Ya fabrikada çalışıyorlardı ya da yine az miktar paraya başka işler 

yapıyorlardı. Herkes vasattı. Durumları biraz daha iyi olanlar senin ih-

tiyacını fark ederlerse yardım ediyorlardı.

IBRAHIM YIĞIT: Burada yanımızda bir insana bir evi verdik biz, onlarla 

gidip gelirdik. Onlar da Aksu Fabrikasında çalışıyorlardı, onlar bizden 

biraz daha fazla maddi sıkıntı çekiyorlardı. Birbirimizle yediğimizi içti-

ğimizi paylaşırdık.

AYŞE YIĞIT: Sinemaya gidiyorduk. Dönüşte geç vakit dışarılarda köşe 

başlarında otururlardı. Bizi görünce mahallenin sakinleri olduğumuz 

için başlarını önüne eğerlerdi. Yani bizi koruyorlardı. Babam olmayınca 

annemle beraber bizi koruyorlardı.

IBRAHIM YIĞIT: Şimdi o çağda annem sabahleyin 07.00’de giderdi, ak-

şam 06.00’da dönerdi. Bazı akşamlar ilaveler yapılırdı. Öz babam, an-

nemler 1996’da Bulgaristan’dan geldikten birkaç ay sonra vefat etmiş, 

annem yeniden evlenmişti. Onu baba bildik. İşe beraber gider gelirler-

di. Anne babam birbirlerini ve bizi çok sevdiler. Biz ne dersek onu bize 

yapmaya çalıştılar. Seneler sonra annem emekli oldu.

İbrahim, Ayşe Yiğit, 1980’ler.
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AYŞE YIĞIT: 1966’da evlenip de buraya geldiğim zaman, bir mahalle 

bakkalımız vardı, bir de ileride bir bakkal daha vardı. Kayınvalidem on-

lardan deftere yazdırmak suretiyle alışveriş yapardı. Fabrikadan maaş 

aldıkça, 15 günde bir mi ayda bir mi alıyorlarsa, borçlarını ona göre 

öderlerdi. 

IBRAHIM YIĞIT: Allah rahmet eylesin, annem, öz babam vefat ettiğinde 

maddi güçlük çekti. Herkesle de samimi olamıyorsun bu durumda. Ha-

lamız vardı, halamıza giderdik, onların atölyeleri vardı. Onların yanın-

da çalışırlardı, buğday yaparlardı. 

AYŞE YIĞIT: O zaman çamaşır makineleri yoktu, sonra sonra aldık. Buz-

dolabı yoktu, buzdolabı biz evlendikten sonra eve getirildi. Geldikten 

sonra arada kayınvalidem yiyecek taşıyordu, dolabı dolduruyordu. Ama 

ben de birkaç sefer aldım, almadım değil. 

Burada komşuluk eskiden çok güzeldi. Bir gün ortalıkta görünmeyin-

ce hemen gelip kapını çalarlardı. “Komşu, hasta mısın, neredesin, evde 

misin, değil misin?” diye merak edip gelirlerdi. Komşuluk çok güzeldi 

hakikaten, hâlâ da bir-iki komşumuz var öyle.

IBRAHIM YIĞIT: Benim öz babam Bulgaristan’dan 1946 senesinde geldi, 

öldükten sonra annem bekar kaldı. Biz de o zaman çocuğuz, biz de an-

neyle beraber kaldık. Para yok, pul yok, mal yok, hiçbir şey yok. Sonra 

annemle buraya geldik ve o Aksu Fabrikaları’nda göreve başladı. Göre-

ve başlayınca benim babalıkla evlendiler. Öz baba değil, ama öz baba 

demek için kendimi zor tutuyorum. Bir insan üvey evladına 10 sene hiç 

ağzını açıp da kırıcı bir şey söylemez mi? Gerçekten müstesna bir in-

sandı ve çok da güçlü bir adamdı. 

AYŞE YIĞIT: Bizim bir komşumuz vardı. Biraz ilerideki binada oturuyor, 

Asiye Hanım, onun kızı doğum yapmıştı, karşıki eve taşındı. Kayınva-

lidemle beraber hediyemizi aldık, götürdük. Eskiden komşuluklar, gi-

dip-gelmeler daha fazlaydı. 

Akşam yemeği, 
1980’ler.
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Mahallemizde bir cenaze olurdu. Yakın komşular birleşirdik, “Ben bö-

rek yapacağım, sen pilav yapacaksın, sen çorba yapacaksın,” diye görev 

bölüşürdük, cenaze evine götürürdük. Hemen hemen her gün, 7 gün 

Kur’an okunuyorsa o evde, 7 gün boyunca yemek yapıp o eve götürüyor-

duk. Hâlâ da bu gelenek devam ediyor, tanıyanlar birbirine yine yapıyor.

IBRAHIM YIĞIT: Annem daha önceden yalnız başınaydı. Fabrikaya sabah 

giderdi akşam çıkardı. Usta da değildi, inşaat malzemelerini kullanır-

lardı. Sonra babalıkla beraber arkadaş oldular. Babayla zaman içerisin-

de evlendiler. Babayla beraber gidip gelmeye başladılar. 

AYŞE YIĞIT: Komşu komşuya herhangi bir şey verdiği zaman senet veya 

herhangi bir şey yapılmazdı. Sözüne güvenir, ona göre verirdin. O da 

ona göre alırdı, zamanında borcunu öderdi. Geciktirecekse de “Şu gün 

veremeyeceğim, ama bu gün vereceğim,” diye söylerdi.

IBRAHIM YIĞIT: Devlete 36 ay askerlik yaptım. Bahriye askeriydim. 

Ben okul hayatına devam ettiğim süre zarfında okuldan buraya gelir-

dim, buradan da okula giderdim. Bu çevredeki insanların pek tahsil ha-

yatları yoktu, okullar da yoktu. 

İleride kahve vardı, adını şimdi çıkaramıyorum, o kahveye giderdim ak-

şamları bazen; saat 08.00-09.00’a kadar orada kalırdım. Ondan sonra 

eve geldiğim zaman ders çalışırsam çalışıyordum. 

AYŞE YIĞIT: Kayınvalidemle anne-kız gibiydik, hiçbir zaman gelin gibi 

görmüyordu beni, ben öyle düşünüyordum. Altlı üstlü oturuyorduk, ben 

bir şey yapsam hemen yukarıdan seslenirdim “anne” diye, sepetle salar-

dım. Onsuz boğazımdan geçmezdi. Kendi anneme de öyleydim, blok-

larda oturuyordu annem o zaman, burada yaptığım yemeği anneme de 

götürürdüm. 

Arkadaşlar.
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İbrahim Cırık
Giresun, 1959

YALANCI CENNET

Zeytinburnu doğumluyum. Derme çatma gecekonduda dünyaya gelmi-

şim. O tarihlerde Zeytinburnu fakir, çamurdan çıkılmaz bir yerdi. Şu 

anda yaşayan insanlar o tarihlere gitmiş olsa şaşırır kalır, belki inan-

mazlardı. Gerçekten zor şartlar altında yaşıyordu insanlar. Bugün ya-

lancı cennet gibi her taraf. 

O zaman komşuluklar daha iyiydi. İnsanlar toplanırdı bahçelerinde, 

sohbet eder, çay içerlerdi. Komşuluk ilişkileri daha güzeldi. Şu an in-

sanlar aynı binada oturuyor ama birbirini tanımıyor. Komşusu olduğu-

nu bile bilmiyor. Selam sabah yok. Maalesef o günleri insan özlüyor ama 

geri gelmiyor tabii. 

Yazın gençler toplanır, denize giderdi. Zeytinburnu İstasyonu’ndan tre-

ne binenlerin çoğu kaçaktı. Florya, Menekşe çok meşhurdu o tarihlerde. 

Rahmetli Atatürk bile Florya’ya gelirmiş denize, hatta orada resimleri 

de var, belki görmüşsünüzdür. 

O yıllar tüp kuyruğuna girerdi insanlar, yağ kuyruğuna, benzin kuyru-

ğuna girerdi. Hatta rahmetli babam Şabanağa’da bir yağ kuyruğunda 

kavga etmişti. Çok kötüydü o tarihler, Allah bir daha geri getirmesin. Şu 

an bolluk içindeyiz, şu anki düzen çok güzel.

HAYAT COŞKULUYDU

Ramazanlar daha coşkuluydu. Ramazana girmeden davulcular gezer-

di, maniler söylerdi. Şu anda günümüzde yine davulcu var, ama o tarih-

lerdeki gibi böyle mani söyleye yok. Ben bu yıl bir davulcuya dedim ki: 



231Zeytinburnu Anı Defteri

“Bizim sokağa girmiyorsun”; “Ağabey, kızıyorlar, bizi gece rahatsız edi-

yorsun gibilerinden” dedi. Düşün, adam davulu çalmaya bile korkuyor, 

bırak mani söylemeyi. 

Bayramlar daha coşkuluydu. İnsanlar büyüklerin elini öperdi, büyükler 

onlara harçlık verirdi. Tabii çocuğun hoşuna giden şeyler bunlar. Bir 

büyüğün elini öptüğü zaman harçlık aldığı zaman seviniyordu tabii, 

ikinci bir bayram oluyordu artık onun için. Camiden çıkarken büyükleri 

takip ediyordu çocuklar, çıksa da elini varsam, bana harçlık verse diye. 

Çocuk sevindirmek çok güzel bir şey. 

Eskiden siyah lastikler vardı, arkası yırtıldığı zaman yama yapardılar. 

Böyle renkli, hava alsın diye kenarları delikli patikler vardı, annem on-

lardan bize aldığı zaman sevinirdik. “Bak, benimki daha güzel” diye di-

ğer çocuklara da hava atardık. Çok güzel anılar bunlar tabii… Geçmişte 

yaşananlar, o yokluk günleri, yağ kuyrukları, tüp kuyrukları… Hepsini 

düşünüp de bugünümüze baktığımız zaman o günler sanki hiç yaşan-

mamış gibi oluyor… Tabii insanlar o tarihlerde yaşadığından bugünleri 

gördüğü zaman inanası gelmiyor. 

1975 köyümüzde bir traktör kazası olmuştu. Biz köye gidecektik rahmet-

li babamla. Kamyonet yok, taksi yok, sokaklarda bir araba göremezsin. 

Yüklerimizi at arabasıyla Yedikule kemerlerinin içinden Yenikapı’ya 

götürmüştük. Sonra oradan otobüse bindik, memlekete gittik. Bugünse 

binanın önünü bırak, bir arka sokakta bile park etmek için yer bulamı-

yorsun. Bu da şu demek oluyor: Türkiye artık bir yerlere gelmiş, herke-

sin alım gücü var, güzel. 

İbrahim Cırık, 1990.

Eşi ve çocuğuyla, 1980’ler.
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Rahmetli babamın ömrü burada geçti. Babamı mahallede tanımayan 

kimse yoktu. Kara Kazım diye hitap edilirdi babama, herkes tarafından 

sayılıp sevilen birisiydi, Allah rahmet eylesin. 

Sinema belki 10’dan fazladır. Yeşiltepe’de vardı, Yenidoğan’da vardı, 

Depo’da vardı, Seyitnizam’da vardı. Hatta bizi ilk olarak da rahmetli 

amcam sinemaya getirmiştir. Rahmetli yengem de böyle şeylere çok 

kızardı. “Çocuklar sizi bir yere götüreceğim” derdi amcam ve yemeğin 

başında söylerdi. Yengem de “Bunlar bugün nereye gitti, biliyor musun?” 

dedi anneme, “Nereye?” dedi annem, “Sinemaya gittiler” dedi. O zaman 

annem bize çok kızmıştı. Ama bizim de hoşumuza gitmişti, ertesi günü 

tekrar gittik. Depo’da iki tane vardı sinemadan; birisi aileye hitap edi-

yordu, birisi bekarlara.

Zeytinburnu’ndaki gelişme 85’lerden sonra, 90’ların başlarına doğru 

hızlanmaya başladı. Yavaş yavaş o gecekondular yok olmaya başladı. Bi-

nalar, gökdelenler yapılmaya başladı. Bu şekilde gecekondu semtinden 

çıktı, gözde bir yer oldu Zeytinburnu. 

İbrahim Cırık, 1994.
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İbrahim Ertepe
Ordu, 1970

Yollar çamurdu, gidilmiyordu. Çizme giyerdik, kara lastik giyerdik aya-

ğımıza, kara trene kadar giderdik. Orada ayakkabı giyer, Sirkeci’ye Oto-

gar’a giderdik. Kültür Merkezi var ya, oralar hep arpa, buğday tarlasıydı. 

Herkes bir kap bir şey yapar getirirdi, hep beraber yerdik. Evvelden böy-

le varlık yoktu. Ekmeği zor alırdık ama çok iyi geçinirdik. Bu pişirirdi 

bir kap yemek, biz pişirirdik bir kap yemek, hep beraber toplanıp yer, 

karnımızı doyuruyorduk, sonra da Allah kerim. 

Evvelden Hatboyu’na giderdik, yüzmeye gider, ayaklarımızı sokardık. 

Hani deniz o kadar yakındı bu Hatboyu’na, yol olduktan sonra tak ge-

riledi.

Özlediğimiz kişiler nerede şimdi? Öyle konu komşu yok, hiç kimse bir-

birini tanımıyor binalarda. Onu kötülüyorlar, bunu kötülüyorlar. Ev-

velden hiç böyle bir şey yoktu. Yemekle içmekleydi işimiz, başka hiçbir 

şeyle yoktu. 

Vallahi ne söyleyeyim, bana bir sıkıntısı yok, çok şükür Allah’ıma, kendi 

kendine bakıyor. Keşke olsa da herkes onun gibi olsa. Allah ondan bin 

kere razı olsun. Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor, birbirimize bakı-

yoruz. Murat Aydın’dan Allah bin kere razı olsun, onlar hiç İbo’yu yalnız 

bırakmıyorlar. Her sene belediyede ona yaş günü yapıyorlar, bu sene 

yine yaptılar. 

Romanların gününe gitmişti İbo, Tayyip de o gün oraya gelmiş, “Tayyip 

baba, illa bize gel” demiş. O da onu kıramamış, geldi. Hepimiz içeride 
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oturuyoruz, “Tayyip geliyor” dedi, ben inanmadım. “Tayyip bize niye ge-

lecek?” dedik, baktık çıktı geldi. Allah bin kere razı olsun, işte o zaman-

dan beri “Benim hem maddi, hem manevi oğlum bu” dedi. 

Tayyip’e, belediye başkanına, kimseye laf söylettirmez.
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İbrahim İç
Ilgaz, 1930

Kazlıçeşme’den şimdiki Ticaret Lisesi’nin üst tarafına kadar burada 

hiçbir şey yoktu. Tek tük evler vardı sadece. Onların da kimin evi ol-

duğu belliydi. Muhtar Abdi Sipahioğlu’nun evi, Ercekli Sefer Amca’nın 

evi, Halil Ağa’nın evi… Kendilerine ait konduları vardı onların. Aslında 

o zamanki evlere, affedersin, hayvanları koymazdın. Kontraplaktan ya-

pardık evleri, üzerine siyah muşamba çekerdik. 

Hastanenin olduğu yerden Şabanağa’ya gelinceye kadar hep mandıra-

lar vardı. İnekçi Sinan’ın 50 tane ineği vardı. Arnavutların mandırasın-

dan en azından 150-200 hayvan çıkardı. Topkapı’ya kadar olan yerler ise 

hep dutluktu. 

YENI GELENIN PARASI BURADA GEÇMEZ

Köyden yeni gelenler işe girinceye kadar onlardan bir kuruş para alın-

mazdı. Yemek parası ödemelerine izin verilmezdi. İşe girdiğimiz zaman 

ödeme niyetiyle borç alırlardı, ama öderken kesinlikle kabul etmez, al-

mazlardı. “Biz de aynısını gördük, bize de aynısını yaptılar” derlerdi. Kaz-

lıçeşme’de de bir manav vardı, Hacı manav. Aynı yerde lokantası da vardı. 

İşe girinceye kadar o da yemekten para almazdı. İşe girdikten sonra para 

ödersek “Oğlum, hiç sıkılma, peyderpey yavaş yavaş ödersin” derdi. 

O zamanlar büyük küçüğe, küçük büyüğe hürmet ederdi. Bizi bir yere 

gönderdikleri zaman koşa koşa giderdik. Herkes birbirini tanıdığı için 

birbirimizi kollardık. O gecekonduların içinde herkes sofrasında iki ek-

mek varsa birini başkasına verirdi. 
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KARNEYLE EKMEK ALINAN GÜNLER

Eski belediye binasının orada askeriye vardı, oraya gidip karneyle ek-

mek alırdık. Suyumuz da yoktu, çeşmelerden su doldururlardı kadınlar. 

Demirciler Sitesi’nde çeşmeye ise kadınlar gidemezdi, biz giderdik. İş-

ten gelince tenekeleri omzumuza asar, su taşımaya giderdik. 

HASTALIK HALI

Burada hasta oldum. Yedi yıl boyunca rahmetli Hacı Tevfik’in hanımı 

Ayşe Abla ile Faik’in hanımı Kezban çorba pişirdiler bana. Yedi sene bo-

yunca her akşam işten dönerken “İbrahim kardeş, buraya gel, sakın ye-

mek yemeden gitme” dediler. 

Annem hanımımı vermedi. Kendi de gelmedi, gelinini de gönderme-

di. “Tamam” ana, dedim, “Senin mi gelin? Al ana, senin olsun. Torunlar 

senin mi? Al senin olsun”. Ben burada 7-8 sene bekar durdum. Hiçbir 

ramazanda kapımın çalınmadığı olmadı. Lazlar, Konyalılar, mutlaka 

her gece biri kapımı çaldı, “Hadi kalk yemek yiyeceğiz” dedi. Gitmeyecek 

olursam kapıda beklerdiler. 

Sonra bir Arnavut bana “Delikanlı, sen hasta mısın?” dedi. “Hastayım 

amca” dedim. “Ne yapıyorsun?”, diye sordu. “Şurayı görüyor musun, bu-

raya bakıyorum” dedim. “Bir dakika, dur, bakma oraya, Allah’a bak, oraya 

bakma, bana bak, Allah’a bak” dedi. Eve gitti, 10 lira para almış, geldi. Bir 

şişe de zeytinyağı getirdi. “Çamın çilini kendinden kopartmadan, göv-

desinden hafifçe kaldırıp dışarıya çıkar, kabuğunu sıyır, bu şişenin içine 

sok tam dibine kadar. Ağzını kapat, hava almasın. 15 günde zeytinyağını 

çekecek. Ama hepsini koyma yağın, yarısını koy. Yoksa çamı kurutur. 15 

günden sonra onu iç, kurtulacaksın delikanlı” dedi. O şişenin içindeki 

yağı 4 çama çektirdik. Çok lezzetli olmuştu. Öyle iyileştim. 

Hastaneden çıktığımda 40 param yoktu. Kimseye bir şey demedim. Hacı 

Manav’ın lokantasında yiyip içiyorum sadece. Saffet Çavuş diye bir 

köylümüz vardı, bana “Ben seni çay içerken görmüyorum. Paran mı yok 

ulan?” dedi. “Yok” dedim. Hemen çıkarttı, verdi. Bir de akşam çocuklar-

dan topladı, bana 30 lira para getirdi. Eskiden leğen vardı, banyo yoktu. 

“İbrahim, al kardeş, biz gidiyoruz komşuya, al şu anahtarı da gir içeri, 

banyo yap. Suyunu ısıttım, hazırladım” diyen ablalar vardı. Ablalar yapı-

yordu bunu vallahi. Gittiğimde havlumu hazırlamış, suyumu koymuş 

olurlardı. O ablalar bizim oradandı. Biri Dereköy’den, biri de Çiftlik’ten 

Yabanköyü’ne gelin gelmişti. Annem onlara çok yardım etmiş, onları 

eğitmiş, onun hürmetine bana burada ablalık ettiler. Allah razı olsun. 

VEFA BORCU

Yardımlaşma çoktu. Ne lazımsa, paraysa para, yemekse yemek, üst baş-

sa üst baş, herkes yardım ederdi. Hastalara altı tane pijama diktirdim. 



237Zeytinburnu Anı Defteri

Hemşerilerimden biri tekstil işiyle uğraşıyordu. Allah razı olsun ondan, 

dedi ki “Kumaş al, ben dikerim”. Sirkeci’deki büyük postaneden kumaş-

ları alıp geldim. Pijamaları diktirip arkadaşın bacanağına verdik. Si-

vas’tan bir arkadaşım var 96 yaşında. Kimse gitmiyor bugün. Ben her 

akşam gidip sohbet ediyorum onunla. Çünkü o zamanlar en hassas du-

rumları gördüm ben. Bana nasıl baktılarsa, ben de bugün gidip onlara 

bakmaya, hal hatır sormaya mecburum. 

NOKSANIMIZ ÇOKTU AMA SIKINTI ÇEKMIYORDUK

Hiçbir kadın bizden çekinmezdi. Hiçbir kadına kötü gözle bakan yoktu 

çünkü. Baktığı zaman da hemen dışlardık. Derdik ki: “Arkadaş, sen ne 

yapıyorsun, senin yaptığın ne?” Fakire, birbirine yardım vardı. Bu yüz-

den hiçbir gün zorluk çekmedik. İşten gelirken kasaptan et alıyorsam, 

eğer kasapta yanımda biri varsa bir kilo alacakken yarım kilo alır, diğer 

yarım kiloyu da yanımdakine alırdım. Hanım köy ekmeği yapınca bütün 

gece ekmek dağıtırdık ramazanda. Hanım, “İbrahim, şuradan git Bay-

ram amcaya ver, Konyalıya ver” diye sayardı. Evdeki oruçlu sayısı kadar 

ekmek dağıtırdım. Nasıl sevinirlerdi! 

Gerçekten noksanımız çoktu, doğru dürüst giyim olmuyordu. Para yet-

miyordu yani, çabuk bitiyordu. Ama yardımlaşma sayesinde zorluk çek-

medik.
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İbrahim Sevme
Ordu, 1938

1954 yılında Kazlıçeşme’ye, dericiler fabrikasının olduğu yere geldim. Ora-

da Fatih Cami vardır. O caminin odasında yatıyordum. Kazlıçeşme’den 

trene biniyor, Yenikapı’ya, oradan da Fatih’e okumaya gidiyordum. 

“MUHACIR MAHALLESI”NDEN “SÜMER”E

1958’de Sümer’e geldim. Bu mahalle eskiden “Muhacir mahallesi” diye 

geçiyordu, 58 yılında burası kaza olunca ismi değişti, Sümerbank Fab-

rikası’nın adını aldı. 

Okulların olduğu yer, Fikret Düzatlı’nın damızlık atlarının bakıldığı 

yerdi. Arpa, yulaf ekiliyordu. Sonra oraya Yunanistan muhacirleri ta-

rafından Sümer Spor Kulübü kuruldu. Bu kulübün sahası olarak ekin 

tarlasının kenarından bir yer aldılar. Daha sonra orası okullara tahsis 

edildi. Hepsi bu mahallenin gayretiyle oldu. O arsa okullar alanı olarak 

korundu.

Senet yok, çek yok… Öyle bir şey bilen yok o devirde, herkes birbirinin 

sözüne güvenirdi. 

Oradan buradan toplanmış fabrika işçileri fabrikaya gidip geliyorlardı. 

Hemşeriler daha ziyade birbirlerine sahip çıkıyordu. Mesela, bir gece-

kondu koyacak, “Gel şu benim bahçenin kenarına sen de koy, ben biraz 

fazla yer tuttum,” diyor, o da oraya koyuyor gecekondusunu. Dolayısıyla 

Romanya muhacirleri örneğin, hep bir arada yaşıyorlar. 

SAMIMIYET VARDI

Buranın halkı birbirlerine çok yardımlaşma yaparlardı. Burada bir Hacı 

Osman vardı, Allah rahmet eylesin. Buraya bir cami yaptırmaya başladı, 
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millete öncülük yaptı. Ufacık mescit yapıldı, o ufacık mescidin yanına 

bir de kuyu yaptılar, halk da kuyudan suyunu alıyordu.

Alışverişte hiçbir zorluk yoktu, samimiyet vardı. Cenazelerinde, ölüle-

rinde, dirilerinde birbirimizle ilgileniyorduk. Ben aşağı mahalleye geç-

tiğim zaman “Hoca, gene bir ölüm mü var?” derlerdi bana, mesela bir 

Yunanistanlı ölmüş, biz minareden sela veriyoruz, eski usul hoparlör-

lerden ta aşağı mahalleye ses yetmiyordu. Romanya mahallesine kab-

loyla hoparlör çektik. Selayla cenazeyi haber veriyoruz, o mahalle de 

geliyordu.

Cenaze o zaman elde götürülüyor Osmaniye Mezarlığı’na… cenazeyi 

götürmek için Akfil Fabrikası’yla Bozkurt Fabrikası’nın bitiştiği yerde-

ki dereden geçmek gerekiyordu. Bunun için mutlaka çizmeli insanlar 

lazımdı. Diğerleri taştan taşa kenardan atlıyor geçiyordu, fakat cena-

ze olduğu için araba tekerliği gibi mecburi yoldan yürüyecek. O yoldan 

yürümek için çizme giyerlerdi. Öyle bir devirdi… Ama senin cenazen, 

benim cenazen diye ayrım yoktu. 

HER YÖRENIN FARKLI ÖZELLIĞI VAR

Avrupalılar da diyebiliriz, bu Trakyalılar daha demokrat, daha hoşgö-

rü sahibi insanlardı. Giresunlular kendi bölgelerinden insanlara kız 

alıp vermeye daha çok ağırlık verirdi. Rizeliler keza öyleydi. Trakyalı-

lardan da Karadenizlilere giden kızlar da hoş görülüyordu, itiraz yok-

tu ve dolayısıyla nikahlarını da ben kıyardım. O zaman resmi nikah 

şartı yoktu. 

Bir kızla bir çocuk tanışıyorsa, araya akraba kızlarını elçi koyarlardı, o 

kızla irtibat sağlanırdı, onunla buluşma yeri tespit edilir, öyle buluşur-

lar, görüşüp konuşurlardı. Mahallede gayet düzgün bir ahlâk vardı. 

KÖY GIBI

Aynen köy gibi… Evlerin bahçelerinde otururlardı, oradan geçerken se-

lam verirsin, hal hatır sorarsın. “Gel çayımızı iç, çorbamızı iç, otur,” der-

ler, gelen geçen çağırır. Mesela, ben sokağa çıkmış olsam 50 kişi beni 

çay içmeye çağırırdı. 

Büyüklerin kahvesine gençler pek gelmezlerdi. Babası orada, amcası 

orada diye gelmiyordu kahveye, çünkü saygı vardı. Mesela, Avcılar Ku-

lübü Kahvesi vardı aşağıda köşede, bütün yaşlılar orada toplanıyordu. 

Tek bir yol vardı, 93 numaralı otobüs ta Sirkeci’den kalkar, Beyazıt, Ak-

saray, Topkapı’dan Zeytinburnu’na girer, buradan geçer Osmaniye’ye, 

Osmaniye’den dönerdi. Şakir diye bir otobüs şoförü vardı. Halk alışmış, 

minibüs gibi “Şakir ağabey, şurada beni bırak,” derlerdi. Otobüs durağı 

diye şart yok, halkta öyle bir samimiyet vardı. 

Zeytinburnu sahili, 
1970’ler.
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HERKES ORUÇ TUTARDI

Ramazanlarda oruç tutmayan pek görmezdim. Ramazan’da sokakta ye-

mek diye bir şey yoktu. Kesinlikle herkes orucunu tutar, herkes birbirini 

iftara çağırırlardı. O zaman gecekonduların bahçelerine kurarlar ma-

salarını, yer sofralarını, birbirleriyle iftar yaparlardı. 

Ezan okunduğunda camide millet yiyeceğini içeceğini getirir iftarını 

açardı. Ondan sonra evine yemeğe giderdi. 

Evde pişirilen yemekten komşuya mutlaka tattırılırdı. Herkes birbiri-

ne yemek götürürdü, bu iş için iftar saatinde çocuklar seferber olurdu. 

“Falancaya şunu götür, falancaya da götür,” derken bir tencere yemeği 

mahalleye dağıtırlardı. 

Bir dede vardı, koku satıyordu kapının önünde. Kimsesiz gariban bir 

adamdı, sokakta yatardı. Fabrikanın aşevi vardı ona oradan yemek ve-

rirlerdi. 

Beni de götürmüştü oraya, orada şişmanca bir nine aşçıbaşıydı, “Oğlum, 

sen her zaman gel, hiç kimseyi arama, ben sana artan yemeklerden vere-

yim,” dedi bana. Sabah gidiyordum, akşam gidiyordum. 

Hemen onun köşesinde Acem’in kahvesi vardı, arkası türbeydi, cem 

evinin bitişiğindeydi. Orada Çankırılı bir aşçı vardı. Camide ben okuyo-

rum, sesim çın çın ötüyor, “Oğlum, akşam yemeklerinde gel bana, bizim 

lokantada ye,” derdi.

1970’ler.

Aile fotoğrafı.
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HALK BANA SAHIP ÇIKTI

İnsanlardan çok ilgi ve alaka gördük biz. Gariptik, memleketten bir 

kara lastikle geldik. 1952 senesinde İstanbul’a geldim, üstümde başımda 

yoktu. Burada millet bize sahip çıktı. 

Büyüğüm diye küçüğü ezmek yoktu, hocayım diye değer veriyorlardı. 

Hafızım, Kur’an okuyorum diye büyük değerim vardı. Benim gibi çevre-

de fukaralara da aynı hassasiyeti gösterdiklerini görüyordum. Yenido-

ğan Camii imamı, rahmet olsun, buranın damadıdır, onu evlendiren de 

gene mahalleli oldu, biz olduk. Malatyalı Hamdi bacının kızıyla evlen-

dirdik. Onun düğününü de gene mahalleli, konu-komşu yaptık. 

Şimdi etkilendiğim bir şey vardı. Ben Yenidoğan’da oturuyordum. Yu-

nanistanlı birisi bisiklet getirmişti, o bisikletle eve gidip geliyorum. O 

zaman, yol da yok, araba da yok… 

Depo durağının orada Mustafa Kadrioğlu vardı, şimdi Elvan Çikola-

ta’nın sahibi, geçerken ona uğrayıp, Kur’an öğretiyorum. Bisikleti ka-

pının önüne bıraktım, bu mahallede oturan birisi dedi ki: “Şu bisikletle 

şu istasyonun oraya bir tur yapayım geleyim.” “Olur,” dedim. Sonra bekle 

bekle gelmedi, nereye gittiğini de bilmiyorum. Meğerse fabrikada ça-

lışıyormuş, Mensucat Santral Fabrikasına bisikletle gitmiş, fabrikada 

bisiklet asma yerleri vardı garaj gibi, bisikleti asmış oraya. Ben o gece 

eve gittim, ama uyuyamadım. Sabahleyin geldim, onun evini biliyorum 

ya, evine gittim, babasına “Bisikletimi benim sizin çocuk aldı” dedim. “O 

sahtekâr seni mi üzdü?” dedi, Sümer Mensucat Fabrikasını tarif etti, he-

men oraya gittim. Orada benim cemaatimden bir bekçiyle karşılaştım. 

Bahçeye beni bisikletlerin arasına götürdü, dedi: “Bu mu senin bisik-

letin?” “Bu,” dedim. “Hadi al götür, o her zaman yapıyor bu işi,” dedi. O 

zaman çok üzülmüştüm, çünkü bisikletten başka bir şeyim yoktu.

Sümer Mahallesi  
Kuran Kursu, 1964
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İsmail Arslan
Giresun, 1946

Yeşiltepe’ye babamın yanına geldim. Babam bir tek odada oturuyordu. 

Bir ay kadar onunla beraber kaldık. Orada tek bir oda olduğu için, onun 

yanında kalmaya çekindim biraz. Amcamın oğlunun evi vardı Yeşilte-

pe’de; bir üç katlı vardı, etrafında da üç-dört gecekondusu… İki oda, iki 

oda, birini ben tuttum, tek kalmaya başladım. Önceleri amcamın karısı-

nın akrabalarıyla biz vardık orada, yabancı yoktu. 

Her tarafta sokak çeşmeleri vardı. Ama bizim amcaoğlu bahçesine al-

mıştı. Biz aynı ev sahibinin kiracısı 8-10 kişi vardık. Biz dışarıdan al-

mazdık suyu. Ama dışarıda başkaları için sıraya girerdim o zaman. Ço-

cuklu bayanlara sıramızı verirdik. 

Ben babamın yanında şöyle ayağımı uzatamazdım, pijamayla gezemez-

dim. Şimdi babam karşımda olsa -rahmetlik oldu- gene aynısını yapar-

dım. Şu anda çocukların yanında bile ben pijamayla dolaşamıyorum. 

Babamın sayesinde hiçbir sıkıntı çekmedim, Allah razı olsun. İki sene 

ben paketleme kısmında çalıştım, ondan sonra nakliyeye geçtim, 12 

sene orada çalıştım. Şoförlük yapardık, et dağıtırdık. Ne ustamdan, ne 

şefimden, ne müdürümden hiç kötü bir şey duymadım. 

O zaman gaz ocağı vardı. Ocağa gaz koyardın, yemeği, çayımızı onda 

yapardık. Ben zaten nakliye servisine geçtikten sonra bir gece dışarıda, 

bir gece evde oluyordum. Arabaları işçiler yüklüyordu, ben muavin ola-

rak çalışıyordum şoförün yanında, birlikte üç-beş yere giderdik. 

Çıkarsın bahçeye, arada zaten bir duvar var, komşunun camına taş 

atarsın, tırmanırsın ya da kolun yetiyorsa tık tık vurursun. Niye vurdun 

demez, çünkü o da seninkine vuruyor, vurulmasa zaten vurmayız. Öyle 

bir komşuluk vardı.
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Bizim yollar o zaman daha temizdi, yola çöp atan yoktu. Herkesin çöp 

kovası vardı kapısının önünde, çöp kovasına doldururdu. Bize çöp yer-

leri göstermişlerdi dışarıda, oraya koyuyorduk. Sonra onu kaldırdılar, 

araba gezmeye başladı.

Ekme dikme çoktu. Karadenizli lahana dikerdi, Karadenizli olmayan-

lar kıvırcık ekerdi. Bahçesi büyük olanlar; biberini, patlıcanını yapanlar 

vardı. 

Allah rahmet etsin benim hanımın herkesçe hatırı sayılırdı, herkese du-

yarlılığı vardı. Trakyalılar vardı, Tokatlılar vardı, hiçbirisiyle arasında 

sıkıntı yoktu. O zaman durumları müsait olmayanlar vardı. Allah rah-

met eylesin, geleni boş çevirmezdi. Mekanı cennet olsun. Şimdi yine 

söylüyorlar, arkasından dua ediyorlar. 

Bahçede sacayağıyla ateş yakarlardı, üzerine sacı koyarlardı. Birkaç ka-

dın toplanır, hamur açar, ramazan hazırlığı yaparlardı. Sana 3 kg açtı-

larsa, ona 10 kg da açsalar “Ben bu kadar yapamam” demezdi kimse, onu 

bitirirlerdi. “Benim işim bitti, ben alayım gideyim” demezdi. 

PEHLIVAN

Allah rahmet eylesin trafik kazasında öldü benim yakın köylü Pehlivan 

vardı. Yardımcı olmadığı kişi yoktur, çok sevilip sayılan bir kişiydi. So-

kağın bir tarafında bizim bir tanıdığımızın kahvesi vardı, bütün gün 

kahvedeydi. Bir işi olsa bir arkadaşının hemen koşardı. Biri kavga ettiği 

zaman gider, barıştırırdı. Birinin karnı açsa çorbasını söylerdi, çayını 

verirdi, hiçbir şey beklemezdi, öyle bir kişiydi. Yeni gelmiş, buranın daha 

sağını solunu bilmeyen insanları oturturdu bir kenara, çayını söylerdi, 

kahvaltısını alırdı, çorbasını çağırtırdı, karnını doyurur, “Ne iş yapacak-

sın, ne yapacaksın” diye sorardı. Sonrasında ihtiyaca göre gideceği yere 

yardım ederdi, iş bulurdu, bir şekilde insanları boşta bırakmazdı. 

Samimi arkadaşlarla birbirimize haber verirdik toplantı yerimizi. Gi-

derdik, sahile mi gidelim, çayıra mı gidelim, karar verirdik. Gider, eğle-

nir dönerdik. Ondan sonra vakit geçsin diye kahveye takılırdık. 

Hanım bana ütüsüz elbise giydirmezdi, Allah rahmet eylesin. Kahvaltı-

mızı yaptırmadan bir yere göndermezdi, çok saygılıydı. 

Rahmetli annem hanıma, “Sen tarlaya gelmeyeceksin, sen evde ufak te-

fek işler yap, sen tarlaya gelme, tarla işi benim, ev işi senin” derdi. Öyle 

ufak tefek ev işlerini de hanım pek yapmak istemezdi. İşleri bitirir, tar-

laya giderdi. Aynı evde oturduk zaten. Hatta benim kardeşlerim vardı, 

onlar da yanımızdaydı. Hanımın kardeşleri vardı, hepsine hizmet etti, 

hepsine, ayrım yapmadı. 

Bayanlar bir tarafta el işleriyle, işlemelerle, bilmem ne örgüleriyle top-
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lanırlardı grup grup, çoluk çocuk etraflarında oynarlardı. Muhabbetle-

ri çok güzeldi. Çoluğu çocuğu alır Bozkurt Çayırı’na inerlerdi. 

Hep bagajlarımızı at arabasıyla taşırdık. Taksi nerede? At arabacısı Ali 

Dayı vardı, hala yaşıyor. Otobüs yazıhanesi Yeşiltepe’deydi, o da taksi-

ciler gibi orada beklerdi. Otobüslerin hangi saatte geleceğini bilirdi. 

Hemen yükümüzü alırdı, tıkır tıkır götürürdü bizi. O günler öyle neşe-

liydi…
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İsmail Avcı
Tekirdağ, 1954

Bizim mahalleyi Taşköprülüler ve Trakyalılar kurdu. Daha sonra Orta 

Anadolu’dan, Yozgat’tan, Sivas’tan insanlar gelmeye başladı. Ufak ufak 

seyyar satıcılık, poğaçacılık, su satmak gibi işlerle başladılar. 

Her tarafta kahvehaneler vardı, kahvehanelerde oyunlar oynardık. Bir 

de Arnavut’un bağı dediğimiz bir saha vardı, geniş bir alan, burada da 

futbol oynardık.

Çamurlu sokaklar, taş sokaklar… Sokaklarda lastik toplarla oynardık, 

lastik top zıp zıp zıplar, peşinde koşardık. Tren yolu kenarındaydı bi-

zim mahallemiz, bir kısmımız tren yolunda piknik yapar, bir kısmımız 

Arnavut’un bağında top oynar, bir kısmımız da kahvehanelerde vakit 

geçirirdik.

YOKSULLUK VARDI

Başta Sümerbank olmak üzere Zeytinburnu çevresinde birçok fabri-

ka vardı, bu fabrikalar mahallemizin ekmek kapısıydı. Fabrikalarımız 

daha çok Yenimahalle Bakırköy bölgesindeydi. Sümerbank zaten dev-

letin fabrikasıydı. Enboy, Narin, Aksu Fabrikası, Fuat Bey Fabrikası… İn-

sanlarımız buralarda çalışırdı. 

Genellikle yoksulluk vardı o zaman, ama herkes birbirini tanırdı, sever-

di, huzur vardı. Her evin bahçesi vardı, bahçelerde oturulurdu. Erkekler 

kahvelerde, kadınlar bahçelerde otururdu ve o zaman komşular birbir-

lerine habersiz gider gelirlerdi.

İnsanlarımızın genelde lakapları vardı. Mesela, Fiki Hasan, Yumurtacı 

Hasan, Sarı Hasan, Kürt Hasan, Dana Yusuf, Boncuk Kenan, Kıllı… Bana 
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da Talebe İsmail derlerdi. Birbirimize böyle hitap ederdik. Top oynayan-

lar ve kahvelerde vakit geçirenler olarak da ayrılırdık. 

BARAKALARDA OKUDUK

Bir öğretmen 1. sınıftan alır 5’e kadar bitirirdi. Benim Şevket öğretme-

nim vardı, 1’den aldı bizi, 5’e kadar okuttu, mezun etti. Önce barakalarda 

okuduk, daha sonra okul binasına geçtik. 

Okullarda o zaman, Amerika’dan gelen süt tozları dağıtılırdı. Nefret et-

miştik süt tozundan, bir de balık cinsinden bir konserve dağıtılıyordu. 

Bunlardan da nefret ediyorduk. 

Okullarımızda bizi müzelere götürürlerdi. Ben çoğu müzeye daha o 

zamandan beri gitmemişimdir, iyi ki o zaman ilkokulda bizleri götür-

müşler. 

O günkü toplumda en değerli insanlar, en bilgili insanlar öğretmen-

lerdi. Şimdi her türlü bilgiye Google’dan ulaşıyorsun, ama o zaman her 

türlü bilgi öğretmendeydi. O yüzden öğretmenler çok sayılırdı, çok tak-

dir edilirdi ve ailenin büyüğü olarak kabul edilirdi.

 Dediğim gibi bizi 1’den 5’e kadar okuttuğu için o artık bizim babamız-

dı, o gözle bakardık. Sadece okumayı yazmayı değil, bütün terbiye ku-

rallarını okulda öğrenirdik o zaman. Ahmet diye bir arkadaşımız vardı 

mesela, giyinişinden, ayakkabılarından çok fakir olduğu belliydi. Öğ-

retmenimiz bu duruma el koydu. Bizlerin velilerini topladı, ona gerekli 

giyim yardımı yapıldı. 

Öğretmenimizi korkuyla karışık bir saygıyla severdik. Bize baba gibi 

davranırdı. Gereğinde azarlar, gereğinde tokat atardı, ama bizi sevdi-

ğini bilirdik.

MADDI DURUMUMUZ AŞAĞI YUKARI EŞITTI

Bizim mahallemizde at arabacıları, fabrikalarda çalışanlar, postanede 

çalışanlar, kahvelerde çalışanlar vardı. Genelde işçi aileleri, birkaç me-

mur ailesi... Maddi durumumuz aşağı yukarı eşit seviyedeydi. 

Servis arabaları yoktu. Zaten fabrikalarımız yürüme mesafesindeydi. 

Üç vardiya çalışırdı insanlar. Sabah vardiyası olanlar erkenden kal-

karlar, yürüyerek işlerine giderlerdi. Yürüyerek yarım saati bulmayan 

yolculukları olurdu. Birbirleriyle buluşurlar, birlikte giderler, gece de 

çıkarken fabrika önünde toplanırlar, birlikte gelirlerdi. 

ÇEŞME BAŞI AŞIKLARI

Şimdiki gibi evlerde sular akmıyordu, sokak çeşmeleri vardı. Kızlar 

çeşmeye çıkarlardı. Dört yolun birleştiği bir sokak ortamız vardı. Deli-

kanlılar orada toplanır, sevdiği kız geçecek diye yol gözler, göz teması 

Sınıf arkadaşlarıyla,  
İhsan Mermerci Lisesi, 1970.
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kurmaya çalışırdı. O zamanlar aşklar öyleydi. Kız ona bakarsa delikanlı 

o gün mutlu olurdu “Kız bana baktı,” “Bugün sevdiğimi gördüm,” diye… 

O zamanlar şimdiki gibi iletişim yolları yoktu, mektuplar yazılırdı. Hatta 

çoğu arkadaşın mektubunu ben yazardım. Çünkü o zaman ilkokuldan 

sonra okuyan pek yoktu. Biz okuduk, zaten lakabımız “Talebe”ydi. Arka-

daşlar gelirdi, “Ben şu kıza bir mektup yazmak istiyorum” derdi. Ben de 

onun ağzından bir şeyler yazardım, birisi vasıtasıyla kıza ulaştırılırdı. 

Kızla erkeğin buluşma noktaları ya fabrikalara giderken takip etmek, 

fabrika çıkışı beklemek, ya çeşme başında göz teması kurmak, anlaşa-

bilirlerse de mahalle dışında bir yerde de bir pastaneye gitmek. O za-

man gençlik ilişkileri böyleydi. 

AKRANLARIM GENÇ ÖLDÜLER

Benim akranlarım çok genç öldüler. Neden? O zaman kahvelerde siga-

ra içmek serbestti, bira içmek serbestti. Bol bol bira ve sigara… Onun 

için bizim insanlarımızın çoğu bira göbekli oldu ve çoğu da 30’lu yaş-

larda öldüler. Bu yaşantıyı gören ve “Bizim çoluk çoğumuz bu kahve-

lerde yetişmesin,” diyerek başka yerlere gittiler. Mahallemizin asıl yerli 

nüfusu çok azaldı.

BIZIM MAHALLENIN INSANI

“Mahallenin insanı” kavramı vardı. Mesela, mahalle ne kadar geniş 

olursa olsun, burada oturan herhangi bir kız bütün erkeklerin kız kar-

deşi gibiydi. Bizim mahalleden bir kıza laf atıldı mı bütün mahallenin 

erkekleri toplanır duruma el koyarlardı. Ya da mesela bizim mahallenin 

delikanlılarıyla Bakırköy’ün delikanlıları arasında rekabet vardı. Bakır-

köy varsıl, bizim mahalle yoksuldu, kıskanma da vardı tabii. Diyelim ki 

Bakırköy’de sinemada bizim delikanlılar dövülmüş. Bütün mahalle top-

lanır, oraya giderdi. Mahallenin insanları birbirlerini korurlardı. 

Annem bizimle çok uğraşırdı. Mahallenin adetlerine göre bizim üstü-

müze biraz fazla düşerdi, okumamızı istiyordu. Mesela bizi öğlende uy-

kuya yatırırdı. Bizim mahallede böyle bir adet olmadığı için alay konusu 

olurduk. Bu yüzden fırsat kollayıp hemen kalkıp kaçardık.

Arnavut’un bağında toplanıp, top oynardık. Haftada bir ayakkabılar 

parçalandığı için aileler top oynamamızı istemezdi. Bu yüzden ailelerle 

aramız bozulurdu. 

ANCA BERABER KANCA BERABER

Mahallede toplu hareket edilirdi. Mesela, bir pikniğe gidilecek, tüpler, 

sarmalar hazırlanır, trene biner Florya’ya giderdik. O zaman piknik ala-

nımız Florya’ydı. 

Sahilspor, Ömür Futbol 
Sahası, 1970.
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Diyelim ki bayram namazına gidilecek, bir kamyon tutulur, bütün ma-

halle toplanır, Eyüp Sultan’a gidilirdi. Cenaze, düğün gibi durumlarda 

zaten herkes bir araya gelirdi. Bir düğün olacaksa, düğün yapacak aile-

ye önceden her türlü yardım yapılır, düğün hazırlıkları beraber yapılır-

dı. Biz kendimizi hiçbir zaman bir şahıs olarak hissetmezdik, mahalle-

nin ferdi olarak hissederdik. Her türlü şeyde beraberdik. 

Bizimkiler birbirlerine isimleriyle pek hitap etmezler. Mesela benim 

babaannem vardı, dedeme “Adam” diye seslenirdi, ismini söylemezdi. 

Dedem de babaanneme “Kocakarı” derdi. Bizim gecekondu kültüründe 

öyle edebiyatlı laf olayı pek yoktu. Sevgileri içten olurdu ama “canım, 

hayatım” gibi laflar olmazdı. 

Mahallemiz tren yolu kenarındaydı. Kazlıçeşme Çimento Fabrikası var-

dı. Bu çimentonun hammaddesi olan taş şu anda Marmara Forum’un 

olduğu yerdeki taşocaklarından çıkarılırdı. Oradan taşlar çıkarılır, var-

geller vasıtasıyla bizim mahallenin üstünden geçecek şekilde çimento 

fabrikasına intikal ettirilirdi. 

TELEFON ETMEYI BILMIYORDUK

Mahallede ilk telefon bizim eve bağlandı, çünkü babam PTT’de posta-

cıydı. Telefonun ilk bağlandığı zamanlar babamla arkadaşları kahvede 

oturuyorlar, arkadaşı dedi ki: “Benim hanımı ara da benim burada ol-

duğumu söyle.” Ben eve gelip o telefonu edemedim. Telefon etmeyi bil-

miyordum. 

Almanya’da eşi-dostu olan çoktu. Kadınlar sabahtan gelir Almanya yaz-

dırır, ancak akşama çıkardı. Genellikle de o kadın evde telefonun başın-

da oturarak beklerdi. Mahalle insanına o şekilde yardım edilmiş olurdu. 

Televizyon ilk çıktığı zamanlar kahvelerde vardı. İlk defa maçları gör-

dük ve hayran kaldık. Kral kupası maçları olurdu, o zamanlar bütün 

mahalle toplanır, kahvede seyrederdik maçları. Galatasaray, Fener, Be-

şiktaş maçlarını TRT verirdi. Kahvede toplanır, birbirimizi kızdırarak 

seyrederdik.

Oğuz Bey diye bir doktorumuz vardı mahallede, ne hastalığın olursa 

olsun Oğuz Bey’e gidersin, sana genelde iğne verir, o iğneyi olursun ve 

iyileşirsin. Şimdiki gibi “Git MR çektir, tomografi çektir, onu çektir bunu 

çektir,” yok. Doktor ilişkilerimiz öyleydi.

Mahallede çok arkadaşının olması çok iyi bir şey… Çok kişiyle konuşu-

yorsun, çok kişiyle sohbet ediyorsun, çok kişiyle dertleşiyorsun… Kah-

vede oturuyorsun, tavlanı, kâğıdını oynuyorsun, okeyini oynuyorsun… 

Yani kafalar devamlı deşarj olurdu, üzüntü, tasa kalmazdı.
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İsmail Şaylan 
Kastamonu, 1942

Buraya geldiğimizde elektrik, su, hiçbir şey yoktu. Ben Samatya’da gö-

revliydim. Buraya gelip gidiyordum. Gecekonduyu yapmıştım, kiraya 

vermiştim. Çünkü ilk zaman burada yaşamayı hiç istemiyordum. İki 

tane Giresunlu komşumuz vardı, onlar benim buraya gelmem için ıs-

rar ettiler, hatta benim suyumu, elektriğimi onlar aldılar gelmemi çok 

istedikleri için. 

Yol bile yoktu. Buradan 20 sene Samatya’ya, hastaneye yürüdüm. Sabah 

akşam hep çamurdu buralar, mezar duvarları üzerinden geçerdim. 

BANA IĞNECI ISMAIL DERLER

Komşularımızın kimisi tekstilde çalışıyordu, kimi seyyar satıcılık yapı-

yordu. Bayağı dostumuz vardı, herkesle tanışıyorduk. 

Bizim buralarda lakabım İğneci İsmail’dir, beni tanımayan yoktu. Sade-

ce sokak değil, bütün mahalle tanıyordu. Elimden geldiği kadar hasta-

lara yardımcı olurdum. İğne yapardım, hatta yatalak hastayı hastaneye 

götürmeden burada kanını alıyordum, tahlilini yaptırıp getiriyordum. 

O tahlille doktora götürüyorlardı hastaları. Çünkü hastanelerde bayağı 

bir izdiham olurdu. Araba yok, bir şey yok… 

Bir gece hastalandım. Bu sokakta tek bir araba var: Şoför Mehmet’in 

arabası, Allah gani gani rahmet etsin. Kızı da 10 yaşında vardı-yoktu. 

Hanım “Gideyim, şoför Mehmet’e söyleyeyim, gelsin seni doktora götü-

relim,” diye tutturdu. Ben istemiyorum. Gitti, kızcağız babasından evvel 

geldi, küçücük daha, illa “Amcacığım, seni sırtıma bindireceğim,” dedi. 

“Kızım, sen beni nasıl götüreceksin?” dedimse de dinletemedim. “Babam 
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arabayı hazırlayıp getirene kadar seni aşağı indireyim, zaman kaybet-

meyelim,” dedi, beni sırtlandı. Hastaneye götürdüler beni, bayağı bir sı-

kıntılar oldu. Ama komşuluk ilişkilerimiz böyle samimi ve güzeldi.

İlk geldiğimde su yoktu buralarda, insanlar bayağı sıkıntı içindeydi. 

Hatta suyun başında sıra için birileri tartışmışlar, bir adam öteki adamı 

vurmuş, öldürmüş. Böyle tatsız bir olay yaşanmıştı.

HIÇ PARAM YOKKEN EV SAHIBI OLDUM

Buralar bağ, bostan, ekin tarlasıydı. Burası karpuz haliydi. Ondan son-

ra otobüs garajı oldu. Bütün belediye arabaları, halk arabaları burada 

park yapıyorlardı. Sonra Kiptaş olunca burası büyük bir ilerleme kay-

detti. 

Burada ev sahibi olmamın sebebi, beraber ilkokul okuduğumuz arka-

daşım İsmet’tir, Allah ondan razı olsun. İlla “İsmail, buradan senle arsa 

alalım,” dedi. Dedim: “İsmet’im, benim param yok, nasıl alacağım?” Dedi 

ki: “Hiç merak etme, ben sana yardımcı olacağım.” 

Ben Aksaray’da oturuyordum, o burada oturuyordu. Buradan geliyordu, 

bana para getiriyordu. Arsayı aldık. Evi yaparken de dostlarımız yar-

dımcı oldular bize, öyle yaptık. 

77’de geldiğimde buraya geldiğimizde kasap bile yoktu. Giderdik Aksa-

ray’dan 250 gr kıyma alırdık. Fazlasına zaten paramız yetmezdi. Bir ye-

meğe katacak kadar alabilirdik. 

DOSTLUĞUMUZ BOZULMASIN

Bir komşumuz vardı burada, Ali Ağabey, bakkal çalıştırıyordu. Küçük 

bir dükkânı vardı, bizi çok severdi. Rahmetlik olduğunda bizim çocuk-

larımız hep onun için ağladılar. Bir keresinde bana “İsmail’im senin 

gecekonduyla benim gecekonduyu yıkalım da bir market yapalım ortak,” 

dedi. “Ağabey, seninle çok samimiyiz. Yarın olur ya çoluk çocuk rahatsız 

olur, tartışırlar, bizim dostluğumuz gider,” dedim. Ben razı gelmedim.

Herkese kucak açan, herkesle selamlaşan bir insandım ben, bayağı bir 

dostluklarımız oldu. 

BAŞKANIMIZ MURAT AYDIN’IN AILESIYLE ÇOK SAMIMIYDIK

Başkan’ın dedesi vardı rahmetlik, hep onun iğnesini, serumunu takar-

dım. Başkan’ın dedesi felç oldu, Allah gani gani rahmet etsin, hanımı, 

oğlu ona teyemmüm yaptırırdı, o felçli haliyle beş vakit namazını kılardı. 

Başkan’ın babaannesiyle, dedesiyle, annesiyle-babasıyla akrabadan bile 

ileri bir sevgimiz vardı birbirimize, beni el üstünde tutuyorlardı. Hatta 

Başkan’ın ninesi bana, “Benim evladım” diyordu. Hanımı da çok severdi 



251Zeytinburnu Anı Defteri

bizi, bir yere gideceğimiz zaman küçük kızlarımızı onlara bırakırdık, 

bakarlardı. 

ÖNCE BAŞKA BORCUNU ÖDE, BANA SONRA ÖDERSIN

Cerrahpaşa’da bir nalburumuz vardı. 1 kg çivi için buradan Cerrahpa-

şa’ya gider, ondan alırdım. Para almıyordu bizden, “Git, başka borcunu 

öde, ondan sonra,” deyip gönderiyordu. Çok iyi insanlardı.

Ramazan’da buralarda eskiden oruç tutmayan bile açıktan yemez iç-

mezdi. Açık kahve, lokanta göremezdin, hepsi kapalı olurdu. İftarda de-

vamlı birbirimize giderdik, onlar bize, biz onlara... 

EŞIM OLMASAYDI BEN BÖYLE OLAMAZDIM

Hanım çok becerikliydi, bize çok misafir gelirdi. Burada bir komşumuz 

vardı, bize kızıyordu. “Sizin çok misafiriniz geliyor, ne olur beni yardıma 

çağırın da ben de sevap kazanayım,” derdi. Bir akşam bayağı bir misa-

firimiz geldi, Konya’dan, Yozgat’tan, Çorum’dan, Kayseri’den 55 kişiyi 

bulduk. O hanım devamlı söylüyor diye onu da çağırdık. O yemeğin be-

reketini Allah arttırıyor. Belki 150 kişi de olsa yine de yetecekti. 

Eşimle diyalogumuz çok iyiydi. O olmasaydı ben böyle olamazdım. Kum 

getiriyorduk, aşağıdan o kürekle atıyordu, ben yukarı atıyordum. Tuğla 

taşımaya varana kadar her şeyimiz hep beraber oldu. 

Kayınpeder eşimizle bizim iyi olmamızı da istemezdi, kötü olmamızı da 

istemezdi. Eğer onların ağzına baksaydık belki ayrılırdık. 

Komşularla diyalogumuz çok güzeldi, hatta ben buraya gelmeden evi 

satıyordum, ısrarla bana para verip sattırmadılar. 

Mahallemizde bir sürü dostlarımız vardı, her akşam bir evdeydik. Bu 

akşam bende, yarın akşam sende… Hep böyle çok samimi bir dostluğu-

muz vardı, öyle senelerce devam etti. Sonra bazıları mahalleden ayrıldı. 

Hatta bitişiğimizde bir arsa vardı. Adamcağız burada bekçiydi kendisi, 

bir evi vardı, evini sattı. Biz oraya tanıdığımız bildiğimiz birileri gel-

sin, yabancı gelmesin diye o arsayı almayı çalıştık. Arsanın sahibi Koca-

mustafapaşa’daydı, ben tanıyordum. Gittim ona “Arsayı biz alacağız. Kaç 

para diyorsun?” dedim. 800’e pazarlık yaptık 900’e anlaştık en son. “Ha-

san ağabey, ne olur eğer burayı başkasına satma. Sana pek güvenemiyo-

rum, anlaştık ama başkasına satacaksan da haberimiz olsun, en azından 

iyi bir dost getirelim,” dedim. Gittik ki başkasına vermiş… 

Günlerimiz hep çalışmakla geçti. Şimdi isimleri aklımda tutamıyorum, 

bütün Zeytinburnu’nu tanırdık. Ben çoğunu isim olarak tanıyamıyo-

rum şimdi ama onlar beni biliyor, çünkü hastanede hepsine elimden 

geldiği kadar yardımcı olmuşum. 



252 Zeytinburnu Anı Defteri

Buradan Tosyo’ya gittim, hastalandım. 20 sene sonra adam benim ko-

lumdan kan alırken “Senin yanında stajyerdim, bana çok yardımcı ol-

dun, Allah senden razı olsun,” dedi. 

Onun gibi niceleri var, her nereye gitsek böyle dostumuz çıkıyor. Benim 

tanımadıklarım beni tanıyorlar. Şimdi sevenlerin çoğu seni çıkarı için 

seviyor, o zaman öyle bir çıkar beklemiyordu adam senden, candan ci-

ğerden kaynaşıyorduk.
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İsmet–Refiye Aydın
Giresun, 1933 - 1937

ISMET AYDIN: 1950’ler-60’lar arasında İstanbul’a gelinmeye başlandı. 

Biz de o zaman geldik. Ben 56’da evlendim, 57’de daha çocuğumuz ol-

madan kalktık İstanbul’a geldik. Bizden önce gelen birkaç komşumuz 

vardı. Zeytinburnu Yeşil Tulumba’da bir ev tuttuk. Ev bir baraka gibiydi, 

iki odası vardı. Birinde ev sahibi duruyordu, birinde de biz gelip yerleş-

miştik. 

REFIYE AYDIN: İstanbul’a gemiyle 3 günde geldik. Sirkeci’de gemiden 

indik, kaynıma, yani Murat Başkan’ın babasına bir makine getiriyorduk 

köyden. Terziydi ya, dikiş makinesi getiriyorduk. Gemide de bize maki-

neyi vermediler. Zor bela arkadan adam kiraladık, kayığa atladık, maki-

neyi kayıkla kaçırdık Sirkeci’ye. Oradan da Zeytinburnu’na geldik.

Oturduğumuz mevkide hiç ev yoktu, buralar ekin tarlasıydı. Zeytinbur-

nu’na geldiğimizde, burada bizim bir hala çocuğumuz vardı. Evimiz 
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yok ya, orada bir hafta kaldık, ondan sonra tek gözlü bir oda tuttuk. Su 

yok, hiçbir şey yok... Bir odanın içinde kaldık.

ISMET AYDIN: Çocuk olunca hanımla beraber köye gittik. 1959’da hanı-

mı çocukla köyde bırakıp ben tek başıma tekrar geldim. Zeytinburnu’na 

aynı bölgeye geldim, ama başka bir komşumuzun yanında kaldım. Ye-

nimahalle’de Derby Plastik Fabrikası vardı, şimdi Dora oldu, orada iki 

üç ay çalıştım, tekrar köye gittim. Hesapta para kazanıyorduk ama bir 

düzenim yoktu. Bir köye gidiyordum bir Zeytinburnu’na geliyordum…

Bizim memleketimizde sadece fındığın olursa, 3-5 okka fındık satarsın, 

3-5 kuruş para alırsın, yoksa para kazanma şansın hiç yok. İstanbul’da 

az çok kazanabiliyorsun ama o da yetersiz. 100-150 lira aylık alıyorsun. 

Onu da annene-babana, ailene gönderiyorsun.

Kazlıçeşme’de bir de Şafak Lastik Fabrikası vardı. Bir sene de orada ça-

lıştım, Kardeşim terziydi, fakir bir memlekette terzilik olur mu, onu da 

yanıma aldım. Onunla bir sene Şafak Lastik Fabrikası’nda çalıştık. Bir 

sene sonra Şafak Lastik Fabrikası’ndan çıktım, köye gittim. Sonra ha-

nımla çocuğu alıp Beştelsiz Mahallesi’ne geldik. Çocuğumuz 6-7 aylık-

ken vefat etti. Çok sıkıntılar çektik.

BOYA SANDIĞI OMZUMDA 

İş arıyorum, iş yok. Ağaçtan bir tahta buldum, boya sandığı yaptım. San-

dığı omzuma attım, mahalle mahalle dolaştım. Bazı döşeli yollar vardı 

ama adi taşlardan oluşurdu, yol değildi. Her yer çamur, ayakkabıyla gi-

demiyorsun, çizme de bulamıyoruz parasızlıktan… 

Kazlıçeşme Tren İstasyonu vardı, tren istasyonunun altına 50 tane, 100 

tane boyacı dizilirdi. Erken varan iyi bir yer bulurdu. Ben de sabahtan 

oraya iner, işe gidenleri kollardım. Milletin ayakkabıları çamur içinde… 

Aile fotoğrafı.  
Beyaz gömlekli  
uzun boylu çocuk 
Murat Aydın, 1970’ler.

İsmet Aydın, Almanya 
yolcusu, 1968
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Bulabildiğim kadar bir kucak bez alır, kuruyan çamuru ufalar, o bez-

lerle çamuru döker, insanların ayakkabılarını silerdim. Boyam yoktu, 

sadece siliyordum. Bir kış böyle devam ettik.

Boya sandığı omzumda gezmediğim mahalle kalmadı. Sonra fabri-

ka aradık, iş bulduk. En sonunda Beşevler’e geldik. Beşevler’e üçüncü 

postada 1959-1960’ta geldik. Beşevler’e geldiğimizde babam para verdi, 

Atatürk Öğrenci Yurdu’nun olduğu bölgede bir gecekondu satın aldım 

2000 liraya, o zaman büyük bir paraydı. 1962 senesinde evi sattım. 

BIR GECEDE BEŞTELSIZ GECEKONDU DOLDU

Zeytinburnu’na geldiğimiz zaman Beştelsiz Mahallesi’ne gecekondu 

yapılırmış denildi. Bir gece yüz, yüz elli adam toplandık, Beştelsiz Ca-

misi’nin mevkisinde bir düz alan vardı, biz de dahil olduk, ağaç kereste 

aldık, bir gecede koca bir alan gecekondu oldu. 

Ben sabahtan işe gittim, hanım evdeydi, sabahtan geliyor belediye, hep-

sini yıkıyor, kepçeyle gelip alıp gidiyor ne varsa, hiçbir tane bırakmıyor. 

Ben yıkıldığını görmedim, olayı hanım yaşadı.

REFIYE AYDIN: Evvelden biz yeşilli diyorduk, belediyeden adamlar geldi. 

Evimizi yıktılar. Çocuğum beşikteydi daha. Yeşilli, bana: “Çocuğun ağlı-

yor hanım, çocuğa bak,” dedi, “Evsiz çocuğu ben ne yapacağım, nerede 

yatacak bu çocuk?” dedim. Çocuk ağlıyor, ben de ağlıyorum, çocuk be-

şikte, nerede yatacaksın o gece? Sonra bir daha yaptık evi, ondan sonra 

yıkmadılar. 

ISMET AYDIN: Zeytinburnu’na geldiğimizde “Çatık Kahraman” derlerdi, 

bir adam vardı, onun çok yardımı oldu bize. O zamanlar öyleydi, önce 

gelen seni alır, işyerine götürür, bir ihtiyacın varsa sorar. Sen bilemiyor-

sun, acemi gelmişsin, bakkala gidersin, bakkal yabancı adama veresiye 

yazmaz… Önce gelen seni götürür, “Bu benim tanıdığım, bunu idare et, 

buna veresiye ver,” derdi. Deftere yazdırır, aydan aya öderdik. Bakkallar 

hep öyleydi, veresiye verirlerdi. Fakirlik vardı, ama hayat vardı. 

Bakkallık yaptım burada 5 sene, Bütün mahalleyi tanırdık, çocuklarını 

tanırdık, saygı vardı. Adamcağız gelir, 250 gr yoğurt alır, kadın çocuğu-

na 250 gr yoğurt alır… Bu aileyi anlamak lazım. Onun paraya ihtiyacı 

vardır, parası olan 250 gr yoğurt alır mı? Böylelerinden para almaz, yar-

dım etmeye çalışırdık.

REFIYE AYDIN: Arnavut komşularımız vardı. Yardımcı oluyorduk birbi-

rimize, ben hastaneye giderdim, çocuklarımı onlara bırakırdım, bakar-

lardı. 

Hepimiz yoksulduk, onlar benim gibiydi, ben de onlar gibiydim. Birbiri-

mize yardımı parayla, ekmekle yapamazdık, 250 gr yoğurdu bile bula-

Aile fotoğrafı, 
1970’ler.
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mıyorduk o zaman. Omzumuzda tenekelerle suya gidiyorduk, “Sen git, 

ben bakarım senin çocuklarına,” derdi. Yardımlaşmamız o kadar olu-

yordu. Ekmek verme yoktu, herkes ekmeğini zor buluyordu. 

ISMET AYDIN: Mahallede arkadaşım Arnavut Ali vardı, Erzurumlu Hacı 

Yusuf vardı, Oflu Hamdi vardı, Adapazarlı Hasan vardı, Osman vardı… 

Öldüler, Allah rahmet eylesin. 

REFIYE AYDIN: O zaman tüpler yoktu, sana yağı yoktu, et yoktu. Kuy-

ruğa girerdik bunları almak için. Sabahtan karşı komşumla elimizde 

birer küçük tüple tüp kuyruğuna Şehremini’ye gittik, sabahtan akşama 

kadar bekledik, tüplerimiz boş geri döndük. Çünkü kuyrukta bize sıra 

gelmedi, bize sıra gelene kadar tüp bitti. 

Yine bir gün Zeytinburnu’na Yeşil Tulumba’ya Et Balık Kurumuna gittik. 

Sabahtan gittik, sıraya girdik. Beyinlerimize güneş geçti, açlıktan öldük, 

akşam oldu. 1’er kg et alıp geldik. 

ISMET AYDIN: Arkadaşlar birbirini kollardı, hastaysan ziyaretine gelirdi. 

Göremediğinde merak ederdi. “Bugün camiye gelmedin arkadaş, nere-

deydin?” derdi. 

Zeytinburnu’ndan yürüye yürüye Florya’ya giderdik, havaalanına gi-

derdik. Bir arkadaşım vardı İbrahim Yılmaz isminde, memleketlimizdi, 

onunla genelde gezerdik.

Arkadaş seni alır gezmeye giderdi, yanına oturmaya gelirdi. Otururdun 

sabaha kadar, televizyon izlemezdin, telefona bakmazdın, sadece soh-

bet ederdin. Gündüzleri gezmeye giderdin, vakit geçirirdin. Mahallenin 

bütünüyle arkadaş olamazsın, bir insanın bir iki tane dostu olur.

REFIYE AYDIN: Gece birlikte otururduk, darı soyardık, patates haşlar-

dık, kestane pişirirdik… Sabaha kadar oturur muhabbet ederdik. İftarı 

yalnız yapmazdık. İftarda komşularımızla toplanırdık, ne bulursak, ne 

yaparsak beraber yerdik. Sahurda elimizde börek açardık, börek kızar-

tırdık, yufka yapardık. Sahurda yemeğimiz oydu. Yanına bir çorba yapar 

yerdik. O zamanlar öyleydi.

ISMET AYDIN: Gece sahur vakti kalkarsın, ne bulursan yersin. Gündüz 

acıkmazsın. Ramazan’da oruç tutanlar bunu bilir, ne bulursa yer, gün-

düz acıkmaz. İşe gidersin gelirsin, çalışırsın, akşam teravihe gidersin. 

Eskiden bu kadar çok cami de yoktu Zeytinburnu’nda, bir tek istasyon-

daki cami vardı.

Anne-babamız ölene kadar biz çocuk, anne-babamız büyük olarak bil-

dik, biz hayatımızı öyle yaşadık. Bizde büyüğe saygı, sevgi had safha-

daydı. Saygısızlık olayı hiç yok elhamdülillah, bırak anneyi-babayı, biz 4 

kardeşiz, 4 kardeş bir kaseden su içerdik. Bunda elbette anne-babanın 

etkisi var.

REFIYE AYDIN: “Hey gidi eski günler,” diyorum şimdi. Oturuyorduk bir 

arada sabaha kadar konuşuyorduk. Şimdi öyle değil.
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İsmet Turan
Trabzon, 1933

Benim rahmetli babam burada manavlık yapardı. Buranın halkına bü-

tün meyve, zerzevat hepsini rahmetli babam verirdi. Sonra ben asker-

den geldim, bir iş yapamadım, ben de karpuzculuk yapmaya başladım. 

Çeşmenin yolunda koca koca taşlar vardı. Zeytinburnu buradan su içer-

di, atlarla, katırlarla daha ıraklara buradan su taşırdılar. Bu su burayı 

güzelleştiriyordu, çeşmenin suyu meşhurdu. Asırlık çınar ağaçları var-

dı, burası bambaşka bir yerdi.

BABAM BAMBAŞKA BIR ADAMDI

Babam, sevilen bir adamdı. Ondan parası olan da alırdı, olmayan da 

alırdı, kimseyi boş göndermezdi, rahmetli öyle bir adamdı. “Oğlum, farz 

et ki senin de yok, sen de gelip alırdın o zaman,” derdi. Bana böyle nasihat 

ederdi. Ben sonradan mağaza sahibi oldum, bana haber gönderdi bir 

çocukla “Bana şu kadar para göndersin,” diye, göndermemem imkân-

sız… Rahmetlik öyleydi. Bambaşka bir adamdı. 

Ramazanlarda şurada burada yoksullar aranırdı, sorulurdu. Zaten kimin 

nesi var, kimin nesi yok diye herkes birbirini biliyordu. Daha iftar zama-

nına çok vakit olduğu zaman alırsın koltuğunun altına bir şey, kimse 

görmeden sevabını yaparsın. Anlatmakla bitmez, güzel bir devirdi. 

GARIBANLIK ÇOKTU

O zamanlar iş yok, güç yok, fabrika yok, garibanlık çoktu. Ama garipli-

ğin yanında milletin karşılıklı bir sevgisi vardı. Bir hoşluk vardı ortada. 

Hele bayram günleri burada iğne atsan yere düşmezdi. 
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Benim ikizim vardı, ama kendimi methetmek gibi olmasın, anamla-ba-

bamla, ailemle hep ben ilgilendim, bunu buradaki adamlar da bilir. Bu-

gün yaşıyorsam, anamın-babamın duasına yaşıyorum. 

Çok bunaldığım zaman hiç olmazsa üç İhlas bir Fatiha okurum. Bende 

bu alışkanlık gençliğimden beri var. Büyükannem dindar bir insandı, 

beni oturturdu, ayetleri anlatırdı. Hoca yok, cami yok… O günleri de ya-

şadım, Allah’a hamdolsun anamın-babamın duasını da çok aldım. 

Zaten devlet fabrikaları böyle ıssız yerlere kurardı ama servis de yoktu 

şimdiki gibi, işe yürüme gidilirdi. Sabahları kalkar, namazını kılarsan 

kılar, erkenden yola çıkardın. İş bulmak zordu. Çalışabileceğin bir saha 

yoktu. Bozkurt, Akfil fabrikaları ne zaman açıldı, millet biraz rahatladı. 

Öyle hemen iş nerede? Adam eşekle su satardı, ta nerelere su getirirdi. 

Herkes birbirine karşı saygılıydı. Herkes geçim derdindeydi, fabrikalar 

olduktan sonra iyi bir duruma geldik, Allah’a hamdolsun. Dünya bu… 

İyi günleri de gördük, kötü günleri de gördük, hamdolsun. 

Aşağı yukarı 40’tan fazla torun sahibiyim. Ailemizde bir saygı var birbi-

rimize karşı, bu binada kiracı yok, hep benim ailem, çoluk çocuk… Ama 

eski günler geri gelmez, asla geri gelmez… 
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Kadir Zincir
Rumeli, 1956

Suyu olmayan, yolu olmayan, çamur kaplı Zeytinburnu’na geldik. İlk 

geldiğimizde gecekondu semtlerinde yıkımlar olurdu. Yerleştirme ola-

rak bizleri kabul etmediler ilk aşamada, sonra sonra kabul ettiler.

1959-1960’larda Arif Önemli’nin babası su satardı, onların olduğu yer-

den su alırdık kovalarla. İlk geldiğimiz yerde takriben bir-iki sene kal-

dık. Oradan Çırpıcı Mahallesi yulaf tarlasına geldik. Yulaf tarlasında da 

iki sene filan kaldık. 

Babamlar 5 kardeşti. Gazocakçı olarak geçerdi onların isimleri. O za-

manlar tüp yoktu. Bildiğimiz gazocakları vardı; lüksler yoktu, fitilli lam-

balar vardı. Çırpıcı Mahallesi’nde de su yoktu. Fatih Sultan Mehmet Han 

tarafından inşa ettirilen eski çeşme vardı. Aşağıki çeşme diye geçerdi, o 

çeşmeden su alırdık. Başka suyumuz yoktu. 

Eskiden yollarımız yoktu ve çamurlarla boğuşurduk. Adliyenin önün-

den bu tarafa gelirken eski Derby ve Cizlavit ayakkabılarımız, o çamur-

lara bastığımız zaman çamura çekilirdi. 

Gençliğimizde Mithatpaşa’nın yerinden meyveler yerdik. Tercüman’ın 

olduğu yere doğru bağlar vardı, oralardan üzüm yerdik. Gençliğimizin 

o domateslerinin kokularını hâlâ özlüyorum. O kokular yok artık. 

Gençliğimizde şöyleydi: Mahallemizde insanlık, sevgi, saygı, itibar her 

zaman ön plandaydı. Oynadığımız oyunlar, çelik çomağından tut, mis-

ketinden, futboluna hepsi tabiiydi. Ama çamurda oynuyorduk tabii ki, 

öyle çimen yoktu. Eskiden semtimizde inek, keçi, koyun, tavuklarımız 

vardı, köpeklerimiz vardı. Burada Tonyalı, Giresunlu, Trabzonlu arka-

daşlar vardı. İnekleri vardı ve bu ineklerin sütlerinden hepimiz içtik. 
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Mehmet Ali Kömürcü diye bir arkadaşımız vardı Konyalı, o da bizimle 

gelmişti. İlk FK minibüs ondaydı, başka araba yoktu. FK minibüs Bakır-

köy-Beyazıt çalışırdı, buradan devam ederdi. Ondan sonra minibüsünü 

sattı, taksi aldı. İlk araba o ağabeyimizdeydi, Allah nur içinde yatırsın, 

rahmet eylesin, ilk araba ondaydı. Allah nur içinde yatırsın, rahmetli 

Hüseyin Özer Sivaslı, o ağabeyimizde at arabası vardı, birkaç arkadaşta 

daha vardı. Burası çok nadide ve güzel insanlara, komşuluklara şahitlik 

etmiş, çok geniş yelpazeli bir semtimiz.

BIZ BIRBIRIMIZI TAMAMLAYARAK O GÜZELLIĞI YAŞATTIK

Ömer Şentürk diye bir ağabeyimiz vardı Arnavut Üsküplü, bakkalları 

vardı. Bizim aslımız Karadeniz’de, onlarınki Yugoslavya’ydı, ama tabii 

ki iç içe yaşıyorduk. Biz birbirimizi tamamladığımız için o Arnavut kar-

deşlerimiz bize, biz de onlara veresiye yapıyorduk. Peşin parayla alış-

veriş yoktu. Kendisi şu anda yaşıyor, Allah selamet versin, yıllarca on-

larla beraber olduk. “Arkadaş, sizin gibi bir insan, sizin gibi bir dost yok” 

derdi. “Size kredimiz sonuna kadar açık”, derdi. O işletme sahibiydi, biz 

de onu tamamlayan bir alıcıydık ama o güzelliği birbiri aramızda biz 

yaşattık. Arnavut’uyla, Laz’ıyla, Kürt’üyle, Çerkez’iyle, Abaza’sıyla herkes 

birbirini tamamlıyordu.

Mehmet Çam’ın kahvesi vardı. Buradan başka kahve yoktu, o kahveye 

çıkardık. O kahvede oturan ağabeylerimiz, babalarımız, dedelerimiz, 

onlar bize “Sigara al, şeker al” dedikleri zaman hemen yapardık. Bü-

yüklerimizin yanında ayak ayaküstüne atmazdık, saygımızı, sevgimizi 

gösterirdik ve büyüklerin olduğu yere yaklaşamazdık. Ben 60 senedir 

Çırpıcı’dayım. Mahallemizde kesinlikle anamıza, kardeşimize, bacı-

mıza art niyetle bakmak olmazdı. Kesinlikle yan gözle kimse kimseye 

bakmazdı.

Ahmet Vefikpaşa İlkokulu’na giderken ayaklarımızda eski Derby las-

tikleri vardı. Allah razı olsun babamız alıyordu, biz de giyiyorduk. Yani 

onları alamayan vardı, giyemeyen vardı. Hocamın ismini hatırlıyorum, 

Özge Özcan Yongacı, yaşıyorsa Allah selamet versin ve müdürümüz 

Hasan Sağlam hâlâ aklımda. Bizi ilk bir ay 1. sınıfa adlılar. Sonra “Siz 1. 

sınıfı okuyamazsınız, 2. sınıfa geçeceksiniz” dediler. Biz bayağı üstündük 

amcaoğlumla birlikte; bizi 2. sınıfa verdiler. Allah rahmet eylesin amca-

oğlum öldü, ben kaldım, Tabii ki öğretmenlerimiz bizlere her konuda 

yardımcı oluyordu. Allah rahmet eylesin, Muzaffer Şirin vardı. Muzaffer 

ağabeyimiz çok öğrenciye, çok düşkün ailelere yardım etti.

Göletler vardı Çırpıcı Çayırı’nda. Nebi Bey ve Vehbi Bey’in inekleri var-

dı, mandaları vardı ve buraya gelirlerdi. Akşama kadar orada yayılır, o 

mandalar o göletlerin içinde yüzerdi. Biz de o mandaların yanında o 

çayırda, o göletlerin içinde yüzerdik. O kadar güzeldi o kurbağa sesleri, 
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hâlâ kulaklarımda. O çayırların otları hâlâ gözümün önünde, o kuşla-

rın ötüşü hâlâ kulaklarımda çınlıyor. 

Ekseriyet şehrin içinden gelen, yani kalenin içinden gelenler “İstanbul 

dışına çıktık” derlerdi, burada piknik yaparlardı. Çok güzel mesire yer-

lerimiz vardı burada. 

BIRININ YEMEK YEMESINDEN KAÇ KARDEŞ OLDUĞUNU ANLARIM

Babam Derby Fabrikası’nda çalışırdı, annem Aksu’da ve buradan Os-

maniye’ye yürüyerek giderlerdi. Öyle servis mervis yoktu. Koşa koşa 

işe giderlerdi. Altı kardeştik, altımızı da büyüttüler. Ama onlar yine de 

sevgilerini gösteriyordu. “Evladım, gelin oturun” derlerdi sofraya. Biz 

babamız anamız oturmadan sofraya oturmazdık. Anamız kalkardı ger-

çi, hizmet verirdi, babamızla beraber oturur, beraber yerdik. Babamızın 

yanında diz üstünde oturup yemeklerimizi yerdik. Tek kaptan, yedi-se-

kiz kişi aynı kaptan yerdik. Ben birinin hızlı yemesinden kaç kardeş ol-

duğunu çıkartırım. Biz tek kaptan yediğimiz için çok hızlı yerdik. Öyle 

yavaş yavaş yeme lüksümüz yoktu. Tek tek tabaklarımız yoktu. 

ON LIRAYI BITIREMEDIM

Bir gün babam rahmetli, bana on lira para verdi, yeşil bir onluk. Sene 

1968, 10 lira beni o kadar sevindirdi. Adliyenin olduğu yerde eski bayram 

yeri vardı, yani lunapark. Lunaparktaki bütün her şeyden oynadım, o 10 

lirayı bitiremedim. Şekerimi aldım, ne bileyim, sandviçimi aldım, bitire-

medim o parayı. Unutamam, hiç unutamam.
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Kefayet Sertel
Kumonova, 1944

1964’te evlendim, Adapazarı’ndan buraya gelin geldim ve geldiğimde 

buraların hepsi gecekonduydu. Bahçeli evler çiçekli, ağaçlı… Yollar hiç 

yapılmamış, suyumuz yok, elektriğimiz yok, kuyulardan su çekiyoruz, 

lambayla ışıklandırma yapıyoruz. 

Gecekondu bir eve geldim, komşularımız bizim taraflıydı, kimi Üsküplü, 

kimi Kumanovalı… Onlarla çok iyi bir komşuluk vardı. Herkes birbirini 

kardeş ilan etmişti. Solumuzda Muharrem ağabeyler vardı, sağımızda 

sırayla Yakup ağabeyler, Mehmet ağabeyler… Bunlar Üsküp’ün bir kö-

yündendi. Şimdi onların çocukları, torunları orada yaşamaya devam 

ediyor. Öbür tarafta bizim Kumanova Köyünden Loyındırlar vardı. Ay-

riyeten karşı komşumuz Hacı Remziler, Hacı Ahmetler vardı. Nurçak 

köyündendiler. 

OKUMA IMKÂNI OLMADIĞI IÇIN SANATA VERIRLERDI

Eskiden, çocuk ilkokulu bitirdiğinde ayakkabıcıya, çantacıya, dericiye 

verilirdi. Okuma imkânımız olmadığı için hemen sanata verirlerdi. Be-

nim çocuklarım çarşıda çalıştı, biri tekstilde, biri kuyumcuda çalıştı. 

Kimi sanatta, kimi fabrikada çalışıyordu. Geçimini öyle sağlıyordu. 

Ama yokluk vardı, o zaman bir odada iki-üç kardeş evleniyordu. Eltiler 

aynı evde geçiniyorlardı ve gül gibi geçiniyorlardı, hiç problem yaşa-

mıyorlardı. 

GELINLIĞIN ALTINA ÇIZME GIYMEK

İlk tanıştığım bitişik komşumdu, onlar Preşovalıydı, Muharrem ağa-

beyler vardı. Bizim bahçede kuyu yoktu, onların bahçesinde kuyu vardı. 
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Suyumuzu onların kuyularından doldururduk. O kuyu suyuyla çama-

şırları da yıkıyordun, içme suyun ondan, yemek suyun da hep kuyudan, 

başka imkânımız yok, kuyuyla geçinirdik. 

Ben 64’te buraya geldiğim zaman yollar nispeten iyiydi. Benden bir-iki 

sene önce burada bir akrabamızı gelin almaya gelmişler, araba giremi-

yormuş. Gelini indirmişler, çizme giydirmişler. Gelinlikle beraber çizme 

giydirmişler, gelini eve öyle geçirmişler. Çünkü dize kadar çamur, yol 

denilen bir şey yok. O günleri de biz yaşadık.

Şimdi telefon santralinin olduğu binada yazlık sinema vardı. Bizim evin 

tam karşısında yazlık sinema vardı. Sinema vardı, ama bizim Arnavut 

kadınlar asla sinemaya gidemez. O zamanki görüş oydu: Kadının ne işi 

var sinemada? Erkekler giderdi. Bizde hata mı desem, iyi mi yaptık, kötü 

mü yaptık dersen bilmiyorum. Çağrı filmi gelmişti, dini film… Beyim 

dedi ki: “Bizi görürler ama herkes girdikten sonra biz gidelim, o Çağrı 

filmini seyredelim.” Neyse, herkes girdi, geç de olsa biz de girdik, o filmi 

seyrettik. Akrabalarım görmüş, biraz dedikodu oldu. “Gelin sinemaya 

gitmiş,” demişler arkamızdan. Bizde gelinler sinemaya gitmez. 

Bizim Kumanovalı bizim bir hemşerimiz vardı Rüstem Balkan diye. O 

30 yıl muhtarlığı sürdürdü, hep ona oy verdi mahalleli. O rahmetli oldu, 

onun adı konuldu buraya: Rüstem Balkan Sokak.

KENDI ISTEĞIMIZLE TÜRKIYE’YI TERCIH ETTIK

O zaman herkes garibandı, çünkü memleketten göç etmiştik. Şöyle 

anlatayım: Biz 1954’te Makedonya’yla Türkiye arasında bir anlaşmayla 

“serbest geçme” hakkıyla geldik. Biz kendi isteğimizle Türkiye’yi tercih 

ettik. Neden tercih ettik? Müslüman ülke olduğu için.

Bizim büyüklerimiz iyi ki getirmişler bizi, malum bizden sonra oralar 

neler yaşadı… Bosna neler yaşadı, Kosova neler yaşadı, Makedonya ne-

ler yaşadı? O niyetle, o amaçla bizim büyüklerimiz Türkiye’ye getirmiş-

ler bizi, iyi ki getirmişler, Allah razı olsun hepsinden, Allah gani gani 

rahmet eylesin. Onlara her zaman dua ediyoruz.

1956 senesinde biz Türkiye’ye geldik. O zaman göçmenler Zeytinbur-

nu’na yerleşti çoğunlukla. Biz doğru Adapazarı’na gittik; 56’dan 64’e 

kadar Adapazarı’ndaydık. İstanbul’da evlendiğimde, buraya geldiğim-

de çok büyük göç almış Zeytinburnu. Burası hep tarla, tamamen yeni 

yerleşim. Artık Karadenizliler de gelmeye başladı Zeytinburnu’na ve 

çok şükür, ben 54 sene oldu evleneli, 54 senedir Karadenizlilerle kardeş 

gibiyiz. Düğünlerine gideriz, cenazelerine gideriz, onlar bizim cenaze-

lerimize, düğünlerimize gelir ve çok iyi bir diyalogumuz var. Hiçbir za-

man problem yaşamadık aramızda ve böyle onlarla devam ediyor. Böyle 

bütün Karadenizlilere minnettarım. 

1962.
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CANIN SAĞ OLSUN

Eskiden bir aile reisi çalışırdı. Mesela, bizim 4 çocuğumuz vardı. Bizim 

bey kunduracıydı. Bazen iş olur, bazen olmazdı. Tabii ki sıkıntılarımız 

oluyordu. Biz bakkala deftere yazdırırdık, haftalık veya aylık öderdik. 

Allah razı olsun, mesela İkizler Marketimiz var Ali Teke Bey, şimdi onun 

çocukları var Ali Akgün, Yahya… Hâlâ o günün saygıları var. Şimdi ben 

yaşlandım diye liste yaparım, götürürüm, evime getirirler erzakları 

saygıdan dolayı. O zaman sıkıntıdaysak bakkala girer, “Bu hafta vere-

meyeceğim,” derdik. “Canın sağ olsun,” derlerdi. Bir hafta, bir ay bekleyen 

olurdu. 

Aramızda merhamet vardı, saygı vardı. Bizim hiç “Bugün cebimde para 

yok, ben bugün hiçbir şey alamam,” diye derdimiz yoktu. Hemen bakkala 

gider, ihtiyacımızı alırdık. 

Çocukları çok erken çalıştırdık

Eskiden biz marka bilmezdik. Ya pazardan veya ekseri bayram öncesi 

Topkapı’da bir alışveriş yeri vardı, oradan alırdık. Bütçemize göre ayak-

kabı, pantolon, vesaire alırdık, ama çocuklar o aldıklarımızla çok mutlu 

olurdu. Aldığımız, bayram gecesi aldıklarımızı onlar yastık altına ko-

yardı sevincinden yeni eşya alınmış diye ve biz de mutlu olurduk. Onlar 

da bizimle mutlu olurdu. Çünkü o zaman daha iyisi yoktu, bütün etrafı-

mız, çevredekiler hemen hemen hepsi aynıydı. 

Ama biz çocukları çok erken çalıştırdık. Okutamadık. Şimdi nesiller de-

ğişti, Allah’a şükür hepsi okuyorlar, ama o zaman okutma imkânı olma-

Solda Kefayet Hanım, 
ortada dayısının oğlu, 
sağda kız kardeşi, 1960’lar.

Düğün fotoğrafı, 1964.
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dığı için hepsini zanaata verdik, biraz haftalık getirsin, gelir getirsin, 

yardımcı olsun diye düşündük. 

BAHÇELERDE YAŞANAN HAYAT

Kına gecelerini, düğünleri bahçede yapardık. Bahçemiz büyük, bütün 

sandalyeler konulur, çalgılar tutulurdu. Çok güzel olurdu.

Eskiden biliyorsun sütçü sokaktan geçiyordu, bozacı geçiyordu, yoğurt-

çu sokaktan geçiyordu. Bağırıyordu “yoğurtçu, sütçü”, gelip alırdık ne 

alacaksak, sonra yanımızda bir yoğurtçu açıldı bitişikte, onlardan alış-

veriş yapmaya başladık, sütü de oradan almaya başladık. 

Eskiden bahçeli evde yapılırdı, “fliya” deriz biz Arnavutlar, öyle çok şa-

hane bir yemek, sacla yapılır. Bahçede ateş yakılır, sıra sıra onu o sacda 

pişirirsin, bittiğinde kocaman bir tepside 30 kişi yer o fliyadan, ama tadı 

muhteşemdir. 

Bahçede ateş yakılır. Bir taraftan hamurunu yaparsın, ondan sonra 

başlarsın tepsiye atmaya çizgi çizgi, ondan sonra boşları doldurur, öbü-

rünü yaparsın, aralarına da yağ sürersin. Örneğin, yarım kova hamur 

bitene kadar derin tepsi ağzına kadar dolardı. Ondan sonra güzel ateşte 

ısıtırdık, üstüne bir daha içini dışını pişirirdik, mis kokardı. Kokusu-

nu duyar diye bütün komşular bölüşürdük. Bizde komşuyla paylaşma 

vardı. Komşu hakkı derdik. Hemen paylaşırdık, komşulara veya onun 

çocuklarına verirdik. 

O bahçeli evlerde hepimiz sahura kadar otururuz, börekler yapılır, bah-

çede sahura kadar herkes ayaktadır. Erkekler bir evde, kadınlar bir evde 

toplanılır… Sokak kapılarımız ayrı ama komşularla bir de arada kapı-

mız var. Onlarla arkadan girip çıkıyoruz, çünkü hep beraberiz. Onlar 

geliyorlar, çocuklar bir evde, erkekler bir evde, biz kadınlar bir evde… 

Çaylar, meyveler… Sahur vakti geldiğinde herkes gidiyor, sahurunu ya-

pıyor. Yaptıklarımızdan biz onlara veririz, onlar bize verir değiş-tokuş 

herkes birbirinin yemeğinden tadar. Bugün bu komşularla 4-5. nesil 

hâlâ o samimiyet devam ediyor. 

O beraberliğimiz, o birliğimizi, açık duran arka kapımızı özledim. O 

bahçeyi özledim, o ağaçları özledim… Bizim bir armut ağacımız vardı, 

armut ağacı öyle bir şey ki yarı kırmızı, yarı sarı olurdu. Olgunlaşana 

kadar çocuklar hiç ellemezdi. Olgunlaştığında hemen iki-üç adam çı-

kardı, silkelerdik, toplardık armutları, bütün komşulara dağıtırdık. Göz 

hakkı gözetirdik.

Solda ablası Zekavet 
Hanım, ortada Kefayet 
Hanım, sağda dayısının 
kızı Vahide Hanım.

Nikah imzası, 1964.
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Kemal Harputoğlu
Trabzon, 1948

Hiçbir şey yoktu Zeytinburnu’nda. Gecekondu bölgesi, yolu yoktu, suyu 

yoktu, elektrikler kesilirdi. 

Biz inşaat sektörüyle uğraştık burada, yaptığımız inşaatlara su depoları 

yapıyorduk. Tankerle su alıyorduk, o su depolarına su koyuyorduk. Gece 

motor çalışıyordu, aileler su alıyordu. Hidrofor çalışıyordu, apartmana 

su basıyordu o zamanlar. 

Yeşiltepe Konyalı Camii’nin alt tarafında göl vardı, ördekler vardı orada, 

üzüm bahçeleri vardı o zamanlar. Orada Malatyalı birine bir inşaat yap-

tım ben, öldü Allah rahmet eylesin. İnşaat hâlâ duruyor, yerinde üzüm 

bahçesi vardı. Kepçe yoktu Zeytinburnu’nda o zaman. Mareşal vardı Ye-

şiltepe’de, onun bir çürük kadrosu vardı, hafriyat yaparken o da bozul-

du. Çok çektik Zeytinburnu’ndan, çok çektik.

Herkes halini hatırını sorardı eskiden, şu anda kimse kimseyi pek arayıp 

sormuyor. Ailecek gelir giderlerdi insanlar birbirine eskiden, çay içmeler, 

muhabbetler vardı. Eski binada otururken toprak sahipleri vardı, Zekiye 

Teyze. O anlatırdı bize, Zeytinburnu’nda üzüm bahçesi olduğu zamanları 

anlatırdı. Yeşiltepe’nin buğday bahçesi olduğu zamanları anlatırdı. 

Ben Yeşiltepe’ye ilk televizyon getirdiğim zaman 78’de, Yeşitepe’de tele-

vizyon yoktu. Eve öğle yemeğine gidiyordum, bir bakıyordum millet eve 

dolmuş, televizyon seyrediyorlar. Çamaşır makinesi yoktu. Şu anda öyle 

bir durum yok. Zeytinburnu’nda araba yoktu. Şu anda sokakta araba-

dan geçilmiyor.

Cumartesi pazarlar boşluk bulduğumuz zaman, sinemaya, kahveye gi-

derdik. Oyunlar olurdu kahvelerde. Güzel zamanlardı. Ahbaplık vardı. 

Ramazanlarda olsun, Kur’an okuma zamanları olsun, güzel günlerdi.
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Eski bayramlarda üç beş arkadaş toplanırdık. Bir hayvan alıp evin bah-

çesinde -her taraf bahçeydi zaten- hayvanı keser, taksim ederdik. Şu an 

öyle bir şey yok. Kurban bayramında herkes kurban kesmeyenlere bir 

parça et getirirdi, bir tabak baklava getirirdi. Şu anda o işler yok geliyor 

bana. Kimse kimseyi artık beğenmiyor. Varlık oldu her taraf, ondan olu-

yor herhalde. 

Babasıyla, 1980’ler.

Annesi ve kardeşleriyle, 
1990’lar.
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Kerim Buladı
Ordu, 1955

İnsanların değeri, insan olması hasebiyle üstündür ve insani olarak 

birbirlerine güzel davranmaları gerekir. Özellikle inananların birbi-

rine, akrabalarına, ailesine, komşularına güzel davranması dinimizin 

emridir. Gerek komşuluk ilişkileri, gerekse akrabalık ilişkilerinin teme-

linde inancımız, kültürümüz, gelenek ve göreneklerimiz yatar. Kur’an-ı 

Kerim de akrabalık haklarına riayet etmemizi, komşuluk haklarına ria-

yet etmemizi bize tavsiye eder. Hz. Peygamber (s.a.v.) da özellikle akraba 

haklarına riayet etmemizi buyururken özellikle komşuluk haklarıyla 

ilgili “Komşusu açken tok yatan gerçek mümin değildir” buyurmuştur. 

Bu yüzden Müslümanlar sosyal hayatta daima akrabalarını, komşula-

rını korumuşlardır. Onlar hastalandığına ziyaretlerine gitmişler, daral-

dığında yardım etmişler, dertlerine ortak olmuşlar, sevinçlerine ortak 

olmuşlardır. Bu anlamda komşuluk ilişkileri, akrabalık ilişkileri dinin 

bir gereği olduğu için bir ibadet ruhuyla bunu gerçekleştirmişlerdir. 

Diğer taraftan yaşlılara sevgi-saygı göstermek yine dinimizin bir gere-

ğidir. Hatta Kur’an-ı Kerim’de malumunuz Allah Teâlâ kendisine ibadeti 

emrettikten sonra anneye-babaya itaate emrediyor, onlara güzel mua-

mele etmeyi emrediyor. Hatta birisi veya her ikisi yaşlandıkları zaman 

da onlara bağırma-çağırma şöyle dursun, “öf bile demeyin” diyor ve “on-

lara karşı çok mütevazı, sevecen, nezaketli davranın” diyor. Bundan ha-

reketle bizim kültürümüzde yaşlılara saygı çok büyük önem taşır. Hatta 

Peygamber (a.s.v.) “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize 

saygı duymayan bizden değildir” buyurmuştur. Çünkü yaşlı nesil her 

şeyden önce bu toplumun gelişmesine her yönüyle katkı sağlamıştır. 

Onların bu açıdan değerini bilmek, kadir kıymetini önemsemek gereki-

yor. Zira kendi yaşlılarına saygı göstermeyen millet daha sonraki nesil-

lerden saygı göremez. Bunun bir kere çok önemi var, dolayısıyla bugün 



269Zeytinburnu Anı Defteri

de aynı şekilde bunu biz gençlerimize, insanımıza anlatmamız gere-

kiyor. Mesela, büyüklere saygının her şeyden önce aileden başlaması 

gerekiyor. Eskiden tabii çekirdek aileden ziyade geniş bir aile hâkimdi. 

Anne-baba, çocuklar, hatta zaman zaman amca bir arada olurdu ve bu 

aile içerisinde evlilik vuku bulduğu zaman da hemen başka bir eve ta-

şınılmaz, o evin içerisine gelin getirilirdi. Allah onlara çocuk lütfettiği 

zaman da mesela, bir delikanlı, bir hanımefendi annesinin-babasının 

yanında ayıp olur düşüncesiyle çocuğu kucağına almazdı. Belki bugün 

bu aykırı bir söylem gibi gelebilir ama o saygının ifadesiydi. 

Ben hatırlarım, biz köydeyken dedem sabah namazında bize gelirdi. O 

zaman köyde cami vardı, ama görevli yoktu, ezan okunmazdı. Babam 

da sabah kalkar ezan okurdu, dedemin evi yakındı, dedem bize sabah 

namazına cemaate gelirdi. Annem hemen yataktan fırlar, babasına say-

gı diye yatağı düzeltir, ondan sonra onu içeri davet ederdi. Ben annemin 

dedemin yanındayken babamı ismiyle çağırdığını hiç duymadım, hep 

“o, o” diyerek zamirle hitap ederdi. Bu saygının gereğiydi. Diğer taraftan 

hiçbir şekilde anne-babanın yanında ayak ayaküstüne atılmazdı, hatta 

sigara içilmezdi. Hatırlarım, ağabeyim çok küçük yaşta sigara içmeye 

başladı. Tabii bizim evde sigara içen olmadığı için annem bunu anlardı 

ve ağabeyimin nefesini koklardı. O da nefesini tutardı, ne zaman ki ar-

tık tutma seviyesini açınca kaçardı. İşte sigara içtiği oradan anlaşılırdı.

Gerçekten büyüklere hürmet edilirdi. Bayramlarda mutlaka mahalle-

nin büyükleri kimse, onların elleri öpülmeye gidilirdi. Bu şekilde sıcak 

bir ilişki vardı. Hele hele hasta oldukları zaman ziyaret edilmeyen köy 

büyüğü kalmazdı. Yine aynı şekilde komşusunun, -bakınız, ilişkiye ba-

kınız- komşusunun veya akrabasının bir işi kaldığı zaman da hemen 

yardıma koşulur, imece usulüyle onun işi yapılırdı. Hatta hastaların, işi-

ni göremeyecek olanların işleri bir an önce bitirilirdi ki o kişi kendisini 

garip hissetmesin. Bunları, bu geleneklerimizi, göreneklerimizi tekrar 

ihya etmemiz gerekiyor. Onları tekrar gençliğimizin dimağına yerleş-

tirmemiz gerekiyor. Çünkü saygının, sevginin olmadığı bir toplumda 

insanlar bir araya gelemez, birlik beraberlik de o toplumda sağlanamaz.

O zamanlar çok katlı binalar yoktu, gecekondu şeklinde binalar var-

dı. Nüfus yoğunluğu da yoktu; insanlar arasındaki ilişkiler daha sıkı, 

daha anlamlı yürüyordu. Mesela, bir gecekondudan öbür gecekonduya 

sesleniyordu kişi veyahut da onun bir duvarına çıkarak, komşusunun 

halini hatırını sorabiliyordu. Hatta hatırlıyorum, Dikilitaş’ta küçük bir 

cami vardı. Genelde gecekondu hakimdi oralara, küçük bir cami var-

dı ve o camide insanlar bir araya geliyordu. Camideki cemaat birbiri-

ni tanıyordu. Vakit namazına gelmeyen kimseleri bir gün gelmedi, iki 

gün gelmedi, hemen “Acaba hasta mı, yoksa bir işi mi çıktı, başına bir şey 

mi geldi” diye soruluyordu ve onun evine gidiliyordu. Tabii toplumun 

gerçekten nirengi noktasını teşkil ediyor bu gibi faaliyetler, hareketler. 
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Eğer insanlar arasında bu kaynaşma olmasa bu toplumun birliğinden, 

dirliğinden söz edemeyiz. O açıdan komşuluk ilişkileri bugünkü şehir-

leşmeyle birlikte ciddi manada sarsıldı. 

Zeytinburnu’na geldiğim zaman önemli komşularımız vardı. Küçük 

bir mahalle bakkalı vardı. O zaman mahalle bakkalları çok önemliydi. 

Böyle süpermarketler, büyük AVM’ler bulunmuyordu, herkes o mahal-

le bakkalına gidiyordu, oradan sütünü yoğurdunu, peynirini alıyordu. 

Orada ayaküstü sohbetler çok güzel oluyordu. İnsanlar o bakkal saye-

sinde birbirini tanıyordu, cami sayesinde insanlar birbirini tanıyordu. 

Yaşlılar öncelikle kendisinden küçük olanlara “Evladım, biz bunun kıy-

metini bilmedik, bak şimdi yaşlandık, elimiz ayağımız tutmuyor, zor yü-

rüyoruz. Sağlığınıza dikkat edin” şeklinde nasihat ederlerdi. 

Anne-babamız bizim her şeyimizdi, dolayısıyla onlarla beraber olmak 

bizi mutlu kılıyordu. Biz onların yanında bağırmazdık, çağırmazdık. 

Hatta ne kadar yaşlanırlarsa yaşlansınlar onlar yine bizi bir çocuk gibi 

görüyor, dolayısıyla bir çocuk şefkatiyle bizi seviyor, o şekilde bize mer-

hamette bulunuyor. Bu açıdan biz annemize-babamıza onları üzecek 

veya onları derinden yaralayacak söz söylemezdik. Gayet yumuşak söz-

ler ederdik. Çünkü Kur’an’ın emri de bu zaten, “kavlen leyyinen-yumu-

şak sözle muamele edin” emrine binaen biz annemize-babamıza her 

zaman saygı gösterirdik. Onlar yorulurlardı, eve öyle gelirlerdi ve bizim 

için her şeylerini feda ederlerdi, dolayısıyla onlara bizim çok büyük bir 

minnet borcumuz var. Kur’an zaten bu minnet borcunu ifade etmek 

için “annenize-babanıza teşekkür edin” diyor. Anne gerçekten saygı du-

yulması gereken, baba itaat edilmesi gereken bir varlık, dolayısıyla bu 

anlamda sadece ben değil, bütün evlatların annelerine-babalarına say-

gı göstermesi, itaat etmesi gerekiyor.
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Leman Kalaylı
Trabzon, 1948

Biz Düzceliyiz, aslımız Trabzonlu. Trabzon’dan dedelerimiz gelmiş, ben 

Düzce’de doğmuşum, ama ben 10-11 yaşındayken de İstanbul’a gidip ge-

liyordum. 

Babam iki evli, büyük hanımı burada, Zeytinburnu’ndaydı. İki ablam da 

onunla beraber burada çalışıyorlardı. Ben çocuktum, İstanbul’a anne-

min, ablamın yanına gelip gittikçe hoşuma gidiyordu. Yaş azıcık büyü-

dükçe daha cıvıl cıvıl oluyorsun, gelmek istiyorsun buraya İstanbul’a… 

Bir gün İstanbul’a gelirken yolda durdu otobüsümüz, bir beyefendi gel-

di. Ben daha 11 yaşlarındayım. Bana bir simit getirdi. “Seni ben tanımıyo-

rum, almam simidini, kimsin sen?” dedim. “Babanın arkadaşıyım kızım, 

Mustafa Genç’in arkadaşıyım. Herkes yemek molasına indi, sen inmedin, 

ben de sana bir simit aldım,” dedi. “Hayır, ben tanımadığım insandan 

simit almam,” dedim. O beyefendi gitmiş, babama demiş ki: “Bir kızın 

var, ben ne yaptıysam ona bir simit veremedim, beni yanından kovdu.” 

Babam da çok keyif alarak gülmüştü, “Ben kızımı orduya salsam ona 

sonsuz güvenirim,” demişti rahmetli.

ANNEMLE BABAMIN EVLILIĞI

Benim babam çok küçükken, dedem onu evlendirmiş, Düzce’de bir hafta 

at koşulu düğün yaptırmış. Havva annemin iki erkek çocuğu olmuş, ve-

fat etmiş. Dedem gelinimin çocuğu yaşamıyor diye annemi Trabzon’dan 

davet ettirmiş. Annemle babamın babası amca çocuklarıymış. Annem 

amcasının yanına misafirliğe gelmiş, babama da “Ağabey” diyormuş o 

zaman ama onların niyeti annemi babama vermek... Uzun lafın kısa-

sı bir ay sonra annem bunu duyuyor, gitmek istiyor, ama gemiyle geri 

dönmesi için yanında birisi olması lazım. Dönemeyince Havva annem 
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anneme haber gönderiyor, “Biz hepimiz razıyız, biz biliyoruz, bizden bir 

sorun yok,” diyor. Böylece anneme nikah kıymışlar. Ama annem ben bil-

dim bileli hiç hoşnut değildi, çok üzgündü. 

Annem çok disiplinli bir kadındı. Ufak tefekti, ama hep annemin dedi-

ği olurdu. Havva annemle iki sene bir evi paylaşmışlar. İki oda Havva 

annemin, iki oda annemin… Biz çocukken o evde büyüdük. Onlar hiç 

kavga etmediler. Havva annem “Ayşe’nin burada kimsesi yok,” diye onu 

bir kardeş gibi himayesine almış. Annem diyordu ki: “Kızım ölmeden 

cennetlik birini görmek istiyorsanız Havva annenize bakın.” 

Sonra Havva annem İstanbul’a gelmiş, annem Düzce’de kalmış, sonra 

annem de İstanbul’a geliyor. Evleri yan yana, komşular aynı komşular, 

akşamla beraber babam bir akşam ona, bir akşam ona gidiyordu. Bir 

keresinde annem rahatsızlanmıştı, ameliyat olmuştu. Havva de anne-

me üzülüp hastaneye yatmış, o da ameliyat olmuştu. Babamın iki karısı 

aynı zamanda ameliyat olmuşlardı. 

HAYDAR AĞABEYIMIN TÜRKÜSÜ

Haydar ağabeyim askere gidecek olduğu zaman babam hepsini çağırdı. 

Evde oturdular, yemek yediler, sohbet ettiler. Haydar ağabeyim çok gü-

zel saz çalardı, çok güzel türkü söylerdi. Ama bir kere babamın yanında 

çıkıp hiçbir kere şarkı söylemiş değildi. 

Babanın yanında oturamazsın, bacak bacak üstüne atamazsın, büyü-

ğün yanında gülemezsin, boş konuşamazsın. Saygıyla oturursun laf 

dinlersin. Kimseye saygısızlık yapamazsın. 

Haydar ağabeyim askere gidecek diye ondan bir türkü istediler. Babam 

müsaade etti, Haydar ağabeyim bir türkü söyledi: “Küçükten öksüz kal-

dım oy oy, görmedim ana kucağı, Koçyiğitlerde yatar dağlar bucağı…” 

Babam, yorgancı Ali dayı, hepsi hüngür hüngür ağladılar. Haydar ağa-

beyimin annesi yoktu, babam dedi ki: “10 tane hanımım olsaydı, bir ço-

cuğum yetim kalmasaydı.” Tek annesiz Haydar ağabeyim büyümüştü. O 

da böyle bir ayrı acı…

Bir komşumuz vardı Ziya ağabeyim, o Ziya ağabeyin de çok iyilikleri ol-

muştur. Çaresiz kaldığımızda bize ekmek verirdi. Çok güzel zamanları-

mız da oldu, üzgün zamanlarımız da oldu. Yokluk da oldu, varlık da oldu. 

Rahmetli babam siyasetteydi. Ömrü politikada geçmişti, ailesinden çok 

bir haberi yoktu. Biz bir tokadını yemedik, bize çok bağırmadı. İki ha-

nımı vardı, ama hanımları o kadar hoşgörülü geçiniyordu ki babamın 

yanında herkes dost, arkadaştı. 

Bir kelime bağırması yoktu babamın, eve gelirdi, o disiplinle biz put gibi 

dururduk. Kendisi sofra kurulsa toplar, hepimizle yer, şakalaşır, bizimle 

sohbet ederdi. Ama babamı çok erken kaybettik. Babam 45 yaşında vefat 
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etti kalpten. Sadece ilk torunu Birol’u gördü. Babamın ölümünden son-

ra ailem çok zor günler geçirdi.

Annem, Havva annem işe gidiyor, ablamlar işe gidiyor, ben de küçü-

ğüm, 7-8 yaşlarındayım. Bir gün öbürlerinin annesi Allah rahmet etsin, 

saçımı taradı, beni kontrol etti. Hiç unutmuyorum, sevme bahanesiyle 

beni yıkadı, temizledi. 

KOMŞULUKLAR BAMBAŞKAYDI

Komşuluklar bambaşkaydı o zamanlar. Kötülükler de vardı elbette. Ben 

o zamanlar hırsızlık nedir bilmiyordum. Kapıları kilitlemek âdetimiz 

değildi. Birbirimize güvenirdik, iç içeydi herkes. 

Evimizin bir tarafında 3-5 hane oturuyordu, yanda 2 hane, evimizin 

arkasında yine 2-3 hane vardı. Her bir buçuk odada bir aile oturuyor-

du. Benim kardeşim Burhan küçükken uyurgezermiş. Halamın kiracısı 

vardı bizim evimizin arkasında. Gece çocuk tuvalete kalkıyor, gidiyor 

halamın evine giriyor, iki kızın arasına girip uyuyor. Onların da annesi 

geliyor, diyorlar ki “Ellemeyin, seslenmeyin, uyusun”. Sabahleyin kalkı-

yor ki Burhan başka birinin evinde, onu hep söyler gülerlerdi. 

Akçaabatlı köfteci İshak amcalarla bambaşka bir sohbetimiz vardı. On-

ların da kızları, çocukları vardı. Arabayla köfte satmaya çıkardı, kalan 

köftelerle bize ziyafet verirdi. 

Havva annemin ineği vardı, inekten sütünü, yoğurdu yapar satardı. 

Havva anneciğim, canım, Allah rahmet etsin. 

Komşuluklar çok çok iyiydi. Eczacı bir hanım vardı, Mediha Hanım tey-

ze… İstanbul kızıymış o, evlenip Zeytinburnu’na yerleşmişti. Belediye em-

niyet amirliğine giderken, orada bir yerde eczane açmıştı. Birisinin başı 

ağrısa Mediha Hanım teyzeye giderdi, Mediha Hanım teyze gelip bakardı, 

ilaç getirirdi. Herkesin doktoru o kadıncağızdı, aslında eczacıydı. 

1956-1957’lerde eniştem, bana galeta almış vermişti. O bana yiyeyim diye 

almış ama nedir bilmiyorum. Ben de bana çubuk verdi diye oynaya oy-

naya geliyorum. Çubuk kırıldı, baktım ki yenilen bir şey galeta. Çünkü 

öyle bir şey görmemişiz.

BIRBIRIMIZI MUHAFAZA EDERDIK

Yahudi fabrikasına işe girdim, bir arkadaş aldırdı beni oraya. Daha ne-

redeyse çocuktum. Onlarla gidip geliyordum. Araba yok tabii. Bir saatte 

gidiyorduk Yenimahalle’ye, çamurda herkes o caddelerde… Aksu diye 

bir fabrika vardı o at koşusunun karşısında, orada boza satılıyordu. 

Gece vardiyası olunca giderken boza içeceğiz diye çok seviniyorduk. 

Her akşam giderken boza içiyorduk. 
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Bir gün işyerinde beni şef çağırdı, gittim, benden diploma istediler. Ben 

de “Diplomam yok, ben okula gitmedim, ama okur-yazarlığım var,” de-

dim. Okul varmış, öğretmen getirip okuma-yazma bilmeyenleri orada 

öğretiyorlarmış. Muhasebenin bir yerinde öğretmen beni okuttu, bir 

şeyler yaptı. Dedi ki: “Evladım, sen çok güzel biliyorsun, bir resim getir, 

sana diplomanı vereyim.” Ama o öğretmenin torunu orada muhasebe-

ciydi. O biraz benimle ilgilendi. Ben ondan korktum, çıktım işten.

O arada da abimler beni takip ediyorlarmış kızlarla işe gidip gelirken 

acaba arkadan onlara bir şey diyen var mı, diye… 

Daha sonra Et Balık Kurumunun yanında bir işe girdim. Başarılıydım. 

Arkadaşlarımızla birbirimizi çok muhafaza ediyorduk. Bir gün yemek-

haneden yemek aldık. Tepsiyle giderken bir beyefendi bir şey söyledi. Er-

kekler de var, kocaman yemekhane… Döndüm, dedim ki “Ne diyorsun?” 

Geçmiş zaman, ne dedi bana hatırlamıyorum, ama tanıdığım Gavur Ali 

diye birisi vardı, ağabeyimin arkadaşıydı, adamı “Sen nasıl laf atarsın, 

nasıl bizim tanıdıklarımıza, burada çalışan bir işçiye böyle dersin?” 

diye bir güzel dövdü. Öyle güzel korumaya almıştı ki beni… Ben orada 4 

sene çalıştım. Yine bir arkadaşım vardı Merzifonlu, çok değerliydi, çok 

akıl verirdi, nasihat ederdi. Otururduk, başından ne geçtiyse biz tuzağa 

düşmeyelim diye anlatırdı.

KÜRKLÜ KADIN

Bakırköy Yenimahalle’de Tınaztepe diye bir sinema vardı. Kızlarla gittik 

o sinemaya, yanımıza kürklü bir kadın oturdu. Muhterem Nur’un sine-

masıydı, izleyip ağlıyoruz, kadın da ağlıyor bizimle. Dışarı çıktık, kadın 

bize “Evladım, ben sizi çok sevdim. Aynı benim hayatımı o film oynadı,” 

dedi. Biz minibüse bindik, kadın da bindi, ama kadında kürk manto 

var… Geldik Zeytinburnu’na … Merzifonlu abla biraz rahatsız oldu o ka-

dından, kadın dedi ki: “Benim burada bir terzim var, inip terziye gide-

yim.” Ama sonra kadın bize takıldı. 

Biz üç kızız, bizim mahalleye geldik, kadın da hâlâ bizimle, annem yanı-

mıza geldi. Annem bize “Nereden geliyorsunuz?” dedi “Sinemaya gittik,” 

dedik. Tabii annem bizi sonradan haşlayacak, nasıl sinemaya gideriz? 

O kadın konuşunca annem kadına dedi ki: “Sen hangi hakla geldin, bu 

çocukların peşine takıldın da geldin buraya kadar, yazıklar olsun sana!” 

Meğerse bir bahaneyle bizle arkadaş olup bizi elde etmeye çalışan bir 

kadınmış, onu da sonradan anladık. Annem kadını kovdu, bize de güzel 

bir dayak attı.

SUYA EKMEK DOĞRAYIP IFTAR AÇMAK

Evlendim, Malkara’ya gittim, sonra İstanbul’a geldim. İstanbul’da bir 

Arnavut kocakarının evinde kiraya geldik. İki odalı bahçe içinde bir 
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gecekondu evi, yan tarafında da bir aile oturuyor. Kocası minibüsler-

de muavinlik yapıyor. Yaşlı bir kaynanası var, arada geliyor, kapının 

önünde konuşuyoruz, selamlaşıyoruz, ama hiç evine girip çıkmadım. 

Ben gitmediğim için o da bana gelmiyordu. Zaten 4 ay kalmıştım orada, 

çok da kalmamıştım. Annemler yakın, hep annemlere gittiğim için çok 

ilgilenmemiştim.

Bir Ramazan günüydü. Babamın bakkalından soğuk su aldım, eve gel-

dim. Gelirken o kapıda oturuyordu. O zamanlar evlerde buzdolabı yok, 

çekme bakır tasla onlara soğuk su verdim. Kocası gelmemişti, kocası 

bazı akşamları çalıştığı için evde olmuyordu. Sonra içeride biz iftar aç-

tık, yemek yerken yaptığım yemekten, bir de meyvelerden götüreyim, 

Fatma Hanım’a vereyim dedim. Evine girdim, o verdiğim soğuk suya 

kuru ekmekleri doğramış, onunla iftar bozuyordu. Hiç yiyecekleri yok-

tu. O kadar üzüldüm ki, her hatırlayışımda kendimi tutamam. 

Ne olursa olsun bizim ailemiz büyük bir aileydi, birbirimize yardımcı 

olduk, ama o kadının hiç kimsesi yoktu. Trakyalıydı, benim şuyum yok 

demiyordu. Hiçbir kere kendinin böyle bir şeyi dile getirdiğini duyma-

dım. Sonradan onlara birazcık yardımcı oldum, ama o acı içimden hiç 

gitmiyor. Ben 4 ay yanında olup da o halini bilmedim diye insanlığım-

dan utandım. Onun için insanın komşusu açsa kendisi toksa Müslüman 

değildir. Bizim İslamiyet’teki laf çok doğru, bileceksin. En azından kom-

şunun ne olduğunu, nasıl yaşadığını bileceksin.
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Mahmut Koç
Giresun, 1953

TEYZE BENI ISTANBUL’A ISMARLA

10 Mart 1968’de Giresun’dan buraya geldim. Burada teyzem ve eniştem 

vardı. Onların yanına bir ziyaret sebebiyle gelmiştim İlkokulu henüz bi-

tirmiştim, İstanbul’u çok merak ediyordum. Mektup yazardım teyzeme 

“Teyze beni İstanbul’a ısmarla” dedim. Babam izin vermediği için gele-

mezdim. Teyzem beni çağırsın da babam izin versin, gideyim, isterdim. 

Bir iki mektuptan sonra sağ olsun teyzem davet etti. Tabii ben çok se-

vindim. 

ZEYTINBURNU’NA GELINCE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM

27 saatte İstanbul Harem’e geldim. Harem’den arabalı vapurla Sirkeci’ye 

geçtik, oradan da Zeytinburnu’na. Ama Zeytinburnu’na bir geldim, hiç 

hayal ettiğim gibi bir yer değil, köy yaşantısı gibi, yollar çamur, evler tek 

katlı… Hayal kırıklığı yaşadım yani. Ama dedim ki “Yine de güzel yerleri 

vardır”.

Gecekondunun bahçesine girince gördüm ki sıra sıra kapılar var. Eniş-

tem, “Biz şurada oturuyoruz, burada Yakup, şurada Salim oturuyor. Bu 

kapı da ev sahibimizin”. Bir avlunun içinde sıra sıra kapılar… Kapıların 

içinde bir oda, bir de mutfak gibi bir yer. Hiçbir şey demedim. 

Hepsi çalışıyordu. Burası Sağmalcılar’a kadar fabrikayı. Kumaş, doku-

ma, iplik fabrikaları. Üç beş gün teyzemde misafir kaldım, şehir haya-

tını hiç bilmediğim için dışarı çıkınca kaybolurum diye korkuyorum. 

Yavaş yavaş Köşeali Camii’nin oralarda dolaşmaya başladım. Ufak ufak 

alışmaya başladım. 
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BISIKLETLE IŞE GIDIP GELINIRDI

İşe gidip gelirken bisiklet yaygın. Erkekler tabii, kadınlar değil. Çocuklar 

da okullara yaya gidip geliyor. Mahallenin bakkalı var, berberi, odun-

cuları, sucuları var. At arabalarıyla satıyorlar suyu, odunu. Birkaç gün 

alıştıktan sonra Teknik Boya Türk A.Ş. diye bir kumaş boyama fabrikası 

vardı, oraya çırak olarak girdim. 

Yazım güzel olduğu için direkt depoya aldılar. Yedek parça deposuy-

du orası, tüm işletmenin ne kadar parçası varsa hepsini tek tek tanıma 

şansım oldu. Bu benim için üniversite başlangıcı gibiydi. Daha sonra 

oradaki ambar memuru Almanya’ya gitti ve bana teslim ettiler depoyu. 

“Bir ambarcı alana kadar ambarın sorumlusu sensin” dediler. Çünkü 

ben işe başlayalı daha bir ay olmuştu. Ama ben işimi disiplinli yapıyor-

dum. Zaten onlar da bir süre sonra “Eleman almaya gerek yok, sen bu 

işi iyi yapıyorsun” dediler. Öylece kaldık. 

KUYU KÜLTÜRÜ

Tabii teyzemin yanında kaldığım için ona yardım ediyordum. Odunu-

nu, suyunu taşıyordum. Su çok büyük bir problemdi. Burada Arnavut-

luk’tan, Trakya’dan gelen komşular vardı, onlarda kuyu kültürü vardı. 

Biz Karadeniz’den geldiğimiz için bizde su bol, öyle kuyu kültürüne 

falan da alışık değiliz. Evlerin bahçelerinde kuyu var, oraya kovayı sa-

lıyoruz, bir kova su alıp geliyoruz. Her zaman da gidemezdik. İnsanları 

rahatsız etmek istemezdik. Çırpıcı’da yolun kenarında bir çeşme var-

dı, bayağı da gür akardı. Ama uzaktı. 1.5 metre boyunca bir ağaç dalına 

iki kova takıp oraya giderdik. Aşağı yukarı 600-700 metre mesafe vardı 

oradan eve. Biraz yukarısından da içme suyu akardı, o kireçsizdi. Yaşlı 

bir amca için oradan içme suyu getirirdik. 

Genelde Karadenizliydi bulunduğumuz yer, onun dışında Trakyalılar, 

Arnavutlar, birkaç tane Sivaslı komşularımız vardı. Hepsiyle de ilişki-

lerimiz iyiydi. Biri memleketinden bir şey getirirse, karınca kararınca 

miktar kadar ikram ederlerdi. Biri bir şey pişirse götürüp komşulara ik-

ram ederlerdi. Akşamları toplanır çay içerdik. Televizyon olmadığı için 

sadece komşular bir araya gelir, sohbet ederdik.

BIRBIRIMIZDEN ÖĞRENDIK

Arnavut, laz gibi dayanışma vardı ama çatışma yoktu. Sadece “Siz laz-

sınız, sizin yemek kültürünüz bu, bizimki farklı” gibi durumlar olurdu. 

Mesela, biz tarhanayı burada öğrendik. Onlar da bizden fasulye turşusu-

nu öğrendi. Birbirimizden güzel şeyler öğrendik bu kültürel kesişimde. 

Birbirimizin kültüründe bilmediğimiz şeyler olurdu. Hani biz onu yan-

lış bilmez, yapardık. Uyarır öğretirlerdi, “Bizim kültürümüzde bu böyle 

olmaz, ayıptır, bunun doğrusu budur” falan derlerdi. 
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KOMŞU ÇOCUKLARINA SAHIP ÇIKILIRDI

Karı-koca herkes çalışırdı. Eğer küçük bebek yoksa evde, evin hanımı 

da işe giderdi. Çocuk biraz büyüdüğünde zaten biraz büyük çocuklara 

yahut herkes aynı avluda olduğu için komşulara emanet eder, işe gi-

derdi evin hanımı. Komşular yemeği varsa yedirir, annesi gelene kadar 

sobasını yakardı. Bahçelerde meyve ağaçları olurdu, onlar paylaşılırdı. 

Bir meyve topladıkları zaman özellikle çocuklara dağıtırlardı. Paylaşım 

vardı o zamanlar, komşuluk ilişkileri çok iyiydi. 

Yaşlılar pazardan gelirken ellerindeki çantaları alır, evlerine kadar ta-

şırdık. Biz çok genç olduğumuz için yaşlılar bizden çekinmezdi. Su ta-

şıyorsa suyunu, kömür tenekesi doldurmuşsa onu, taşırdık. Evler zaten 

hep avlulu duvar içindeydi, herkes birbirini tanırdı. Herkesle selamla-

şırdık. Çırpıcı’dan İhsan Mermerci Lisesi’ne kadar o güzergahtaki her-

kesi tanırdım. 

Zeytinburnu’nda sinemalar vardı. Filmleri takip ederdik arkadaşlarla. 

Mahalle aralarında gezer, bisikletle Bakırköy sahiline inerdik. Sirkeci 

ya da Florya’ya gitmek istersek tren istasyonuna giderdik. Oralara tek 

ulaşım aracı oydu. Gülhane Parkı’na gezmeye giderdik. Çırpıcı’nın arka 

taraflarına doğru, Demirciler Sitesi’nin olduğu yerlerde çok büyük ah-

şap konaklar vardı. O tarafa da gezmeye giderdik. 

Arkadaşlar futbol takımları kurardı. Merkezefendi Camii’nin orada iki 

Karadeniz sahası vardı, orada maçlar yapardık. 

“SENI ENIŞTE YAPACAĞIM”

Teyzemin kaynı da çalışmaya gelmişti onun yanına, aynı avluda otur-

duğumuz için onunla arkadaş olmuştuk. Onun hanımı da bana “Seni 

enişte yapacağım” derdi. “Ya, getir kardeşini de bir göreyim, beğenir-
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sek düşünürüz” derdim. Hakikaten de öyle oldu, şu anda baldızım. Aşk 

işleri de böyle başladı. Utanır, açılamazdık. Genelde mektup yazardık. 

Mektubu ya arkadaşıyla yahut da belirlediğimiz bir yere koyar öyle ulaş-

tırırdık. 

KIŞIYE ÖZEL KIYAFETLER

Giydi aldığımızda senet sepet olmadan, deftere yazarak borçlanırdık. 

Her para aldığımızda gider öderdik. Kıyafetleri genelde mahallemiz-

deki esnaftan alırdık. Hazır kıyafet yoktu zaten; pantolon, ceket, takım 

elbise diktirdiğinde 20 gün, 25 gün, bir ay gider gelirdin. Provaya gi-

derdin, kumaşı alırdın, provaya giderdin, keserdi dikerdi, ondan sonra 

birkaç provadan sonra nihayet biterdi.

Biraderim de benim yanıma gelmişti. Bir gün bir pantolon diktirmiş. 

Baktım paçası maçası çok güzel. “Nerede yaptırdın bunu?” diye sordum. 

“Mehmet’te yaptırdım” dedi. “Kumaşı nereden aldın” “Kumaşı da Ahmet 

Amca’dan aldım” dedi. Gittim ben de aynı renk olmasın diye başka bir 

renkte, koyu bir renk aldım, yaptırdım. Çok hoşuma gitmişti o pantolon. 

O terzi arkadaş derdi ki: “Bir gün gelecek, herkes gidecek mağazaya, ta-

kım elbiseyi giyip çıkacak” “Ya, olur mu böyle şey? Herkesin bedeni farklı, 

boyu farklı, kalınlığı farklı” derdik. “Yok, o kadar çok elbise üretecekler ki 

girdiğin zaman bir renk de değil, renk renk beğenip alacaksın, pantolon 

da öyle olacak”. Belki de Avrupa’dan, başka ülkelerden öyle duymuşlar-

dı, bilmiyorum. Hakikaten öyle oldu. 

Eski mahalledeki arkadaşlık ortamını, komşuluk ilişkilerini, paylaşımı 

çok özledik. Bir de çok sessiz sakindi. Nüfus az, yollar bomboş, gönlü-

müzce bisiklete binebilirdik. Ne araba, ne trafik, ne trafik kazası; hiçbir 

şey yok.
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Mehmet Ali Vatansever
Üsküp, 1969

Zeytinburnu daha henüz Bakırköy ve Fatih’e bağlıyken burada yeni yeni 

oluşan 4 mahalle vardı. İlkokul, Samatya İlkokulu adı altında, 1932 yı-

lında, bugünkü sahildeki Zeytinburnu Belediye binasının, eski askeri 

hastane binasının yanında açılmıştı. Gecekondulaşma ve yerleşim o 

zamanlarda buradaki fabrikalarda çalışan işçilerle başlamıştı. Mahal-

lelerimizin isimleri yerleşimlerle, kişilerle özdeşmiş ve ona göre isim-

leri konulmuş. Seyitnizam Mahallesi, Sümer Mahallesi -Sümerbank’tan 

gelmedir-, Yeşiltepe Mahallesi -tamamen ayçiçeği tarlasıydı, oradan 

gelmedir-. Mahalle isimleri hep böyle oluşmuştur. Yenidoğan Mahallesi, 

Kazlıçeşme Mahallesi’nden sonra oluşan bir mahalledir. 1969’dan sonra 

Gökalp Mahallesi ve Yenidoğan Mahallesi olarak ikiye ayrılır. 1953 yı-

lında nahiye olduk, 28 Ocak 1957 tarihinde ilçe olduk. İlçe olduğumuz 

zaman 4 sokağımız, 4 mahallemiz vardı. Yukarıdaki mahalleler tama-

men Fatih’e bağlıydı, batı taraf Bakırköy’e bağlıydı. İlçe olduktan sonra 

sınırlar belirlendi ve mahalleler oluşmaya başladı. 

GECEKONDU YAPIMI

Gecekondu yaşamı çok enteresandı. Önce şunu söyleyeyim ben size: 

Burada gecekondular bir gecede yapılırdı. Herkes kendine göre bir yer 

çevirirdi, vakıf arazisi, Milli Emlak hiç dinlemezlerdi, çevirirlerdi. Kimin 

evi yapılacaksa, üç-beş komşu bir araya gelirdi. Jandarma kontrol ettiği 

için sokakları gündüzün kesinlikle gecekondu yapılmazdı. Gecekondu 

malzemeleri o zaman çok uzun otlar bulunan Kazlıçeşme Mezarlığı’nın 

içerisinde otların arasına saklanırdı. Saat 05.00’ten sonra jandarma eli-

ni-ayağını çekerdi, 05.00’ten sonra o evin yapılacağı semtin etrafındaki 

erkekler brikettir, tuğladır, kumdur, tahtadır bütün malzemeyi hemen 
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taşırlardı. Bir gecede gecekondu biterdi. Gecekondunun bitmesi önemli 

değil, tavan tahtasının atılması şarttı. Çatı olsun veya olmasın, Çingene 

salıncağı tabir ettiğimiz bir salıncak için iki çengel ve içinde bir bebek 

yeterliydi. Jandarma ertesi günü o noktaya geldiği zaman bakıyor bir 

gecekondu yapılmış, hemen içeri girerdi. Bakardı ki tavan tahtası atıl-

mış, Çingene salıncağı var, içinde bir de bebek var, kesinlikle orayı yık-

mazdı, giderdi.

KIRALIK(!) BEBEK 

İşin enteresan tarafı o kadar bebeği her yerde nerede bulacaksınız? 

Kiralık bebekler vardı. Mesela, benim kardeşim kiralık bebekti. Bizim 

gecekondumuz da öyle yapıldı. Jandarma bebeğe bakmazdı, eşkal almı-

yor ki bakardı bebek var, çeker giderdi. Hatta sahte bebekler bile vardı. 

Sallıyor, yanık yanık türküler, ninniler söylüyordu ki jandarma gerçek 

bebek sansın. 

Gecekondu yaşamının en güzel tarafı da şuydu: Kimse kimseye nereli 

olduğunu sormazdı. Herkes birbirini bir aile gibi bilirdi. Herkesin kapısı 

açık, herkes herkesin kapısından içeri girer, sabahları otururlar bahçe-

de yemeklerini birlikte yerler, akşamları yine öyle devam ederdi. Kimse-

nin kimseyi sorgulaması yoktu, kapılar açık yatardık. 

Gecekondu döneminde her evin bahçesinde en az 7-8 çeşit meyve ağacı 

vardı. Çiçeklerin sayısını kimse bilemezdi. İsimlerini kimse kolay kolay 

sıraya koyamazdı, o kadar çok çiçek vardı. Şöyle bir şey söyleyeyim, bah-

çesinde ağacı olan ev sahipleri biz çocukken şöyle söylerdi: “Çocuklar 

dalları kırmayın, ne toplarsanız toplayın.” Dalları kırmaya ihtiyaç yoktu 

ki dala bile çıkmaya ihtiyaç yoktu. Yolda yürürken ağzımızda kayısı yer-

dik, dut, kiraz yerdik. 

Çamurumuz çok sertti. Yürürken ayağımızdan ayakkabıyı alırdı, 15 

metre sonra fark ederdik. Balçık çamur değil, sert. İşe gidenler, trenle 

işe gidenler -1958 yılına kadar lokomotif vardı, ondan sonra elektrikli 

tren geldi- normal ayakkabılarını torbaya veya gazete kağıdına sarar, 

istasyona giderlerdi. İstasyonda ayakkabı değiştirip çamurlu ayakkabı-

larını tekrar o naylona veya kağıda sararlardı.

Genelde gecekondu döneminde herkesin yardımına koşan gizli insan-

lar vardı. Bunlar hiç kendini belli etmezlerdi. Her mahallenin kendine 

ait bir çete grubu vardı. İşin güzel tarafı da bu çete grupları kesinlikle 

birbirleriyle kavga etmezlerdi. Herhangi ufak bir çatışma olduğu za-

man o çete grubunun başı eğer ki tesadüfen bir yoldan geçiyorsa, o böl-

geye girdiyse, oradaki olay hemen duyulurdu. Yani asayişi temin eden, 

hır ve gürültünün olmaması için çaba harcayan ağabeyler vardı. Ama 

her mahallede yerleşimi sağlayan çok eski insanlar da vardı. Örneğin, 

Allah rahmet eylesin Sümer Mahallesi’nden bir Veli Duman vardı. Veli 
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Duman, Zeytinburnusporu var eden ve Zeytinburnuspor bu hale geldi-

ği için kahrından ölen adamdır. Telsiz Mahallesi’nde çok eski Trakyalı-

lar vardır: Saldo Ailesi, Güreşçioğlu Ailesi vb. bir sürü aile vardır, bunlar 

öncülük yapmışlardır. Fakat hiçbir zaman hiçbiri ön plana çıkmayı asla 

istemezdi, her zaman mütevazı, alçakgönüllü davranırlardı ve yaptık-

ları yardımları belli etmezlerdi. Hiçbir yerde anlatmazlardı. El altından 

yardım yaparlardı, öyle ki ihtiyacı olan komşuların kapısının önüne 

geceleyin torbasıyla erzak bırakırlardı ve bunu kimse bilmezdi. Kimin 

bıraktığını bilmezdi. Şimdi nerede bunlar?

ÇEŞME BAŞI AŞKLARI VE IŞARETLER

Biz yolda yürürken en deli zamanlarımızda bile karşıdan karşıya geçen 

bir yaşlı gördüğümüz zaman hemen arabaları durdururduk. Elinde bir 

yük varsa evine kadar taşırdık. Komşularımızın bahçelerine fıçıları dol-

durana kadar, köşe başı çeşmelerinden su taşırdık. Zeytinburnu çeşme-

leri çok önemliydi. Neden önemli, biliyor musun? Zeytinburnu çeşme-

leri genelde hep köşe başlarında, çoğu da okul köşelerinde olurdu. İşte 

delikanlıların kız tavladığı en güzel yerler onlardı. Çeşme köşesinde 

kızlar yaşmaklarını bağlar; açar, kapatır böyle işaret verirlerdi. Mesela, 

çenesinden bağlarsa başörtüsünü çeşme başında kız, delikanlı da kar-

şıda bekler, “Bugün bağlıyım gelemem” anlamına gelirdi. Başörtüsünü 

ensesine atarsa hani böyle atkı gibi “Serbestim, biraz sonra beni malum 

yerde bekle” demek isterdi. Delikanlılar bir köşede, genç kızlar evdeki 

kap kaçak, bardak dolana kadar su taşırlardı. Maksat su taşımak değil; 

evde laf yememek, çeşmede de karşılıklı birbirine ihbar etmek için, sev-

gilerini paylaşmak… Çeşmeler bu bakımdan çok önemliydi.

Zeytinburnu’nda çeşme başında asla ve asla medyada belirtildiği gibi 

su kavgası olmamıştır. Başka yerlerdeki fotoğraflar Zeytinburnu gibi 

yönlendirilir, asla su kavgası yoktu. Sıraya girerler beklerler, çünkü o 

bekleme sırasında çok mükemmel dedikodular yapılır. Falancanın kızı 

güzel bir ayakkabı almış, o bile dedikodu olurdu. Güzel bir eteklik giy-

miş, dedikodu olurdu. Bakınız, huyları suları, yaşantıları değil dedikodu 

olan malzeme, giysiler, bakım ve özen. Bir ağlayan çocuk olduğu zaman 

tanısın tanımasın, yoldan geçen bir kişi o çocuğu susturmak için gerek-

li olan tüm teselliyi sağlardı çocuğa. Mesela şeker verirdi. Biz cebimizde 

hâlâ şeker taşırız, ben çantamda hâlâ şeker taşıyorum, çikolata taşıyo-

rum. Çünkü bize bu oradan kaldı.

Sosyal hareketlilik olarak 42 Sokakta 1960’lı yıllarda kuruluşunu yap-

mış olan “gecekondu halkevi” dediğimiz bir yer vardı. Birçok sosyal ve 

kültürel hareketler, hatta sportif faaliyetler bile bu halkevinden çevreye 

yayılırdı. Hemen hemen her mahallenin bir-iki geniş bahçesi vardı. Dü-

ğünler, eğlenceler hep orada yapılırdı. Mesire yeri olarak gidilen tek bir 
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yer vardı burada. 1947 yılından sonra Tepebağı’ndaki Cevizlibağ mesire 

yeri yok oldu. Esas gidilen yer Çırpıcı Çayırı’ydı. Sadece Veliefendi’deki 

yer değil, Silivrikapı’nın önünden Büyükçekmece’ye kadar olan alanın 

tamamı Çırpıcı Çayırı olarak geçer. Mesire yeri Velifendi bölgesindedir. 

33 tane futbol sahası vardı, düşünebiliyor musunuz? Her sokakta mut-

laka iki futbol takımı vardı. Merak edenlere ben buradan söyleyeyim, 

Zeytinburnu Futbol Sahası ve Futbol Takımları diye Facebook’dan gir-

sinler, orada çoğunu görürler. Biz bunları özel sayfamızda açtık unutul-

masınlar diye. Yazlık sinemalarımız, kışlık sinemalarımız vardı. Kışlık 

sinemalarımızın sayısı azdı. En önemlisi Lale Sinemasıydı, hem yazlığı, 

hem kışlığı vardı. Zeytinburnu’nun en eski sinemasıydı. Toplam olarak 

19 tane sinema vardı Zeytinburnu’nda, bunların en eskilerinden biri de 

Yenidoğan Yazlık Sinemasıydı ve en son kapanan da 55 yıllık hizmetten 

sonra o oldu. Yazlık sineması Kulüp Sineması, Neşe Sineması, Önemli 

Sineması, Bahar Sineması, Çamlık Sineması, Yeşilçam Sineması… Kapa-

lı sinemalar da vardı, ama Depo Durağında onlar iki taneydi, onlar da 

kapandı. Toplam 19 tane sinemayı rahatlıkla sayabiliriz. Ama maalesef 

33 tane futbol sahasından bugün elimizde bir tek Hasan Doğan Tesisleri 

kaldı. 

Biz o zaman sevdiğimiz insanlara hâlâ saygı duyarız. O saygı asla bit-

memiştir. Sevgiler bambaşkaydı, aşk bir başkaydı, hürmet başkaydı. 

Kimsenin ağzından bir kelime kötü laf çıkmazdı. Bir ağzımızdan ayıptır 

söylemesi “eşek” kelimesi çıktığı zaman yüzümüz kıpkırmızı olurdu, o 

konuştuğumuz kızın suratına bakmaya utanırdık nasıl bu hatayı yaptık 

diye.

Aile sevgileri olduğu gibi karşılıklı gönül sevgileri de bir başkaydı. Bir 

yere bir kız istemeye gidildiği zaman evvelden usulen sorulurdu, hani 

kız istenirdi, “biraz düşünelim” denilmezdi pek. Çünkü herkes birbirini 

tanıdığı için müşkülat çıkarılmazdı, yuvalar kurulurdu. Herkes birbiri-

ne yardım ederdi. Bir lohusayı düşünün, doğum yaptı. Benim evimden 

400 metre ileride, fark etmezdi. Benim annem o lohusaya “aman yata-

ğından kalkmasın, yorulmasın” diye sütünü, çorbasını haşlar götürür-

dü. Böyleydi, komşuluklar böyleydi. Hastaneden biri herhangi bir şekil-

de geldiği zaman evine koşulurdu veya hastanede yatarken refakatçisi 

yoksa bir komşu gider ona haftalarca refakat ederdi. Komşusu iyileş-

sin, eski sohbetleri, eski muhabbetleri geri gelsin, yine birlikte olsunlar 

diye…
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Mehmet Alpay
Rumeli, 1947

5 yaşına kadar Yeşiltepe’de bir mahallede büyüdüm, 7 yaşına kadar Al-

manya’daydım, 7 yaşında Çırpıcı Mahallesi’ne 3. Taşocağı’na geldim ye-

niden. Almanya’dan babam dedemle babaannemin yanına getirdi beni. 

25-30 haneli bir mahalleydi burası müstakil bahçeli gecekondulardan 

oluşan; 46 sene önceden bahsediyorum. Bu mahallede tek göçmen Ru-

melili Arnavut ailesi bizdik. Bir Karslı aile vardı, gerisi Trabzon’dan, Gi-

resun’dan ve Sinop’tan gelenlerle oluşan bir mahalleydi. Mahalle tabiri 

caizse tam eski bir köy ortamı gibiydi. Komşularla iç içeydik. Zeytin-

burnu’nun bizim o tarafı, surlara doğru olan yerden daha kötü, atıl bir 

durumda, çamuru daha çok bir yerdi. 

Mahallede bu 25-30 hanenin çocukları kalabalıktı. Salih Aktaş amcanın 

bahçesi vardı karşımızda, hâlâ orası bahçedir. Orada oynayacak yeri-

miz çoktu. Demirciler Sitesi’nin hiçbir yerinde henüz yapı yapılmamıştı. 

Demirciler Sitesi’nde oynardık, İşte komşularımız vardı: Giresunlu rah-

metli Muharrem Amcamız vardı, çocukları Almanya’daydı. Onların da 

bahçeleri vardı. Aşağıda Osman Amcalar vardı. 

Komşularla çok içli dışlıydık. O zamanlar her evde fare olduğu için ka-

pan bulunurdu. Biz kışın o kapanlarla Demirciler Sitesi’nde sığırcık 

yakalardık. O sığırcıkları da bizim eve götürürdük. Rahmetli babaan-

nem–biz Rumeli insanı şporet deriz, siz kuzine dersiniz- kuzine soba-

sında onları bize pişirirdi. Bütün mahallenin çocukları bizde olurdu o 

zaman. Çünkü babaannemle-dedem vardı bizde, babam, diğer kardeş-

lerim, annem Almanya’daydı o yıllar. Bir şey olduğunda babaanneme 

giderdik. Birimizde bir burkulma olsa babaannem yumurta kırardı, bir 

şeyler yapardı. O tür şeylerle de uğraşırdı babaannem. 
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Herkes herkesin evine rahatça girebiliyordu. Biri çocuğunu çağırdığın-

da o çocuk bir evden fırlar gelirdi zaten. Geç vakitlere kadar birbiri-

mizin evinde dururduk ama yatmaya gelince evlerimiz yakın olduğu 

için evlerimize dönerdik. Gençken ise gece 02.00-03.00’lere kadar, top 

oynardık. O zaman araba yok, araba geçmiyor ki… Biz bir başlardık, hiç 

aralıksız bir saat top oynadığımızı bilirim. 

Bizim mahallemizde bir Nevzat Ağabeyimiz var Allah rahmet eylesin, 

onun annesi inek bakardı. Onun haricinde bizde inek bakan pek olma-

dı. Mahalleye sütçüler aşağıdan geliyordu. Bir ineğiyle sütünü kime ve-

rebilir o kadıncağız o zamanlar, öyle bir şey yok. 

Ben çocukken biraz şanslıydım, babam Almanya’da olduğu için bana 

gönderiyordu. Mesela, burada herkesin bir siyah kalemi varken bende 

çeşit çeşit kalemler vardı. Ama biz o zaman arkadaşlarımızla paylaşı-

yorduk. Tabii öğretmenler de çok yardımseverdi. Olmayana muhakkak 

öğretmen bir çanta, bir kalem muhakkak bulup verirdi. Eve gelip bizim 

yaşantımızı kontrol eden öğretmenlerimiz vardı. Gerçekten çok fakir 

olan arkadaşlarımızı gelip evinde ne durumda olduğunu görüp öyle 

yardım eden öğretmenlerimiz vardı. 

Yazın iftarlar geç olur biliyorsunuz, iftardan sonra biz çocuklar sahu-

ra kadar top oynardık. Yatma şansımız yok zaten bizim. İftarı yaptıktan 

sonra bizi sahura kadar eve sokmanın mümkünatı yok. Arazi çok, top 

oynayacağımız yer çok, top oynadığımız yerde ertesi gün saka yakalı-

yoruz. Kışları da kar çok yağıyor, kayıyoruz. O Demirciler Sitesi’nde ucu 

bucağı olmayan bir tepemiz vardı, tepeden aşağı atlardık kar yağdığı 

zamanlar… Çok güzel bir çocukluktu. Yokluk vardı, fena bir yokluk var-

dı hem de, ama mutluyduk, rahattık. Çocukluk yaşadık, oyun oynadık, 

kuka oynadık, istop oynadık, saklambaç oynadık. 

Bir gün saklambaç oynuyoruz, arkadaşlarımın evine gizlenmişim, ora-

da da uykum tutmuş. Saatler sonra beni buldular. Bağırıyorlar, duymu-

yorum. Uykum açılınca kendime geldim, ama 3 saat sonra… Ramazan-

larda hangi çocuk dışarıda kalsa evine gitmese, muhakkak birimiz alır, 

eve götürürdük o arkadaşımızı, bizimle iftar açardı. 

Yaşlılarımız çok iyi insanlardı. Biz misket oynuyoruz bir gün, rahmetli 

Giresunlu Muharrem Amcam geldi, dedi ki: “Mehmet Ali, baban geldi” 

“Ya yalan söylüyorsun Muharrem Amca” dedim. “Vallahi geldi oğlum” 

dedi. Tabii ben inanmadım, misket oynamaya devam ettim. Sonra eve 

gittiğimde baktım, gerçekten babam gelmiş. Öyle bir anım olmuştu, 

çünkü, bir-iki sene görmüyorsun babayı, Muharrem Amca söylüyor, 

“Yok, benim haberim olurdu” diyorum. Bir fırladım ki babam gelmiş 

gerçekten. Allah rahmet eylesin saygın bir Kemal Ağabeyimiz vardı yine 

Giresunlu, o da kültürlü, değerli bir insandı. Osman Amca, Osman Cin-

dir, benim çok değerli bir arkadaşımın babası, o da keza çok kültürlü, 
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çok okumuş, çok değerli bir adamdı. 6-7 çocuğunun hepsini üniversite 

mezunu yaptı, okuttu. 

HATÇEN TEYZE

Susuzluk acayip hat safhadaydı. Hatçen teyzemiz var, tabiri caizse Os-

manlı kadını dediğimiz türden bir kadın… Hatçen teyze bütün kadınları 

ayaklandırdı, mahalleye gelen su tankerini esir aldı. Hiç unutmuyorum, 

eline kazma kürek aldı, kadınları da o an toparladı. Bütün suyu bizim 

mahallede boşalttırdı. Kollarını iki arkaya, elini iki arkaya bağlar öyle 

bir gezerdi ki… İki komşu kavga etsin, onun karşısında kavga etme şan-

sı yok, müdahale eder hemen. Biri hasta olsun, Hatçen teyze orada olur, 

elinden gelen yardımı yapar. Hatçen teyze öyle bir insandı. Bütün kom-

şularına yeterdi. Hal hatır sorardı. Dedemle oturur sigara içerdi, baba-

annemle oturur çay içerdi. 

Ben şöyle isim vermeden bir hemşerimizi anlatayım. Çocuk nişanlan-

mış, nişanlandığı kızla gezmesi lazım. Çocuk aylarca evlenene kadar 

kızın annesiyle beraber gezmek zorunda kaldı. Bir yanda nişanlısıyla 

sohbet ediyor, kızın annesi de orada, yani evlendiği güne kadar nişanlı-

sıyla görüşecekse, nişanlısının annesi nezdinde görüşüyor. 

Zeytinburnu durağından fil damına kadar olan yerlerin hepsi çayırdı. 

Orada Çobançeşmesi denilen bir çeşme akıyordu doğal kaynak olarak, 

oradaki gölette yüzerdik biz. Çocukluğumuzda para kazanabilmek için 

bir şansımız vardı: Bizim orada bir karpuz hali vardı. Ben küçüktüm 

ama ben de 4-5 yaş büyük arkadaşlar vardı; Önder, Ömer, İsa… Onlar 

karpuz atar, ben de karpuzları istif ederdim halde. Yevmiye alırdık. Al-

dığımız yevmiyelerle Yeşilköy’e, Yeşilyurt’a, Yenimahalle’ye denize gi-

derdik.

O mahallede çim sahada top oynayan çocuklar yoktur şimdi. Profesyo-

nelse oynayabiliyor, çimle buluşuyor yoksa mümkün değil. Ama bizim 

o zaman çayırımız pırıl pırıldı, çimde top oynuyorduk. Onu özlüyorum, 

orada top oynamayı özlüyorum.

Komşuluk vardı, herkes herkesi tanıyor, kapılar açık, hırsız girme ihti-

mali çok azdı. Çok güzel günlerimiz geçti çocukluğumuzda. Yüzmesin-

den tut karla oynaması, av yapması, kuş yakalaması, aklınıza gelebile-

cek bütün çocukluğu yaşadık. İnsanlar büyüdüğü zaman köyünü özler 

ya, babalarımız veyahut da dedelerimiz köyde neler yaşamışsa, biz ço-

cukluğumuzda Çırpıcı Mahallesi’nde bunu yaşadık işte…



287Zeytinburnu Anı Defteri

Mehmet Ceylan
Sivas, 1940

Benim dayım İstanbul’dan gelirdi ama güzel gelirdi. İstanbul’dan ge-

lenler 40 havaya göğe bakar, kabadayı olur İstanbul’dan gelenler der-

lerdi, öyle takılırlardı İstanbul’dan gelenlere bizim köyde. Ben de dedim 

ki dayıma “Beni İstanbul’a götürür müsün?”, rahmetli -nurda yatsın- 

“Götürürüm” dedi. Ben de dayımla İstanbul’a geldim. Burada Topkapı’da 

Teknik Boya diye bir boyahaneye işçi olarak girdim. Boyahanenin çatı 

katında kalıyorum. Yer yok zaten. Zeytinburnu çamurdu baştan aşağı. 

Taş ocağıydı benim oturduğum yer. 

Boyahanede çalışırken, her zaman çatı katında yatmak olmuyordu. Ai-

lemi de getirmem gerekiyordu, çoluk çocuğum köyde olduğu için sıkın-

tı oluyordu. Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi’nden bir arsa aldım. Arsaya 

gecekondu yaptırdım ama su, elektrik hiçbir şey yok. Siyah beyaz tele-

vizyonlar yeni çıkmış. Siyah beyaz televizyonlardan alamadık, paramız 

da yok. Tek kişi çalışıyordum. 

Beş tane çocuk sahibi oldum bu arada. Çocuklarım aynı böyle (elini gös-

terir). Sayıyorum: Ayşe, Murat, Yunus, Gül, Nur. Beş çocuğum beş par-

mağım gibidir bana göre. Şu kalbimde taşıyorum. Onlara çok kıymet 

verdim, okuttum onları.

Mahalleye kolay uyum sağladım. Hatta ben, zamanında muhtarın birin-

ci azası oldum. Çünkü işimiz çoktu, işe gidip geliyordum, boyahanede 

sevilen biriydim, işimi seviyordum, işi bırakamıyordum ve iş vasıtasıyla 

insanlar ile tanışıyordum. 

Fakat bir kurban bayramı dediniz, sordunuz. Kurbanlarda bana hep 

kurban kestirirlerdi, çünkü biliyorlardı ki güzel kesiyorum. Abdestimi-

zi alırız, Allah için, Allah rızası için kurban kesiyoruz. Alırız komşunun 

vekâletini, vekâlet üzerine kurbanını keseriz tekbirle. Şu anımı unuta-
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mıyorum, aşağı yukarı 200 metre aşağıda komşular, bir bahçe içinde 

kurbanı yatıramıyorlar. Büyük bir hayvan almışlar yedi kişi. Ama mu-

azzam bir hayvan. Hakikaten yatıramazlar, her kişinin kârı değil. Beni 

buldular gelip, demişler yaparsa o yapar. Mehmet amca yapar, hayvan 

işini becerir size. Duymuşlar geldiler bana. Ben de kurban kesiyordum. 

Dediler böyle böyle, dediler sen keseceksin, başka türlü kesemiyoruz, 

büyük bir hayvan var. Ben de girdim bahçenin içine, baktım hayvan 

gerçekten büyük. Fakat babam nalbanttı köyde. Ben babamdan öğren-

dim bunu. Babam kimsenin yatıramadığı hayvanı yatırırdı. Nasıl ya-

tırır? Hayvanların ön ayaklarını bağlardı. İşin ilmini bileceksin derdi. 

Ben de baktım etrafa, bana yardım edecek hiç kimse yok. Senin gibi bir 

delikanlı gördüm. Dedim ki sen şu ipi tut. Ağacın dibine bağladım hay-

vanı. Hayvan boğa ama nasıl debeleniyor böyle, yanaşmak imkânsız. 

Ön ayaklarını güzel bir bağladım, sonra güzelce döndürüp döndürüp 

ipi çekin dedim. Arkadaşlar yardım etti, şak devirdim tek başıma. Niye? 

Çünkü ilim ile. İlim ile babamdan öğrendiğim için, ilim ile çok kolay ya-

tırdım, hayvanı kestim verdim ellerine. Yani böyle işlerde de koşardım 

hep hayır işlerine. 

Çok şükür, hayır deyince köyümde de hayır yapabildim. Nasıl yaptım? 

Geldim, kazandım burada, dedim hiç olmazsa ben ölmeden köyümün 

önünde şadırvan yaptırayım. Cami var yapılmış, bir hayırsever ağabeyi-

miz yaptırmış. Ben de dedim bir şadırvan yaptırayım. Köyün camisinin 

önüne bir şadırvan yaptırdım, abdest almak için. 8-10 tane musluklu 

güzel bir yer yaptırdım. Ama tam istediğim gibi yaptıramadım, çünkü 

başında değildim. Başında olsam, daha Osmanlı usulü yaptırmam ge-

Mehmet Ceylan, 
1970’ler.
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rekiyordu. Bizde kış çok olduğu için kapalı bir yer oldu ama rahat bir 

yer. Etrafı mermer, çok güzel oldu. Allah’ıma hamd olsum, Allah herkese 

nasip etsin böyle güzel şeyleri. 

İngilizler muhasara altına almışlar İstanbul’u. Atatürk’ümüzü o zaman 

padişah gönderiyor, kaçak gidiyor Bandırma vapuruyla Samsun’a çıkı-

yor. O zaman işte Amasya Tamim’i yayınlanıyor, Sivas’ta kalıyor 108 gün. 

Bu dedem de işgal zamanı Cibali’de hamal. Bu gördüğünüz dedem evet, 

baba tarafından dedem oluyor. Bu dedem bakıyor İngilizler sağa sola 

karıya kıza saldırıyor. İngiliz’in birine -pehlivanmış zaten dedem-, dü-

şürüyor onu. Beni vurur diye korkuyor dedem, hemen İngiliz’in taban-

casını alıyor. Tabanca bizde duruyor, fakat mermisi falan bulunmuyor. 

Eski İngiliz yapımı bir uzun namlulu bir tabanca, toplu. Böyle bir anı-

sı var dedemin. Çok pehlivanmış bu dedem. Bu dedem bayağı bir çaba 

vermiş tabii muhasara olunca, Allah bir daha bizlere o günleri göster-

mesin. 

Komşuluk ilişkilerimiz çok güzeldi. Herkes birbirine saygı duyardı. Hiç-

birimizin kapısının önünde araba olmazdı. Bu araba hiç kimsede yoktu. 

Ancak araba mülki amirlerimizde olurdu, belediyemizde olurdu. Hep 

birbirimize saygılı, yardımcıydık. Saygı ve sevgi gösterirdik. Hatta ku-

yular vardı komşularda. Onları bile kullanırdık.

Zeytinburnu’nda Giresunlular, Arnavutlar iki, diğer Tatarlar vs. ile bir 

mozaik halindeyiz. Çok iyi geçiniyoruz, çok iyi anlaşıyoruz. Ben 1966 

yılından beri buradayım, hiçbir kötülük görmedim kimseden. Herkes 

bana saygı duyar, ben de herkesi seviyorum. Allah bugünlerimizi arat-

masın hiçbir zaman. Bu Denizler Sitesi ile basamak basamak Çırpıcı ça-

yırına doğru indiler. Çeşmeyi kapattılar, kaynar su falan akıyordu ora-

dan. Çırpıcı çayırı biliyorsunuz, çok eskiden muazzam bir yerdi. Çayır 

biçerdi belki 100 tırpancı. Mandalar yayılırdı. Benim anlattığım zaman-

larda Zeytinburnu’nda çimento fabrikası vardı. Bu adliyenin kuruldu-

ğu yerde, kumlar teleferikle çimento fabrikasına giderdi. Orası bomboş 

bir yerdi. Bu mandalar buralardan çıkardı, ahırlarına giderlerdi. Biz de 

seyrederdik. Bomboştu, hiçbir şey yoktu. 

Yokluk vardı o zamanlar. Sana yağ hiç bulamazdık o zamanlar. Dedim 

ya suyu çeşmeden alırdık. Çeşme diyince aklıma hiç unutamadığım bir 

anım aklıma geliyor. Bir can kurtardım dersem yeridir. Komşum, bizim 

hanımla su almaya gidiyor. Giderken, kış günü olduğu için kayıp düşü-

yor. Gaz tenekesi de kolunu kesiyor. Ben de kuzine sobasının önünde 

uyukluyorum, eşim bana çağırdı, komşunun kan kaybettiğini söyledi. 

Ben de gittim baktım ki, komşu hanım önüne bir leğen koymuş ve le-

ğenin yarısı kanla dolmuştu. Gider gitmez kolunu yukarı kaldırdım, ba-

şındaki çemberle kolunu sıktım. Kolunu hep başının üstünde tutmasını 

söyledim, birinin sırtında hastaneye götürdük. Tam olarak kan kaybını 

Mehmet Ceylan ve  
çocuklar, Demirciler 
Sitesi, 1960’lar.
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durduramamışım demek ki, kan kesmiş, kadıncağızın parmakları hala 

büzüşük durumda. Ama bize her zaman dua ediyor. Böyle çok anı ya-

şadık. 

Çok çamur çiğnedik. Çok zorluk çektik. Fakat Allah’a çok şükür, son 16 

yıldır çok rahatız. Başkanlarımız çok sağ olsun, devlet büyüklerimiz-

den Allah razı olsun. Allah’a şükür su derdimiz de, elektrik derdimiz de 

kalmadı. 

Büyüklerimizden duyduğumuz bir türkü şöyle derdi: “Seferberlik çıktı/

Dünya seslendi/Gelin kız ağladı/Mendili ıslandı/Bu harp senden değil/

Mevla’dan kâm aldı/Ölesin, ölesin ninem ölesin/Niye beni asker eyledin”
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Mehmet Çebi
Trabzon, 1953

Eskiden komşuluk vardı. Bizde bir yemek pişiyorsa, komşularımıza da 

veriyorduk, onlar da bir şey yaptıkları zaman bize getiriyorlardı. Sadece 

komşularımızı değil komşumuzun bütün köyündeki akrabalarını bile 

tanırdık, onlar da bizi tanırdı. 

Kapımızı kilitlemezdik, kilit nedir bilmiyorduk, iple bağlardık o zaman-

lar. Çünkü komşularımıza güvenirdik. 

AYIP KELIMESININ BIR ÖNEMI VARDI

Eskiden ayıp kelimesi önemliydi. Aman bir komşumuz bizim aleyhimiz-

de konuşmasın, aman saygı yapalım, sevgi yapalım. Bunları önemserdik.

Komşumuzun çocukları kendi çocuklarımız gibiydi, bir evde kalıyor-

duk. Mesela, annesi-babası köye gittiği zaman çocuklarını bize teslim 

ediyordu. Benim annem-babam bir yere gittiği zaman bizi onlara tes-

lim ediyorlardı. Komşundan alacağın bir şey varsa, öyle çek, senet diye 

bir şey yoktu, söz vardı. O sözle tamam, bitti. Birbirimizin sözüne itimat 

ederdik.

Mahallemizde bir cenaze olduğu zaman düğünler iptal edilirdi, ileri bir 

tarihe atılırdı. Çünkü komşuya ayıp kaçardı. 

Zeytinburnu’nun her neresinde olursa olsun düğün olduğu zaman her-

kes giderdi. Aynı şekilde diyelim Sümer’de falanca komşum ölmüş, baş-

sağlığına gidiyorduk. Oradakiler burayı tanıyordu, buradakiler orayı 

tanıyordu. 

O zamanlar pilli radyosu vardı babamın, ajanstan ajansa açardı pilli 

radyoyu, haber dinlerdik. Babam o zamanlar 10 kuruşa bir radyo almıştı, 

o radyoyu getirdiği zaman mahallenin çocuklarına “Babam bize radyo 
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aldı, hadi gelin dinleyelim,” derdim. Radyoda sözler vardı, temsiller var-

dı. Biz çocuklar kız-erkek oturuyorduk, dinliyorduk temsil saatlerini. 

BARAKALARDA DERS YAPIYORDUK

Ben Dikilitaş’ta oturuyorum, birinci sınıfta Nuripaşa’ya gidiyordum. 

Okul müdürü kendini astı, ondan sonra bizi Ziya Gökalp’e verdiler. Ziya 

Gökalp çok kalabalık bir okuldu, barikatlar vardı, barakalarda ders ya-

pıyorduk. Fatma Süslügil, Telsiz Okulu falan yoktu o zamanlar, bunlar 

sonradan kuruldu. En eskiden sadece İsa Mermerci, Nuripaşa, Ziya Gö-

kalp okulları vardı. 

Mahallemizin ağabeyleri vardı, onlara ders çalışmaya gidiyorduk. Bize 

baba gibi davranıyorlardı. 

TANIŞIKLIKLAR

Beyazıt’ta veyahut da Aksaray’da çalışıyorsunuz. Sabahleyin minibüs 

gider, öğlen taksi gider, akşam da minibüsle taksi herkesi alır gelir. O 

zamanlar mahallemizin sevdiği, saydığı şoförlerimiz vardı. FK bir mi-

nibüsü olan Hüseyin diye bir ağabeyimiz vardı. Kulüp Hüseyin’di laka-

bı, Giresunluydu. Bu adam daha sonra Paşabahçe’ye taşındı. Yine eski 

muhtarlarımızdan Hüseyin Bahçetepe vardı. Mehmet Mamat diye, par-

ticilerden salon sahipleri vardı. Adı Lale Düğün Salonuydu, şimdi Saray 

Düğün Salonu oldu. Mehmet ağabey rahmetli oldu. Abdullah Mamat da 

rahmetli oldu. Bunların çocukları orayı devam ettiriyorlar. 

Kulüp Sinemasının sahibi Kazım ağabeyimiz vardı, o da gene eskiler-

dendi. Sonra Yeşiltepe’de Abdurrahman amca diye eski ağabeylerimiz-

den vardı. Sümer’de gene ağabeylerimiz vardı. Bunlarla hep akraba gi-

biydik. 

Benim babam Laz Remzi’ydi. Adı Remzi Çebi’ydi, Laz Remzi olarak ta-

nınırdı. Zeytinburnu’nda sevilen, sayılan bir insandı. Babam için “Bir 

daha öyle bir adam gelmez Zeytinburnu’na,” derlerdi, bambaşka bir 

adamdı. Babam Trabzon’dan kalkıp buraya geldiği zaman gecekondu 

yapmışlar. Gündüz yıkıyorlardı, gece yapıyorlardı, gündüz yıkıyorlardı, 

gece yapıyorlardı. O zamanlarda o gecekondular öyle yapıldı. 

ŞABANAĞA DEĞIL GECEKONDULAR

Buranın esas ismi Dikilitaş değil, Şabanağa değil, Gecekondular’dı. 94 

numaralı bir otobüs çalışırdı, Akıl Hastanesi-Osmaniye hattında gi-

der-gelirdi. Ya saatlerce onu bekleyeceksin ya da minibüse binecek-

sin. Bu minibüslere çığırtkanlık yaparken bir gün Şaban Amca bize: 

“Çocuklar, siz Şabanağa diye bağırın,” dedi. “Ne diyorsun amca, burası 

Gecekondular,” dedim. “Siz Şabanağa diye bağırın, size Çamlıca sigarası 
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alacağım,” dedi. O zaman da Çamlıca sigarası kokulu, herkesin sevdi-

ği bir sigara, pahalı da, alamıyoruz. Biz de “Tamam,” dedik, Topkapı’ya 

gittiğimiz zaman orada bağırıyorduk: “Şabanağa, Şabanağa!” Şoför bize 

kızıyordu: “Ne Şabanğası, Gecekondular!” 

O zamanlar Şaban Amca burada emlakçılık yapmaya başladı, onun bu-

nun arsasını satmaya başladı. Bizim Dikilitaş’ın beri tarafında Trakya 

Camisi’nin altından ta Cevizlibağ’a kadar ekin tarlasıydı. 

O zamanlar Abidin Bey isminde bir ağa vardı. O ağanın çocukları yoktu, 

bir karısı, bir kendisi vardı. Yanlarına bir karı-koca aldılar, o karı-koca 

onların hizmetlerini yapıyorlardı. Tepebağı’ndaydı o zamanlar, o Tepe-

bağ’ın ismi de Dutluk’tu. Diğer tarafta Rahim ağa vardı, süt arabasıyla 

süt satardı. Bir de Sinan amca vardı, o da iki tekerlekli at arabasıyla süt 

satardı. 

MURAT BAŞKAN’LA HIZMET GÖRDÜK

Cevizlibağ’a giderken beş haneli olduğu için Beşevler denilen muhit 

vardı. İsmi uzun süre öyle kaldı, şimdi orası Seyitnizam Mahallesi oldu. 

Murat Bey başkan olduğunda oraya geldi, park yaptı, çocuklara oyun 

sahaları yaptı, okul yaptı. Bayağı bir hizmet verdi Murat Bey… Onun za-

manına kadar Zeytinburnu’na doğru düzgün hizmet yapan olmamıştı. 

Gelen gidiyordu, gelen gidiyordu, çok belediye başkanları geçirdi bizim 

bu Zeytinburnu… Çok muhtarlar da geldi geçti, ama hiç hizmeti olan 

olmadı. 

Yollar hep çamur içindeydi. Ayakkabın çamurda batıyor, okula gidiyor-

sun ayakkabısız, bir ayağında ayakkabı var, bir ayağında yok. Öğretmen 

diyor ki: “Nerede ayakkabının biri?” “Öğretmenim, ileride çamura battı, 

bulamadım.” Durumumuz böyleydi. 

ÇOCUKLUK EĞLENCELERI

O zamanlar kara lastik vardı. Nerede buluyorsun sen iskarpini? Rah-

metli annem-babam bana top alacaklardı. Bir naylon top… Onu dahi 

alamadık. Fakirlik vardı Zeytinburnu’nda. Mahalleden arkadaşlarla 

bezleri birbirine bağlıyorduk, öyle top yapıyorduk da top oynuyorduk.

Biz çocuktuk, Yeşiltepe’nin alt tarafında taş ocakları vardı. O zaman taş 

kırıyorlardı. Dinamiti taşa koydukları zaman pat yapıyor, taşlar gökle-

re kadar çıkıyordu. Biz ta Dikilitaş’tan orayı seyrediyorduk, çıkıp atılan 

taşları görüyorduk. Onlarla eğlenirdik.

ZEYTINBURNU ISMI

Zeytinburnu kelimesi nereden gelme? Zeytinburnu’nda zeytinlik tarla-

sının sahibi varmış, babam anlatırdı, ismini unuttum… Bu adamın ır-
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gatlarına, işçilerine her öğlen yemeklerini evden karısı getiriyormuş. 

Bir gün kadıncağız zeytinlik bahçesinin yerini unutmuş, işçilerin yerini 

bilememiş, çukur bir yere koymuş, yemek orada görülmemiş. Adam er-

tesi günü hanımına demiş ki: “Bir daha yemeği zeytinin burnuna getire-

ceksin.” Orada bir çıkıntı var, o çıkıntıda çimento fabrikası vardı, şimdi 

o çimento fabrikası yıkıldı. O buruna “Ölüm Virajı” diye isim verilmişti o 

zamanlar, ondan sonra da ismi Zeytinburnu kaldı.
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Mehmet Çiftçi
Çanakkale, 1933

Zeytinburnu’na, bu mahalleye 1958 senesinde geldim. O zamanlar elekt-

rik, su, yol, hiçbir şey yoktu. Çok zor şartlar altında yaşamımızı sürdür-

dük. Uzun süre böyle devam etti. İşime gitmek için tek vasıta banliyö 

treniydi. Mahalleden Kazlıçeşme İstasyonu’na yürüyerek aşağı yukarı 

15-20 dakikada giderdik. Yol da yoktu. Çamur içinde gerektiği zaman 

ayakkabılarımızı çıkarıp yürüyebilirdik ancak, işe bu şartlar altında ge-

lip giderdik. 

Hanımım çocukluk arkadaşım, köyde beraber büyüdük. Daha sonra 

kısmet, evlendik. Çok tutumlu bir hanımdır, ben ona borçluyum bu ha-

limi. Az çok dikiş dikmesini de bilirdi. Bir makine edindik, kendi dikiş-

lerimizi dikerken komşulara da o günün şartlarına göre ufak tefek bir 

şeyler dikmeye başladı. Böyle böyle bu hale geldik, Allah’a şükür olsun. 

O zaman çocuklarım da yetişmiş sayılırdı. İşten dönüşte küçük kızım 

beni karşılardı, “Hoşgeldin babacığım” der, sarılırdı, o ana bayılırdım. 

Tabii ki ben geldiğimde her şey hazır olurdu. Beraberce aile sohbeti ha-

vası içerisinde yemeğimizi yer, sohbet ederdik. Çocuklarımızla hala çok 

iyiyiz çok şükür. Biri yurtdışında, birisi yanımda. Ama burada evlerimiz 

hâlâ müşterek, herkes istediği zaman gelir. Çocuklarımla her şeyi is-

tediğimiz gibi tartışırız, ama arada bir saygı mesafesi var. Oğul-baba, 

kız-baba ilişkisi var, o mesafeyi kapatmazlar kesinlikle. 

KOZMOPOLIT ZEYTINBURNU

Sokaklar çok berbattı, basılacak yer yoktu. Komşular da çok kozmopolit 

bir yapıdaydı, benim gibi memleketinde geçinme imkânı olmayan kişi-

ler Türkiye’nin her tarafından buraya gelmiş, gecekondu yapabildiyse 

yapmış veya hazır alabildiyse almıştı. 
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İlk geldiğimde başka bir sokakta oturuyorduk. Ben işteyken hanım do-

laşır, buralarda bir gecekondu bulabilir miyiz diye bakınırdı. Bu ma-

hallede o zaman tesadüfen bir köylümüz vardı. Onun vasıtasıyla işte 

bugünkü oturduğumuz gecekonduyu bulduk. Üstü kara muşamba, 

duvarları derme çatma bir şey… Gecekonduyu o zamanki parayla 1500 

liraya aldık. O zaman mahallemizde muhtarlık yok, buralar Telsiz Ma-

hallesi’ndeki muhtarlığa bağlıydı. 

1968 senesinde rahmetli Başbakan Süleyman Demirel tapularımızı ver-

di. Şanslıymışız. Hazineninmiş bu yerler, Demirel Büyükşehir Beledi-

yesi’ne devretti ve bize bu yerleri 20 sene tahditli verdiler. Tapularımız 

20 sene satılmaz, bölünmez, ipotek edilemezdi. Bu şartlar altında gece-

konduda oturmaya devam ettik. Biraz para biriktirdikten sonra bir ev 

yaptık. 

Komşularımız hepsi başka bölgelerden gelmiş insanlardı. Gündüzleri 

çalışma sebebiyle pek vaktim olmazdı. Hafta sonları, kahveye gittiğimiz 

zaman komşularla kaynaşırdık. Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Mersin’e 

kadar her yerden insanlar gelmiş, buralara yerleşmişlerdi. Komşuları-

mız iyi insanlardı, hepsiyle çok güzel geçinirdik.

Mahallemizde yaşlı ağabeylerimiz vardı, teyzelerimiz vardı. Onlara kar-

şı son derece saygılıydık. Bizim edindiğimiz kültüre göre komşularla iyi 

geçinmenin yolu buydu. Kahvede de aynı şekilde, kendi akranlarımızla 

bir arada oturur, büyüklerimize karşı son derece saygılı olurduk.

Çevremizde oturan bazı hemşeriler vardı, onlarla ilişki kurardık. İşte 

hanımın tanıdığı komşularla biz de arkadaşlık yaptık. Çalışan insa-

nın pek fazla vakti olmuyor o zaman, böyle devam ettirirdik. Mübarek 

günlerde, gecelerde komşularla ilişkimiz kuvvetlenirdi. Öyle günlerde 

özellikle güzel yemek yapar veya börek pişirir, komşularımızla ikram 

alışverişinde bulunurduk. Burada oturan insanların o zamanlar mali 

durumu pek iyi değildi. Çok zor şartlar altında geçiniyorduk.

Ramazanımızı, elhamdülillah, hiç bırakmadık. Biz inançlı insanlarız. 

Ramazan geldiğinde hanım ne hazırlık yapabilirse yapardı. Beraber 

sahura kalkar, iftarda da aynı şekilde Allah ne verdiyse soframızda be-

raberce yeriz. Genellikle hamur işlerine önem verilirdi o zaman; yufka 

yaparlar, makarna keserlerdi. Bir de tarhana çorbası soframızdan hiç 

eksik olmazdı. Tarhana çorbası bizim mayamızdır. Tanıdıklarımızı ifta-

ra davet eder, onlara davetli olur; güzel sohbetler eşliğinde iftar ederdik. 

Bayramlarda mutlaka ve mutlaka büyüklerin ellerini öpmeye giderdik. 

Özellikle Adem Bey’in annesi vardı, annemiz olsun, onun elini öpmeye 

giderdik. Komşumuzdu, buraya geldiğimizde buradaydılar, öyle tanış-

tık. Daha başka yaşlı komşularımıza gidip onların de ellerini öper, hayır 

dualarını alırdık. Kadınlar da kendi aralarında bir ilişki kurmuşlardı. 

Birbirlerine gidip gelir, günler yaparlardı.
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ALIŞVERIŞ VE EĞLENCE

Bizim mahallemiz biraz daha yoksul mahalle, aşağılar biraz daha geliş-

miş mahallelerdi. Bir tek pazar vardı, o da pazar günleri aşağı mahalle-

de kurulurdu. Pazar günleri oraya gidip mutfak ihtiyaçlarımızı oradan 

görebiliyorduk. Doğru dürüst bir yol yoktu. 

Mahallemizde bir kuyu vardı, sahibi vardı. Su geceleri birikirdi, biz de 

sabahları kuyu başına gider, o zamanki parayla tenekesi 25 kuruştan 

su alırdık. Ayrıca mahallede saka vardı, mahalle aralarında gezer sağa 

sola su satardı. Sakaların sattığı su pek sağlıklı değildi ama böyle yap-

maya mecburduk. 

Vakit geçirmek için gençler mahaller takımlarında futbol oynarlar-

dı. Bir de yazlık sinemalar vardı. Zeytinburnu’nda dolaşılacak pek yer 

olmadığı için Merter tarafına giderdik bazen. O taraflar boştu, ceviz 

ağaçlarının altında vakit geçiriyorduk. Toplu olarak bir şey yapmak is-

tediğimizde de müşterek bir araba bulur Belgrat Ormanları’na gider-

dik. Bunun dışında ne yapabilirdik ki! Dedim ya tek vasıta banliyö treni, 

onun dışında otobüs bile geçmezdi. 

Biz genelde gezmeye gideceksek maaile giderdik. Hatta ben ilk çalıştı-

ğım yerde çevre edinmiştim, onların vasıtasıyla tiyatrolara, sinemalara 

bedava giderdik. Böyle böyle buralardan istifade ettik. 

Ben 1958 miydi, 59 mu, bir radyo aldım, küçük bir radyo… Haber din-

lemeye çok meraklıydım, şarkı türkü dinlemeyi de severdim. Böylece 

radyoyla tanışmış oldu evimiz. Sonra hemen herkes radyo sahibi oldu. 

Olmayanlar da bize gelip dinlerdi, beraberce oturup radyoda ne çalı-

yorsa onu dinlerdik. 

Eski günleri pek özlemiyorum, sadece o günlerdeki arkadaşlıkları öz-

lüyorum.
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Mehmet Terlemez
Gaziantep, 1951

İstanbul’a geldiğimde kimseyi tanımıyordum. Herkes kendi halinde… 

Geldim, Zeytinburnu’nda bir arkadaş çağırdı, oturduk sohbet ettik. “Sen 

nerelisin?” “Antepliyim” Birbirimizle kaynaştık. O da Erzincanlıymış, Sa-

lih isminde bir arkadaş… Ondan sonra beni evine davet etti.

Her taraf gecekondu o zamanlar… Komşuluk vardı, insanlık vardı, ar-

kadaşlıklar, dostluklar çok iyiydi. Şimdi mümkün değil, arkadaşlık yok, 

komşuluk yok, insanlar birbirini tanımıyor. İnsanlar o zaman birbirine 

yardımcı oluyordu. Şimdi mümkün değil. Çalıştığım işyerinin karşısın-

da Kont Oteli vardı. Bir otel o vardı, orada da hep garibanlar yatardı. 

Çok yokluk çektik. Bir paket sigara alamazdık, bakkallar sigarayı tez-

gahın altından verirlerdi. Yağ kuyrukları, tüp kuyrukları, tüp sırası 

beklerdik, bitti derlerdi icabında, alamazdık tüpü, o günleri biliyorum. 

Çeşmelerden su doldururduk, eve götürürdük. Adliyenin orası üzüm 

bağıydı, üzüm kopardığımı biliyorum oradan, evet. Olivium’un olduğu 

yer dikenli teldi. Şimdi on numara yer, çok güzel oldu şimdi. 

Yenidoğan Gökalp’te oturuyorduk. Orada komşularımız vardı, Hayri 

amca vardı, oduncu Süleyman vardı. Tankerlerle su gelirdi, Süleyman 

amca tankerlerden herkese su dağıttırırdı. 

Gezerdik tozardık, çok güzel günler geçirdik. Durmuş vardı, Mahmut 

vardı, arkadaşlar çoktu. Akşamları yazlık sinemalara gidiyorduk. Eğ-

lenceli, çok eğlenceli oluyordu. Sahile gidiyorduk, denize giriyorduk. 

Samatya’da Antepli Restoran’da çalışırken daha çok giderdim denize. 

Bayramları çok neşeliydi, çok güzeldi. Eski bayramlarda komşuluk var-

dı, komşular birbirine gidip geliyordu. Şimdi nerede? Mümkün değil, 

gidip gelemiyorsun birbirine, güvenemiyorsun insanlara.

Çok fazla garibanlık vardı. Herkes kendi halindeydi. Dolu dolu bir hayat 

yaşayamadık yani. Bugünümüze çok şükür olsun. 
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Mehmet Zeynel
Üsküp, 1957

Bizim Zeytinburnu’na gelmemizdeki sebep burayı Müslüman bir ülke 

olarak anavatan bilmemizdi. 1958 senesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 

özel isteği üzerine geldik biz ve vatanımızdaki her şeyimizi bırakıp gel-

dik. Çünkü oradan herhangi bir şey getirmemiz kesinlikle yasaktı. Hatta 

yerlerimizi bile satamıyorduk, orada yakın akrabalarımıza bağışladılar. 

Buraya gelirken bir buzdolabı, bir yatakla beraber trenle geldik. İlk iki 

ay Kocamustafapaşa’da daha önce gelen yakın akrabalarımızda misafir 

olarak kaldık. İki aydan sonra Türkiye’de o günkü şartlarda 5000 liraya 

buzdolabını satıp 500 lira üzerine ilave edip oturduğumuz gecekondu-

yu aldık. 

Tabii oturduğumuz gecekonduda bir oda vardı. Kanal yok, hiçbir şey 

yok. Anneannem, dedem, babam, ağabeyim, ben toplam 6 nüfustuk biz, 

arkasından 4 çocuk dünyaya gelince 10 nüfusla devam etmeye başladık. 

Babalarımız bir saatlik yola, fabrikaya yayan gidiyorlardı. Haftada bir 

gün, o günkü şartlarda haftada bir gün fabrikada et yemeği çıktığı za-

man kendileri yemeyip bize getiriyorlardı. Biz öyle bir hayattan geldik.

Bizleri çok namuslu yetiştirdiler, devletine saygılı yetiştirdiler. Hiçbir 

zaman devletimize asi olmadık. Biz çocukluğumuzu yaşayamadık, ço-

cukluğumuz perişan bir şekilde geçti. Kışın çizmelerle yarım metre ça-

murun içinde gidiyorduk. Okula almıyorlardı, pis suyla çizmelerimizi 

silip, okula öyle giriyorduk. Yazın bir sandalet ayakkabı -terlik diyelim 

ona- lastik kayışı kopardı. Örme yün tığlarını ısıtırdı, deler, dikerdi ter-

likleri. Bırak yenisini almayı, kışın bir çizme, yazın da bir lastik sanda-

let giyerdik, okula böyle giderdik. Zavallı annemiz gazocağında yemek 

pişirirdi, tüp yok, bir şey yok, nerede var? Lambalar vardı, elektrik yok. 
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Pantolonlarımız yamalıydı. Ülkemiz kötü bir ortamdaydı, kötü bir sü-

reçteydi. 

Evdeki yaşam tarzımız, okula gidip geldiğimiz zaman camdan içeri 

atardık önlüğü; bir domates, yarım ekmek doğru çayıra giderdik. De-

mirciler Sitesi, Ambarlar, Merter, buralar hep çayırdı. Giderdik, oyun ala-

nımız buralardı. Ne kitap var, ne kalem. Hatta okulda bile yoktu. Bir ara 

Amerika süt tozu veriyorlardı, onu içiyorduk okulda, o da bizim için çok 

güzeldi. Zeytini sayarak verirlerdi bize, bölerdik kardeşlerle. Meyve al-

dığımız zaman elmayı dörde bölerdik birer dilim, birer tane değil, birer 

dilim yerdik. Çocukluk yıllarımızı kederle geçirdik biz, büyüklerimiz bü-

yük çileler çektiler ama hep devlete şükrettik biz, hep devletimizi sevdik.

Bizim satın aldığımız yerin o zamanki sahibi Trabzonlu Yusuf Ağabey 

diye biriydi, Allah ondan da razı olsun, sebep oldu, bize sattı. Orada ika-

met etmeye başladık. Sonra ben bir odada evlendim, mutfağımız dışarı-

da, içerde değil, avluda. Herkes yerde yatıyordu. Kardeşler, anamız-ba-

bamız yerde yatıyordu. Bir şey yiyeceksek üstlerinden atlayacağız, dışarı 

mutfağa gideceğiz, böyle bir hayat geçirdik. Mutlu muyduk? Ailece tabii 

ki mutluyduk, sevgi, saygı vardı, hürmet vardı, büyüklerimizle yardım-

laşma vardı. Biz bir oda yaptığımız zaman bütün akrabalarımız gelir, 

tepeden tırnağa onun sıvasını, kenarını ücretsiz yapardı. Böyle bir bir-

lik beraberliğimiz vardı, Allah onlardan razı olsun, ölmüş olanlar varsa 

Allah rahmet eylesin. 

Yerleştiğimiz zaman ilk Karadenizliler vardı genellikle, biz hep iç içe 

yaşadık, hiçbir problemimiz olmadı Karadenizlilerle, hatta aldık-verdik, 

akraba olduk. Benim hanımım Giresunlu, ben Arnavut’um. Damadım 

da Giresunlu, gelinim Tokatlı…

Benim ağabeyim Yeşildirek’te işe başladığı zaman bir sene Türkçe bil-

mediği için bir sene Kapalıçarşı’da büfeden helva ekmek yemiş. Helva-

dan başka kelime bilmiyormuş. Utanmış başka bir şey istemeye, Türkçe 

yok diye. 

Bakkalımız vardı, deftere yazıyordu. Biz defter tutmazdık, ne diyorsa 

onu verirdik. İtimat ediyorduk, inanıyorduk. Onlar da bize iyi davranı-

yordu, babam ay sonu parayı aldığı zaman giderdi bakkala derdi ki: “Ne 

kadar benim borcum?”, öderdi. Annemle hesap yaparlardı, annem bu 

kadar kaldı, bunu da arsaya ayıralım. Böyle mücadele ettiler, böyle var 

oldular. Bizleri bu yaşa kadar getirdiler. Ama büyüklerimizin bizi yedir-

dikleri, içirdikleri, kendi yediklerinin hiçbirinde bir damla haram yoktu. 

Bir defaya mahsus dahi olsa devletine asi olmamış, hep sevmiştir onlar.

TELEVIZYON HEVESI

Komşumuz da Grundig Televizyon Fabrikasında çalışıyordu, bir tek 

televizyon onda vardı. 67 seneleri miydi, 70 miydi tam olarak hatırla-
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yamayacağım, bütün mahallenin çocukları onun odasına dolardık. O 

da bizim gibi Rumelili göçmendi. Biz komşudan komşuya geçmek için, 

bahçede kapı açardık. Kapıcık derdik bunlara. Onlara giderdik televiz-

yon seyretmeye ama sesimiz çıkmazdı. Oturduğumuz yer tahtaydı, tah-

tanın üstünde dizlerimizin acısını o hevesle hissetmezdik bile.

Yanda gemide çalışan, kaptan dediğimiz Trabzonlu bir ağabey vardı. 

Arkamızda Kastamonulular oturuyordu. İyi bir komşuluğumuz vardı. 

Karşılıklı iyi diyaloglar içerisindeydik. Ev yaparlardı, analarımız börek 

yapardı onlara, götürürdük. 

Bizde meşhur hamur işleri vardır, o zamanlar sacda yapardık. Altına 

ateş koyardık, sac kapatırdık. Annem üstüne hamuru dökerdi, kızarırdı, 

tepsiye koyardı. Onlardan devamlı verirdik komşularımıza biz. Bizim-

kiler o zamanlar yeni geldiği için, Türkçe de bilmedikleri için gidip de 

isteyemezlerdi ama içlerinden bizim fakirhanemizi görüp de yardım 

edenler olmuştu. Ya ekmek getirmiştir, ya bir eşya getirmiştir, ya ayak-

kabı getirmiştir, bunlara biz sevinmişizdir. 

ÇOCUKLARIN OYUNLARI

Bizim oyunlarımız neydi, biliyor musun? Kapının önüne otururduk, kaç 

tane araba geçecek diye sayardık. Kırmızı mı, beyaz mı? Saatlerce araba-

nın geçmediği zamanlar olurdu. Oyundu yani, bizim arabaları sayma-

mız. Kaç tane araba geçiyor, bak mavi araba geçti, yeşil araba geçti. Şim-

di ben torunuma balkonda söylüyorum aynı şeyi, geçmişi hatırlıyorum. 

ESKI KIŞLAR

Geçmişte Yeşiltepe’nin bulunduğu yerde fayton vardı, at arabası değil, 

faytona binerdik. Şu anda Kültür Merkezi’nin olduğu yerde panayır ku-

rulurdu. Panayıra atlar gelirdi. Çocuktuk, ata bindirirlerdi bizi, dolaş-

tırırlardı. Salıncaklar kurulurdu. Kışları babam, Allah rahmet eylesin, 

elinde kürek kapının önünü açardı. Kar 1 metrenin üzerinde olurdu 

çünkü. Kapıdan çıkamıyoruz. Saçak altından geçemezdik. Bileğim ka-

dar kalın buz çünkü, kafamıza düştüğü zaman da oldu. Allah korudu 

bizi, Allah korudu. 1 metre boyunda buzlar olurdu, öyle kışlardı yani. 

Yaşlılarımız gelirdi bizim, biz dış kapının dibinde muhabbetlerini din-

lerdik. Nereye gideceğim akşam, gitme şansımız yok. Orada otururduk, 

içeriye giremeyiz ki biz, büyükler var, nasıl gireceğiz? Yatamazdık, on-

lar gitmeden yatamazdık. Onların muhabbeti bitecek, yolcu edeceğiz 

kapıya, sokağa kadar da yolcu ederdi büyüklerimiz, böyle saygı vardı 

bizde, öyle sevgi vardı. Öyle görmüşler, bizi böyle yetiştirdiler. Anneleri-

miz-babalarımız yok haliyle Kur’an’ı öğrettiler bize o yaşta. 6 yaşından 

13 yaşına kadar, ayda 10 lira hocaya para ödeyip bize Kur’an öğrettiler.
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Allah’a şükürler olsun çabaladık, namusumuzla çalıştık, belli bir duru-

ma geldik. Çocuklarımızı da iyi bir seviyeye getirdik, okuttuk, üniversiteli 

yaptık, işadamı yaptık. Hep mücadeleyle, hep büyüklerimizden görmüş 

olduğumuz derslerle bunları yaptık.
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Memduh Fedai 
Rumeli, 1938

Buraya geldiğimiz zaman neredeyse hiçbir şey yoktu buralarda. İnekçi 

bir arkadaşın binasıyla birkaç tane daha bina vardı. Rahmetli kayınpe-

der de bir bina yapmıştı, biz de onun yakınında diye burayı aldık.

GELEN AKRABASINI ÇAĞIRIRDI

Zaten hep böyle gelen komşusunu, köylüsünü, akrabasını çağırdı. Birer 

birer geldi insanlar, gelen aldı arsasını, yaptı evini, yavaş yavaş doldu 

buralar. Tabii gelenler tanıdık olduğu için maddi manevi yardım eder-

dik onlara. Yani o zaman kim geldiyse, diyelim ki Ahmet… Ahmet zaten 

kendi insanımız, kendi köylümüz, onun için ne gerekirse, elimizden 

geldiğince yapmaya çalışırdık.

Mezarlığın orada çeşme vardı. O çeşmeden gidip su doldururduk; ama 

kovayla, ama testiyle, elde ne varsa onunla gidip o günkü işi görecek 

kadar 2-3 kova su taşırdık. Çeşme başında bazen beş kişi, bazen on kişi, 

bazen onbeş sıra bekliyor olurdu. Mecburi bekleyeceksin, sıran gelecek, 

dolduracaksın. Yaşlılar gelirse, orada fazla bekleyemeyecek durumda 

olduklarından, onlara müsaade ederdik, doldururlardı. Biz çocuğuz, 

nasılsa bekleriz. 

İşte oyun sohbetlerinden başka ne düşünürsün? Nereye gidelim, hangi 

bahçeye gidelim? Bütün her taraf bahçeydi, her çeşit meyve ağacı vardı. 

Erik, armut, kayısı, şeftali, incir… Canımız ne çekerse, bahçelere girer 

yerdik. Fakat hiç kimse de niye alıyorsun, niye yiyorsun, niye koparıyor-

sun demezdi. Altımız bahçe, üstümüz bahçe, solumuz bahçe, sağımız 

bahçe, her taraf bahçeydi. 

Akşamları kahvede on onbeş kişi toplanırdık. Senin- benim demeden 

çay, kahve, peynir Allah ne verdiyse getirir, masanın etrafında topla-



304 Zeytinburnu Anı Defteri

nır; şamata gırgır vakit geçirirdik. Bir gün, köşede oturuyoruz. Bizim 

bir köylünün elinde file geçerken camide ezan okunmaya başladı. Fileyi 

bana verdi “Eve götür” dedi. “Şimdi götüremem” dedim. Enseme bir to-

kat vurdu, ben fileyi aldım, evine götürdüm. Rahmetli babama anlatmış 

durumu. Rahmetli babam da gelip bana “Bugün ne oldu?” diye sordu. 

Yok bir şey, ben unutmuşum bile. “Yok, bugün Ahmet Ağa’yla ne oldu?” 

dedi. “Böyle böyle” dedim. “Bir daha, biri sana al bunu getir veya şunu 

yap diyip de yapmadığını duyarsam işte o zaman benimle görüşürsün” 

dedi. Ondan beri herhangi bir ihtiyara, gence hiç saygımı eksik etme-

dim. Çünkü biz terbiyeyi bu şekilde aldık. Büyüklere saygımız sonsuz-

du.  Aslında babam hiçbir zaman bize bağırıp çağırmamıştır. Hiçbir 

zaman tokat da yemedim ondan. İstediğini sakince, gerektiği gibi an-

latırdı. “Şunu şu şekil yaparsan daha iyi olur, bu şekilde hareket edersen 

kötü olur” gibi. 

MAHALLENIN KIZLARI

Mahallede kimse birbirinin ailesine, kızına bakmazdı. Yolda görsen, 

herhangi bir konuda yardıma ihtiyacı olsa yardım edersin. Mahallenin 

kızları işe giderken arabada karşılaşsak mutlaka parasını verirdim. Öy-

leydi çünkü, komşu kızın dolmuş parası ödenirdi. Yolda ağır yükü var 

mesela, seslenirdik verirdi, götürüp evine bırakırdım. Hasılı mahallede 

hiç kimse birbirinin kızına ailesine bakmaz ama onlara yardım ederdi. 

Yine mesela komşunun birinin kızını görmeye gelecekleri haberi gelin-

ce, komşular elinden geldiğince poğaça, kek vesaire hazırlar gelirlerdi. 

Mesela işte benim hanım, başka komşu hanımlar evde hazır bulunur, 

gelenlerle sohbet eder, o arada kız da çay ikramı yapardı. Diyelim ki kızı 

beğendiler, istemeye geldiler. Bütün mahalle soruştururdu nasıl insan-

lar, nedir, ne değildir… Böyle araştırılınca makul gördüklerinde kızı ve-

rirler, makul görmezlerse yok derlerdi. 

Arkadaşlarım vardı, biri Şaban, biri Bayram, biri de Hüseyin. Hepimiz 

aynı memleketin insanlarıyız. 1956’dan beri gece gündüz beraberdik. 

Hepimiz birbirimizin evlerine girer çıkardık. Annesi, kardeşi, kız kardeşi 

hepsi oturur, yer içerdik. Hiç çekinme yoktu. Lafın gelişi buradan geçi-

yorum, annesi gördü. “Gel, börek yaptım, gel yiyesin” diye seslenirdi. Aynı 

şekilde benim annem de tatlı yapmış, kek yapmış, çay demlemiş, mahal-

ledeki çocuklara seslenirdi teker teker, “Kek yaptım, gelin yiyin” diye…

Biz sofra derdik, ayaklı, etrafında otururduk. Bazen filmlerde görülüyor 

ya dervişler gibi, o şekilde otururduk. Büyük başlamadan hiçbirimiz 

sofrada elimizi uzatamazdık. O başladıktan sonra biz de başlardık ye-

meye. Yemek yedikten sonra duası yapılır, kalkardık elimizi yüzümüzü 

yıkamaya. Tabii o zaman çeşmeler yok, leğende yıkıyoruz. Sürahi eli-

mizde büyüklerden başlayıp sonuna kadar su dökerdik. 

Memduh Bey ve eşi 
Fatma Hanım, 1964.

Memduh Bey, eşi Fatma Hanım 
ve kardeşi Saliye Hanım, 1978.
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BAYRAM SABAHLARI

Bayram sabahları hep beraber camiye giderdik. Camiden çıkıp herkes 

evine giderdi. Bizdeki bayramlar kahvaltıyla değildi, tuzlusundan tut 

tatlısına kadar büyük sofra kurulur, yenilir, duası yapılırdı. Ondan son-

ra gider, birbirimizle bayramlaşırdık. Kestiğin eti fakire, kesmeye gö-

türdüğün zaman torbanın içinde gizli giderdi. Torbayı götürüp kapısını 

çalar, “Bunu annem gönderdi, babam gönderdi” deyip verirdik. 

Ben Kapalıçarşı’da karyola üzerine çalışıyordum o zaman. Fabrikaya 

giderken servis varsa servisle, servis yoksa yürüyerek gidiliyordu. Fab-

rikadaki arkadaşlarla da çok samimiydik. Evden börek yaptırırdım me-

sela. Tepsiyle fabrikaya götürür, oturup sabah kahvaltısını hep beraber 

yapardık. Onlar da getirirlerdi, ayrı-gayrı yoktu. 10-15 kişi beraber top-

lanır, yiyip içerdik. Maddi manevi birbirimize yardım etmeye çalışırdık. 

ELINDE SIMITLE YOL TEFTIŞ EDEN MENDERES

O karyola fabrikasında Rıdvan isminde bir arkadaşla beraberiz. Cebeci 

Han’da çalışıyoruz zaten, gece orada kaldık, malları yetiştirmemiz la-

zımdı. Gece 10.00-11.00 sıraları çıktık. Aksaray’a doğru yürüyerek geli-

yoruz. Rıdvan döndü, “Aaa Menderes”, dedi. “Ne Menderes’i?!” Bir baktım, 

Başbakan Adnan Menderes, elinde simit, yolda geziyor. Rıdvan yanına 

yaklaştı. “Selamünaleyküm”, “Aleykümselam”… “Paşam, hayırdır?” diye 

sordu. “Yok bir şey, yolu kontrol ediyorum” dedi Menderes. O zaman dar-

dı yol, bir tek tramvay gidiyordu. Yan yana biri gidiş, biri geliş yol görün-

ce millet o zamanlar “Menderes buraya uçak mı indirecek?” diyorlardı. 

İşte o gece Menderes’i yolda gördük, tanıdık. 
Memduh Bey ve 
arkadaşları, 1963.

Havalandırma fabrikası, 
Vita Teknik, Kale Kilit 
yakınları.
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Mennan Çayır
Rumeli, 1957

Burası üzüm bağlarının ve dut ağaçlarının çok olduğu bir bölge olduğu 

için o zamanlar buranın adı Tepebağ Dutluk Mevki olarak geçerdi. Or-

manlık, ağaçlık, eski Anadolu köyleri gibiydi. Bunu en güzel kim tarif et-

miş derseniz, Cem Özveren,- şu an Amerika’da, yazar- şöyle tarif etmiş: 

“Kaybolan Kır Tepebağ”. Öyle güzel yeşillik, ağaçlık bir yerdi ki. Mesela, 

şu anda bulunduğumuz bölge bizim, buğday ekilirdi buraya. Evlerin 

kendi üzüm bağları vardı. Benim kendi evimin üst tarafı gecekondu, alt 

tarafı tamamen asma bahçeleri ve dut ağaçlarıydı. Onun yanında Abi-

din Bey’in çiftliği vardı. Onun yanı da işte şimdiki Mithat Paşa tramvay 

durağı, Mithat Paşa Çiftliği idi. 

Arap Halim, Hattat Halim Efendi, o da buradaki çiftlik sahiplerinden 

birisiydi. Yine Orhan Aytek’in babası Necmettin Aytek’in de bir çiftliği 

vardı. Şu anda UPS Lisesi’nin bulunduğu yer de Hazım Amca’nın çiftliği 

idi. Hatta Cem Özveren kitabında o çiftlikten şöyle bahseder: “Silivri-

kapı’dan içeri Tepebağı’na girerken Hazım Amca’nın çiftliğine girerdik. 

Orada mor sümbüller…” Hakikaten sümbül, erguvan ve leylak ağaçları-

nın çok olduğu bir bölgeydi burası. Kendi bahçelerimizde var olan şey-

ler bunlar, yani hayal mahsulü değil, hepsini gördük yaşadık. 

Fatih’in fethettiği yer İstanbul sur içidir. Orada yaşayan aileler Tepe-

bağ’ına akın akın pikniğe gelirlerdi. Ambarların bulunduğu yerde bir 

hara vardı, at yetiştirirlerdi. Biz de çocuktuk, ağaçlar o kadar sıktı ki o 

ağaçları yararak geçer, atların beslenmesini, eğitilmesini izlerdik. He-

men onun yanında da Destan Amca ve Abdurrahman Amcalar vardı. Bir 

çukur, etrafı ağaçlık, papatya çiçeklerinin çok olduğu bir yer… Biz ora-

da yalınayak top oynardık. Ambarların şu anda bulunduğu yer de çukur 

olduğu için orada da top oynardık. Etrafında ceviz ağaçları ve iki ayrı 

tepede iki kardeşin ahşap çiftlik evleri vardı. 
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MEYVEYE PARA VERMEZDIK

Burada meyvenin envai çeşidi vardı. Armut, nar, bizim çağla bademi 

dediğimiz ağaçlar… Olmayan tek şey, ben kendim görmedim yani, por-

takal ve mandalina… Onun dışında meyve olarak yok yoktu, meyveye 

para vermezdik. Adı üstünde Tepebağ Dutluk Mahallesi, dut çok. Dutlar 

tenteyle silkelenir, sonra ağaçtan bir tablanın içine konulur ve satılırdı. 

Burada dutun ticareti yapılırdı yani. 

Buranın başka bir özelliği de şuydu: Yoğurtçumuz vardı bizim. Omuz-

larında iki taraftan sarkan ahşap kovalarla yoğurt satardı. 70’li yıllara 

kadar bakkal da yoktu, fırın da… Şu anda Silivrikapı’da bir kilise var, 

yanında Manastır Kafe, bizim ekmek fırınımız oradaydı.

Okul da yoktu bu mevkide. Okul için de yine Silivrikapı’ya giderdik. 

Benden büyük olanların büyük çoğunluğu Fatih’teki Bade Okulu’nda 

okumuştur. Buradan mezarlıkların arasından Silivrikapı’ya geçerdik, 

sonra surların içine girer okula giderdik. Daha sonra Şemsettin Sami 

Okulu açıldı, ben 4. Sınıfta oraya geçtim. 

EVLERDE KAPI YOKTU

Burada insanların komşuluk ilişkileri müthişti. Evlerde kapı yoktu, birer 

tahta kapı, nasıl diyeyim, öyle kapılar ki arkasında bir mandal, iple çe-

kersin, açılır, girersin. Komşu eve geçerken bahçeden bahçeye geçersin, 

arada duvar yok, böyle bir gereksinim yok. Niye? Hırsızlık yok çünkü. 

Düğünler de sokakta yapılırdı. O zaman şimdiki gibi salon kültürü yoktu. 

Komşular düğün için yemek yaparlardı. Cenazelerde de o şekilde, ma-

hallemizin yaşlı kadınları toplanır yemek yaparlardı. Başka bir mahal-

leye bir düğüne gidildiği zaman, o mahalledeki gecekonduların anah-

tarları oranın en yaşlı insanına bırakılırdı. Böyle büyük bir itimat vardı. 

AYLARCA KAR KALKMAZDI

Biz çocukluğumuzu burada doyasıya yaşadık, her tarafa gidebiliyor-

duk, yalınayak geziyorduk. Aynı zamanda bir av bölgesiydi burası, ava 

gelirdi insanlar… Kışı da çok müthiş olurdu buraların, zaman zaman 

okula gidemezdik. Bir Necip Amcamız vardı, Allah rahmet eylesin, okul 

yolumuzu açardı bizim. Çünkü bazen 1-2 metre kar olurdu. Günlerce, 

aylarca kar kalkmazdı buradan. Hasılı yazın insanların pikniğe geldiği, 

ama kış şartlarının da çok zor olduğu bir yerdi. 

O zamanlar evlerde elektrik, su yok, yol desen hiç yok, hepsi toprak yol. 

Ulaşılması zor olduğu için insanlar çizme giyerdi. Çeşme de yok civar-

da, biri 22 Sokak’ta, diğeri 27 Sokak’ta iki kuyu var. 27 Sokak’takinin 

rumlardan kalma adı Puzer’di. 22 Sokak’taki kuyunun başında kadınlar 
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toplanırdı. Annemin sırtında bir sopa, uçlarına asılmış iki kova… Kuyu-

dan su çeker doldururdu kovaları. O kuyu hala var, bir bakkalın altında 

muhafaza ediliyor. 

Bayrampaşa’da 60-65’li yıllarda bir kolera salgını oldu. Annem akraba-

larından dolayı oradaydı, o da koleraya yakalanmış. Buradan Bakırköy 

Devlet Hastanesi’ne götüreceğiz, yol yok. En küçük amcam aldı annemi 

sırtına, Londra Asfaltı’na kadar çamurun içinden bohça gibi taşıdı. Am-

bulans bizi oradan aldı. 

GÖRMEDEN BILEMEZSIN

Buralar bir tabiat harikası… İnsanlara ne anlatırsan anlat görmeden 

bilemezler. Bazı yeri görmek lazım, hani derler ya görmeden bilemez-

sin, müthiş bir yer, güzellikleri müthiş olan, meyve bahçeleri müthiş 

olan, insanların nüfus olarak daha az olduğu, komşuluk ilişkilerinin 

çok müthiş olduğu bir bölge… Ama şunu da söyleyeyim, fakirliğin ve 

yoksulluğun diz boyu olduğu bir yer. İnsanlar birbirine çok yakındı. 

Bir akşam o eve, bir akşam bu eve… Gaz lambalarının altında o kadar 

muhabbet edilirdi ki…Yine bayramlarda kapı kapı gezerdi herkes, kom-

şular birbirine gidip gelirdi, oturulup muhabbet edilirdi. O zaman çok 

fazla para yoktu, hediye olarak bir mendil verirlerdi, bazen 25 kuruş, 

bazen delikli paralar verirlerdi; ama insanların huzuru, mutluluğu 

çoktu. Çünkü kimse kimseyi hor görmüyordu; kibir, gurur yoktu. 

Bir yerde birisinin başı ağrısa bütün mahalle oradaydı. Benim yanımda 

rahmetli Fettah ağabey vardı, onun kız kardeşi de benim dayımın ha-

nımı. Bir gece bağırsak düğümlenmesi oldu. Arabamız yok, ambulans 

zaten hak getire! Bizim rahmetli bir Zarko vardı, adı Zaim’di – sonradan 

beyin kanamasından öldü arkadaşımız- 56 model bir arabası vardı. O 

arabayla hastayı can havliyle alıp Haseki’ye zor götürdük. Ama bütün 

mahalle ayağa kalkmıştı. 

MUŞ VARTO DEPREMI’NDE GELENLER

Büyük Muş Varto depreminde hiç unutmam, bir tane Mahmut diye bi-

zim yaşımızda bir arkadaş gelmişti. Aynı yaştaydık. Onunla muhabbet 

ediyorduk. Muhabbet ediyorduk ama aslında o Türkçe’yi konuşamıyor-

du. Onları buraya devlet gönderdi, insanlar evlerini açtılar, yemeklerini 

paylaştılar. Düşünün, o kadar insan geliyor, buradaki evler zaten gece-

kondu, bir buçuk oda var, yarısını ona veriyorsun, her şeyi paylaşıyor-

sun. Aynı dili bile konuşamıyorsun oysa. Çünkü bizim burası genellikle 

Arnavutların yoğun olduğu bir bölge. İnsanlar kendi aralarında Türkçe 

konuşmuyorlar. Ben ufak olduğum için biliyorum ama babam amcam 

Türkçeyi burada öğrenmişler. O insanlar Türkçeyi bilmiyor, biz onların 

dilini hiç bilmiyoruz. Ama yemeğimizi paylaştık. 
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MENDERES’IN FIRLAMALARI

Biz Yugoslavya’dan muhacir olarak Menderes döneminde geldik bura-

ya, Orhan Aytek öyle anlatırdı. Bir İbrahim amcamız vardı yukarıda, biz 

onun bahçesinden dut çalardık. Bizim bahçede dut yok mu? Var, ama 

çocuktuk, dut çalardık. O da bize “Ulan Menderes’in fırlamaları, ulan 

Menderes’in kopilleri” diye bağırırdı. Çok kilolu bir amcamızdı. Büyük 

ihtimalle babamlar Menderes döneminde geldiği için, Menderes’e karşı 

ayrı bir sempati duyuyorlardı. Çünkü 1912 Balkan Savaşları, daha son-

ra Birinci, İkinci Dünya Savaşları, Arnavut, Müslüman Arnavut, Müslü-

man Türk, Müslüman Boşnak, Müslüman Torveş, Pomak, hatta ve hatta 

Müslüman Makedon, 2.5 milyona yakın insan Balkanlardan buraya göç 

ederken kaybolmuş. Kimin nerede olduğu belli değil. 

KÜÇÜK PANAYIRLAR: HEM EĞLENCE, HEM TICARET

Bizim o dönemki eğlencemiz panayırlardı aslında. Televizyon yok, kü-

çük radyolar var sadece. İki büyük top sahası vardı burada. Biri Mithat-

paşa tramvay durağının orada. Zeytinburnu’nun tamamı toplanırdık 

o sahada. Kimi gelip salatalık doğrar, kimi köfte ekmek yapıp satardı. 

Yumurtalar vardı mesela, yumurtaları boyar tokuştururduk. Sırf ondan 

para kazanan, ekmeğini kazanan, ailesini geçindiren insanlar vardı. 

İşte bu panayır yerinde bütün Zeytinburnu’nu bir arada görebilirdin. 

Zeytinburnu çok nüfuslu bir yer değildi -ki Zeytinburnu hâlâ bile öyle- 

bir köşeden bir köşeye yürüsen 15 dakika, nüfusun az olduğu bir yer, 

herkes birbirini burada görürdü, burada muhabbet ederdi, burada kay-

naşırdı.

Haftada bir gün sinemaya gidilirdi bir de. Ailecek sinemaya gider, çe-

kirdek çıtlatılırdı. Benim kız kardeşimin adı Hülya mesela. Bir Kadriye 

Ablamız vardı, Allah rahmet eylesin, anneme “Adını Hülya koy bu kızın” 

demiş. Niye? Hülya Koçyiğit’ten geliyor. Bunların dışında bir eğlence, 

bir lüksümüz yoktu.
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Menşure Günaydın 
Trabzon, 1941

Ben buraya Trabzon’dan geldim. Önce beyim geldi, burada bir bekçiliğe 

girdi. Bizi bir-iki ay sonra memleketten gelip aldı. Geldim, burada otur-

dum ve burada kaldım. 

Geldiğim zaman burada iki kulübe vardı. Birisi kereste doluydu, biri-

si çimento doluydu. Ben onların içinde 2-3 sene yaşadım evsiz. Ondan 

sonra işte benim beyin bu inşaatları yapmaya başladı. Buraları hep o 

yaptı, başka yerlerde inşaatlara atıldı. 

MELEK TEYZE VE ILK ELBISE

Biz beyimle akraba idik. Biz geldikten sonra rahmetli ağabeyim geldi, 

sonra küçük kardeşim geldi, eniştem geldi, böylece tanıdıklarla doldu 

burası. İlk geldiğimde komşularımız da oldu tabi. Onlarla da tanıştık. 

Sizden iyi olmasın, onlar da çok iyiydiler. Bahçeleri vardı, “Hiç sorma, ne 

lazımsa al yemek pişir” derlerdi bana. Çekinirdim, yine gider sorardım. 

“Melek teyze, ıspanak alacağım sorması ayıp”, derdim. “Gel kızım gir al, 

soğan al, ıspanak al, marul al oradan, salata yap, domates al” derdi. 

Ben de bahçe işlerinde onlara yardım ederdim. Çapa yapardım onlara, 

ayıklardım yani. Sonra kadın bir basma aldı, beni terziye götürdü, elbise 

diktirdi bana. Bir basma elbise… Unutmam hiç onu. İlk onun elbisesini 

giydim. Allah rahmet eylesin, iyiydi, çok iyiydi. Yalnızdım burada, kim-

sem yoktu. Bir komşu gelirse beni çağırır, tanıştırırdı. “Bu bizim bek-

çinin hanımıdır, köyden geldi” derdi. “Ay ne güzel hanım, ay ne kadar 

güzel” derlerdi benim için.

Beyim benden büyüktü. O yüzden beni hep beyimin kızı zannederlerdi. 
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Mandıra vardı, süt alırdım. Birkaç sefer parasını da almadı Allah için. 

Hatta kapıma getirdi, yine parasını almadı. Bu tarafta da vardı sütçüler, 

onlardan parayla aldık. 

Rahmetli Tatar’ın hanımı vardı, yaşlıydı biraz teyze, onunla daha çok 

muhabbet ederdim. O daha çok gider gelirdi bana, kendi milletini an-

latırdı bana da memleketimi sorardı. Bir ana gibi görürdüm o teyzeyi. 

Ben gittiğimde de sorardı, “Kızım, yemeğin var mı, ne yemek yaptın, ne 

pişirdin?” Deterjanımı bile sorardı. O zaman sabun vardı çoğunlukla, 

hiç unutmam, çamaşırları yıkayacağım diye sabun bile vermişti bana.

İki torunu vardı rahmetlinin. Bakkala giderken beni camdan görseler 

bana gelmek isterlerdi. Kucağıma alıp götürürdüm bakkala, sonra ev-

lerine bırakırdım onları. O kadar severlerdi beni.

BUNLAR BIZI GÖRÜYORLAR MI?

Aslında o eve televizyon seyretmeye de giderdim. Giderdim, orada otu-

rurduk, bakardık televizyona biraz, eğlenirdim gelirdim. Televizyon 

dediler, ne bileyim ben, öyle bakardım. Adamları gördükçe “acaba” der-

dim, “bunlar bizi görüyorlar mı, görmüyorlar mı?” Ne kadar olmasa çe-

kiniyoruz. Erkek kendi evine gelecek, uzanacak, yatacak, giyecek pija-

masını, pijama giyen bir kişinin yanında biz oturmazdık. Yani öyle bir 

çekingenliğimiz vardı, hâlâ da var. Sonra biz de meraklandık, televizyo-

numuz olsa da evde seyretsek dedik. O sırada radyomuz bile yok. Son-

radan radyomuz, teybimiz oldu. En sonunda da televizyonumuz oldu, 

Allah’a şükrettik, evimizde oturduk. 

Ramazanlarda da hem yemek alışverişi yapardık, hem birbirimize gi-

der gelirdik. Yani bir şey pişirirsin değişik, sen götürürdün bir tabak, o 

senin bilmediğin bir şey pişirirse sana verirdi bir tabak. Birbirimizi de 

çağırırdık, toplanırdık, nasıl şimdi oluyor, öyle gider gelirdik. 

Benim burası serbest olduğu için ocak yakardık. Yufka açardık. Dışarı-

da kapıda sacımız vardı, makarna keserdik. Güzel yağlı şeyler yapardık 

bazen, çay demler oturur muhabbet ederdik. 

Burada su yoktu, elektrik yoktu. Orada bir kuyu vardı, kuyuyu da gene 

bizim rahmetli vurdurmuştu. Ondan su çekerdim. Devamlı tenekeler-

le, kovalarla su çeker, taşırdım buraya. Elde çamaşır yıkardım. Çamaşır 

makinesi yok, buzdolabı yok. İçme suyumuzu nereden alıyorduk? Aşa-

ğıda bir çeşme vardı, oradan taşırdım. 

İşçilerin elbiseleri hep çamur, dizden aşağı botlar, çizmeler, onları yı-

kardım, kurutamazdım. Soba doğru dürüst yoktu, küçük bir soba, odun 

yakardık onda, onun yanında kurutuyordum. O yana çeviriyorum, bu 

yana çeviriyorum; sabaha kadar uğraşıyordum kurutayım, sabah giyip 

işe gidecekler. 
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Bize burada hazır kesilmiş soba odunları aldılar. Küçük bir sobam var-

dı, teneke sobası küçük, bir-iki sene onunla idare ettim. Ondan sonra 

da bu inşaat başladı, orada kırık dökük odunlar olurdu, onlardan toplar 

yakardık. Arada yine hazır alırdık, öyle idare ederdik.

Ben buraya geldiğimde hiçbir şeyim yoktu. Üstümde ne varsa onunla 

geldim. Ne yatağım vardı, ne battaniyem vardı, ne bir montum vardı sa-

rılmak için. Kulübenin içinde öyle soğukta sabaha kadar ben çocuğumu 

sallardım. O zaman 1.5 yaşında mı neydi, memleketten getirdim onu.

 Yukarıda bir otel vardı. Rahmetli oradan iki kat yatak aldı. Onda yatardı 

herkes, bir yatakta 2-3 kişi, ben ayakta kalırdım. Sırtımı tahtalara dayar, 

çocuğu ayağımın üstünde sallardım. Yastık bile yoktu çocuğun başının 

altında. 

Beylerimizden çekinirdik, her şeyi de serbest konuşamazdık onlarla. Bi-

raz aksiydi de benim beyim, çok da kıskançtı. Bir tane rahmetli yengem 

“Ağabey, sen karını güneşten de kıskanırsın” dedi. “Evet, kıskanıyorum” 

dedi. Bu yüzden kendi başıma bir yere çıkıp da gidemezdim. İstanbul’un 

hiçbir yerini bilmem. 

BAKKALA GITMEYE ÇEKINIRDIM

Bakkalımız vardı. “Ne istersen al” derdi bana, “istediğini al, hiç çekin-

me” derdi, ama ben içeri girmeye çekinirdim. Böyle kenarda durur-

dum, orada ufak cam vardı, o camdan beni görür hemen çıkardı. İs-

tediklerimi söylerdim, oradan verirdi bana istediklerimi. İçeri girmeye 

çekinirdim. Bir yerde yabancıysan ne kadar olmasa da illa yabancılık 

çekiyorsun. Bakkalın parasını beyim haftadan haftaya öderdi. Param 

olduğunda parayla aldım, olmadığında veresiye alırdım. Bakkalda bir 

defter vardı, bende de bir defter vardı. Defteri alır giderdim, ne aldığımı 

oraya yazardım. 

BAYRAMDA GELEN ET

Kurban bayramında namazla kalkardık. Adamları, camiye gidenleri 

yollardık; biz arkadan hemen çay koyardık, kahvaltıyı hazırlardık. Ge-

lirdiler, kahvaltımızı yapardık. İlk kurban eti de bana o Tatar komşudan 

gelmişti. Onu güzel yıkadık, kavurduk. O zaman rahmetli ağabeyim 

vardı, eniştem vardı burada, burada çalışırdılar. Hiç unutmam, dışarı-

da bir ardiyemiz vardı, onun dışında masa vardı. Kavurmanın yanına 

çay yaptım, o masada bir sofra kurdum. Oturduk, yedik. O anı hiç unut-

mam, orada güzel et yedik, çayımızla beraber kahvaltı ettik, doyduk. Ho-

şumuza gitti yani.
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Metin Özvar
Artvin, 1943

“ISTANBULLUYUM” DIYEBILMEK IÇIN SUR IÇINDE OTURMAK LAZIMDI

Beykoz’dan geldik biz buraya. Rahmetli annem gelip burada bir yer bu-

lup almış. Eskiden İstanbulluyum diyebilmen için Yedikule’de, surların 

içinde olman lazımdı. Dışındakileri kimse tanımıyor. Yeşilyurt, Yeşilköy 

falan yoktu o zaman, bataklık orası. Bakırköy, Soğuksu, o taraflarda hiç-

bir şey yok. Halkalı’da işte askeriye vardı o zaman.

Mahallede bir gecekonduya geldik elbette. Babam rahmetli olmuştu, 

dedem gemilerde aşçıbaşı olarak çalışıyordu. İlk taşındığımızda bir iş 

için evden çıktık. Annem benden önce eve döndü. Ben dönerken eevi 

bulamadım. Sokak yok ki! Yollar Arnavut kaldırımı bile değil, taş. Geldi-

ğimiz zaman yazdı. Bunun bir de kışı var tabii. 

Ortaokulu burada bitirdim. Geldiğimiz mahalle 53,9 sokak. Her taraf 

gecekonduydu, herkes herkesi tanıyordu, iyi komşuluklar vardı. Gelir 

gelmez bize sahip çıktılar. Nereden geldiniz, nasıl geldiniz diye sordu-

lar. Çoğunlukla zaten göçmen vardı burada, sonra Karadenizliler, pe-

şinden de Tatarlar geldi. Böyle böyle çoğaldık. 

Komşularımızdan saatçi Yusuf Ağabey ve Leman Hanım’ı hatırlıyo-

rum, çok iyi insanlardı. Adanalıydılar. Bizi ilk sahiplenenlerdendi onlar. 

Karşımızda Gönenli bir teyze vardı, ismini hatırlayamayacağım. Onun 

yanında sonradan samimi olduğumuz rahmetli Satılmış Ağabey vardı. 

Onun yanında da Ahmet Kulaş vardı. Hepimiz top sevdalısıydık. 

ELINLE BALIK TUTARDIN

O zamanlar balık bol, elinle balık tutarsın İstanbul’da, o kadar bol. Me-

sela bir bahçede balık pişiyor, öbür bahçedekiler çay kaynatmış, dem-
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lenmesini bekliyor. Balığı bir tepsiyle, bir tabakla öbür bahçeye uzatır-

sın, onlar hemen çay verirler, öbür taraftan helva gelir. Herkes herkesin 

evine rahatlıkla girer. Hiçbir zaman yüksünmez. Çoğu kişi evini kilit-

lemeden evden çıkar gider. Kapılar açık, bahçeler açık, herkes herkesi 

tanıyor. Velev ki birisi, bir yabancı mahalleye geldi, bizim mahallemize 

geldi. Mahallenin delikanlıları hemen çevirirdi. “Gel hemşerim bakalım, 

niye geldin sen buraya, ne var, ne arıyorsun, birisini mi arıyorsun, ev 

mi arıyorsun, yoksa bir akrabanı mı arıyorsun, bir ihtiyacın mı var, niye 

dolaşıyorsun burada” diye sorar, ama böyle sert tavırla değil. O zaman 

kötü niyetli insan dahi hemen bir duraklardı, derdi ki: “Ben burada ev 

arıyorum” ya da “Ahmet’i arıyorum, Mehmet’i arıyorum”. Onu alır götü-

rür, bir çay ısmarlar, ihtiyacını görürler, gönderirlerdi. 

BIR DÜDÜKLE IŞ BITERDI

Gece iki bekçi vardı, birisi Hüseyin amca, biri rahmetli Kadir Bey. Şimdi 

caddedeki dükkânını kızı çalıştırıyor. O zaman bir düdükle iş biterdi. 

Nasıl? Hırsızlığa gelmiş, arsızlığa gelmiş biri olursa, yani gelemezlerdi 

de diyelim geldiler, bir düdük çalardı bekçiler, kaçıp giderlerdi. Zaten 

gelen yok, gelmezlerdi. Bir de Yeşitepe Karakolu vardı. Zeytinburnu’n-

daki ilk iki katlı binalardan biriydi. Ama yine de derme çatma bir binay-

dı. Başkomiser Vanlı İbrahim vardı hiç unutmuyorum, çok iyi insandı. 

Muhtarımız 40-45 sene burada muhtarlık yapmıştır, Ahmet Kambur. 

FABRIKADAN TOZ AKIYORDU

Etrafımızda 8-10 fabrika vardı. Mesela, Bozkurt Fabrikası, Akfil Fabrika-

sı, Mensucat Santral, dericiler, çimento fabrikası. Marmara Forum’un ol-

duğu yer o çimento fabrikasının ocağıydı. Halk bu fabrikalar için burayı 

seçmişti zaten. Sabahleyin herkes işine çıkar, yürüyerek gidip gelirdi. 

Bahçede akşam çay içiyoruz, hava nemli, hava sıcak, fabrika bacası tüt-

müş, duman çıkıyor. Çimento yapılıyor ya! Gece eve giriyorum, elimi 

başıma bir vurdum, baktım ki o çimentonun tozundan başım betonlaş-

mış. Daha dün yıkanmışız, bugün de su yok. Haftada bir yıkanıyorsun 

zaten. Toz akıyordu o fabrikadan hasılı, 15-20 sene onun kahrını çektik. 

Etrafımızda Yedikule Göğüs Hastanesi ile Ermeni ve Rum hastaneleri 

vardı. Kızılay’ın da gayet güzel bir dispanseri vardı, bir de Verem Dis-

panseri vardı. Sonradan bir tane daha dispanser açıldı, ama kapandı. 

Genelde insanlar Kızılay’a gider, orada tedavi olurdu. 

EVIMI KAYBEDIYORDUM, IŞARETLEDIM

Bunu söylemekten vazgeçmeyeceğim. 17-18 yaşlarındaydım, genç ada-

mım ama sokaklarda her şey o kadar birbirine girmiş ki evi iki sefer 
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kaybettim. En sonunda evi işaretledim. Şuraya geliyorum, burada kah-

ve var, ondan sonra bu var, diye diye kafamda işaretleyerek evi bulu-

yordum. 

BAYRAMLARDA YARDIMLAŞMA

Fakat insanlık, arkadaşlık, kardeşlik, komşuluk başkaydı. Her bayramda 

mahallemizin ileri gelenleri, mesela Ahmet ağabey, Demirdöküm’de ça-

lışan Ahmet Kulaçoğlu ile başkomiser evleri beraber dolaşırlar, ihtiyacı 

olanları tespit ederlerdi. Sonra bütün esnafı dolaşır, hali vakti yerinde 

olanlara haber verir, ihtiyaçları karşılamaya bakarlardı. Yetim çocuk-

ları kimseler görmeden alıp götürür, giydirirlerdi, Osmanlı’da olduğu 

gibi. 

Zaten bayramlarda kimse kapısını kapatmazdı. İlk gün herkes evin-

de bayramlaşırdı. Çocuklara mendil verilirdi, içlerinde para olurdu o 

mendillerin. 50 kuruş ve 1 lira gümüştü. 25 kuruş vardı, 10 kuruş, bir 

de 40 para. 1 kuruş 40 para yapardı. Ama onunla simit alıyordun. Tren 

15 kuruştu, mesela. O bayramlarda çocuklar sevindirilir, fakir fukara 

gözetilir, durumu olan insanlar da hakikaten iyi insanlardı. Bayramlar 

dışında da yardım ederlerdi. Mesela kışın odun kömür ihtiyaçlarını kar-

şılarlardı insanların.

O zamanı ben özlüyorum şu anda. O zamanki dürüstlüğü özledim, o 

zamanki arkadaş canlılığını özledim. O zaman yapılan hayırları özle-

dim. Hiç kimse aç kalmazdı. Neden kalmazdı? Çünkü komşuluk vardı. 

Herkes herkesi tanırdı.
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Metin-Nefise Pektemiz
Çanakkale, 1950

METIN PEKTEMIZ: 1968’de Zeytinburnu’na geldik. Mustafa Sarıer’den 

biz bu oturduğumuz konduyu satın aldık, oraya yerleştik. Yollarımız 

hep çamurdu, çizmelerle dolaşıyorduk. Sonra okul hayatımız başladı. 

Okuldan sonra komşularımız vardı yanımızda, Ali Bey vardı. Ali Bey’le 

tanıştık. Onun suyu vardı, kovalarla gider, sıraya girer su alırdık ondan. 

NEFISE PEKTEMIZ: İlk geldiğim zaman çamur içindeydi her taraf, ça-

maşırımızı Ali Bey’den aldığımız suyla leğenlerde yıkardık. Üç elti birer 

su alırdık, kayınvalidem de çamaşırları asardı. Öyle vakit geçirirdik ve 

çok mutluyduk. 

METIN PEKTEMIZ: Aldığımız su tabiki kuyu suyuydu. Terkos suyu yoktu 

o zaman buralarda. Bir tek çeşmemiz vardı, terkos suyu bir tek ordan 

akardı. Zeytinburnu tarlaydı hep, sağ, sol her taraf yeşil…

Babam taksi şoförüydü, arabada çalışıyordu. Yanımızda Mustafa Beyler 

vardı, kendi inekleri vardı, at arabası vardı. O zaman komşuluk vardı, 
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birbirimize gelir giderdik, otururduk. Bizim zaten evimiz konduydu, tek 

kat üzerine yapılmış bir kondu... Bahçemizde otururduk, çayımızı içer-

dik. Akşam kapılarımızı kapatmazdık, öyle hırsızlık yoktu. 

En zenginimiz Mustafa Sarıer’di köşede, biz yeri ondan aldık. Onun yeri 

çoktu, aşağı yukarı bir dönüm yeri vardı. Tam köşe başıydı. Biz de ye-

rimizi ondan aldık, oturmaya başladık. Onun köşeye kadar yeri vardı, 

etrafını çevirmişti. Bu yüzden en zengin oydu. Onun haricinde daha 

ileride inekçiler vardı. 53 Sokağın sonuna doğru giderken inekçiler var-

dı. Oradan gider süt alırdık. Zeytinburnu’nda 53 sokak baştan sonuna 

kadar Arnavut kaldırımıydı.

NEFISE PEKTEMIZ: Dostluklar, komşuluklar çok güzeldi. Sevgi, saygı 

vardı. Eskiden eşimiz masaya oturmadan biz oturmazdık. Alışverişimi 

eşim yapardı, biz öyle alışmıştık. 

METIN PEKTEMIZ: Babamın arabası vardı, o arabada çalıştım. Sonra o 

zamanın parasıyla 200 liraya 1948 model bir Plymouth aldık. Rahmetli 

babam: “Bak oğlum, bunu çalışıp ödeyeceksin, ona göre ben bu araba-

yı alıyorum” dedi. Böylece babamın aldığı arabayla geceleri çalışmaya 

başladım. Gündüzleri kardeşim çalışıyordu. Arabanın parasını çalışa-

rak ödedik. Bir araba daha aldı bu sefer babam. Böylece sürüp gitti. 

Mehmet vardı, Manav Mehmet... Zeytinburnu’nda Manav Mehmet dedi-

ğin zaman tanımayan yoktu, 58 Bulvar’da dükkânı vardı. O da rahmet-

li oldu zaten… Onun Warszawa marka bir arabası vardı, o zamanların 

arabası, 48 model. Bir gün arabası yolda kalmış. Geldi, benim kapıyı tak 

tak vurdu. Saat sabah yedi. Manav ya, hale gidip geliyor, mal getiriyor 

arabayla. Kapıya vurdu, “Metin ağabey, bizim araba kaldı, bu arabayı bir 

çekebilir miyiz?” dedi. Çamura saplanmış araba, çıkamamış, stop etmiş, 

basmış basmış çalıştıramamış arabayı. Benim arabamla, arabayı çektik, 

çalıştırdık. “Sağ ol, Allah razı olsun” dedi, çok memnun oldu yani. 

Bir gece yine yatıyoruz, sabahı bayram, kapı çaldı. Gece saat 02.00-

02.30. Bir baktım kapıda yolun karşı tarafında oturan Ege diye bir arka-

daşımız. “Metin ağabey, hanım doğum yapacak, hastaneye gidelim” dedi. 

Çalıştırdık arabayı, hanımını aldık, doğru Süleymaniye’ye. O zaman Sü-

leymaniye Çemberlitaş’ta Süleymaniye Hastanesi. Oraya götürdük do-

ğuma, sabaha kadar orada bekledik. O zaman öyle bırakıp gitme yok-

tu, bekliyorsun, imza atıyorsun. Bekledik sabaha kadar, çocuk doğdu, 

“Hadi Metin ağabey, geri dönelim” dedi, döndük. 

Rahmetli babam sabahları erken kalkardı, ben kalkamazdım. Babam 

köşede beklerdi, mahallenin sakinleri çıksın da gidecekleri yere gö-

türeyim diye. Dört beş kişiyi alır, Beyazıt’a çarşıya götürürdü, bırakır, 

geri dönerdi. Saat dokuz olunca “Kalk oğlum, saat 09.00 oldu” derdi, 

ben kalkar, arabayı devralırdım. Böyle komşuluklarımız vardı. Kimse-

de araba yoktu burada, köşe başındaki Eminlerin vardı bir arabası, bir 
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de bizimki. Kimsede araba yoktu, onun için rahmetli babam onları alır 

götürürdü.

NEFISE PEKTEMIZ: Önceleri alışverişi kayınpederim yapardı. Bir baba-

anne vardı, o da alışveriş yapardı bazen. Kayınvalidem de yemek yapar-

dı, sonra ben yapmaya başladım. Eltilerimizle, çocuklarımızla oturup 

yerdik, öyle vakit geçirirdik. Hepimiz bir bahçedeydik. 

METIN PEKTEMIZ: Babamla olan ilişkim çok çok iyiydi. Biz 6 kardeşiz, 

babam hepsine ayrı ayrı sevgi ve saygı gösterirdi. Biz de babama büyük 

saygı gösterirdik. 

Çok yardımseverdi babam. Mesela, gene buralarda bir kadıncağız vardı 

Fatma Hanım teyze diye, Adanalı. Onun oğlu askere gidince geçinmek-

te çok zorlandı. Babam iki akşamda bir yemek götürürdü ona, ihtiyaç-

larını görür, para verirdi. Bizim iki arabamız olduğu için durumumuz 

iyiydi, babam da sağa sola çok yardım ederdi. Hale gittiğinde komşulara 

koca koca karpuzlar getirirdi. 

UFAK TEFEK ŞEYLERDEN PARA ALINMAZDI

Bir gece arabayla çalışıyorum, yolda kaldım. İn yok cin yok. Bu aşağı sa-

hil tarafındayım. O zaman sahil yolu öyle güzel asfalt yapılmamış, deniz 

vuruyor yol tarafına. Eski belediyenin, şimdiki evlendirme dairesinin 

orada, çamura saplandı kaldı araba. Çıkamadım. Kimseyi bulamadım. 

Hava da soğuk. Soğukta, o çamurun içinden yürüyerek geldim. Hüse-

yin Bey’in kamyonları vardı, onun kapısını çaldım. Hüseyin Bey kalktı, 

Allah razı olsun benimle birlikte geldi, benim arabayı kamyonuna bağ-

layıp çektik, çıkardık. Kapımıza kadar getirdik. Babam çıktı, “Oğlum, ne 

oldu?” dedi. “Böyle böyle baba, arabayı çalıştıramadık, çektik getirdik” de-

dim. Hüseyin Bey para istemedi, almadı para bizden, eskiden öyle ufak 

tefek işlerden para alınmazdı. Komşuyduk, komşuluktan dolayı kimse 

kimseye para karşılığı iş yapmazdı. Zaten pek para da yoktu. Çok kısıt-

lıydı. 53 Sokakta iki araba vardı, başka araba Zeytinburnu’nda sayılıdır. 

Parmakla gösterirlerdi arabası olan insanı o zamanlar, 

Semiha Şakir’in olduğu yerler hep tarlaydı. Zeytinburnu’nda Yeşiltepe 

vardı, Beştelsiz vardı şimdiki gibi, Şabanağa, vardı. O zaman Şaban Ağa, 

Şaban Ağa diyorlar, kim bu Şaban Ağa? Şaban Ağa orada büyük büyük 

yerler tutan, herkesin kendisinden yerler aldığı bir Arnavut. Oranın adı 

da öyle Şabanağa kalmış. Beştelsizler gözün alabildiğine tarlaydı. 67-

68’de oralar hep buğday ekiliydi. Geceleri oraya gitmeye korkardın. 

Bir su birikintisi vardı, kocaman. Çocuklar, genler oraya serinlemeye 

giderlerdi. Sahil yoktu zaten, deniz yola vuruyordu. Menderes tek yön 

asfalt yol yapmıştı. Kenarda kayalar vardı, deniz kayalara vururdu. O 

zamanlar öyle evler yoktu sahilde. 
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Ramazanlar çok güzel olurdu. Davulcular gelirdi, onlara birşeyler verir-

dik. Tam iftar saatinde eve gelirdim ben, yolda millet elinde pideyle koş-

tururdu. Ben de pide alırdım arabaya. Oruçlu kişi var mı diye sorar, pide 

verirdim onlara. İftarı açmaya gelirken, arabada oruç açardık böyle. 

Arnavut’umuz vardı, Laz vardı, Kürt’ümüz çok az vardı o zamanlar, 

Çerkez vardı, hepimiz de böyle bir aileydik. Mahallemizde bir aileydik, 

herkes birbirini tanırdı, birbirine gider gelirdi, bir komşuluk vardı. Ak-

şamleyin kapı önlerine oturur, sohbet ederlerdi. 

Türk sanat müziğini pek dinlemezdik. O zaman Ferdi Tayfur, Orhan 

Gencebay, Şükran Ay vardı eskilerden, Allah rahmet eylesin, onları din-

lerdik. Aşağıda Adnan Ağabey’in kirazlı bahçesi vardı, Şükran Ay oraya 

gelir, konser verirdi. Kirazlı bahçeyi Zeytinburnu’nda herkes bilirdi. 
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Mevlüt-Ayşe Çakmak
Isparta, 1939 - 1941

MEVLÜT ÇAKMAK: O zamanlar burası hep birer katlı gecekonduydu. 

Yollar çamurluydu. Dışarıda devamlı çizmeyle gezerdik. İki odalı bir 

gecekondumuz vardı. Tuvaleti dışarıdaydı. Ufak bir mutfak vardı, gaz 

ocaklarıyla yemeği yapardık. Dışarıda ufak bir yerimiz vardı, güğüm-

lerimi oraya koyar; sütü getirdiklerinde kilo kilo satardım. Lokantalara 

falan verirdim. Aşağıda Telsiz Mahallesi, Çırpıcı, Yenidoğan, Tepebağ, 

Nuripaşa Mahallesi, Kazlıçeşme, oralarda hep deri fabrikaları vardı. 

AYŞE ÇAKMAK: Önce Dörtyol’a geldik. Orada, bir gecekonduda bir taraf-

ta ev sahibi, bir tarafta biz, öylece oturduk. İç içe iki oda vardı, kapının 

ağzında süt kaynatırdık. İçeride kayınvalidem yatar, dışarıda biz yatar-

dık. Arabamız yoktu, omzuyla süt götürür satardı eşim. Sütü satamadı-

ğında getirir, yoğurt ve ayran yapardık. Tereyağı yapardım. Elli kilo süt 

alırdık, yarısını ayran yapardık, Malatyalılar ayranı kapışırdı. 
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MEVLÜT ÇAKMAK: Önceleri güğümleri omzumla, sırıkla taşırdım. Son-

ra küçük bir el arabam oldu, onunla dolaşmaya başladım. Ayağımda 

çizmeler, oradan oraya gezerdim. Her tarafa giderdim. Çok zahmet çek-

tik. Yağmur, kar yağdığında çok sıkıntılı olurdu. Bir gün çamura sap-

landım, çizme çıkmış ayağımdan, hiç haberim yok. Sonra geri dönüp 

çizmeyi aldım. 

Süt fazla satıldığında, omzumda taşırken çok yorulurdum. Eve geldi-

ğimde yattığım yeri bilmezdim. Gece saat 10’a kadar mahallelerde süt 

satardım. O zaman buralar tehlikeli değildi, kapkaççıymış falan yoktu. 

Ben paramı göğsümde taşırdım. Herkesin mutfağın girer, sütü, yoğur-

du verirdim. Bazıları haftabaşı, bazıları aybaşı verirlerdi, ne zaman ve-

rirlerse artık beklerdim. 

AYŞE ÇAKMAK: Şehremini’den kazak getirip burada dikerlerdi. Sonra 

götürürlerdi tekrar Şehremini’ye. 

MEVLÜT ÇAKMAK: Özel bir yerimiz vardı. Sütü kaynatır, ufak kaselere 

dökerdik. 250 gr, yarım kilo… Öyle mayalardık, o şekilde lokantalara, 

müşterilere verirdik. Eskiden inekler şimdiki gibi 30-40 kilo süt ver-

mezlerdi. 10-20 kilo ancak. Ama kırda yayılıp taze ot yedikleri için sütler 

çok lezzetli olurdu. 

AYŞE ÇAKMAK: Kimseyi parasız geldin diye geri çevirmedim

Komşularım çoğunlukla Çankırılı ve Konyalıydı. Birbirimize gider ge-

lirdik, paylaşırdık. Ben yoğurt ve yağ verirdim, söylemesi ayıp. Parasız 

da gelseler, verirdim. Kimseyi parasız geldin diye geri çevirmedim. 

Komşularım doğum yapınca, süt ve tereyağı götürürdüm. Helali hoş ol-

sun. Onlar da bize verirdi, yardım ederdi. Kiracım sütçülük işinde bana 

çok yardım etmiştir. Yoğurdu döverdi, bakkalımız vardı, orayı beklerdi. 

Yatağımı, yorganımı öyle düzeltirdi. Kocası vefat edince buradan taşın-

dı. Özellikle Çankırılılarla içtiğimiz ayrı gitmezdi. Şimdi de sağ olsunlar, 

kızlar geliyorlar annemizin arkadaşı diye. 

MEVLÜT ÇAKMAK: Bir arkadaş vardı, verdim verdim, borcu 300 lira 

oldu. Bir sene geçti, iki sene geçti, sonunda evime geldi. “Veremeyece-

ğim borcunu, hakkını helal et”, dedi. “Helal olsun” dedim. 

 O zaman komşuluk vardı. Birbirimize gider gelirdik. Sünnet, nişan, dü-

ğün olur birbirimizi davet ederdik. 

AYŞE ÇAKMAK: Evlerimizin kapıları açıktı, bir şey lazım olduğunda bir-

birimize gider alırdık. Bir yere gidersen çocuk bırakırdık birbirimize. 

Anahtarlarımızı bırakırdık mesela, “Biri gelirse verirsin” diye. Hasta 

olduğumda, doğum yaptığımda gelip yoğurdu döver, ayran yaparlardı. 

Malatyalılar ayranı 5-10’ar kilo alırlardı. Birbirleriyle tartışırlardı, “Sen 

çok aldın, bana kalmadı” gibilerinden. Ben de “Yarın yine yapacağım, 
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yine gelin” derdim. Bidonlar getirirlerdi. Bir bidonun ağzını açtığımda 

turşu koktuğunu fark ettim. Sordum. “Biz bunun içine acı biber koyuyo-

ruz” dedi o arkadaş. Ben bilmiyordum, meğer ayranın içine acı biber ko-

yunca bir gün sonra çok güzel olurmuş. Sütü ayran kadar satamazdık. 

Yazın millet köye giderdi, süt satılmazdı. 

Bir Fatma Hanım vardı, yattığı yer nur olsun. Onunla birlikte çeşmeye 

giderdik. “Çocukların ufak, evinde işin var, yoğurt döversin” der; suyun-

dan bana verirdi. 

MEVLÜT ÇAKMAK: Annem çok yokluk çekmiş. O anlatırdı bana. Babam 

üç evliymiş. Eşlerden biri ot toplar, biri mallara bakar, öbürü de ev işi 

yaparmış. 2-3 kg arpa bulduğunda el değirmeniyle çeker, onun unuyla 

ekmek, çorba yaparlarmış; yokluk çokmuş. Bunlar tabi daha eski, 1940-

45 arası. Babam askerden 8 senede gelmiş. 

Ben ilkokuldan çıkar çıkmaz Kasımpaşa’da birinin yanına geldim. 1.5 

sene çalıştım onun yanında. Sonra o kefil oldu, ben sütçülük işini ken-

dim yapmaya başladım. Devamlı “Sütçü, yoğurtçuu” diye bağırarak do-

laşırdım. Benim sesim bilinirdi. Her saat gittiğim yer belliydi. Her gün 

saat kaçta nereden geçtiğimi bilirlerdi. 

AYŞE ÇAKMAK: Ramazanlarda Seyitnizam’a doğru yürümeye başlar, 

Merkezefendi’ye, Sümbülefendi’ye yürürüdük. Gece sahurda eve döner-

dik. Bayramlar ve kandiller çok güzel olurdu. Akşam olduğunda çocuk-

larım bile bir mum yakar; yağ parası, mum parası, kandil parası diye 

para toplarlardı. Kandillerde helva yapar komşulara dağıtırdım. Helali 

hoş olsun. 

MEVLÜT ÇAKMAK: O zaman komşuluk aile gibiydi. Komşunun kızına 

sahip çıkılır, komşuların ihtiyaçları görülürdü. Ben 45-50 sene kadın-

larla alışveriş yaptım burada. Onlar bana güvenirdi, ben de kimseye yan 

gözle bakmadım. Evlerine, mutfaklarına sütü, yoğurdu bırakıp çıktım. 

AYŞE ÇAKMAK: Komşular birbirimize çok saygılıydık. Kafasını kaldırıp 

da bakan olmazdı. Ben pazara gidemezdim, işim çok olurdu. Süt kayna-

tırdım, yoğurt döverdim. Çocuklar da ufaktı. Eşim giderdi pazara, ihti-

yaçlarımızı karşılardı. 

Eski günleri çok arıyoruz tabii. Eski komşular vefat etmemiş olsa, hep 

burada kalsa istiyor insan. Ama Allah’tan gelene bir şey diyemeyiz...

Ayşe Hanım ve babası 
Mehmet Avcı
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Muammer Dökmeci
Çankırı, 1944

Zeytinburnu perişan bir haldeydi. Bizim karakolumuz dahi yukarıday-

dı, Şabanağa’daydı. Doğru dürüst sağlık merkezi bile yoktu. Bir Ermeni 

Hastanesi, bir Rum Hastanesi vardı, bir de Göğüs Hastanesi vardı. On-

dan başka hiç sağlık merkezi yoktu. Herkes birbirini tanıyordu. Tek katlı 

evler olduğu için kimse kimsenin kadınına, kızına göz dikmezdi, herkes 

birbirini korurdu. Malatyalısı, Trabzonlusu, Giresunlusu, Bingöllüsü 

hepsi kardeş gibiydik. Onların çoğu eskiden Kazlıçeşme Deri Fabrikası 

vardı, orada çalışıyorlardı. Zaten orada herkes haşir neşir olmuş, birbir-

lerini oradan da tanıyorlar. Herkesin iyi kötü bir evi vardı burada, nite-

kim hepsi de burada en az birer, ikişer, üçer daire sahibi oldu. Evlerini 

satmayanlar tabii, satanlar da başka yere gitti, oradan mülk aldı. 

Biz işe giderken sabahleyin çizme giyerdik. Şirkette, çalıştığım firmada 

çizmeleri bırakırdım, ayakkabıyı giyer, öyle işe giderdim. Çamur derya-

sıydı çünkü, onun için kanal yapımına başlandı. Eskiden fosseptik çu-

kurlar vardı, ikide bir fosseptiğimiz dolardı, belediyeye müracaat eder, 

belediye zamanında gelip yapmazdı, taşardı. Koku, pislik, perişan bir 

vaziyetti. Sonra mahallemizde herkes birbirini tanırdı, orada bizim ma-

halle sütçümüz vardı Besim amca, Arnavut’tu kendisi, onlarla hep bera-

ber biz neşe ve huzur içinde yaşadık. 

BACI TEYZE

Mahallemizde Giresunlu bacı teyze diye bir teyzemiz vardı. Çok bilinçli, 

insanların yardımına koşan, hemen hemen her şeyi bilen bir teyzey-

di. Rahmetli Çanakkale Harbinde mermi taşıdığını söylerdi. O bize çok 

gelirdi, onu dinlerdik biz masal gibi. Tabii biz de yokluk gördük, ama o 
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bizden daha çok yokluk görmüş, ekmek bulamamış, üst baş hiçbir şey 

yok, perişan vaziyetlerde kalmış. Anlatırdı. O da ağlardı, biz de ağlardık.

Diyeceğim güzel bir hayat sürdük. O eski günler hem zordu, hem de in-

sanların birbirine yaklaşımı çok iyi olduğu için iyiydi. Herkes birbirini 

tanıdığı için çoluğunu çocuğunu rahatça bırakıp işine gidebilirdi. 

Sütçü Sinan Amcamız vardı, Arnavut’tu. Onun en az 6-7 ineği vardı. Ba-

zısı gider oradan alırdı sütünü ama onun oğulları da sokakta süt ve 

yoğurt satarlardı. Yoğurtçumuz veya sütçümüz bizi tanıdığı için vere-

siye de verirdi. Aylıkla çalışanlar aybaşı, haftalık çalışanlar hafta başı 

haftalığını aldığı zaman borcunu öderdi. Mesela mahalle bakkalı vardı. 

Benim oturduğum semtte, Telsiz Mahallesi 85/5 Sokak’ta, bir tane bak-

kal vardı Muhsin Bakkal… Yaşlanınca başkasına devretti. Kuyupınarlı 

birisi devraldı bakkalı, adı Pınar Bakkaliye oldu, o da bir müddet devam 

ettirdi, rahmetli oldu, şimdi çocukları devam ediyor. 

Buralara gelince perişan vaziyetteydi. Telsiz Mahallesi Çarşı Camisi’nin 

karşısında bir çeşmemiz vardı, bir de 85/5 Sokak sonunda eski Kiler Ma-

ğazası’na varmadan solda bir çeşmemiz vardı. Bir de Beştelsiz Mahal-

lesi’nde rampaya sardığın zaman bir de orada vardı çeşme, fakat biz 

oraya gidemezdik, orası uzaktı. Onun için biz kovalarla sıraya girerdik, 

sabahlara kadar su beklerdik. Bazen fırsat bulunca akşam hortum ta-

kardık. Bidonlar aldım ben Tahtakale’den, 8-10 bidon aldım. O bidonla-

rı suyla doldurdum, galvaniz bidon, o bir müddet giderdi. Su sakaları 

vardı, mesela bir bidon içinde su satardı. O zaman 2-2.5 liraydı, 2.5 lira 

o zaman kıymetli para olduğu için vatandaş 2.5 lirayı vermeyeyim diye 

çeşmelerde sürünürdü. Çamaşır ihtiyacı, lavabolara koyacak, banyo ya-

pacaklar, kâfi gelmezdi. Onun için muhakkak vatandaş kovalarla sıraya 

girerdi. Vatandaş birbirini hem severdi, hem de su için biraz münakaşa 

yapardı ama sonradan barışırlardı.

HALA OTOBÜSTE YER VERIYORUM

Borcuna sadık insanlardık, senet sepet yoktu o zamanlar. Onlar der-

di ki mesela, “şu gün getireceğim parayı”, o gün alır gelirdi. Birbirini 

sever sayardı, birbirine itimat ederdi insanlar. Bir büyüğümüz geldiği 

zaman ayağa kalkardık, küçüğümüzü sever, büyüğümüze saygı göste-

rirdik. Fakat şimdi vatandaş oturuyor otobüste, ben biniyorum mesela, 

benim yaşım gelmiş 76’ya, orada ya telefona bakıyor, ya uyuyor mahsus 

kalkmamayım diye. Ama ben bu yaşımda benden yaşlı olmasa da yaşlı 

biri veya bir kadın geldiği zaman ayağa kalkarım, yer veririm. Eskiden 

böyleydi. Mesela büyüklerimiz “Oğlum, gel şunu yengene götür” dediği 

zaman biz koşarak gider yapardık. 

Benim eşim ufaktan gelmiş İstanbul’a, 6 yaşında gelmiş. O da köylü ço-

cuğu, ben de köylü çocuğuyum. Babam rahmetli düğünümüze geldi 
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tabii, ondan evvel nişanımıza geldi, düğünümüze geldi. Biz köye git-

tiğimiz zaman babam bizi iyi karşılardı, hanımla babamın arasındaki 

saygı, sevgi çok büyüktü. Babam hanımı “Benim bir tane gelinim” diye 

bağrına basardı. Buraya bizim yanımıza geldiği zaman da tatil zamanı, 

hanım ona olağanüstü saygı gösterirdi. O tam kapıdan girmeden he-

men dışarıda karşılardı. 

Büyük yaşlı teyzelerimle ben sohbet ederdim, halini hatırını sorardım 

onların, “Bir isteğin var mı” derdim, utanırlardı. Hanımı da gönderir-

dim, “Teyzenin bir isteği var mı?” diye. Oğlunun yanına gelmiş mesela, 

diyelim ki yeni gelmiş. “Yok” derdi, ama ben onlara elimden geldiği ka-

dar bir şeyler alırdım. Çünkü oğlunun durumu benim kadar iyi değildi, 

en az 5-6 çocuğu vardı, evi kiraydı. Ben tabii Allah’a şükür ev aldığım 

için kira vermezdim. 
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Murat Geçer
Konya, 1942

1958 Mayısı’nda geldim. Askere gidene kadar Tahtakale’de ikamet ettim, 

Tahtakale’de çalıştım. Birkaç berber dükkânında berber çıraklığı, ber-

ber kalfalığı yaptım. 1962’de asker oldum, askerden gelince tekrar Çem-

berlitaş’ta berber kalfası olarak çalıştım. Akabinde Sirkeci’de, 1965’te de 

Kadırga’da bir berber dükkanı açtık kardeşim ve babamla beraber. 70’e 

kadar orada çalıştıktan sonra kardeşime bıraktım o dükkanı, ben ayrıl-

dım. Küçükpazar Kantarcılar’da bir berber dükkanı açtım. 74 sonuna 

kadar orada çalıştım, 74’te İETT imtihanlarına girdim. 1975 Ocak’ının 

sonunda İETT’de işbaşı yaptım, 1995’te İETT’den emekli oldum. Emekli 

olarak vaktimi geçiriyorum. 

Zeytinburnu’na 1980 senesinde geldim. Görevli olarak geldim bura-

ya, İETT görevlisi. O arada bir köylüm vasıtasıyla buradan ev aldım. O 

zaman Unkapanı Kadırga’da oturuyordum. 7 Eylül 1980’de ihtilalden 5 

gün evvel taşındım. Pazar günü ben geldim, cuma günü ihtilal oldu. 

O yıllardan sonra yapılaşma başladı. 1983’ten sonra Özal döneminde 

tapuların verilmesiyle bu iş başladı. Komşuluk ilişkilerini çok bilmiyo-

rum doğrusu. Neden bilmiyorum? Çünkü ben sabahleyin işe gider, işin 

sonunda evime gelirdim. Bir komşum vardı, Allah rahmet eylesin, Emin 

Ağabeyim, Gülseren Ablam, bir aile gibi olduk onlarla. 94’te Gülseren 

Abla rahmetli oldu. Uzunköprü’ye götürdük, sonra beyi de evi müteah-

hide verdi. Ev kendinindi, 4 daire bir dükkan aldı. Her sene bir daire, bir 

dükkan satarak orayı temizledi. Kendi Edirne’ye yerleşti oğluyla, şimdi 

onun da rahmetli olduğunu duydum. Benim komşum, akrabamdan ya-

kın bir komşum onlar vardı. 
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ÇOK KATLI BINALARIN ÇOĞALMASI

Arnavut’un bağı, bilmem ne’nin bağı, Merter bağmış, Zeytinburnu bah-

çeymiş, böyle bir şey yoktu o dönemlerden sonra. Her taraf bina ama 

gecekondu binası, tek katlı binalar genelde, çok katlı binalar 1983’ten 

sonra birden bire çoğaldı. Zaten Zeytinburnu’nun sahiplerinin zengin-

leşmesi de öyle oldu. 1983’ten sonra yarı yarıya müteahhide vererek 10 

daire aşağısı dükkan, 5 daire bir dükkan, 4 daire bir dükkan gibi malla-

ra kavuşunca onun kirası, geliri, vesairesi derken adamlar zor geçinir-

ken zenginleştiler. 

Ramazanlar bildiğimiz ramazan işte, herkes kendi evinde ramazanı 

geçirirdi. Öyle olağanüstü bayramlar, ramazanlar gibi bir durum yok-

tu İstanbul’da. Malum işte, herkesin kendi evinde çoluğuyla çocuğuyla 

geçirdiği bayramlardı. 

KIRAATHANE KÜLTÜRÜ

İstanbul’da öyle kaç komşun olur öyle birbirine gidip gelecek? İşte 

apartmandaki komşuların olur, birbirine gidersin. Bir köyden geldi-

ğinde, bir bayramlaşmalarda olurdu böyle şeyler, köydeki gibi çok kom-

şuluk ilişkisi olmaz, ne de olsa şehir... Zaten aslında benim yaşamaya 

başladım dediğim zaman evlendikten sonraki zaman, 95’ten sonraki 

zaman… Çünkü çalıştığım için gündüzleri burada değildim zaten. Bir 

hafta gündüz, bir hafta gece mesaimiz vardı. Gece mesaisi geldiğinde 

sabahleyin zaten uykuya yatıyorsun, gündüz mesaisi geldiğinde akşam 

evindesin. İETT Topkapı Garajı’nda 1986’ya kadar çalıştım, ondan sonra 

İkitelli İETT Garajı’na taşındık. Niçin taşındık? Bedrettin Dalan’ın baş-

kanlığı zamanında biliyorsunuz İETT Şişli Garajı’nın olduğu yer satıl-

dı. Şişli Garajı Topkapı’ya, Rami’ye taşındı, Topkapı Rami olarak biz de 

İkitelli’ye taşındık. Ben İkitelli Garajı’ndan 95 sonunda emekli oldum. 

Daha ziyade bu camiye gelmeye başladım. Bu caminin bundan evvelki 

çay ocağı karşıdaydı. Şimdi okula geçti orası… Ben orada kendimce ar-

kadaşlar edindim, samimi arkadaşlar edindim. Hatta şöyle diyeyim, ca-

minin imamı, müezzini, görevlisi caminin iç hocası, dış hocası bendim. 

Ben çok kitap okurdum. Okumayı seven birisiyim. Beni dinleyen ve be-

nim yanımda okuyanlar olarak birike birike 15-20 kişilik cemaat oluştu 

etrafımda. Çok okurduk orada, sohbetler, çay ikramları, vesaireler der-

ken güzel bir arkadaşlığımız vardı. Onun için bir alışkanlık oldu bende, 

burayı bırakamıyorum. Hani bana buradan yakın iki-üç cami var. Ben 

Veliefendi Mahallesi’nde oturuyorum ama ayaklarım beni gayriihtiyari 

buraya getiriyor. Hani o kadar alışmışım ki 40 senedir buraya, ayakla-

rım beni buraya getiriyor. Bütün arkadaşlarım, dostlarım buradalar. 

Buradaki yollar bildiğin eski yollardı. Tamam, caddelerde kaldırım taş-

ları, vesaireler vardı ama kanalizasyon yoktu. Yağmur yağdığında göl 
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oluyordu yollar, ben taşındığım gün yağmurlu bir gündü, eşya indirir-

ken üzerimize yağmur yağıyordu. Caddede evim, diz boyu suyun içinde 

eşya indirip çıkarıyorduk. Ben başladım saymaya, “Buraya efendi diye-

nin de, hay böyle Veli Efendinin de”… Artık öyle sinir küpü olmuşum, su 

içindeyim. O anda, o dediğim komşular yardıma geldiler bize, o Gülse-

ren abla dediğim, Allah rahmet eylesin, onların o yardımı sayesinde evi 

taşıdık. 

KIMI RAHMETLI OLDU, KIMI TAŞINDI

1983’lerden sonra peyderpey oldu bütün bunlar, 1983’ten evvelsi bildi-

ğin gecekondu hayatıydı. 1983’ten sonraki katlı binalar çoğalınca, be-

lediye hizmetleri de o nispette artınca bugünkü Zeytinburnu meydana 

geldi. Zaten o yıllardaki komşuların birçoğu tek katlılıktan çok katlılığa 

dönünce, dairelere kapanınca o eski samimiyet biraz yok oldu. Ölenler, 

rahmetliler oldu derken herkes birbirinden uzaklaştı. Mesela, benim 

eşim 12 sene oldu öleli, arkasından Ali Ağabey’in eşi 7-8 sene oldu öleli… 

Yahut da buradan gittiler birçokları, o gecekondu hayatındakiler bina-

larını sattılar, başka yere gittiler, çoluk çocuk büyüdü derken evlendi, 

akrabalar çoğaldı. Onların tesiriyle başka yere gittiler derken eski o tek 

katlılık dönemindeki komşuluk kalmadı. 

Benim çok şanslı iyi bir tarafım var. 5 çocuğum var, 3 kız 2 oğlum; ge-

linlerim, kızlarım, ben hiç yalnız gibi değilim, zaten yalnız da kalmam. 

Haftanın 2-3 günü bütün çocuklar, torunlar bende toplanırlar. O orga-

nizasyonu yapan bir gelinim var kızlarımdan ileri. Ben haftanın en az 2 

gününde 20-30 kişi olur benim evde, benim böyle bir şansım var.
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Murat Loklar
Rumeli, 1953

SURLARIN DIŞI KÖY

Zeytinburnu harika bir yerdi. Mevsimine göre her şey o kadar güzeldi 

ki o güzelliği bir daha bulamazsın. Buraya Kaleiçi’nden pikniğe gelir, 

salıncak kurar, eğlenirlerdi. Kaleiçi İstanbul sayılırdı o zaman, kalenin 

dışı, bu taraflar köy. Burada meyve ağaçları, yeşillik, ineklerimiz, man-

dalarımız, keçilerimiz, tavuklarımız; her şey vardı. 

Şurada 7000 metre bir alanımız vardı, 7 dönüm, ne arıyorsanız her şey 

vardı. Her taraf boştu. Hazinenin yeriydi orası ama bizim himayemizde, 

biz kirasını veriyor kullanıyorduk. Biz bıraktık, ondan sonra oralar dol-

du hep. Yoksa bizim himayemizdeyken biz sahip çıkıyorduk oraya, hiç 

kimse dokunamıyordu.

BIR EVDE 16 ÇOCUK

8 odalı bir yerdi evimiz. Tek katlı gecekonduya eklemeler yaparak 8 oda 

olmuş. 4 babamlar, 4’er tane çocuk, toplam 16 tane çocuk. Fırından her 

gün 40 ekmek gelirdi bize. Kalabalığız. Eşeklerin üstünde, semerlerin 

iki yanında dizili gelirdi ekmekler. Okka ekmek dedikleri yuvarlak bir 

ekmekten bir sabah, bir akşam bırakırlardı bize. 

Büyüklerimize karşı saygısızlık yapamazdık. Anne-babamız bir kere 

çağırdılar mı hemen koşardık, ikinci sefer çağırmalarına fırsat vere-

mezdik. Amcalarımıza karşı öyleydik. Bir kere “Murat, gel buraya” diye 

bağırsa, koşarak giderdim. 

ÖRME KAZAKLAR

Eski gecekondu mutfaklarını bilirsiniz, 50 metre ilerde. Annem, biz 

okula işe gideceksek sabah kalkıp kahvaltımızı hazırlar, yumurtaları-
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mızı haşlardı. Akşam olduğunda da çorapları yamar, örgü örerdi. Şimdi 

nerede? Yamalı pantolonlar, örme kazaklar… Eskiden öyleydi. Babaan-

nem koyun yününü inceltir, yumak yapıp top haline getirirdi. Sonra da 

o hakiki yünden kalın kazaklar örerdi, biz kışın onlarla sokağa çıkardık. 

Çizmeyi bulduğumuz zaman onu koklayarak yatıyorduk. Çamurlu yol-

larda çizme olmadan okula gitme imkânı yoktu. Akşam yıkıyorduk. Fat-

ma Süslügil okuluna gidiyorduk, sonradan Şemsettin Sami oldu. 

BERBER YOK, KAFALAR KABAK

Berber yoktu. Amcam bizi tıraş ederdi. Berberi nerede bulacaksın? İs-

tanbul’a gitmek gerekir. Amcam bir berber makinesi almıştı, hepimizi 

tıraş ederdi. O yüzden çocukken kendimi hiç saçlı görmedim, hep ka-

bak kafaydık. 

Yılbaşlarında babamlar babamlar kuru yemiş alırdı. Toplanır, tomba-

la oynardık. Radyodan müzik dinlerdik. Bir de taş plak mı diyorlardı, o 

büyük plaklardan Alaaddin Şensoy’un vesaire şarkılarını dinletirlerdi 

bize. 

Bakkal Mehmet Amca Şabanağa’daydı. Başka bakkal yok. Etrafta çocuk-

lardan beni, Cevat’ı, Cavit’i artık o an kim varsa, kâğıda istediklerini ya-

zarak bakkala gönderirlerdi. Bir dakikada koşa koşa giderdik. 

Sütümüz boldu, parayla satardık. Tavuklarımız vardı, sokaklara yu-

murtluyorlardı. Onüç tane tavuğumuz vardı, ortalıkta gezerlerdi, kim-

se sormadan tenezzül edip almazdı. Kapılarımız kilit yok; cam, çerçeve 

açık; hayvanlarımız dışarıda; kimseden zarar görmedik ama. 

KARDEŞ GIBIYDIK

Kardeş gibiydik. 4-5 top sahası vardı. Cumartesi Pazar olsun isterdik, 

normal statta maç seyredemiyorduk, gelip buradaki sahalarda izler-

dik. Saha görevlisi olurduk bazen, sağdan soldan gelenler taşkınlık 

yapmasın diye onları uyarırdık. Dinler, kurallara riayet ederlerdi. “Kar-

deşim girme içeriye” derdik, girmezdi adam. Hiç kimseyle hiçbir sorun 

yaşamazdık.

KUŞ YAKALAMACA

Senede bir sefer kuş zamanı olurdu. Ağla kuş tutulurdu. Bende de has-

talık vardı, kuş zamanı gelince heyecandan uyuyamazdım. Ağı kurar, 

kuş yakalardık. Şimdi yasakladılar onu. 

Buradaki mahallelerden biri Arnavut Mahallesiydi. Beştelsiz’in orada, 

şimdiki Adem Yavuz muhtarın mahallesi Karadeniz mahallesiydi. Aşa-

ğıda da yine Arnavutlar vardı. Hep kardeş gibi geçinirdik. 

Tepebağ, Beştelsiz Mahallesi, 1955.
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İlk arabayı biz aldık burada. Askeriyeden çıkma willys jip. Gece mahal-

leden kadınlar doğuma falan gidecekse apar topar babamlar götürür-

dü. Başka bir şey yok ki, neyle gidecek? At arabası ile bile gidemez. Her 

taraf çamur. Ancak takviyeli jiple gidilebiliyordu o çamur yolda. 

Ramazanlarda sahurda Arnavutların vazgeçilmezi, börek, hoşaf, pes-

til... Ramazan’ın kışa rast geldiği zamanları hatırlıyorum. Her taraf sal-

kım saçak, buz. Analarımız soğuk mutfakta yemeği hazırlar, sıcak oda-

ya sofra kurardı. Her odada soba yok. Ne kadar gelirin olursa olsun o 

garibanlık var çünkü. Her odaya soba kurarsan kömür yetiştiremezsin, 

odun yetiştiremezsin. Hangi oda sıcaksa, orada yer sofrası kurulur. Aynı 

tastan hep birlikte yerdik, çalakaşık. Biz öğlene kadar oruç tutar, sonra 

bozardık. Delikanlıydık tabii. Allah var, evlendikten sonra başladım di-

nimizi anlamaya, oruç tutmaya… 

HEY GIDI ESKI GÜNLER

Her şeyi özlüyorum. Bir kere sokağa çıkınca herkesi tanımayı, herkesle 

selamlaşıp konuşmayı özlüyorum. Şabanağa’dan işe gidiyorduk, Olivi-

um’un önünden kalkıyordu minibüsler. Minibüsle Kazlıçeşme’ye gidi-

yorduk. Ama oraya gidene kadar 50 kişiyle konuşur, selamlaşırdık. Yok-

lar bizim soyadımız, tanıyorlardı. 

O zamanlar mertlik vardı. Birbirine söz verdiğinde sözünü tutardın. 

Dostluk her zaman ön plandaydı. Para hiç mevzu değildi. “Hey gidi eski 

günler” diyeceğim, geriye dönüş yok tabii. O eskide kalan güzellikleri 

arıyorsun.

Amcası ve yengesi, 1965.

Beştelsiz Mahallesi, 1968.
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Musa Emre
Sivas, 1945

Zeytinburnu’na geldiğimde yollar pek güzel değildi. Böyle binalar da 

yoktu, gecekondu çoktu. Zaten gecekondudan kurtulalı çok olmadı. 

Komşuluğu pek tanımadım burada. Boş kalamadık biz burada, ekmek 

parası peşine düştük. Ben maddi durumu iyi olan insanlardan değil-

dim. Yani ekmek parası peşinde koştum hep, çocukluğumdan beri… 

Başkaları at peşinde koşar, boks olsun, futbol olsun, değişik sporlara 

giderler, biz öyle görmedik. Bisiklet gezisi yaparlar çok yerde, bak ben 

de ona meraklıyımdır, bisiklete çok iyi binerim. Samimi arkadaşlıklar 

kurduğun zaman toplanırsın, muhabbet edersin akşam yatsıdan son-

raya kadar, eve gidene kadar vakit böyle geçer. 

İş sahası olarak eskiden fabrikalar vardı Zeytinburnu Kazlıçeşme ta-

rafında. Çok işçi çalışırdı oralarda, bunların çoğu kapandı. Ta Samatya 

Hastanesi var ya, oraya kadar fabrikalar… Hâlâ da vardır belki işçiler, 

sahilde yemeğini yer, ondan sonra da fabrikalarına… Deri fabrikalarını 

bilmem bilir misin? Çok fazlaydı buralarda. Öğlen paydos olurdu, ba-

karsın ki herkes yemeğe çıkmış. Akşam olur, hemen giderlerdi. Cumar-

tesi pazar buranın sahiline dolarlardı işçilerin hanımları, işçiler, kala-

balık olurdu. 

GEÇIMDEN BAŞKA ZORLUK MU SORUYORSUN?

Geçimden başka ne zorluk olur gözünü seveyim, geçimden başka ne 

zorluk olur? O zaman Zeytinburnu’nda yollarımız pek iyi değildi. Bi-

nalar gördüğün gibi değildi, hep birbirine girmiş vaziyetteydi buralar, 

böyle caddeler pek yoktu. Ben son anda yetiştim ama kurtardı. Komşu-

luğa bakarsak adam öyle serbest komşuluk yapamıyordu ki. Bakıyor ki 

hani maddi durumu zayıf adamın, oturup başkalarıyla sohbet edip eğ-
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lenip gülemiyor. Ne yapıyor? Selam, aleykümselam, ancak kahvede bu-

luşurdu. Kahvede buluşuyor, sohbet ediyor, evine gidiyor, ondan sonra 

ekmek parasına koşuyordu kardeşim, anlıyor musun? Zeytinburnu’nun 

başka bir şeyi yoktu. Hanımlar kendi aralarında birbirlerine gider gelir-

ler. 58 Bulvar’da birkaç sinemamız vardı, oraya giderdik gençler olarak, 

başka bir şeyimiz olmadı. 

Ramazan akşamları çok güzel olurdu Zeytinburnu’nda. Camilerimiz 

dolardı çok şükür. İnancı olanlar zaten orucunu bırakmaz, akşam ol-

duğunda teravihe gelir, yemeğini yer, teravih namazından camileri tık-

lım tıklım doldururlardı, Allah’a çok şükür. Yani bunu seviyorum, her 

tarafta öyle. 

Bayramlarımız çok güzel geçerdi. Birbirini kırmadıktan sonra bay-

ramlar samimi geçer zaten. Arkadaş samimiyeti vardı, aramızda pek 

kırgınlık olmazdı.İstanbul, 1978.
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Mustafa Demirci
Trabzon, 1948

Zeytinburnu’na ilk geldiğim zamanlarda ben, bazı insanların çalıştı-

ğını, bazılarının da kahvelerde oturduğunu görüyordum. Çalışan in-

sanların çoğu tekstil fabrikalarında, deri fabrikalarında çalışıyorlardı. 

Bir de inşaatlar yoktu, gecekonduculuk vardı. İnsanlar gecekondularda 

amelelik yapıyorlardı. Çimento fabrikası vardı en yakın. Çimento fab-

rikasının vargeller denilen bölümüne taş taşıyorlardı. Zeytinburnu’na 

geldiğimde durum buydu. 

Tabii güzel bir tabiat vardı. Zeytin ağaçları, deniz… Oltayla balık tutar-

dık sahilde. Çok farklı insanlar vardı. Yugoslavya’dan, Bulgaristan’dan, 

Romanya’dan gelenler. Herkes farklı dilleri konuşuyordu. Onlarla kar-

şılaştık, çabuk kaynaşıp arkadaş olduk. 

YOLLAR VE MINIBÜS HATLARI

O dönemlerde minibüsler çalışıyordu. Zeytinburnu’ndan iki hat vardı. 

Biri Kumkapı istikametinde Mercan Yokuşu’ndan Beyazıt’a çıkıyorduk. 

Biri de Topkapı güzergahından gidiyordu. Ama sonuçta bu iki aracın 

ikisi de Beyazıt’ta buluşuyordu ve dönüşleri de aynı yerden oluyordu. 

Yollarda Arnavut kaldırımları vardı. Ben Karadenizli olduğum için bili-

rim, bizde kireç ocaklarında kullanılan beyaz bir taş vardır. Bir de sür-

me taşı dedikleri tuğla şeklinde duvarlara ördükleri bir taş. O taşları 

döşeyerek yol yaptılar. Onun olduğu yer çok güzeldi ama olmadığı yer 

zift gibi yapışkan bir çamur.

VATANDAŞIN DIZDIĞI TAŞLAR

Zeytinburnu’na ilk geldiğimde 53 Sokağa geldim. Şimdi rahmetli oldu, 

teyzemin evine gelmiştim. O evin önünde Arnavut kaldırımı denilen 
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taşlar vardı. O taşlara basarak geçiyorduk ama çok nizami böyle şekilli 

olarak dizilmemişlerdi. Sen yurttaşsın, koydun bir tane taş, ben geldim, 

bir tane taş koydum, öyle yapılmış. Yağmurlu havalarda onların üstüne 

basarak geçiyorduk. Ayağın kaysa pantolonun varsa pantolonun, pija-

man varsa pijaman çamur olacak. 

ZEKIYE NINE

Yeşiltepe Zeytinburnu’nun en büyük mahallesiydi. Karadenizlilerin de 

burada en fazla ikamet ettiği yer. Bir Zekiye Ninem vardı, Tonyalı, kocası 

rahmetli oldu. O zekiye Nine karşı taraftaki askeriyedeki askerlere iç 

çamaşırı üstlük ve altlık dikerdi. O askeriyenin kenarına bir gecekon-

du yaptı Zekiye Nine. İki evladı vardı, onları da aldı getirdi. Askeriyenin 

karşısında ördeklerin girip çıktığı bir gölet vardı, çocukları o göletin 

yanında büyüttü. Zekiye Nine’nin sığırları vardı. Ot çok boldu, insanlar 

hayvanlara aşıktı. Vatandaşlar otu alıp getirip Zekiye Nine’ye verirdi, 

sığırlara versin diye. Zekiye nine süt satıyordu ama parası olandan alı-

yordu, parası olmayandan almıyordu. Akılcı, akıllı bir nineydi. Karade-

nizlilere ablalık, analık yaptı. Zekiye Nine’nin adını duyan buraya geldi. 

Mertliğini bilenler Zekiye Nine’nin çevresinde büyük bir mahalle oluş-

turdu. Kaybettik ninemizi, Allah nurlar içinde yatırsın. 

İnsan fazla yoktu, bir de insanların arasında yöresel farklılık olduğu 

için insanlar birbirinden çekiniyordu. 

Hamile kadınları biz Süleymaniye Doğumevi’ne taşıyorduk buradan. 

Bir de Zekiye Nine’nin bulunduğu yerde bir kuyu vardı, o kuyudan su 

çekiliyordu, insanlar gelip oradan su alıyorlardı. Sakala dar su getiri-

yordu mahalleye. Bazı muhtaç insanlardan para kabul etmezlerdi.

USTA-ÇIRAK ILIŞKILERI

1960 yılında, ihtilalden hemen evvel Akfil Mensucat Fabrikası’nda so-

ğuk demir işi yapan bir arkadaşla tanıştım. Beni yanına aldı, çıraklık 

yaptım ona. Daha sonra fabrika beni de kendi bünyesine aldı. İhsan 

Mermerci Fabrikası yaşım küçük olduğu için resmi olarak beni işe al-

mıyordu. Ama çıraklık yaptığım için Mensucat Fabrikası beni işe kabul 

etti. Ustam beni kendi evladı yerine koydu. Arabasıyla beni alıp işe geti-

riyordu. Sabah kahvaltısını da yolda yapıyorduk. Kendisine aldığı börek 

kadar bana da alırdı. Öyle bir ustaydı, ağabeyim gibi… 

Fabrikaların yakın olanlarına servis yoktu, uzak olanlarına ise ser-

vis koyardı işverenler. Yakın olanlara insanlar kendisi yaya gidiyordu. 

Ama yollar çamur olduğu için yağmurlu havalarda o servislere biner-

lerdi, kimse de “Bu araca neden bindin?” demezdi. Kadın erkek karışık 

gidiyorduk ama art niyetli herhangi bir şey olmazdı. Kimse birbirine 
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kötü gözle bakmazdı, herkes ağabey, herkes kardeş, herkes anne, her-

kes babaydı. 

Bizim fabrikamız maaşımızı ayı ikiye bölerek, biri ayın 10’unda ve diğeri 

25’inde olmak üzere zarf içine koyarak verirdi. Zarfın içinde kaç para 

olduğunu bilmezdik. Açtığımız zaman anlardık kaç para olduğunu. Se-

simizi çıkarmaz, ne kadar varsa alır giderdik. 

Ben teyzemle kalıyordum o zamanlar. Elbette orada kalmanın bir iaşe 

bedeli vardı. Yiyip içiyor, yatıp kalkıyordum orada sonuçta. Teyzem ben-

den bir miktar para alıyordu. Ama asla zorla almazdı. Ben “Teyze al şu 

parayı, ben bugün bu kadar para aldım” derdim. Geri kalan parayı da 

Yeşiltepe bölgesindeki Anadolu Bankası’na yatırırdım. Daha sonra ev-

lendiğimde o para çok işime yaradı. O parayla evlendim. 

YAZ EĞLENCELERI

Gençlik zamanımızda pırıl pırıl bir denimiz vardı. Sıcak havalarda mut-

laka denize gider, yüzerdik. Yine yaz sezonunda yazlık sinemalar olur-

du. Çiçek Sineması, Lale Sineması, Beştelsiz Sineması, Yenidoğan Sine-

ması. Bazıları yabancı film, bazıları yerli film oynatırdı. Akşamları gider, 

izlerdik. Daha çok yerli filmleri severdik. Bazı sinemalarda çekirdeğe 

izin yoktu, bazısında vardı. 

Arkadaşların arasında ben biraz lider görünüyordum o dönemlerde, 

arkadaşlarım bir yere gidecekleri zaman mutlaka beni yanlarında is-

terdi. Ben de onlarla giderdim. Mümkün olduğu kadar kırmazdım onla-

rı. Zeytinburnu’na bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün sinemalara git-

mişimdir. Yazlık Lale Sineması bizim mahallemizdeydi. Şu anda Çırpıcı 

Mahallesi oldu orası. En çok Lale Sineması’na giderdik. 

FUTBOL KULÜPLERI

Zeytinburnu’nda futbolu seven çok insan vardı. Karadenizliler zaten 

hastaydı futbola. Yugoslavya’dan gelenler de severdi. Herkes kendi yö-

resine göre futbol takımı kurmuştu. Karadenizspor’u 1960’ta kurduk. 

Futbolcular %90 Karadenizliydi. Diğer yöre insanları olarak bizler, Batı 

Trakya Spor Kulübü, Özfener Spor Kulübü ve Merter Spor Kulübü’nde 

oynardık. Hepsi gayri-federe kulüpler bunların. Zamanla Zeytinbur-

nu’nda yüze yakın gayri-federe kulüp olmuştur, daha sonra bunların 

hepsi amatör oldu. Zeytinburnu’nda Giresunlu Suphi Arabul milli bir 

futbolcudur. Rahmetli oldu, Allah nur içinde yatırsın. Hayrettin diye ar-

kadaşımız vardı Beştelsiz Spor Kulübü’nden. Yine Özer vardı. Bunlar 

sonradan Ankara’da Şekerspor’da, Hacettepe’de oynadılar, profesyonel 

oldular. Mesela, Emre Belözoğlu da Zeytinburnu çocuğudur. Dedesi 

Mehmet benim top arkadaşımdır. 
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ÖLMESINLER DIYE AĞAÇLARA FATIHA OKUYORUM

Zeytinburnu sahilde dut ve zeytin ağaçları vardı. Zeytinburnu, ismini 

bu zeytin ağaçlarından alır. O zeytin ağaçlarından hala yaşayanlar var. 

Onlara Fatiha okuyorum, ölmesinler diye. Zeytinburnu’yla Osmaniye 

arasında Osmaniye Park yapıldı. O parka dikilen zeytin ağaçları var. O 

zeytin ağaçları dışarıdan gelmedi, yine o parkın kenarından alınıp ora-

ya dikildi. 

Çırpıcı Mahallesi’nde Demirciler Çarşısı’nın ve ambarların bulunduğu 

yer tamamen meyve ağaçlarıyla kaplıydı. Kiraz, dut, kayısı, armut, şef-

tali, olmayan meyve yok. Zaten Zeytinburnu’nun su ihtiyacı Çırpıcı Ça-

yırı’ndaki çeşmeden karşılanıyordu. 

ASKERE GIDENIN EVI MAHALLENIN NAMUSUDUR

İnekçiler vardı. Genelde inekçiler Trabzonlu ve Rizeli olurdu. İnekler 

Çırpıcı Çayırı’nda otlanırdı. Kimse onlara bir şey demezdi. O çayır bizim 

mesire alanımızdı. Bir de orada Arnavut’un Bağı dediğimiz bir üzüm 

bağı vardı, çayıra bitişik. Sürüne sürüne gider, bağdan üzüm çalardık. 

Ama iyi insandı, adamcağız yakaladığı zaman dövmezdi bizi. 

Oduncu Erzincanlı Hüseyin Acar vardı, Hüseyin Ağabeyimiz… Trak-

ya’da askerken oradan evlenmişti, hanımı Trakyalıydı. Kendisi odun kö-

mür satardı. Ben askere giderken evime odun kömür verdi, parasını da 

hiç almadı. “O deli oğlan askerde, sakın ha oğlum Ahmet, -Ahmet diye bir 

oğlu var- almayın ondan para, siz de askere gideceksiniz” derdi. Bir gün 

Hüseyin Ağabey hasta olmuş, evi de kömür deposuna yakın, bana ha-

ber verdiler. Evlerimizin arasında iki ev var, ben hemen gittim, sırtıma 

aldım onu, bir tane kamyoncuk bulduk, Haseki Hastanesi’ne getirdik.

O zamanlar biri askere gidince ardından evine kol kanat gerilirdi. Eşin-

den gizli dolabına zeytin, peynir, artık neye ihtiyacı varsa koyarlardı. 

Komşular o evi namusu olarak kabul ederdi.
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Mustafa Kırmızıgül
Adapazarı, 1952

Küçükpazar’dan Zeytinburnu’na trenler geliyordu, trenle geldik 20 ku-

ruşa, Zeytinburnu Tren İstasyonu’nda indik. Buraya daha önce bizim 

köyden bir arkadaş gelmiş, onun vasıtasıyla geldik biz de. Bize yol gös-

teren o. 

AFGAN PATRONLAR

O zamanlar plastik naylon pardösüler yapıyorlar bir yerde, biz oraya 

girdik. 100 lira ayda, yeme-içme oraya ait, yatak da oraya ait. Afganis-

tan’dan gelmiş adamlar, iş kurmuşlar, onların yanında çalışmaya başla-

dık. Ayda 100 lira, ben sütlü çayın ne olduğunu bilmem, orada gördüm. 

Tek katlı binaları vardı, daha yakın zamana kadar o binalar duruyordu. 

İsmi de halen de hafızamda, Abüzer. Belki yaşıyordur, hatta Çerkez-

köy’de fabrikaları var gene plastik üzerine. Bize bakıyorlardı doğrusu, 

yemeğimizi veriyorlardı ama onların yemeklerini yiyemediğimiz za-

man oldu, yediğimiz zaman oldu. Bunlar koyunu, kuzu etini çok sever-

lerdi. Her gün kuzu eti, bir de sütlü çay eksik olmazdı. 

ÇÖP SORUNU

Tren istasyonundan indiğin zaman, hamamın yanından ileri gittiğin-

de büyük boş bir arazi vardı, çöp arabaları oraya gelirdi. Bütün çöpler 

oraya dökülürdü. Kokardı böyle çöpler, ertesi günü kaldırırlardı, nereye 

götürdüklerini bilmiyorum. Ona çok yakındık biz, çöpten rahatsız olur-

duk o yüzden.

Zeytinburnu dediğin zaman adliyenin yanına kadar gelirdin, oradan 

yukarıda hiçbir şey yoktu. Boş araziydi. Adliyenin olduğu yer bir çukur-
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du. Karakol daha aşağıda Yenidoğan’daydı. Oraya kadar iyi kötü bir as-

falt yol vardı. Minibüs yolu Abdi İpekçi’nin oradan aşağı giderdi. Göğüs 

Hastanesi’nin orada daracık yollar vardı, minibüs yolu orasıydı. Sonra 

tabii oralar değişti. 

Beştelsiz Mahallesi 103/1 Sokak… Mahalleye geldik. O zaman da bura-

larda yerler satılıyor. 100 m2’ si 100 lira… Köyden rahmetli babalarımız 

da bize biraz yardım ettiler, bir yer aldık 68’de; iyi-kötü bir gecekondu 

yaptık. Sucu Karadayı vardı burada, o adam iki tane büyük varili birbi-

rine ekletmiş, bir at arabasıyla su dağıtırdı. Bize değil, herkese, inşaat 

yapanlara getirirdi. O zamanlar belediye zabıta değildi, yeşiller derlerdi. 

Şapkalar başında, yeşiller geliyor… Gecekonduyu yaptık iki oda; çerçeve-

sini, kapısını hurdacıdan aldık. O zaman nalburlar vardı burada, hepsi 

rahmetli oldu. Giderdik nalbura, bana şu lazım, getirirdi adam. Sen ona 

haftada, ayda ne ödeyebilirsen öderdin. Ne senet, ne sepet verdik. 

Komşularımızın kimisi Giresunlu, kimisi Trabzonlu, kimisi Rizeli, ama 

genellikle Giresunluydu burası, hâlâ da öyledir. Sonra Bigalılar da geldi. 

Mahallemiz, komşularımız çok iyiydi. Hasan Kurt vardı. Şimdi caddenin 

üzerinde hanları var. Hanı yapmadan önce orası çukurdu, anneleri ke-

çileri çukura koyar, buraya doğru yayardı. Keçi sütleri verirdi bize. 

YAŞLILARIN HATIRALARI

Kapı baca açık, hiç kimse bir şey yapmazdı o zaman. Kapımız açık gi-

derdik. Hani hepsinin isimleri aklıma gelmiyor ama komşuluk tarzı çok 

güzeldi. O komşulukları ben şimdi hâlâ arıyorum. Akşam olduğunda 

gidersin oturursun, bize güzel hikâyeler anlatırdı. Her şey anlatılırdı 

böyle, vaktin ne zaman geçtiğini anlayamazdık. Herkesin bir anısı var: 

geldiğinde ne zorluklarla gelmiş güzel güzel anlatırlardı, biz de o yaş-

lıları dinlerdik.

CAMDAN CAMA

Mahallede Süleyman Aydın dip dibe komşumuzdu. Süleyman rahmetli 

oldu ama ailesiyle hala komşuyuz. Onlarla daha çok bağdaşırdık. Cam-

dan cama geçerdik birbirimize. Akşam oturduktan sonra camdan yine 

çıkar, hemen evime geçerdim. 

Ben bekardım; evli olan vardı, bekar olan vardı içimizde ama aramızda 

bir ayrım olmazdı. Sen bekarsın gelme, bizim yanımıza yanaşma, oy-

nama veyahut da bizim yanımıza oturma, böyle şeyler kesinlikle yoktu, 

kardeş gibiydik. Gece 02.00-03.00’te suya gittiğimiz zamanlar oluyordu. 

Yanı başında komşunun mesela, ihtiyacı vardı suya, derdi ki “bana bir 

güğümü ver, ben gelirken sana da getireyim”; verirdik. 

Ramazanlar çok güzeldi, bekar olduğumuz için bize yemek verirlerdi, 

iftara çağırırlardı. En sevindirici olansa akşama kadar açsın ya, “ak-
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şam gelip ne yapacağım, ne yiyeceğim ben?” diye düşünürken birinin 

çağırmasıydı. 

Bizim komşumuz vardı İbrahim, hâlâ komşumuz. Giresunlu’dur. Onun 

hanımı hayvan beslerdi. Süt, yoğurt, yağ satarlardı, alırdık. O zaman 

gece-gündüz yoğurt, yağ diye bağırarak geçerlerdi sokaktan. Yoğurdu 

böyle dilim dilim satarlardı. Şimdi onları tabii görmüyoruz, o günler ar-

tık geçti. 

Annem yaş itibariyle yaşlı değildi ama rahatsızlığından dolayı çok dinç 

değildi. Çoluğunu çocuğunu görmek için geldiği zaman komşular ge-

lirdi, komşularla çok iyi bağdaşırlardı. Annemi severlerdi, annem de 

onları severdi. Köyden ne geldiyse hepsine dağıtırdı. Kestane, ceviz, fın-

dık getirirdi mesela… Topkapı’dan alırdım onu otobüsten, o zaman Top-

kapı açılmıştı, at arabasıyla gelirdik oradan, taksi yok tabi. At arabasına 

binerdik yükle birlikte. Sonra gezdirirdim onu. Mesela, Merkez Efendi 

Camii’ine, Seyitnizam’a, mezarlıklara… O da sevinir, mutlu olurdu. 

Zeytinburnu’nda gezecek yer yoktu pek, hepsi tarlaydı. Patika yollar 

vardı, Demirciler Çarşısı’nda tepeden baktığın zaman Merter olduğu 

gibi boş arazi, çukurdu. Londra Asfaltı’nın arasında çiçekler vardı, bir 

onu görürdük. Araba yoktu. İlk arabayı ağabeyim almıştı, Renault. Baş-

ka komşularda da bir-iki kişide ya vardı, ya yoktu. Bir şey olduğunda 

gece-gündüz hastaneye o arabayla koştururduk. 

Kurtlar söz sahibiydi burada, dinlenirdi sözleri. Yani atıyorum, bir şey 

lazım bir vatandaşımıza, bir ihtiyacı var, evine bir şey alınacak. O in-

sanlara söylediğin zaman ellerinden gelen yardımı yaparlardı. Ben en 

çok şimdi eski halini özlüyorum buraların, o komşulukları özlüyorum, 

o beraberlikleri özlüyorum. 
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Mustafa-Emine Kuş
Kastamonu, 1934 - 1941

MUSTAFA KUŞ: Ben poğaça yapıyor, Kocamustafapaşa’da, Samatya’da 

satıyordum o zamanlar. O taraftan geldik buraya. Rahmetli Laz Bah-

ri’yle gecekonduyu yapmak için pazarlık ettik. 10 lira istedi. O zama-

nın parasıyla 15 liram vardı, 5 lira arsaya verdim, 5 lira da ona verdim. 

Günlerden perşembeydi, poğaçayı satıp geldim, arsada taş dökülmüş, 

kum dökülmüş, iyi dedim. Cuma günü poğaçayı sattım, yine geldim. 

Ne bekliyorsun, dedim. Amelesi ustası, bir günde yapıp verdiler kondu-

yu. Akşama girdim içeri. Laz Bahri, “Belediye, mahalle bekçisi gelirse 

açmayın, ben hallederim hepsini”, dedi. Ne bekçi geldi, ne zabıta geldi. 

Cumartesi günü geldim, sıvacı çimento kattığı yok, çimentoyu koklattı 

yani, kireçle pat pat bir maslak tamam, ev hazır. 

EMINE KUŞ: O kadar tatlı hayat sürdüm ki ben burada, şaşırırsın. Küçük 

oğlum 1.5, kızım 5 yaşındaydı, evde bırakırdım onları. Poğaçadan geldi-

ğim zaman çoluk çocuğumun işlerini hallederdim, tekrar yine bakkala 

gelirdim. Böyle vakit geçirdim ben burada, çok da tatlı hayat sürdüm. 
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MUSTAFA KUŞ: Karşındaki bağırınca sen de bağırırsan o zaman işler 

uzar, kavga çıkar. Ama sen bağırırsan, ben susarsam işler yoluna girer. 

Birbirimizi kırmayız. Bizim düğünümüz köyde oldu. Rahmetli anne-ba-

basından istedik. Verdiler. Ama o zaman kızlar paraylaydı, üçbin lirayı 

vereceksin, kızı ata bindireceksin. Öyle yaptık. 

EMINE KUŞ: Bu adam Silivrikapı’dan su getirdi, su içtim ben burada. 

Silivrikapı’dan su gelir mi? Getirdi. Su yoktu, çamur dize kadar. Ah yav-

rum ah, çok şükür Allah tatlılık verdi, uğraştık, didindik, hallettik. Kuyu 

yaptılar aşağıda sonradan. O kuyuda da öyle kuyruk olurdu ki sabahın 

02.00-03.00’ünde giderdik su sırasına girmeye.

MUSTAFA KUŞ: Bir zaman Silivrikapı’da ayağım yandı. Hemen Haseki’de 

doktora gittik. Orada öldüyse Allah rahmet eylesin, ölmediyse kulakları 

çınlasın bir pansumancı Hasan Efendi vardı. “Doktor Bey, benim çok ya-

kınım bu, bunu yatıralım” dedi. “Hay hay Hasan Efendi, tamam, hemen” 

dedi doktor da. Bahaneden yattık hastaneye. Yalan olmasın ben 10-15 

gün yattım, her sabah gelirdi o Hasan Efendi pansumana. Bir gün “Dok-

tor taburcu yapmasa ben yapacağım taburcu seni” dedi. Taburcu olduk, 

geldik. 

Para yok, hastaneden dönüşte cepte iki buçuk lira kaldı, o zamanın 

parasıyla iki buçuk lira. Onu da kim verdi? Bizim iki köy yukarıda bir 

kadın, Sümer Mahallesi’nden geldi hasta ziyaretine. O on lira verdi. İs-

temem dediysem de o verdi. Tek sermayem iki buçuk liradır. Onunla 

yağ aldık bakkaldan, bir tepsi 50-60 poğaça, sattık, akşama yine yağ al-

dık. Ertesi günü yine sattık, akşama yine parasını verdik, mal aldık. Bir 

hafta, on gün kadar öyle gitti, ondan sonra azıcık toparladığım zaman 

peşin aldım, peşin verdim. Ayağım böyle kanardı, ama yok, çalışmak zo-

rundayım. Tek sermayem dediğim gibi iki buçuk lira. 

EMINE KUŞ: Okuma bilmezdim. Benim matematiğim vardı, okuma-yaz-

ma bilmem, hâlâ da yine öyleyimdir. Çok şükür bin kere, Allah herkese 

iyilik versin, bizi de eksik etmesin inşallah. Kendi kendimize yapardık, 

yerdik. Yemek için de hiç birbirimize şikâyetimiz olmadı, yapamazdık. 

Allah ne verdiyse yerdik. Bir bardak çay demlersin, biraz peynir koyar-

sın, ekmeğini de koyarsın yanına, yersin, karnını doyurursun.

MUSTAFA KUŞ: Sülo derlerdi, Süleyman’dır ismi, Arnavutlardandı. Her 

sabah gelirdi, iki poğaça verirdim, yerdi, giderdi. Kapının önüne gelirdi 

her sabah, ama bir işin olduğu zaman da hemen gelir yardımcı olurdu. 

Rahmetli oldu, öldü. İnsanlar gelir, param yok derdi. “Dört tane ver, iki 

tane ver, yarın vereceğim” derdi, poğaçayı alır çeker, giderdi. Verirse ve-

rir, vermezse vermez. 

Samatya’da Ermenilerle aramız iyiydi. Hatta benden para bile isterler-

di, verirdim. “Sarı” derlerdi bana. Camekanda olsun, arabada olsun, iki 

poğaçam kaldığını görseler, “Senin camekanda poğaça kalmasın, ben 
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yemezsem bir yiyici bulunur” der, alırlardı poğaçaları. Severdi beni Sa-

matyalı Ermeniler.

EMINE KUŞ- Çok bilgiliydim, yaşlısı- genci benimle dertleşmeye gelir-

lerdi. Ertesi günü gelirler derlerdi ki: “Kız Emine, sen bu fikri nereden 

aldın? Bize nasihat ettin, biz şimdi mutluyuz, tatlıyız.” 

60’ta evlendim, bu adama bir kötü sözüm yoktur. Yapamam çünkü, on-

lara da derdim ki: “Bak, ben böyle böyle hayat sürdüm, siz de aynısını sü-

rün. Böyle hayat sürerseniz tatlı olur, mutlu olursunuz. Sakın ha sakın”. 

Uşağım, ne yapalım yavrum, dünyaya geldik, misafiriz. Her zaman için 

de söylerim, Allah insanoğluna tatlılık versin uşağım, karı-koca olsun, 

komşuluk olsun ne olursan ol, tatlılık varken hiç korkma. 

MUSTAFA KUŞ: Akşam gelip poğaçayı yapardım. Poğaçayı satardım, ge-

lirdim, inşaata giderdim. Laz Bahri severdi beni. Bir gün “Mustafa, dük-

kânı sana vereceğim” dedi. “Yapabilir miyiz?” dedim, “Yaparsın, yapar-

sın” dedi. Bizim hanıma dedim ki: “Dükkânı bize veriyor”; o da “Yaparız” 

dedi. Para yok, kuruş vermedim. Kenara yazdı 3-5 lira, “Kazandıkça ve-

rirsin”, dedi. İki sene nasıl kafamı kaldıramıyorum işten, ekmek, peynir, 

zeytin yiyerek para biriktirdik. 175.000 lira… Bahri’ye “Şu evi yap” dedim. 

“Paran var mı?” dedi. “Var” dedim. “Ne kadar?” “175.000 lira”. Bahri de aynı 

benim gibi ciddiydi, yalan dolan yok. İki kat yaptı bana 350.000 liraya.

EMINE KUŞ- Kapımızı kilitlemezdik biz katiyen. Şerife’m beş yaşındaydı. 

Patates haşlamasını öğretmiştim ona. Komşu kızları gelirlerdi, beraber 

Şerife’nin haşladığı patatesi yerler, öyle çıkarlardı meydana. Ah yavrum 

ah, çok şükür bir değil bin kere şükür. Şimdi çok tatlıyım, çok mutlu-

yum, hiç de bir şikayetim yok.

MUSTAFA KUŞ: Ramazanlarda çıkmazdım. Ramazanlarda gece çıkar-

sın, kahveler açıktır. Sabaha kadar da açıktı eskiden, bilmiyorum şimdi. 

Kahvelerde satarsın poğaçayı. Gündüz oruç tutuyorsun tabii. Bayramda 

camiden çıkarsın, bayramlaşırsın. Gelirsin evindekilerle bayramlaşır-

sın, çoluğun çocuğun gelir, onlarla bayramlaşırsın. Ertesi günü bir yer-

de akraban varsa onu ziyarete gidersin. Etin varsa et, kurbanın varsa, 

kesmeyen varsa kurban eti getirirsin. Çoluğun çocuğun kesmezse on-

lara da verirsin, birazını dağıtırsın, birazını kendin yersin.

EMINE KUŞ: Doğum yaptığın zaman herkes gelir halini hatırını sorardı, 

neyin eksikse sana verirlerdi. Orada bir tane eğri ceviz ağacı vardı, be-

yimle beraber çıkardık, orada cevizin dibinde ekmek yerdik biz. Ceviz-

libağ’da ceviz ağacı olduğu için Cevizlibağ oldu orası.
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Mustafa Yalçın
Rumeli, 1955

AYNI EVDE 40 YIL

1955 senesinde Türkiye’de o meşhur 6-7 Eylül olaylarının olduğu hafta 

biz anavatana gelmişiz. Geldiğim yer Zeytinburnu Sümer Mahallesi 27/8 

sokak, şu andaki evimizin olduğu yer… Ben 63 senedir bu mahallede 

yaşıyorum. Gecekondu yaşamı çok güzeldi. Eve bir kiracı gelse en az 

40 sene sizde kiracı otururdu, çocuklarını evlendirirdi o evde. Zeytin-

burnu’nda oturmuş olanlar 30-40 sene sonra taşındılar gittiler. Hâlâ 

görüşürüz. 

ŞEKERCILER

Ailemiz şeker, helva, lokum, reçel imalathanesi açtılar. Zeytinburnu’nda 

herkes tanır Şekercileri, zaten benim lakabım da Şekerci Mustafa. Şimdi 

ben istisnayım, ben Şekercilerin oğlu olarak büyüdüm. Biz Allah’a şü-

kürler olsun yokluk çekmedik, bizim ailemizin durumu iyiydi. 

Şu anda röportaj yaptığımız yer rahmetli bakkal Hüseyin Ağabey’in ye-

riydi. Sonradan camiye ilhak oldu. Yani orayı rahmetli başkan Hasan, 

Allah nur içinde yatırsın, o alıp camiye kattı. Buranın nesini anlatayım 

size? Her taraf gecekondu; sokak çeşmelerinin olduğu yer, vasıtaların 

olmadığı bir yer… Yarım saatte, iki saatte bir minibüsler ancak geçer. 

FABRIKALAR KAPANINCA IŞ SAHASI AZALDI

Her sokakta çeşme vardı. Çünkü evlerde su yoktu, dışarıdan taşınıyor-

du. Eskiden burada fabrikalar vardı. Bırakın Zeytinburnu’nu, İstan-

bul’un her tarafında fabrikalar vardı. İnsanlar buralardan emekli oldu-

lar. Şimdi fabrikalar kapandı. Mesela, Bozkurt Fabrikası, Akfil Fabrikası, 



345Zeytinburnu Anı Defteri

Vita Fabrikası, Emayetaş, Sümerbank… Şimdi baktığın zaman aslında 

görüntü olarak çirkindi, şimdi daha güzel ama iş sahaları da daraldı. 

Burada çok iyi esnaflar vardı. Mesela, Adalı İbrahim Ağabey, İlhami Bey, 

Ahmet Mican vardı şu anda Beşiktaş Kulübünde yöneticilik yapan Hü-

seyin Mican’ın babası. 

İlkokulda bizi mesire yerine götürürlerdi. Şu anda Marmara Forum’un 

olduğu yer: Çırpıcı Çayırı. Orayı size tarif edemem, mümkün değil. 

Amerikan filmlerinde olur ya Texas Dallas Çiftliği, onun gibi bir yer. At-

ları boşaltırlar, salarlardı oraya, atlar koşardı. Biz o zaman çocuğuz, ça-

yırların arasında top oynardık, öğretmenlerimiz bize piknik yaptırırdı. 

O zamanki Zeytinburnu’yla şimdiki Zeytinburnu arasında dağlar kadar 

fark var. Denize giden merdivenler vardı Sümerbank’ın önünde, biz 

yüzmeyi orada öğrendik. Şu andaki Kayıkhane Kooperatifi’nin orada 

yüzerdik. Mercan kayalıklarıydı, pırıl pırıldı deniz. 

Şu anda Göller Sitesi denilen yer top sahası, eskiler bilir. Orada Kayma-

kamlık Kupası maçları vardı. 1974 senesinde biz final oynadık. Kadroda 

ben de vardım, Sosyal faaliyet olarak bir tek futbol vardı, her mahallede 

futbol takımı vardı. Sümer Gençlik, Bozkurt, Yenidoğan Spor, Nuri Paşa 

Kulübü, Yeşiltepe, Beştelsiz, Çırpıcı… Bir sürü, her mahallede vardı… 

Eskiden Kulüp Sineması vardı Yeşiltepe’de, onun altında boks salonu 

vardı. Biz gençler oraya boksa giderdik. O takımın 2. ligde, 1. ligde oyna-

ması Zeytinburnu gençlerine çok şey kattı. 

Ramazan Karatepe, Hüseyin Anagül, 
Mustafa Yalçın, 1974.

Sümer İlkokulu, İlk Yavrukurt 
Grubu, 1962.
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“AMAN KALSIN”

Bakırköy, Ataköy’e gidip Zeytinburnu’ndan geldiğini söylediğinde in-

sanlar seninle fazla uğraşmazlardı. “Zeytinburnu’ndan geliyorlar, bun-

lar kavga ederler”, diye düşünürlerdi. Mesela, ben başımdan geçen bir 

hadiseyi anlatayım. 1982 senesinde İstanbul Düğün Salonu var Fındık-

zade’de -hâlâ var mı bilmiyorum- düğün için anlaşmaya gittik. Yanımda 

Faruk diye bir arkadaşım vardı, hâlâ sağ, 40 000 lira istediler, “18 000 

lirasını vereceğiz, geri kalan 22 000 lirayı da düğün akşamı vereceğiz” 

diyerek anlaştık. Önüme bir kâğıt uzattı adam. “Ağabey, adresi, adı so-

yadı alayım” dedi. “Mustafa Yalçın, Zeytinburnu” dedim. “Ağabey, bir da-

kika” dedi, parayı iade etti. “Kusura bakmayın” dedi. Dedim “Ne oldu?” 

“Kazanacağım bundan 8000 lira para, onun 3000 lirasını orkestraya 

veriyorum, bırak ağabey, kalsın. Her akşam kavga çıkıyor, aman aman” 

dedi. Yapacak bir şey yok, böyle boynumuz büküldü geldik. Yani düşü-

nün, Zeytinburnu deyince adam “Aman kalsın” dedi. 

ZEYTINBURNU YÜKSELIYOR

İhsan Mermerci Lisesi’nde folklor oynayan arkadaşlarımız vardı, dünya 

şampiyonu oldular. Tabii o zaman çevrelerine daha iyi bakmaya başla-

dılar. Sonra Zeytinburnu Spor’da Deniz Hoca vardı, kulakları çınlasın, 

Abdülhakhamit’te beden eğitimi öğretmeniydi, atletizm takımı kurdu 

ve bizim Zeytinburnu’ndan çok iyi atletler çıktı. O zamanki gençler Tür-

kiye şampiyonu oldular. O genç kızlar vardı bir-iki tane, şu anda sağsa-

lar onlar da cevap versinler size, Deniz Hoca’nın talebeleriydi. Aynı De-

niz Hoca Abdülhakhamit Ortaokulu’nun takımını kurdu. Oynayanları 

ben sana sayayım mı? Mesela, Tamer Tuna Göztepe’nin antrenörüydü, 

Beşiktaş’ta oynadı. Kalede Mustafa vardı, bizim “ Tony Mustafa”, Zey-

tinburnu Spor’un altyapısında oynadı. Abdülhakhamit’te oynayanlar 

Sümer Gençlik Futbol Kulübü, 
Arnavutun Bağı, 1973.
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Türkiye ikincisi oldular. Bu faaliyetler Zeytinburnulu çocuklara çok şey 

kazandırdı. O imaj yavaş yavaş yıkıldı yani.

Allah kabul etsin, herkes oruç tutuyordu. Tek tük tutmayan varsa ifşa 

edemezdi. Lokantalar kapanırdı benim bildiğim. Mesela, burada Şen 

Kardeşler Lokantası var, -rahmetli Şeref, şimdi onun kardeşleri, oğlu 

çalıştırıyor- kapatırdı lokantayı. Makasçı Ahmet Ağabey’in lokantası da 

kapanırdı. Sokaklarda sigara içmek, yemek yoktu ve herkes kadınlar, 

erkekler, gençler mukabeleye giderlerdi. Teravihler dolardı camilerde. 

Bayramda “Kampana” diye bir adam gelirdi. Savaş Ay’ın babasıymış. 

Cambazhane kurardı oraya. Elinde iple telde yürürdü. Zeytinburnu’nun 

en güzel günlerini yaşadık biz. Dünyanın neresine gidersem gideyim 

Zeytinburnu’nu hep özlüyorum. Zeytinburnu çok güzel bir yer ama Zey-

tinburnu’nun kıymetini bilmek lazım.
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Mustafa Yiğit
Adana, 1963

Küçük bir evimiz vardı, gecekondu. Kiremit damlı. Sürekli akıyordu. Fa-

kirliğin ve de dostluğun bol olduğu bir zamandı. 

Bu sokağın başından öbür sokağın başına en fazla 6-7 hane vardı. Ali-

ler’in, Mehmet ve Hasan amcaların evleri vardı. 

Bu sokağın üstünde, sağ tarafta temeli atılmış bir bina var. Ben orada 

doğdum, büyüdüm. Her evin bahçesinde ağaçlar vardı. Biz de dut ve 

incir ağaçları vardı. Yanımızdaki bahçede ayva, öbüründe elma. Herkes 

birbirinin ağacından faydalanırdı.

KORELI CEMAL

Laz Mehmet, Çerkez Hasan, Adanalı Mehmet. Adanalı Mehmet benim 

babam. Bakkal Hamit, Tokatlı Hamit, Kastamonulu Hasan. Her biri yiğit 

insanlardı. Hiç kimse kimseye sen Kürt’sün, sen Alevi’sin, sen Sünni’sin 

diyerek ayrım yapmazdı. Mahallenin büyükleri vardı. Mesela, bizim ya-

nımızda Koreli Cemal Ağabey vardı. Kore gazisiydi. Ölülerin arasında 

öldü diye toplanıp canlı çıkmıştı. Bizim evin yanındaydı evi. Deli değildi 

ama esintiliydi. Ahmet Ağabey ve oğlu Varna vardı bir de, Allah rahmet 

eylesin. İyi insanlardı. 

KOMŞUDA PIŞER BIZE DE DÜŞER

Komşuda pişer bize düşer modeli yaşardık. Kokusu gelirdi yemeğin, on-

lar bize verirlerdi, biz de onlara verirdik. Kapılar açık yaşardık, hırsız, 

arsız yoktu. Akşamları komşular toplanır, muhabbet ederlerdi. Büyük-

lerimiz örnek alınacak insanlardı. Doğru yaşar, bize de doğruyu salık 

verirlerdi. 
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Evimizin karşısında bakkal Hamit Amca vardı, kaynana şekerini bilhas-

sa oradan görürdük. Şeker bile yoktu o dönemde çünkü. Az ileride yine 

bakkal Eyüp Amca vardı. Kırmızı tuşlu telefonu vardı. Bir yerden bir ha-

ber gelecekse, insanlar Bakkal Eyüp Amca’ya gelirdi. 

“VADIDEKI HAYAT” GIBIYDIK

Bir nevi eski televizyon dizisi “Vadideki Hayat” gibiydik. O dizi de kadın-

la adamın köpekleri ve ayısı vardı. Bizim de hepimizin köpeği, kedisi, 

kuşları vardı. 

TAŞIMA SUYLA DEĞIRMEN DÖNDÜRMEK

Niyazi Ağabeyi hatırlıyorum. Ufak boylu bir adamdı. Başında fötr şap-

kası vardı. At arabasının arkasındaki su tankeriyle evlere, işyerlerine 

su verirdi. Çeşmeler vardı ama akmıyordu. En az yedi sekiz çeşmemiz 

vardı. Babam bizim için fıçı yapardı. 3-4 fıçımız vardı, o fıçıları biz dol-

dururduk, hiç boş kalmazdı. Babam bir fıçıda azıcık boşluk göre, o fıçı-

ya “boş” derdi. Kova bile yoktu o zamanlar, yağ tenekelerini babam su 

tenekesine çevirirdi. Yağmur, çamur, yaz, kış demeden su temin etmeye 

çalışırdık. 80’e kadar doğru dürüst su gelmedi buralara. 

ÇOCUKLUĞUMUN EN GÜZEL YÖNÜ ATLARDI

Buralar hep piknik alanıydı. Atlar önümüzde koşardı. Piknik yapar, at 

seyrederdik… Çocukluğumuzun en güzel tarafı atlardı. At yarışları bu-

rada yapılırdı çünkü. Bunun dışında top oynar, denize giderdik. Hâlâ 

da öyleyiz de, o zamanlar en büyük zevkimiz top oynamak ve denize 

girmekti. 

Kamyonlar vardı. Eski Deutsch dediğimiz kamyonlara biner, onlarla semt 

tutu atardık. En büyük mutluluklarımızdan biri oydu. Bir de atları sabah 

yüzmeye çıkarırlardı, onlarla birlikte yüzerdik. Çok mutlu olurduk. 

Bütün aileler burada toplanırdık. Kimi börek yapardı, kimi başka şey-

lerdi. Hep birlikte eğlenir, piknik yapardık.

YASSIADA: HAYIRSIZADA

Karşıda bir ada var. Kumkapılı Sivriada, der; Bebekli Yassıada der; biz 

de Hayırsız deriz, Hayırsızada. Biz yıllarca o adaya çok gittik. Mahalle-

mizin amcalarıyla, buradan teknelere atlar, adaya gider, piknik yapar; 

bazen de birkaç gün kalırdık. 

Cadde üzerinde iki araba vardı. Biri bir arkadaşımızın İsviçre’de işçi 

olan babasının taksisi; diğeri de bizim Sağbaşların kamyonu. O kamyo-

nu her sabah iterdik. 
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Lale Sineması, Neşe Sineması, Kulüp Sineması, Yenidoğan Sineması… 

Sinema çoktu. Tabii aileyle birlikte giderdik. O zamanlar 8-9 yaşında ol-

duğumuz için bizi gece tek başımıza çıkarmazlardı. Ya anne babamızla 

ya da ağabeylerimizle çıkardık. 

PARANIN ÖNEMI YOKTU

Babalarımız çalışırdı. Gariban diye bir şey yoktu. Yani olsa bile komşu-

lar yardım ederdi, kimsenin bir sıkıntısı yoktu. Paranın bir önemi yoktu 

o zamanlar. Önemli olan kültürdü. 

Ramazanlar daha renkli olurdu. Bayramın bir anlamı vardı. Erken kal-

kıp tıraş olur, temiz giyinir, camiye gider, büyüklerin ellerini öperdik. 

Genelde şeker verirlerdi, kaynana şekeri; yakınlık derecesine göre para 

veren de olurdu ama genelde şekersiz göndermezlerdi. Kaynana şeke-

rini hala bulunca yiyorum. Mısır Çarşısı’nda var.

Herkes bayram yemeği veremezdi. Biz kurban kesmemize rağmen yıl-

larca bayram yemeği veremedik. İyi yıllardı, temiz yıllardı, çalışıyorduk, 

iş vardı, sıkıntı yoktu. Herkes para kazanıyordu. Benim babam tek ba-

şına Sümerbank’tan 6 çocuğa bakıp, her bayram pantolonumuz, ayak-

kabımızı eksik etmezdi. Her bayram iki kurban keserdi. Her bayram iki 

kurban keserdi.

BINALAR BÜTÜN ZENGINLIKLERIMIZI ÇALDI

 O zamana göre şu anda zenginliğimizi çaldılar. Dostluklarımız bitti, 

komşuluğumuz bitti. Bina yapmaya başladıktan sonra bize hiçbir şey 

kalmadı. Köpeğim, kedilerim, kuşlarım vardı, ağaçlarımız vardı. Hiçbir 

şey kalmadı. O yıllar şeffaf, temiz yıllardı.

Futbol takımı, 1980’ler.
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Muzaffer Çavuşoğlu
Üsküp, 1946 

1955 senesinde ailem İstanbul’a göç etti. 1955 senesinde geldiğimizde 

önce Fatih’te Fındıkzade semtine yerleştik. İki sene orada oturduktan 

sonra, babamın işi dolayısıyla Zeytinburnu’na taşındık. Tabii 1957 se-

nesinden itibaren ben Zeytinburnu’nu anlatabilirim. Çocukluğumda 

Zeytinburbu yaşantım başladı, sonra da hekim olarak Zeytinburnu’nda 

devam ettim ve sonra da Allah nasip etti belediye başkanı olarak da hiz-

met etme şansı bulduk. 

Zeytinburnu’nun gelişmiş semtleri Yenidoğan Mahallesi, Nuri Paşa Ma-

hallesi, Gökalp Mahallesiydi. Beştelsiz, Çırpıcı, Veliefendi, Seyitnizam 

semtleri boştu o zaman. Çoğu tarla veya bağ bahçeydi. 1957 senesinden 

sonra zaten bir gecekondulaşma vardı. Sümer ve Nuri Paşa semtlerin-

deki gecekondulaşmanın sebebi de çimento fabrikasıydı. Orada çimen-

to fabrikası 1953 yılında kurulmuş, ondan sonra gelen işçiler tarafından 

orada gecekondulaşma başlamıştı. 

1960 yılına yakın bir tarihte, babam Beştelsiz’de bir gecekondu satın 

alınmıştı. Biz daha sonra orayı, küçük bir evken, 3 odası olan, salonu 

olan, bahçeli güzel bir ev haline getirdik. Tabii o zaman, biz o evi hisse 

tapulu olarak aldık. Sonra Zeytinburnu yavaş yavaş gelişmeye başladı. 

İlk başta taş veya asfalt yol yoktu. Hepsi çamur yollardı. Ben hatırlıyo-

rum mesela, babamın dükkânı Gökalp Mahallesi’ndeydi, biz Beştelsiz’e 

giderken, askeriyenin önünden geçerken çizmelerimiz çamura sap-

lanırdı. Çok kere okula giderken, Nuri Paşa’daydı okulumuz, çizmeler 

çamura saplanırdı, çıkarır bir daha giyerdik. Bayağı meşakkatli yolcu-

luklar yapardık. Daha sonra bazı gelişmeler oldu. Kanalizasyon yapıldı. 

Gökalp, Yenidoğan ve Nuri Paşa mahallelerinde bazı evlere su verildi. 
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Ama genelde evlerde uzun yıllar su yoktu. Mahalle çeşmeleri vardı, ora-

lardan su alınırdı. Bazı evlerde kuyular vardı. Mesela bizim evimizde 

babam 13-14 metre derinliğinde kuyu açtırmıştı. Çok da güzel bir suyu 

vardı. Biz bütün ihtiyacımızı o kuyudan temin ederdik. Ama tabii evin 

içinde su akmıyordu. 1960’lı yıllarda kanalizasyon yapıldı, bazı evlere 

su getirildi. Bizim eve de sanıyorum 1965 yılında su geldi. İşte dediğim 

gibi, oraların ilk yerleşimcileri işçi kesimiydi. Mesela ben hatırlıyorum 

da, o zamanlar zabıtalara ‘’yeşiller’’ derlerdi. Zabıtalar gelirdi gecekon-

duları yıkarlardı, arkalarını dönüp gittikleri zaman bir daha gecekondu 

yaparlardı. Bilhassa seçim zamanı, müsamaha gösterilirdi. O zamanlar 

insanlar daha rahat şekilde gecekondu yapıp, daha kolayca yerleşiyor-

lardı. Yani gelişme bu şekilde oldu. 

Bizim hemşeriler de 1955 yılından sonra Zeytinburnu’nda yerleşmeye 

başladılar. Bunlar da daha çok Beştelsiz, Çırpıcı, Veliefendi, kısmen de 

Seyitnizam mahallelerine yerleşmişlerdi. Çoğunluk esnaf, işçi ağır-

lıktaydılar. Mesela Sümer mahallesine gittiğiniz zaman o zaman Batı 

Trakyalı ağırlıktaydı. Beştelsiz, Çırpıcı mahallelerinde Makedonya göç-

menleri çoğunluktaydı, Seyitnizam da öyleydi. Yenidoğan Mahallesi 

Karadenizli ağırlıktaydı. Veliefendi’nin bir kısmı da böyleydi. Gökalp 

Mahallesi de karışıktı. Yerleşim dağılımı bu şekildeydi. Benim hekimlik 

yaptığım yıllarda, insanlar daha kibarlardı. Daha sevecen, daha saygı-

lıydı. Mesela bir hasta geliyordu,  evlerde su akmamasına rağmen he-

men saçlarını yıkamış, bir kova su dökmüş, terini atmış şekilde. Mu-

ayenehane sabun kokuyordu. Doktorlara, komşulara hep saygı vardı. 

Komşuluk ilişkileri de çok iyiydi. Mesela komşularımız Giresunluydu ve 

biz çok iyi komşuluk yapıyorduk. Yardımlaşma, dayanışma vardı. Karşı-

lıklı saygı ve sevgi vardı. Bu bir süre böyle devam etti, 1980’li yıllara ka-

dar. Göçler yoğunlaştı, bundan dolayı da insanlar birbirine yabancılaş-

tı. Ancak yine ilişkiler karşılıklı saygı-sevgi çerçevesinde devam etti. O 

yıllarda da ben hekimliğime devam ediyordu. Daha sonra da, Anavatan 

Partisi’nden Zeytinburnu’na belediye başkan adayı oldum ve kazandım. 

Tabii o zamana kadar şehirde dolaşıyordum ama şehre dair tespitlerim 

yoktu. 

1984 yılında belediye başkanlığına başladığımda, öyle bir Zeytinburnu 

manzarası ile karşılaştık ki! Tepeden bakınca insan daha iyi görüyor. 

Şimdi bir yer düşünün ki, İstanbul’un dibinde, arada sadece surlar var 

ama İstanbul’dan çok uzak gibi. Deniz kıyısında bir yer ama denize ka-

palı. Ulaşım, hemen hemen imkansızdı. Zeytinburnu’na girmek bir dert 

çıkmak bir dertti. Çünkü yol yoktu. Mesela şimdiki Yedikule Göğüs Has-

tanesi’nin önünden iki minibüs yan yana geçemezdi. Düşünün, Zeytin-

burnu sahilinde kumcular var, devamlı kamyon veya vinç gürültüsü, 

toz toprak vardı. Yine çimento fabrikası vardı sahilde. O zamanlar de-

nize uçma kazaları çok oluyordu. Çünkü çimento fabrikasının havaya 
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saldığı toz zerrecikleri asfaltı bir film tabakası gibi kaplıyordu, arabalar 

frene bastığı zaman, kayarak denize uçuyorlardı. Yolun da eğimi yan-

lıştı ve onu düzelttik. Sahilde de surlara yakın, deri fabrikaları vardı. 

Fabrikaların görüntüsü ve kokusu gerçekten çok çirkindi. Fabrikaların 

sıhhi ve çalışma şartları çok kötüydü. Ben hekim olduğum için oradan 

gelen hastaların durumunu görebiliyordum. Özellikle çimento fabrika-

sının bulunduğu yerin yakınından gelen hastalarda bronşit hastalığı 

çok yoğundu. İşte biz böyle bir Zeytinburnu aldık. İçinde bulunan ge-

cekonduların enkazı başkasına, arsası başkasına aitti. Yasal yerleşimin 

olmadığı bir şehirdi Zeytinburnu. Öyle bir şey ki, adam gelmiş gecekon-

dusunu kurmuş, sahibi kim belli değil. O gecekondular yan yana kurul-

muş, fiili yollar oluşmuş. Yollar belediyenin malı olmalıdır, ama belediye 

ile alakası yoktu. Örneğin Bulvar Caddesi dahi, belediyenin yolu değildi, 

fiili yoldu. 

Tabii Ramazanlar iyi geçerdi. Aynı şekilde bayramlar da aynı şekilde ge-

çerdi. Atlıkarıncalar, eğlence alanları kurulurdu geçici olarak. Çocuklar 

eğlenirlerdi. Komşular birbirini yakın olduğu için, çocuklar gidip çabu-

cak konu komşu ile bayramlaşırlardı. Komşuluk ilişkileri dışında Zey-

tinburnu’nda özlediğim bir şey yok. Zaten insanlık dışında bir şey yoktu. 

Maddi bir şey yoktu örneğin. Ama manevi değerler çok yüksekti.
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Muzaffer Uçar
Elazığ, 1953

AZDI AMA TATLIYDI

Zeytinburnu’nda ufacık, altına su akmasın diye üzeri naylonlarla kap-

lanmış sırayla gecekondular vardı. Hiç bina yoktu, apartman yoktu. 

Buralarda insanlar mutlu yaşıyorlardı. İnsanlara “Nasılsın” diye sordu-

ğunda “Allah’a çok şükür, çok iyiyim”, diye cevap alıyordun. Yani insan-

ların yoklukta da mutlu olduğuna şahit oluyorduk. İnsanların birbiri-

ne sabahleyin “Hayırlı işler” demesinde bile bir heyecan vardı. Neden? 

Çünkü bulduğuyla yetiniyordu. Azdı ama tatlıydı. 

Şimdi ne kadar paran var, o kadar dostsun; ne kadar veriyorsan o ka-

dar ahbapsın, komşusun. Komşun bir üstte oturuyor, hastalığından 

haberin yok. O zamanlar insanlar birbirlerine gider gelirdi, akşamları 

oturur muhabbet ederdi. Eğer başına bir şey gelmişse, mutlaka koşardı. 

Maddi olarak koşardı, karşılık beklemezdi. Manevi olarak koşardı, kar-

şılık beklemezdi. 

Benim doğduğum köyde de işler böyleydi. Genelde evlilikler, nişanlan-

malar harmandan sonra olurdu. Niye? Üç-beş hasılat kaldırıyordu çün-

kü. 100 kg buğday satacak, 100 kg, 50 kg fasulye satacak, biraz bal sa-

tacak. Tereyağını yiyemiyorlardı, adam gidiyordu şehirden o tereyağını 

satıp çoluk çocuğuna ayakkabı almaya çalışıyordu. Gaz da yoktu doğru 

dürüst, ama gene mutluydu. 

Babamız şehirden biraz üst baş bir şeyler getirince onu bir sene boyun-

ca sevinçle giyerdik. Şehirden ekmek getirirdi, onu öyle bir tatla, öyle 

bir zevkle yerdik ki! Bir portakal getirdiğinde onu bütün aile dilim dilim 

paylaşırdı. Niye? Yoktu ama tat vardı, lezzet vardı.

İstanbul’da birisinin yanında çalıştım. O çalışırken evimde yatmaya 

karyolam yoktu. Kendisine yenisini almış patronum, o eskiyi bana ver-
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di. Onunla yatarken belki de aylarca sevincimden gözyaşlarımı tutama-

dım. Yani ben karyolada yatıyordum, yok böyle bir şey, inanamıyordum. 

Gecekonduda oturuyordum, 150 lira kira veriyordum. İki odalı bir yerdi, 

bir odada başkası, bir odada ben oturuyordum, ortak veriyorduk kirayı. 

İki yıl öyle oturdum, iki yıl kendi bacanağımla ortak oturdum başka bir 

yerde. Yalnız oturma şansımız yoktu ama yine de mutluyduk. 

Kimse benden çok farklı değildi maddi yönden, ama bölüşmesini, pay-

laşmasını biliyordu insanlar. Dediğim gibi karşılık beklemeden ak-

şamları bir tas çorbayı getirip sana veriyordu ve sen onu iade ederken 

evinde ne varsa ondan götürüyordun. Aman kıymetli bir şey vereyim 

de memnun edeyim düşüncesi yoktu. Onun için insanlarda bir bağlılık 

vardı, sevgi vardı, sevgi bağları güzeldi. 

Burada o kadar sıkıntılı dönemlerim oldu ki. Ama huzurum vardı. Zey-

tinburnu’nda her yörenin insanı vardı. Herkes düzgün bir insan olma-

yı, insanlara faydalı olmayı öğretmeye çalışırdı. Peygamberimiz (a.s.v.) 

da öyle buyuruyor: “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır”. 

Anam-babam da herkesin ana-babası gibi insanlara faydalı olmamızı 

istiyorlardı. Ben de Allah’ıma şükürler olsun, yokluk zamanımda da, 

varlık zamanımda da elimden ne geliyorsa yaptım. Burada çevrem bi-

lir, arkadaşlarım, komşularım da bilir ama insanız, kuluz, hata yaparız, 

o hatadan geri dönmeyi erdem sayarız. Bu tür şeyler mutlaka olmuştur 

ama bile bile kimseye yanlış yapmadım, çok şükür. 
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Nazmi Kahya
Rumeli, 1947

Zeytinburnu’na 1960 yılında Makedonya’dan, Köprülüler şehrinden gel-

dik. Göçümüzle birlikte Sirkeci’de indiğimizde, bir masal gibiydi İstan-

bul bizim için. Akşamüstü saat sekiz dokuz sıralarında tren gelmiş ama 

bizi Zeytinburnu’na getirecek akrabalarımız gelmemişlerdi. O zaman-

larda Sirkeci’de köşede bir merdiven vardı, Sultanahmet tarafına çıkı-

lıyordu, Anadolu sazı vardı sol tarafta… Tam o merdivenin orada bizi 

topladılar. Bir hane şeklinde kaldık orada, saatlerce bekledik. 

Akrabalarımız geldiğinde Zeytinburnu İstasyonuna yürüyerek geldik. 

Patikaydı o zamanlarda tabii, dümdüz asfalt yoktu. Bir sarı çamur vardı, 

adım attıkça ayakkabılarımız çamurun içerisinde kalıyordu. Pek fazla bir 

kalabalık yoktu, evler seyrekti. Ama insanlar mozaik şeklindeydi. Arna-

vut’u, Pomak’ı, Boşnak’ı, Yörük’ü, Diyarbakırlısı, Sivaslısı, Tokatlısı hepi-

miz bir arada yaşıyorduk. Akraba gibiydik. Çok güzel bir bağımız vardı. 

INSANIN INSANA GÜVENI VARDI

O zamanlarda bu bölgede dört beş bakkal vardı. Ekmeğimizi, şekeri-

mizi oradan alıyorduk. Peşin parayla değil, defterle alıyorduk, borçla 

alıyorduk. Ama bize güvenceleri çoktu. O zamanlarda senet, sepet yok-

tu. İnsanın insana güveni vardı. Bir şeye ihtiyacın mı var, nakit paraya 

ihtiyacın mı var, gidip alıyorsun. Aldığın adam sana ne zaman ödeye-

ceğini sormuyor. Çünkü ne zaman ödeyebileceğini biliyor. Bizim belirli 

bir zamanımız vardı. Çalışıyorken ayın 10’unda ya da 25’inde para alı-

yorduk, bunu herkes bilirdi. Biz işyerlerinden parayı aldığımız zaman 

önce borcumuzu ödemeden o parayı eve götürmezdik. 
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TAM ARADIĞIMIZ ADAM 

1963 yılı… Bir gün çıraklık yaparken, ustam Terzi Ali Ağabey beni çeş-

meye su almaya gönderdi. Her yerde çeşme yoktu, belirli yerlerde vardı. 

Bu Veliefendi Mahallesi’nde beş altı yerde çeşmemiz vardı. Herkes ka-

bını, bakırını alıp oralardan suyunu doldurup evine götürürdü. Ben de 

gittim bidonu doldurdum. Dönerken o zamanlar patika olan çamurlu 

yolda insanların yere eğilip bir şey yaptıklarını gördüm, merak ettim. 

Bidonu bırakıp yanlarına gittim. Dama oynuyorlardı, onları izlemeye 

daldım. O sırada Renault 9, -hiç unutmuyorum markasını-, geldi yanaş-

tı yanımıza. Arabadan şık bir adam indi, ceketini çıkarttı, elinde tespih, 

dama oynayan amcaları o da izlemeye başladı. Bana da birkaç sefer 

baktı, ondan sonra yanaştı yanıma, kulağıma eğildi. “Sen ne iş yapıyor-

sun?” dedi. Ben: “Filan terzide çıraklık yapıyorum,” dedim. “Peki, benim 

yanımda çalışır mısın?” dedi. “Sen kimsin ki?” dedim. “Ben şurada ile-

ride İSKİ var ya, o İSKİ’nin yanındaki fabrikanın sahibiyim, adım Rüştü 

Akın,” dedi. “Çalışırım,” dedim. “Tamam, o zaman git ustana söyle, izin al,” 

dedi. Ben de koşa koşa gittim Ali Ağabey’e, “Ustam, böyle böyle durum, 

ne yapayım, ne diyorsun?” diye anlattım, “Git,” dedi. Yine koşa koşa geri 

geldim, adam “Arabaya bin,” dedi, bindim gittik. 

İnsan insana güvenirdi dedim ya, şimdi tanımadığın adamın arabasına 

binemezsin, ne malum dediğinin doğru olduğu? Neyse, beni müdürle-

rin yanına götürdü. Konuştular aralarında o müdürlerle, biri bana dö-

nüp sordu: “Bu ayağımdaki pantolon ne renk?” Dedim: “Gri” “Ceketim ne 

renk?” “Lacivert” dedim. Hemen eğildi Rüştü Bey’in kulağına, “Tam ara-

dığımız adam,” dedi. 31 buçuk sene bilfiil orada hizmet ettim. O fabrika-

lar olmasaydı burada gördüğünüz insanların hiçbiri burada olmazdı, 

köylerde yaşarlardı. 

GÜN GELECEK

Bir kısa dönem Sirkeci’deki Doğubank’ta çalıştım. İzzet Şefizade’nindi 

orası. Evrakları sağa-sola götürürdüm, bir şey alınacaksa gider alırdım, 

ayakçılık yapardım. O dönemlerde oranın idare amiri, Vasfi Bey diye 

Kayserili, çok titiz bir adamdı. Yanına birini çağırdı mı o kişinin işi biter, 

kovulur, diyorlardı. Bir gün beni çağırdı, herkes “Eyvah, işin bitti,” dedi-

ler. Gittim, “Arnavut, bana yarın sabah üç resim getir,” dedi. Neden diye 

sormadım, sabah resimleri ona, götürdüm verdim. “Bu resimleri neden 

alıyorum, biliyor musun?” dedi. “Bilmiyorum efendim,” dedim. “Gün ge-

lecek doktora gittiğin zaman doktor parası vermeyeceksin, ilaç parası 

vermeyeceksin. Bu kart için alıyorum resimlerini,” dedi. O ağabeyimiz, 

o arkadaşımız eğer yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin, ama rahmetli 

olduysa da Allah onun yattığı toprağını nur etsin. 
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KIZ KAÇIRMA

Sene 1966… Sevdiğim bir kız var. Dört beş sefer dünür gönderdim, fa-

kir olduğumuzdan vermediler. En son dayanamadım, babama gittim, 

“Baba, bak iki seneden beri birbirimizi seviyoruz. Ben onu kaçıracağım,” 

dedim. O zaman babam: “Tamam, sen ne gerekiyorsa yap,” dedi. 75. Cad-

dede bir durağımız vardı, orada Süleyman Ağabey diye Adanalı bir arka-

daşımızın 54 Chevrolet’si vardı. Babam “Git Süleyman ağabeye selamımı 

söyle, al getir onu buraya,” dedi. Gittim, Süleyman ağabeye söyledim. Ça-

lıştırdı o kırmızı renkli 54 Chevrolet’i, taktı bir 45’lik plak, açtı sonuna 

kadar, bizim patikadan çamurlu çamurlu gidiyoruz… Eve gittik, babam 

çıktı. “Süleyman, al şu parayı gidin, kız gelirse al, götür bunları, Adapaza-

rı’nda halasına teslim et, ondan sonra gel kaç paraysa ben senin paranı 

veririm” Süleyman Ağabey “Tamam Hasan ağa, paranın lafı olmaz,” dedi. 

Ondan sonra o arkadaşımla beraber gittik kızın evinin oraya, tam ya-

naştık, pikabın sesini iyice açtı. Kız çıktı balkondan aşağı baktı, dedim 

“Geliyor musun?” “Geliyorum” dedi. “O zaman nüfus kâğıdını da al gel,” 

dedim. Ağabeyi fark ediyor bunu, merdivenden aşağı inerken bu hızlı 

hızlı o da duyuyor. Baltayı kapmış, ona vuracak. Dedim: “Bak, bir adım 

daha atarsan seni vuracağım.” Korktu, balta elinde öylece durdu, Süley-

man ağabey de arabayı çalıştırdı, doğru Adapazarı’na… Halamlar dü-

ğünümüzü de, her şeyimizi de orada yaptı. Bugün 50 yıllık hanımım 

benim, yani yarım asırlık, dile kolay. Evlenme maceramız böyleydi.

FAKIRLIK VARDI AMA PAYLAŞIM ÇOKTU

O zaman kamyonet filan yok. Her işi at arabası görürdü. Mobilyanı ta-

şırsın, çekyatını taşırsın, kumunu taşırsın, çimentonu taşırsın... Mesela, 

74. sokakta at arabacılarının yeri vardı, atların barınakları da oradaydı, 

bu işi yapan adamlar da orada kalıyorlardı. At arabası aradığında oraya 

gidip alıyordun, ihtiyacını görüyordun. 

Fakirlik vardı tabii, ama paylaşım da çoktu. Mesela işe giderken evden 

bir parça ekmek alıyorsun, bir de sayılı zeytin tanesi ya da peynir alı-

yorsun. İkisini birden alman mümkün değildi. Ama sen birini alıyorsun, 

öbürü birini alıyor, öğle tatilinde ortaya koyup beraber yiyorduk. O za-

manlarda yalnız yemek, içmek mümkün değildi. Senin yoksa biz kendi 

ekmeklerimizi seninle de paylaşırız, senin de karnını doyururuz, öyle 

bir anlayışımız vardı. Yani fakirliğe rağmen insanlık olarak çok iyiydik. 

O zamanın yaşamları bambaşkaydı.
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Necdet Akşahin
Malatya, 1940

1940 doğumluyum. İstanbul’a 1953’te, 13 yaşımda, ilkokulu bitirip gel-

dim. Uzun zaman bekarhanede yattım. Sonra 1957’de anne babamı ge-

tirdim köyden, Zeytinburnu’nda bir gecekondu aldık. O zaman burası 

boştu. Hele 85. sokaktan yukarısında hiç ev yoktu. Burası yulaf tarlasıy-

dı. Gasilhane’nin olduğu yer dutluktu, giderdik orada dut ağaçlarının 

altında piknik yapardık. 

Ben uzun yıllar buralarda esnaflık yaptım, kahveci oldum, başka işler 

yaptım… İnsanlarla tanıştık, 1976’daki seçimlerde muhtar olduk. 8000 

nüfus vardık bu mahallede, 600 oyla muhtar olduk. Düşünün, kimse 

yoktu burada. 

HAYAT ZORDU AMA HUZUR VARDI

İstanbul’da çalışıyorduk. Ya Yedikule’ye giderdik otobüse ya Kazlıçeş-

me’ye giderdik. Evden çizmelerle çıkardık, otobüste öbür ayakkabımızı 

giyerdik, çizmeyi koyardık poşete; akşam gelirken yine çizme giyerdik. 

Buranın çamurundan çok çektik.

Burada insanlar köyde gibiydi, herkes birbirini tanırdı, herkes birbiriy-

le komşuydu. A’dan Z’ye köylerini bilirdim, mahallelerini bilirdim, cilt 

sayfalarını bilirdim. Arnavutlar vardı burada, Çankırılılar vardı, bizim 

Malatyalılar vardı. Erzincan, Divriği vardı, karma bir yerdi. Fakat çok 

iyiydi diyaloğumuz. Kimi hamallık yapıyordu, kimi Kazlıçeşme’de deri-

de çalışırdı… Tabii ki hayat zordu, ama huzur vardı. 

BÜYÜKLERE SAYGI VARDI

Ben 59’da Davutpaşa’da askerdim, rahmetli babam geldi, “Oğlum, seni 

nişanladık,” dedi. Ne diyeceksin, babaya “olmaz” diyemiyorsun. Sesimizi 
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çıkarmadık. 61’de terhis olup geldim, hanım köyde, ben burada, birbiri-

mizi görmedik. 62’de evlendik. Kayınvalidem de benim amcamın kızı, 8 

sene sonra kayınvalideyle görüştük. Babamıza 5 çocuk büyüttük. Baba-

mızın yanında bir lokma yemek yemedik. Benim hanım 5 sene babamla 

konuşmadı. Bizde öyle, gelinlik yaparlar… Birbirine saygı vardı. 

Ahlaksızlık yok, terbiyesizlik yok, insana saygısızlık yok, güzel bir za-

mandı, ama fakirlik vardı. Zor geçinirdik. Bir gecekondu yapardık, artık 

kim ilgileniyorsa 100-200 lira haraç verirdik. Çoluk-çocuk, ana-baba, 

aynı odada üç-beş kişi yatardı.

Kahve ortamı vardı, ama öyle gençler girmezdi oralara. Kahvelerde yaş-

lılar otururdu. Ben o zaman yaşımdan dolayı hiç kahveye girmezdim. 

Sigara içeceksin, biri görecek, sigara içtiğini babaya söyleyecek… Kor-

kardın babadan, böyle bir saygı vardı. Biz sonradan tabii esnaf olduk, 

kahvecilik de yaptık, o başka…

MAHALLEYE GÜVEN HÂKIMDI

Çek, senet yoktu o zaman, söz vardı. İhtiyacın varsa gider söylerdin, 300, 

500 neyse alırdın. Hiç kimse görmez, bilmezdi. Ne zaman vereceksen, 

o zaman verirdin. Adam söze itimat ederdi, insanın karakterine itimat 

ederdi. 

Muhtarken fakirleri bilirdik. Aşağı yukarı mahallede 200-350 fakir var-

dı. Biz onlara yardım ediyorduk. Devlet, belediye veriyor, biz de aracı 

oluyorduk, bilgi veriyorduk. Mesela bir yerde adam zengin, zekatını ve-

recek, gelirdi muhtara sorardı: “Fakir nerede var?” Paraya karışmazdık, 

elemanı verirdim, listeyi verirdim, “Kendin git ver, kendin gör, daha gü-

zel olur,” derdim. 

Böyle sosyal işlerde insanlarla diyalogunuz çok oluyor. Mesela, muhtar-

lığa gelirdim, ihtiyar kadın bekliyor olurdu. “Necdet oğlum, seni bekliyo-

Aile fotoğrafı, 1957.

Necdet Akşahin, 1960.
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rum” diyor. “Nedir?” “Benim tuvalet çalışmıyor” “Tamam anne.” Öperdim 

elini, o da beni öperdi, “Sen git, hallederiz,” derdim, gider hallederdik. 

Birisine yardım etmeyi düşünür, giderdik; misafirliğe giderdik… Saati 

de önemli değildi. Gece 10.00’da misafirliğe giderdik. Adam kapıda kar-

şılardı, çay verirdi. Verebileceği her şeyi önüne koyardı. Kimse kimse-

den fazla bir şey de beklemiyordu. Bir gecekonduda, iki oda evde koca 

bir aile yaşıyordu. Gelini, kızı, çoluğu çocuğu bir arada. Böyle şimdi ka-

rı-kocaya bir daire var. O zaman öyle bir şey mümkün değildi.

 Mahallelerimiz güvenliydi. Çünkü bir yabancı girse mahallenin genç-

leri sorguya çekerlerdi: “Sen nereden geliyorsun, burada ne işin var 

senin?” İşi yoksa uyarırlar, bir iki kere daha geçtiği zaman da yolunu 

keserler, bir dayak atarlar, bir daha da olmazdı. Öyle, çoluk çocuğa sa-

taşmak, mahallenin kızına dadanmak falan olamazdı. 

TAHTALI CAMI

Şimdiki Çarşı Camii… Oraya önce beton döktük, muşamba çektik. O mu-

şambanın içinde namaz kıldık. Sonra tahta yaptık. Tahtalı Cami diyor-

duk. Öyle ki Beyazıt’ta minibüslere binenler, “Tahtalı Cami’den geçiyor 

musun?” derlerdi. Sonra onu briket yaptık. İmkân oldukça yapıyorduk. 

O zaman öyleydi.

Buralara otobüs yoktu, çünkü yol yol değil, patikaydı. Yedikule’ye ya da 

Topkapı’ya gider, vasıtaya oradan binerdik. Üç-beş kişi beraber gidip 

gelirdik patika yoldan Göğüs Hastanesi’ne… Çünkü burası hep yulaf 

tarlasıydı. Kocaman kartallar dolaşırdı havada, adam götürürler onlar, 

korkudan insan gelemiyordu. 

100. Yıl Ticaret Lisesi’nin orada eskiden tesisler vardı. “Tesis Mahallesi” 

ismi oradan kalma. Tesisler vardı, askeriye vardı. 

LOZAN’DA SIZINLE DOMUZ MÜZAKERESI MI YAPTIK?

Rum Hastanesi’nde 1985’te domuz besleniyordu. Vatandaş şikayetçiy-

di. Domuzların sahibi de bir Yahudi, Beyoğlu’nda sosis, salam fabrikası 

vardı. Domuzların biri senede 13 yavru yapıyor, 6 ayda sanki kompre-

sörler hava vermişler, kocaman hayvan oluyor. Kokuyor, bu yolda kimse 

camını penceresini açamıyor. 

Domuzları tahliye etmeye çalışıyordum, çok uğraştım. En son devreye 

adamlar da girdi, hatta para teklifi de yaptılar, bu işin üzerinde dur-

ma, vesaire diye. “Hayatta olmaz, ben para, vesaire istemem. Bu domuz 

buradan gidecek,” dedim. Hatta “Muhtar, bizim bu işlerle uğraşma, biz 

azınlığız, Lozan Anlaşması var,” dedi. “Lozan Anlaşması’nda sizinle do-

muz müzakeresi mi yaptık? Var mı senin elinde bir belge?” dedim. Hasan 

Yılmaz zamanıydı, 4000 domuz tahliye ettim oradan, ahırları da yıktık. 
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35 YILLIK EMEK

Benim burada her taşta bir emeğim var. 35 sene… Kanal yok, su yok, 

elektrik yok. O zaman İSKİ Genel Müdürü vardı. Gittik ona, Ömerli’den 

gelen baraja burada bir takviye yaptık. Sonra da zaten belediye başkanı 

Tayyip olunca su sıkıntısı olmadı daha. Şimdi su sıkıntısı yok, o zaman 

su da yoktu. Birinci kata çıkıyor, en üste çıkmıyor. Çeşme de yok, kuyu-

dan getiriyorduk. Kadınlar akşama kadar su taşırdı. 

İlk muhtar olduğumda Allah’ıma dua ettim. “Ben muhtar oldum, buna 

devam edeceğim, beni yanlışa saptırma Allah’ım.” 35 sene yanlış yapma-

dım, hiç kimse bana -Allah’a şükürler olsun- muhtar bunu yaptı, şunu 

yaptı demedi. Bir gecekondumuz vardı, 55’te almıştık, onu müteahhide 

kat karşılığı verdik de burada kirasız oturuyoruz. 

Ama mutluyum. Kahveye gidiyorum, inanın 10 kişi varsa kalkıyorlar, 

bana yer veriyorlar, bana itimat ediyorlar, saygı duyuyorlar. Bu benim 

için handan, apartmandan daha değerli. Apartman mühim değil, insan-

lık mühim. Bu insanlığı da kendini muhafaza edersen devam ettirirsin.
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Necmettin Ergüler
Konya, 1949

Eski Zeytinburnu çok farklıydı, her şeyden önce insanların birbirlerine 

olan saygıları ve sevgileri vardı. Yollar çamur halindeydi, öyle bir çamur 

olurdu ki buralarda ayakkabımızın ökçesi kalırdı çamurun içerisinde. 

Komşuluk ilişkileri çok fazlaydı. Zaten halkının bir kısmı Yugoslavya 

göçmeni, bir kısmı da Karadeniz’den gelen insanlardı. Zamanla kayna-

şıldı ve kardeşlikten ileri dostluklar başladı komşularla aramızda. O za-

manlar böyle kapılarımız yoktu bizim, tahta kapılar vardı. Ona rağmen 

yine hırsızlık olmazdı.

O zaman Merter’de bir tane çeşme vardı. Annelerimiz sırtlarına bir 

ağaç, ucuna da iki kova takarak su taşırlardı oradan. 

Hatırladığım kadarıyla aşağı yukarı 10-15 haneydik biz burada. İnsan-

ların çoğu geçim için hayvan beslerlerdi, onların sütünü satarlardı. 

Mahallede Karadenizli komşularımız vardı. Biz Yugoslavya’dan geldiği-

miz için ilk zamanlar bize hor gözle baktılar, ondan sonra çok samimi 

olduk, dostluklarımız büyüdü. Onların canlı hayvanları vardı, bize süt 

verirlerdi, yoğurt verirlerdi, çoğu zaman para da talep etmiyorlardı. 

O zaman Rizelilerden Mehmet amca vardı, Mehmet Ekşi, Allah rahmet 

eylesin. 5-6 kardeşlerdi. Onlarla biz beraber oturduk, çok iyi komşuluk-

larımız oldu. Birbirimize yardımcı olurduk. 

Büyüklerimiz, annelerimiz-babalarımız fabrikalarda çalışırlardı. De-

vamlı yürüyerek gidiyorlardı. Bozkurt sahasının olduğu yer çok çamur-

du. Oradan akan bir dere vardı, şimdi Çırpıcı’nın içinden akıyor o dere, 

nispeten bitti gibi, o dere sürekli taşardı.

Annem sabah saat 05.00’te kalkıyordu. Önce babamı, Allah rahmet ey-

lesin, işe gönderiyordu. Ondan sonra ağabeylerimi tek tek kahvaltı ha-
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zırlayarak gönderirdi. En son bizi okula gönderirdi. O zaman masa yok, 

mutfak yok. Gecekondudayız. Zaten iki oda. Bütün aile bireyleri yere 

oturur, öyle yemek yerdik. Yemekte sadece kaşık, çatal sesi çıkar. O za-

man çatal da yok, tahta kaşıklar vardı. 

Anneler-babalar arasında korkunç bir saygı vardı. Kadınların beylerine 

olan saygıları çok farklıydı. Babam eve geldiğinde annem leğende ayak-

larını yıkardı babamın, özellikle bunu unutamıyorum, ondan sonra ye-

meğini hazırlardı. Bir ihtiyacı olup olmadığını sorardı, ne gerekiyorsa…

Sofraya oturacağımız zaman su olmadığı için annem elinde güğümle, 

leğenle herkesi tek tek dolaşırdı, herkes elini yıkardı. Sonra havluyu ve-

rirdi, herkes havluyla elini kurulardı. Yemekten sonra tekrar yine aynı 

şekilde güğümü alıp, o naylon leğenle tek tek dolaşırdı aile bireylerini, 

hepsi ellerini yıkarlardı.

Çok çocukluk arkadaşım vardı. Apo vardı mesela, hâlâ da var, çok da 

severim kendisini. O nane-limon satıyordu, ben galeta satıyordum tren-

lerde. Galeta satışı bittikten sonra onunla beraber nane-limon toplardık. 

SANKI YAŞANMAMIŞ GIBI

O zamanlar belki 10-15 sene top sahası vardı Zeytinburnu’nda, belki 

daha fazlaydı. Top oynardık, çelik çomak oynardık. Bir de cam toplardık. 

Hurdacılar şimdi yapıyor ya o işi, ufak çocukken cam toplardık biz. İs-

tanbul çöplüğü vardı, bütün o İstanbul’un çöplüğünün toplandığı yer… 

Gider oradan cam ve bakır toplar, toptancılara satardık. 

Okula başladıktan sonra oyun oynamaya pek vakit bulamadık. İlkoku-

lum Bozkurt İlkokulu’ydu, bayağı evden uzaktı. Yürüyerek gidiyorduk. 

Daha sonra kontenjan dolduğu için bizi Yeşiltepe İlkokulu’na verdiler. 

Orası da yolların bir hayli çamur olduğu, yürümenin pek zor olduğu 

bir yerdi. Okullar çok uzaktı, işyeri de uzaktı. İşyerlerine de yürüyerek 

gidiyorduk ve her yer çamur içindeydi. Bazen aklıma geliyor da yaşan-

mamış gibi oluyor. 

İlkokulda siyah önlüklerimiz, beyaz yakalarımız vardı. Zaten pek fazla 

alma şansımız yoktu. Bir tane vardı, kirlendiği zaman annem onu yı-

kardı. Sobanın bir yerine asar, kuruturdu onu, ondan sonra tekrar gi-

yerdik. Kösele ayakkabı pek yok gibiydi o zamanlar, lastik ayakkabılar 

vardı. Derby Plastik diye bir firmanın lastik ayakkabılarını giydik genel-

likle. Ortaokul zamanlarında da Sümerbank’ın yapmış olduğu kösele 

ayakkabıları giydik.

Benim ilkokul hocam Kemal Sungur, çok değerli bir insandı. Bize her 

konuda yardımcı olurdu. Eşi de öğretmendi. Onun maaşını sınıfımızda-

ki fakir, yardıma muhtaç çocuklara harcar, herkesle bir baba gibi ilgile-

nirdi. Ben sınıf başkanıydım. Kemal Hocam ihtiyacı olan arkadaşları, ne 

ihtiyacı olduklarını ayrı ayrı belirterek, her onbeş günde bir, bazen ayda 
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bir benden listelememi istemişti. Ayakkabısı olmayan, önlüğü olmayan, 

yakası, silgisi, defteri, kalemi olmayan arkadaşlarımız vardı, ben bunu 

liste halinde kendisine sunuyordum. Ondan sonra o eşinin maaşıyla 

bunları alıyordu, bana getiriyordu. Ben sınıftaki o ihtiyacı olan arka-

daşlarıma dağıtıyordum. Bilhassa bayramlarda, bayram kıyafeti olma-

yan arkadaşlarımıza kendi maaşından da fedakârlık yaparak giysiler 

aldığına bizzat şahit oldum. 

MAHALLEMIZDEN BIR YABANCI GEÇINCE TANIRDIK

Bizim dönemimizde, mahallede bir sokaktan bir delikanlı üç sefer geç-

tiği zaman dördüncüde “Gel buraya bakalım sen buradan neden geçi-

yorsun?” Bir sıkıntısı varsa yardımcı olurduk. Bizim mahallemizin kı-

zına, ablasına kimse yan gözle bakamaz. Çünkü o zaman dediğim gibi 

15-20 hane vardı, herkes birbirini çok iyi tanırdı. Yüz kişi görüyorsak 

doksan dokuzunu tanıyorduk. Dolayısıyla mahallemizden bir yabancı 

geçtiği zaman anlardık. 

Eşim, 45 senelik hayat arkadaşım. Ama o zamanlar kimse görmesin diye 

Emirgan’da buluşuyorduk. Sirkeci Tren İstasyonu’nda ayrılırdık. O baş-

ka yere giderdi, ben başka yere. Babamıza yahut da bir kızın babasına 

“sevdiğim biri var” demesi mümkün değil o zamanlar. 

O dönemlerde, büyük dediğin onbeş yirmi yaş olması şart değil, üç ay 

bile büyük olana ağabey derdik. Bir yere gönderdiği zaman koşa koşa 

giderdik. Yolda gördüğümüzde kendimize çeki düzen verir, ceketimizi 

iliklerdik. Büyüklerimizin bize verdiği ilk öğüt oydu zaten: “Büyükleri-

nize saygılı olun”. Merhum babamın bana “Bir gün büyüğünden şikâyet 

gelirse, seni bu eve sokmam” dediğini biliyorum.

O ZAMANLAR PARA ÇOK BEREKETLIYDI

O dönem kahveci Cemal Ağabey vardı. Bir gün okuldan çıkışta kahve-

nin önünden geçerken “Gel buraya” dedi. Para verdi bana, “Git şura-

dan çay al” dedi. Gittim çay aldım, getirdim. Aradan üç beş gün geçti, 

bana yirmibeş kuruş para verdi. Hoşuma gitmişti. Aradan üç beş gün 

daha geçti, hep kahvenin önünden geçiyorum ki Cemal Ağabey bir yere 

göndersin beni, para versin. Birkaç kez daha bir yerlere gönderdi, koşa 

koşa gittim, bana yine para verdi. Ondan sonra dedi ki: “Bak, bundan 

sonra benim yanımda olacaksın, boş zamanlarında kahvede bana yar-

dım edeceksin, okulunu bırakıp gelirsen bir benden dayak yersin, bir de 

babandan yersin”. Cemal ağabeyimi çok severdim. İş bitimi siyah ön-

lüğü, beyaz yakayı çıkarmadan koşa koşa kahveye giderdim. O verdiği 

yirmibeş kuruş da bir türlü bitmezdi, öyle bereketli paraydı. Benim ba-

bam merhum fabrikada çalışarak yedi nüfusu büyüttü. Bir de o nüfusu 

geçindirirken gecekondu aldı, paranın öyle bir değeri vardı o zamanlar. 



366 Zeytinburnu Anı Defteri

ABLAMA BAĞIRDIM, EVE GELEMEDIM. 

Daha önce de dediğim gibi çok fakir ailelerdik biz. O zamanlar bayram-

lıklarımız üç-dört ay önceden alınırdı, biz onlarla yatar kalkardık. Ya-

tağımızın içinde ayakkabılarla, yastığımızın altında kazakla... Bir gün, 

bayrama üç-beş gün var, benim hiç harçlığım yok. Bizim ara sokaktan 

okula çıkan bir yol vardı, şimdiki adı Ahmet Vefik Paşa…O yolu çıkarken 

bir yandan bayramda ne yapacağımı düşünüyorum, cebimde bir liram 

bile yok. Tam o sırada bir baktım yerde bir tane kâğıt beş lira, hani arka-

sında fındık toplayan kızlar olan 5 lira, gözlerime inanamadım. Yer ça-

mur olduğu halde para yepyeni. Aldım, cebime koydum. Bayram harçlı-

ğım çıktı tabi. Ama bu durum annemin, Allah rahmet eylesin, dikkatini 

çekmiş. “Bu çocuk bu parayı nerden aldı, bir şey mi yaptı?” Geldi bana 

sordu, “Bak, doğru söyle, yoksa babana söylerim” dedi. Yolda bulduğumu 

söyledim, “tamam” dedi. Ama babamızdan nasıl korkardık biz! Bir gün 

ablama bağırdım, korkudan 3 gün Osmaniye’de yattım. Baba korkusun-

dan eve gelemedim, ağaçların altında yattım. 

YILIN DÖRT MEVSIMINI YAŞAMAYI ÖZLEDIM

En çok neyi mi özledim? Yılın dört mevsimini yaşıyor olmayı özledim 

en çok. Zeytinburnu alabildiğine boş bir alandı. Yukarıda şeftali ağaç-

ları vardı, aşağıda çam ağaçları vardı ki o ağaçların arasından geçmek 

mümkün değil. İlkbahar da laleler de açardı. Tek yaprak laleler görür-

dük. Gündöndüler çıkardı. Bunları görünce “Aa ilkbahar gelmiş” derdik. 

Ondan sonra sonbaharda Gülhane Parkı’na giderdik. Ağaçlardan dökü-

len yaprakları görünce sonbaharın geldiğini anlardık. Yağmur yağdı-

ğında toprağın kokusunu alabiliyorduk o zamanlar.
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Necmi Bilgiç
Rumeli, 1941

İstanbul’a ilk geldiğimizde halamın gecekondusuna geldik. Üç ay kadar 

kaldık onun yanında. Annem terziydi, babam da inşaatçı. Babam Topka-

pı Sarayı’nın restorasyonuna girdi, annem de makinesiyle bir terzinin 

yanına…Üç ay sonra köşe başında bir gecekondu aldık. O gecekonduya 

taşındık. Halam bizi köyden kurtararak bir nesli kurtardı, benim eğitim 

almamı sağladı. Benim çocuklarım da bir üst düzey eğitim alabildiler 

onun sayesinde. 

50’LERDE ZEYTINBURNU

50’li yıllarda Kazlıçeşme’ye kadar toplu taşımacılık vardı, Zeytinburnu 

içinde yoktu. Bugünkü belediyenin Kültür Merkezi’nin olduğu yer mı-

sır tarlasıydı. Cevizlibağ adı üstünde zaten ceviz, orada kurtlar gezerdi. 

Buradaki hat boyu yol yoktu. Yani vardı da çamurluydu, çizmeyle bile 

zor gider gelinirdi. 

Biz Kazlıçeşme’de tren istasyonundan indiğimiz zaman kahveler tabir 

edilen yere çıkardık. Orada da seyrek de olsa evler vardı. Bir de nalbur 

vardı. Vatandaşlar işe giderken çizmeyle gelir, nalbura çizmelerini bı-

rakır, ayakkabılarını giyip işe giderlerdi. İşten dönüşte de orada çizme-

lerini giyip eve giderlerdi, ayakkabıları oraya bırakırlardı. 

IDEALIST ÖĞRETMENLER

51’de ilk defa okul açıldı Zeytinburnu’na. Gazipaşa İlkokulu. Ben onun ilk 

öğrencisiyim. Sonra Ziya Gökalp yapıldı 54’te, oranın da ilk mezunuyum. 

O zamanlar öğretmenlere çok saygı duyulurdu. Anne-baba da çocuk-

lara öğretmenlere saygıyı öğretirdi. Ama o zamanlar öğretmenler de 
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idealist insanlardı. Mesela, benim ilkokul öğretmenim yarım gün öğret-

menlik yapar, geçinemediği için yarım gün de dışarıda çalışırdı. Yıllar 

sonra oğlum da aynı öğretmenle okudu. O zaman Almanya’dan kaliteli 

marka bir dolmakalem getirdim, onu verdim kendisine, almadı. “Bakın, 

ben sizden bir şey istemiyorum, benim oğlum mezun oldu. Bir teşekkür 

olarak ben bunu size veriyorum” dedim. “Hayır, ben kabul edemem, ama 

alırım, öğretmenler odasına koyarım, arkadaşlarımız hep beraber kulla-

nırız” dedi. 

“GECEKONDU TARZI” YAŞAM

Buradaki fabrikalar sayesinde Zeytinburnu kuruldu ve gelişti. Aşağı-

daki Sümer Mahallesi’ni de Sümerbank’ta çalışanlar kurmuştur. Ama o 

zamanlar her yer gecekonduydu tabii. Her şey gecekondu tarzıydı. Yol-

lar, ulaşım, kazanç hep gecekondu tarzıydı. Ama komşuluklar, dostluk-

lar da öyleydi. 

Mahallede bir kız evleneceği zaman mahallenin kadınları oturur ona 

çeyiz hazırlardı. Bahçeden bahçeye geçiş kapıları vardı, kapı kilitleme-

sini bilmezdik. Eskiden öyle kiloyla çay alınmazdı, kaçak çayı zaten çok 

varlıklılar alırdı. Karton kutular içinde 100 gramlık toz çaylar olurdu, 

onu da bir bütün olarak alamazdık. Bakkal gramajla bölerdi. 30 gr, 50 

gr alırdık. Demlik bile yoktu o zaman. Çaydanlığa atılırdı çay. Ama çay 

demlediğinde insanlar hemen komşusuna seslenirdi. “Hu kız Fatma, gel 

çay içelim”

ÇEŞMELERIN LAKAPLARI VARDI

Bitiğimizde Neriman Abla vardı. Bir de babamın manevi ablası Nuri-

ye Hanım Teyze vardı, herkese yardım etmeyi seven bir insandı. Gazete 

okumayı çok severdi. O zamanlar bir tek istasyonda gazete bayii vardı. 

Her gün beni çağırır, Kazlıçeşme’ye gazete almaya gönderirdi ve her 

gün dua ederdi; “Allah sana kara kaşlı, kara gözlü bir kız versin” diye. 

Bahçesinde bir kuyu vardı. Bütün komşular gider onun bahçesinden su 

alırdı. Bahçesi açıktı komşulara. Sonra arkadaki yolun üzerine çeşme 

yapıldı ve diğer çeşmeler. Her çeşmenin bir lakabı vardı, dedikodu çeş-

mesi, o çeşmesi, bu çeşmesi… 

BAŞKA ISTANBUL YOK

İlk zamanlar televizyon yoktu, sadece radyo vardı. İnsanlar bir araya 

gelir, sohbet eder, birbirlerine ikramda bulunurlardı. O günün koşulla-

rında sahip olduklarını birbiriyle paylaşırlardı. Komşu çocukları kardeş 

gibi oynardı. Buralar bomboştu, tren yolu, duvar, hiçbir şey yok. Çocuk-

tuk, oralarda oynardık. Ama hepimiz kardeştik mahallede, bir mahalle 

Mensucat Santral 
Fabrikası grevi, 1964.
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kavramı vardı, bir mahalle kültürü vardı. Ama bunun yanı sıra bir de 

İstanbul kültürü vardı. İstanbullu olmak vardı. 

Zeytinburnu, Bakırköy İstanbul sayılmazdı. Tren Sirkeci’den Küçükçek-

mece’ye kadardı o zaman. Bilette de Küçükçekmece-İstanbul yazar-

dı, Sirkeci değil. Biz buradan, Bakırköy’den trene bineceğimiz zaman 

“Nereye gidiyorsun” diye sorduklarında “İstanbul’a” derdik. Burası İs-

tanbul’un dışıydı. Hatta Bakırköy’de bir cadde vardır, adı İstanbul Cad-

desi’dir. Oradan İstanbul’a gidilirdi çünkü. Ama buna rağmen İstan-

bulluluk diye bir kültür vardı. Çocuğuz, diyelim ki yaramazlık yaptık. 

Yoldan geçen amca parmağını sallar: “Delikanlı, kendine gel, buradan 

başka İstanbul yok. Adam olacaksın, dikkat et” derdi. 

Ben buradan Sultanahmet’e okula gittim senelerce. Tramvayda, tren-

de hiç oturarak gittiğimi hatırlamıyorum. Ancak tamamen boş olursa 

oturuyorduk. İşte bize zamanında verilen İstanbul kültürü, bu fakir 

semtte bile vardı. Aileler kızlarını yetiştirirken o kültürle yetiştirirdi ço-

ğunlukla.

SEVGI VE SAYGI TEMELLI KÜLTÜR

Biz evlendiğimizde gençtik. Görücü usulüyle evlendik ama birbirimizi 

görerek, kabul ederek evlendik. Birbirimize olan saygıyı koruduk. Biz 

evlendikten sonra ben biraz müzikle de uğraştım. Folklor kurumunun 

kuruluşunda varım. Beş seneye yakın folklor kurumunda müzik çalış-

ması yaptık. Ama eşim bunların hepsini hoşgörüyle karşıladı. Fabrikaya 

işe giderken bile kolalı gömlek, ütülü pantolon, takım elbiseyle gider-

dim. Eşim bunları her sabah hazırlardı. Yine kahvaltımı hazırlar, ben 

1965.

Türk Folklor Kurumu’nun 
konseri, 1967.
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oturup kahvaltımı yapardım. 54 senelik evliliğimiz var. Bu evliliği sür-

dürmemizde en büyük faktör eşimin özverisi, eşimin anlayışıdır. 

Turan Bakkal dediğimiz biri vardı. İnsanlar peşin olarak bir şey ala-

mazdı. Veresiye gidilir, deftere yazılır, maaş alınca götürür verirlerdi. 

Ben yurtdışındayken burada evlerde telefon yoktu. Haftada bir bakkalı 

arardım, bakkal gider babamları çağırırdı. Babamlar gelirdi, ben tek-

rar arardım, görüşürdüm. Bakkallarla insanların irtibatına en canlı 

örnektir. 

O zamanlar büyüklere saygı öğretilirdi çocuklara. Bir çocuk yaramazlık 

yaptığında büyükler ona kızsa çocuk itiraz etmezdi, hemen çekilirdi. 

Ama büyükler de çocukları kırmazdı. O saygısına karşı onlara sevgi 

gösterirdi. Komşu çocuğu kendi çocuğu gibi yakın görülürdü. Komşu-

nun birine kömür gelmiş veya odun gelmiş olsa mesela, trenden inmiş 

gelen mahallenin genci, delikanlısı, çocuğu, hemen gider, ona kömür 

taşımaya yardım ederdi. Ev sahibi “gel oğlum, bana yardım et” demezdi. 

O çocuk gider, kömür bitene kadar yardım ederdi. 

Bayram zamanı öğleden evvel, mahallenin çocukları bütün evleri ge-

zer, bayramlaşır, bayram şekerlerini alırlardı. O zaman gelenekti. Öğ-

leden sonra gençler dolaşır, ertesi günü orta yaşlılar yaşlıları dolaşırdı 

bayramlaşmak için. Tüm mahalle birbiriyle bayramlaşırdı. Bayram na-

mazından sonra da camide bütün cemaat birbiriyle bayramlaşırdı.

Nişan fotoğrafı, 1962.

Mensucat Santral  
Fabrikası, 1968.
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Necmi-Nebiha  
Boyundurukçu
Adapazarı, 1940 - 1948

NECMI BOYUNDURUKÇU: Rahmetli babam köydeki malımızı sattı savur-

du, İstanbul’a getirdi bizi. “Baba, köyümüz çok iyiydi, niye geldik bura-

ya?” dedik. Babam: “Oğlum, benim 20 dönüm yerim var. Siz 4 kardeş-

siniz. Yarın ben öldüğüm zaman size adam başı 5 dönüm yer düşer. 5 

dönümle ev geçinmez. Sizi İstanbul’a sanatkâr yapmak için getirdim,” 

dedi. Yaşlandıktan sonra, demek ki babam ileri görüşlüymüş, diye dü-

şündüm. 

Nitekim ben tornacı çırağı olarak çalışmaya başladım. Babam da deniz 

motoru aldı. İstanbul halinden meyve, sebze alıyor, motorla Adalar’a, 

Kadıköy’e, Üsküdar’a mal taşıyordu. Motor bir-iki defa arıza yaptı, bü-

yük masraf etti, elindeki parayı harcadı. En sonunda motoru da aldılar 

elinden. Motorsuz kaldık, gelirsiz kaldık. Elindeki son parayla Zeytin-
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burnu’ndaki arsanın yerini aldı. Burası da enginar bahçesiydi. Bir gece-

kondu yaptı bize. 

Ondan sonra yine burada çalışmaya başladık. Kara trenle gidip geliyor-

duk işe, Karaköy’de Tophane tarafında bir fabrikaya işçi olarak girdim, 

birader de mobilyacıya gidiyordu. Burada öyle bir zaman geçti. 1970’te 

babam vefat etti. 

BABAMIN MERTLIĞI SENETLE KIYASLANMAZ

12 yaşımdaydım… Köydeydik o zamanlar… Acemlerin suyu diye bir yer 

vardı, bir gün oraya yüzmeye gittik. Yüzmekten gelirken yol kenarında 

ekili tarlalar vardı, ben atladım bir kavun kopardım. Öğlende anam ye-

mek getirdi tepsiyle, oturduk yemeğe, kavunu uzattım. Uzatırken bile-

ğimden tuttu babam, “Nereden kopardın, hangi tarladan kopardın, han-

gi kökten kopardın, götür bunu yerine koy!” dedi. Ağlayarak kopardığım 

yere gittim, köküne koydum kavunu, gerisin geriye geldim. 

Eskiden köyde patates yetişirdi. Adapazarı patatesi meşhurdur, patates 

yetiştiriyorduk. Patatesi topluyorlardı, dam derlerdi depolar vardı, o de-

polara koyuyorlardı. Tüccarlar geliyordu satın alıyorlardı. Bir gün yine 

bir tüccar geldi. Babam ona 6 kuruşa sattı patatesin kilosunu, adam 

“Dursun mal, ben sonra kaldıracağım,” dedi, çekti gitti. Bir müddet son-

ra başka bir tüccar geldi, patatese bakmak istedi. Babam “Sattım,” dedi. 

Israrla, “Bir göreyim,” dedi. Baktı, “Kaça sattın bunu?” dedi. Babam, “Ki-

losunu 6 kuruşa sattım,” dedi. “Ben 10 kuruş veriyorum,” dedi adam, ba-

bam bunun üzerine dedi ki: “Ben sattım, ağzımdan çıktı.” Ben buna şahit 

oldum, 10 yaşımdaydım. O zaman ne senet vardı ne çek vardı, insanın 

ağzından çıkan senetti. Belki daha sağlam bir senet. Babamın mertliği 

senetle, çekle kıyaslanmaz. Biz böyle gördük. 

İlkokul mezunu adam sanat okulu mezunlarına iş mi buyuracak?

Nebiha Hanım’ın ilkokul 
diploması, 1962.
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Ekmek almaya şeye Osmaniye’deki fırına giderdik. Market yoktu, bakkal 

da çok seyrekti. Evden annem-babam 25 kuruş harçlık veriyorlardı öğle 

yemeği parası olarak. 25 kuruşun 7.5 kuruşunu ekmeğe veriyorduk, 15 

kuruşluk da ya helva alıyorduk, ya zeytin ya peynir alıyorduk, 22.5 ku-

ruş oluyordu. 2.5 kuruş cebimizde kalıyordu. Öyle gidip geldik, çıraklı-

ğımız öyle geçti. 

Tornacıda çıraklık yapıyorum. Ustam bir imalat yapmaya çalışıyor. Kot-

ralarda, sandallarda ipleri attıkları armut şeklinde bir sac vardır, içi 

oyuk, halatı sararlar ona. O sistemi yapacak, bir türlü yapamıyor usta, 

olmuyor. Birilerine danışmaya gitti. Daha o zaman demek ki kafam bi-

raz çalışıyormuş, ustam yokken hemen ben orada bir tablonun üzerine 

bir makara yaptım erkek, bir tane dişi yaptım. Erkek makarayı sabitle-

dim bir sacın üzerine, onu ayarlamaya uğraşırken usta geldi. Ustaya 

dedim: “Ben böyle bir şey yaptım, ama ayarı daha tutmadı birbirini iki uç, 

tam gelmedi.” O zaman usta bana hafta sonunda o zamanın parasıyla, 

10 lira ikramiye verdi. 

Sümerbank Dokuma Fabrikası’na tornacı aranıyor, imtihan edip işe alı-

yorlardı. Girdim oraya, dedim bir imtihan olayım. Bana bir resim ver-

diler. Resimde rulman yeri var, konik var, diş var üzerinde, aynı parça 

üzerinde, bu tornacılıkta zor olan yerler. Mesleğimi çok seviyordum. 

Tahsilim yoktu, ama kız kardeşim üniversiteye gidiyordu. Bu tornacılık-

la ilgili hesap bilgilerini, konik hesapları, diş hesaplarını kız kardeşime 

soruyordum, gidip tezgâhta tatbik ediyordum doğru mu, yanlış mı diye. 

İşi yaptım, aldılar taktılar yerine, deneme yapıyorlar tutuyor mu diye, 

baktım atölye şefi bindi forkliftin üzerine, sürdü ileri-geri, frene bastı, 

indi geldi. “Dosyana takdirname koyacağım senin,” dedi. O zaman tak-

dirname koymuş dosyama demek ki, böyle devam ederken hemen iki yıl 

içinde ustabaşılığa aday oldum. Benim dosyama bakıyorlar, atölye şefi 

beni ustabaşı olarak öneriyor. Yukarıda dosyama bakıldı, “İlkokul mezu-

nu bu adam, bu adam burada sanat okulu mezunlarına iş mi buyuracak, 

olur mu öyle şey?” Atölye şefi de: “Efendim, benim işime bu yarar” diyor, 

işe alıyorlar beni. 

51 SENE SAYGIYLA GEÇTI

Hanımım işten çıktığımı görürdü bozkırdan, ben gelmeden çay suyunu 

koyardı. Ben çay severdim, gene de severim, o zaman daha çok seviyor-

dum. Çay suyunu koyardı, gelir bahçede otururduk. Komşular da gelir-

di, çay içerdik beraber, 17.00-18.00’den sonra akşam çayı içerdik orada. 

Hanım her konuda çoğu kez söyletmeden hizmetleri yapardı. Çocukla-

rı sustururdu: “Bak, babanız gelmiş, morali bozuk, sesinizi çıkarmayın,” 

Böyle çocuklara tavsiyede bulunurdu, nasihatte bulunurdu. Öyle geldi 

geçti hayatımız, yani 51 senelik evliyiz aşağı yukarı şu anda, 51 sene de 

bana karşı çok saygılı geçti. 

Akrabaları, 1960’lar.
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Öğretmen anne-baba gibiydi. Anne-babaya ne saygı gösteriyorsan öğ-

retmene de aynı saygıyı gösteriyorduk, öyle gösterilmesi inancındayım 

da aslında. Bir öğretmenimiz vardı zaten, hatırlıyorum ismini, Mürvet 

Hoca Hanım. 5 sınıfa da o bakıyordu. Ben biraz çalışkan olduğum için 

4-5’e geldiğim zaman öğretmene yardımcı olmak için 1-2’lere ders veri-

yordum. Öğretmen de bizi daha çok seviyordu o zaman yardımcı oldu-

ğumuz için.

KOMŞULARIMA ITIMADIM SONSUZ

Gülten diye bir komşumuz vardı. Bir gün geldi işyerimde bana, bir kâğıt 

uzattı, bir şey için gerekiyormuş. “Necmi amca, şuraya bir imza atar mı-

sın?” dedi. Ben aldım kâğıdı, imzaladım, verdim. Bir müşteri de başımda 

bekliyor. Müşteri dedi ki: “Okumadan, ne olduğunu bilmeden niye imza-

lıyorsun?” “Benim komşularıma itimadım sonsuz,” dedim. “Allah Allah,” 

dedi adam, öyleydi. Gülten Hanım sonra gitti, “Çok gururlandım sen öyle 

söylediğin zaman,” dedi. Yani birbirimize güvenimiz vardı o zaman, ma-

hallemizdekilere güveniyorduk, kötü bir şey yapar mı, yapmaz mı diye 

aklımıza bile gelmezdi. 

NEBIHA BOYUNDURUKÇU: Yabancı yere geldin, ne kadar iyi de olsalar 

çekiniyorsun. Bizim çocuğumuz vardı, kayınımın çocukları vardı. Ka-

yınpederimle pek konuşamazdım, kayınvalidemle konuşurdum. Beyim 

sabah işe gidiyordu, akşam geliyordu, ben evde yalnız, öyleydi. 

Aynı evde duruyorduk. İyi yaşadık. Tabii zorluklar oluyordu. Büyükle-

rin yanında ne kadar olsa insan çekiniyor. Suyun yok, selin yok, ayga-

zın yok, ocak da yoktu. Pompalı gaz ocağı vardı bir tek. Onunla yemek, 

onunla çay yapıyorduk. Bulaşığımızı dışarıda yıkardık. Yemek yaptığı-

mız yerde lavabo yoktu, oradan alıyorduk, öbür tarafta yıkıyorduk. Za-

ten üç odaydı, birisi mutfağımız sayılıyordu, diğer odada da yatıyorduk, 

öyle iç içeydik. 

LAKIR LAKIR ÇAMUR

İşe giderlerdi, gelirlerdi. İşten gelince her yer lakır lakır çamur… Gel-

diklerinde onların ayakkabılarını yıkardım bir suda, ondan sonra siler-

dim, kurulardım, koyardım bir gazete kâğıdına, sabah giyer giderlerdi. 

Akşama geldiklerinde yine aynı vaziyetteydi, dışarı her çıktıklarında o 

ayakkabılar lakır lakır çamur olurdu.

Gelinler dışarı çıkmazlardı, pazara gitmezdi. Kayınvalidesi bir yere 

oturmaya giderse komşuya, öyle çıkardı ancak gelinler. Süt almaya, pa-

zara falan kayınvalidem, kayınpederim giderdi. Biz gelinler evde iş ya-

pardık, çıkmazdık dışarı o zamanlar.
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Nejdet Sabay
Kırklareli, 1941

Zeytinburnu’na benim geldiğim zamanlar, çocukluğumuzda, İstanbul’a 

ulaşım için iki vesayet vardı: Biri kara tren… Sabah 10.00’a kadar çalışır-

dı, bir de gece 03.00’ten sonra çalışırdı. Bir de istasyonun öbür tarafın-

da, en eski cadde olan Demirhane Caddesi’nde, Edirnekapı ve Sirkeci’ye 

çalışan araçlar vardı. Zeytinburnu’nun ulaşımı oydu. 

Caddeler, çoğu yerde çamura basmamak için geniş taşların konulup da 

tek tek yürünecek kadar zemini olan yerlerdi. Şu anda orayı hissederek 

konuşabilmem gerçekten çok zor, çünkü Zeytinburnu halkı o zaman o 

şekliyle de mutluydu. Birbirine çok yakındılar. Bahçeler açıktı, gezerken 

herkes birbiriyle sohbet ederdi, komşu ilişkileri çok güzeldi. Zeytinbur-

nu gerçekten İstanbul’da gecekondu semti denilen ilk semtlerden biri-

dir, ama o zamanki o caddeleri görmeyip de anlatabilmek pek o kadar 

kolay değil, yaşamak lazım. 

KUDÜSLÜ PAPAZLARIN KEŞFETTIĞI YER

Kuruluşunu 50’li yıllar gibi bahsetsek de tarih olarak Zeytinburnu ger-

çekten çok eski bir yer. Zeytinburnu 900 küsur sene evvel Kudüslü pa-

pazların keşfettiği bir yerdir. Zeytinburnu’nda sahilde gerçekten zeytin 

ekili bir arazi vardı; Kudüslü papazların ilk çıktığı yer orasıydı. Onun 

için de buraya Zeytinburnu dediler. Orada zeytinler ekilirmiş, zeytin 

ağaçları varmış. Tarihi çok eski…

GÖÇMENLER

50’li yıllardan sonra zaten tüm Türkiye’de olduğu gibi burası da göçmen 

almaya başladı. Yani göçmen dediğimiz vatandaşlarımız, Afganlı olsun, 

Türkistanlı olsun kendi yörelerindeki yaşam şekliyle geldiler. Her iki ta-

raf da zorluklar çekiyor tabi bu süreçte, ama zorluklar olmasına rağ-
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men Zeytinburnu’nda biz beraber yaşamaya alıştık. Elde olanı, olmayanı 

paylaşmaya çalıştılar, ben buna şahidim. Durumu iyi olmayan ailelere 

büyüklerimiz yardım etti. Her birimiz gücümüz neyse yardım ettik, dış-

lamadık. Komşularla ilişki bir akraba ilişkisiydi. Ben Yeşiltepe’de oturu-

yordum, 56. Sokak’ta… O semtte birbirini tanımayan kimse yoktu. Aileler 

de öyleydi, annelerimiz-babalarımız, kardeşlerimiz, yani hem biz çocuk-

lar olarak bir aradaydık, ayrı-gayrımız yoktu, hem de büyüklerimiz bir 

aradaydı. Kalabalık olmadığı için olanlar da birbirlerine sahip çıkıyordu 

ve birbirleriyle gerçekten bir dost, bir akraba gibi görüşüyorlardı. 

EĞLENCEMIZ FUTBOLDU

Futbola çok meraklıydı Zeytinburnu gençleri… Genelde her hafta ma-

çımız olurdu ki bizim hafta sonları eğlencemiz genelde futboldu. Di-

ğer komşu ilçelerle de maç alırdık. Ancak sahalarımız yoktu. Örneğin, 

şu anda Yeşiltepe’de ilk blokların yapıldığı yer var, Yeşiltepe sahasıydı, 

hafif meyilliydi. Ben sağ back oynardım. Kışın bilhassa rüzgâr varken 

alt kaleye geçmek, o tarafta oynamak istemezdim. Çünkü top ağırlaşı-

yor, yağmur var, topa vuruyorsun, tekrar geri geliyor. Hiç istemezdim 

müdafaada oynamayı. Futbol dışında eğlence olarak yazlık sinemala-

rımız vardı. Kışlık sinema olarak da genelde İstanbul Caddesi’nde, Ba-

kırköy’de sinemamız vardı, oraya giderdik, ama Zeytinburnu’nda yazın 

aşağı yukarı 8-10 adet yazlık sinema vardı. Bahçeden yürüyüp izliyor-

duk, onunla yetiniyorduk. 

ZEYTINBURNU BIZIM KADERIMIZDI

Trenle gelirken çoğu zaman Zeytinburnu’nda inmek istemediğimiz 

olurdu. “Zeytinburnu’nda oturuyorlar,” denmesin diye… Gençlik işte… 

Yenimahalle’de iner, oradan yürüyerek gelirdik. İnanın bunu yapardık, 

ama bugün düşününce tabii o da bir yanlışmış… 

Zeytinburnu bizim kaderimizdi. Gayet güzel günlerimiz oldu. Tabii yok-

luk vardı ama o zamanki şartlarda o yokluğu biz hissetmiyorduk. Baş-

ka mahallelere yahut da semtlere gidince buradaki yokluğu hissediyor-

sun, ama biz ona alışıktık. Onun için o yokluğu hissetmiyorduk. Yokluk 

diyoruz ya, yokluk insanları birbirine daha çok bağlıyor. Anne-baba, ev-

lat ilişkileri daha iyi oluyor. O aradaki yokluğu sevgiyle kapatıyorlardı 

annemiz-babamız, onun için yokluğu da hissetmiyorduk. Ama bizim o 

zaman o çocukluğumuzda bir baba çalışıp komple aileye bakabiliyordu 

ve o bizim için mutluluktu. 

KAHVEYI BÜYÜKLER IÇER

Büyüklerimizin yanında kahveye girmezdik, bir de kahve içmezdik. 

Kahveyi büyükler içer derlerdi bize, öyle bir yetişme şeklimiz vardı. O 

zaman komşu ilişkileri başkaydı, komşularla biz, aile gibi yaşıyorduk. 
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Mesela, bizim gecekondu vardı, bahçe vardı. İnanın bazen bir bakıyor-

dum, bir sürü beyaz başörtülü, yöresel kıyafetiyle giyinmiş komşu tey-

zeler vardı ve bizi severlerdi. Hangi evin önünden geçsek muhakkak 

bahçede bir şey pişiriliyorsa, bize ondan ikram ederlerdi. Lakabı Kay-

makam olan yaşlı, zayıf, kuru yapılı bir amca vardı, camide yaşardı. Bir 

insan ölünce tabutu tek başına taşırdı. Çok zor bir şey bu, çünkü biraz 

evvel söylediğim gibi böyle geniş taşları koyup da tek tek yürüyorsun 

çamura girmemek için. O ise tabutu tek başına alırdı, bir kişi de arka-

dan tutup da cenaze taşırdı. Zeytinburnu’nda ben bunlara şahit oldum. 

GECEKONDU GECEKONDU BÜYÜYEN KOMŞULUK

Her akşam gecekondu yapılırdı. Bir yer çevrildiğinde o akşam yıkılmaz-

sa ertesi akşam kimse dokunmuyordu. Zeytinburnu öyle plansız bir ge-

cekondu şeklinde gelişti diyelim. İşte karşı komşumuz vardı Trabzonlu, 

kuyuları vardı. Akşamüstü bütün komşular kadını, kızı, genci kim varsa 

o kuyudan su alırlardı. İki sokakta bir çeşme vardı. Su sırasına girerdik 

ve bazen de su kamyonlarıyla su getirip dağıtırlardı. Sıkıntılı günler ya-

şadık. O günlerde dediğimiz Karadenizlilerin suyundan çok istifade ettik. 

Genelde Karadenizliler ineksiz, hayvan yetiştirmeden yaşamayı pek 

sevmezler. Hatta ve hatta burada terasta dahi hayvan yetiştirenler oldu. 

Buzağı ufakken yukarı çıkarıyorlar. Orada büyüyor, sonra indiremiyor-

lar. Böyle enteresan şeyleri de yaşadı Zeytinburnu, bunları da biliyoruz. 

PAYLAŞMAK ÖZÜMÜZDE VAR

Yardımlaşma bizim özümüzde var. O zaman gerçekten fakirlik vardı. 

Biraz durumu iyi olan muhakkak ki o komşusunun ihtiyacı varsa gide-

rirdi. Muhakkak ki pişirdiğinden bir şeyler verirdi. Hatta büyüklerimiz: 

“Bir şeyler pişirdik, komşuya kokar, günah olur,” diye muhakkak dağı-

tırlardı, komşulara verirlerdi. Özellikle Ramazan’da o apayrı bir neşe 

olurdu. Ramazan yaza denk gelince bahçelerde oturup da paylaşarak 

iftar yapmak, Allah ne verdiyse bir araya gelip de yemek kadar güzel bir 

şey yoktu. 

Herhangi bir yemeği, filanca yaşlı amca yahut da yaşlı teyze bunu çok 

sever diye onlara götürmeler olduğunu çok iyi biliyorum. Bayramlar 

her daim olduğu gibi, ama o zaman Ramazan bayramı olsun, kurban 

bayramı olsun daha neşeli oluyordu. Çünkü mesela, kurban kesmeyen 

yoktu. O zamanlar toprağımız vardı, bahçelerimiz vardı. Gayet rahat ke-

sebiliyorduk, ortak kesiyorduk. Paylaşım da vardı. 

Ben ayakkabılarımı başımın ucuna koyup da sabah erken kalkıp bay-

ram namazına gideceğim diye sakladığımı bilirim. Ertesi günü çocuk-

lar bir araya gelip de göstermeye çalışırdı üzerimizde ne varsa… O gün-

leri güzel yaşadık.



378 Zeytinburnu Anı Defteri

Nesime Öngör
Trakya, 1946

Zeytinburnu’na 1964’te geldim. Zeytinburnu’na ilk geldiğimde Veliefen-

di Mahallesi’nde bir buçuk oda bir yerde oturdum. Ama orası o kadar 

çamurlu bir yerdi ki yürüyemezdik. Çevremizde bahçeler vardı, lazım 

olan her şeyi bahçelerden alıyorduk. 

Oradan Yeşiltepe’ye geldim. Yeşiltepe’ye geldiğimde de yine aynı şekil-

de sokak çeşmelerinden kavgayla, gürültüyle su alırdık. Biz oradayken 

kanalizasyonlar yapıldı. 

Bahçemizde çok güzel dut vardı, gecekondunun üzerine doğru gelirdi. 

Eşim çıkıp dut toplardı. Hem kendimiz yer hem de komşulara dağıtır-

dık. Biz kadın olduğumUz için gece kimse görmediği zamanlarda duta 

çıkardık. 

İyi komşularımız vardı: Ayşe Abla, Hakkı Ağabey, Konyalı Emiş teyze, 

Edirneli Feriha, Fevziye abla, Kerim Ağabey… Biz onlardan gençtik, 

onlar biraz daha olgun oldukları için bize sahip çıkarlardı. Komşuluk 

olayları çok güzeldi. Her gün bir araya gelirdik. Herkes evinde yemeğini 

yerdi, sonra elişini poşetine koyan komşuya giderdi. Elişilerimizi yapar-

ken sohbet ederdik. 

MAHALLENIN KADINLAR BIRLIKTE IŞ YAPARDIK

Trabzonlular vardı aşağıda, onlar inek bakarlardı. Ahırları vardı. Rize-

liler süt satarlardı. Eşleri müteahhitti, kalfaydı, ama hanımları da süt 

satardı. Bahar gelip de halılarımı yıkamak için kapının önüne atınca 

herkes fırçasını alır gelir hep birlikte halılarımı yıkardık. Başkaları çı-

kardığı zaman da ben giderdim. Bütün komşular bu işleri beraberce 

yapardık.
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Düğün olunca, birkaç gün evvelden kız evine gidilir, ne ihtiyaç varsa 

ona yardım edilirdi. Yemek yapar giderdik, ütü yapardık. Yine doğum 

olduğunda bir tencere çorba kaynatır, yardıma giderdik. Kar yağdığı 

zaman bile kenardan kıyıdan bir şekilde gider, yardım ederdik. 

BERGRAT ORMANLARI’NA PIKNIĞE GIDERDIK

Çırpıcı’da bir piknik yeri vardı, kocaman kocaman ağaçlar vardı. Orada 

yol yoktu, şimdi yolun olduğu yerde dere vardı. Engebeli bir arsaydı. Biz 

oraya bir ağacın dibine otururduk. Ağaçlara salıncak asardık. Çocukla-

rımız eğlenirdi, sallanırlardı, biz de sallanırdık. Belgrat Ormanları’na 

birkaç aile birleşip arabası olanla giderdik. Salatalık, domates, börek, 

poğaça, ızgaralık kanat gibi şeyler alırdık yanımıza. 

Bayramlardan önce bir araya gelir, baklavamızı yapardık. Günlerimiz 

olduğu zaman da yine birlikte hazırlık yapardık. Üç katlı evde oturdu-

ğum bir zaman vardı, o evde birbirimize sorar, danışırdık. Bugün ne 

pişirelim, sen ne pişireceksin, ben ne pişireyim? Gece gezmelerimiz de 

vardı, birbirimize gider çay içer sohbet ederdik. Bu kadar samimiyet 

vardı o zamanlar, güzel günlerdi. 

Bu Bulvar Caddesi daracık bir yerdi. Gecekondu önlerinde tahta perde-

ler vardı içerisi görünmesin diye. 

YENIDEN DÜNYAYA GELSEM O GÜNLERI ISTERIM

Çocuklarım okula gitmeye başladığı zaman çamurlanmasınlar, üstü 

başı pis okula girmesinler diye kucağımda taşıdım. Kızım evde olduğu 

zaman da birlikte komşulara giderdik. Giderken, “Kızım, sakın komşu-

nun evinde bir şey isteme” diye tembih ederdim. Gidince çocuk değil mi, 

yine de isterdi. Yağlı ekmek derdi, orada yağlı ekmek istediği zaman 

ben de mahcup oluyordum. Eve gelince “Niye öyle yaptın, niye istedin” 

diye kızardım. Komşular bize geldiği zaman otururken çocuklar acıktı 

derlerse de yağlı ekmek verirdik. Evimizde bir şey yoksa aç olana ek-

mek arası yapardık. Kimse onu yadırgamazdı, ayıplamazdı. Ben yeni-

den dünyaya gelsem o komşulukları, o insanlıkları isterim. 

Bizim mahallede ilk araba Ankaralı Kerim Ağabey’in oldu. Kendisi ayak-

kabıcıydı. Şimdi ilk araba bizim mahallede o Kerim ağabey dediğim ki-

şinin oldu. Kapalıçarşı’da değil de, o civardaki ayakkabıcılardan biriydi. 

Kerim Ağabey o arabayla hastaları hastaneye taşırdı. Bazen de birkaç 

aileyi toplar, pikniğe götürürdü. 

Ben 18 yaşında evlendim, 19 yaşında anne oldum. Hiç gurbete çıkma-

mıştım. Hiçbir yere gitmeden buraya geldim. Etrafımızdaki büyükleri-

miz bize sahip çıkar, nasıl niye yapacağımızı söylerdi. Biz de dinlerdik. 

O zamanlar saygı vardı.

Düğün fotoğrafı.
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Nimet Ceylan
Giresun, 1930

88 YILDIR KIMSEYLE KAVGA ETMEDIM

Geldiğimde çocuktum. Tek başıma gelmiştim, ablamla kalıyordum. 

Onunla beraber işe gidiyordum. Kaldığımız ev konduydu. Yağmur yağ-

dığında damı düşerdi. Komşu bir odunluk yapınca ben orada kalmaya 

başladım. Odunluktan sonra bir ev bulduk. Gelirken tek başıma gelmiş-

tim. Kardeşlerime mektup yazdım, birer sene arayla geldiler. Onlar ge-

lince üçümüz beraber kalmaya başladık o evde. 

Eniştem derdi ki: “Sen kimseyle ilgilenme, işe git eve gel”. Ben ablamın 

dediğini de tutardım, eniştem de amcamın oğluydu, eniştemin dediğini 

de tutardım. Eniştem başlangıçta işe yollamıyordu beni, bana “Bakkalı 

bekle” dedi. Ablam “Desene bacım, sen git işe, ben bu bakkalı beklerim. O 

sana ne edecek ki” dedi ama altı ay yollamadı beni. Saygımız vardı birbi-

rimize, eniştem yollamıyordu, ben de gitmiyordum. Ablamdan ayrılınca 

eniştem benim üç ay konuşmadı. Gittiğim için darıldı. 

Mensucat Fabrika’sında çalışırdım. Gece gelirdik eve saat 12’de, 1’de… 

Aslında fabrikanın müdürü annemin amcasının oğluydu ama ben ora-

ya tanışarak girmedim. Kapıya işçi olarak gittim, öyle girdim. Üç posta 

çalışıyorduk. Gece 11’de gidiyor, sabah geliyorduk. Sabah gidince akşam 

5’te dönüyorduk. Ben yolu, izi bilmiyordum. Çalışanlar bizim mahalle-

dendi, onlarla gidiyordum. Hepimiz beraber bir yerde yiyor, içiyorduk, 

birbirimize karşı hilemiz yoktu. Benden büyüğü de vardı, küçüğü de. 

Fabrikaya giderken çizme giyiyorduk. Fabrikada ayakkabı giyiyorduk. 

Gençlikte kolay oluyor böyle şeyler. 

Şahsanem vardı, Hidayet Ablam vardı, Hanife vardı Ordulu, hepsi ma-

halleden komşumdu. Samsunlu, Trabzonlu, herkes birbiriyle iyi geçini-
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yordu. Hiç kimseyle kavgam, kederim olmadı benim bu zamana kadar, 

88 yaşındayım. Bu dünyada da pahıl1 olmayacaksın, pahıl olmazsan 

herkesle geçiniyorsun. 

EVLILIK HAYATI

Eşim Kahraman… Kahraman geliyor dedikleri zaman “Kapıya çiçek 

açtı” derdim. O kadar seviyorduk birbirimizi. Kayınvalidemle birlikte 

yaşadım. Dikilitaş’ta Kur’an var, dediler. Kayınvalidem “Beni de götürün, 

ben de gideyim” dedi ama yürüyemiyordu. Onu sırtıma alıp Kur’an’a gö-

türdüm. O zaman gücüm vardı, götürdüm. Şimdi yok. Şimdi ancak dol-

ma sarabiliyorum. Şimdi tuvalete gidip gelebilmek bile yetiyor insana. 

Eşim dört kardeşti. Dört kardeşin dört karısı var. Birisi Almanya’ya gitti, 

birisi yaylaya gitti, birisi Düzce’ye gitti. Herkes köyüne gitti, üçü gitti, 

ben tek kaldım. Ama o zaman dört kapının dördü de açıktı. O birbiri-

ne güven olmasa o dört kapı açık olmazdı, değil mi? Teklifimiz yoktu 

birbirimize. Birimizin yemeği olmaz da bir misafir gelirse, hangimizin 

yemeği varsa ondan alırdık. Bunu niye aldın, bunu niye yedin diyen ol-

mazdı. Gece yemeğimi yapardım, gündüz işe giderdim. Dikilitaş’ta çalı-

şırken bir gün eve geldim ki evde yemek de yok, tenceresi de yok. Eltime 

yemeği bulamadım, dedim. O da güldü, dedi ki: “Yemek yoktu, tencere-

nin dibinde yarım tabak yemek vardı, onu da ben aldım, Selahattin’e ver-

dim” Bana nazı geçmese onu alır mıydı oradan? Almazdı. 

ÇAMURLU SU KUYUSU

Tepebağ’ın ardına kadar tarlaydı buralar, buğday tarlasıydı. Şurada, ca-

miinin olduğu yerde bir su kuyusu vardı. Geceleri kapısını kilitlerdiler, 

biri düşer diye. Kuyunun kapısı açıldığında kuyruğa dizilir, su alırdık. 

Ama su çamurlu bir suydu. Kovayı sallar, çamur dibe çöktüyse su alır-

dık. Ama durdukça çamur dibine çökmeye devam ederdi. 

Karşı komşum Arnavut’tu, onların da bir kuyusu vardı. O komşunun 

kuyusundan her gün su alırdık. Ondan sonra da biz kendimiz kuyu aç-

tık. O komşular da iyiydi, gelinleriyle hâlâ birbirimize gidip geliyoruz.

Kasapta et vardı, yemeklik pazar da vardı, at arabaları gezerek meyve 

satıyordu. Ben açlık sefillik çekmedim açıkçası. Samsun’dan ve Trab-

zon’dan komşularım vardı burada. Ömürleri kısaymış, öldüler. Ama çok 

iyiydi aramız. Beraber kapıda oturur, çay kahve içerdik. Kapıda otur-

mak bu apartmanlardan daha iyiydi. Kapıya bir ateş yakardık, kimin 

kazanı varsa gider alır, çamaşırlarımızı yıkardık. Müzeyyen Hanım diye 

bir komşum vardı, birbirimizden hiçbir şeyi esirgemezdik. 

Yoğurtçuların omzuna attıkları değneğin iki ucunda tepsi olurdu, yo-

ğurdu sokakta satardılar. Yolda geçerken alırdık, “yoğurtçuuu, yoğurt-

1 Pahıl: Elinden iş geldiği halde 
yapmayan, savsaklayan, 
tembel.

Kızı Sabiha Hanım’ın düğünü.
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çuuu” diye geçerdi yoldan. Bakkallarda ufacık yoğurtlar olurdu, ondan 

alırdık. Yoğurtçunun yoğurdu bakkalınkinden güzel oluyordu. 

Fırın yoktu buralarda. Kocamustafapaşa’dan alırdık. Ekmekler bu kadar 

iri olurdu. İki ekmek aldığında iki gün yeterdi eve, ekmekler iyi olurdu. 

Eniştem de bakkalda ekmek satardı. Eşekle gidemezdi fırına, çizmeyle 

getirirdi. 

Küçük kızım zatürre olduğunda sırtıma Çapa’ya götürdüm. 4. Sınıfa gi-

diyordu o zaman. Ama araba yoktu ki neyle götürecektim? Hem de harp 

günü olacak diye elektriklerin kesildiği gündü. Gece zifiri karanlık, ço-

cuk zatürre olmuş. Hiç ışık yok evde. Sabah olunca işte sırtıma Çapa’ya 

geçtim. 

Komşularımı özlüyorum. Öyle komşuluk yok daha.
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Nurten Yenal
Istanbul, 1936

Kumkapı’da oturuyorduk. İlkokul 3. sınıftaydım. Kadırga İlkokulu’na 

gidiyordum. Evimiz tahta bir binaydı, merdivenler gıcır gıcır yaptığı 

zaman o kadar hoşuma giderdi ki… Ne tuvaleti, ne mutfağı vardı. Ev sa-

hibimiz: “Çıkınız, ev çok fena, mesuliyet kabul etmek istemiyorum,” dedi 

ve çıktık. Ama ev bulamadık bir türlü. 15 liraya bir tek göz odada otu-

ruyorduk. Babam 38 lira maaş alıyordu; üç çocuk, anne-baba ve kira... 

Baktık birkaç yere, 15 liraysa gene 15 lira çıkacak, yetmeyecek. Babam da 

demiryolcu, Edirne’ye tren yapıyor. Gidip gelirken burayı gözüne kes-

tiriyor. Burası da biçilmiş arpa, buğday tarlası. Biçili görünce babam o 

gün yoldan dönüyor, gidiyor doğru Sümerbank’a, oradan üç top Ameri-

kan bezi alıyor. Geliyor, bir çadır dikiyor. 

ÇADIRDAN GECEKONDUYA

Kimsecikler yok, Allah’ın dağı, kuş uçmuyor. Bu mahallede şu an ne 

kadar ev varsa, o zaman o kadar zeytin ağacı vardı. Çadırımızı açtık, 

evi taşıdık, çadıra yerleştik. Ev de zaten bir göz oda, ne eşya olur? An-

ne-babamın gelinlik karyolası, bir sandık, bir tane de yatak, yere atıp üç 

kardeş enlemesine yattığımız... Bir de tuvalet yapmıştı babam çadırın 

dışında bir yer kazıp Amerikan bezinden şöyle tahtalarla çakmıştı. Ça-

dır içinde bir hafta kadar kaldık, gelen-giden olmadı. Sonra bir sabah 

kalkıyoruz bir de bakıyoruz biri daha gelmiş. Biri daha gelmiş derken 

öyle-böyle o buğdaylar kalktı, işlenmeye gitti. Kaldı zeytin ağaçları… 

Zeytin ağaçları arasına başladılar temel kazıp gecekondu yapmaya. Biz 

de bir ay sonra başladık temele, 9 yaşındaydım. Kış geldi, okullar açıldı, 

buradaki okula gittim. 



384 Zeytinburnu Anı Defteri

Çamur deryasıydı buralar. Biraz kum aldık, biraz çimento aldık, teme-

li attık, ama çadır gene duruyor. Yarım metre bir temel kazdık. Babam 

kazar, ben kürekle alır, dışarı atardım. Temeli yaptık, babam taşı döşedi, 

ama tuğlaya gelince cesaret edemedi. Usta tuttuk, geldi. Nasıl olsa 50 

liramız da var, çok para o zaman 50 lira, şimdikinin 500 lirası. Böylelikle 

kısa zamanda gecekonduyu yaptık. Yavaş yavaş her yer gecekonduyla 

doldu. O buğdaylar kalktı, bir, iki, üç, beş zeytin ağaçları kalkmaya baş-

ladı, mahalleye döndü buralar. Öncesinde ta Kazlıçeşme, Seyitnizam, 

oralara kadar tarlaydı. 

ACI GEÇMIŞ

Dedem Selanik’teyken Rumlar baskın yapıyorlar. 1912’de çok büyük fela-

ketler oluyor. Dedem camide hocaymış, camide ensesinden vuruyorlar, 

olduğu yerde kalıyor. Oradaki öldürülen dedemin kardeş çocuğu olu-

yor Vefa Bozacası İbrahim Vefa. Annem 3 yaşında oradan geliyor. Orada 

zengin bir dedemiz varken babam kabul etmedi, kendi imkânlarında 

bir şeyler yaptı. 5 metre boyunda sandal yapmıştı bir keresinde. Her iş 

gelirdi elinden, çok marifetliydi.

BEN BABAMIN KIZIYIM

Ben de onun kızıyım, benim damarlarımda onun kanı dolaşıyor ve be-

nim de aklımın ermeyeceği bir şey yoktur. Okul bitti, dikiş yurduna git-

tim. Sonraları başladım dikiş dikmeye, mahallenin terzisiydim. Gelinlik 

bile dikiyordum. 

Sonra bakkal dükkânı açtık. Bakkal dükkânı açtığımızda su yok, köşede 

bir çeşme vardı, oradan taşırdık. O da benim vazifemdi, Kumkapı’daki 

gibi burada da suyu ben temin ederdim. Sonra önümüzde toprak var 

güzel verimli, ekelim dedik. Babam kuyu kazma düşüncesine girdi. Ben 

de ona gaz verirdim. Hani moralini kırmazdım. 

Arkadaşı ve 
çocuklar, 1958.

Kardeşiyle, 1952.
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O kayığı yaptı öyle, beraber rende salladık. Her iş de gelir elimden, o 

kayığın iskeletini yapmak çok büyük bir sanattır. Sonra motor taktı ona, 

balıkçılık yaptık. Bazen beraber çıkardık gecenin 03.00’ünde, taka taka 

giderdik ta boğaza, orada çıkardı palamutlar, 03.00’ten 06.00’ya kadar 

doldururduk, 100 palamut tutardık. Getirir, burada el arabasında, tene-

kelerin içine koyardık, komşular kuyruk olurdu, tabak tabak alırlardı. 

“Ahmet ağabey, bana da bir tane verir misin? Al şu parayı,” “Yok, para 

istemiyorum, benim paraya ihtiyacım yok, sevap,” derdi. 

Sonra bu Et Balık Kurumu kuruldu. Bu binaların şimdiki yapıldığı yer-

de. Askeriye vardı, hastane vardı, belediye binası askeri hastaneydi. 

Sonradan dikiş dikmeye başladım. Bayram gelir, benim hâlâ teslim edi-

lecek elbise vardır. Çocuklar bayramda el öpmeye gelir, onlara mendil 

hazırlanır. O mendillerin içine çocuklara para konulur. Bunlar günler 

evvelinden hazırlanır. Şeker alınırdı bakkaldan. Eskiden çok güzel aki-

de şekeri vardı. En baş ikramdı. 

TURŞULAR VEFA’DAN

Bakkal dükkânımızda elektrik yoktu, soğutucu yoktu. Sattığımız kuru 

şeyler, fasulye, mercimek, bir de çok güzel turşu yapardı babam, her 

şeye aklı ererdi. Fıçı aldı iki tane. Trenle gelirken Anadolu’dan, Trak-

ya’dan geçerken lahana alır, salatalık alır, domates alır. Köylüler yetiş-

tiriyor, parasıyla alıp her seferinde onları fıçılara turşu yapardı. Aman 

Allah’ım ne turşu, çünkü bizim Vefalılar turşu da yaparlar. Oradan geli-

yor marifet. Yemeye doyamazsın. 

Babamın motosikleti vardı, kornaya basar seslenirdi: “Komşular, Et Ba-

lık Kurumuna gidiyorum.” O zaman kuyruk oluyordu, çünkü ucuzdu ve 

et çok güzeldi. Herkes babama sipariş verirdi bana şunu al, bana bunu 

al, diye. Herkese yardımcı olurdu. Kimi “Ahmet ağabey, sonra versem?” 

1960.

1958.
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derdi. Babam “Zararı yok canım, vermesen de olur” derdi. Hani durumu-

na göre, 5 çocuğu vardır, ama bir kişi çalışıyordur, ona yardım daha bir 

başkaydı. 

Bahçemiz vardı, akşamdan sulardık, sabahleyin böyle böyle kabak top-

lardık. Verecek insan arardık. Dut ağacımız vardı, o kadar kemerli duttu 

ki, ağzına attığın zaman ağzını doldururdu. Bu ev yapılırken yıktılar, 

oturdum ağladım. Meyve bahçemiz vardı. Yere patlıcan, biber, domates 

ekerdik. Olmayan varsa gelir, bizden alırdı.

HEP ANNE-BABAMINKI GIBI BIR EVLILIK ISTEDIM

Annemle babamın çok mükemmel bir evlilikleri vardı. Hayatım boyun-

ca, 3-5 yaşımdan beri ben annemle babamınki gibi bir yuva istedim Al-

lah’tan. Hiçbir kere biz onları birbirine kötü bir laf söylerken işitmedik. 

Bir şey alınacaksa eve, birbirlerine danışırlardı. Mesela, okula gidiyor-

dum, cebinde markası olan hırka istedi öğretmenler, geldim bunu söy-

ledim anneme, annem bir şey demedi. Babama söyledi, “Ne lüzumu var,” 

dedi babam. Çünkü para o kadar gıdım gıdım harcanıyordu ki. Her şey 

hesaplıydı, kimseden borç istemeyiz, borç almayız. Eğer artmışsa, fazla 

bir şey olmuşsa o ay mesela, onu da dağıtırdık. 

Zeytinburnu’nda toplanan her insan bir mağduriyetten dolayı buralara 

gelmiştir. Bir, iki, üç, beş kurulunca, hadi o da ben de gideyim diyen, 

hatta evini satıp da burada gelip gecekonduya katılanlar oldu. Dükkân-

lar açıldı, kasaplar açıldı. Daha sonraki, sonraki derken işte bugünkü 

bu hale geldik.
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Orhan Aytek
Istanbul, 1946

ZEYTINBURNU “MAHALLESI”

Eskiden Zeytinburnu tek mahalleymiş, Fatih’e bağlı bir mahalle. Sonra-

dan Bakırköy’e bağlanmış. 1950’li yıllarda Demokrat Parti döneminde 

ilçe haline gelmiş. Ben de Zeytinburnu’nda Tepebağ’da doğdum. 

Ben 1967 yılının Mart ayında askere gittim. Askere gittiğim tarihe kadar 

mahallemiz yoktu, daha kurulmamıştı. Tek tek evler vardı. Bizim evimiz, 

Şakir Amca’nın evi, onun oğlu sonradan muhtar olan Feyzi Üzüm’ün ve 

Kani Üzüm’ün evleri, Sıtkı Amca’nın evi.. Aşağıya doğru Elmas Hanım 

Teyzeler, Ramiz Ağalar... Bunların çoğu Rumeli kökenli insanlardı. Her-

kes birbirini tanırdı, yabancı biri geldiğinde mutlaka dikkat çekerdi. Bir 

kere geçtiğinde selam verilir, ikinci sefer geçtiğinde kimi aradığı, kime 

gittiği sorulurdu. Evlerimizde kilit yoktu, sebep de yoktu kilitlemek için, 

çünkü hırsızlık olmazdı. 

Zor bir dönemdi, insanların suyu yoktu, elektriği yoktu, yolu yoktu. 

Elektrik bir tek Abidin Türkan’ın evinde vardı. O da eski hatırı sayılır 

insanlardan olduğu için özel bir hat çektirmişti. O hat üzerinde duran 

evlere dahi elektrik verilmemişti. Tek telefon da onda vardı, o da özel 

hatla verilmişti. Sonra 60’dan sonra, hatta 70’e yakın yıllarda mahallele-

rin yolları yapılmaya başlandı. 

MITHATPAŞA MAHALLESI’NIN ADI

Zeytinburnu’nda, bizim evin oralardan Topkapı sahile kadar olan yer-

lerde geniş ve boş araziler vardı. Meraydı buralar. Seyitnizam Mahalle-

si’nin içerisine kadar, hatta Demirciler’in olduğu yer de dahil Mithat-

paşa Mahallesi Mithat Paşa’nın çiftliğiydi. Tarih boyunca yani Bizans 
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döneminden Osmanlı dönemine kadar her zaman tarihi eserler, cami-

ler oradan çıkartılan taşlarla yapılmış. Tabii açık işletme olarak yapıl-

dığı için içinde büyük geniş çukurlar vardı. Toprak künklerle su akardı 

ve Taşocakları denilen yerden, yani şimdiki Beştelsiz Mahallesi’nden 

kadınlar hatta sakalar su almaya gelirlerdi. Taşıyabilen kendisi taşır, 

taşıyamayan da eşeklerle güğümlerle mahallelerde satılan sulardan 

alırdı.

Mithat Paşanın Çiftliği Çırpıcı Çayırı dahil şimdiki Vakko’nun olduğu 

yere kadar uzanırdı. Çırpıcı Çayırı gerçekten çok güzel bir yerdi, dere 

kıvrıla kıvrıla denize kadar akardı. Kenarında söğüt ağaçları vardı ve 

derede balıklar vardı. Ben o balıkları hatırlıyorum. Çayırdaki otlar, tabii 

ben çocuk olduğum için, benim boyumdan daha yüksekti. Çayırın üç 

beş yerinde kaynak sular vardı, eğilip içebileceğin kadar temiz, güzel 

sulardı. 

TELSIZLERDEN GELEN ISIMLER

1955-56 yıllarındaydı sanırım, E5 geçti oradan, biz ona Londra Asfaltı 

derdik. Ben 8-10 yaşındaydım o zaman. Merter de Ahmet Merter’in çift-

liğiydi. Boş araziler vardı orada, üzüm bağları vardı. Beştelsiz Mahalle-

si’ne adını veren beş tane büyük telsiz direği vardı. Sonra bunlar 1960’lı 

yıllarda kaldırıldı, ama o mahalleye ismini verdi. Telsiz Mahallesi’nde de 

çok büyük uzun bir direk vardı. O da o mahalleye ismini verdi. Zeytin-

burnu tek muhtarlıktı, ilk muhtarı da Abdül Sipahi’ydi. 

RUMLAR GIDINCE ISTANBUL EKSIK KALDI

Komşuluk iyiydi, insanlar iyiydi, tabiat güzeldi. Anlatırken sıkıntıya dü-

şüyorum, çünkü eskiyi hatırlatan hiçbir şey kalmadı burada. Mesela, 

Balıklı Rum Kilisesi’ne her pazar günü ayin için Samatya’dan, Yenika-

pı’dan, Yedikule’den gelen Rumlar çok kalabalık gelirlerdi. Hele onların 

bazı bayramları vardı, bize bir şeyler dağıtırlardı. Kalabalık bir cemaatti 

ve iyi insanlardı. Babamın da Rum arkadaşları vardı, evimize gidip ge-

lirlerdi. Cenazelerimize, mevlitlerimize gelirlerdi. Biz de onların cena-

zesine giderdik. Bir dayanışma, bir kaynaşma hali vardı. Sonra 1956’da, 

6-7 Eylül olaylarından sonra bir kısmı Yunanistan’a gitti. İstanbul’un bir 

kısmı eksildi, kültürü eksildi

Bizim orada bir tek Seyitnizam Cami vardı, o da şimdiki cami değil, eski 

bir camiydi, oraya giderdik. Ondan sonra Silivrikapı’daki İbrahim Paşa 

Cami vardı. Mevlitlerimiz buralarda yapılır ve bayram namazlarımız 

buralarda kılınırdı. Ramazanlar benim çocukluğumda güzeldi. Komşu-

lar birbirine gidip gelirdi. Bazı yaşlı ve kimsesi kalmamış insanlar var-

dı, çocukken onlara yemek götürürdük. Onlar dua ederlerdi, biz de bir 

şey yaptık diye sevinirdik. 

Orhan Aytek, 1953.

Babası Necmettin Aytek, 
oğlu Metin Aytek, 1983.
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KIRIMLI TEVFIK AMCA’NIN HIKAYESI

Bir Tevfik Amca vardı, yedi çocuğu varmış. Yedi çocuğunun yedisi de 

ölmüş, kimsesi kalmamış. Kırımlıydı. Orada çok zengin bir adammış. 

Ruslar Kırım’ı işgal edince buraya göçmüşler. Gemi fırtınaya tutuldu-

ğunda Tevfik Amca’nın kıymetli mücevherlerini, paralarını koyduğu 

sandığı ağırlık yapıyor diye denize atmışlar. Yedi çocukla geliyor ama 

artık zengin bir adam değil. Üç beş sene içerisinde çocukları hastalık-

lardan yahut Kırım’a gidip geri gelememekten ölmüşler. Karı koca bir 

otobüs karoserinin içinde yaşıyordu, mahalleli de onlara yardım edi-

yordu. Son zamanlarında artık orada kendilerine bakamayacak hale 

geldiklerinde babam onları bizim eve almıştı. İkisi de bizim evde vefat 

ettiler. Yardımlaşma çok güzeldi, ama şimdi yok. Keşke eski insanlar 

kalsaydı, o kültür bu kadar bozulmazdı. Acı ama gerçek. 

ÖRNEK ALINACAK INSAN KALMADI

Elmas Hanım Teyze, Deli Atiye, Hanife Hanım Teyze hepsi iyi insanlar-

dı, birbirimize gidip gelirdik. Onların nasihatlerinden istifade ederdik. 

Onlar İstanbul hanımefendileriydi, örnek alınacak insanlardı. Babam 

çocukluğunda iki arkadaşıyla beraber bir heves sigara içmek istemiş-

ler. Yaşları on bile değil. Sigarayı nasıl yapacaklar? Kâğıt bulmuşlar, 

otları almışlar, sarmışlar. Biri de çakmak getirmiş, hevesle birer nefes 

çekecekler. Tam sigarayı babam eline aldığında semtten birisi görmüş, 

“Necmi evladım, bu sana yakıştı mı?” demiş. Ondan sonra babam ölene 

kadar bir nefes sigara içmedi. Şimdi bu örneği gösterecek insan var mı? 

Ders alacağımız kimse var mı? Yok. Bence önemli. 

BEKARLIK SULTANLIKTIR AMA SONU PERIŞANLIKTIR

Babam evlenmemeye karar vermiş. 36 yaşına kadar hep üretmek için 

uğraşan çok çalışan bir insan olmuş. Dayısı da devletin önemli görev-

lerinde bulunan İstanbul beyefendisi bir insanmış. Hastalanmış, baba-

annemle beraber hastaneye dayısını ziyarete gitmişler. Dayısı “Necmi 

evladım, daha evlenmeyecek misin” demiş. Babam da; “Dayı, bekarlık sul-

tanlıktır diyorlar, ben sultan kalmaya karar verdim” demiş. Dayısı da: 

“Tabii doğru söylüyorlar, ama bekarlık sultanlıktır, sonu da perişanlıktır, 

bunu da böyle bil” demiş. Bu babama tesir etmiş, dönüşte babaanneme 

“Bana bir uygun kız bul, evleneceğim” demiş. 

Babam 1898 doğumlu. 1917’de, askere gittiği gün sabotaj neticesinde 

Haydarpaşa’da çok büyük bir cephanelik patlamış. O cephanenin pat-

ladığı gün annem dünyaya gelmiş. Annemle babamın arasında 18 yaş 

fark vardı. Görücü usulü görüyor, karar veriyor, evleniyorlar. Babam 

çok çalışkan bir insandı, iyi bir insandı, dürüst bir insandı. Dedem ba-

Evlilik fotoğrafı, 1974.
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bama dermiş ki: “Oğlum, insan sözünden, hayvan yularından bağlıdır. 

Söz verirsen mutlaka tutacaksın” O da bana aynısını söylerdi. 

365 GÜN IŞ BITMEZDI

365 gün iş hiç bitmezdi bizde. Su içeceksek kuyudan kovayla çekip de 

içerdik. Hayvanları sulayacaksak onu da insan gücüyle çekmek zorun-

daydık. 20-22 yaşından sonra elektrik geldi de biz elektrik motorunu 

gördük. Bugünle kıyaslanamayacak kadar zor bir hayattı ama güzeldi, 

insanlar mutluydu. Çalışıyorsun, üretiyorsun, kazanıyorsun, helalin-

den yiyorsun, daha güzeli var mı?

Biz böyle hazır satın almalık bir şey bilmezdik, her şeyimizi kendimiz 

yapardık. Kendi hayvanlarımızdan çıkan sütle kendi yoğurdumuzu 

yapar, onu yerdik. Herkesin zaten öyleydi hayatı, hepimizin hayvanları 

vardı. Başka türlü bir geçim yoktu burada. Bağcılık, bahçıvanlık, çiftçi-

lik, hayvancılık, başka bir şey yok. Fabrikada çalışmak nedir, bilmezdik. 

Sonraları hayvan otlatacak mera kalmayınca çiftçilik yapılmaz oldu. 

“SIZE DEĞIL HAYVANLARA YAPIYORUM”

Babamın anlattığı bir hikâyeyi anlatayım. O zamanlar yollar toprak, kı-

şın at arabası dahi gidemiyor, atlar çamura batıyordu. İnsanlar da me-

zarlık duvarlarının üzerinden yürüyerek giderlerdi. Babam yaklaşık 

yirmi sene boyunca her kış tarlanın kenarında toplanan taşları alır, işçi-

lerle birlikte yola dizer, sonra Rum Hastanesi’nin kalorifer dairesinden 

çıkan kömürleri alır, onların üzerine sererek yol yapardı. Çocukluğum-

da ben de şahit oldum bunu yaptığına. Bir gün semtin birkaç delikanlısı 

mezarlık duvarı üzerinden yürürken “Necmi amca, bu kışta kıyamette 

bu yollarla niye uğraşıyorsun? Bülent’in kahvesine gidiyoruz, sen de gel 

bizimle. Kime yaranacaksın bunu yaparak?” demişler. Babam da onlara 

“Oğlum, ben sizin için yapmıyorum ki hayvanlar için yapıyorum. Araba-

ları çekerken çok zorlanıyorlar” demiş. O gün o gençlerin arasında olan 

Feyzi ağabey ve Kani ağabey babam öldükten sonra bu hikâyeyi hep an-

latırlardı: “Necmi Ağabey Allah razı olsun yolumuzu yapıyordu. Biz gel 

sen de bizimle kaytar dediğimizde ben size değil, hayvanlara yapıyorum 

dedi, bizi hayvandan daha aşağı hale sokmuştu” Babamın o sözü onlara 

çok büyük bir ders olmuştu, hep anlattılar. Bize de ders oldu. Bu acı, 

ama gerçek bir hadise. Eskiden gerçekten yardımlaşma vardı ama ba-

zıları da elbette kaytarıyordu.

Adnan Menderes, Hasan 
Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu’nun 
mevlit ve sergisi, 1975.

Soldan sağa; Ekrem Delioğlu, 
eski Sümer Mahalle Muhtarı 
Mustafa Güler, Haydar 
Tandoğan, Orhan Aytek, Seyfi 
Üzüm, Kemal Altındal.
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Orhan Gürsoy
Kırklareli, 1936

INSANLAR YERLERI PARSELLIYORDU

1956 yılında Balmumcu’ya askerliğe geldim, ondan sonra İstanbul’u ilk 

defa tanıdım diyebilirim. Daha evvel gelmiştim ama tanıma fırsatım 

olmamıştı. Sonra İstanbul’a alışınca babamı çağırdım. Babam kasaptı, 

onu Et Balık Kurumu’nda işe sokmak için uğraştık. Babamı işe zar zor 

aldırdık. O zamanın parasıyla ayda 60 lira kirayla iki odalı bir yer kira-

ladık. 

Elektrik yok, su da yok, tuvaleti müşterek kullanıyorsun ev sahibiyle, 

iç içe geçen iki oda. Her tarafta gecekondular vardı. Bu gördüğün yer-

ler hep tarla o zaman ama herkes bir şeyler yapıyordu. İnsanlar yerleri 

parselliyordu. Bir tenekenin içine kirecı koyup sulandırıyorlardı, bezi 

içerisine sokup tenekeyle beraber yürüyor, etrafı çeviriyorlardı. Sonra 

da “Benim sınırım burası, tamam mı arkadaş” diyorlardı. 300-400 metre 

çevirenler vardı bu şekilde, orayı da sonra üçe beşe bölüp satıyordu. 

Benim satın alıp gecekondu yaptığım yer bir adamındı. 15 dönümlük bir 

yeri vardı adamın, gidip dedim ki; “Bana şuradan uç kısımdan 100 metre 

kadar bir yer verebilir misin? Parasıyla, hatırınla neyse ben buraya bir 

gecekondu yapayım” Adam ikna oldu.

Briket karaborsaydı, yani sıraya girmen gerekiyordu. Sıraya giriyordun 

20 gün sonra ancak alıyordun briketi. Ben yine rica minnet araya gir-

dim. Askerlik hayrına bazı şeyleri kafamıza göre kotardık doğrusu. Ama 

kamyona yükleme hızlı yapıldı, briketlerin yüzde onu kırıldı. O zama-

nın parasıyla çok iyi hatırlıyorum, bir adet briket 135 kuruştu, çok pa-

raydı yani. Bir adamın yevmiyesi o zamanın koşullarına göre 6 liraydı. 

Aldık getirdik briketleri, tezgâhı hazırladık, gecekonduyu yaptırdık. O 

zamanlar gecekondu işini yapanlar vardı. Pratiktiler, 3 saatte sana evi 
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teslim ediyorlar. Bir çocuk beşiği asıyorlardı içeriye ipten, zabıta geldiği 

zaman meskûn halde görsünler diye. Öyle olunca yıkamıyorlardı, tuta-

nak tutup gidiyorlardı.

KÖY HAVASINDA BIR ZEYTINBURNU

O zaman köy havası vardı burada. Tek katlı evler, elektrik yok, su yok, 

kanal yok. Gaz lambasıyla oturuyoruz evlerde. İnsanların ihtiyaçları ol-

duğu için mecburen bir yardımlaşma zarureti hasıl oluyor. Gazı bitiyor, 

gaz istiyor komşusundan; ekmeği bitiyor ekmek ister. Çünkü o zaman-

larda bakkala gelen ekmek belli saatte tükenir gider. 

Yugoslavya’dan gelen göçmenlerin çoğu Türkçe bilmiyorlardı. Komşu-

muz olan iki aileye annem tercümanlık ve önderlik yapardı. Çocukları 

hastalandığında kocakarı ilacı uydurmaya ve onlara anlatmaya çalışır-

dı. Olmazsa doktora götürmek için onlara yardımcı olurdu. Annemin 

girişken bir tarafı vardı. 

GECEKONDUCULUĞUN MERKEZI ZEYTINBURNU 

Zeytinburnu o zaman kozmopolit bir yerdi. Gecekonducular hep bura-

da toplanmıştı. Kuştepe’ler, Gültepe’ler yoktu o zamanlar, herkes Zeytin-

burnu’na hücum etmişti. Çimento fabrikası, Et Balık Kurumu, Mensu-

cat Santral gibi iş yerleri de olduğu için burada gecekonduculuk daha 

hızlı gelişiyordu. Burada herkes birbirini tanırdı. 

Köyden bir arkadaşım kız kaçırdı. Bizim ön tarafımızda bir yer kirala-

dılar kendilerine, orada yaşamaya başladılar. Ama kızın ailesi hiç razı 

değildi. Bir gün kızın anne babası eve gelmiş, oğlan iş yerindeyken kız-

larıyla konuşup onu ikna etmiş, kızı alıp gidiyorlardı. O sırada etrafta-

ki komşular durumu anlamış, kimisi “Sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun 

Düğün fotoğrafı, 
1960.

Düğün fotoğrafı, 
1960.
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kızım” deseler de bir işe yaramamış. Tesadüfen ben de o gün evdeyim. 

Kadınlar bana gelip “Orhan, neredesin sen, böyle böyle Zeynep gidiyor” 

dediler. Ben de yalınayak çıktım evden. Komşular ailenin başına toplan-

mış, “Biz bu kızı göndermeyiz” diyorlardı. Geldim, kızı ikna ettik, geri 

çevirdik. Kocasına haber ettik. Hasılı her türlü yardımlaşma vardı bura-

da. Köy havasında yaşayıp gidiyorduk. 

Biz komşuya ne kadar yaklaşırsak kendimizi o kadar güvende hisseder-

dik. Kimse kimseyi rahatsız etmek istemiyordu. Bu yüzden kimse birbi-

rine “Sen gürültü yaptın, sen yüksek sesle konuştun, şöyle oldu, böyle 

oldu” demezdi. Tabii sokakta ayyaş insanlar da olurdu, gürültü yapan 

da olurdu ama bu insanları biz hoş görürdük. 

Sünnet fotoğrafı, 
Suat, Mustafa, 
Nihat Gürsoy, 1977

Arkadaşlarıyla, 1975.
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Orhan Mutlu
Bursa, 1940

Ben 1.5 yaşındayken annem-babam vefat etmiş. Biraderim henüz kun-

daktaymış. Amcamın hanımı bize 12 yaşına kadar bakmış. Sonra iki kar-

deş el ele tutuştuk, hiçbir yer bilmeden buraya geldik. Allah’tan başka 

kimsemiz yoktu. 

Emniyet Amirliği’nin orada, sağsa Allah razı olsun, ölmüşse Allah rah-

met eylesin Şevket Ağabey vardı. Kondulara su dağıtıyordu. Bize kucak 

açtı Şevket Ağabey’in ailesi, onun yanında yattık kalktık. Böylece biz de 

iki tekerlekli katır arabasıyla kondulara su taşımaya başladık.

Her yer çamurdu. Ayakların altındaki ayakkabıyı söküyordu. Ev azdı. 

Evlerin içinde de eşya azdı. Divan, koltuk, kaşık, tabak, en azından be-

nim tanıdığım insanların evinde böyle şeyler yoktu. 

Kıyafetlerimizi Tahtakale’den alıp giyiyorduk. Pantolonlarda, çoraplar-

da elli yama olurdu.

 İnsanlar Şevket Ağabey’den briket, kum, kireç, tuğla alır, kondu yapar-

lardı. O zamanlar koca oda kadar kireç söndürürdük fosur fosur. 

Eşek de vardı, beygir de vardı affedersiniz, dört tekerlekli araba da var-

dı, koyun da vardı, inek de vardı, hepsi vardı bizim oturduğumuz ma-

hallede. Çırpıcı Çayırı ağaçlıktı, dut yemeye giderdik oralara. Burada ise 

damları akan alçak alçak evler vardı. 

BAKKALLARIN KAPISI KILITLENMEZDI

Bakkallar kapanmazdı. Şimdi kilit vuruyorlar, eskiden kilit vurulmazdı. 

Gündüz açık olduğu gibi sabaha kadar da açık olurdu. Ama kimse içe-

riden bir iğne bile almazdı. 
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Büyüğümüzün karşısında sigarayı bile elimizde tutmazdık. Otururken 

kalkarken dikkat ederdik. 

Ramazanlarda komşular iftara çağrılır, bir tencerenin başında 20-30 

kişi çorba yerdik. Evler kalabalıktı o zaman, çok kalabalıktı. Benim gibi 

çok garibanlar vardı o zaman.

SU IÇEREK ORUÇ TUTARDIK

Su içerek oruç tuttuğumuz zamanlar oldu. Bazen komşular iftara çağı-

rırdı, yerdik. Ama bazen de su içerek oruç tutardık.

 25 seneden sonra 54/1 sokağa geldim. Hâlâ buradayım. Üst kat kom-

şum Erdal’ın kiracısıyım. Önce bir konduya geldim bu sokağa, orada 

kiracıydım. Ev sahibi Yüksel Amca “Çocukları evlendireceğim Orhan 

Ağabey, sana bir ev bulalım” dedi. “Tamam”, dedim. Kendisi de ustaydı, 

inşaat ustası, neticede “Sana bir ev buldum ama onarmak lazım” dedi. 

Eve gittim, ev gerçekten hurda. Benim için o evi onardı Allah razı olsun. 

Orada bayağı oturdum, tavuklarım, kedilerim vardı. Sonra Şadan adın-

da birinden 80-90 milyona bir ev aldık, evimize taşındık. Ancak en son 

oğlum doğduğunda hanım göğüs kanseri oldu, 40 yaşındaydı henüz. O 

çocuğa komşular baktı, Allah razı olsun onlardan. 

O günleri, o muhterem insanları özlüyorum. O zamanlar insanlık vardı, 

sevgi vardı, saygı vardı. Keşke yine o devir olsa, öyle çamur olsa ben 

razıyım. 

1953.

1970’ler.
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Osman Kumandan
Kazak, 1952

1952 doğumluyum. 9 yaşında Zeytinburnu’na geldim. O zamandan bu 

zamana da Zeytinburnu’nda yaşıyorum. Tüm sülalem de burada. 

Gecekondu semti diye biliniyordu Zeytinburnu o dönemlerde. Zeytin-

burnu’na gelen tüm insanlarımız hep fakir ailelerin çocuklarıydı. Biz 

de çok fakir bir aileydik. Annem her gün bir çeşit yemek yapardı, fakat 

akşam ailece sofraya oturduğumuzda en az beş çeşit yemeğimiz olur-

du. Çok hayret, değil mi? Beş çeşit yemek, bu nasıl oluyordu?

KOMŞU DEĞIL AKRABAYDIK

Biz 8 kişilik bir aileydik, ama belki de 28 kişilikti… Çünkü komşuluk 

vardı. Bir çeşit yemeği annem yapardı, Ayşe teyze, Fatma teyze, Kezban 

teyze, komşularımız da ne yaptılarsa ufak ufak tencerede bize de geti-

rirlerdi. Kimisi kuru fasulye yapmış, kimisi bulgur pilavı yapmış, böyle 

bir zenginlik içerisindeydik. Belki o dönem itibariyle Türkiye’miz de çok 

fakir ülkeydi, zengin insanlar çok azdı, ama biz gecekonduda yaşama-

mıza rağmen en az dört-beş çeşit yemeğimiz vardı. Niye? Çünkü bizler 

komşu değildik, akrabaydık. 

Bir komşumuz vefat ettiği zaman köyden, kentten akrabaları taziyeye 

gelirler, annem hemen bir demlik çay götürürdü. Yandaki komşumuz 

öğle yemeğini götürürdü, diğer komşumuz akşam yemeğini götürür-

dü o cenaze olan eve ve böylece 7’si verilirdi. 7’sinden sonra tabii ki 

köyden, oradan buradan gelen akrabaları yavaş yavaş gider, ama git-

meyenleri vardır, 40’ına kadar o komşumuzun evinde ateş yanmazdı. 

Benim aklımda kalan ve hâlâ daha yaşatmaya çalıştığımız bilhassa 

şahsım olarak hiçbir cenazede böyle acılı günlerde her zaman tanıyım 

tanımayayım Zeytinburnulu mu, Zeytinburnulu, hemen koşa koşa gi-
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diyorum. Atalarımızdan kalan bence güzel miraslarımızdan birisi diye 

düşünüyorum.

ANADOLU VE ORTA ASYA HARMANI

Burada çocuklar genellikle Anadolu’dan veya Orta Asya’dan gelen oyun-

lar oynarlardı. Mesela saklambaç oyunu veya seksek. Evlerde devamlı 

aşık oyunu vardır. 

Bir de düğünlerimizde veya akşam bizim bilhassa Orta Asya’dan gelen 

soydaşlarımız içerisinde yaygın bir âdet vardır. Bir evde bir anne do-

ğum yaptığı zaman tüm konuklar kendiliğinden davetlidir, akşamları 

eğlence yapılır o bebek dünyaya geldiği için, genç kızlarımız ve genç 

erkekler bir odada toplanırlar, burada çeşitli oyunlar oynanır. 

KAPI KOMŞUSUNDAN TÜM ZEYTINBURNU’NA 

Zeytinburnu, 28 Ocak 1957’de ilçe oldu. Yani bugün itibariyle 61 yıl oldu 

ilçe olalı, fakat o zaman 13 mahallemiz vardı. 13 mahalle geniş topraklar 

üzerindeydik, lakin herkes birbirini yakinen tanırdı ama ilk önce kom-

şum derdi. 

Mesela birinin oğlunun ayakkabısı yok, diğeri pijamayla okula gidiyor. 

Hemen burada nasıl oluyor çözmek mümkün değildi, o çocuğumuz bir-

kaç gün içinde okula giderken hepimizden güzel elbise giyinirdi. An-

ne-babasını biliyoruz, evlerine ekmek alacak paraları yok. Bunu gayet 

iyi biliyoruz, ama benim o vefakâr büyüklerim gerek ağabeylerim, ge-

rekse ablalarım kendi aralarında ufak bir şey toplamışlar, o öğrenciye 

kimisi bir ayakkabı almış, kimisi pantolon almış, kimisi kazak almış… 

Mahallemizde biraz daha yaşlı olan ablalar vardı. Sanki onlar o sokağın, 

o mahallenin muhtarıymış gibi hangi evde kim var, kim fakirdir, kim 

ekmek alamıyor, kim ne yapabiliyor, bunları tek tek araştıranlar vardı. 

Akşam annem bir demlik çay yapardı. Hem de ateşte, sobada, “Emine Ha-

nım, Ayşe Hanım, Fatma Hanım, hu hu, çay hazır!” Hemen gelirler içerler, 

o çay esnasında sohbet, filancada böyle olmuş, buna ne yapmak lazım, 

Ayşe Hanım’ın oğlu o kadar zekiymiş, ama kitapları eksikmiş, sadece bir 

alfabeyle okula gidiyormuş… Öyle böyle ertesi günü toplanıyorlar. Ben 

kurşun kalem getirdim, ben defter getirdim, ben silgi getirdim. O andan 

sonra da o aileye öyle tatlı, o kadar mükemmel kalbini kırmadan öyle 

güzel teslim ediliyor. O çocuklar daha sonra büyüdü, kimisi ordumuzda 

subay oldu, kimisi öğretmen oldu, kimisi devletin çok güzel yerlerinde 

hizmet etmeye başladılar.

YAĞ PARASI, MUM PARASI, AKŞAM OLDU KANDIL PARASI

Kandil çok önemli bir kaynaşma ve dayanışmanın örneğiydi. Mesela, 

biz 4-5 arkadaş kandil akşamı çıkardık, elimizde bir teneke, tenekenin 

Osman Kumandan.
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içinde mum vardı. Hemen kapı komşuya geçerdik, 5-6 arkadaş kapıyı 

çalardık. Ondan sonra şöyle derdik hep bir ağızdan: “Yağ parası, mum 

parası, akşam oldu kandil parası, hanım abla geliyor, kömürlükten ini-

yor, bize para veriyor.” Bu çok güzeldi, hangi eve gittiysek o hanım abla 

hepimize 5’er kuruş, 10’ar kuruş, 25’er kuruş verirdi. O bambaşka bir 

mutluluktu. Bir gün olsun hor görülmedik, kovulmadık. 

AYNI ATANIN ÇOCUKLARIYIZ

Biz ve akrabalarımız ilk geldiğimizde bayağı bir sıkıntı çektik. Mesela, 

bir Kazak Türkü bir bacımız veya anamız sokak çeşmesine gittiği za-

man sıra ona gelmesine rağmen hemen diğer hanımefendi onu itiyor-

du, kendisi onun yerine su alıyordu. Burada evvel emirde bunlara biz 

Tatar filan diyorduk, ama aslı böyle değilmiş, bunlar da öz kardeşimiz-

miş. Zamanında bizler Oğuzlar olarak Anadolu’yu fethetmişiz, Anado-

lu’da yaşamaya başlamışız, fakat bir kısım soyumuz da kardeşlerimiz 

de Orta Asya’da kalmış. İşte Orta Asya’dan gelenler bu kardeşlerimizdir, 

bizler bir atanın, bir babanın çocuklarıyız. 

HÜSEYIN NIHAL ATSIZ, AHMET KAVAKLI,  

MEHMET EREZ BABAMA GELIRLERDI

Bahattin Bey Kızılay’ın başkanıydı, hanımefendisi Azize Kanberli de 

Yenidoğan Mahallesi muhtarıydı. İşte Bahattin Bey ilk bizim eve Kızı-

lay’dan birtakım yardımlar getirdi. Bu yardım unutulacak gibi değildi, 

ama bizim eve ne kadar yardım gelse bile annem “Bu bize fazla, şunu 

yandakine verelim, öbür komşuya verelim,” derdi, hep paylaşımcıydı. 

Neden sonra babam Dağıstan Göçmenler Derneği aracılığıyla bizden 

çok önce gelen Uygur Türkleriyle tanışmış oldu. Orada çok büyük bir 

yazar olan Hüseyin Nihal Atsız, babamla gelip tanıştılar. 

Babam da o dönemde Türkiye’de ilk kımız çıkaran adamdır. Kımız milli 

içkimizdi, Edirnekapı’da bir ahırımız vardı. İki tane orada dişi atımız 

vardı, onları sağıp getirir, kımız yapardı. 

Derken Ahmet Kavaklı Hocam ve Prof. Dr. Mehmet Erez hanımefendi-

siyle birlikte o dönemde bizim eve gelmeye başladı. Babam anlatırdı, o 

yazarlarımız, çizerlerimiz hep not alırlardı. Bizde sandalye, koltuk ol-

maz, herkes bağdaş kuracak, yerde oturacak ve evde de herkesin yeri 

belli. Atanın yeri burası, onun hemen solunda annenin yeri ve konuk-

ların yeri başköşedir. Gelen konukların arkasına mükemmel yastıklar 

konulurdu, ayağını da uzatıp oturabilirlerdi. 

İşte konuklarımız bu kültürümüzün içine gelirdi, babamla taşınırlardı, 

not alırlardı. Derken bir gün bu büyüklerimizin kanalıyla babam Zey-

tinburnu Kızılay’da Bahattin Bey bıraktıktan sonra görev yapmaya baş-

Arkadaşlarıyla.
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ladı. Topbaş ailesinden çok büyük yardımlar geliyordu. Tüm Kazaklara 

anında bilgi veriliyordu, gelen oradan ihtiyacını alıp gidiyordu. Ameri-

ka’dan belki bir sefer giyilmiş, belki hiç giyilmemiş çok güzel elbiseler 

gelirdi. Şu anda yine Zeytinburnu istasyonunun orada o Türk Kızılay’ı… 

Tabii şimdi Türk Kızılay’ı o zaman sadece Kızılay’dı. Belli saatte babam 

açardı orayı, herkes gelir kendisine göre olanı beğenir, alır gider… Böyle 

bir kaynaşmamız, böyle bir dayanışmamız vardı. 

KAN KARDEŞIYDIK

Muharrem vardı. Kürt Muharrem derdik, çok güzel topçuydu, börek sa-

tardı. “Tatavalı, gel bakayım, al şu böreği ye,” derdi. Daha sonra Yeşilte-

pe’de Rumelili vatandaşlarımız otururdu. Yugoslavya’dan gelmiş, ora-

dan buradan… Rumelilerin bir düğünü, şöleni olduğu zaman çok güzel 

olurdu. 

O zaman Yıldız Spor da vardı. Çok ünlü bir futbol takımıydı. Maloyla 

Hüseyin kardeşler vardı. Hüseyin benden büyüktü, ama biz hep Hüse-

yin derdik. Onların bir düğünü veya bir şölen olduğu zaman ben ra-

hatlıkla bir Rumeliliymişim gibi oynardım. Ya da daha bir detay olsun 

diye açıklıyorum, Arnavut Türklerinin düğününde Arnavut’muşum gibi 

istediğim gibi oynardım, ederdim. İstediğim gibi her tabaktan yer içer-

dim. Ben onlardan biriydim. Eskinin dostluğunu istiyorum, paylaşımı-

nı… Acılı günde acılarımızı paylaşırdık, mutlu günde mutluluğumuzu 

paylaşırdık. Cebimizde 10 kuruşumuz varsa, 10 kuruşumuz hepimizin-

di. Hele ki bir arkadaşımızın başına en ufak bir şey gelmişse… Belki o 

insanın bir dişi ağrırdı, ama tüm arkadaşların 32 dişi ağrırdı. Böyle bir 

olayımız vardı. 

Hatta minibüse binerdik, yol parasını ben vereceğim, sen vereceksin, 

birbirimizle kavga bile ederdik. Hayır diyordu, sen verme, bugün ben 

vereceğim. Böylesine de bir arkadaşlık, kan kardeşlik ve tarihten gelen 

bir bağımız vardı.
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Ömer Bağcı
Antalya, 1949

Zeytinburnu’na ilk geldiğimiz zaman muhtar Abdullah Şimşek vardı, 

onun yanına sığındık. O bize kol kanat gerdi. Bir oda kiraladık, orada 

biraz kaldık, o bize çok destek çıktı. Çoluk çocuk olduğu zaman başka 

bir eve taşındık, orası da kiraydı. Köyden geldiğimiz zaman eski usul, 

bir yorgan, bir battaniyeyle gelmiştik, hiç eşya getirmemiştik. Bayağı 

mücadele ettik.

Bekir vardı, tabakçı Bekir… Çaydanlığı, çanağı tabakçı Bekir verdi bize. 

Abdullah Şimşek yorgan, battaniye ihtiyaçlarımızı karşıladı. Ev sahibi-

miz vardı Naciye Benzer diye, o bize çok ilgi, alaka gösterdi. Hatta benim 

çocuklara bizzat o kendisi bakardı. Çocukları götürürdü, icap ederse 

evinde uyutur bakar, akşamüstü bize getirir, yani o kadar ilgi, alaka gös-

terir. Gece benim en büyük çocuk biraz yaramazdı, ağlardı. Gece iner ge-

lir, çocuğu gezdirirdi bahçede, çocuklar teyze dediğinde bir daha teyze 

çıkardı çocukların ağzından… Kendisi terziydi. Çocukların elbiselerini 

dikerdi, öz teyzelerinden daha çok severlerdi onu çocuklar. Öz teyzeleri 

Antalya’da kalmıştı, o burada öz teyze aratmadı onlara. 7-8 ev vardık bir 

arada, ikisi Trakyalı’ydı, biri göçmendi, biri Amasyalı’ydı. Yukarıya doğru 

Takkeci Camii’ne çıktığımız zaman oralarda 35-40 hane vardı.

ÇEŞME BAŞI, MUHABBETI ARTTIRIR

Biz geldiğimizde sade elektrik vardı, suyu mahalle çeşmesinden alı-

yorduk. Evlerde su yoktu, kanalizasyon yoktu. Kanalizasyon sonradan 

18’lik küçük borularla döşediler, yetmezdi, sığmazdı kanala, su evlere 

taşardı. Su, kanalizasyon 87’lerde geldi, o zamana kadar yollar da nor-

mal patika yoldu. Ancak at arabası giderdi.

Çeşme İlyaszade Cami Sokak’tan hemen yukarı çıkarken oradaydı. Ad-

nan Bey Çarşısı vardı, o çarşının arkasındaydı. Çeşme kalabalık olurdu. 
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Tabii sıra geldiği zaman gücü yetmeyenlere yardımcı olurduk. Bizde el 

arabaları vardı, el arabalarıyla getirip sularını bırakırdık ve kendi sula-

rımızı da fazla olduğu zaman onunla getirirdik.

Öyle yaşadık gittik, sıkıntılıydı, ama huzurluyduk. Çeşme başında su 

beklerken ne yapacaksın? Mecbur muhabbet ediyorsun. Komşular geli-

yordu, lokantalardan da gelen olurdu, lokantalarda da su yoktu. 

SÜTÇÜ GELDI HANIM

Hasan Efendi vardı Malatyalı, Takkeci Caminin alt kısmında büyük 

mandırası vardı. Biz genelde ondan alırdık sütü, oradan el arabalarıyla, 

bisikletlerde veya atın sırtında dağılır, mahallere kilo kilo, gram gram 

sütleri dağıtırdık. O zamanlar kapalı süt de yoktu. Yarım kilo, 1 kilo, 250 

gr süt alırlardı. En fazla alan öyle alır, hasbelkader 2 kg alan parmakla 

gösterecek kadar az. 

Peşin ödemezlerdi, haftalık ödeyen olurdu, aylık ödeyen olurdu, alama-

yanlara loğusa zamanlarında süt verirdik, onlardan da para, pul talep 

etmezdik. Ben aylık ödeyeceğim derdi, biz verirdik, ay sonunda verirse 

verir, vermezse ikinci ay beraber alırdık. Öyle herhangi bir sıkıntı, bas-

kı, bir tedirginliğimiz de yoktu ve doğru dürüst paramız da kalmazdı. 

Bu ay veremezse önümüzdeki ay verirdi, öyle hiçbir sıkıntı yaşamadık. 

Kavga, gürültü, herhangi bir şey olmazdı. İnsanların birbirine saygısı 

olurdu. 

HAYIR GIZLI YAPILIR

Yardımları ekseri gizli verirlerdi. Hayır gizli olur. Biz orada sütçüydük, 

götürür sütü, yoğurdu verirdik, kimseye söylemezdik, süt vereceğiz 

diye herhangi bir böbürlenmemiz olmazdı. Komşular da aynı şey yapar-

dı, yani aşikâr toplanalım da şunu şuna verelim diye öyle bir şey yoktu. 

Herkes getirir, döner gider. 

Tüpçü vardı, Malatyalıydı, Musa isminde… Tüp isteyene tüpünü temin 

ederdi. Para, pul ikinci plandaydı. İşini görür, parasını imkânı olduğu 

zaman getirirdi. Kasaplık yapan Hüsnü amca vardı, koyun satardı ilk 

zamanlar, ihtiyacı olan gider etini alırdı, para, pul sormazdı. 

Zila Hanım diye birisi vardı. Koca incir bahçesi vardı, 1.5-2 dönüm bah-

çe vardı, herkes inciri kendi inciri gibi yerdi. At arabaları vardı, onunla 

sebze satarlardı. 1972-1973’lerde 80-90 yaşlarında bir adam vardı. Eşek-

le bakla satardı ama eşeğe erişemezdi. Eşeği eğitmiş, “doah” dediğinde 

eşek dururdu, baklayı verirdi. Mahallede ben bunu çok gördüm, hatta 

bir gün takıldım. Dedim ki “Baba, sen herhalde gençlikte çalışıyorsun, 

ihtiyarlığında çalışmayacaksın.” “Aynen öyle evlat, ihtiyarladığımda ça-

lışmayacağım,” dedi. 
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ESKI AMA TEMIZ, PIRIL PIRIL

Veresiyeden hiçbir tedirginliği olmazdı kimsenin. İlk zaman üç bakkal 

vardı. Kaptan amca diye birisi vardı Karadenizli, o vefat ettikten sonra 

iki bakkal kaldı. O iki bakkal da rahat rahat o mahallenin işini görürdü. 

Para, pul sıkıntısı olmazdı, herkes ihtiyacını görür, alır, zamanı geldi-

ğinde borcunu öderdi. Hiçbir sıkıntı yaşamadık.

 Herkes birbiriyle kardeş gibiydi. Herkes sabahleyin çıkardı, nereye gi-

derse beraber giderler, beraber gelirlerdi. 

Giydikleri elbise pırıl pırıldı. Eski olabilirdi, ama tertemizdi. Evinde su 

olmamasına rağmen taşıma suyla temizlenirdi. Pırıl pırıldı insanlar, in-

sanların yüzü de pırıl pırıldı, içi de pırıl pırıldı, elbiseleri de pırıl pırıldı. 

Anadolu’dan biri geldiği zaman, bizim oraya sığındığı zaman garajdan 

gelirdi, alırdık. Gelir, karnını doyurur, yedirir, içirir, yatırır, sorardık: “Ne 

yapacaksın, sen ne düşünüyorsun, kafanda ne var?” “Ben şu işi yapabi-

lirim,” deyince biz de gider o işi temin ederdik, para pul, olur olmaz, o 

sorulmazdı. İşe götürür teslim ederdik, o da işine devam ederdi. Bizden 

sonraki gelenler hep böyle oldu. Hastaysa hastaneye de götürürdük biz, 

tedavisini yaptırırdık. 

Benim bizzat yardım ettiğim 5-6 kişi vardı. Mesela Abdullah Yıldız vardı. 

Bu akciğerden hastaydı. Heybeliada’ya götürdük, yatırdık, iyileştirdik, 

memlekete gönderdik. Ondan sonra Ahmet Bağcı vardı, benim amca-

mın oğlu… Yedikule’ye yatırdık, fakat onu kurtaramadık, o orada vefat 

etti. Onun cenazesini kaldırdık. 

Kurban kesmeyen çok az olurdu, yakın olarak İlyaszade Cami kenarın-

da kesmeyen olmazdı. O zaman insanlar kurban kesme çarelerini arar-

dı. Kurban senede bir defa olan bir şeydir zaten, kesmek isteyen kur-

ban gelmeden hazırlığını yapardı. Ben kurban da getirdim zamanında, 

konu komşuya kurban da sattım. Parası olan verirdi, parası olmayan-

dan bir ay, iki ay sonra kurban parası aldığımı bilirim. 

KADININ KOCAYA, KOCANIN KADINA HUKUKU 

Herkes birbirine sahip çıkardı. Tabii zamanı geldiğinde evlenme işi ol-

duğu zaman da mutlaka halledilirdi. Mahallede bu işi yapan belli adam-

lar olur. 3-4 kişi, bilemedin 5 kişiyi geçmez… Bu kişiler oğlan tarafından 

biriyle kız sahibine gider, varırlar derler ki: “Senin kızı biz buna böyle 

böyle münasip gördük, sen ne dersin bu konuda?” Eğer olumluysa, o da 

olur der. Olumlu değilse o zamanki tabirle “Siz yitiğinizi başka yerde 

arayın,” der, gönderirlerdi.

Kadının kocaya, kocanın kadına, ikisinin de birbirinde hukuku vardır. 

Bunu bilmemiz lazım. Kadın kadar da erkeğin hakkı vardır kadının üze-
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rinde. Kadın sabahleyin eşini işe gönderirken kapıya kadar uğurlardı, 

kapıdan gönderirdi. Erkek geldiği zaman kapıda karşılar, “hoş geldin,” 

der, çorabını çıkarır, ayağını yıkaması icap ederse yıkayanlar olurdu. 

Ondan sonra yolda giderken kadın bir erkek geçtiği zaman kadın sırtını 

dönerdi, erkek öyle geçerdi. Eski insanlar böyleydi benim çocukluğum 

dahil, ben bunu böyle gördüm. 

Sofrayı anne kurmaz, genç olduğu için yeni gelin kurardı, “Buyurun 

sofra kuruldu,” derdi. Evvela babam gelirdi, ondan sonra annem gelir-

di, ondan sonra çoluk çocuk ve biz de gelir otururduk. Herkes edebiyle 

oturur, edebiyle kalkar, kahvaltısını, yemeğini Allah ne verdiyse yer, kal-

kar giderdi. Eskiden ortadan yerdik biliyorsunuz, şimdiki gibi ayrı ta-

baklarda yoktu. Orta yere tabağı koyardık, tabaktan hep beraber yerdik. 

KORKU DEĞIL SAYGI

Eskiden nişan vardı biliyorsun, nişanda bile eve böyle gidip gelme yok-

tu. Daha eskilerden böyleydi, benim çocukluğumda 1949’dan beri, ak-

lım erdi ereli bu böyleydi. Nişanlının nişanlısının evine gitmesi abes 

sayılırdı o zaman, edepten dolayı. Çocukların büyüklere o kadar saygısı 

vardı ki büyüklerin olduğu odaya çocuklar girmezdi, ama korkusundan 

değil, saygısından dolayı. Büyükler de çocuklara öyle baskı yapmazdı. 

Onun için yaşlı-küçük birbiriyle çok güzel bir ilişkileri vardı, herhangi 

bir sıkıntı yoktu. Diyelim ki komşunun çocuğuna sen bir şey desen, be-

nim çocuğa sen niye bunu dedin, demezdi, artı teşekkür ederdi. 

ESKILERIN NEYINI ÖZLÜYORUM? 

İnsanların birbirine olan saygısını, sevgisini özlüyorum, o komşulukla-

rı özlüyorum. Hiçbir zaman da unutamam. Oradan geçen aşağı yukarı 

30 sene gibi bir komşuluğumuz vardı, hiçbir komşumuzla ne dargınlı-

ğımız vardır, ne kırgınlığımız vardır. Ama o komşuluğu şimdi bulamı-

yoruz. En fazla özlediğim odur: komşuluğumuz.
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Perihan Dalbeyler
Rumeli, 1946

Tepebağ denilen burası, eskiden dutluktu. Dut ağaçları ve üzüm bağ-

ları vardı. Beş tane ev vardı burada. Ben rahmetli Asım Üzüm’ün toru-

nuyum, 9 çocuğu vardı, babam da 5. erkek oluyordu. Şakir amca vardı 

dedemin bir büyüğü, onun çocuklarının biri rahmetli Fevzi ağabey, bu-

rada muhtardı. Bir de Sait amcamız vardı, onun çocuğu yoktu. Sonra 

halamızla eniştemizin evi vardı. Bir de dedemin Yugoslavya’dan akra-

baları vardı, onları bilhassa biz davet etmiş, gönüllü olarak getirmiştik.

Bağlar yavaş yavaş satılınca yabancılar da gelmeye başladı. Buradaki 

bazı yerler onlara satıldı, yerleştiler. Ama çok güzel, saygıya, sevgiye da-

yalı bir bağımız vardı aramızda, onlar bize karşı saygı duyuyordu, biz 

de onlara karşı sevgi duyuyorduk.

KADERIN BIRLEŞTIRDIĞI HAYATLAR

Benim rahmetli dedem Atatürk’ün sağlığında Yugoslavya’dan gelmiş. 

Yugoslavya Murgaşova’dan… Annem Bulgaristan Razgrad’dan gelmiş. 

Kader annemle babamı burada birleştirmiş, evlenmişler. Annemler Ba-

kırköy Hastanesini yapan Mazhar Bey’in köşküne yerleşmişler. Babam-

la burada, Allah’ın emriyle Peygamberin kavliyle evlenmişler. Güzel bir 

hayatları olmuş.

Biz dört kardeşiz. Dedemin büyüğü olan Şakir amcamız ekip biçmeyle 

uğraşıyorlardı. Bir amcamız da rençperlik yapıyordu, hayvan alıp sa-

tıyordu. Diğer halalarımız evlenmiş, gelin gitmiş etrafa, fakat erkekler 

buradaydı. Allah razı olsun, amca çocukları olsun, amca kızları olsun 

kardeş gibi büyüdük. Bizde şu vardır: Yedi kuşak olmadan evlenilmez. 

Onun için biz hepsiyle çok güzel geçindik, büyüdük, hâlâ da sevgimiz, 

saygımız devam ediyor. Sağ olanlarla tabii, bazıları rahmetli oldu. 
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İlk kafile Yugoslavya’dan geldi, ekin tarlaları vardı. Caminin tam kar-

şısında bir yerleşim bölgesi yaptılar. Tabii ki ücret karşılığında hep o 

yerler satıldı, ama Yugoslavya’dan gelen kardeşlerimiz, Allah razı olsun, 

çok namuslu, terbiyeli, çalışkan insanlar. Fuat Bey’in fabrikası vardı, 

oraya hem genç kızlar girdi çalışmaya, hem beyler. Her taraf üzüm bağı, 

dut… Onlar koparıp bir üzüm yemezlerdi. O kadar dürüst insanlardı, 

benim eşim Mennan’ın ailesi de onlara dahil. 

GÜZEL ÇOCUKLUK GÜNLERI

Çocukluğumuzda bizde telefon yoktu, radyo sadece iki evde vardı. So-

kakta ip atlardık, top oynardık, bir de dutlarda salıncak kurar sallanır-

dık. Gayet mutluyduk. Buradan Silivrikapı’ya okula giderdik çamurlar 

içinde… Kar yağardı, tipi olurdu… Cumartesi bile okul vardı. 10 çocuk 

toplanıp mutlu şekilde gider, mutlu şekilde de dönerdik. Allah’a şükür-

ler olsun ne bir kötülük oldu aramızda, ne bir kırgınlık oldu. Elhamdü-

lillah çok mutluyduk. 

Okula giderken erkek çocukları kız çocuklarını öne alırdı yürürken. 

Marş söylerdik giderken: “Dağ başını duman almış…” Okul çıkışında da 

yine toplanırdık, aynı şekilde marşla evimize gelirdik. Hiçbir kötülük 

olmazdı. Okulun yakınında çeşme vardı, çizmelerimizin çamurlarını 

çeşme başında yıkardık okulumuza tertemiz giderdik. 

O zaman okul öğlene kadar değildi, 03.00’e kadardı. Öğle tatilinde bir 

simit ya da herhangi bir şey yerdik. Öğretmenlerimiz bizi hiç hakir gör-

mediler, gayet samimiydiler. Allah razı olsun o öğretmenlerimizden. 

Bizim burada 5 aile olduğu için ailenin büyükleri buraya yabancı sok-

mazdı. Leblebiciler gelirdi, leblebicileri dahi sokmazlardı o zaman. 

Sonraları sokmaya başladılar. Bozacı geliyordu, dondurmacı geliyordu. 

Bizim burası şehir merkezine uzak olduğu için seviniyorduk dondur-

macılar gelince. Yoğurt, süt bunlar zaten burada yapılıyordu. Bizim am-

camızın ağılı vardı çünkü.

ÇOK SU TAŞIDIK

Zamanında burada Ermeni Kuyusu diye koskoca bir kuyu vardı. O bü-

tün hepimizin ihtiyacını karşılıyordu içmek için, bir de temizlik, çama-

şır vesaireye harcamak için başka bir kuyu vardı, oradan da ihtiyacımı-

zı gideriyorduk. Buraları hep ağaçlık, çiçeklik, suya çok ihtiyaç vardı. 

En sonunda da benim ailem kendi bahçemizde kuyu açtı. “Hayrat” dedi, 

herkes su alsın dedi, taşıdık. Ben çok su taşıdım şahsen.

Üzüm bağları olan bağ eviydi bizim evimiz, yalnız bizim evimiz ama, 

diğerleri değil. Sağ tarafta hep üzüm kütükleri vardı, beş odalı bir evdi. 

Her akşam bütün akraba çocukları, genç kızları bizim bahçede yaydı-

Perihan Hanım, 1960’lar.
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ğımız hasırın üzerinde oturur muhabbet ederdik. Çünkü ne televizyon 

vardı, ne radyo, ne başka bir şey… Muhabbet, şakalaşma, gülme, neşe-

lenme vardı. Allah’a şükürler olsun, mutluyduk. 

TOPRAĞIMIZ ÇOK VERIMLIYDI

Salatalık, ıspanak, pırasa, turp… Bunlar hep bahçemizde yetişirdi. Ko-

par bahçeden evinde pişir… Çünkü pazar çok uzak bir yerdeydi. Çok 

verimli toprağımız vardı, herkesin bahçesinde bunlar yetişiyordu. 

Eğer bizde olmayan amcada veyahut da amcada olmayan bizde olursa, 

paylaşıyorduk. Onlar bize, biz onlara… Allah hepsinden razı olsun.

MAHRUMIYET BÖLGESI

14 yaşındayım, iki ufak kardeşim var. Rahmetli babam da o zaman güm-

rük muhafaza memuru. Burada o kadar kar yağıyor ki tipiden sokağa 

çıkılacak bir durum yok. Annem de bir gece rahatsızlandı kulağından, 

ileride Rum Hastenesi var. Annemi oraya götüreceğiz, babamı bekliyo-

ruz. Babam geldi, kapıdan girdi, kardeşlerim uyuyor. Annem: “Bey, be-

nim kulağım çok ağrıyor, sen vazifeden geldin, sen çocukların yanında 

kal, Perihan beni götürsün,” dedi. Aldım anacağımı koluma, gittik Rum 

Hastanesi’ne. 

Allah razı olsun, insan gibi insan doktor bey. Annemin kulağını muaye-

ne ediyor, kulak iltihaplı olduğu için duymuyor, ben ilgileniyorum. Dok-

tor: “Kızım, annenizin neyi var?” dedi. “Bütün gece uyumadı Doktor Bey, 

annemin kulağı ağrıyor,” dedim. “Bu havada nasıl getirdin kızım sen?” 

dedi. “Düşe kalka geldik Doktor Bey,” dedim. Muayeneden sonra “Anne-

Perihan Hanım ve 
akrabaları, 1955.
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ne bir damla vereceğim kızım, hiçbir şeyi kalmayacak” dedi. “Doktor Bey, 

benim anneme bu ilacı verdiniz, ama biz mahrumiyet bölgesinde oturu-

yoruz. Eczane yok, ben bunu anneme nasıl temin edebilirim?” dedim. “Gel 

kızım, al bu ilacı, annenin kulağına damlat, hiçbir şeyi kalmayacak. Seni 

de tebrik ederim,” dedi. Bunu hiç unutamıyorum. Sonra yine annemi ko-

luma aldım, düşe kalka karda eve geldik.

BAŞKA RAMAZANLAR

Ramazanlar bir ayrı güzel olurdu. Bizim burada camimiz yoktu biraz 

uzakta Seyit Nizam Camii vardı. Büyüklerimiz bizi önlerine alırlardı, 

ellerinde baston her gece teravihe oraya götürüp, yine önünde eve geti-

riyorlardı. Elektrik yoktu, yollar çamurdu. Dini vecibelerine çok düşkün 

büyüklerimiz vardı, Allah onlardan razı olsun, bize örnek oldular. 

İftarlarda bazı büyüklerimiz bizi çağırıyordu, biz büyüklerimizi çağı-

rıyorduk, büyük iftar sofraları oluyordu. Bayramlarda Kocamustafa-

paşa’ya bayram yerine giderdik. Mezarlık araları olduğu için hele genç 

kızları hiç bırakmazlardı, büyükler götürürdü. 

Eski günlerin en çok neyini özledim? Bu Tepebağ’ının yemyeşil bir cen-

net olduğu günleri özledim, insanlarını özledim. Bir neşe, bir muhabbet 

vardı. Çok sıcak bir ortamda yaşıyorduk.Aile fotoğrafı, 1973.
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Rahmi İbrahim Ağaoğlu
Rize, 1939

1952’de İstanbul’a geldim. Geldiğim zaman tabii bekardık. İlkokulu bi-

tirdik, biraz terzilik yaptım, terzi çıraklığı yaptım, kalfa oldum. Bir ra-

hatsızlık geçirdim, onu bıraktım. Sonra bir bakkal dükkânı açtık. 

Menderes’in zamanında millet elinden geldiği kadar gecekondu yaptı. 

O fazla yer çevirmiş olanlar bir kısmını başka komşularına sattılar, ken-

dilerine biraz daha düzgün bir ev yaptılar. 

ARNAVUT, RIZELI, ISPARTALI DEĞIL, ZEYTINBURNULU’YDUK

Hep tanırdım bu muhiti, şöyle Zeytinburnu’nu ev ev sayardım sana. Sü-

mer’de muhacirler daha fazlaydı, zaten Sümer’in ismi Sümerbank’tan 

alınmıştır. Askeriyede bir paşa vardı, Nuri Paşa, o da yardımcı olmuştur. 

İstasyonda Adnan’lar vardı. Yani aşağı yukarı hepsini tanırdım ismen. 

Toplanırdık her akşam, ben biraz kahvecilik de yaptım ondan sonra. 

Ama gecekondu kahvesi… Bir gün burayı yaptık, bir gün orayı yaptık. 

Yağmur yağardı, şemsiyeyle kahvenin içinde otururduk. 

Ulu Caminin az yukarısında Holali diye biri vardı, Hafız derdik, Çayka-

ralıydı onlar. Onun arsası iki yolun arasını sarardı, buğday gibi bir şey-

ler ekerdi inek beslemek için. Oradan geçerken inek kokusu sarardı. Bir 

de Kur’an okurdu orada, biraz dururduk, onu dinlerdik. 

At arabası olanlar su taşırlardı. Daha çok muhacirlerin at arabası olur-

du. Buradan her gün görürdüm, 3-4 defa geçerdi. Zeytinburnu’nun kar-

gosunu o adam yapardı. 

Biz düşünmezdik ki şu Kayserilidir, şu Diyarbakırlıdır, şu Ankaralıdır, 

şu Karadenizlidir, Ofludur, Rizelidir, vs... Şurada köşe başında oturur-

dum, bir gecekondum vardı. Bir gün rahatsızlandım. Karşımda Elazığ-
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lılar vardı. Gittiler bana gece Rıfat Öztürkçine’yi getirdiler. Eski sena-

tördü, o zaman burada doktordu. Gece saat 02.00’de bana onu kaldırıp 

getirdiler, beni muayene etti, ilaç verdi. O kadar samimiyet vardı. 

Sonra birisi iyi bir yemek pişirirse, canımız isterdi, malzeme alır gider 

ona verirdik. Hemen yapardı yemeği, gönderirdi. Öyle bir samimiyet 

vardı. Giresunlular vardı, Ordulular vardı, Kayserililer vardı, Konyalılar 

vardı, Ispartalılar vardı, herkes vardı ama biz onların yanına yanaştığı-

mız zaman sanki babalarımızın yanına yanaşırdık. 

IHTIYAR DEĞIL DEDE, KOMŞU KIZI DEĞIL BACI

12 yaşlarındayım, bir gün yaylada, dedemin bir arkadaşına dede deme-

dim de ihtiyar dedim. Amcamın oğlu da bana: “Seni dedeme söyleyece-

ğim, sen nasıl ona ihtiyar dersin,” dedi. Aklım kesmedi, ihtiyar demek ne 

demektir. Ben zannediyorum ki ona dede dedim, ama ağzımdan kaçır-

mışım ihtiyar diye. Gece eve yatmaya gelemedim. Biz öyle bir kabahat 

yapsak çok utanırdık.

Zeytinburnu’nda herkes komşusunun kızını, gelinini aynı kendi kızı 

gibi korurdu. Benim oğlumun arkadaşları vardı. Kızlarım evde güzel 

bir yemek olduğu zaman hemen onu ayırırlardı, oğlumun arkadaşları-

nı da abi, arkadaş bilirlerdi. Falanca şunun hanımı, bir yerde buluştu-

ğumuz zaman “Ağabey, nasılsın?”, “İyiyim bacı.” Biz böyle bacı, kız kar-

deş bilirdik bu milleti. Falancanın kızına, gelinine laf atmayı, yahut yan 

gözle bakmayı düşünemezdik bile, bu bize ayıp gelirdi. 

Babam şu köşeye bir kuyu vurdurmuştu, su çıktı, bol su vardı. Sonradan 

ileride hükümetin vurdurduğu artezyen vardı. Ama kireçli su tabii, ne 

yaparsın onunla? Çamaşır da yıkayamazsın, yıkansan saçların bembe-

yaz kireç olur. Mecburi bu Veliefendi’nin oradan, bir de Kazlıçeşme’den 

at arabaları ile su taşırdık. 

YARIN BANA DUA EDECEKSIN

Bakkal dükkânım vardı şimdi hanın olduğu yerde. Bir de arkadaşım var 

Yusuf İlhan, rahmetli oldu. Şu köşe başında onun da bakkal dükkânı 

vardı. Gelirdi benim dükkâna, “Rahmi, sen çok ileri atlıyorsun, başına bir 

işler gelir. Sonra çok fazla masraf ediyorsun,” derdi. Biz onlarla bir yere 

mesela, denize gideceğiz. O rahmetli tutardı listeyi, kaç gazoz aldık? 11 

tane. Kaç poğaça aldık? 11 tane. Kaç tren parası var? 11 tane. Akşama 

gelirdi, ver 275 kuruş, herkesin hesabına o kadar düşerdi. Çok tutum-

luydu. Şimdi o rahmetli gelir bana derdi ki: “Rahmi, bak arkadaşların 

yaşlandığı zaman arkadaşlarının fabrikası olacak, yarın bir gün senin 

olmayabilir. Bir gün gideceksin arkadaşından isteyeceksin 5 000 lira, 

sana verecek. İkinci bir daha gittiğin zaman senden kaçacak. Bu benim 
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sana anlattıklarıma içinden küfrediyorsun, biliyorum, ama yarın bana 

dua edeceksin.” Bana her gelmesinde bir nasihat yapardı. 

KARABORSA

Sirkeci’ye giderdik, dükkânımıza ne lazımsa alırdık: Zeytinyağı, vita 

yağı, sana yağı, pirinç, bulgur, fasulye… Geçerken postaneye bir dilekçe 

verirdik 25 kuruş, telefon isterdik dilekçeyle. Bir, iki, kaç taneyse verir-

dim, bir sene sonra, iki sene sonra telefon hattı çıkardı. Hemen istersen, 

iş adamları 7 500, 10 000 liraya veriyordu telefonu. Karaborsa gibiydi 

telefon hattı almak.

Tahtakale’de Milas Han var. Derdiler ki orada 160 liraya Pfaff dikiş maki-

nesi satılıyor. Giderdik, ama aynı bir miting alanı gibi kalabalık. Verecek-

leri de 10-20 makine, sana düşmez ki… Rahmetli Süleyman Demirel An-

kara’dan gelirdi, Fahri Atabey Belediye Başkanıydı, karşılamaya giderdik 

onu. En az 500 tane mendil, bir o kadar çakmak, bir o kadar kalem dağı-

tırlardı. Üzerlerinde AP yazardı. Varırdık oraya 70-80 kişi, Kur’an hakkı 

için bir defa ne çakmak alabilmişim, ne bir mendil alabilmişim. 

PARAM OLURSA ALIRIM

Borçtan da çok korkardım. Bir şeyin parasını eğer rahat ödeyemezsem 

almazdım. Muzaffer Abdullahoğlu vardı, çok samimiydik onlarla, “Rah-

mi, bu çocuklar akşamları gidiyor başkalarının evine televizyon seyret-

meye, borçla bir televizyon al, taksitle ödersin,” derdi. Almazdım onu, ne 

zaman param olursa o zaman alırım, derdim. 

Sinemayı pek sevmezdim, ama millet tabii giderdi. İlk kışlık sinemayı 

Abdullah Mamat yaptı. Yukarıda Çiçek Sineması, burada Zafer Sinema-

sı… Başka kapalı sinema yoktu. Sonradan yukarıda Telsiz’de Maçkalı bi-

risi açtı. Çırpıcı’nın oralarda yazlık sinema vardı, çeviriyorlardı bahçeyi, 

yazlık sinema oluyordu.
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Recep Anagül
Rumeli, 1939

1955 senesinin eylül ayında Selanik’te Atatürk’ün evine bomba atıldı. O 

vakit ben de orada pastanede çalışıyorum. 16 yaşındayım. Rahmetli ba-

bam Batı Trakya Cemaati’nde postaydı. Baktı ki oradaki hava bozuldu, 

bana dedi ki: “Oğlum, biz gel gidelim buradan, seni kurtarayım.” Ekimin 

sonunda Adnan Menderes kapıları açtı, “Buyurun, isteyen gelebilir,” 

dedi. Biz de eşyamızı topladık, buraya göçmen olarak geldik. 

20 gün Sirkeci’de, Hacı Bekir’in arkasındaki türbede babamın bacanağı 

vardı, onda misafir kaldık. Bütün bizim hemşeriler buradaydılar, geldik 

buraya Zeytinburnu’ndan ev tuttuk. Ev iki oda, ortada salon, o zaman 30 

lira kirayla sol tarafını biz tuttuk, sağ tarafta da başka bir aile oturuyor-

du. Affedersin, lavabo dışarıdaydı. 

YUNANISTAN MUHACIRLERI

Zaman geçti, rahmetli babamın işi gücü yok. Ben burada pastacılığa 

başladım. Bir akşam buradan çıktık gidiyoruz. Akşam ezanı okunuyor. 

27. Sokak’tan karşıya geçeceğiz, çamurdan geçemedik. Ben rahmetli ba-

bamı sırtıma aldım, ayağımda kara lastik vardı. Karşıya geçerken kara 

lastik çamurda kaldı. Babamı karşıya geçirdim, döndüm, kara lastiğimi 

arayıp buldum. Öyle bir çamur vardı…

Buraya geldik, bütün bizim Yunanistan muhacirleri hepsi buradaydılar. 

Herkes birbirini Yunanistan’dan tanıyor. O tuttuğumuz evde bir oda-

da oturuyorduk, gün geldi yandaki kiracı çıktı, bize kaldı. Biz iki oda 

bir salonu kullanmaya başladık. Babam kahvecilik yapıyordu. Gelirken 

biz 50 tane altınla geldik buraya, sermayemiz oydu, ama konu-komşu, 

hemşeriler burada bize yardımcı oldular. 
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“Burada 175 m2 bir yer var, burasını alın,” dediler. Biz o günün parasıyla 4 

500 liraya yeri aldık, 5 000 liraya da inşaatı müteahhide verdik, anahtar 

teslim olacaktı. Kaba inşaatı bitti, yapan müteahhit benden bu kadar 

dedi. Biz “Anahtar teslimdi,” diye itiraz edince, “Yapmasını bildiğim gibi 

yıkmasını da bilirim,” dedi. Şimdi bize o korku girdi, Beyoğlu’na işe gidip 

gelirken o sokağa girip ev yıkılmış mı, yıkılmamış mı diye kontrol eder-

dim korka korka. 

BIR AY IZINDE BILE IŞ

1959’un Kasım’ında Ankara’ya askere gittim, iki sene askerlik yaptım. 

Babam kahveciliğe devam etti. 1960 senesinde Beyoğlu’nda İnci Pas-

tanesi’nde çalıştım. İzne bir ay varken pastaneye mektup yazdım. “Bir 

ay iznim var, geleyim mi?” dedim. “Gel,” dediler. Bir ay izne geldim. İnci 

Pastanesi’nde bir ay çalıştım, 3-5 kuruş harçlık aldım. Yarısını babama 

verdim, yarısı bana cep harçlığı oldu. 

Askerden döndükten sonra eve yerleştik. Her sabah saat 7’ye 5 kala tre-

ne yetişiyorduk. 

KOMŞU KAPI

Birbirimizin evine kapı çalmadan girip çıkardık. 17, 18 yaşında delikan-

lıydım. Her evde iki-üç genç kız vardı, ama kardeşten daha yakındık. 

Öyle yan gözle bakmak aklımızın ucundan geçmez, o terbiye bizde 

vardı. 

Televizyon yok, radyo, hiçbir şey yok. Ne yapacak, nerede vakit geçire-

cek? Bir akşam şu komşuda, bir akşam bu komşuda… Her evin bahçe-

sinde “komşu kapı” derler, şöyle ufak geçme kapısı vardır. O kapıdan 

bütün komşular birbirini ziyaret eder. Ben bazı akşam geliyordum, an-

nemi evde bulamıyordum bekarken. Herkesin kapısı açıktı ama hiç hır-

sızlık olayları olmazdı. 

Rahmetli annem çok titizdi. Çamaşırı dışarıda sokakta yıkıyordu. Na-

sıl yıkıyordu? Tanıdık, marangozlardan talaş alıyordu. Bir teneke vardı, 

o talaşı basıyordu ortasına, bir kazık çakıyordu, yanına fitil veriyordu. 

Küllü suyla çamaşırları yıkıyordu. Sağdan soldan hiç şikâyet olmazdı. 

ANNEM, BABAMA NASIL HIZMET EDECEĞINI ŞAŞARDI

Babam sanatkâr değildi. Ben pastaneyi açtım, babam yanıma geldi, 

bana yardımcı oldu. Ben 40 yaşına kadar babama hesap sormadım. He-

sap kitap ondaydı. 1977 senesinde bir akşam gittim, hasılatı götürdüm. 

O akşam babam bana: “Bu senin sermayen olsun, bundan sonra çalış ka-

zan, uçak al, ev al, benden bu kadar. Bana dükkânın kirasını vereceksin, 

bu kadar para vereceksin, kalan senin olsun,” dedi. 

Babası, annesi ve 
kız kardeşi, 1959.
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Hayatımda annemden de hanımdan da bir bardak su istemedim. Ama 

rahmetli annem, babama nasıl hizmet edeceğini şaşardı. Babam “Hati-

ce, bugün bana pancar haşla,” derdi. “Hatice, bana bugün kuru fasulye, 

piyaz yap,” “Hatice bana bugün akıtma yap,” Anacığım hiç itiraz etmez, 

yapardı. Akşam babam ona yat demeden yatmazdı. Sabahleyin babam 

saat 09.00-10.00’da kalkardı, işe giderdi. Babam uyurken bize gürül-

tü yaptırmazdı. Babam kalkınca -onun bir tane büyük bardağı vardı-, 

annem onun bardağına çay papara yapardı. Çay koyar, içine peyniri-

ni, ekmeğini koyardı. Soğuk olmayacak, çok sıcak olmayacak… Ondan 

sonra saati gelip de çıkacağı zaman rahmetli babamın ceketini giydirir, 

omzunu fırçayla son bir temizler, ütülü mendilini her gün cebine koyar, 

yolcu eder, ondan sonra evin işlerine bakardı. O zamanlar öyleydi. Biz-

de böyle bir aile terbiyesi vardı.

Babam kurbana 2-3 ay varken kurbanını alırdı. Ondan önce de her sene 

ekimde bir tane kaz alır, sabah akşam gözleye gözleye mısırla beslerdi 

ve semirmesini beklerdi. Semirdiğini anlamak için de önüne ufacık bir 

oklava koyup üzerinden geçebilecek mi diye bakardı. Geçerse çok se-

mirmiş demekti, güzelce temizleyip yerdik.

EVLILIK

Evlenme zamanım geldiğinde de babamlar, ninemler beğendiler kızı. 

Bana fotoğrafını gösterdiler. Tamam dedim ama rahmetli kayınvali-

de-kayınpeder “Birbirlerini görmeden olmaz,” demişler.

Şubat ayıydı, işyeri bana izin vermedi. Rahmetli babam işi bıraktırttı 

bana. Kız tarafına haber verildi, gittik. Onlar hazırlıklarını yapmışlar. 

Ninem, dedem, babam, bir de kız kardeşim kız tarafının en yakın evine 

Babası Hüseyin Anagül, 1940

Merv Caddesi,  
Yonca Pastanesi, 1966.
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gittik, oturduk, bekliyoruz. Baktım ki hanım camda. Orada tamam de-

dim. Hemen söz kesildi. 

Hanımla mektuplaşıyorduk, ama benim mektubum hanımın eline nasıl 

geçiyordu? Dedeme geçiyordu, dedem gidip hanıma veriyordu. Hanım 

da yazdığı mektubu dedeme veriyordu, dedem postaya gönderiyordu, 

bana geliyordu. 

Şimdi büyüklerin böyle şeylerden haberi yok. Bizim oğlumuz oldu, bana 

sormadılar, ismi Hüseyin olacak dediler. 

GECIKMIŞ BISIKLET

Arkadaşın birine bir yerden bisiklet çıkmış hediye, biraz kullandı, sat-

maya kalktı. Ben 30’un üzerindeyim, bu bisikleti alalım bana diyemi-

yorum babama. Dükkânda iş güzel, para kazanıyoruz. Neyse, babamın 

gönlünü aldım, bisikleti aldım. Gece saat 10.00’dan sonra bisiklete bin-

dim, sahile kadar gittim geldim. 30’un üzerindeyim, 35 yaşlarındayım. 

Bu sefer zaman geçti, motosiklet aldık. Motosiklet aldıktan sonra Ana-

dol araba… Bir akşam burada sahil boyuna gitmeden araba gaz yemedi, 

yandı. İki tekerlek kaldı. Babam da bizim akrabaların Gümüşyaka’daki 

yazlıkta. Babama gidip de ne diyeceğim, ne hesap vereceğim? Ben ba-

bamın yanına korka korka gittim.

 Babam bazen benim huylarımı beğenmiyordu, “Senden bir şey olmaz,” 

derdi, ama ben onu utandırdım. En sonunda bana “Tam istediğim gibi 

evlat yetiştirdim, gözüm arkada kalmıyor,” dedi.

Merv Caddesi,  
Yonca Pastanesi, 1971.
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Recep Aydın
Giresun, 1960

Merkezefendi Mahallesi’nde doğdum. Bu Atatürk Öğrenci Yurdu’nun 

olduğu yerden babamlar yer almışlardı. Bir gecede dört duvar örmüş-

ler. Bir gün sonra yeşiller gelip yıkmışlar. Babamlar tekrar yapıyor, on-

lar tekrar yıkıyor derken sonunda bırakıyorlar. Diyorlar ki: “Tamam, bir 

süre kalsınlar” 

Orada su yok, hiçbir altyapı yok; herkes bir naylon barakanın içinde 

yaşamaya çalışıyor. Babam o zaman ayakkabı boyacılığı yapıyormuş. 

“Buradan çıkıyordum, Fındıkzade, Şehremini, Beyazıt, oraları dolaşarak 

ayakkabı boyardım” diye anlatırdı. 

Zeytinburnu bir bataklıktı. Düne kadar bizim sokaklar dahi yarı taş, yarı 

çamurdu. Mesela, evden çıkınca ayağımıza naylon takar, naylonla yü-

rürdük. Hele bu Tepebağı tarafına indiğin zaman hiç yürünmezdi. Zey-

tinburnu şurada 20 yıldır Zeytinburnu oldu. 

BAKKAL VAR, SATACAK BIR ŞEY YOK

Sonra babam bir bakkal dükkanı açtı. Ama bakkalda satacak bir şey yok 

o dönemler. Paran da olsa alacak hiçbir şey bulamazdın. Tekel malı yok, 

tuz yok, yağ yok, gaz yok. Yemek yapacaksın, tuz yok. Amcamla beraber 

tuz almaya giderdim Balat’a, tuz fabrikasının kapısında beklerdik. Fab-

rika üretecek, biz alacağız. Bizim önümüzde yüzlerce insan… İstediğin 

kadar tuz da vermezlerdi, bir koli, iki koli ne kadar alabilirsen. Bakkala 

yağ gelince babam dörde bölerdi, dört aileye birer çeyrek yağ. Ancak bu 

kadar… O sıkıntıları yaşadık ama bugün insana hikâye gibi geliyor.
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BABA GIBI KOMŞULAR

Komşuluk vardı tabi… İnsanlar çayını demler, sokağa çıkar; kapının 

önünde otururdu. Hep beraber bir aile gibiydik. Maalesef artık o mu-

habbet kalmadı. Şimdi aynı apartmanda bitişiğindeki komşun rahmetli 

oluyor, onu bile günler sonra duyuyorsun. Ama o dönemlerde çok fark-

lıydı. 80’li yıllara kadar Merkezefendi Mahallesi’nin yüzde 90’ını tanır-

dım. Herkes de bizi tanırdı. Bize babamız gibi sahip çıkan; bir yanlışı-

mızı gördüğü an baba gibi uyaran, sert çıkan, aynı zamanda şefkatli 

davranan komşularımız vardı. Allah razı olsun, Allah nur içinde yatır-

sın, rahmetli oldular. Maalesef artık onlar gittiler, artık onların yerini 

biz aldık. 

Çok güzel arkadaşlarımız da vardı. Biz arkadaşlarla bir gruptuk. Ama 

öyle vurucu kırıcı, dağıtıcı değil. Kavga illaki oluyordu. Çocukluğun 

vermiş olduğu bir şey o. Ama insanlara zarar verici kavgalar değildi.

DENIZ IÇIN ALINAN RISKLER 

 Buradan çıkar, sahile kadar yürürdük. O toz topraklı yollarda gezerdik, 

üstümüz başımız batardı. Trene nasıl bedava bineriz de denize gideriz 

diye plan yapardık. Yakalandığımızda iş kötü ama yakalanmazsak çok 

güzel. Bazen gidişte biner, dönüşte binemezdik. Bu sefer yürüyerek gel-

mek zorunda kalırdık. 

KAVUNU ÇÜRÜK SANIP ATMAK

Çocukluğuma gidersek; bir gün bizim Murat’la beraberiz. Amcam iki 

kavun aldı bize, dedi ki: “Bunları eve götürün”. Murat dedi ki: “Bir tane-

sinin tadına bakalım” Kavunun ne olduğunu bilmiyoruz. Bir sac par-

çası bulduk, kestik biraz, içinden su çıktı. “Murat, babanı kandırmışlar, 

bunun içi çürümüş” dedim. Suyu elimize döktük, Murat’la beraber iç-

tik suyu, gerisini de kaldırdık attık. Dedik: “Öbürüne bakalım” Öbürü 

de aynı, onu da attık. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Amcam da çok 

sertti. Artık nasıl telafi ettik, onu bilmiyorum. 

Ramazanlar çok güzeldi. Şimdilerde Ramazan gelmiş gitmiş insan pek 

fark edemiyor. O zamanlar ramazanlarda eğlenceler olurdu, insanlar 

sahura kadar sokaklarda eğlenirdi, gezerdi, dolaşırdı. Aile gibiydi so-

kaktaki insanlar, yani komşunla ilişkin çok daha üst seviyeye çıkardı. O 

zamanla bu zamanı mukayese etmek mümkün değil. Belki 30, belki 50 

kişiye giderdik. Maalesef bugün artık telefona kaldı, o da gelirse geliyor, 

gelmezse gelmiyor. En yakının bile aramıyor.

Recep Aydın ve kardeşleri, 1968.

Gençliği, 1980’ler.
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Recep Hakyemez
Giresun, 1952

Babam anlatırdı: “Biz 1949’larda, 1951’lerde buraya geldiğimizde en ihti-

yarımızın yaşı 35’ti.” Herkesin yaşı 34-35, herkes genç, herkesin 4-5 çocu-

ğu var, okul sorunu var... Tabiri caizse okul öncesi eğitimi mahalleden 

alıyorduk. Evin tam karşısında Rıfat amcamız vardı, İstanbul’un yer-

lisiydi o. Sonra Şaban ağabey ve Ahmet ağabey vardı. İkisi de rahmetli 

oldular. Bizi kolluyorlardı, koruyorlardı. 

KIMI ÜSTÜNDE PIJAMASIYLA SÜRÜLMÜŞ

Balkan göçmenleri, aslında göçmen değiller, sınır dışı edilmişler. Elle-

rinde bir valizle geldiler, sadece valiz… Öyleleri vardı ki adamın gece 

giyinmesine bile izin vermemişler. Üzerindeki pijamasıyla gelmiş. 

Tabii farklı kültürler, değişik terimler, ancak hepsinin üstünde bir uyum 

vardı. Oyun zaten çocukları birbirine yaklaştırıyordu. Sokağın bir tara-

fında, yere dört tane taş koyup 3’erli, 4’erli, 5’erli maç ediyorduk. Şunu 

fark ettim: Biz çocuklar o çocuk aklımızda hakemsiz oynuyoruz. Hiçbir 

kural hatasına da itiraz edilmiyor. Faulsa faul, outsa out, kornerse kor-

ner, bunlara hiç itirazımız olmuyordu. 

Bizim kuşağın büyükleri pek çocuklarla konuşmayı sevmezdi. Ama 

çocuklar ortamına göre biraz daha eğitimli, kültürlü ağabeylerden bir 

şeyler öğrenirler. Mesela, ben ilkokulu bitirdiğim zaman mahalleli san-

ki üniversiteyi bitirmişim gibi sevinmişti. 1963’ün Türkiye’sinde zaten 

okuma-yazma oranı yüzde 40’tı. Fakat bu okuma-yazma bilenlerin de 

yüzde 60’ı okuduğundan bir şey anlamıyor diyorlardı. 
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AMATÖR TIYATRODAN ŞENER ŞEN’E

Bizim mahalleden sinema ve futbol dünyasına çok ünlü isimler git-

ti. Bunların içinde en popüleri Şener Şen’dir. 1959 senesinde babamla 

Kazım Sönmez amatör olarak tiyatro kurdular. Moliere’in ünlü Cimri 

oyununa biraz aranje yapmışlar, amatör olarak geziyorlardı. Büyük bir 

olaydı o zaman İstanbul’un şartlarında amatör olarak tiyatro kurmak 

ve oynamak… İlkokulların alt katlarında tiyatro salonları olurdu. İşte o 

okullarda verdiler temsillerini. 

Sonra bu Güngören köyü, -şimdiki Güngören ilçesi o zaman bayağı köy, 

babamları oraya davet etmişler. O zaman da tabii hâliyle oraya giden 

bir yol yok. Londra asfaltı denilen bir yol var, o da Topkapı’dan oraya 

giriyorsun. Zaten Zeytinburnu’nda bir kişinin kamyonu var: nakliyeci-

lik yapan şoför Nuri Taş. Onun açık kasa kamyonuyla dekor malzeme-

siyle beraber Güngören köyüne gitmişler. Mandırada oynayacaklarmış 

oyunu. Babam anlatıyordu, “Baktık ki, herkes minderini almış, yastığını 

almış, üzerine oturmuş, bütün köy orada. Bir korktuk, bir heyecanlandık. 

Bu kadar kalabalığın önünde nasıl oynayacağız diye… Sonra çıkıp oyna-

dık,” diyordu. Babam onu hiç unutamamıştı. Sonra Şener Şen ağabeyi-

miz popüler oldu, gitti. 

Babam 29 doğumlu, Şener ağabey 40 doğumlu. Babamdan 10 yaş kü-

çük olduğu için tabii Şener ağabey ona karşı çok saygılıydı. Ali ağabeyle, 

yani babası Ali Şen’le babam samimiydi. İyi bir arkadaşlıkları vardı, za-

ten Ali Şen’in eviyle babamın dükkânı karşı karşıyaydı. 

Şener Şen’den sonra bir de bizim mahallemizden bir ressam, iki de tür-

kücü çıktı. Benim rahmetli öğretmenim İclal Akkaplan ve ressam Orhan 

Arkadaşlarıyla, 1970’ler.
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Akkaplan da bizim mahalledendir. Asıl çocukluğumun en güzel günleri 

benim işte Orhan Akkaplan’la öğretmenimin evinin bahçesinde geçir-

diğim günlerdir. Öğretmenim çünkü beni sevmişti. Öyle fazla despot 

değildi, çocuğu kendi hâline bırakırdı. Nerede müdahale edeceğini, na-

sıl yönlendireceğini biliyordu. 

ARTIK ZEYTINBURNU’NUN TERZISI VAR

Babam esnaftı, 1949’da Zeytinburnu’nda ilk terzi dükkânını o açmış. 

Dükkânın önünden geçenler bakıyor, “Zeytinburnu’nun artık terzisi 

var,” diyorlarmış. Babam bunu anlatıyordu. Şimdiki gibi böyle belli bir 

konuda ihtisas sahibi olunmuyordu. Ayakkabı, ayakkabının yanında 

iğne, iplik, düğme, kolonya, gömlek, hepsi bir dükkânın içindeydi. Bon-

marşenin miniğiydi, mini AVM de denilebilirdi. 

Babamın terzi olması bizim için zordu. İşlerin yoğun olduğu dönem-

lerde, özellikle Ramazan aylarında değil gezmek, uyumamıza bile izin 

vermezdi. Babam sağ olsun iftarı herkes evinde yapsın derdi, kalfaları 

bile evine gönderirdi. Kapatırdık, hemen koştura koştura eve giderdik. 

Saat tutmuştum, 6 dakika sürüyordu evle dükkân arası yürüyerek. İftarı 

yapar yapmaz tekrar terzihaneye gidip sahura kadar çalışıyorduk. 

Babam 1962 yılında ikinci terzi dükkânını açtığı zaman böyle bir ter-

zihane Beyoğlu’nda da yok deniliyordu. Prova salonu ayrı, atölye ayrı, 

girişi mağaza tarzında, dekoru çok güzeldi. 

ESNAF AHLAKI

Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Giresunlu bir ailenin oğlu, Çırpıcı tarafla-

rında oturuyormuş. Babası tabii onu zar zor okutuyor. Daha okurken 

babama elbise diktirmeye geldiğinde babam dikiş parasını almamış 

babasından, benden olsun demiş. Bahtiyar Aydın sonra Diyarbakır’da 

tuğgeneralken şehit oldu. 

Yine babamın bir müşterisi vardı, 3-5 ay gelmedi. Babam da merak edi-

yordu. Bu adam Zeytinburnu’nda oturmuyordu, buna ne oldu acaba, 

bu hiç böyle aksatmazdı derken sonra onları tanıyan birisi geldi elinde 

parayla, “O kanser oldu, birdenbire rahmetli oldu,” dedi. Babam “Allah 

rahmet eylesin,” dedi, parayı veriyorlardı, onu da almamış. 

Birinin borcu varsa çocukları, komşuları araştırırdı öbür tarafa borçlu 

gitmesin, biz hakkımızı helal edelim, belki onun da bize hakkı geçmiş-

tir, varsa ufak tefek borçları ödeyelim, deniliyordu. 

Esnafın, müşteriyle senetle alışveriş yapmaya başlaması 74-75 yılarında 

başladı. Siyah-beyaz televizyon çıktığında peşin fiyatı 5 000 liraydı, 6 

500 lira 10 ay vadeli fiyatı… 1 500 peşin, ayda 500, 500 senet. 

Zeytinburnu, 58. Bulvar,  
Galeri Hakyemez, 1970’ler.
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60’LI YILLARIN DELIKANLILARI

1964 yılında ben bu mahalleye ancak yatmaya gelmeye başladım. 14 ya-

şında büyük adam değildik ama kendimizi öyle görmeye başladık. Kıya-

fet kavgalarımız başlamıştı. Babam 46 yılının geniş klapalı ceketlerini 

giymeye alışmıştı, ben de tam tersine dar yaka, üç düğmeli bir ceket 

istiyordum. Pantolon paçaları daraldı, düşük beller giymeye başladık. 

Öte yandan ben saç uzatmaya başladım. Babam Amerikan model isti-

yordu, ben istemiyordum. 

Giyim, saç konusunda didişmelerden sonra müzik tartışmaları başladı. 

Tuttum orkestra kurdum sıfırdan, gitar aldık, ders alacaktık. Tabii ba-

bam izin vermedi, ama gitarı da kırmadı. 

“60’lı yılların delikanlıları” diye bir hayali grubumuz vardı. O gençler bir 

araya toplanıp birinin evinin bahçesinde en son çıkan yabancı plakları 

dinliyorduk. İşte Cengiz Işıksu’nun evinde, Ali Karataş’ın evinde… Çağ-

lar Baş diye de bir arkadaşımız vardı, Et Balık Kurumunun karşısında 

oturuyordu, o gitar çalan bir arkadaşımızdı. İşte onun evinin bahçesin-

de bize gitar çalardı, biz de dinlerdik. O günleri özlüyorum.
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Recep Öz
Kırklareli, 1950

Ben Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi’nde oturuyorum. Çocukluğum 

orada geçti. Okulu İbni Sina İlkokulu’nda, Osmaniye’de okudum, tahsi-

limi orada gördüm. Çocukluğumuzda buralar konduydu. Burası da Veli 

Efendi’nin adıyla anılır. Ama Veli Efendi at yarışlarıyla değil. Veli Efendi 

Çeşmesi vardı, ismini oradan almış. İstanbul’un bütün halkı yazın say-

fiye diye gelirdi buraya. 

Ekmek ve gaz yağı almaya Osmaniye’ye giderdik, elektrik yoktu. Bura-

lar yazın çok güzel olur da kışın çamurdan, kardan, tipiden geçilmezdi. 

Soğuk olduğu zaman herkes evinde sobada ağaç, odun, kömür yakardı. 

Sobanın başından ayrılmazdık. 

Biz okula giderken Matbaacılar Sitesi’nin olduğu yerde su taşardı. Dere 

vardı, dere taştığı zaman biz okula gidemezdik. Bazı gidenler arasın-

dan suya, sele kapılan oldu. Onun için kışın bizim için zor geçerdi. Ama 

kışın güzelliği de vardı. Kartopu oynardık, kızak kayardık. Çünkü kızak 

kaymak için yeterince yağardı. Eskiden belimize kadar kar yağardı. 

VELI EFENDI ÇEŞMESI

Veliefendi dediğimiz bir tarihi çeşme, ta Osmanlı zamanında yapılmış 

bir çeşme… Çok güzel suydu ama… Burada 10 kişi el ele tutuşsak kucak-

layamayacağın kadar büyük çınar ağaçları vardı. O çınar ağaçlarının 

altından şimdi maden suyu dediğimiz sular akardı. Bütün millet yazın 

oraya pikniğe gelirdi, sularını alır İstanbul’a dönerlerdi. 

Mesela, Çobançeşme diyorlar, orası da şimdiki Marmara Forum’un bir 

üstüdür. Orada hayvanlarını güderlerdi çobanlar, köy gibi bir yerdi. 

Marmara Forum’un olduğu yer ise maden ocağıydı. 



422 Zeytinburnu Anı Defteri

Bu 58 Bulvar Caddesi keçi patikası gibiydi. Bir tren istasyonu vardı, 

başka bir şey yoktu. Ayda bir kere kamyon geçecek de göreceksin. Kuş 

uçmaz kervan geçmez, burada herkes birbirini tanır. Kapılarımız açık, 

kimse kimsenin evine girmez. 

Bizde büyüğe karşı saygı vardı ve büyükten korkma değil de sevgi vardı. 

Bir büyük bizi bir yere gönderse koşa koşa giderdik. Hiç kavga gürül-

tü de olmazdı buralarda. Çünkü birbirini tanıyordun. Zaten toplasan 

7-8 hane, etrafta başka kimse yoktu. Kimi esnaftı, Beyazıt’ta, Tahtakale 

tarafında çalışırdı. Kimi de fabrikada işçiydi. Öbürleri de bekçilik ve ço-

banlık yaparlardı. Fikret Düzatlı’nın çiftliğinde çalışanlar vardı. Kör Ali 

dediğimiz, Adil dediğimizin bahçeleri vardı. Burada sebze, meyve yetiş-

tirirlerdi. Yeşilköy ve Yeşilyurt pazarlarına satarlardı ve çok güzeldi. O 

sebzeleri şimdi nerede bulacaksın? Hayatta bulamazsın. 

Sağmalcılar’dan tut, bu tarafa doğru denize doğru dökülen bir dere 

vardı. Bu derede tatlı su balıkları vardı. Biz çocukken iki-üç arkadaş gi-

rerdik çuvalla, balık tutardık. 

Yedi kardeştik. Yedi kardeşin en büyüğü benim. Şimdi hayatta sağ olan 

4 kardeş kaldık, Allah’ın rahmetine kavuşanlar var. Ben denize gider-

dim, denizi çok severdim. Zeytinburnu sahile giderdik, balık tutmayı 

çok severdik, top oynardık. Tabii top oynarken ara sıra kavga da eder-

dik. Kavga ettiğimiz zaman kendimize göre “Artık buralar bizim yeri-

miz” diye tuttururduk. Ben Karadenizli olduğum için çoğu da benden 

çekinirdi. 

Bizim mahallemizde yabancı birisi gelip de bizim mahallemizin kızına 

bakamazdı. Kendimiz de, kız arkadaşımız bile olsa göremezdik onun 

yüzünü. Tahta perdeler vardı böyle bahçelerde, o perdelerden böyle ba-

kıp kırık bir tarafından öyle görürdük. Bir de yazlık sinemalar olurdu 

yazın, sinemaya gittiğinde o da gelirse öyle uzaktan uzağa görürsün. 

Nadiren de kız kaçamak yapıp gelirdi. Başka bir şey yoktu. 

Yazın bizim eğlencemiz yazlık sinemalardı. Kışın da evde mesela, Ah-

met’lerde toplanırdık, Mehmet’lerde otururduk. Anneleri babaları, bü-

yük yaşlı nineler masallar anlatır, vakit geçirirdik. Radyo yok, televiz-

yon yok, gaz lambasıyla oturuyoruz, elektrik yok. 

BAHÇEDE LÜKS, MAHALLELIYE LÜKS. 

Benim babam terziydi. Sümer Mahallesi’nin en eski terzisi benim ba-

bamdı. Bir gün babam eve gelirken pompalı bir lüks almıştı, onu bahçe-

ye koyduk. Erik ağaçlarımız, şeftali ağaçlarımız vardı bahçede, onların 

altında oturup yemek yiyoruz. Terziye elektrik gelmiş, demiş mahalleli. 

Yazın sıcağı böyle, ama öyle bunaltıcı bir sıcak değil, çok güzel bir sıcak. 

Böylece herkes bize gelmeye başladı, bahçede lüks var diye. 
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MÜNEVVER YENGE

Bir Münevver Yengemiz vardı, nur içinde yatsın. Ben bir kaza geçirdim. 

Bakırköy sahilde yukarıdan aşağı denize atlarken ayağım kaydı, düş-

tüm. Bizim arabacı Mehmet Ağabeyimiz vardı, at arabacısı. O kalabalığı 

görünce, bir bakıyor ben. Benim gözlerim açık ama görmüyorum. Meh-

met Ağabey bana “Recep, ne yapıyorsun?” dedi. Sesinden anladım, “Meh-

met Ağabey, ben düştüm, gözlerim görmüyor” dedim. Beni elbiselerle 

arabaya, at arabasına attı. Eve geldik. Tabii annem telaşlandı. Rahmetli 

Münevver Yenge o zaman dedi ki: “Bu çocuk nazara gelmiş”. Üç gün üç 

gece kadıncağız başımdan ayrılmadan okudu beni. Ondan sonra yavaş 

yavaş gözlerim açılmaya başladı, görmeye başladım. Hiç unutamadı-

ğım bir şeydir. 

Münevver Yenge namazında niyazındadır; hayatta kimseyi, bir karınca-

yı bile incitmemiştir. Heidi vardı televizyonlarda, belki çocukken siz de 

seyretmişsinizdir, oradaki dede gibi kocası vardı. Onun da ismi Recep’ti. 

Recep Amca dondurma yapardı. Recep Amca’nın dondurmalarını ye-

meyen bin pişman. Biz arabayı iter, yardım ederdik. Herkese birer külah 

dondurma verirdi. Tabii çocuğuz o zamanlar, onun da hoşuna giderdi. 

Geldiği zaman kalan dondurmayı da çocuklara dağıtırdı.

ISMARLAMA KIYAFET

Babam terziydi, iki terzi dükkânımız vardı. O semtte en hali vakti ye-

rinde olan bizdik. 15-16 kişi çalışıyordu yanımızda kalfa olarak. Baba-

mın müşterileri çoğunlukla Bakırköy’deydi. Bir de fabrikada çalışanlar 

vardı müşteri. O zaman konfeksiyon yok, ısmarlama çalışıyordu babam. 

Ismarlama bir haftada dikilen bir şeydir. Çünkü elde dikilen bir şey, 3-4 

kişinin elinden geçiyor. Astarıydı, kesimiydi, provasıydı, uzun iş. Üç kere 

provaya gelirdi müşteri. Çoğu da fabrika işçisi olduğu için maaşları za-

manında iki-üç taksitte öderlerdi parayı, babam onlara her zaman için 

yardımcı olurdu. O zamanlar düşük kemer pantolonlar, İspanyol paça-

lar, kruvaze tek düğme ceketler modaydı. Babam hem bayan, hem erkek 

terzisiydi. Döpiyes de dikerdi. Adnan Şenses rahmetli babamın çok sa-

mimi arkadaşıydı. 

Her şey yemyeşil, meyve ağaçları, sebzeler… Komşular; “Oğlum, kopar-

mayın, dalları kırmayın da isteyin, biz verelim” derlerdi. “Teyze, bana şu-

radan erik ver” desek verirdi. Vermemezlik yapmazdı kimse kimseye. 

Bir yabancı bile aç kalmazdı burada. Yabancı gelmiş aç açık, onu yedi-

rirler, içirirler, doyururlar, eline de para verir, öyle gönderirlerdi.



424 Zeytinburnu Anı Defteri

Refika Akman
Çankırı, 1945

Benim beyim ağabeyiyle beraber Kazlıçeşme Deri’de çalışıyordu. İki 

odalı gecekonduda oturuyorduk, çocuklarımızla beraber bir odada 

ağabey-yenge yatıyor, birinde biz yatıyorduk. 

Her yerde küçük küçük iki odalı, üç odalı gecekondular vardı. Orada bir 

müddet durduk, sonra bu tarafta bir eve taşındık, ağabeyden ayrıldık. 

Bir akrabamız Nişantaşı’nda kapıcılık yapıyordu. Biz de burada bu ça-

murun içinde duruyorduk. Onlar bize dediler ki: “Burada siz durun biz 

size bir yer bulacağız” Benim beyim dedi ki: “Ben işten çıkmam, benim 

işimi cumartesi, pazar kabul ediyorlarsa, ben gelirim” Kabul etmişler. 

Gittik oraya kapıcı olarak, 6 daireli bir yerdi. 

İki-üç ay kaldıktan sonra bir gün kaynanam burayı çok merak etmiş, 

hani İstanbul nasıl, deniz nasıl? Bir sabah köyden geldi, beyim işe gi-

derken onu otobüsten alıp büyük ağabeyine götürdü. Ertesi gün de 

bana gelecekti. O gece 03.00’te kaynanam vefat etti. Biz o zaman orayı 

terk ettik, Zeytinburnu’ndan bir ev tuttuk. 

HIDIRELLEZLE GELEN GECEKONDU

Ev sahibim bana dedi ki: “Hıdrellez gelince biz yaz geldi deriz, biliyor 

musun?” Onlar adak gibi bir şeyler yapıyorlar. Bana dediler: “Sen ev yap-

sana, bugün hıdrellez.” Erik ağacı vardı, onun ufak ufak dallarını topla-

dım böyle, dedim ki: “Şöyle iki oda olsun, ortada gaz ocağını koyacak yer 

olsun, bir de bahçe olsun da çamaşır yıkayınca su böyle kanala gitsin.” 

Öyle bir ev resmi yaptım erik dallarından. O sene o gecekonduyu aldık. 

Gecekonduydu belki ama ben o evi çok sevdim. Briket duvardan dökü-

lürdü, dökülen yere hemen toz boyalar çalardık. Altında muşamba, bir 
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yanda kilim… Kalın kilimler vardı eskiden, halı yoktu. Halıyı nerede gö-

rüyorsun? 

ANNEMLE DE BABAMLA DA ÇOK SAMIMIYDIK

Karşımda annemle babam vardı Allah rahmet etsin. Orada bitişiğindeki 

gecekonduda bir Ali ağabeyimiz vardı. Çok iyi bir insandı. O da Kaz-

lıçeşme’de çalışırdı. Hanımı çok değerli bir insandı. Önümüzde gece-

konduda Tokatlı bir komşumuz vardı, gençti o, camiden gelirdi, tahta 

kapının üstüne ellerini koyardı: “Hatun, ne ihtiyacın var?” derdi. O da 

Cerrahpaşa’da hastanede çalışıyordu. 

Annem bir şey ettiği zaman diyordum ki anneme: “Geçmiş olsun Sündü-

ze Hanım” deyip takılırdım. “Bu kızın bu lafı benim bir zıddıma gidiyor 

ki… Her gün bunu söylüyor!” diyordu. 

Babamla da çok samimiydik, Allah rahmet eylesin. Evlenmişim, 3 çocu-

ğum var, hâlâ babamın maaş gününü bekler şakasına elini öperdim, ba-

bam bana 1 lira verecek diye. Mümkünü yok, o parayı bana verecekti. Ba-

bam diyordu: “Kızım, sen benim sağ kolumsun, keşke sen erkek olsaydın.” 

Babam Kur’an okurdu. Diyordu ki: “Ben ölürsem bana çok ağlarlar.” Ben 

de diyordum ki: “Baba, sana kim ağlar? Ancak biz ağlarız” O da diyordu 

ki: “Bana öbür dünyadakiler ağlar. Ben onların kahvaltılarını vermeden 

hiç kendim kahvaltı yapmıyorum.” Sonra ben de Kur’an okumaya başla-

dım, babama sorardım şu ne, şu ne diye. “Öte dünyadakiler bana ağla-

maz, benim kızım var, o Kur’an okuyor,” derdi. 

Annesi Sündüs Akyüz ve 
babası Ömer Akyüz
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KOMŞULUK

Çok samimi komşularım vardı. Sabah olduğunda birimiz iki zeytin, bi-

rimiz peynir, birimiz maydanoz varsa onu getirir, beraber üçümüz bir 

arada kahvaltı yapardık. Veya bugün birimizin çorbası var, birimiz bir 

gün bir fasulye pişirmiş, onu toplayıp bir arada yerdik. Öyle samimiye-

timiz vardı. 

Komşularla 4 sene gün yaptık. Bir sene Kur’an okuduk, bir sene her-

kes köyünde hangi kıyafeti varsa onu giydi, o zamanlar nasıl yaşardık 

tiyatro gibi taklidimizi yapardık. Öyle şakalarla günümüz geçerdi. Çok 

samimiydik. Hâlâ bir arkadaşımla aynı samimiyetle devam ediyoruz. 

SU TAŞIMA MACERAMIZ

O zamanlar market falan yoktu, böyle bolluk yoktu. Fitilli gaz ocağını 

yakıyorduk, onda yemek yapıyorduk. Onunla su ısıtıp banyo yapılıyordu. 

Buralarda su da yoktu. Telsiz’de bir su vardı, bir de Vakko’nun orada 

vardı, oralardan su doldurulurdu. İki tane 20 kiloluk tenekeyi sopaya 

takıyorduk, omuzda taşıyorduk. Elde daha ağır oluyordu. Ondan sonra 

aradan zaman geçti, iki kova alındı. İki kulplu kova, bayağı büyük… Ka-

paklı bidon bulursak onlara da doldururduk. 

Çok çeşitli yerlerden su doluyordu. Kazlıçeşme’ye yakın bir yerde bir 

çeşme vardı, gece 12.00’den sonra gidiyorduk, sabaha yakın kimse ol-

muyordu. 

KUYRUKLARDA DIKILIYORDUK

Sonraları francala ekmek geliyordu sepetlerde, atın üstüne sarıyorlar-

dı, ondan birer tane ekmek alıyorduk. Evin üstüne çıkıyorduk, ıspana-

ğın yapraklarını içine koyuyorduk. Onu öyle lezzetle yiyorduk ki… 

Sana yağı kuyruğunda dikiliyorduk, tüp kuyruğunda dikiliyorduk. Et 

Balık Kurumuna gidiyorduk, orada et kuyruğunda dikiliyorduk. 

ATATÜRK GELIYOR

Tüpçümüz vardı, o anlatırdı. İşte o zamanın zamanında savaşta onları 

bir ahıra toplamışlar, ateşleyeceklermiş. Demişler ki: “Atatürk geliyor.” 

O zaman onları bırakmışlar, onlar da oradan kaçtıkları gibi Trakya’dan 

buraya gelmişler. Buraya bir çadır kurmuşlar, tavuk yemi satmışlar. “O 

tavuk yemiyle böyle böyle tüpçülüğe başladık,” derdi. Hâlâ duruyor aynı, 

oraya ev yapmıştı. 

Öğretmeni ve arkadaşları, 
Telsiz İlkokulu, 1994.
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SEYYAR SATICILAR

Omzunda sırığı, tepside yoğurt, elinde müşriklerin okullarında zil ça-

larlar ya, öyle bir çıngırakla yoğurtçu gelirdi. “Yoğurtçu geldi!” sesini 

duyunca gider tepsiden ihtiyacımız kadar yoğurt alırdık. Paran yoksa 

veresiye de verirlerdi. Ama ben hiç veresiye bir şey almadım. Çünkü pa-

rasız kalmadım. 

Zeytinyağını da kapılara gelip satıyorlardı, alıyorduk. Yarım kilo, bir 

kilo, herkes ihtiyacına göre alırdı. 

Sonra bir de karne vardı, her şey karneyle satılırdı. Çok zor şartlarda 

geçti o günlerimiz.

Bir gün köyden bir hoca geldi, bize misafir oldu. O gün biz yeşillik salata 

yapmışız. “Ya, bu zamanda yeşillik olur mu böyle?” dedi. Yani o kadar 

yokluk vardı o zaman.

Hazır kıyafet de yok… İki metre basma alacaksın, birini bulacaksın, dik-

tireceksin, onu giyeceksin. 

Benim büyük oğlumun ilk oyuncağı elektrik borularıydı. Gidiyordu ya-

zın mezarlıktan ufak yeşil yeşil otlar topluyordu. Boruya doldurup ağzı-

na alır, önüne gelene onu üflerdi. 

 

AĞLAMAYA SINEMAYA GIDERDIK

Sinemaya gidiyorduk, o tahta koltuklara oturuyorduk iki arkadaş hem 

muhabbet ediyorduk, hem ağlıyorduk, hem çekirdek çıtlatıyorduk. Ba-

zen çocuklarla gidiyorduk, bazen iki kişi gidiyorduk, bazen 4-5 kişi top-

lanıp gidiyorduk. O zamanın şartları da öyleydi. Ağlıyorduk, ağlıyorduk, 

işte evlenen oluyordu, kaçıyorlardı, çocukları ölüyordu, ağlaya ağlaya 

ölüyorduk, çıkıyorduk geliyorduk. Haftaya yine gidiyorduk. Benim bir 

arkadaşım vardı, Nuri Sesigüzel dediğinde o gün oraya gitmezse o gece 

uyku uyumuyordu. 

Çok güzel günlerimiz geçti, onu özledim. Güzel komşularımı özledim. 

Arkadaşlarımızla birbirimize çok sadık, çok samimiydik, onları özle-

dim. Arasan da bulunmaz, hepsi bitti gitti…
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Remzi Bahar
Rumeli, 1949

Babamız Devlet Demiryollarında memurdu. Zeytinburnu’na 7 yaşında 

geldim. 55-56 senelerinde, Yeşiltepe’de, 52. Sokak’ta bir oda, bir sofa bir 

gecekonduda oturuyorduk. 

Biz iki kardeştik o zaman, şimdi birimiz rahmetli oldu. Bir oda, bir so-

fada kaldık. Nenemiz yanımızdaydı. Annem-babam bir odada, biz de 

yarım odada yatardık. Yorganları örttüğümüz zaman yorganın uçları 

ayakkabıları çıkardığımız yere değerdi, oda küçücüktü. 

ÇORBANIN KOKUSU

Biz o zaman yeni gelmişiz İstanbul’a, gurbetteyiz. Bizden evvel gelen 

insanlar vardı. Ayşe Hanım teyzeler vardı, Emin amcalar vardı, bizim 

sobamıza odun, talaş getirirlerdi. Hava soğuk, o zaman böyle imkânlar 

yok, biz çocuğuz, ninem bizi leğende yıkıyor. Böyle dönemlerdi. 

Bol muhabbetli bir Zeytinburnu vardı. Herkes birbirini tanıyordu. Her-

kesin bahçesinde bir meyve ağacı bulunurdu. Bu ağaçlardan komşusu 

olmayana veriyordu. Bir evde çorba kaynadıysa, çorbanın kokusunu 

duydu diye yandaki komşuya verilirdi. Karadenizli hemşerilerimiz var-

dı burada, inek beslerlerdi, süt satarlardı. 

ÇOK FARKLI BIR ZEYTINBURNU

Zeytinburnu o zaman hep gecekonduydu. Adliye’nin meydanında di-

kenler bitiyordu, şimdi Kültür Merkezi’nin olduğu yere toprak dökmüş-

lerdi, top sahası olarak kullanılıyordu. Aşağısı da dikenlikti, Bulvar Cad-

desi yoktu, arabalar Yenidoğan’dan gidiyordu. 
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Buralar göl gibiydi, ördekler yüzerdi. Şimdi İSKİ’nin bulunduğu alanda 

iki top sahası vardı. Biri altta Telsiz sahası, yukarısı Yenidoğan sahası. 

Oradan yukarısı arpa tarlasıydı. 100-200 metre arayla arpa tarlasının 

ortasında bir ağaç, sahanın etrafına da briket bulan, teneke bulan ge-

cekondu çevirmiş, kendine göre 100-200 metre kim nerede bir boşluk 

bulsa gecekondu yapıyordu. 

Su yok… Ali Bey’in suyu vardı, sakalar eşek arabalarıyla su satıyorlardı. 

25 kuruş tenekesi... 

Hırsızlık, güvensizlik yoktu. Birine bir şey olsa hemen sahip çıkıyorduk. 

İnsanlar daha güvenilirdi, bir şey söylediği zaman arkasında dururdu. 

Biz mesela, 15-16 yaşında 15 delikanlı, buralarda dikiliyorduk. Mahalle-

nin insanları, arkadaşlarımız... Herkes birbirini tanıyor. Tanımadığımız 

bir şahıs iki-üç sefer caddeden geçtiği zaman dördüncüsünde biz onun 

önünü çeviriyorduk: “Arkadaş, kime bakıyorsun, ne yapmaya geldin bu 

mahalleye?” diyorduk. 

Aileler birbirine saygılıydı. Biz komşularımızın kızlarıyla kardeş gibiy-

dik. Evlerine girdik, çıktık. Hiçbir yanlış bir düşünceyle kapılmıyorduk 

o zamanlar.

ÇABUK BÜYÜMÜŞ ÇOCUKLAR

Burada okula başladık. Ben Gökalp Okulu’nu bitirdim. O zaman burada 

ortaokul yoktu. Ortaokula Nuripaşa’da gittik. Sonra İhsan Mermerci, ve-

saire diğer okullar yapıldı. 

Ne bulursak yiyorduk. Büyük çocuğa olmayan kıyafeti küçük giyiyordu. 

Ayakkabı ayağına olmadığı zaman eskimemişse öbür kardeşin giyiyor, 

öyle bir dönemdi. 

İlkokul çağlarında burada Çarşamba Pazarı kurulurdu. Elimize testiyi 

alırdık, bir de bardak alırdık, doldurur, gider pazarda bardağı 5 kuruşa 

su satardık. Su biterdi, tekrar doldururduk gelirdik, satardık. Böyle böy-

le çalışmaya başladık. Biraz daha elimiz ayağımız tutunca Sirkeci’de, 

trenlerde gazete satmak, ciklet satmak gibi işlere giderdik. Gece posta-

sı, Hergün gazetesi çıkardı; biz o gazetelerden 50 tane, 100 tane alırdık, 

istasyonda trenlerde satardık. 

Akşam olduğunda bir ara boşluk bulursak 3-5 kuruş kazandığımızla 

Alemdar Sineması’na, Şehzadebaşı’na ya da Çemberlitaş’a bir sinemaya 

giderdik. 

ALMANYA YOLCUSU KALMASIN

Almanya’dan trenler gelirdi o zaman, Almanya’ya Türkiye’den işçi baş-

lamıştı. Tahta valizler ellerinde geliyorlar Anadolu’dan Sirkeci’ye, ora-
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dan Almanya’ya… Sırf işçi gidecek Almanya’ya, başka yolcu olmayacak 

o trende. Biz onların pasaport işlemlerinde polislere yardım ederdik. 

Gençtik, ben de ufaktım, ortaokul dönemindeydim… Polisler işçilerin 

pasaportlarını yığardı masaya, yerini gösterirler, biz mühürlerdik. 

Ondan sonra tren gidinceye kadar trende satış yapardık. Testi alırdık, 

naylon bardak alırdık, doldururduk istasyonun çeşmesinden, trendeki 

o işçilere satardık.

Almanya treni gelirdi, Avrupa’dan tren gelirdi, beklerdik ki trenden in-

sinler, biz de valizlerini alalım, dışarı arabaya kadar taşıyalım, bize bah-

şiş versinler. Böyle her fırsatta çalışırdık. 

USTAYA SAYGI

Sonra kunduracılık yaptım. Tapalı Mehmet derlerdi, bizim mahallemiz-

de Mehmet ağabey vardı, kunduracılığı ondan öğrendim. Bizim zama-

nımızda kundurayı ısmarlama yapardık; ölçü alırdık, sipariş alırdık. 

Usta vursa, bağırsa, çağırsa ona karşı konuşacak bir durumumuz yok-

tu. Eve gidip de “Ben işten çıkıyorum,” da diyemezdik. Öyle bir durum 

olamazdı. Biz ustamızı dinledik, o da bize ustalık yaptı, giderken dükkâ-

nını, malzemelerini bana bıraktı, “Sen yap,” dedi. Ben de çocuk ayakka-

bısı yapıp mezatta satıyordum. Ayakkabıları sepete doldurup minibüsle 

Beyazıt’taki mezata götürüyorduk. Anadolu’dan sabahleyin geliyorlar-

dı, kaç takım yapmışsak, ne iş yapmışsak satıyorduk. Askerden evvel 

öyle bir dönemimiz oldu. 

FABRIKALAR

Askerden sonra Coca Cola fabrikasında 5 sene şoförlük yaptım. Konya 

Şeker fabrikasında da 6 ay çalıştım. 

Zeytinburnu halkı çoğunlukla fabrikalarda çalışırdı. Fuat Bey’in fabri-

kası vardı, orada çalışırlardı. Şimdi Olivium’un olduğu yerde iplik fabri-

kası vardı, mahallemizin kadınları, çocukları orada çalışırlardı. Korniş 

fabrikası vardı bizim orada mesela, bütün mahalledeki benim akranım-

daki arkadaşların hepsi okul tatillerinde karınca kararınca orada çalış-

mışlardır 3-5 ay. Zeytinburnu’ndan Bakırköy’deki Sümerbank’a gidenler 

vardı. Zeytinburnu’nda çimento fabrikası vardı, deri fabrikaları vardı. 

Şehirde çalışanlar, Sur İçi’nde çalışanlar Kazlıçeşme istasyonunu kulla-

nırdı. O zaman vasıta da boldu. Bizim Zeytinburnu’ndan Topkapı’ya, Be-

yazıt’a minibüs kalkıyordu. 50 kuruş Topkapı, 75 kuruş Beyazıt… Ben de 

çalıştım şehirde, mesela Çarşıkapı’da çalıştım, çocukluk dönemlerimde 

Sirkeci’ye giderdim, kunduracılık yaparken Beyazıt’a gidiyordum. Bini-

yorduk minibüse, gidiyorduk. Belediye otobüsleri bu kadar sık değildi, 

ama Sirkeci-Halkalı trenini kullanıyordu insanlar.
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ERDOĞAN’LA 40 SENELIK YOL ARKADAŞLIĞIMIZ VAR

Askerden evvel Milli Nizam Partisi döneminde gönüldaş oldum, as-

kerden geldikten sonra Milli Selamet Partisi kuruldu. Zeytinburnu’nda 

Gençlik Kolları ikinci başkanlığı yaptım. O zaman şimdiki Cumhurbaş-

kanımız İstanbul İl Gençlik Komisyonu Başkanıydı, benden 5 yaş küçük, 

54 doğumlu, ben 49 doğumluyum. Devamlı görüşme durumlarımız olu-

yordu. 

Şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la benim o zaman-

lar Türkiye’nin bazı değişik yerlerinde, köylerde beraber gezdiğimiz, 

uzun yol arkadaşlığı yaptığımız oldu. Onun deyimiyle bu yağan yağ-

murda beraber gezdik, uzun yolu da beraber yürüyoruz inşallah. Allah 

devamını nasip etsin inşallah, biz davamıza bağlı insanlarız. Cumhur-

başkanımız da bağlı, bizim hocamız o, onun da hocası Erbakan Hoca-

mız. Onun elinden tuttu, 17 yaşında yanında gezdirdi, yetiştirdi inşallah, 

Erbakan bizim de hocamız, Erdoğan da liderimiz şimdi. 

Zeytinburnu’nda ara seçim oldu. O zaman yeni kurulmuş partimiz. Za-

man Anavatan’ın cafcaflı zamanı, ben de o dönem kahveciyim. Cum-

hurbaşkanımız bana geldi dedi ki: “Remziciğim, beni Zeytinburnu’nda 

sokmadığın hiçbir yer kalmayacak. Kumarhane, meyhane, bitirimhane…” 

O zaman ki Refah Partisi’nin daha tutucu olduğu dönemler, böyle al-

kol satılan yerde biz alışveriş yapmayız. Öyle bir şiarımız var… Recep 

Tayyip Erdoğan bana böyle deyince dedim: “Reis, senin emrin olur, sen 

gittikten sonra her yere seni sokarım, her yere götürürüm.” Güzel bir 

kampanya dönemi geçirdik. Bütün birahaneleri, meyhaneleri gezdik. 

Cumhurbaşkanımız o kadar tesirli konuşuyor, anlatıyor ki meyhaneler-

de alkol içenler bize ağlayarak: “Biz buralara düştük, buralardan bizim 

çocuklarımızı siz kurtarırsınız,” deyip bize taraf oldular. 

Bazı meyhanelerde de dediler ki: “Siz bizim içtiğimiz yerde yemek ye-

mezsiniz. Rey için, oy için meyhaneye geliyorsunuz.” Ben oturdum öyle 

diyenlerin masasında yemek yedim. “Size kim bunu söylüyor? Biz karde-

şiz” dedim. Cumhurbaşkanımız konuşmalar yaptı. Çok tesirli bir kam-

panya yaptık. Ama az bir rey aldık, galiba yüzde 7-8 civarında bir rey al-

dık. Anavatan Partisi’nden Hüsnü Doğan seçildi. Cumhurbaşkanımızın 

ilk adaylığı buradandır. 

Zeytin, ekmek yediğimiz günler olmuştur, böyle karpuzu kesip peynir-

le beraber yediğimiz 3-5 arkadaş olmuştur. Uzun yol arkadaşıydık biz, 

78’de başladık desek 40 senelik bir yol arkadaşlığımız var. 

Eskiden daha güvenilir insanlar vardı gibi geliyor bana, daha samimi 

arkadaşlıklarımız vardı. Yapmacık görüyorum biraz şimdikileri eskisi-

ne nazaran. O samimiyeti özlüyorum en çok…
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Reşide Yüksel
Türkistan, 1962

Annem ve babam 1952 yılında Türkistan’dan göç etmişler. İlk geldikleri 

zaman Kayseri’ye yerleşmişler. Daha sonra babam ticaret yapmak ama-

cıyla, ailesini de alarak Kayseri’den İstanbul’a gelmiş. İstanbul’da ba-

bam büyük binaların, köprülerin yapımında çalışmış. Biz yedi kardeşiz 

ve hepimiz Zeytinburnu’nda doğduk. Beşimiz üniversite bitirdi. Babam 

okula çok önem verirdi. Okumamız gerektiğini, özellikle kız çocukla-

rının okuması gerektiğine inanır ve bizi okumamız için yönlendirdi. O 

sırada bizim Türkistanlılar Zeytinburnu’nda deri ve plastik işi ile uğ-

raşırlardı. Zeytinburnu için, küçük bir Türkistan diyebiliriz. Her çeşit 

Türkistanlı, Kazak Türkü, Uygur, Özbek’ten tutalım, Yunanistan, Bulga-

ristan göçmenleri için tam bir yaşanılacak yer. Zeytinburnu hem geç-

mişi hem de şimdiki hali ile bize çok uygundu. Geçmişi derken içinde 

bulundurduğu önemli tarihi eserleri, çeşmeleri, mesire yerlerini kast 

ediyorum, şimdiki hali diyerek de modern yapıları ile şimdiyi yaşayan 

demek istiyorum. Zeytinburnu geçmiş ile şu anı kaynaştırabilen bir ilçe. 

Türkiye’ye geldiğimizde bir farklılık yaşamadık. Tarih, kültür, din, dil 

birliği vardı. Zaten gelmememizin en büyük amaçlarından biri de aynı 

dine mensup olmamız ve aynı dili kullanmamızdı. Burada çok rahat 

bir şekilde, ay yıldızın altında yaşadık. Ben ilkokulu Zeytinburnu’nda 

okudum. Tabii 1970’li yıllar Zeytinburnu’nda çimento fabrikasının, deri 

fabrikalarının olduğu bir dönem ve çok çamurlu olurdu. Ben okula 

vardığımda koşarak tuvalete gider, ayakkabılarımı yıkardım. Çünkü 

babamın özel bir nasihati vardı. ‘’Ayakkabılarınız çamurlu olmasın, kı-

yafetiniz güzel olsun.’’ ‘’Önce kıyafetle girersiniz oturduğunuz yerden 

çıkarken bıraktığınız sohbetiniz ile sizin kişiliğiniz ile çıkarsınız.’’ derdi. 

O yüzden ayakkabıya çok önem verirdim. O küçüklükten kalmış baba-
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mın beynimize nakşettiği bir şey. Zeytinburnu’nun çamurundan çok 

çektik. Camları açtığımız zaman evimizin içi bembeyaz toz olurdu. Çi-

mento fabrikalarının dumanını, tozunu solurduk. Camı açmamamızın 

bir sebebi de koku idi. Deri fabrikalarının kokusu felaketti. Ama bizim-

kiler, yani Türkistanlılar deri işi ile uğraşırlardı. Şimdi burada oturdu-

ğum yerde büyük bir deri atölyesi vardı. Adını da Türkistan Altay’dan 

alarak Altay koymuşlardı. Oraya 20-30 ortaklı öyle bir ortaklığı vardı. 

Bir de bizim yine Türkistanlılar geldiği yerlere aynı zamanda iş, emek 

getirmişler hiçbir zaman adli suça karışmamışlar. Çünkü herkes zaten 

birbirini tanıyordu. Aksakallılar dediğimiz büyüklerimiz herhangi bir 

olumsuzlukta hemen çözüm getirirlerdi. Boşanma olayı zaten yok de-

necek kadar azdı. Öyle bir kültürden geliyorduk. 

İki odalı bir gecekonduda oturuyorduk. Bahçeliydi tabii. Bir odada 6 

kardeş sırayla boydan boya yatardık. Mutfağımız dışarıda idi. Suyumuz 

yoktu, çeşmelerden su taşırdık. Sonra 7 çocuk da ilkokuldan başlayarak 

okula gidiyordu. İkimiz ilkokulda okuyoruz, ikimiz ortaokul, kalanı da 

lisede okuyordu. Çünkü babam bize; “Biz zengin olamayız. Malla zen-

gin olamayız, biz çalışarak zengin olamayız. Biz ancak kalemin ucuyla 

geçimimizi sağlayabiliriz. Toplumda belli bir yeriniz olur ama siz hiçbir 

zaman çok büyük bir zenginlik beklemeyin. Zengin olmayacağız.” derdi 

bize. Ata babaları, dedeleri öyle öğretmişler ona. ‘’Bata’’ deriz biz ona. 

Hatta Kazakların bazıları da bizim sülaleye özellikle ‘’beyaz yakalılar’’ 

derler. Çünkü hepimiz daha çok makineden ziyade okulla meslek sa-

hibi olduk. Mesela 7 kardeşiz biz 2 doktor, 2 mühendis, 2 eczacı o şekil-

de hepimiz meslek sahibi olduk ve İstanbul Üniversitesi’nde okuduk. O 

fakirlik dönemini düşünün,  dershane yok, hiçbir gelirimiz yok. Yazın 

çalışıyorduk, kışın okuyorduk. Yazın tatile gitme olayını bilmiyorduk. 

Ben mesela yazlık kışlık ayakkabının sadece beyaz ve siyah olarak ay-

rıldığını zannederdim. Onun için kahverengi ayakkabı arardık ki aynı 

Turgut Özal’ın 
Cumhurbaşkanlığı 
dönemi, Çankaya Köşkü.
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ayakkabı ile hem yazı hem kışı geçirelim diye. Çok zekiyim ya bir renkle 

iki mevsimi geçirmeyi düşünürdüm. 

Bir komşuda televizyon olurdu mahallede. Hepimiz onu izleyeme gider-

dik. Sanki sinemaya gider gibi herkes komşuya giderdi. Çekirdeğimizi 

de alırdık hatta ev sahibi bazen çok kızardı. Yengem ve küçük amcamın 

vardı mesela evinde televizyon. Biz bütün sülale onun evine giderdik. 

Dallas vardı galiba o zamanlar. Hangi gün olacağını herkes bilir. O gün 

herkes onların evine gelirdi. Yer içerdik orada, açık sinema gibi bitin-

ce çıkardık. Açık sinema derken, Zeytinburnu›nda Yenidoğan açık si-

neması vardı. Babam benim yine bütün mahallenin çocuklarını içeri 

sokardı. Şaka yapardı adama bunun annesi yok bunun babası yok gibi. 

Adam göz yumuyor zaten, küçük çocuk ne yapacak sıra tutmaz yanda 

bile dursa izler. Her hafta yeni gelen filmleri bütün çocuklarla babam 

sayesinde seyrederdik. 

Bu gazete okuma olayları, sek sek vardı, Tarkan vardı. Tek çocuğu olan 

ailelerin durumları biraz daha iyi olduğundan onlar dergi, gazete alır 

biz de gider onları okurduk. Bir de ben de bir alışkanlık vardı, ölüm 

ilanlarına kadar her şeyi okurdum. Hala da okurum kim ölmüş diye bu-

gün de bakarım. Öyle garip bir alışkanlığım var. 

Sonra Ramazanlarımız değişik ve güzel olurdu. Ramazanlarda annemi 

mesela hala çok özlerim. Sahurda bizden önce kalkar, tıkır tıkır o mut-

faktan gelen ses çok farklı bir şey. Yani Ramazan’da en çok özlediğiniz 

şey deseniz, odur. Tıkırtısı duyulur, ondan sonra gelir ‘’Hadi çocuklar 

kalkın, ezan okunacak’’ derdi. O çok farklı bir şey gerçekten. Biz de Ra-

mazanlarda burada bizim adetlerimizde 30 gün hatimli iftar yemekleri 

olur. Kazaklarda bu adettir. İlk gün yemeği, iftarı evinde yaptın yaptın 

ondan sonra herkes yer sofralarında olur.  Bir kişi hatim indirir. Hatim 

duası yapılır aynı Medine sofraları gibi. Hemen ezan okunur hafif bir 

çayla iftarını açarsın. Ardından cemaatle akşam namazı kılınır orada. 

Feyzullah Kıyıklık, 
Murat Aydın ve 
Reşide Yüksel, 2015.
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Sonra yemek yenir toplu halde. Sofralar 6’şar kişiden oluşur. Yemekten 

sonra da herkes camiye teravih için koşar. Çocuklar için, bütün gün 

elma saklanmış onu yersin, dondurma için para saklanmış onu har-

carsın, bütün gün yememiş içmemiş olunur tabi, çekirdek çitlenir. Ra-

mazan akşamları farklıydı, özellikle çocuklar için çok güzeldi. Sonra 

bayram günü mesela ben bir ayakkabı aldım diyelim bayramı beklerdi 

özellikle annemler. Daha bir tadı değişik olurdu. Ben onu başucumda 

saklardım, çıkarıp çıkarıp bakardım ayakkabıya. O huyum hala vardır, 

o bir alışkanlık olmuş. Aldığım ayakkabıyı bir gün, iki gün öyle saklarım. 

Sonra ev ev gezerdik, ev atlamak günahtır derdik. Tanımadığımız evle-

re bile giriyorduk. Tabii harçlık toplardık. Ama o zamanki güven, kom-

şuluk farklıydı. Şimdi olsa çocuklar gezmiyor herhalde. Biz öyle hiç ev 

bırakmadan mahallede bütün evlere girer çıkardık. Kurban bayramları 

yine bizde herkes kurban keserdi. Bahçede keserdik tabi çünkü herkes 

bahçeli evde otururdu. Bir yer aramazdık başka. Bir de onu hepimize 

gösterirlerdi. Şimdi diyorlar ya çocuklar görmesin, psikolojileri bozulur 

ama biz gördük hiç psikolojimiz bozulmadı. Gözümün önünde kurban 

kesildi ve tuttuk da hayvanı, gözlerini de bağladık. Kurbanlarımız da 

ayrı. Kurbanlar kesilir, 1/3’ü dışarıya verilir, 1/3’ü evde kaynatılır. Kazak 

usulü sofraya çıkar ve her gelene et çıkarılır bizde. Kurban Bayramları-

mız da öyle olurdu. 

Ortaokulda avukat Hafize Bekiroğlu’nun yanında çalışırdım. Daha son-

ra liseye gideceğim. Tabii o zaman lise kaydım benim aklımda kalan 

bir olay. Biz kendi işimizi hepimiz kendimiz yapardık. Babam bize öyle 

bir özgüven vermişti. Bana diyordu ki Bakırköy’e gideceksen oraya git, 

ben seni Taksim’de bulmayayım ama Taksim’e gideceksen de Taksim’e 

gidiyorum de. Ama saat kaçta gelirsen gel çünkü ben senin nereye git-

tiğini biliyorum. Bir kaza olur bir şey olur ona göre diyordu. Bir hedef 

koymuştu babam ya bu yola gidip okuyacaksınız ya da bu yoldan gi-

deceksiniz hiçbir şey olamayacaksınız diyordu. Zengin de olamayaca-

ğımıza göre başka şansınız yoktu, okumak zorundaydınız. Okulu da 

seviyorduk zaten. Liseye gittim ben. Yanında çalıştığım avukat hanım 

İstanbul Kız Lisesi mezunuydu. Bana dedi ki, Reşide senin oraya gitmen 

lazım, oraya git. Ben gittim ama yanımda ne velim var ne başka kimse. 

Ben okul birincisiyim ya, her yıl takdirnamem var. Gitmişim, Mehmet 

Türkpençe okul müdürü idi. Şimdiki adıyla Cağaloğlu Anadolu Lise-

si. Gittim çocuklar herkes annelerinin, babalarının ellerinden tutmuş 

gelmişler. Ortaokulu bitiren bir kız, ben tek başıma oradayım. Sabahın 

6’sında hatta kalktım tabi Eylül ayları falan, hava erken kararmaya baş-

lamış. Çıktım karanlık, otobüse bineceğim ama geri geldim. Biraz daha 

bekledim. Otobüs o zaman Eminönü’ne kadar gidiyordu, Beyazıt ve 

Çemberlitaş o aradan geçerek. Çemberlitaş›ta indim okula gittim. Her-

kes bana bakıyor. Dediler niye geldin? ‘’Okula kayıt olacağım.’’ Tabii ga-

ripsediler. Neyse ben bekledim sıramı. Hemen kayıt memuruna dedim 

Kazakistan’dan gelen  
akrabaları ile 
Zeytinburnu’ndaki  
evinde, 2017.
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bunlar benim takdirnamelerim, bu da diplomam ben kayıt olacağım. 

‘’Hani velin?’’ diye sordu. Ben de dedim ‘’Biz hep kendi işimizi kendimiz 

yaparız.’’ Dedi ‘’sen bölge dışısın, müdür beyin bunu imzalaması lazım.’’ 

Müdür Bey›in odasına çıktım, kapısını çaldım. Durumu anlattım. ‘’Kı-

zım sizin Zeytinburnu’nda okul yok mu?’’ diye sordu. O zaman sağ sol 

olaylarının da çok fazla olduğu dönem. ‘’Ben oraya gidersem hiçbir şey 

olamam. Ama benim doktor olmam gerekiyor.’’ dedim. ‘’Alamam seni.’’ 

dedi. Ben bekliyorum aşağı ineceğim ama insanlar bekliyor, onlara na-

sıl anlatacağım ama önce kendime nasıl anlatacağım. İki kat indikten 

sonra oturdum farkında olmadan ağlıyorum. Bir kadın geldi yanıma. 

Dedi ‘’Kızım sen niye ağlıyorsun?’’ Kadına baktım, yeniden ağlamaya 

başladım, hem ağlıyorum hem anlatıyorum. Okul koruma derneği baş-

kanı imiş Ayşe Hanım. ‘’Ben yaptırırdım ama az önce bir konu yüzünden 

tartıştık Müdür Bey ile.’’ dedi. ‘’Ben götürsem bile seni, ters teper, sen 

benim odama gel mutlaka bir tanıdığı gelir onun.’’ dedi. Kadının elin-

den tuttum gittim, odasında oturdum. Onun tanıdığı kimse de gelmiyor. 

Sonra birisi geldi, Bedrettin Ayrancıoğlu. Avukattı kendi  -Allah rahmet 

eylesin. Berrin ve Zerrin adında iki tane kızı vardı. Ayşe Hanım hemen 

ona durumu anlattı. Diplomamı aldı gitti, yarım saat sonra geldi. ‘’Al, 

velin de ben oldum’’ dedi. Onu kızlarıyla beraber ben de kayıt oldum. 

Cerrahpaşa bulunmaz bir hayaldi tabi, Zeytinburnu’nda gecekonduda-

sın 7 çocuklu ailedesin, dershane yok. Hatta bizim evimizin elektriğinin 

kesildiği zamanları bilirim. Fenerle ders çalışırdık. Sonra Cerrahpa-

şa’dan mezun oldum. Mecburi hizmete gittim, yeniden geldim. Burada 

Kazlıçeşme SSK Dispanseri’nde çalıştım. 30 yıl boyunca hep Zeytinbur-

nu’nda çalıştım. Zeytinburnu insanı bana çok farklı geliyor. Yolda yürü-

düğünüz zaman mesela bir esnaf otururken hemen ayağını düzeltiyor, 

sigara içiyorsa sigarasını saklıyor. Kuaför adamın saçını keserken ben 

geçiyorum diye ben selam verene kadar benim geçmemi bekliyor. Yani 

büyükşehirde köy hayatını yaşadık desem yeridir. Çok farklı bir yerdi. 

Zeytinburnulu olmak çok farklı bence. Buradaki komşuluk, samimiyet, 

cenazede, düğünde hep birlikte olmak var Gerçi şimdi o kadarını bulu-

yoruz desem belki de yalan olur.  Ama şu Ramazanda sahurda annemin 

tencere sesinden sonra en çok özlediğimiz şey, komşuların samimiyeti. 

Onlar anahtarlarını bize bırakır ki kilit yok zaten açarsın girersin. En 

çok özlediğimiz bu komşuların samimiyeti.
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Rüştü Çayır
Rumeli, 1952

Eski günleri anımsadığımız zaman hüzünleniyoruz, o günleri arıyoruz. 

Neden arıyoruz? Fakirlik vardı, yol yoktu, su yoktu, neyi arıyoruz? Ama 

çok huzurluyduk, mutluyduk. Komşuluk vardı, dostluk vardı. Kimse 

kimseye bir menfaat karşılığı iyilikte bulunmazdı. Bu sebeple biz hü-

zünleniyoruz o eski zamanları andığımızda…

Buraya geldiğimiz zamanlarda burası komple köydü. Su yok, elektrik 

yok, biz gaz lambasıyla okula giderdik. Meyvenin, sebzenin her çeşidi 

vardı bizim semtimizde. Üzümün her çeşidi… Aklınıza ne gelirse… 

Dürüst insanlardık. Evimin karşısında koca bir bağ vardı, oradan gidip 

bir tane üzüm almazdık. Babalarımız tembih ederdi: “Sakın kimseden 

bana şikayet gelmesin”. Yani komşularla en ufak bir problem çıkmasın. 

Komşular, kadın erkek, gelir giderdi bize. O kadar candandı ki her şey. 

Çok mutluyduk, çok huzurluyduk. 

Ali diye bir arkadaşım var, onlar burada bizden de eskiler… Beraber 

kuş vurmaya çıkardık onunla. Buralar hep ağaçlıktı çünkü. Sonra onun 

babaannesi pişirirdi, yerdik. Ertesi gün bizde pişirip yerdik. Hiç ayrılık 

gayrılık yoktu komşular arasında. 

YIRMI KOMŞU TOPLANIP EV YAPTIK

Bir Hüsnü Ağabeyimiz vardı. Bir zaman ev yapacak, malzemesini almış. 

Gecekondu tabi, öyle üç-beş kat değil, tek katlı. Cuma akşamından mal-

zemeyi alınca cumartesi ustalar geldi. Ama üç ustayla ne yapacak, nasıl 

bitecek iş? Yirmi komşu toplandı, bir el attı. Hüsnü Ağabey akşam gel-

diğinde evin kiremitleri atılıyordu. Düşünebiliyor musunuz o yardımı? 
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Birisi bir düğün yapacağı zaman hemen cebine para koyarlardı. O oldu-

ğu zaman geri öderdi. “Şu gün getir, bugün getir” diye baskı yapılmazdı 

kimseye, getirmezse mahkemeye verme olayı falan yoktu o zaman. 

Su olmadığı için kocaman kovalarla analarımız kuyudan su çekerdi. 

Allah rahmet eylesin hepsine. Sonra insanlar çoğalınca kuyular bulan-

maya başladı, yetmedi. O zaman Merkezefendi’de tam parkın giriş ka-

pısında tulumba vardı. Akşamdan gider bidonları koyardık, ertesi günü 

gider sıra beklerdik. Yüz kişi, elli kişi. Anne-babalarımız bu zorlukları 

çekti.

Pazar da yoktu bizim semtte. Annemler Samatya’ya, Kocamustafapa-

şa’ya pazara giderlerdi. Omuzları kopardı. Ama akşamlar çok güzeldi, 

sohbet olur, eğlenceler, oyunlar olurdu. 

Mayıs ayında sabah kalkar, kapıdan bakardık: Şurası gelincik tarlası, 

kıpkırmızı ekinlik; onun yan tarafı bağ; şu karşı taraf dutluk, dutun her 

çeşidi; onun alt kısmı yine bağ, okulun olduğu yer yine bağ; öbür taraf 

mısır tarlası; tramvayın öbür tarafı komple ekin tarlası… Ta Telsiz’e ka-

dar her yer böyleydi. 

BABAM EZANI DUYUNCA MAKEDONYA’DAN GÖÇTÜ

Makedonya’dan gelme babamlar benim. Sadece dört çuval unla gelmiş-

ler buraya. Nasıl olmuş? Babam bir sene önce bi’ geliyor, Fatih’te yaşa-

yan Osmanlı’dan kalma dayıları var babamın, onlarla haberleşip tanı-

şıyor. Gezmeye gelmiş yani. Ama Fatih’te kalırken sabah uyanıyor, ezan 

okunuyor. Babam da dindar bir adamdı. Döndükten sonra kardeşleri-

ne diyor ki: “Çocuklar, ben İstanbul’a gideceğim”. Neden? Biliyorsunuz 

Makedonya Hıristiyan, Tito var o zaman başta. Kardeşleri de “Ağabey, 

sen gidiyorsan biz de geliriz”, demişler. Zaten zorluklarla büyümüşler, 

Alman Harbi zamanında. Yetim de kalmışlar. Kendi arazilerini yok pa-

hasına bırakıp toplanıp geliyorlar. Merkezefendi’ye geliyorlar. Orada 

babamın teyzesi var. Bir ay orada kaldılar. 

Ondan sonra babamlara “Yukarı tarafta ev yapılıyor, arsa satılıyor”, di-

yorlar. Babamlar da gelip burada Bekir Amca’yı buluyorlar. Bekir Amca, 

Allah rahmet eylesin, babamlardan para almıyor, arsa veriyor. Sonra-

dan oldukça ödüyorlar. Böylece bir yer alıp cumartesi günü sözde temel 

atarak Pazar akşamı eve taşınıyorlar. Babamlar dört kardeş, hepsi işe 

başlıyor burada. 

ONBEŞ HANE BIR AILEYI IKI YIL BAKTI

Varto depremi olunca -sanırım 60 senesi, tam hatırlayamayacağım- bu-

raya bir aile getirdiler. Bağ içinde iki briketten yapılmış kulübe gibi iki 

odalık bir yer vardı. Sıtkı Amca’nın evi diyorlardı oraya. Varto’dan yirmi 

Rüştü Çayır ve mahallenin 
çocukları, Tepebağ Dutluk 
Camii eski arazisi, 1970.
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kişilik bir aile getirdiler, Türkçe bilmiyorlardı. O kulübenin etrafındaki 

on-onbeş hane o aileye iki sene baktı. Biz o zamanlar fakirlikten eti gö-

remezdik bile. Ama sıra bize geldiğinde babam Silivrikapı’dan iki but 

aldırırdı bize, o insanlara özel yemek yapılırdı. 

74 Kıbrıs Harbi’nde burada oturan bir arkadaşım var, çok da sevdiğim 

bir arkadaşım. Kardeşi o sırada Kıbrıs’ta batan bir gemide askerlik yapı-

yordu. Oradan kurtuluyor çocuk, buraya geliyor. Ağabeyini tanıyorum 

ama kardeşi hiç tanımıyorum. Çocuk geliyor, bizim buradan geçti, bir 

daha, bir daha geçti, sonunda ben onu burada fena dövdüm. Genciz ya 

o zaman, cehalet var. Mahallede bir kahvemiz var. Akşam kalktım git-

tim kahveye. “Rüştü arkadaşım sen bizim biraderi ne yapmışsın!” dedi. 

Kardeşini dövüyorum, gelip bana “Ağabey, niye böyle yaptın” demiyor, 

düşünebiliyor musunuz? Kahvede söylüyor bana “Biraderi çok fena döv-

müşsün” diye, “Ben bilmiyordum” dedim. Onunla birlikte gittik onların 

evine, sarıldım, eline-ayağına sarıldım, özür diledim. Çocuğu dövmem-

deki gaye, semtin insanlarını, kızlarını korumak, sahiplenmek. Muhak-

kak insanlar geçecek tabii, ama biz “Olur mu mahallenin gençlerine, 

kızlarına mı bakıyor?” gibilerinden bir geçer, iki geçer, üçüncüde “Dur 

bakalım” deriz.

Yoğurtçu gelirdi, “Tahin, pekmez, yoğurt” diye bağırırdı. Buraya geldi-

ği zaman o yoğurdun kaymağını almazdı kimse. Köşede dikilirdik biz, 

beni gördüğü zaman “Gel, senin yoğurdun kaymağı burada” derdi. Ben 

yerdim yoğurdun o kaymağını, müşteriler yemezdi. 

OYUN OYNARKEN HANIMLARIMIZ BIZI IZLERDI

Topaç oynardık mesela, çember çevirirdik telli, kuka oynardık. Gece 

yarıları burada saklambaç, dekmancılık oynardık. Savaşmayı seven 

milletiz ya biz, Türk milletiyiz. Bağa gireriz, iki saat birbirimizi kovalar, 
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göremezdik. Dekman yapacağız, vuracağız ya, o saklanır. 30 dönümlük 

bağ, nereden bulacaksın ki gitmiş adam bağın öbür ucuna, sen de ses 

çıkarmıyorsun. Çünkü gördüğü zaman vurmuş olacak. İki saat bağda 

oynardık artık bıkana kadar. 

Misket oynardık, güvercin takla oynardık. Gece 12.00’lere kadar bütün 

semtin çocukları toplanırdı, oynardık, gülerdik. Büyüklerimiz bile sey-

rederdi bizi. 25 yaşındayken biz burada güvercin takla oynardık. Herkes 

evli barklı, kimisinin hanımı, kimisinin anası- babası seyrediyor, gül-

mekten yerlere yatıyorlardı. Yani böyle günler geçirdik.

BISKÜVILERI EKINLERIN ORTASINA SAKLADIK

Tepebağ bloklarının temelinin atıldığı zamanı biliyorum, kooperatif 

yapmıştı. Açılışın olduğu gün kutu kutu bisküviler getirmişler. Oranın 

yan tarafı da ekin tarlası, ekin biçilmiş, kenara biriktirilmiş. Şu anda 

Belçika’da olan İlhan diye bir arkadaşımız vardı. Onun beraber bisküvi-

ye bakıyoruz, nerede göreceğiz ki bisküviyi o zaman? Bakkal yok zaten 

burada. Biz oradan bir kutu aldık, götürdük ama eve getiremiyoruz ki 

gebertirler. Biz de tarlanın ortasındaki yığılı ekinlerin ortasına sakla-

dık. Onbeş gün gelip gidip bisküvi yedik. Ama yalnız gitmek yok, bera-

ber gidiyoruz ki hak geçmesin. Helal ya! Çaldık yahu! 

Buranın eskilerinin çoğu Beşiktaşlıdır. Bir Cevat ağabeyimiz vardı Be-

şiktaşlı, o radyoyu alırdı. Bütün mahallenin çocukları toplanırdık. Hepi-

miz Beşiktaşlıyız. Fenerli, Galatasaraylı yok o zaman. Cevat ağabey bü-

yüğümüzdü bizim. Bir gün Fenerbahçe’ye 6-0 yenilmiştik, Cevat Ağabey 

radyoyu bağın içine atmıştı. Radyo! Radyo kimsede yok o zamanlar, ne-

reden olsun?
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BORÇLAR SENETSIZ SEPETSIZ VERILIRDI

Adamın biri oğluna nişan yapmış ama düğün yapamamış. Eşya alması 

lazım, düğün yapması lazım. Oğlan da kızı çok seviyor ama ayrılacaklar 

artık. Babam bunu duyunca amcamlara dedi ki: “Böyle böyle bir durum 

var bir yuva kuracaklar ama para yok”. O zamanlar babam amcamlarla 

birlikte oturuyor tabi. Üç sofra kurulurdu bizim evde, bir erkeklere, bir 

hanımlara, bir çocuklara. Tek bir büyük tas sofranın ortasında, herkes 

oradan yerdi. Çatal bıçak yok. Babam o yüzden amcamlara danıştı, am-

camlar da tamam dediler. Parayı gidip adama verdiler. Parayı ne zaman 

vereceği meçhul. Ama o adamın işini gördüler. Şu anda oğulları, torun-

ları burada, görüşüyoruz. 

Eskiden yardımlaşma senetsiz, sepetsiz sözle yapılırdı. Adam senden di-

yelim ki beş bin lira para istedi, “Üç ay sonra vereceğim” dedi. Üç ay son 

getirir verir, başkasından alır verir veya veremiyorsa onbeş-yirmi gün 

önce gelip derdi ki: “Ağabey, ben sana onbeş gün sonra bu parayı vere-

cektim ama şu nedenle veremeyeceğim, haberin olsun. Belki senin de bir 

işin var, sen de başka bir yerden tedarik edersin”. Alışverişler böyleydi. 

İnsanlar doğaldı, dürüstü; ortam da doğaldı. Şimdi yeşillik yok. Çocuk-

larımız apartman çocuğu; dutu bilmiyor, üzümü bilmiyor, armudu bil-

miyor, elmayı bilmiyor. Pazarda görüyor, ama kaç çeşidi var bilmiyor. 

Ben biliyorum. 

Av dönüşü, 1970’ler.

Amcası Bedri Çayır ile 
evde trikotaj makinesi 
ile çalışırken, 19565’ler.
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Sabahattin Turgut
Malatya, 1957

Osman Kaygusuz
Malatya, 1950

SABAHATTIN TURGUT: İstanbul, Zeytinburnu, Beştelsiz 110 Sokak Ma-

hallesi’nde doğdum. Gecekondu çocuğuyum. Bizim zamanımızda ge-

cekondular vardı. Tek katlı bahçeli evler, bahçelerden birbirine geçiş 

vardı. Çocukluğumuzda okula giderken ayakkabımız yolda kalırdı, 

çamura batardık. Evler nadirdi, iki katlı bir bina yoktu. Komşuluk var-

dı, etrafımızda Trakyalısı, Malatyalısı, Elazığlısı, Erzincanlısı, Tuncelili, 

Bingöllü her milletten vatandaş vardı ama bir aile gibiydik. Birbirimizle 

yardımlaşma, her şey vardı. Biri yazın akşam saati bir çay yaptığı zaman 

komşuların hepsi gelirdi orada çay içmeye kapı önlerine. 

OSMAN KAYGUSUZ: Buralar çamurdu. On-onbeş tane arkadaşımız var-

dı o zaman, birleşip denize giderdik, yüzerdik. Menekşe trenle kaçak 

giderdik paramız olmadığı için. Bir de futbol oynardık tabii. Rahmetli 

annem kandillerde börek, hamur işi yapardı, “Al Osman, bunu da oraya 

götür, bunu da oraya götür” diyerek verirdi. Hep dağıtırdık böyle, çok 

sevaplarını aldık komşuların, Allah razı olsun. 
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SABAHATTIN TURGUT: Mahallede yaşlılara yardım ederdik. Mesela, 

odunu gelirdi, bize para verirlerdi yirmibeş kuruş, taşırdık. Su taşıma 

olayı çok vardı tabii. Ta Çırpıcı’dan su taşınırdı, Kazlıçeşme’den su taşı-

nırdı su ağaçlarıyla, kovalarla. Sonra da kuyular açıldı, kuyulardan su 

çekilmeye başlandı. Sonra sokak çeşmeleri geldi. En sonda evlere geldi, 

su taşımadan kurtulduk.

OSMAN KAYGUSUZ: Bu mahallede iki çeşme vardı. Artezyen çeşmesi 

vardı aşağıda. Su doldururduk, annemize götürürdük. Daha yedi-sekiz 

yaşındayken rahmetli anneme hiç el sürdürmezdim, hatırlıyorum. 10 

yaşında oldum, minibüslerde çalıştım. Tek vesayet minibüslerde çalı-

şıyordum. Sahilden giderdi, o zaman Beyazıt’ta kunduracılar çalışırdı. 

“Sahilden Beyazıt, Sahilden Beyazıt”… Daha çabuk gidelim, geç kalma-

sınlar diye biz de sahilden sefer yapardık. Biz arkadan başlardık parayı 

toplamaya, tabii dolu olurdu. En aşağı onbeş- yirmi kişi alıyordu. 

SABAHATTIN TURGUT: Çocukluğumuzda bu semtte kimsede araba yok-

tu. Rahmetli Metin Ağabey sonradan bir taksi aldı, taksicilik yapıyordu. 

Sonra taksiyi sattı, yurtdışına gitti. Sonra Bakkal Hüseyin dediğimiz ki-

şinin taksisi vardı, o da oğluna almıştı, o da rahmetli oldu. Metin Ağabe-

yinki Chevrolet, Bakkal Hüseyin’inki Murat 124 tipiydi, o daha sonradan 

alındı. O zamanlar Dodge’lar vardı, Chevrolet vardı, Impalalar vardı ama 

bizim mahallede pek yoktu. Varlıklı kimse yoktu, hepsi işçi kesimiydi. 

OSMAN KAYGUSUZ: 11 yaşına girdiğimde deri fabrikalarında çalışmaya 

başladım. Herkes fabrikanın çok koktuğunu söylerdi. Ben de diyordum 

ki “Altın burası, para kazanıyoruz”. Ekmek parası tabii! Ben çalıştığım 

parayı anneme verirdim. Ustalarımız da çok iyiydi, patronumuz da çok 

iyiydi, ama yabancılar da iyiydi. Yabancılar, Rumlar Türk patronlardan 

daha iyi para veriyorlardı. Ondört yaşındayken ben izin alır, Cuma na-

mazına giderdim namaza, yabancılar da “Gidebilirsin oğlum” diyorlar-

dı. Öyle bırakırdık biz de, namazdan sonra gidip tekrar çalışıyorduk. En 

fazla bir saatimizi almaz.

SABAHATTIN TURGUT: Genelde babalar çalışırdı, aileler evde otururdu. 

Sonradan çocuklar da başladı çalışmaya. Herkes işçi kesimi… Kimisi 

Kazlıçeşme’de deri fabrikalarında çalışırdı, kimi dokumada çalışırdı. 

İplik kumaş dokumada, Mensucat Santralde, Fuat Bey’de, bir kısım da 

sana yağı fabrikasında, Vita’da çalışırdılar. Usta-çırak ilişkisinde ustaya 

aynı baba gibi saygılı olunurdu. Usta ne derse o olur, döverdi de, sever-

di de. Zaten bizi verdikleri zaman babalarımız “Eti senin, kemiği bizim” 

derlerdi. 

OSMAN KAYGUSUZ: Rahmetli babam Unkapanı’nda çalışırdı. İskeleden 

uzun tahtalar alırdı, sırtında gelirdi öyle. Eve hazırlık yapardı. 

Arkadaşlar benim lafımı da biraz dinlerlerdi. Ama Baba Dursun diye 

bir arkadaşımız var, en çok onun lafını dinlerdik. Ben diyordum ki “De-

Osman Kaygusuz’un 
aile fotoğrafı.

Sabahattin Turgut ve 
annesi.
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nize gidelim”, “Yazın” diyordu. Biz de çeşmeye gidiyorduk altı-yedi kişi 

birden.

SABAHATTIN TURGUT: Mahallede oyun oynardık. Çocukluk arkadaşım 

olarak Erdal vardı, Sedat vardı, samimi olduğum Rafet vardı. Tepebağ 

dediğimiz yerde Nuri Amca’nın ve Abidin Bey’in büyük bahçeleri vardı. 

O bahçelere girer, kiminden üzüm, kiminden başka meyve çalardık. Bu-

gün toplanıp bizim bahçeye dalardık, ertesi gün başkasının bahçesine… 

OSMAN KAYGUSUZ: Laz komşular da vardı, Erzincanlı komşular da var-

dı, Bingöllüler de vardı. Birbirimize karşı iyiydik o zamanlar. Kapıları 

açık bırakırdık, bir komşuya giderdik. Ne hırsız girerdi, ne başka bir şey 

olurdu. 

SABAHATTIN TURGUT: Zeytinburnu halkı bir aile gibiydi. Yalnız bura-

sı değil, Telsiz Mahallesi’nde de, Sümer’de de öyleydi. Hani birbirlerine 

mahalle olarak bağlıydılar. Yabancı bir mahalleden gelen biri başka bir 

mahalleye hükmedemezdi, hemen sahip çıkardı mahalle halkı. 

OSMAN KAYGUSUZ: O zamanlar yardım yoktu. Mesela, birisinden borç 

alırdık, hemen geri verirdi. Bir arkadaşım var benim Dursun diye, on-

dan borç alıyordum. Bir de haftalık alıyorduk, alınca gidip borcumu 

öderdim. Hep böyleydik, arkadaşlarla birbirimizden para alırdık, o ida-

re ederdi, ben idare ederdim. O zamanlar çok iyiydi. 

SABAHATTIN TURGUT: Okula başladığımda birinci sınıfı Fatma Süslü-

gil İlkokulu’nda okudum. İkinci sınıfta Telsiz Okulu’na gittim. Bodruma 

koydular bizi, bodrumda okuduk. Oradan bizi Şemsettin Sami’ye gön-

derdiler, üçüncü sınıfı Şemsettin Sami’de okudum. Tarlaydı, yolda gi-

derken ayakkabılarımız çamurda kalırdı, kışın rüzgârdan gidemezdik. 

Bir adım atıyorsak üç adım geri gelirdik.

OSMAN KAYGUSUZ: Hüseyin bakkal vardı, çok iyiydi rahmetli, veresiye 

yazıyordu deftere, doluyordu defter. Haftalık alanlar veya aylık çalışan-

lar gidip borçlarını verirlerdi. Onları iyi biliyorum. 

SABAHATTIN TURGUT: Bayramda beni en çok sevindiren olay akrabala-

rın gelmesi, onlarla haşir neşir olmamız, evin kalabalık olmasıydı. O za-

manlar buralara pek gelen giden yoktu çamurdan. Hatta rahmetli ba-

bam: “Sen dünyaya geldiğinde ben ebeyi sırtlayarak getirdim eve”, derdi. 

Babam hiçbir komşunun kalbini kırmamıştır. Kendi yağıyla kavrulan, 

günde üç posta çalışan bir insandı. Sabah gelirdi, ikindi giderdi, gece 

giderdi. Onun bir kahve hayatı bile yoktu. Bir camisi vardı, camiye gi-

derdi, cami eşrafı tanırdı. Kahvede babamı hiç kimse tanımazdı. Ama 

mesela, bir komşuya bir şey lazım olmuş, gider yardım ederdi. Maddi 

bakımdan ne verdiğini bilmem, çünkü babam “Bir elin verdiğini öbür 

eli görmeyecek” derdi. Babamı da mahallede herkes severdi. Mahallede 

bugün de sorsan “Sefer amcanın yeri başkadır” derler.

Osman Kaygusuz askerde.

Kaleci Osman Kaygusuz.
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Sadettin Sökmen
Rumeli, 1955

Zeytinburnu’na 1959-1960 yıllarında geldiğimiz zaman dayımlarda kal-

dık. O yıllarda Zeytinburnu’nun daha kentleşmeye yönelmeden gece-

kondu mahallesi olmasından kaynaklı sıkıntılar mevcuttu. Zeytinburnu 

henüz ilçe değildi. Yollar çamurlu, akşamleyin evin içinde bir tek lamba 

var. Su yok. “Taşıma suyla değirmen dönmez” derler ya, biz taşıma suyla 

hayatımızı idame ettiriyorduk. 

İlkokul çağlarında misket, yakar top, çizgi vs. oynadık. Çocukluk arka-

daşlarımızdan hâlâ görüştüğümüz insanlar var. İlkokulda daha çok 

aynı semtin çocuklarıyla beraber okuduğumuzdan okuldan çıktıktan 

sonra da mahallemizde top oynardık. Mesela, Bozkurt İlkokulu’nda 

okurken tarlamız vardı, orada futbol oynardık.

EĞLENCEMIZ YAZLIK SINEMALAR

Lale Sineması vardı, yazlık sinemalar vardı. O zamanlar televizyon yok, 

radyo yok. Sadece ekonomik durumu iyi olanların evinde radyo olurdu. 

Muhakkak haftada bir gün bir yazlık sinemaya giderdik. 50 kuruş, 75 

kuruştu yazlık sinemalar, daha sonra 1 lira oldular. Perşembe günle-

ri matineler aile matinesiydi, yazlık sinemalara gittiğimiz zaman tabii 

dünyalar bizim oluyordu. Bizim tek eğlencemiz yazlık sinemalardı. 

HER ŞEYI PAYLAŞIRDIK

7-8 yaşlarındayken akşamleyin arkadaşlarla sözleşir, yarın balığa çıka-

lım derdik. Saat 05.00’te sahile giderdik. Et Balık Kurumunun ve çimen-

to fabrikasının bulunduğu yerde elimle balık tuttuğumu hatırlarım. O 
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kadar temizdi deniz o zamanlar, pırıl pırıldı. Sabahleyin oltayla tuttuğu-

muz balıkları küçük bir tenekeye koyardık. 07.00-07.30’da herkes 2-3 kg 

balık toplar, evine götürürdü. Saat 08.00’de de okula giderdik. 

Rahmetli anneciğimiz, babacığımız eve getirdiğimiz balıkları komşula-

ra da verirlerdi. 10 kg balık tutmuşsan sadece 1-2 kg kendine ayırırsın, 

diğerlerini komşulara dağıtırdık. Ayşe teyze vardı bizim komşumuz, 

Remziye teyze vardı, Saniye teyze vardı, onlara verirdik.

Su dışarıdan getirildiği zamanlarda rahmetli babacığım Sirkeci’den 5 

kiloluk beyaz bidonlardan iki tane aldı bana, “Oğlum bak, eve su geti-

riyorsun, konu-komşu susuz kalmasın, bu bidonlarla komşulara da su 

getirirsin,” diye bize tembih ederdi. Biz iyi niyetle suları çeşmeden geti-

rirdik, komşularımıza da verirdik. 

Bize çok yakın oduncu vardı. Tabii genciz, mahallemizde genç kız-

larımız da var. Odun taşırken utanırdım ben, anneme “Akşam saat 

08.00’den sonra taşıyayım Remziye teyzeye odunu,” derdim. Sırtımla 

odun taşırdım komşularımıza. Tabii odunu getirmekle de iş bitmezdi, 

Ayşe teyze, Remziye teyze “Oğlum, bir saatte bunları kırabilir misin?” 

derlerdi. Baltayı elimize alıp, o odunları kırardık. 

ANNELERIMIZ YAKAN TOP OYNARLARDI

Cumartesi, pazar denizlere gitmek ya da ilçemizden dışarıya çıkmak 

gibi bir alışkanlığımız vardı. 8 yaşlarında, 10-12 yaşlarında, yüzmeyi 

öğrenen bütün arkadaşlarımızla beraber sahile inerdik. Sahilde sabah 

09.00-10.00 gibi yüzmeye başladığımız zaman öğlen acıkırdık, hemen 

denizden midye çıkarırdık. İki-üç odun bulup, bir tenekede midyeleri 

kızartırdık. Midyeler kendiliğinden açılır, orada yan tarafta komşularda 

domates, ekmek varsa alırdık, öğleyin de yemeğimiz buydu. Akşamleyin 

üstümüzü giyinip, en fazla 10 dakikada sahilden evimize gelirdik. 

Sadettin Sökmen, 1975.
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Emine İnanç Camii’nin olduğu yerden mahallemizin sonuna kadar sağ-

lı-sollu bütün evlerde kim oturuyor, kaç kişi oturuyor, hepsini bilirdik. 

Cumartesi, pazar olunca arkadaşlar sokağa çıkarlar, sohbet ederlerdi. 

Bazen akşam saat 11.00’den sonra annelerimiz ebe oynardı. Ben çok iyi 

hatırlıyorum, 12 yaşındaydım, benim rahmetli anneciğim mahallemiz-

deki insanlarla yakan top oynardı. 

KIMSEYE NERELI OLDUĞUNU SORMAZDIK

Öyle tahmin ediyorum 30-40 000 nüfusu geçmezdi ilçemiz. O zaman 

Zeytinburnu’nda, daha çok Karadeniz ağırlıklı ve Rumeli ağırlıklı in-

sanlarımız vardı. Biz kimseye sormazdık, “Sen nerelisin, sen hangi 

memleketten geldin?” Bizim mahalledeki insanlar kardeşimiz gibiydi. 

Ben 35-40 yaşlarına geldiğimde rahmetli annem “Bu bizim komşu şura-

lıydı,” dediği zaman “Allah Allah, hiç sormadım anne,” diye fark ederdim. 

Gizlendiğinden falan da değil, kimsenin nereli olduğunu sormak diye 

bir âdetimiz yoktu.

Kahveye girdiğimiz zaman eğer mahallemizden bir büyüğümüz varsa, 

aynı babamızdan çekindiğimiz gibi ondan da çekinirdik. Ne okey oy-

nardık, ne kâğıt oynardık, ama onlar bize olgun davranarak “Gel oğlum, 

yabancı yok burada,” dedikleri zaman bir rahatlama olur, ondan sonra 

kahveye girer kâğıt, tavla ya da bilardo oynardık. 

O ZAMANKI AŞKLAR HAKIKIYDI

Açık havalarda düğünler olurdu, giderdik. Biraz daha delikanlı olmaya 

başladığımız zaman bir kız bize iki defa bakmışsa tamam, benim ya-

nımdaki arkadaşım kesinlikle o benim baktığım kıza bakamazdı. Elini 

tutmamışız, konuşmamışız ama bana baktıysa o benim artık sevdalım 

ya da yavuklum sayılırdı. 

O kızla bir sene sadece bakışırsınız mesela. O zamanki aşklar çok sı-

cak, çok içten, hakiki, sanal değil, yani bir insanın hayatını doldurabilen 

aşklar ya da bir insanın hayatını bütünüyle saran ilişkilerdi. O zamanki 

yaşamı gerçekten insanlar arıyor.

Çocukluğumuzda Pazar pazarı kurulurdu Zeytinburnu’nda, şimdi ku-

rulmuyor. O zamanlar naylon ayakkabı giyerdik biz, daha sonra ortao-

kula başlayınca rahmetli babacığımla Sirkeci’ye gider ayakkabı alırdık. 

O ayakkabıları paralanıncaya kadar giyerdik. Altı delinince o zamanlar 

pençe yapılıyor. Pençe yaptıracak paramız da pek karşılanmadığı için 

biraz daha idare edelim diye ayakkabıların içine karton koyardık. Fakat 

o kartonlar yağmur yağdığı zaman ıslanıp ayaklarımızı üşüttüğü vakit 

artık bu ayakkabı pençe istiyor derdik. Çocukluğumuz öyle geçti.

Okul arkadaşlarıyla, 1970’ler.
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KIMSE KIMSEYI RENCIDE ETMEZDI

Ramazan aylarında mahallemizde genellikle komşularımızla iftar ya-

pardık. Ama mesela, Ayşe teyzeye akşam iftara gideceğiz, Ayşe teyzenin 

ekonomik durumu iyi değil, babam ya da yakınlarımızdan biri “Oğlum, 

bak akşam onlara gideceğiz. Al şu 10 lirayı alışveriş yap Ayşe teyzeye ver, 

onlarla yemek yapar,” derdi. 

O insan o malzemelerin nereden geldiğini bilmezdi ya da tahmin etse 

bile biz onu incitmezdik. Çünkü o zamanlar birinde bir eksiklik, bir yok-

luk olduğu zaman ben şuna 10 lira verdim, şuna 10 tane şey aldım, buna 

20 tane şey aldım diye karşı tarafı hiçbir zaman küçük düşürmezdik.

1972-1973 senelerinde televizyon çıkmaya başladı. Taksitle televizyonlar 

veriliyordu, radyolar veriliyordu. Biz televizyon alalım diye babamıza 

duygusal sömürüye başladık “Baba alalım, baba alalım,” diye ısrar edi-

yorduk, babam da “Tamam oğlum, alırız” dedi. Zeytinburnu tren istasyo-

nundan indiğimiz zaman hemen yanımızda mobilyacı Ali ağabey vardı 

-o da rahmetli oldu-, ona gittik, dedik: “Biz televizyon alacağız.” “Tamam 

Sadettinciğim oğlum, Mustafa ağabey, alın televizyonu,” dedi. Babam “Se-

net, bir şey lazım mı?” dedi. “Yok Mustafa ağabey, ne senedi, geçerken haf-

tada 50 lira bırakırsın bize.” Mahallemizdeki bütün insanlar bu şekilde 

televizyon sahibi oldu, radyo sahibi oldu. 

10-12 yaşlarındaydım. Hiç unutmadığım Turşucu Bacanak vardı, okulu-

muzun çok meşhur turşucusu… Gece saat 11.00’de bir başlardı sokağın 

başından, “Ciğer turşu, turşudan, Habibe’nin turşusu” bu şekilde bağıra 

bağıra geçerdi, sesi de çok güzeldi. Hemen rahmetli babacığım anne-

me “Hadi hanım, şuradan yarım kilo turşu alalım,” derdi. Şimdi o sözü 

kulaklarımda... Bozaya ihtiyacı yoksa, turşuya ihtiyacı yoksa, yoğurda 

ihtiyacı yoksa da o saatte bir satıcı geçmişse “gecenin 11.00’inde satan 

insanın ihtiyacı vardır, alalım,” dediğini ben çok iyi hatırlıyorum.
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Salih Çetin Uzun
Rumeli, 1954

Nuripaşa Mahallesi’nde doğdum ben. Evimiz tuğla evdi, yani gecekon-

du. Mahallemiz dar sokaktı ve pek öyle kalabalık yoktu. Apartmanlar 

yoktu, iki katlı evler yoktu. İnsanlar birbirini tanıyordu. Yollarımız Ar-

navut kaldırımıydı. Evimizin ortasında bir sofa; sağda solda birer tane 

odamız vardı. Birisi annemin-babamın yatak odasıydı, diğer odada biz 

5 kardeş yatardık.

BABAYA YARDIM

Benim babam aktardı, üç tekerlekli arabası vardı. Şimdi hurdacıların 

kullandığı arabalar yok mu, onlarla pazarcılık yapardı. Kutular içinde 

baharatlar satardı. Zeytinburnu pazarlarına çıkardı. Annem Sümer-

bank Fabrikası’nda çalışırdı o zamanlar. Biz babamıza yardım ederdik, 

arabasını iterdik. Babam topaldı. Gerçi tek başına 2 metrenin üstündey-

di boyu, çok da kuvvetliydi. Biz biraz da yanında alışmak için, ticareti 

öğrenmek için ona yardım ederdik. Boş sokakta oynamaktansa ara-

basını iterdik, pazara kadar götürürdük. Çadır kurardık, icabında tez-

gahta dururduk, satış yapardık. Arabamızı iterken çukurlara çok battık 

öyle, tekerleğimiz patladı, yolda tekerlek değiştirdik.

Annem işe gittiği zaman bizi komşuya emanet ederdi. Fakat komşunun 

evinde kalmıyorduk, gene kendi evimizde kalıyorduk. Üstümüzden ki-

litlerdi kapıyı, dışarı çıkamazdık. Komşu gelirdi, bizi doyururdu. Ufak 

olanların altını temizlerdi. Evde annemizi işten gelinceye kadar bekler-

dik. Asiye Abla ve kocası elektrikçi Ahmet Ağabey uzun sene bizim kira-

cılığımızı yaptı ve bize senelerce baktılar. İyi insanlardı, komşularımız 

çok iyi insanlardı. 
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ZEYTINBURNU’NUN MÜZISYENLERI

Yan tarafımızda Fatma Teyze vardı, karşımızda Kalender vardı. Kalen-

der diye hitap ederdik, soyadları Kalender’di. Sühalar vardı. Zeytinbur-

nu’nda ilk orkestrayı kuran arkadaşlar vardı: Ramazanlar, Karaniler... 

Onlar ilk müzisyenleri buranın. Ben de yaptım müzisyenlik ama ben 

74’ten sonra yaptım. 5 kişilik bir grubumuz vardı, basgitar çaldım. 

Babam perşembe günleri komşulara Kur’an okurdu. Gelirlerdi babama, 

“Mehmet Amca, ölümüze ya da şu kişiye Kur’an okur musun bizim adımı-

za” diye, o da okurdu. Aktar olduğu için bitkilerden ilaç yapıp komşulara 

verirdi. Herkes ona gelirdi hastalık olduğu zaman. Tam olarak bitkileri 

nasıl karışım yaptığını bilmiyorum da onunla beraber Ayamama Dere-

si’nin oradaki boşlukta otlar topladığımızı hatırlıyorum. Orada kaçak 

haşhaş ekerlerdi, onları çizerlerdi, içlerini alırdı; başlarını da biz kopa-

rırdık alırdık. Babam kuruturdu onları, onlardan ilaç yapardı. Ayama-

ma insanın gireceği bir yer değil; dikenlik, otluk bir yerdi. Ondan sonra 

Çobançeşme ve Merter tarafları da araziydi, oralara da giderdik. 

ÇIRAKLIKTAN YETIŞMEK

Hayta gezmeyeyim diye babam beni Kambur Adem diye bir terzinin 

yanına verdi. Benim ilk ustam oydu. Kendisi kamburdu, kısa bir boyu 

vardı. Çok iyi bir ustaydı, sanatkâr bir adamdı. Mesleğimi ilk ondan 

öğrendim. Parmağımı bağladı; ilk yüksük çekmekten başladık, ondan 

sonra elişi yapmaya başladık, sonra ütü yapmasını öğretti. O zaman-

daki ütüler böyle ütü değildi, kömürlü ütüydü. Usta yarı babadır, karşı 

gelemezsin, ne derse onu yapmak zorundasın. Usta dövse bile sesini 

çıkaramazsın, babana şikâyet edemezsin. Çünkü babam oraya teslim 

ederken “eti senin kemiği benim” diye teslim etti. “Ya sanat öğrenecek ya 

da serseri olacak” dedi. Vallahi o zaman bugünkü gibi yelekli takım elbi-

se yaptırırlardı genellikle. O zaman zaten konfeksiyon yoktu ki terziler 

yapardı takım elbiseleri. 

Bayram sabahları bayram yerine giderdik. Mesela aşağıda bir tane bay-

ram yerimiz vardı. Şimdi oraya han yapıldı, büyük bir han yapıldı. Gider 

oynardık. Onun karşısında bir tane yer vardı, Karagöz-Hacivat oyna-

tırlardı. Arnavut’un bağı vardı, oraya da Kampana gelirdi. Kampana, 

bayram çadırının ismiydi. O çadırda cambazlar, denizkızları, eğitilmiş 

hayvanlar getiriyordu. Dans eden köpekler, zıplayan ayılar… 

Çocukluk zamanımızda komşuların çocuklarıyla oynarken öğlen vak-

ti acıktığımız zaman evde olan bir çocuğun annesi, çocuğuyla beraber 

bizi de yemeğe çağırırdı. Bize yağlı ekmek yapar verirdi. Çünkü çocuk 

evde durmazdık, yağlı ekmekle birlikte hem oynardık, hem ekmeğimizi 

yerdik. Böyle geçiştirirdik zamanı.
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Kerim Ağa vardı. At arabası vardı onun, bir de ineği vardı. Oradan süt 

alıyorduk biz. Sert, sinirli bir kişiydi. Biz mahallede en çok ondan çe-

kinirdik, ondan korkardık. En çok da onun evinin etrafında oynardık. 

Çünkü evinin çıkıntısı vardı, biz oraya oturur, gürültü yapardık. Çıkardı 

kızardı bize, bağırırdı. Anamıza-babamıza söylediği zaman da evde pa-

parayı yerdik. Telkin verirlerdi evde; yaramazlık yapmayın, komşuları-

nızı rahatsız etmeyin, gürültü yapmayın, büyüklerinize saygılı olun…

Biz Bulgaristan muhaciriyiz. Biz burada doğduk ama babamlar 1928’de 

gelmişler Bulgaristan’dan, 43’te de Zeytinburnu’nda gecekondularını 

yapmışlar. Ben 1954’te doğdum. İlk Nuripaşa İlkokulu’na gittim. İlk öğ-

retmenimizin adı Ülfet Saydar’dı, ondan sonra Leyla öğretmen, Ayla öğ-

retmen vardı. 4. sınıfta da Ahmet Türksel diye bir öğretmenimiz vardı. 

HEPSI ÇOK KALITELI ÖĞRETMENLERDI

Koray diye bir arkadaşımız çok garibandı. Gerçi biz de garibandık, ba-

bam tek başına bakıyordu eve. Ama Koray’ın kendi de çalışırdı. Evde 

burma tatlı yaparlardı, Koray satardı. Yırtık ayakkabıyla gelirdi okula, 

alacak gücü yok ailenin. Okulda para toplarlardı onun için, giymedik-

lerini ona getirirlerdi.

Eski mahalleyi tabii ki özlüyorum. Çamuruna rağmen, fakirliğe rağ-

men var olan insanlığını özlüyorum. Sevgi, saygı vardı, arkadaşlık, 

komşuluk vardı. Biz hiçbir zaman kapımızı kapamadık, kilidimiz yok-

tu. Anahtarı dışarıda kapının üstüne bırakırdık, komşu gelir içeriden 

biz yokken bir ihtiyacını alırdı, sonra “Ben bunu almıştım” diyerek geti-

rir koyardı yerine. Kürt, Laz, Çerkez, yabancı tanımazdık. Herkes bizim 

için aynıydı ama şimdi insanlar maalesef bölündü.
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Salih Zeki Durmuşoğlu
Trabzon, 1955

Zeytinburnu sokakları taşlı yollardı. Hiç unutmam tabii, kışın, ilkokul 

birinci sınıfta, şu karşıda gördüğünüz Şehit Cihan Karagözoğlu İlko-

kulu, Yeşiltepe İlkokulu’ydu, tabii ben oraya yürüyemezdim, ağabeyim 

beni sırtında taşırdı. Zeytinburnu’nda bizim doğduğumuz yıllarda 

uluslararası anlamda bir göç hareketliliği vardı. Biz o insanlar ile hala 

beraberce, saygı ve sevgi içerisinde yaşıyoruz. 

Zeytinburnu’nda geçirdiğim çocukluk, bugünkü literatüre göre değer-

lendirildiğinde çok güzel bir çocukluktu. Yeşiltepe Mahallesi’nde, Ye-

şiltepe İlkokulu’nda okudum ilkokulu. O zaman barakada başlamıştık 

okula, sonra da okulun binasına geçmiştik. Çalışkan bir öğrenciydim. 

Okulu neredeyse birincilikle bitirmiştim. Zeytinburnu’nda çocukluğum 

geçerken, 10 arkadaşımın 6’sı, 7’si Balkan göçmeni arkadaşlardı. On-

ların epey bölümü sanki Türkçe bilmeyen yapıda ailelerdi. Daha sonra 

Kazakistan, Türkmenistan ve Çin’den gelen Uygur Türk’ü arkadaşlar da 

vardı. Bizim mahallemizde babam, tüccar olarak biliniyordu: Hacı Sabri 

Durmuşoğlu. Tabii o zamanlar hacı değildi. Esnaf niteliğinde çalışan 

insanların çoğu benim babamdan alışveriş yapıyordu. Örneğin Kazak-

ların çoğu dikiş makinelerini babamdan satın alıyorlardı. Babam şim-

diki Tahtakale gibi yerlerden porselenleri toptan getirip satardı. Zey-

tinburnu’nda ender olan ailelerden biriydik. Çünkü telefonumuz vardı. 

Mahalleden biri arandığı zaman, biz çağırırdık onu ve bizim evden gö-

rüşmesini yapardı. 

İlkokul çağlarında, çalışkanlığın bir gereği olsa gerek, yaz aylarında 

gazete satıyordum ben. Yin ilkokul çağlarında, Zeytinburnu iskelesinde 

yüzmeyi öğrendik. O zaman deniz temizdi. 
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Ben ilkokul yıllarındayken, rahmetli babam Almanya’ya çalışmaya ilk 

giden işçilerdendi. Babamın olmadığı yıllarda, annem inek besliyor-

du. Bahçemiz de vardı, mısır gibi sebzelerin yanında meyve ağaçları 

da vardı. Kuyumuz da vardı bahçemizde. Rahmetli anamın yetişmemde 

çok olumlu etkileri vardır. Namaz dualarını öğretmişti bana. Bana öğ-

rettiklerinin üstüne koyarak hala hayatımı geçirmeye çalışıyorum. 

Liseyi İhsan Mermerci Lisesi’nde okumuştum. Biz orada okurken cum-

huriyetin 50. yılı kutlamaları vardı. Bana da okulda cumhuriyetin 50 yıl-

da geldiği noktayı inceleme görevi vermişlerdi. O incelemeyi yaptıktan 

sonra, vatan millet sevgim biraz daha arttı. Çünkü savaştan çıkmış bir 

ülke, toplu iğne bile üretemeyen ülke, şimdi çok iyi bir seviyede karşı-

mızda duruyor. Fabrikalaşma vs. anlamında söylüyorum. 

Biz yardımsever bir aileydik. Bizim aile yapımız buydu. Hatta şöyle de 

ifade edebiliriz: Biz ticaretle uğraşıyorduk. Daha sonra Durmuşoğlu Ti-

caret diye bir firmanın sahibi olduk. Bugünkü modern anlayışa uyan, 

Tüpgaz bayiliği de yapıyorduk biz. Tüpün olmadığı zamanda tüp işi ya-

pıyorduk biz. Ramazan ve Kurbanlarda, dinimizin emrettiği paylaşmayı 

zaten toplumumuz yapıyordu. Yine benim çocukluğumda Ramazan ay-

larında yardımlaşma oluyordu, oruçlar tutuluyordu, bir de iftar ederken 

misafir geldiyse ne ala! Ramazanlar gösterişten uzak yaşanırdı. Bayram-

Annesi Hacıemine 
Durmuşoğlu ile 
birlikte, 1975.
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larda da şu anki 15 Temmuz meydanının, hemen yukarısında bulunan 

askeriyenin önündeki boş alanda bayram eğlenceleri düzenleniyordu. 

Lunapark gibi alanlar kurulurdu, tiyatro gibi gösteriler yapılırdı. 

1970’li yıllara kadar, Seyitnizam ve Tepebağ gibi mahalleler bomboştu. 

Hatta o kadar boş oluyordu ki, geceleri geçmeye korkulurdu. Tabii son-

raki göç dalgalarıyla o mahalleler dolmaya başladı. 

Dediğiniz gibi bizim çocukluğumuzda epey sinema vardı. Sadece ço-

cukluk yıllarına kaçmayalım, gençlik yılları da denilebilir. Arkadaşlarla 

oynayan filmlere giderdik. Film izler, çekirdek çitlerdik. Sadece sinema 

değil, başka etkinlikler de olurdu. Örneğin Zeytinburnu’na ilk defa bir 

dönemde Abdulhak Hamit İlkokulu’nun olduğu yerde tiyatro sergilenir-

di. Sonra Sinema Zengin vardı aşağıda deponun olduğu yerde orda yine 

tiyatro oyunları arada bir sergilenirdi. Çok fazla olmuyordu maalesef. 

Tabii ki bu gelişme güzel bir şeydi sosyalleşme anlamında olsun yeni 

bir şeyleri öğrenme açısından olsun çok güzel bir şeydi. Bir de bizim 

gençlik yıllarımızda Zeytinburnu’nda yaşayan bizler komşu ilçemi olan 

Bakırköy ile aramızda çok değişik bir rekabet vardı sanki. Bu rekabet 

sanki Zeytinburnu insanında vardı ve biz onu hissetmemeye çalışıyor-

duk. Bugün dahi aynı düşüncedeyim. Şu anlamda insanın nitelikliliği 

kendisinin var oluşu ile olduğu gibi ilerlemeyle başka bir boyuta geçer. 

En başta söylediğim Allah’a inanmışlık kavramında insanın üstünlüğü 

yoktur, üstünlük Allah’a mahsustur. Diğer şeyler mevcut yaşam içinde 

kazandıklarınızsa o zaten siz kazancınız ama o size üstünlük sağla-

maz. Makam, mevki, para. Önemli olan bunları niçin kullandığınızdır. 

Eşi Asuman Sula 
Durmuşoğlu ile birlikte, 
Bodrum, 1976.
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Biz o konudaki çelişkiyi de Bakırköy’ü hep geçmeye çalışırdık ve hep 

geçerdik. Bizim yıllarımız böyle geçmişti. O zamanlarda biz ortaokulda 

folklor ile dünya 2.liği alan bir okulduk. Liseler arası yarışmalar olur, 

çalışkanlar olarak bizi müsamerelere gönderiyorlardı. Biz kendi oku-

lumuzda birincilik yarışı yapar, sonra 3-4 kişi de yarışmalara katılır-

dık. Bu yarışmalar, birbirimizi geçmekten çok fikren bilgi ile geçmek 

anlamındaydı. Bu anıların gelecek nesillere taşınması, taşınabilmesi de 

önemlidir. Biz eğer ki çocukluğumuzda yaşadığımız güzellikleri dün-

yanın neresinde olursa olsun gelecek nesillerin kendi anılarını yaşaya-

bilecekleri bir çevre bırakmıyorsak o zaman onların haklarını da gasp 

ediyoruz gibi geliyor bana. Bunu yapmamalıyız. Benim çocukluğumun 

anısı böyle yaşayacak. Ben böyle yaşanmasını istiyorum. Zeytinburnu 

güzel bir ilçe, dünyanın en önemli ilçelerinden biri. İdareciler bundan 

sonra inşallah bu tür değerlerimizi yaşatmak için de çaba gösterirler.
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Salim Bahçekapılı
Trabzon, 1940

O GÜNLERIN SICAKLIĞI BAMBAŞKAYDI

1955 senesinde ağabeyimin yanına geldim Zeytinburnu’na, o zamandan 

beri buradayım. 

Zeytinburnu yolu olmayan, çeşmesi olmayan bir yerdi. Bakırköy’den 

gelen yol Ermeni Hastanesi’nin oraya kadar giderdi. Oradan Göğüs 

Hastalıkları Hastanesi’ne giden bir yol vardı. Başka yol yoktu, her taraf 

çamurdu. Araba yoktu. İstanbul’a gitmek için Yedikule’den tramvaya bi-

niyorduk. Arada sırada tren çalışırdı, trene binerdik. Kazlıçeşme’de 60 

kuruşa dolmuşlar kalkıyordu, onlarla Beyazıt’a giderdik.

Pastacı yok, simitçi yok. Her tarafta üzüm bağları, domates ekilen tarla-

lar vardı. Dolap beygirleri vardı. Kuyulardan su çıkarıyordu. Zeytinbur-

nu köyü andıran bir yerdi kısaca. Yolların bir kısmını kendimiz yaptık. 

Taşocaklarından taş; Yedikule’de Gazhane’den kömür tozu alarak so-

kakları döşerdik. Kanalizasyon yoktu, su yoktu. Su için kuyu başında 

kadınlar kavga ediyordu. Bütün o zorluklara rağmen o günkü sıcaklık 

bambaşka bir şeydi.

HERKES BIRBIRINE HÜRMET EDERDI

Pazara giderdik. Yaşlı kadınlar aldıklarını taşıyamıyordu, yardım eder-

dik. Tramvayda yaşlılara yer verirdik. Yaşlılara hürmet çok önemliydi. 

Kimse bir yaşlı gördüğü zaman onu umursamazlık etmezdi. 

O zaman kahvelerde çay içilecek yerle oyun oynanacak yer ayrıydı. Biz 

kahveye gittiğimiz bizden yaşlılar varsa oyun oynamazdık. 

Ramazanlarda fırınlarda, börekçilerde pide yaparlardı. Yaşlı insanlar pide 

kuyruğuna geldiğinde sıramızı onlara verirdik. Onları bekletmezdik. 
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Çıraklığım Gedikpaşa’da geçti. Gedikpaşa’da fırına giderdik sıcak pide 

almak için, orada Rum ve Ermeni vatandaşlar da pide alırdı. Ramazan’ı 

onlar da yaşarlardı yani. Bazı kadınlar bize “Oğlum, ben öndeyim, sen 

arkadasın, sana da pide alayım” derdi. Yani biz onlara hürmet ederken 

onlar da bize samimi davranırdı. İnsanlar saygılıydı o zaman. Gayri-

müslimler ramazanda sigara içmez, bizim karşımızda alenen yemezdi. 

Meyveler olduğu zaman bahçelere gider, yiyip yiyemeyeceğimizi sorar-

dık. “Çıkın, alın, yiyin” derlerdi. Dut yemek için Beyoğlu’na çıkardık. 

ZEYTINBURNU GELIRI BOL BIR YERDI

Zeytinburnu’na 1948’de oturma izni verildi. O zamanlar nüfus azdı ve 

hiç gelişmemişti. Su yoktu mesela. Veliefendi’de bir çeşme vardı. Yeri 

hala bellidir, fırının arkasında. Oradan arabayla su getirirlerdi, mahalle-

ye dağıtırlardı. Bazı kuyulardan da kendimiz su çekip evlere getirirdik. 

Yoğurt satan vardı, balık satan vardı, paça yapmak için paça satarlardı. 

Oturduğum gecekondu tahtadan yapılmıştı, iki odası, bir de tuvaleti 

vardı. Banyosu ve mutfağı yoktu. Onları sonradan biz kendimiz yaptık. 

Zeytinburnu’nda şube başkanlığı vardı, belediye başkanlığı yoktu. Hep 

şube başkanlığı oldu, yani belediye başkanı olmadı. Aslında bana göre 

Zeytinburnu geliri çok olan bir kazaydı. Zira kum, demir, kömür hepsi 

buradan satılırdı. Dericilerin hepsi buradaydı. Otogar dahi buradaydı. 

Buranın geliri fazla olduğu için burayı hep şube başkanlığı olarak bı-

raktılar. 

AFGAN ETKISI

Deri sanayini Zeytinburnu’na tanıtan Afganlılardı aslında. Burada yal-

nız trenlerde çalışanlar ve otobüs şoförleri deri ceket giyerdi. Afganlılar 

geldikten sonra 2 cm deriyi bile birbirine eklediler. Kapalı minibüslere 

cam açtılar, kapılarını değiştirdiler, dolmuş yaptılar. Bunlar Zeytinbur-

nu’nda en çok göze çarpan şeylerdi o dönemde. 

Çarşamba pazarının orada oturan Rizeli Doğanlar vardı. İnsanlara çok 

yardımcı olurlardı. Sorulan adrese seni götürür, mahalleye yabancı 

adam sokmazlardı. Esnaf dükkânları da mahalleye sahip çıkardı. Mu-

ammer diye bir arkadaş vardı, bazen manavlık, balık zamanı da balık-

çılık yapardı. Muammer bir kıza biri laf attığı zaman kendi çocuğu gibi 

o kıza sahip çıkardı. Kasaplar, fırıncılar hepsi böyleydi. Yani insanlarda 

bir samimiyet vardı ve her gittiğin yerde de aynı şeylerle karşılaşıyor-

dun. O kadar kendimizi güvende hissederdik ki kapılar açık yaşardık.
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Sebahattin Bektaş
Sakarya, 1957

Ben 1964 senesinde Sakarya’nın Akyazı ilçesinden çıkarak babamla be-

raber, rahmetlik halamı yanına geldim. Çocuktum, 7 yaşındaydım, ilko-

kula burada başladım. 

Komşularımız çok iyiydi. Bir hırsızlık, arsızlık, terbiyesizlik, namus-

suzluk bilmezdik, kapılarımız açık yatardık. Evimizin önünde bir tane 

asma ağacı vardı bizim. Gecekondu tabii, bahçesi var. Yazları o asmanın 

altında yatardık. Hiç tedirgin olmazdık. İnsanlarla aramız çok iyiydi, 

komşularla birbirimizin evlerinde yatardık. 

ISIMLERI TEK TEK HATIRLANAN KOMŞULAR

Müdür Ahmet Amca vardı bizim, Allah rahmet eylesin, mahallenin ba-

basıydı. Mustafa Karpuz, Alışveriş yaptığımız bakkalımız Şükrü Kara-

demir… Hepsi iyi insanlardı. Hüsniye Abla da muhtar gibi bir kadındı, 

mahalleye analık yapardı. 

Biz 7 kardeştik. Bir gece, konduda yangın çıktı, sanırım gaz lambasın-

dan… Komşular yetişmeseydi o gece kurtulamazdık. Hüsniye Abla kom-

şuların başını çekiyordu. Zaten en başta o görmüş yangını. Gecenin 1’di, 

biz uyuyorduk. Komşular kapıya dayanınca uyandık, kuyu da vardı evi-

mizin önünde, oradan su çekerek evi söndürdük. 

Bir başka komşumuz Ali Dayı, çocukken bize gazete aldırırdı. Gözü-

nün içine bakardık ki dayı bizi göndersin. Öyle bir adamdı. Abdi Ağabey 

vardı Maçkalı, o da çok iyiydi. Yorgancı Saffet Ağabey vardı, elde diktiği 

yorganları ucuza satardı. Çok iyi yorgan yapardı o Saffet Ağabey, özel si-

parişler yapardı. İyi bir insandı, müşterisi de boldu. Siparişi çok olurdu, 

biz de onun yanına çok gider; çayını, kahvesini getirirdik. 
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Bana çok yardımı dokunan bir Ahmet Ağabey vardı. Sayesinde iş güç sa-

hibi oldum zamanında. Bana sermaye vermişti. Borcumu ödedim gerçi 

ama olsun yardımını unutamam. Allah rahmet eylesin, o da öldü gitti. 

GECE DIŞARI ÇIKMAK IÇIN AYA BAKARDIK

Elektrik yoktu. Gece dışarı çıkmak için gökteki aya bakardık, ışık var mı 

diye. 1964’te geldik buraya, 1974’te evimize elektrik alabildik. Evimiz iki 

göz gecekonduydu, çok alçak yapılmıştı. Hiç unutmam gündüzleri za-

bıtalar gelmesin diye çatıyı indirirlerdi. Çünkü çatısı olan evi yıkıyordu 

zabıtalar. Geceleri yeniden yerine takarlardı. 

Yedi kardeştik biz, ikisi vefat etti sizlere ömür, beş kardeş kaldık. Yedi 

kardeş aynı odada yatardık. Kış sabahları karanlık olurdu. Okula gide-

ceğimiz zaman ben ağabeyimin pantolonunu giyerdim, kardeşim be-

nim çorabımı giyerdi. Karmakarışık giyerdik o karanlıkta, sonradan 

fark ederdik ne giydiğimizi.

 

YOKLUK ÇOKTU

Rahmetli babacağızım buraya geldikten bir sene sonra 1965’te öldü. 37 

yaşında 7 çocuk bıraktı anneme. Rahmetli anacağızım çok cefa çekti. 

Babam vefat ettiğinde bizim en büyüğümüz 13 yaşındaydı, en küçüğü 

beşikte 6 aylıktı. Anacağızım bizi sütle inek bakarak, ona buna yevmi-

yeciliğe giderek, çayır biçerek büyüttü. Buralar hep çayırlıktı Merter’e 

doğru. Ben de ilkokula giderken simit, galeta sattım; ayakkabı boyacılığı 

yaptım eve katkı olsun, diye. Öyle bir lüks yemeğimiz olmadı. Annem 

karalâhanayı doldururdu tepsiye, dökerdi önümüze. Ya tarhana çorba-

sı, ya patates, ya bulgur pilavı, bir tepsimiz vardı, o tepsiye dökerdi, yer-

dik. İneğimiz olduğu için ayranımız, yoğurdumuz eksik olmazdı. Rah-

metli anacağızım bize böyle baktı, Allah razı olsun. 

Biz 3 kardeş aynı anda okula gidiyorduk. 7 kardeşiz, 3 kardeş aynı anda 

okula gidiyorduk. Ağabeyim, ben, benim bir küçüğüm… Elimize 25 kuruş 

veremezdi annem, nereden verecek? Simidi yarım yarım alıyorduk. Bir 

simit 25 kuruştu, 15 kuruşa, 10 kuruşa yarısını simitçiden satın alıyorduk. 

Ayakkabı yoktu. Ankara lastiğini neresinden patladıysa orasını dikerek 

giyerdik. Sonra rahmetli anacağızım bana bir çift naylon ayakkabı aldı, 

yarı açık böyle, yazlık giyerdik onları, bir sevindim, bir sevindim. Fakat 

arkadaşlarla beraber Zeytinburnu sahilinde denize gittiğimiz bir gün 

naylon ayakkabıyı çaldırdım. Eve geleceğim, gelemiyorum korkudan. 

Bulvar Caddesi patika bir yoldu. Oradan okula giderdik. Yol üstünde 

inekçiler, ahırlar olurdu. Çamur yol. Asfalt yok. Biz okula giderken ba-

zen kitapları koynumuza koyar, o yolun sonunda Lale Sineması’na ka-

çardık. Zeytinburnu’nun her sokağında aşağı yukarı anılarımız var. 

Zeytinburnu, 1977.

Kardeşi Tekin Bektaş ile 
Beyazıt’ta dükkanda, 1975.
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Şimdiki Real İstanbul evlerinin oradan suyumuzu taşırdık. Sayacı der-

lerdi böyle uzun bir sopa, bir ucuna bir kova, öbür ucuna bir kova sırtı-

mıza alır, oradan buraya eve su taşırdık. Eşeklerle su taşıyan sakalar da 

vardı ama biz kendimiz taşırdık. Sonra sokak çeşmeleri yapıldı. Anala-

rımız çeşme başında sabahlara kadar beklerdi, nöbeti biz devralırdık, 

sırayı beklerdik ki su sırası gelsin.

TELEFON OLMADAN BULUŞMAK

7 çocuğu geçindirmek, onların her türlü ihtiyacını karşılamak, yeme-

ğini hazırlamak, okuluna göndermek, evlendirmek kolay bir şey değil. 

Komşulardan yardımcı olan çok oldu bize. Kimse kimsenin namusu-

na bakmazdı o zaman. Hatta herkes birbirinin namusunu sahiplenirdi. 

Kızlar da o zamanlar çok terbiyeliydi, saygı vardı, ağabey-kardeş ilişki-

ler vardı. Bir kere arkadaşlıkta dürüstlük çok önemliydi. İletişim araçla-

rı olmadığı halde nasıl buluşurduk, ben de bilmiyorum. Anında 10 kişi, 

15-20 kişi oluyorduk. Birbirine haber veriliyordu, hemen toplanılıyordu. 

Arkadaşlarımızın evine gider, kalırdık biz. Anaları anamızdı, babaları 

babamızdı. 

SAVAŞ HIKAYELERI

Ramazanlarda ufak olmamıza rağmen oruç tutardık. Annem bizi sahu-

ra kaldırınca ne yemeğimiz varsa koyardık ortaya yerdik. Komşularımız 

da yaptıkları yemeklerden verirlerdi. Gecenin o saatinde birbirlerine 

ikramda bulunurlardı. Biz halamlarla dip dibe yaşıyorduk, yemekleri-

mizi alıp verirdik. Televizyon olmadığı için birbirimizle şakalaşarak; 

öyküler, hikayeler, masallar anlatarak birbirimize, oyunlar oynayarak, 

eğlenirdik. Zaten eski günlerin en çok sohbetini özledim. Kimisi Bal-

kan Savaşı’na katılmış, kimisi Sakarya Savaşı’na, kimisi Dumlupınar 

Savaşı’na, babası Çanakkale Savaşı’na katılmış insanların hikayelerini 

dinlerdik. Başka bir eğlencemiz yoktu, ama doyamıyorduk o sohbetlere.

Eşi Naile Bektaş, Osman Kaya 
ve ailesi ile, İzmir Fuarı, 1980.
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Sebahattin Savaşkurt
Arnavut, 1953

Köyden bir farkı yoktu burasının… Yemyeşil bir doğa cenneti … Envai 

çeşit meyve ağaçları, bamya tarlaları, buğday tarlaları vardı burada… 

Büyük ihtimalle burası İstanbul fethinde kuyular bölgesi ve köşklerin 

olduğu yerdi. Bizim çocukluğumuzda da mesire yeriydi. Kocamusta-

fapaşa’dan insanlar buraya piknik yapmaya gelirlerdi. Faytonlarla biz 

marul satardık onlara, kıvırcık salata verirdik. 

ISTANBUL’UN FETHINE DAIR TAHMINLER

Çırpıcı Çayırı’nın orada büyük bir kaynak suyu vardı ve çok kuyu ol-

masının sebebi de o kaynak suyuydu. Ben öyle tahmin ediyorum ki 

İstanbul’un fethinde Fatih Sultan Mehmet’in orduları büyük ihtimalle 

buraya yerleşmişlerdi. Kuyular ve bahçeler onların lojistik desteğini 

karşılıyordu. 

Narenciye haricinde aklınıza gelecek her türlü meyve burada vardı. 

Kiraz, elma, armut, kayısı, dut… Bu yüzden buradanın önceki adı Te-

pebağı Dutluk Mevkii’ydi. Yukarısı Cevizlibağ, ceviz ağaçlarıyla meş-

hurdu. Üzüm bağları da çoktu, envai çeşit üzümler… Rahmetli Muhar-

rem Amcamız vardı, çocukken bahçesinde ona yardım ederdik. Büyük 

de bir havuzu vardı bahçede. Büyüklerin anlattığına göre o zamanlar 

rahmetli Müzeyyen Senar, Hamiyet Yüceses gelip havuz başında şarkı 

söylerlermiş. 

BIZIM TARIHI EVLERIMIZ NEDEN DURMUYOR?

Zeynep Değirmencioğlu’nu hatırlar mısınız? Ayşecik, Ömercik çocuk-

ken gelip burada pikniğe yaparlardı. Böyle bir anımız var. Tabii biz de 

çocuğuz tabii o zaman, onlar geldiği zaman bütün millet Tepebağı’na 
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toplanırdı: “Ayşecik gelmiş, Ayşecik gelmiş” Burada geldikleri bazı aile-

ler vardı. Buradaki eski binalar ahşaptı. Bizim tarihi evlerimiz niye dur-

muyor? Tabii İstanbul deprem bölgesi olduğu için taş binadan ziyade 

ahşap binalar yapılmış. O yüzden durmuyorlar. 

KÖŞKLER BÖLGESI

Halim Bey Köşkü, Necati Bey Köşkü, Mithatpaşa Köşkü, Abidin Bey Köş-

kü, Hazım Bey Köşkü, Necmettin Bey Köşkü, buralar hep köşk olarak ge-

çiyordu. Daha sonra Şabanağa gecekondu oldu. Elektrik 72’lerde falan 

geldi. Gazeteyi ortaokula başladığım zaman; telefonu askere gittiğim 

zaman gördüm. 

Bakkal olarak bir Rıdvan Amcamız vardı, o da sigara satmazdı. Ben 

rahmetli Destan Amcam’la Silivrikapı’ya giderdik, Kazım Bakkal vardı 

Silivrikapı’da, onda herşey vardı. Şimdiki büyük marketler, zincir mar-

ketler yok, o zaman sadece bakkal var. Amcam Üçüncü sigarası alırdı. 

Rahmetli Nusret Ağabey ise Yenice sigarası içerdi. Yenice sigarası 225 

kuruştu. 2.5 lira demir para vardı böyle, üstünü bana bırakırdı. 

Ben buradan koşarak giderdim Silivrikapı’ya, mezarlıkların arasından. 

Yol Balıklı Rum Kilisesi’nin olduğu yerden geçerdi yol. oradan yol öyley-

di. Direkt böyle gider, Silivrikapı’dan sigara alır gelirdik. 

Çocukluğumuz çok güzel geçti, anlatmakla olmaz, yaşanması gereken 

bir şey. Bir kere ben rahmetli babamdan dayak yedim. Biz ekin tarlala-

rında ekin ekerdik o zaman, ekinler tam mayıs ayında boy vermişlerdi. 

Çocuğuz tabii o zaman, ekinlerin arasına girdik, saklambaç oynadık. 

Rahmetli babacığım bana bir-iki tokat attı, amcamın kızı Adile ablam 

var, o elinden zor aldı. Bir daha da ben babamdan dayak yemedim, o 

dayak bize ders oldu. Aslında çocukluğumuzda komşularımızdan bir 

tane şikâyet eden olmadı. 

KIZ TARAFI, ERKEK TARAFI: SORUŞTURMALAR…

Eskiden rahmetli babam bakkal olduğu için birini arayan, kız isteyecek 

olan babama gelip sorardı. “Şu kız için Abdurrahman Amca, ne dersin? 

Atıyorum, Ahmet’in kızı nasıl bir insan” veyahut da kız tarafı gidip “Bi-

zim kızı Mehmet’in oğlu istiyor, ne dersin, çocuğun alkolü, vesairesi var 

mı” diye sorarlardı. Eskiden böyle bir gelenek vardı bizim orada. 

Biz kimseye yan gözle bakmış değiliz. İnanın ben bunun sıkıntısını çek-

tim. Benim evliliğim biraz geç oldu, tabii mutlaka bir şey hissetmişizdir 

ama aman ayıp olmasın, bu babamın arkadaşı, yok ağabeyi benim ar-

kadaşım, öyle sıkıntılardan ağzımızı açamadık. Aslında bunlar geçici 

hisler değildi, çoğunluğu evlilikle biten bir hikâyeler olurdu. 

İnanın bazen eski mahallemiz, eski ağaçların olduğu yer, eski yaşam 

tarzı rüyalarıma giriyor.
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Sebahattin Sönmez
Sinop, 1953

Mahallemiz ağaçlar, çiçekler, yeşilliklerle dolu dar, çamurlu sokaklar-

la doluydu. Temiz alanlar, tarlalar da vardı. Bizim bulunduğumuz yer 

daha çok araziydi.

Kara çarşaflıydı annem, Yeşiltepe’de oturuyorduk, ekmek almaya gider-

ken camdan annemi izlerdim. Ekmek aldığı yeri, yolu… Hemen arkasın-

dan kara tren geçerdi, onu da görürdük. Bizim evin camından trenin 

geçtiğini görürdük. 

Trenlere kaçak biner maçlara Halkalı’ya giderdik. Bizim lüksümüz Me-

nekşe deniziydi. Ailece ya da arkadaşlarla giderdik. Diğer eğlencemiz 

de futboldu. Sürekli futbol oynardık, top oynardık.

KÖR MEHMET’IN AYVALARINA DALALIM

Çocukluğumuz gayet güzel geçti. Yokluk içerisindeydik, bütün aileler 

öyleydi. Yokluk vardı, ama mutluluk vardı, huzur vardı. Hep aynı düzey-

de insanlar olduğu için herkesin kapısı açıktı. Burada hiç kilit kullandı-

ğımızı hatırlamıyorum, çocukken de öyleydi. 

Karnım acıksa atlardım komşunun bahçesinden bir şeyler alıp yerdim. 

O zamanlar işte kör Mehmet’in ayvalarına dalalım, atıyorum, hadi Ya-

kup’ların cevizlerine dalalım, işte Haşmet amcanın eriklerine gidelim 

der, atlar hep beraber gider yerdik. Yani markete gidelim de 2 kilo bir 

şey alalım yok bizde, Her taraf meyve doluydu, bizim bahçede dört çeşit 

meyve vardı. 

Yokluk vardı, ama dert etmezdik. Çünkü benim ayakkabım yoksa öbü-

rünün de yoktu zaten, hepimiz aynı plastik ayakkabılardan giyerdik. 

Benim dönemdeki çocukların hepsinin ayaklarının dış taraflarında pas 
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vardır. Çünkü o zamanlar tokalı ayakkabı vardı, en lüks onu giyerdik 

başka bir şey yoktu. Tokalı ayakkabılarımızı pırıl pırıl yıkardık. 

Mutluyduk, mahallenin kızları, erkekleri hep bir arada oynardık. Bizim 

bu mahalleden iki sefer yabancı bir delikanlı geçsin, üçüncüye geçirt-

mezlerdi, hemen çevirir, kimsin, nesin sorarlardı. Mahallenin kızlarına 

sahip çıkılırdı. Herkes bacı-kardeş gibi birbirine yakındı. Herkes birbiri-

nin evine girip çıkıyordu, rahattı. Herkes birbirini tanırdı. 

PERDE KUMAŞINDAN PANTOLON

Okulda kafası çalışan bir öğrenciydim. Ama gün olurdu pijamayla oku-

la giderdik yokluktan. Bizim kahve vardı o zaman, babam oraya ufak 

bir tiyatro salonu yapmıştı. Tiyatro salonun perdesiyle benim okula git-

tiğim pantolonumun kumaşı aynıydı. Annem hem oraya perde yapmıştı 

hem bana pantolon yapmıştı aynı kumaştan, öyle yaşadık.

 Zor günler yaşıyorduk. Çok yokluk vardı. Babam çalışmıyordu. Babam 

işe gitmediği zaman para yoktu evde, annemle kavgalarını hatırlardım. 

“Çocuklar ne yiyecek?” diyordu. Babam diyordu ki: “Şeftali yesinler.” Şim-

diki çocuklar hiçbir şey beğenmiyor. 

Gaz yok, pirinç yok, yağ yok, o dönem 79’da Almanya’ya gitmiştim, hiç 

unutmam, 3 ay kaldım orada, kardeşlerim vardı. Gelirken buraya en bü-

yük hediye olarak margarin getirirdim. Benim iki çocuğum vardı, on-

larla beraber gece kalkardık, 250 gr. kıymayı fazla alalım diye Et Balık 

Kurumunda saat gece 03.30-04.00’te erkenden kuyruğa girerdik. 

Evlere tankerle su gelir 15 günde bir, haftada bir… Bidonlarla su taşır-

dık. Benim hanım o yüzden bir çocuğumuzu düşürdü. 

Komşular birbirlerine bırakıyordu çocuğunu. Zaten fark etmezdi ki so-

kaktaydı bütün çocuklar. Akşama kadar sokakta oynardı çocuklar, bir 

Şair Kazım Sönmez, 
Sebahattin Sönmez, Nimet 
Sönmez, Yavuz Çöloğlu, 1970.
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şey olmazdı. Acıktığında sürersin ekmeğin üzerine kırmızı biberi, zey-

tinyağını dökersin… Ya da Meliha abla biber kızartırdı, getirirdi bize, 

öbürü başka bir şey yapar getirirdi yerdik. Öyle geçerdi gün akşama 

kadar.

ÇOCUKLUĞUMUZDA ÖĞRENDIĞIMIZ SAYGI TÜM HAYATIMIZI ETKILEDI

Ramazanlarda benim çocukluğumda bütün mahalle bizim eve dolar-

dı, tombala oynardık. Geceleri annem onlara yemek yapardı. İftar za-

manları iftar saatini beklemek, pide kuyrukları… Çok güzel zamanlardı. 

Olan olmayana veriyordu. Oruç tutana saygı vardı tabii, sokakta yiyen 

içen kimseyi göremezdin. Ramazan’da sokakta biri sigara içecek, öyle 

bir durum göremezdin. Adam yiyorsa bile gidiyordu, görmüyordun. 

Oruç tutup tutmamak herkesin kendi bileceği işti, ama yine de biz her-

kes oruç tutuyor zannediyorduk. 

Sonraları da o kültürü kaybetmedik biz buralarda, ama saygı tabii gös-

teriyorduk. Zaten o bizim kültürümüzde olan o saygı tüm hayatımızı 

etkiledi bizim. Saygı, saygı deyip belli bir şeyleri değiştirip atılım yapa-

mıyorsunuz. Baba öne çıkıyor, ağabey öne çıkıyor, bir şey diyemiyorsu-

nuz. O saygı müthişti. Sadece bizde değil, hemen hemen bütün ailelerde 

öyleydi. Mesela bir büyük gelecek de ben geçerken oturacağım. Öyle şey 

yok, korkudan değil, saygıdan…

KAMYONLARA DOLUŞUP MAÇA, PIKNIĞE GIDERDIK

Bayramda büyükler gelirdi, harçlık verdiği zaman sevinirdik. Dayım 

vardı benim, dayım gelirdi, gelsin diye hep onu beklerdim. Şimdi Mar-

mara Forum’un olduğu yer bizim piknik alanımızdı. Orada hem futbol 

sahası vardı, hem mesire alanıydı. Gençlikte boş hafta sonları oraya gi-

derdik, gezerdik. Bir de ayrıca mahallenin maçı varsa toplanırdık bura-

dan, bütün mahalle kamyonlara binerdik, bütün mahalle maça gelirdik. 

Piknik alanlarına giderdik uzaklara. Mesela, Haramidere bize çok uzak 

gelirdi, oralara giderdik. Bütün mahalle, hep beraber pikniğe gidiyoruz 

diye organize olurdu. Kimisi kamyona, kimisi otobüse doluşurdu. Ara-

bası olan pek yoktu o dönemler.

 Ben 15-16 yaşındayken Sefaköy’de futbol oynuyordum. Maç biterdi, bi-

zim Yeşiltepe Mahallesi’ne yürüyerek gelirdik. 

HER ÇOCUK ÇALIŞIRDI

Bizim dönemimizde çocukların hiç parası olmazdı. Her fırsatta çalışır-

dık. Boş olduğumuz an hemen ya galeta ya susam bir şey alır satardık 

veyahut da hurda toplamaya çıkardık. Hurda toplamaya da Merter’de 

İstanbul çöplüğü vardı, oraya giderdik. İşte camları ayrı, bakırları ayrı… 

Arkadaşlarıyla, 1970.
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Hurda toplamayan, galeta satmayan çocuk yoktu, para yok çünkü, mec-

bursun, gidiyorsun oralara harçlık çıkarıyorsun. Hurda meselesini ai-

lem pek bilmezdi. 

Her çocuk çalışırdı. Bizim için tatil yoktu, ya galeta alacaksın ya Koska 

helva alıp satacaksın… Bizim tatilimiz oydu. 

Mahallede Sıtkı amca vardı bizim, bir de kör bakkal vardı. Ali bakkal 

vardı. Peynirle zeytinden başka hiçbir şey yoktu bizim Ali bakkalımızda, 

aradığın her şeyi bulamazdın, ama Ali amca yıllarımızın bakkalıydı. Pa-

ran olmadığında gidersin, borç para verirdi Ali bakkal, öyleydi. 

Sıtkı amca vardı, gene o da muhacirdi arka tarafta, Sıtkı bakkalın kiraz-

ları vardı, onlara da çok giderdik, Sıtkı amcanın kirazlarına dalardık. 

Mahallenin bakkalları iyi insanlardı. Zaten kendi komşun, o da kendi 

durumunu biliyor, yardım ederdi. Veresiye defterleri vardı, parası olma-

yan deftere yazdırırdı. Bakkallar o zaman canımızdı bizim. 

Genelde bizim Yeşiltepe Mahallesi’nde en fazla Giresunlular vardı o za-

man, Sinoplular vs… Arkada 74. Sokağın olduğu yerlere Kürt mahallesi 

derdik. Malatyalılar vardı, Pötürgeliler vardı. 

Kumluk vardı, daha o zaman bu gecekondular yapılırken orası kum-

luktu. Adı kumluk kalmıştı. Konyalı Camine doğru çıkarken kumlukta 

oynardık oralarda, bu taraflar yeşillikti. Bulvar Caddesine giden yolda 

50-100 metre ilerisini göremezdik. Ağaçlardan tünel olmuştu, havada 

birleşiyordu ağaçlar. Her taraf yemyeşil ağaçtı.

 Akşam olur, biz oyun oynarken o ateş böcekleri olurdu etrafta çatır ça-

tır ses çıkarırlardı. 40-45 sene sonra ben yukarıya Merkezefendi’ye git-

tim, orası da öyle yeşil; baktım, ateş böceği gördüm. 

SINEMALAR

Babamın boks kulübü vardı, sonradan sinemaya çevirdi, adı Kulüp Si-

neması kaldı. Bizim muhacirler var, onlar çalıştırmaya başladılar. Ben 

16-17 yaşındayken yazlık sinemalara giderdik, hep antraktlarda gezerdi 

gençler, ailece de gidilirdi. 

Bizim bir Satıh teyze vardı, yazlık sinemaya giderken tüpünü, yemeğini, 

suyunu hepsini getiriyordu. Çoluğu, çocuğu da yanında… O her hafta 

bir-iki sefer giderdi yazlık sinemasına. Aşağıda Lale Sineması vardı. Si-

nema başlamadan önce konser verilir, iki sanatçı çıkar, şov programı 

yapardı orada bir şarkı, türkü söylenirdi, ondan sonra film başlardı. Bü-

tün mahalle sinemadaydı, genelde hafta sonu giderdik. Meşe Sineması 

vardı bizim buralarda, gençliğim hep orada geçti. Güzeldi, çok güzeldi.
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Sedat Şahin
Kastamonu, 1938

50 paraya simit alırdık, 5 kuruşa satardık. Yanımızdaki bakkal ailesi 

gayrimüslimdi. Ondan da iki sandık portakal alırdım, sırtımla getirir-

dim, Bakırköy’de satardım. Ondan da 1 lira kazanırdım. Annemle ablam 

Yedikule’de kuru deri fabrikasında çalışırdı, 15 lira aylık alırlardı. İşçi 

Bulma Kurumu Bakırköy’de tahta köprünün orada, oraya gittim. Me-

mur “Buyur evladım” dedi. Dedim: “Efendim, ben iş arıyorum.” “Ama se-

nin yaşın müsait değil ki” dedi. Sonra “ben sana iş vereceğim,” dedi, beni 

Kartaltepe Cam Fabrikasına getirdi, oraya soktu. Kalıptan çıkan şişeleri 

fırına götürüyordum, 8 saat koşuyordum. Aldığım 12 liraydı. 

Burada pazar yoktu, bir şey yoktu. O yüzden Mustafapaşa’ya pazara gi-

diyorduk. 2-3 lira parayı harcayamıyordun, her tarafın doluyordu. 10 

paraya kara trenle buraya geliyorduk. 12 lira aylık alıyorsun, her ihtiya-

cına yetiyordu.

Gökyüzünde yağmur duruyor, evde durmuyordu. Muşamba geriyorsun 

kediler parçalıyordu, ertesi gün para varsa tekrar muşamba çekiyorduk. 

Burada Arnavut’un bağı var, Sümer’e kadar orası Arnavut’a ait. Arnavut 

derdi ki: “Oğlum, Allah-u Teâlâ bu meyveyi kul için yarattı. Niye gelip ye-

miyorsun?” “Efendim, korkuyorum” “Niye korkuyorsun? Korkacağın bir 

tek kişi var, yaratanından kork” derdi. Rahmetli annem meyvelerden 

komposto yapardı, her şey yapardı, yerdik. 

PARASIZ FILM IZLEME YOLLARI

Sinemaya gidersin, komşunu getiremezsen o filmi seyredemezsin. Niye? 

Paran yok, o komşun gelene kadar sinemada kapının önünde oturur-

sun, filmi komşuna anlattırır, gitmiş kadar olursun. O zaman devamlı 

Hint filmleri oynardı. Şehzadebaşı’nda 7 tane film oynardı, 15 kuruştu. 
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Buraya cambazlar gelirdi bu binaların olduğu yere, cambazların uzak-

tan sesiyle oyalanırdım, içeriye parasız sokmazlardı. En sonunda va-

tandaşın birisi gelir “Kardeşim, ne yapıyorsun, bunlar da insan, bunları 

da alın içeriye,” derdi, bizi de alırlardı. 

NEREDE ESKI KOMŞULUKLAR

Evimizde ben, hanımım, anam, babam var, 4 ekmek bize yeterdi ama, 

nur içinde yatsın, anam 8 tane ekmek alırdı. Bir gün dedim ki: “Ana, bu 

kadar ekmek fazla değil mi?” “Oğlum, gece yarısı kapı vurulur, bir kom-

şunun ekmeği olmaz, ekmek istemeye gelir,” derdi. Aynen dediği gibi de 

olurdu. 

Anneyle babaya karşı gelmek imkânsızdı Bir arkadaşıma gitmek is-

tiyorsam babama sorardım. Eğer o babam o insanları iyi tanırsa izin 

verirdi. 

O zaman bir insan selam vermeden geçemezdi. 10 kişiye selam vermek 

mecburiyetimiz, Peygamberimiz böyle buyurdu. 

İşten gelirdik, saat 08.00-09.00 dediğin zaman traktör gelirdi. Dalından 

kopartmış domatesiydi, şunu, bunu ihtiyaçları, oradan alırdık. Komşu 

baktığı zaman aynen aldığını o komşuya da alırsın. Eğer o komşuya al-

mazsa o kadın tencereye onu koyamaz. 

Burada Hatice Hanım vardı rahmet üstüne olsun, öyle mütevazı bir ka-

dındı ki, bana 2.5 lira para verirdi sermaye olarak, sabahleyin kalkardım 

saat 03.00-04.00’te, simit fırınına giderdim. 50 simit aldırırdı, tanesini 

4 kuruşa alırdık, 5 kuruşa satardık. O kadın verdi bu sermayeyi bana. 

Kadın bütün istihkakını Tahtakale’den temin ederdi. İstasyona kadar 

Ailesiyle bir 
düğünde, 1959.
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ayakkabıyla, çizmeyle giderdik, orada emanetçi vardı, oraya bırakırdık 

çizmeleri, ayakkabıyı giyerdik, Tahtakale’ye kuru kahvecinin oraya gi-

derdik. Benim param yok, pulum yok, o kadın kendine aldığı şeylerin 

aynısını bana da alırdı.

Kara tren burada çalışırdı, iki teneke alırdık, Bakırköy’e kadar kara tre-

nin bacasının attığı kömürü toplar tenekeleri doldururduk. 10-15 sene 

soba diye bir şey görmedik. Mangal vardı, ispirtolu ocakta da yemeği-

mizi yapardık. 

Bir tek camimiz vardı, Ulu Cami. Cuma pazarındaydı, oraya gitmek için 

ayağına ayakkabı lazım. Şimdi poşetler var, o zaman da poşet olsa aya-

ğına geçirirsin, ayakların ıslanmaz. Poşet bulamazdık, sürekli ıslanırdı 

ayaklarımız. İşe gelip giderdik Kartaltepe’ye, kurunun üzerine koyardık 

çorapları, yine ıslanırdı. 

Ne zaman Adnan Menderes iktidara geldi, ondan sonra her mahalleye 

mikrofon koydu Ezan-ı Muhammedî’yi duymamız için. Eskiden cami-

lerimiz kilitlenirdi. Halk ellerine bir kasket alırdı, cemaatin aralarında 

gezer, para toplardı camiye katkı, yardım olsun diye.

Hanımımla nikahım olurken, 1 liraya Fındıkzade’de düğün salonunda 

düğünümü yaptım. Paraya bak! Benzin yok, bir şey yok, arabayı önce-

den kiralardım.

 Allah-u Teâlâ bana 4 evlat verdi, gelinlerim süperdir. Bir gün olsun be-

nim hatırımı kırmadılar. 

“Gelin girmedik ev olmuş da ölüm çıkmadık ev olmamış,” derler. Cenaze 

çıkan eve yemek girmez, komşu getirirdi. Şimdi böyle komşuluk zor bu-

lunur. Ne demiş şair? “Dünya malı eldeyken düşman bile dost olur, 

Elde bir şey kalmasa dost bile düşman olur.”
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Selahattin Taştan
Sivas, 1950

İstanbul’a geldiğimde İstanbul’un kokusu başkaydı. Çoğu ev barakaydı, 

gecekondu da tahtalardan yapılmış, tenekelerle çevrilmiş alelusul ev-

lerdi. Çoğu evlerin tuvaleti de dışarıdaydı.

EVIN ÖNÜNDE BEKLEYEN MINIBÜSLER

Buraya geldiğimde üç ağabeyim vardı yanımda. Üç beş ay boş gezdim 

çocuk olduğum için, İstanbul’u tanımaya çalıştım. Sonra kunduracı ol-

dum. İş için minibüsler 50 kuruşa Beyazıt’a adam taşıyorlardı. Minibüs-

ler 58 Bulvar Caddesi’nden geçiyor. Oradan Postane Sokağı’ndan içeri 

girip Camlıkahveler dediğimiz yerde evlerin önünden geçerdi. Düşü-

nün, adamın tuvaleti dışarıda, sabah olmuş 06.00, adam kalkmış Beya-

zıt’a gidecek, pijamayla çıkmış, tuvalete gidecek. Adam tuvalete girmiş, 

şoför “Ağabey, Beyazıt”, diye bağırıp bekliyor adamı. Ne enteresan, düşü-

nebiliyor musunuz? 

AYNI EVDE KIRACILIK

Yoksulluk günleri… 10 lira haftalık alıyordum. Bekar evinde kalıyor-

dum, ev sahibim yanımdaydı. Yani aynı evin içinde gibiydik. Bir avluya 

giriyorduk, avludan bu tarafta bir bekar odası, öteki taraf onların. Öhö 

dediğini ben duyuyordum. 

En güzelini söyleyeyim sana. Zeytinburnu’ndan çıkıyorsun, Çırpıcı’ya 

kadar selam vermediğin adam yok. Hepsini tanıyorsun. Kasabını tanı-

yorsun, marketini tanıyorsun, yoldan geçen adamı tanıyorsun, teyzeyi 

tanıyorsun, tanıyorsun. En güzeli buydu.
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SINEMA VE TELEVIZYON

Haftasonlarını biz iple çekiyorduk. Niye? Hayriye Teyzem, Ahmet Ağabe-

yim, Hüseyin Ağabeyim, diyorduk ki “Bugün sinemaya gidiyoruz akşam, 

sakın ha bir yere gitmeyin.” Meşe Sineması, Lüks Sineması, artık hangisi 

olursa… 4-5 hane giderdik, yazlık sinemada oturur, seyreder; güzelliğe 

bakın, yolda dönerken de sinemayı birbirimize anlatırdık. 

Kulüp Sineması üç bir tarafı olan bir evdi. Karşı tarafı apartman, adam 

çıkmış balkonuna, oh seyrediyor. Genelde biz yorgun olduğumuz için 

uyku tutardı beni sinemada, “Şu ev benim olsa, oraya karyola atarım, 

oraya otururum, uykum geldiğinde yatarım” derdim. Enteresan olan 

şimdi sinemalarda koltuk, kanepe var… Ama kimse sinemaya gitmiyor. 

70-75 seneleri arasında sinema hayatını bitirdiler. Televizyon çıktı, kişi-

ler aldılar. Herkesin de gücü yetmezdi ama müsait olanlar aldı. Hatırla-

dığım kadarıyla 75 senesinde komşumuz almıştı. Benim çocuklar vardı 

2-3 tane, geliyordum ki çocuklar komşudalar, benim zoruma gidiyordu. 

“Niye zoruna gidiyordu?” diyeceksin. Aslında ben de gidip oturdum o 

evde, televizyon seyrettim ama o ev sahibi için üzülüyordum. Sadece 

ben değildim çünkü, benim çocuğum değildi, konu komşunun bütün 

çocukları oradaydı. Bir gün değil, beş gün değil… Ben de gittim bir tane 

televizyon aldım, eve koydum. Ama o televizyonun evlere girmesi in-

sanların birbirinden kopmasına sebep oldu. 

Hanımla evlendiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Gecekonduda kiraday-

dık, tüpümüz yok, sobamız yok, üç tane yere borç ödüyorum. Eski dük-

kanım var sadece, ev kira… Allah’a şükür Allah beni daralttı ama hiçbir 

zaman bunaltmadı. Ne zaman ki ben kunduracılığı bıraktım, gözümüz 

gönlümüz açıldı. Şükür Allah’a! Bakırköy’de bir rahmetli bir ağabeyi-

miz vardı. Onu kunduracılıktan tanırdım ben. Kızımı da onun yanına 

vermiştim konfeksiyon işi için. O ağabey kızıma; “Baban boşsa gelsin”, 

demiş. Orada aklına ne gelirse yaptım. Hamallık da yaptım, odun da ta-

şıdım, inşaat, daire de gösterdim. Parayı orada buldum ben zaten. 

SELAM INSANLARI BIRBIRINE BAĞLAR

Sokağa çıktığın zaman eğer güvensizlik varsa bir insanda iş bitmiştir. 

Birisine selam veremiyorsan iş bitmiştir. Selam veriyorsun da almıyor-

sa iş bitmiştir beyefendi, selamsız insan olmaz. Selam insanı birbirine 

bağlayan bir kelimedir. 
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Sema Sevinç Kıranlı
Giresun, 1958

İlk 93 Sokak’a geldik. Geldiğimizde burası gecekondularla dolu, çamur 

içinde, eski tarlalardan oluşan bir yerdi. Çok sıkıntılar çektik, hep Al-

lah’ıma sığındım, hep sabrettim. 6 gün, 7 gün aç kaldığım günler oldu. 

87 yılında evlenince 3 gece sokaklarda kaldık. Evlenince eşimin ailesi 

beni çok ağlattı. Kızken kimse beni üzmüyordu, ağlatmıyordu. Çocuk-

luğumu hiç yaşayamadım, genç kızlığımı bilemedim ama şimdi yaşıyo-

rum burada…

BEBEKLIKTEN BERI FILM SETLERINDE

Filmciler vardı. Babama demişler ki “Bebek lazım”. Babam “Karım evde 

hamile” demiş. Dünyaya gelince vermişler beni filmcilere. Ben de böy-

lece filmlerde oynadım. Kemal Sunal, Sadri Alışık, İlyas Salman… Bü-

yüyünce de çalıştım. İlyas Salman bir gün gelmiş bana emir veriyordu. 

Ben “Patrona sorayım, o izin verirse”, diyordum. Patrona sormadan ken-

dim ona çay veremem ki!

Ben Bir Garip Keloğlan’da cariye oynadım. Son Akın, Karaca Kalesi, Asta 

Paşam, Fato Gaffur’a Karşı, Analar Ölmez… 300’e yakın vardır, hepsini 

hatırlamıyorum. Cüneyt Arkın’la oynadım, Kadir İnanır’la oynadım, rah-

metli Tarık Akan’la oynadım. Çoğunu unuttum artık, Alzheimer oldum. 
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Sevinç İskurt
Rize, 1957

Zeytinburnu gecekondu doluydu. Çok güzel bahçeli evlerimiz vardı. 

Sonra Mensucat Santral vardı, ilk dokuma mensucat üstüne Fuat Bey’in 

fabrikası vardı, Bozkurt vardı, Kazlıçeşme’de dericiler vardı. Kum de-

polarımız vardı, askeriyenin ağır bakımı vardı ve meşhur çamurumuz 

vardı… O çamurları çiğneyerek bata çıka okula gidip geldiğimizi, hatta 

ayakkabımızın bile çamura yapıştığını, sonra okulumuzun tuvaletinde 

onları temizlediğimizi ve dershaneye öyle girdiğimizi bilirim.

DERTLERI PAYLAŞTIK

İlk geldiğinde bir çekimserlik hissediyor insan haliyle, ama sonra za-

manla birbirimizi tanımaya başladık, komşularımızla gidip gelmeleri-

miz başladı. Birbirimize bir aile gibi olduk, içli-dışlı olduk. Birimizin der-

di öbürünün derdi oldu, paylaşımlarımız arttı. Okula gidip gelmelerden 

dolayı kendi yaş grubumuzla arkadaşlıklarımız arttı. Ben kardeşimle 

arkadaş gibiydim. Komşu çocuklarımız arada gelirdi, onlarla oynardık. 

Malcıoğlu’nun eski binası vardı, oraya taşınmıştık ailece, orada komşu-

larımız vardı, güzel ilişkilerimiz vardı. Yardımlaşmamız, dayanışmamız 

vardı. 

Her evin bahçesi vardı. Bahçe ortamları çok güzel oluyordu. Sabah erken 

kalkıp iş yapılırdı. İşler bitince bir araya gelirdik, bahçede güzel kahvaltı 

sofrası kurulurdu, sohbet ederek komşularımızla kahvaltımızı ederdik. 

O zaman şimdiki gibi çamaşır makineleri yoktu, annelerimiz genelde 

leğende yıkardı. İplerimizi ağaçtan ağaca asar çamaşırlarımızı sererdik. 

Su sıkıntısı vardı. Çeşmelerden su taşıma durumları olurdu, suyumuz 

devamlı akmazdı, belirli günleri vardı. Bazen günlerce gelmezdi Çeşme 

başlarına bidonları dizer su nöbeti beklerdik. Tabii ki bunun yanı sıra 

tüp kuyruklarımız vardı, yağ kuyruklarımız vardı. 
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Eski insanları, eski komşulukları özlüyorum. Büyüklerimiz rehberimiz 

gibiydiler. Çok şey öğrendik, kendimize onları bir yol gösterici olarak 

gördük. Komşuluk ilişkilerimiz, beraberlikler, iyi günde kötü günde da-

yanışmalar… 

OKUL IKINCI EVIMIZDI

Komşumuz vardı, aynı zamanda okul arkadaşıydık İhsan Mermerci’den, 

okula giderdik onunla beraber. Arada bir annesi davet ederdi. Çok seve-

cendi. Bize yemek hazırlardı, ikramlarda bulunurdu. Otururduk, konu-

şurduk, sohbet ederdik. Derslerimiz varsa derslerimizi yapardık, ondan 

sonra ben evime giderdim. Okulda süt dağıtılırdı bize, ayran dağıtılırdı 

güğümlerde. Hadememiz vardı temiz başörtülü, güğüm elinde gelirdi, 

evden getirdiğimiz bardaklarımızı ve beslenmeleri çıkarırdık, sıranın 

üstüne koyardık. O sırayla bardaklarımıza sütlerimizi dökerdi, ayranla-

rımızı dökerdi. Tabii ki süt derken süt tozundan yapılan bir süt içiyor-

duk. Yani yüzde yüz doğal bir süt değil. 

Bizim zamanında gözlemleme yeteneği daha çok vardı. Bakardık ki ar-

kadaşımızın beslenmesi yetersiz, durumunu da biliyoruz, paylaşırdık. 

Onu rencide etmeden, kırmadan paylaşımlarda bulunurduk ve çok da 

mutluluk duyardık. Ailelerimiz de çok mutlu olurdu. Annemin, bazıla-

rının durumunu bildiği için arkadaşımızla paylaşalım diye daha fazla 

beslenme koyduğunu biliyorum. 

Öğretmenlerimiz bizim için ikinci bir aile, anne-baba gibiydiler. Çok 

saygılıydık. Saygımız korkudan da değil, sevgimizdendi. Bir öğretme-

nim vardı ilkokuldayken, çok severdim. Bayağı olgun bir öğretmendi o 

zaman, çok severdim. Böyle çok aydın, Atatürkçü bir öğretmendi. Çok 

güzel bilgiler öğretirdi, çok güzel konular işlerdik. Mesela, bizim zama-

nımızda yurttaşlık dersi vardı. Biz bilinçli bir yurttaş nasıl olur, o ders-

lerde öğrendik. Haklarımız nelerdir, haklarımıza nasıl sahip çıkarız, 

onları öğrendik. Öğretmenlerimiz durumu iyi olan kişilerden ricada 

bulunurdu. “Sınıfımızda ihtiyaçları olan bazı çocuklarım var, yardımcı 

olabilir misiniz?” diye yardım isterlerdi. Kendileri de çok özveriliydi. 

Çoğu çocukların ihtiyaçlarını da öğretmenlerimiz kendileri karşılar-

lardı. Öyle bir yardımlaşma, dayanışma vardı.

ÖZEL GÜNLER COŞKUYLA KARŞILANIRDI

Ramazanımızın gelişleri, bayramlarımızın gelişleri, yeni yıllar bizde 

çok teferruatlı karşılanırdı. Bir hafta, on gün öncesinden temizlikler 

yapılırdı, erzaklar, zahireler alınırdı. Ramazan’da büyüklerimiz 30 gün 

oruç tutacaklar, -zaman zaman biz de eşlik ediyorduk oruçlarımızla-, 

hazırlıklarını yaparlardı. Komşularımızla iftar yemeklerimiz olurdu, if-

tara gelip-gitmelerimiz olurdu. Arkadaşıyla.

Eşi ve çocuklarıyla.
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Bizim zamanımızda bayramlarımız çok coşkulu kutlanırdı. Cumhuriyet 

bayramımız olsun, 19 Mayıs’lar olsun, 29 Ekim’ler olsun, 30 Ağustos’lar 

olsun ulusça milliyetçilik duygularını son derece içimizde hissederek 

kutladığımız bayramlardı. Vatan Caddesi’nde resmi geçitler olurdu. An-

nem-babam bizi o resmi geçitlere götürürdü. Stadyumlarda askerleri-

mizin silahlarla yapmış oldukları geçişler, Vatan Caddesi’nde bayraklar 

elimizde, o alkışlar, o marşların güzelliği, o coşku bir başkaydı. 

Yılbaşı hazırlıklarımız olurdu: Çocuktuk tabii biz o zaman, bize çok 

güzel gelirdi, yemekler hazırlardı annem, tatlılarımız olurdu. Bilhassa 

yılbaşı denildiğinde kabak tatlısı olmazsa olmazlarımızdandı. Kuru ye-

mişlerimiz, tombalalar… Tombala yılbaşının en güzel oyunlarındandı. 

Apartmandan veya babamın bir-iki okul çevresinden gelen komşuları-

mız olurdu.

AILE TERBIYESI

Anneye-babaya saygı çok çok fazlaydı. Babam kendi işiyle gücüyle haşir 

neşir olduğu için bilhassa annemizle ilişkilerimiz daha önemliydi. An-

nemiz biraz sert mizaçlı, hani Osmanlı kadını tabir edilen bir kadındı. 

Devamlı saygı çerçevesinde, konuşmalarımız seviyeli, üsluplu yetişti-

rildik. Annem babama “Bey”, babam anneme “Hanım” diye hitap ederdi. 

O zaman biz iki kardeştik, küçük kardeşim doğmamıştı daha. Birbiri-

mize çok düşkündük. Biz birbirimize hem kardeş olduk, hem arkadaş 

olduk, çok şey paylaştık. Sinemaya giderdik kardeşimle, tiyatrolara gi-

derdik. Öyle sosyal aktivitelerimiz de olurdu. Babam da zaman zaman 

bize eşlik ederdi.

Bizim zamanımızda isteme durumlarında zaten biz ortada olmazdık. 

Ne erkek ortada olurdu ne kız… Aile büyükleri gelirdi. Konuşulan konu-

şulurdu, bu birlikteliğe onay verilmişse ne yapılması gerekiyorsa, adet-

ler neyse, onlar işleme konulurdu. Damadın ahlaklı, dürüst olması, belli 

bir işinin olması, bir aileyi geçindirebilecek, eşine, çocuklarına sahip 

çıkabilecek yetişkin bir birey olmasına dikkat edilirdi. Aile terbiyesi, aile 

çevresi, aile şeceresinin belli kişiler olması tercih edilirdi.

Eşimin ailesinin ilk gelini olduğum için birbirimize sevecen yaklaşır-

dık, saygılıydık. Biz öyle yetiştirildiğimiz için onları büyüğümüz, ikinci 

annemiz-babamız görüyor, kendi annemize-babamıza nasıl davranı-

yorsak, onlara da öyle davranıyorduk. Bunu bir mecburiyet olarak gör-

müyorduk, kalpten gelen bir sevgiyle hareket ediyorduk. 

Ben en çok eski Zeytinburnu’mu özlüyorum. Eski çocukluğumun Zeytin-

burnu’nu özlüyorum, o yılları özlüyorum. Gerçekten güzel yıllardı. Ta-

mam, değişim de güzel, ilerleme de güzel, ama o yıllar bambaşka güzeldi.

Akraba düğününde 
eşiyle birlikte.
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Sezgin İnanoğlu
Karabük, 1956

16-17 yaşında geldim ben buraya… Garibandım, bir iş, ekmek parası, 

ekmek kapısı bulmak için Anadolu’dan gelmiştim. Hiç unutmam, kapı 

numarası 36’ydı, bir gazoz fabrikasına işçi olarak girdim. Garibanın te-

kiydim tabii, anne-baba Anadolu’da, biz gurbetçi olarak gelmişiz. Âdeta 

yeni doğmuş bir kedi yavrusu gibi bir arayış içerisindeydim, bir ürperti, 

korku… 

Bu mahalleye girdiğim zaman sıcaklığı ilk anda görmedim, ama sonra 

insanları tanıyınca, birbirimizle kaynaşmaya başladığımız zaman kom-

şuluğun nasıl bir güzellik olduğunu anladım. 

ÖNEMLI OLAN SICAK BIR KARŞILIK

Bir ihtiyacım oldu, onlar giderdi. Evlenmişim, param yok, vallahi yok, 

billahi yok. Karslı bir kardeşimiz vardı. Dedim: “Ya Şirin -erkek bu- be-

nim birine borcum var, ihtiyacım var.” “Ayıp ediyorsun Sezgin ağabey, ne 

kadar lazım” “Bana 20 lira lazım”, “Al sana 50 lira, ne zaman istersen ver” 

dedi. Adam beni tanıyalı 3-5 sene olmuş. Önemli olan insanın topluma 

enerjisini verdiği zaman sıcak bir duyguyla karşılığını alması…

Biz ağabeylerimizin, büyüklerimizin yanında değil izin almadan ko-

nuşmak, onlar soru sorup cevap alırken bile gözünün içine bakardık. 

Bir büyük konuşurken bize susmak yakışır. Her ne kadar acele de olsa, 

acil de olsa bize söz verilmeden konuşmamız mümkün değildi. Büyük-

ler konuşurken, benden 10 yaş dahi büyük olsa sus, otur, dinle. Eğer bu 

terbiyeyi almazsan büyüyünce sen küçüklerine ne vereceksin?

Kahve kültüründe, diyelim ki tavla atıyorlar, biri cenaze haberiyle gel-

di, hemen tavla sesi kesilir, orada başsağlığı dilemeler başlar. Herkes 
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sükût içerisinde… Acıyı anlamak, acıyı dinlemek, paylaşmak dediğim 

şey işte bu. 

Bayram sabahları hamama gider yıkanırdık. Sonra kahveye gelirdik, 

herkes hazır kıta kahvede bayram namazını beklerdik. Ezan okunmaya 

başladığı zaman hep birlikte camiye giderdik. 

Mescidin yanında bir tane Yahudi vardı. Herkes severdi, saygı duyardı, 

dinine de saygı gösterirdi. Onun da bize, dinimize saygısı vardı. Cuma 

namazında veya teravihe yakın mesaiyi bırakır, “Git namazını kıl gel,” 

derdi. Bunu söyleyen Yahudi, ben bunu gördüm burada. Rahmetli ol-

duğunda, bizimkiler karısına başsağlığına gittiler. Çünkü burada bir 

kardeşlik, bir büyüklük, bir ağabeylik, bir kaynaşma vardı. Bir mozaik 

gibiydik.

PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR

Fakir, fukara kollanırdı. Elbiseydi, yemekti, erzaktı, her şey paylaşılırdı. 

Hatta diyelim ki bir arıza yaptı, elektriği bile paylaşırdık. Bazı evlerde su 

yoktu, ben 70 metre hortum almıştım, suyu olmayanlara, çeşmesi olma-

yanlara su veriyordum. 

Yoksul mahalledeki kişiler için Ramazan’da kuru fasulye veya türlü, 

komposto, pilav, üç tencere hem iftar hem sahur için hazırlık yapıp, bu-

rada yemek dağıtıyorlardı. 

Burada bizim Merkezefendi’de kumaş boyama fabrikaları vardı. Siliv-

rikapı’ya yakın yerde sabun fabrikası, çorap fabrikası, kilim dokuma 

fabrikası vardı. 

Parası olan tokalı iskarpin, gariban olanlar kara lastik veya ikinci kalite 

ayakkabılar giyerdi. Yollar çamur, at arabaları… İşe giderken servise bi-

nerdik. Yetişemeyen yürüyerek giderdi. Komedi gibi, kadınlar önlerde, 

erkekler arkada, tabii ki ahlaki bir vaziyette… Herkeste bir ağabey, kar-

deş, bacı havası vardı.

İşyerinde yemek yoktu, sefertasına koyup götürürlerdi. Yemek saatleri 

gelip herkes sefertasını çıkarttığı zaman herkes ortaya masaya koyar, 

olmayan olandan yer, paylaşırdı. Bir ekmeği dörde böl, herkes yesin. 

“Bak, sen börek yapmışsın, sen dolma yapmışsın, benim salatadan sen de 

ye…” Ben bunları yaşadım. 

Diyelim ki kızı beğendim. Anneye anlatırsın, anne kızın annesine anla-

tır. Önce anne babayla diyaloga girilir, ondan sonra kıza söylenir. Oğla-

na bakılır. Eli yüzü temiz, çalışan, terbiyeli, nezaketli, ahlaki değerlere 

sahip mütevazı bir, eğer evliliğe hazır bir çocuksa gelin isteyin, denilir. 

Mahallede güven duygusunu verebilmişsen o tarihlerde herkes sana 

itimat eder, herkes sana saygı, sevgi gösterirdi. 
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TARIHI FILMLERDEKI KOSTÜMLER GIBI

Malatyalılar vardı kasketli veya diyelim ki Arnavutlar o Makedonya’dan, 

Üsküp’ten gelen o Boşnaklar fesli… Farklı kültürden gelenlerin hepsi 

belli olurdu. Bu Anadolu’dan, Malatya’dan, bu Kastamonu’dan gelmiştir, 

bu Arnavut’tur diye baktığında anlardın. Mesela, Yahudi, onun küçük 

şapkası vardır, belinden bir ip çıkar, bak bu Rum diyebiliyordun. Veya 

İstanbul beyefendisiyse parlak, yumurta topuk ayakkabıları vardır. Ba-

zılarının ayağında Derby Fabrikalarında yapılmış iskarpin gibi görü-

nen lastik vardır. Baktığın zaman köylü, şehirli, kasabalı, hepsini fark 

edip görebiliyordun. Onları da gördüm, yaşadım. Eski tarih filmlerinde 

kostüm giyerler ya, onun gibi… 

Onlardan duyduklarımız, büyüklerimizden aldığımız feyiz veya onlar-

dan gördüğümüz öğretiler, gelenek, görenekler, saygı, sadakat çerçeve-

si içerisinde, birlik, beraberlik içerisinde çok şükür bugünlere geldik.
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Süleyman Cindibek
Trakya, 1948

İlk geldiğimiz zaman buralar sanayi bölgesiydi, yeni oluşmaya başla-

mıştı. Birkaç tane ufak atölye, birkaç tane büyük fabrika vardı. Auer 

soba fabrikası, Alman ilaç fabrikası, Perfektüp fabrikası vardı. Bunların 

hepsi yabancı şirketlerdi. O zaman burada daha fazla gayrimüslim var-

dı. Devamlı minibüs geçiyordu buradan Aksaray’a, çünkü o zaman in-

sanlar hep İstanbul içinde oturuyorlardı. Burada oturan nadirdi, yavaş 

yavaş gelişmeye başladılar sonra.

O zaman insanlar dürüsttü, haftalık yazdırıyorlardı sana mesela, “Ağa-

bey, ödemem haftalık” ,diyordu, cuma ya da cumartesi haftalık alıyor, tık 

geliyor, yemeğin parasını ödüyordu. Ne belge var, ne çek var, ne senet 

var; o zaman öyleydi, dürüstlük vardı. 

Gayrimüslimlerle aramız çok iyiydi. Ampar Ağabey vardı; bakırcı, alü-

minyumcu. Bayramlarımızı kutlardı. O Ermeni’ymiş, şu buymuş yoktu 

insanlar arasında. 

ÇEŞMELER, KÖŞKLER, BAHÇELER…

Buralar hep çeşmeydi. Şimdi bir tane çeşme bulamazsın, betonarme 

oldu her yer. Eskiden, Osmanlılar, İstanbul’da sur dışına çıktıkları za-

man burada köşklere gelirlermiş. Bizim zamanımızda da köşkler hala 

burdaydı. O köşklerde öyle bir meyveler vardı ki hiçbir yerde bulamaz-

sın. Bütün bahçeler buralardaydı. Mesela, Mithatpaşa Köşkü vardı; za-

ten Mithatpaşa semti de belli, köşkün yeri de belli, yıkıldı. Daha aşağıda 

Davutpaşa Köşkü vardı. Hasılı burada bayağı köşk vardı, hepsi yıkıldı. 

Buralar çok muazzamdı. Şimdi Ülker’in olduğu yer kocaman bir bah-

çeydi. Enver Amca vardı, 20 dönüm arsada marul, turp yetiştiriyordu. 

Ben marul almaya gidiyordum ona. Koskocaman yerdi orası, ondan 

sonra fabrika oldu. 
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Bir gün bir kuyucu geldi, “Süleyman Ağabey, gel sana bir kuyu açalım” 

dedi. “Oğlum, nereden açacaksın?” “Ağabey, burada akarsu var, dereden 

daha hızlı, İstanbul’u besleyen su var burada” dedi. Ta Konstantin zama-

nında buradaki kaynaklardan dere yapmışlar, İstanbul’a su gidiyormuş. 

Gümüşsuyu dedikleri büyük kaynak varmış. Hiçbir tanesi yok şimdi, yok. 

Sanayide bakkal dükkanı, lokanta, seyyarlar vardı. Poğaçacılar seyyardı. 

İşçi giderken köşeden poğaçayı, böreği alır, öyle giderdi. Pek fazla dük-

kan yoktu. Esnaf azdı o zaman. Birkaç tane kahve vardı Gümüşsuyu de-

diğim yerde. Burası sanayi bölgesi, sabah doluyor, akşam boşalıyordu. 

Bir tane Adnan Ağabey vardı mesela, onun çiftliği vardı burada, inek bes-

liyordu. Yazın Büyükçekmece’ye götürür, kışın burada beslerdi. Tavuk da 

beslerdi. Sonra sanayileştikçe buralar, onlar da kalktı. 

Kimisi Sivaslı, kimisi Malatyalı, kimisi Alucralı, kimisi Erzincanlı, kimisi 

göçmen, Bulgaristan göçmeni, Yunanistan göçmeni, Yugoslav göçme-

ni… Ama ortam çok iyiydi. Böyle bir ayrımcılık yoktu o zaman, insanlar 

birbirini seviyorlardı. 

30 SENELIK BORÇ

Bir gün camideyim. Baktım bir arkadaş çıktı camidee, benden önde yü-

rüyor, dükkana doğru geliyor. Ben arkasından geliyorum. Dedi ki: “Bura-

nın sahibi kim?” Ben de arkadan geldim, “Buyur ağabey, kimi aradınız?” 

dedim. “Ya arkadaş, ben Edirneliyim, Trakyalıyım, ben 30 sene önce bu-

rada bir fabrikada çalışırken burada yemek yedim bir haftalık, size para 

veremedim. Şimdi hacılığa gideceğim, helalleşmek için geldim” dedi. Ben 

dedim: “Kardeşim, o senelerde ben askerdim, burada babamlar vardı, bil-

miyorum. Ama benden helal sana, ben para alamam. Çünkü bana borç 

yapmış değilsin, ben bilmediğim bir şeyi diyemem” Ondan sonra helalleş-

tik, adam gitti. Buralar böyleydi işte. 

MEVSIMLIK IŞÇILER

Anadolu’dan gurbete gelirlerdi buraya eskiden. 6 ay kışın gelir, çalışırdı; 

yazın memleketine giderdi. Bütün Anadolu’nun yörelerinden gelirlerdi. 

Buralardan geçip de beni tanımayan yoktur. O zaman bir tane lokanta 

vardı burada çünkü. Yavaş yavaş sonra başladı büyümeye, ama ortam 

çok güzeldi. Gayrimüslimler vardı, onlarla haşir neşirdik. 

Biz geldiğimizde insanlar sefertasında yemek getiriyorlardı. Sefertasın-

da yemek yiyorlardı. O zaman bir kuru fasulye 40-50 kuruş, o zaman öy-

leydi ama bir işçi bir tane arsa alabiliyordu. Zorluklar vardı ama insan-

lar mutluydu. Şimdi insanlarda her şey var ama mutluluk yok, o zaman 

mutluluk vardı. 
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OSMANLI KÜLTÜRÜ

Bizde hâlâ Osmanlı kültürü var. Çocuklarımızı öyle büyüttük biz. Oğ-

lan büyüyünce bakkal dükkanında çalışmaya başladı. “Git”, dedim, Ra-

mi’den bir şeyler almaya gönderdim. 10 kasa meyve suyu istemiştim. Bir 

de baktım, 11 kasa ile gelmiş. “Bu ne, ben sana 10 kasa parası vermiştim” 

dedim. “Baba, bilmiyorum” dedi. “Hemen al bunu götür adama” dedim. 

Hemen götürdü. “Koy” deseydik o çocuk da hırsız olurdu, kötülüğe alı-

şırdı, anlıyor musun? 

PARAN OLMASIN, ITIBARIN OLSUN

Aradan bir zaman geçti, liseyi bitirdi ama okumadı oğlan, mecbur bak-

kal dükkanında çalıştırmaya başladım. Bir gün yine Rami’ye gönder-

dim. Rami bizim toptancıların olduğu yer. Para verdim ona, paranın 

üstünü getirdi. Baktım para 350 lira fazla, “Oğlum, bu para fazla, hemen 

al, parayı götür, hemen götür adama” dedim. Dünyada en büyük olaydır 

itibar, paran olmasın, itibarın olsun. Ben 71 yaşındayım, şimdiye kadar 

itibarımı zedelememişim hiçbir zaman. Biz de veresiye aldık. Rami’de, 

Vasil İlyadis diye bir ağabeyimiz vardı. Rum kökenli. Ondan alışveriş ya-

pardım. Adam o kadar iyi bir insandı ki ben mal alırdım, 5 kuru fasulye, 

5 pirinç, 10 yağ, vesaire. Malı bitirirdim, aybaşı gelince doğru Rami’ye 

gider hesabı kapatır, bir daha mal alırdım. Yıllarca onunla o şekilde 

çalıştım. Benim dükkanımı bilmiyordu adam, ne senet, ne sepet vardı 

aramızda ama itibar vardı. Dalavereyle, yalanla, dümenle iş olmaz. Ama 

maalesef şimdi kimseye güvenilmez. O zamanlar öyleydi, itibar vardı.

Alüminyum işi yapan Ampar Ağabey vardı, levha falan yapardı. Bir gün 

“Ampar Ağabey, niye çocuklarına devretmiyorsun fabrikayı” dedim. 

“Süleyman, eskisi gibi insan kalmadı. Anadolu’ya alacak almaya git-

tim, alacağım vardı, adam bana böyle bir baktı ters, ben de korktum. 10 

000 lira alacağım vardı, 500 lira para verdi bana, aldım parayı, kaçtım 

gittim” dedi. Kalmadı, insan kalmadı. Çek veriyor, çekin karşılığını bile 

ödemiyor. Eskiden ne çek vardı, ne senet vardı, söz vardı, söz.
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Süleyman-Ayla Fide
Rumeli, 1950

SÜLEYMAN FIDE: Bulunduğum yer İETT Blokları… 252 haneden oluşan, 

İETT emeklilerinin kurulumuyla yapılmış kooperatif evleriydi bunlar. 

Yaşlı kişiler çoktu ama bunun için bir sıkıntı çekmedik. Aşağı-yukarı 40 

senedir bu komşuluk devam ediyor.

Ben buraya ilk geldiğimde şok yaşadım. Çünkü etrafı mezarlıklarla çev-

rili çok küçük birkaç sokaktan ibaret olan İETT bloklarının karşısında, 

Arnavut Mahallesi tabir edilen mahallenin haricinde hiçbir mekân yoktu 

doğru dürüst. Merkezefendi Camii’nin etrafında eski tip gecekondu evle-

ri vardı, onun dışında bakkalları bile eski köy bakkalları durumundaydı. 

Fakat öyle bir yakınlık, öyle bir şey vardı ki bir anda kendimi Merkeze-

fendi Mahallesi’nde sanki akrabalarımın içinde buldum. Caminin bu-

rada bulunmasından, tarihi yer olmasından mı bilmiyorum, kaynadım 

ben buraya… 

Ben Sarıyer İstinye doğumluyum, oraya bile 5-6 senedir bir kere gittim. 

Ama Merkezefendi’den hiçbir yere gitmedim, burada kaldım. Böyle de 

bir yapısı var buranın, bağlayıcı gibi, bana his olarak öyle geldi. Bir alış-

tım, bir daha da buradan gidemedim. 

AYLA FIDE:  İlk geldiğimde karşı dairemdeki arkadaşım -ki hâlâ daha 

beraberiz- ilk kapımı çalan olmuştu. Kızımla aralarında bir yaş vardı. 

Kızıyla geldi, beraber oynasınlar dedi. Ondan sonra diğer üst komşula-

rım “hoş geldin”e geldiler. O şekilde komşuluğumuz başladı. 

Her şeyi paylaştık kardeş gibi, hiçbir zaman aramızda yabancılık çek-

medik. Akşamları eşlerimiz dışarıda geciktiği zaman biz hep beraber 

oturur, çocukları doyurur, yemeklerimizi yapar, geç saate kadar vakti-

mizi beraber geçirirdik. Bu şekilde komşuluğumuz vardı. 
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Biz rahattık. Eskiden böyle demir parmaklıklar yoktu bizim camlarda, 

arka taraf bütün bahçe, ön taraf bostan… Hiç korkmuyorduk. Gece ka-

ranlıkta da olsa yazın oturuyorduk kapımızın önünde, hiç kimse rahat-

sız olmuyordu. 

SÜLEYMAN FIDE: Merkezefendi çok eski bir yerdir, büyüklere saygı, sev-

gi çok büyüktür. Büyüklerin yanında gençler ne yüksek sesle konuşur 

ne bağırarak konuşurdu. Gençlerin gittiği kahveye de yaşlılar gelmezdi. 

Merkezefendi’nin tamamında bu var. 

Öyle bir yerdi ki Merkezefendi, herkes babadan, dededen birbirini tanır-

dı. Onun için de yanlış yapacak kimse hiç yoktu burada, dışarıdan gel-

miş yerleşmiş, alır bakkaldan ödemez durumu hiç yoktu. Adı üstünde 

mahallenin bakkalı, bunun için de bir sıkıntı olmazdı. Herkes alışveri-

şini gayet samimi olarak yapardı. Bakkal da kimseye neden öyle, neden 

böyle demezdi, sormazdı. Çünkü ailelerin kökünü bilirdi.

Benim durumum iyiydi, iyi bir işim vardı. Kahveye geldiğimde kim içe-

miyorsa “Osman, hepsine ver,” derdim, herkese de söylerdim. Hatta beni 

bekleyenler olurdu zaman zaman, geldiğim zaman hemen hepsine çay-

larını söylerdim tanıyayım tanımayayım, ama ben bu terbiyeyi de bura-

da gördüm. Burada öğrendiğim için aynı şeyleri ben de uyguladım.

AYLA FIDE: Yeri geldi eşim İstanbul dışında oluyordu, 15 gün İstan-

bul’daysa 15 gün yoktu. Benim küçük kızım rahatsız olduğu için aklı 

kalmıyordu. Çok bilirim eşim burada yokken rahatsızlandığı için kızımı 

hastaneye komşularımla kaldırdığımı. Hiç tedirginliğim yoktu ki çünkü 

Allah razı olsun, komşularım hep arkamdaydı. 

Süleyman Bey ve eşi, 1975.

Süleyman Bey ve eşi,  
Avcılar İETT Kampı, 1975.
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SÜLEYMAN FIDE: Kızlar, erkekler hep sitenin içinden evlenmiştir. Kız-

lar dışarı gitmemiş, erkekler de fazla iş güç sahibi olmadığı için, fazla 

uzaklarda iş kurmadığı için hep birbirleriyle evlenmişler. 

Mesela, ben Arnavut’um, ben hanımımı gördüm, “Ben bu kızı alacağım,” 

dedim. Ufak dediler, bekledim, aldım. Burada da böyle, o zamanlar gö-

rücü usulü ağırlıklıydı. Babalar tanırdı, kızını verirdi. 

AYLA FIDE: Eğer şimdi bir kızı istemeye gelinecekse biz arkadaşlar o evi 

bir ele alırdık. Yapılacak bir şey varsa ikram olsun, ne olursa hep bera-

ber yapardık, herkes kendi görevini bilir, birbirimizle paylaşırız, imece 

usulü... Söz olayı olur, ondan sonra bohça mı hazırlanacak, alışveriş mi 

yapılacak, bütün onları hep beraber yine aynı şekilde büyüklerimizle, 

akranlarımızla hep beraber yapardık. Benim mesela, hasta, rahatsız kı-

zım var. Büyük kızıma söz kesileceği zaman komşularımız sağ olsun, 

ben mutfağa hiç girmedim, her şeyimi komşularım yaptı. Unutamam o 

iyiliklerini, başka yerde olsa belki de bunları yaşayamazdım. 

SÜLEYMAN FIDE:  Buraya ilk geldiğimde futbol oynuyordum kendim, 

onun için ilk önce futbol oynayan gruplarla çok çabuk kaynaştım. Çok 

küçük Sancak Spor diye bir kulübü vardı buranın. Misafir olarak oyna-

dık önce, ama sonra kendi semtimiz gibi oynadım futbol takımında. 

Tabii ilk önce arkadaşlıklar kahvede ilerledi. Bir tane kahvemiz vardı 

eski, kahvenin sahibi Osman arkadaşımızdı, rahmetli oldu. Bizimle ya-

şıttı, ama biraz önce de bahsettiğim gibi o kadar yakın ki sanki ben bu-

raya 10 sene önce gelmişim gibi davranışlar gördüm. 

Benim bir de futbol devrem var. Bu devrede ağırlıklı İETT Futbol Takı-

mı’nda oynadım. O devrede de bugünkü gibi lüks ayakkabılar yoktu, 

lüks eşofmanlar yoktu, lüks formalar yoktu. Bunun için herkes birbirine 

ayakkabısını olsun çorabına kadar bir yardım yapardı. Çorabını iki tane 

üst üste giymiştir, çıkarır birini sana verirdi. Böyle bir yardımlaşma, 

İETT Spor Kulübü.  
Altta ortada Süleyman Fide, 
sağ üstte Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 1974.
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birbirini sevme, birbirine bir bağlılık vardı. Amatör takım olduğumuz 

halde böyle bir arkadaşlık vardı içeride. 

Bu devrenin en öne çıkan kısmı da şu andaki Cumhurbaşkanımız Re-

cep Tayyip Erdoğan’dır. Onunla aynı takımda oynamam, bizim içimizde 

olması, mütevazı olması, aynı yaşamda, aynı ortamda 4 sene birlikte top 

oynamamız paha biçilemez benim için. Arkadaşlık hâlâ devam ediyor. 

Cumhurbaşkanımız hâlâ bizi, bu İETT’de top oynamış 20-22 kişiyi be-

lediye başkanlığından bugüne kadar belli zamanlarda bazı yemeklere 

davet eder. 

APARTMAN YAŞANTISI DEĞIL, MAHALLE HAVASI

Bir tek bizim Nevzat ağabeyimiz vardı burada, şimdi daha ziyade gü-

vercin beslemekle, kuşçulukla meşgul oluyor. Onların inekleri vardı, 

sadece mahallenin içine verirdi. Mahalleli de güvenle alırdı, çünkü bi-

lirdi ki ona ne su katmıştır, ne başka bir şey katmıştır. 

Burada bu komşuluk benim görmediğim kadar, tahmin edemediğim ka-

dar ileridir. 5-6 katlı apartmandayız, ama apartman yaşantısı değil de 

komşuluğun ağırlık bastığı bir mahalle yaşantısı var şu anda da. Mesela, 

ben balık çorbası yaparım, yukarıda Feridun arkadaşım var, ona verme-

den içemem. Bir Ramazan ağabeyimiz var, o kabak yapar, bize vermeden 

kabağı yemez. Ben şekerliyim, orta şekerli yapar, yeriz. Kalbi zengindir, 

sütlaç yapar, herkese verir. Bu halihazırda devam ediyor. Zaten vermese 

biz alışmışız ya, ben istiyorum. Yapmışsın, versene diyorum. 

Merkezefendi Mahallesi veya ağırlıkla İETT Sitesi diyorum, burada oruç 

tutmayanın dışarıda yemek yemesine ben hiç rastlamadım, sigara iç-

mesine hiç rastlamadım. Çünkü dediğim gibi hep büyük yaş ortalama-

sının yüksek olduğu bir ortam olduğu için, aileler de birbirini ileri de-

rece tanıdığı için böyle bir şeye ben burada rastlamadım. 

Bayram namazı çıkışında caminin önünde genellikle bir tarafta bizim 

sitenin gençleri, bir tarafta da biraz daha yaşı ileri olanları durur, bir-

birleriyle mutlaka bayramlaşırlar. Biz böyle gördük, böyle yaptılar. 

Bayramlar ziyaretleri olur, komşular birbirlerine küçük hediyeler alır-

lar yarım elma gönül alma, bu hediyeleri birbirlerine verirler. Hem 

bayram vesilesiyle hem de bir muhabbet göstergesi olarak… Büyüklere 

mutlaka giderler. Bayram günleri çok güzel olur Merkezefendi’mizde…
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Süleyman Sefer Cihan
Gümülcine, 1943

KARIŞIK GÜNLER

Biz geldiğimizde Zeytinburnu çok berbat bir durumdaydı. Başında 

müstakil belediye yoktu, şubeydi. Özal zamanında seçim olduktan son-

ra müstakil belediye oldu. Suyumuz yoktu, babamız –rahmetli- kuyru-

ğa gidiyordu sabahleyin, 3-4 saat bekliyordu. Bazen tanker geliyordu 

büyükşehir belediyesinden, biri alırdı, biri alamazdı. Kıtlık vardı Türki-

ye’de, büyük kıtlık vardı. 

Konjonktüre göre bazı şeyleri bulunuyordu, biraz atak olursan bulur-

dun. Yollar bozuk, tapu vermiyorlardı. İnşaatlar hep kaçak yapılıyordu. 

Birkaç kişinin elinde arsalar burada, istediği fiyata satıyorlardı. 

Deri fabrikaları vardı Kazlıçeşme’de, biz geçemiyorduk oradan, leş 

kokuyordu. O leşin içinde insanlar 8-10 saat çalışıyordu. Niçin? Çoluk 

çocuğun nafakasını kazanmak için. Murat Aydın’dan sonra değişmeye 

başladı buralar. Fabrikalar Tuzla’ya taşınmaya başladı, doğrusu güzel 

bir alan oldu. Bir cami var orada, cami meydana çıktı. Belediyenin bu 

konuda güzel tasarrufları var.

Yağ kuyruğu vardı, sigara kuyruğu vardı, tüp gaz kuyruğu, kibrit kuy-

ruğu bile vardı. Hele Ecevit, Demirel kavgalarının faturası fakir fukara-

ya çıkıyordu. İnşallah o günler bir daha gelmesin Türkiye’ye, anlatabil-

dim mi? Ama 2002’den sonra Sayın Reisimiz Tayyip Bey geldikten sonra 

Türkiye bir nefes aldı, yalnız Zeytinburnu değil. Türkiye’nin yüzü güldü. 

O zaman biraz para vardı millette ama alacak mal yoktu. Şimdi para da 

var, mal da var. 
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ZEYTINBURNU’NUN DEĞIŞEN ÇEHRESI

Sokak çeşmeleri çok güzeldi, Osmanlı çeşmeleri… Ama zaman değiştik-

çe, sokaklara da yer kalmayınca yavaş yavaş en büyük belediyeler onları 

değiştirdi. Keşke olsaydı onlar hala. Çeşme Durağı, Kazlıçeşme, öyle yer-

lerin yeniden yapılması Zeytinburnu’na bir güzellik kazandırır. 

Daha önceden herhangi bir yerde “Nerede oturuyorsun?” diye soruldu-

ğunda, biz Zeytinburnu demeye utanırdık. Ama şimdi 15-16 yıldan bu 

yana öyle güzel bir Zeytinburnu oldu ki bir Bakırköy’den, bir Şişli’den, 

bir Kadıköy’den farkı kalmadı. Almanya’ya giden işçiler vardı ya, onlar 

parayla geldiler, çok teşvik ettiler buraları. Kondusu olan müteahhide 

verdi, belediyeler baktı, bu iş hakikaten tuttu ve yardımcı oldu yeni bina 

yapmak isteyenlere. 

Bayramlar güzeldi. Kurbanımızı kesiyorduk. Önce kendimize bırakıyor-

duk tadımlık, kalanları komşular kesmemişse, onlara veriyorduk. Onlar 

bize geliyordu, biz onlara gidiyorduk. Kurban kesmeyen akşam geliyor 

elinizi öpüyor, baklavamızı yiyordu. İslami, manevi duygular ortaya çı-

kıyordu. Ayrım yapamazdık biz o zaman…

Artık çoğu insan bayrama iki gün kala yazlığa gidiyor. Bu bayramda 

biz de yazlıkta girdik bayrama. Biraz moda, anlatabildim mi? Ama biz 

ağırlığımızı koyacağız, gene eski şeyleri dönüştüreceğiz. Bizim terbiye-

miz babadan kalma. Benim gördüğüm kültürde, bayramda evde oluruz 

üç gün, çocuklar sırayla bize gelir. Ben çocuklara, en küçüklere 5 lira, 

sonra 20 lira, ondan sonra üniversiteye gidene 50 lira harçlık veririm. 

Harçlık için sıraya giriyorlar. Benim de hoşuma gidiyor. 

Rauf Denktaş ile, 1990.

Derviş Eroğlu’nun eşi 
Meral Eroğlu ile, 1990.
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Şafak-Melek  
Güreşçioğlu
Bandırma – Erzincan, 1944

ŞAFAK GÜREŞÇIOĞLU: 13-14 yaşlarında İstanbul’a geldim, 58 senesinden 

beri Zeytinburnu’ndayım.

O zamanlar buralar hep çamur içindeydi. Evler hep gecekondu. Biz Ye-

nidoğan 42. Sokaktaydık. Ben orada Güneşspor’u kurdum. Orada fut-

bola başladık ama profesyonel değil, amatör oynardık. Ya mesleğimizi 

yapacaktık, ya futbol oynayacaktık. Annem babam Bandırma’daydı, ben 

yalnızdım. Bekar hayatı yaşıyordum. 

MINIBÜS GÜZERGAHI

O zaman yokluk vardı. Kışlar soğuk olurdu, o gecekonduları ısıtmak 

için herkesin tahta vs. bulması gerekirdi ısınmak için. Bir tek asfalt var-

dı Zeytinburnu’nda. Topkapı’dan gelir, Hatboyu’na girerdi. Hatboyu’na 

girmeden Telsiz Mahallesi’nin içinden geçerdi. Tek yol vardı yani Zey-

tinburnu’na girmek için. Ya bugünkü Ermeni Hastanesi’nin önünden 

gelmeniz gerekirdi veyahut Belgratkapı’dan… Minibüsler öyle çalışırdı, 

Zeytinburnu’nun içine Sümer’e kadar arabalar gidiyordu, oraya kadar 

götürüyordu. Hayat böyleydi. 

Ankara Genelkurmay Basımevi’nde askerliğimi yaptım. 69’da döndüm 

askerden. Geldikten sonra kısmetmiş, hanımı gördük, evlendik. Ondan 

sonra ben buraya, Telsiz Mahallesi’ne geçtim. Yani evlenince ben Telsiz 

Mahallesi’nin eniştesi oldum. Mahallenin çocukları ben futbol oynadı-

ğım için sevip sayarlardı beni. Hasılı hanım da buralıdır, Telsiz Mahal-

lesi’nin kızıdır.
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MELEK GÜREŞÇIOĞLU: Benim annem dul bir kadındı. Babam 25 yaşın-

dayken vefat edince annem 20’sinde dul kalmıştı. Kendi çalışır kazanırdı. 

O kazandığı parayla aldı buradaki toprağını. Bekar çamaşırı yıkardı. Biz 

iki kardeştik, annemin yıkadığı çamaşırları ayırır, ona yardım ederdik. 

BABA BILMEDEN BÜYÜDÜK

Kardeşim de, ben de babamızı hiç bilmedik. Annem büyüttü bizi. Hangi 

kapıya gidersek gidelim bütün kapılar bize açıktı. Çünkü 20 yaşında dul 

kalıp, evlenmeyip bizi büyütmesi bütün milletin ağzındaydı. Yani Huri-

ye Abla geliyor dedikleri zaman akan sular durulurdu. 

Evvelden karşı binamızda oturan bir Sabri ağabeyimiz vardı, Allah rah-

met eylesin. Sabri ağabey her Cuma akşamı kardeşimle bana harçlık 

verirdi, yetimiz diye. Biz onlara yemeye giderdik. Aslında herkes bize 

destek olurdu. Bulgaristanlı çoktu o zamanlar burada, ama öyle sen ne-

relisin, ben nereliyim meseleleri yoktu. Hepimiz arkadaştık. Evlendikten 

sonra o arkadaşlarım bana dediler ki: “Biz şimdi sana Melek mi diyelim, 

Yenge mi diyelim?” “Vallahi”, dedim, “ Melek deyin bana, ben yengeliği 

kabul etmiyorum.” Eşim de sağolsun, beni hiç sıkmaz. Hala derneğe gi-

der, “Kankalar çay var mı?” diye seslenirim. Hepsi ayağa kalkar, “İstedi-

ğin çay olsun” derler. Çünkü kimi benim okul arkadaşım, kimi Şafak’ın 

top arkadaşı, hepimiz arkadaşız burada. Kötü düşünceler yok. 

ŞAFAK GÜREŞÇIOĞLU: Komşun açken senin tok yatman olmaz. Açsan 

sana birisi mutlaka yemek getirir. Hiç kimse kimseden çekinmez, ka-

çınmaz. Herkes ağabey-kardeş gibidir burada. Böyle yaşadılar, böyle de 

devam ettiriyorlar. 

KOMŞULUĞUN YETMEDIĞI YER

Mahalle çeşmelerinin bazısı çok uzaktı, bazısı yakındı. Benim hatun 

affedersiniz hamileyken bile eve su taşırdı. Çeşmeyi eve aldığımızda 

rahatladık. Ama o çeşme başları bazen öyle kalabalık olurdu ki kimse 

kimseye su vermez, herkes kovasını sokmaya çalışırdı suyun altında. 

Orada komşuluk yetmiyordu, birbirleriyle takışıyorlardı. Gençken biz 

araya girer, yaşlılara öncelik verdirirdik. Bizi dinlerlerdi. 

Yazlık sinemalar çoktu. Yazlık Yenidoğan Sineması vardı, Yeşilçam Si-

neması, Sümer Sineması vardı. Saymaya kalksam sayamam, o kadar 

çoktu. Ama şimdi hiçbirisi de kalmadı. Benim yaşımda olan arkadaşlar, 

benden küçükler dahi bilir bu sinemaların hepsini. Biz Yenidoğan Si-

neması’na giderdik, semtimizde olduğu için. Kovboy filmi olduğunda 

oralardan hiç çıkmazdık. 

Bizim kulübü kurduğumuz zaman kulübe gelir sağlayalım diye kah-

vede langırt oynardık. Hayatımız işte burada, Zeytinburnu’nun içinde 

geçti. Hiç bir yere ayrılmadım Zeytinburnu’ndan.

Şafak Güreşçioğlu, Cemal ve 
Cemile Batur’un düğününde 
arkadaşlarıyla, 1970’ler.
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MELEK GÜREŞÇIOĞLU: Düğünler, kına geceleri yollarda olurdu. Bazı dü-

ğünlerde Veli’nin bahçesinde olurdu. Çengiler gelirdi, ehli keyif ağabey-

lere masalar kurulurdu. Ben onların yanında otururdum. Saçlarım kı-

vırcıktı benim, kıvırcık kara kız derlerdi bana. Bana ağabeylik, babalık 

yapar, beni korurlardı. Ben de onların korkusundan bir şey yapamaz-

dım. Bir çocukla konuşayım yahut gezmeye gideyim hemen Azrail gibi 

karşıma dikilirlerdi. Ama Şafak’a hiçbir şey demediler, çünkü arkadaş-

larıydı. Evlendiğimizde Şafak Yenidoğan’dan buraya gelince: “Artık da-

mat oldun, bize masa kuracaksın” dediler sadece. Biz doğu kökenliyiz. 

Annem de çok sıkıyordu beni, “Ne iş yapıyor, nerede oturuyor, arkadaş-

ları nasıl” diye sorup durmuştu. Ama Şafak geldiğinde bize hem babalık 

yaptı, hem eşlik yaptı. Anneme çok iyi davrandı, kardeşim onun eline 

geldiği zaman 9-10 yaşlarındaydı. O gün bugündür eniştesine kesinlikle 

bir lafı, bir sözü yoktur. Yani karşı gelmez Şafak’a, o da onu evlatlığı gibi 

büyüttü. 

ŞAFAK GÜREŞÇIOĞLU: Ramazanlar çok güzeldi. Yenidoğam Camii’nde 

iftar yapılırdı. Biz matbaada yapardık iftarı, evlerimize yetişemiyorduk 

çünkü. Kıştı, saat 16-17’de iftar yapılırdı. Sonraları evlerimize yetişmeye 

başladık. Saatleri kurup sahura kalkardık. 

TELEVIZYON KÜLTÜRÜ

Televizyon çok az vardı. Herkes bir yere giderdi televizyon seyretmeye. 

Sonraları çocuklar ağlıyor, kalabalık oluyor gibilerinden laflar oldu. Biz 

de televizyon aldık. Telefon da aynı, sonradan geldi. Ben Bakış Matbaa-

sı’nda ustalık yaptım. O sebeple ben telefonumu o zaman “Basın” olarak 

almıştım. Bakış Matbaası’nda televizyon da sattık bir ara. Çok büyüktü 

bizim matbaamız. Bütün ders araçları bizdeydi. 

Televizyonu alınca herkes gelip bizde seyretmeye başladı. Kimseye “Gel-

meyin” demedik. Herkes ne yapmışsa evden getirirdi, börek vs. Yaz ise 

karpuzunun yarısını keser getirirdi. Herkes kurbanını keserdi, keseme-

yene verilirdi. Şimdi kesenler de vermiyor, kesmeyenler de vermiyor. 

Yani o zamanın tadı çok başkaydı. Samimi söylüyorum, kesen bize ge-

tirirdi, biz kendi etimizden onlara götürürdük. Bayramlarda en sevilen 

şey baklavaydı. Baklavayı biz bilmediğimiz için komşular gelir açardı. 

Çok güzel baklavalar yapılırdı, herkes birbirine yardım ederdi. Çok gü-

zel geçiyordu.

MELEK GÜREŞÇIOĞLU: Aslında televizyon ve telefon o eski güzel komşu-

luğu, dostlukları bitirdi.

Şafak ve Melek Güreşçioğlu, 
kardeşi ve arkadaşıyla, 
Anıtkabir, 1974.
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Şemsettin Loklar
Üsküp, 1960

Bu bulunduğumuz yere 1911-1912 yıllarında geldiklerini biliyoruz. Hay-

vancılık ile iştigal ediyorlarmış, sonra biz de hayvancılık yaptık. Tabii 

Zeytinburnu bakir bir alandı. Çırpıcı çayırına hayvanları götürüyoruz. 

Çayırın orda dere akıyor. Yerde doğal kaynak suları çıkıyordu. Göletler 

oluşuyor, mandalarımız da bu göletlerin içinde yüzüp, sonra hayvanla-

rın bulunduğu alana geri dönüyorlar.

Babam Çanakkale’den manda alıp, gemi ile hayvanları getirip Sirke-

ci’de. Biz de 8-10 yaşlarındaydık. Biz de geceleri, Sirkeci’den yaya olarak 

hayvanları, Samatya’dan yani sahil yolundan buraya getiriyorduk.

Çocukluk yıllarımızda gecekondulaşma başladı Zeytinburnu’nda. Tabii 

ki imar yok. Tek katlı, bahçeli evler oluyordu. İmkânı olan duvar yapıp, 

beyaza boyuyor. Çocukluk yıllarında tabii ki samimi, duygusal ve men-

faate dayanmayan arkadaşlıklar oluyordu. Bu arkadaşlığın kurulduğu 

kişilerle 50 sene geçmesine rağmen hala görüşüyoruz. Ayrılanlar da 

olsa buradan, bir araya geliyoruz sürekli.

Şebeke suyu yok tabii, tankerle su gelirdi. Mahallemizin bir ablası vardı, 

o dağıtırdı suyu mahalleliye. Yine o zamanlar tek kanal, TRT vardı. Pa-

zartesi geceleri, TRT’de Türk filmi gecesi oluyordu. Mahallemizin büyük 

ablaları, o gün kahvede Türk filmi seyrederlerdi. Baylar o gün kahveyi 

boşaltıyorlardı. 

Gecekondu yıllarında insanlar birbirini tanıyordu. Sevgi ve saygı ön 

plandaydı.  Tabii gençlik yıllarımızda, kot pantolon almak yasaktı, Marl-

boro sigarası almak yasaktı. Dolar da yoktu, benzin de yoktu. Aracımıza 

benzin lazım oluyordu tabii. Haftalık 20 ya da 30 litre benzin istihka-

kımız vardı. Sıra gelene biterse eğer benzin, akşamki dağıtıma kadar 

beklemek zorunda kalırdık. Yerini terk edersen de alamazdın.
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Kazançlar kesinlikle bu seviyede değildi o zamanlar. Ama insanlar mut-

luydu. Bir komşumuzun oğlu, araba almıştı. Bütün mahalle o arabaya 

bakmaya giderdi. Kaputunu açar, içine otururduk. Böyle bir yaşantımız 

vardı. Bizim de hayvancılık ve çiftçilik yaptığımız için arazi vitesli bir 

aracımız vardı, cip. Komşularımızın bir hastası olduğunda, ya da do-

ğum olduğunda, bizim aracımız servis yapardı Cerrahpaşa’ya, Hase-

ki’ye. Araç yoktu bizden başka. Bizimki de arazi vitesli dediğim gibi, 

çünkü yol yoktu, çamur vardı. Hatta babam ve amcamlardan duyduğu-

ma göre, şimdi tramvayın geçtiği Seyitnizam Caddesi’ndeki taşlar, İkin-

ci Dünya Savaşı’nda sökülüp, ihtiyaç olan bir bölgeye götürülmüş.

O dönemde mahalle takımları vardı ve maçlar yapılırdı. Tüm Zeytin-

burnu birbirini tanıyordu. Çünkü her hafta birbirimizle maç yaptığımız 

için tanışmak kolay oluyordu. İç içeydik. Mesela, okuldan sonra herkes 

birbirini kahvede görürdü. Bütün mahalle halkı, oynanacak olan maçın 

mütalaasını yapardı. Şöhretli futbolcularımız, 1. Lig düzeyindeki oyun-

cular -ben de dahil- gelip oynuyorlardı. Mesela Galatasaray’ da Tacettin 

vardı, Bursa’dan gelmişti ve gol kralı olmuştu. O ağabeyimiz bile gelip 

oynuyordu. Fenerbahçe’nin on birinde oynayan Bünyamin, yazlık se-

zonda bizimle oynuyordu. Ben de naçizane Eskişehirspor’da oynuyor-

dum. Yazlık sezonda da burada oynuyordum. 

Tepebağ dediğimiz bölge paşaların köşklerinin olduğu bir bölgeydi ve 

mesire alanıydı. Ceviz ağaçları, tabii ki bağ olduğu için üzüm asmaları 

vardı. Burada Mithat Paşa’nın, Ziya Paşa’nın yazlıkları vardı. 

Yedikule Göğüs hastanesi, buraya yapılmadan önce, İstanbul’un tepe-

lerine ciğer asıyorlar. Ciğer en geç Yedikule bölgesinde bozuluyor. O 

yüzden bu bölgede hastaneler konuşlanıyor. Yüksek bir yer olması ve 

havanın temiz olmasından kaynaklanıyor bu. 

Ramazanlarımızda davulcularımız oluyordu ve binalar da tek katlı ol-

duğu için kimsenin sahuru kaçırmak gibi bir endişesi olmuyordu. Çün-

kü davulcu davulu evin dibinde vuruyordu. 

Kurbanlarda da kurbanlar süslenirdi. Şimdiki gibi değildi. Boncuklar 

falan takılırdı. Genellikle Koç kesilirdi. Büyük baş hayvanla kurban ke-

simi buralarda yenidir. 

Daha samimiyet vardı, sevgi vardı, saygı vardı, hoşgörü vardı. Şimdi 

sanki biraz törpüledik bunları toplum olarak.

Babası, amcaları, amca çocukları 
ve dayıoğluyla, 1974.

Amcası ve amca 
çocuklarıyla, 1967.
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Şerif Şahin
Edirne, 1924

Zeytinburnu’na geldiğim zaman burada hemen hemen hiç ev yoktu. 

Üzüm bağı vardı üç tane, Veliefendi’de çınar ağaçları vardı. 

Elektrik İdaresi’nde işe alım vardı, geldim imtihana girdim, burada, göre-

ve başladım. 25 sene, yani 55’ten 79’a kadar Elektrik İdaresi’nde çalıştım. 

Bakırköy’e yakın olduğu için kaldım burada, yaptık gecekonduyu, yer-

leştik. Komşuluk çok iyiydi. Birbirimizle bir aile gibi komşuluk yapar-

dık. İşten geldikçe toplanıp sohbet, muhabbet ederdik. Çay pişirip içer-

dik, arada sırada yemeğe davet ederdik birbirimizi… 

Önceleri ekmeğimiz Osmaniye’den at arabasıyla gelirdi, burada fırın 

yoktu. Şimdi her gün pazar var. O zaman bir pazar vardı: Sümer’de dört 

sokakta kurulan cuma pazarı. Rahmi Ekşi’nin babası Mehmet Ekşi de-

denin bakkalı vardı, ondan alışveriş yapıyorduk. Onun bakkalına gelir-

di ekmek Osmaniye’den, oradan alırdık. Ama peşin parayla alamıyor-

duk, yazdırıyorduk veresiye, aybaşında maaş aldığımızda ödüyorduk 

borcumuzu.

BIRBIRIMIZE IHTIYACIMIZ VARDI

Ben geldiğim zaman Vehbi Koç’un fabrikası vardı, Akyün’ün vardı, Aksu 

vardı, Kartaltepe vardı, yağ fabrikası vardı, Narin Mensucat vardı. Çok-

tu. Fabrika çoktu. Çoğu kişi fabrikadan emeklidir. Herkes çalışıyordu. 

Ben işe yürüyerek giderdim. Uzakta olanlar servisle gelirdi. Hemen 

hemen saat 08.00’de işe başlardık, vardiya nöbeti varsa 07.00’de orada 

olurduk. 

Yalnız pazardan değil, bahçelerden de alıyorduk ihtiyacımızı. Bahçı-

van bahçeleri vardı. Şu aşağısı olduğu gibi bahçeydi. Burada Adil vardı, 
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onun bahçesi vardı, ekiyordu-biçiyordu. Arnavut’tu. İyiydi, Allah razı 

olsun. Kardeşi Nevzat vardı, o da iyiydi. Yeşil soğan alacağız, turp ala-

cağız, pırasa alacağız, buradan alıyorduk. Bir bahçe de onun üstünde 

vardı. Çoğu zaman veresiye alırdık, aybaşında öderdik. Ne kadar çalış-

sak illa ihtiyacımız vardı birbirimize. Versem de verdiğimi aldım, alsam 

da aldığımı verdim. Bugün bir Allah’a can borçluyum, başka 5 kuruş 

borcum yok. 

BÜYÜKLERE SAYGI ESASTI

Bizim gençliğimizde benim hanımı ben görmeden aldım. Köyden dü-

nürcü gider, kızı ister annesinden-babasından, sen artık gelin eve gel-

dikten sonra görürsün hanımını, benim zamanımda öyleydi. 

Kadın kocasına karşı, kocası ailesine, hanımına karşı iyiydi, anlayışlıy-

dı. Mesela, ben 56 sene evli yaşadım, en ufak bir kırgınlık yaşamadık. 

Sabah benden evvel kalkar, benim kahvaltımı hazırlardı, beni işe gön-

derirdi. Akşam olduğunda gene tabii evimize gelirdik, yemeğimiz, her 

şey hazır olurdu. 

Büyüklere karşı saygı, hürmet vardı. Onların gittiği kahveye biz git-

mezdik. Üç kahve vardı, gençlerin gittiği kahvede biz gençler de kendi 

kendimize oturur sohbet ederdik. Eskiden masalar yoktu, sedirler vardı 

oturmak için, sedirlerin üzerinde hasır vardı. 

BAHÇEDE TELEVIZYON KEYFI

O zaman radyo yok, televizyon yok, bir şey yok. Siyah-beyaz televizyon 

çıktığı zaman ilk televizyonu ben aldım. Kahvelerde vardı, ama ben ev 

için ilk defa ben aldım taksitle. Rahmetli hanım “Gelin kızlar, gelin bah-

çeye” derdi, kadınlar toplanırdı. Televizyonda “Kırmızı Gül Siyah Gül” 

diye bir film vardı, o çok güzel filmdi. Otururlardı hem çekirdek yerlerdi 

hem filmi izlerlerdi. Ara sıra görüntü gittiği zaman bana haber gelirdi 

“Gel, düzelt televizyonu,” derlerdi, çünkü anlamazlardı. Bir ağaca koy-

muşum anteni, televizyon da ağacın dibindeki masadaydı. Çok güzel 

günler yaşadık. 

Bir tane Kulüp Sineması vardı, 58. Sokak’taydı. Ara sıra istersek sinema-

ya da giderdik. 

DARGIN DURULMAZDI

Rahmi Ekşi’nin kahvesi vardı burada, ta dedelerinin zamanından kal-

maydı. Oranın müdavimiydim. Kavga, dövüş olmazdı hiç. Nadiren kav-

ga etsek de büyük bile olsam gider özür dilerdim. Hemen hemen herkes 

tanır beni Elektrikçi Şerif diye, hiç kimse diyemez ki ben seninle dargı-

nım. Kendimi de suçlu bulursam giderim hemen özür dilerim. 
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Öyle Laz’mış, Kürt’müş, Çerkez’miş, Abaza’ymış, bilmem neymiş diye 

ayırmazdık. Beraber ava giderdik, arazide kalıyorduk, yiyor, içiyorduk, 

iyiydik. 

O zaman burada at arabaları çoktu. Kumumuzu, çimentomuzu, odunu-

muzu, her şeyimizi onlar taşırdı. 

Kahveci Rahmi’nin babası Ömer rahmetli, hayvancılık yapıyordu. Ahır-

ları vardı aynı gecekondunun olduğu yerde. Yine İlyaslar hayvancılık 

yapıyorlardı. O zaman buradan ta Merter’e kadar, Cevizlibağ’a kadar, 

Topkapı’ya kadar boş araziydi. Hayvanları oralarda otlatıyorlardı. Yahut 

oradan ot getirip, evde besliyorlardı. 

ETRAFINDA YAŞLI INSAN OLMALI

Yaşlı tanıdığın olacak, yaşlı tanıdığın zaman o sana yanlışlarını söyler. 

Mesela “Pek iyi görmüyorum seni, biraz kendine gel,” der, bir hatanı gör-

düğünde uyarır. Bizim böyle günlerimiz vardı, yaşlılarımız mümkün 

olduğu kadar doğru yola getirirlerdi. Ama güzellikle nasihat ederlerdi, 

zorlamazlardı.

Ramazan’da da bir edep vardı, tutmasan bile tutarmış gibi tutana kar-

şı saygı gösterirsin. Ben oruç tutmazdım ama oruçluya karşı kendimi 

kollardım. Mesela, sigara içiyordum, oruçlunun yanında içmiyordum. 

Yemek yiyecek olsam gider gizli bir yerde yerdim. Zaten köyümüzde de 

adet böyleydi. Annemizden-babamızdan duyduğumuz buydu. 

Ah eski günler... Eski günleri çok güzel yaşadım, çok…
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Şevki Şahin
Giresun, 1956

Beş-altı yaşlarından sonra Zeytinburnu’nun her sokağını aşağı yukarı 

hatırlarım. Bizim çocukluğumuz tamamen çamur yollarda misket oy-

nayarak, çelik çomak oynayarak geçti. Çift kale maç yapardık. 48 So-

kakta, bugün emniyetin olduğu yer evvelden dispanserdi, dispanserle 

aşağı çeşmemiz vardı, onların arasında devamlı top oynardık. 

HER YAĞMURDA EVIN IÇI SU DOLARDI

Evimiz şu anda çekim yaptığımız yerdeydi. Burası gecekonduydu. Ev-

velden Gökalp Mahallesi yoktu, Yenidoğan Mahallesiydi oralar. Bizim 

evimiz her yağmurdan sonra içeriye su dolan bir evdi. Her yağmurda 

evimiz akardı. Bir sürü tedbir almamıza rağmen o yağmur suyunu en-

gelleyemezdik.

“GIDIN SELAM SÖYLEYIN, ALACAĞINIZI ALIN”

Yokluklar içinde büyüdük. Babam Allah rahmet eylesin bir işçi maa-

şıyla 4 çocuğunu okutup büyüten bir insandı, Allah nur içinde yatırsın. 

Şu anda olduğumuz bina da onun bize bıraktığı binadır. Babam işçiydi 

ama onun dışında da elinde çantayla kahve kahve dolaşıp seyyah satıcı-

lık yapardı. Bayramda seyranda bizi ne ayakkabısız, ne giyim kuşamsız 

bıraktı. Parası olmasa dahi “Gidin selam söyleyin, alın” der, bize o sevinci 

yaşatırdı. 

ESKIYEN PANTOLONLAR

Şimdi babam çalışmış olduğu fabrikada üç posta çalışırdı. Sabahçı, ge-

ceci, üç- onbir, bu vardiya vardiya değişirdi. Eğer sabahçı gidiyorsa işe, 
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üçten sonra elinde çantasıyla gece geç vakitlere kadar seyyah satıcılık 

yapardı. Sattığı şeyler de tükenmez kalem, dolma kalem, asker zamanı 

tıraş takımı, sabun, jilet bunlardı yani. Bize babamın tek nasihati: “Çalı-

şın, çalışın, çalışın”dı. Bir de “Bir seyyar satıcı gördüğünüz zaman ihtiya-

cınız olmasa da o alışverişi yapın” diye bize vasiyeti vardır. 

Annem hâlâ başımızda sağ. Annemle babamın bir gün kavga ettikleri-

ne denk gelmedik. Babam eve her geldiğinde kral gibi hürmet görür-

dü evde. Ama dışarıda babam hiç gün yüzü görmedi, hep çalıştı. Evin 

her türlü hizmetini annem görürdü. Babamı bir gün ütüsüz pantolonla, 

ütüsüz gömlekle işe yollamamıştır. Babam yıllarca pantolonlarını giy-

dikten sonra eskiyen pantolonlarıyla bizlere pantolon yapılırdı. 

Garibanlıkla büyüdük, yokluklarla büyüdük. Bir bayram arifesinde ba-

bamın getirmiş olduğu ayakkabı olsun, pantolon olsun bizi çok büyük 

sevince boğar, sabaha kadar o gelen eşyayla yatmamızı sağlardı. Bura-

dan memlekete giderken gerek kendi aldığı gerekse eşinden dostundan 

topladığı pantolon, gömlek, tişört, kazak, hırka vesaireyi çuvallar, mem-

lekete götürür, oradaki çoluk çocuğa dağıtırdı. 

Mahallemizde Arnavutlar ve Karadenizliler vardı, bir de Trakyalılar ço-

ğunluktaydı. Trakyalı Hasibe ablamız vardı, Trakyalı Emel ablamız var-

dı, annem sürekli bunlara gider gelirdi, onlar da bize gelirlerdi. Otu-

rurlardı, günlük her türlü planı beraber yaparlardı.  Mahalleli evdeki 

erzakını her türlü paylaşırdı. Evdeki patatesinden soğanına kadar ih-

tiyacı olan herşeyi komşudan isteyip alabilirlerdi. Kapının önünde top-

lanmalar çok olurdu, sabahtan akşama oturup çekirdek yerlerdi. 

Mahallemizde at arabası tekerleği yapan usta vardı. Bu usta ateşler 

içinde demirleri döverdi devamlı. At arabaları yük taşırdı, eşya taşırdı, 

sebze satardı. Eşeğin iki tarafına küfeyle ayva koyup ayva satan esnaf-

lar vardı. Elinde teraziyle yoğurt satan yoğurtçularımız vardı burada. 

Kışın bozacılarımız vardı. 

Herkesin bahçesinde olduğu gibi bizim bahçemizde de meyveler vardı. 

Ama biz çocuklar bizim meyvelerden aldığımız gibi komşunun mey-

velerinden de koparırdık, onlar da gelip bizim meyvelerimizi alırlardı. 

Karadenizli bir aile vardır komşumuz, onların üç inekleri vardı. Her sa-

bah onları askeriyeye otlatmaya getirirlerdi, hayvanları orada besler-

lerdi. Elde ettikleri sütleri komşularına satarlardı. 

Ailemizin vermiş olduğu terbiyeden dolayı biz büyüklerimize karşı hep 

saygılıydık. Hiçbir büyüğümüze ters bir hareket yapmazdık, saygısızlık 

yapmazdık. Semtte en çok sözü geçen büyük olarak babam vardı. Ba-

bam 91 yaşında rahmetli oldu, ama rahmetli olana kadar aklını, şuuru-

nu hiç kaybetmedi. İlkokul mezunu olmasına rağmen bugün üniversite 

mezunlarına taş çıkaracak bilgi ve beceriye sahipti. 

Okulda geçit töreni, 
1970’ler.

Çocuklarının sünneti.
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MAHALLENIN BÜYÜĞÜ

Herkes her şeyi babama danışmaya gelirdi, sürekli babama danışırlardı. 

Şu anda onun yapmış olduğu işi aynen ben devam ettirmekteyim. Ba-

bam hepsine yol gösteren kişiydi. Kız istenmeye gidilirken komşuların 

babamı almadan gitmeleri mümkün değildi. Babam her seferinde on-

ların yanında büyük olarak giderdi, kimseye konuşma fırsatı vermeden 

konuşmayı seven bir insan olduğu için sırf kendi konuşur, o kızı alır, 

gelirdi. Yani babamın gidip de boş döndüğü aile yoktu, gider mutlaka o 

işi hallederdi.

Hatta milletvekili adayı olmuş, kazanamamış, ama ilkokul mezunu bir 

insanın milletvekilliğine adaylık koyması büyük bir medeni cesaretti. Bu 

medeni cesaret babamda her zaman mevcuttu. Lisede talebeydim, boş 

derslerimizde bütün arkadaşlar kahveye giderdi, ben babam değil, ba-

bamın bir arkadaşı beni görecek diye korkumdan kahveye çıkamazdım. 

Büyüklerimize karşı biz hatalı olmadığımız sürece büyüklerimiz de 

bize aynı şekilde yaklaşıyorlardı. Komşulara gittiğimiz zaman yemek 

saatiyse, karnımız açsa kendi evimizdeymiş gibi oturup yemeklerini yi-

yebiliyorduk. Aynı şekilde arkadaşlarımız da bize geldiğinde karınları 

tok da olsa mutlaka oturtup iki lokma yemelerini sağlıyorduk. 

KARTALAÇ

Ramazan geldiğinde dünyalar bizim olurdu. Çünkü ramazanda bütün 

ailemiz oruçlu olduğu için biz de sahura kalkmayı çok severdik. Sahura 

kalkıp o yemeklerden yemeyi, komposto içmeyi, yanında kızarmış pide 

yemeyi çok severdik. Her sahurda kapının çalınması, “Kim o?” deyince 

komşunun “Kartalaç” diye seslenmesi… Onlar sahurda kartalaç yapar-

mış, her akşam bize kartalaç getirirlerdi. Eğer bizi kaldırmamışlarsa 

sabah “Niçin kaldırmadınız?” diye kıyamet koparırdık.

O eski insanları size nasıl tarif edeyim? Bir daha aynı düzenin kurula-

cağına inanmıyorum. Öyle eski insanların bir daha geleceğini tahmin 

edemiyorum. Çünkü bugünkü yaşam sırf maddiyata bakıyor. Eskiden 

maddiyat en son plandaydı. Önce insanlıktı, önce komşuluktu. Şu anda 

herkes kendi çıkarının peşinde.

Düğün fotoğrafı.
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Şükriye Karakaş
Sinop, 1946

Zeytinburnu’na Sinop Ayancık’tan geldiğimde 6 aylık bebekmişim. Ba-

bam askermiş. Askerden doğru İstanbul’a gelmiş. Annemi, ablalarımı 

köyde bırakmış, İstanbul’a gelmiş. Zeytinburnu’nda kocaman bir arazi 

çevirmiş. Babam bayağı bir gelmemiş köye. Sonra annem bizi alıp asker 

sevkiyatı yapan bir gemiye binerek Zeytinburnu’na gelmiş. Zeytinbur-

nu’da babam ev yapmış iki odalı, tahtadan… Burada büyüdük. 

Zeytinburnu boş bir araziydi benim bildiğim kadarıyla. Yedikule’den 

şehre kadar tramvaylar vardı. Çocuktuk, çok heves ediyorduk. Tram-

vaylara binip en son durağa kadar gidip tekrar geri geliyorduk. 

KILIT NEDIR BILMEZDIK

Dört ev vardı benim hatırladığım. Hayriye teyzeler vardı, biz vardık, hel-

vacı teyzeler vardı… 

Sende olmayanı o sana veriyordu, onda olmayanı sen veriyordun. İhti-

yacını rahatlıkla isteyebiliyordun. Komşumuz Hayriye teyzenin oğlu su-

baydı. Bayramlarda giderdik onlara, bize mendil verirdi, çorap verirdi, 

çok sevinirdik. Helvacı teyzenin evleri bahçeliydi, bahçelerinde meyve-

ler vardı. Giderdik meyve koparır yerdik.

Bir tane bakkalımız vardı. Bakkala yollarlardı, giderdik, istediklerini 

alıp götürürdük. Kahvaltılarda, yemeklerde komşularımızda toplanır-

dık. Onlar bize gelirdi, biz onlara giderdik, çok güzeldi. Resimlerde bile 

var, komşularımızla 10-15 kişi otururduk, yer sofrası hazırlardık, hep 

beraber yerdik. 

Gece saat 11.00-12.00’de komşudan evimize gelebiliyorduk rahatlıkla, 

kapımızı bir kere kapatmıyorduk. Kilit nedir bilmezdik biz eskiden. 
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Mesela komşu kızı gelirdi bize, otururduk, çocuğun uykusu gelirdi. Biz-

de kalırdı o gece, sabahtan evine giderdi. Eski komşuluk bambaşka…

Mahallemizde yaşlılar vardı, giderdik onların suyunu taşırdık. Yapıla-

cak bir şey varsa yapardık. Bulaşıklarını yıkardık, evini süpürürdük. 

HAYAT GÜZELDI

Bizim kuzularımız vardı, arılarımız vardı. Annem sütten yoğurt yapar-

dı, peynirimizi yapardı. Arılarımızdan her sene babam bal alırdı. Güzel-

di bahçemiz, annem eker dikerdi. Aşağı mahallelerde çeşmeler vardı, 

biz de çocuk halimizle gider çeşmeden su taşır, bahçeyi sulardık. Orada 

annem sebzeler yetiştirirdi. 

Bakkalımız vardı, küçücük bir bakkaldı, alışveriş yapardık. Çamaşırı-

mızı elle yıkardık. Banyo yoktu, dışarıda karın altında soğukta yıkardık, 

ellerimiz buz gibi donardı. Zor bir dönemdi, ama yaşam güzeldi. Saygı 

vardı, hürmet vardı. 

Komşu teyzemin bahçesine gidiyorduk. Onun da kızı vardı, seksek oy-

nardık. “Kızancıklarım, karnınız acıktı mı?” derdi bize, ekmeğimizin 

üzerine azıcık yağ sürer, üzerine de kırmızı biber eker verirdi, biz de 

onu öyle bir tatlı yerdik ki… 

Arkadaşlarımız vardı, ip atlardık, top oynardık, bezirganbaşı oynardık. 

Saklambaç oynardık, beş taş oynardık…

Yoğurtçular vardı böyle omuzlarında sırıkla geçerlerdi sokaktan, yo-

ğurtçu diye bağırırlardı, alırdık kilolarla… Sonra akşamları tahin-pek-

mezci geçerdi, alırdık. Bozacı geçerdi, alırdık. Macun şekerler vardı de-

ğişik değişik, onları sopaya sararlardı, hepsinden az az alırdık.

Aile fotoğrafı, 1970’ler.
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OKUL GÜNLERI

Okula giderken siyah önlüğümüzü giyip beyaz yaka takardık. Zeytin-

burnu’nun çamurları felaketti, çizme giyiyorduk. Çizmeyle beraber 

okula kadar götürürdü annem bizi, okula girdiğimiz zaman orada 

başka ayakkabı giydirirdi, sonra akşam da gelip alırdı. Bir müddet öyle 

bir-iki sene götürdü, ondan sonra artık biraz daha büyüdük, okula ken-

di kendimize gelip gidiyorduk.

Anne-baba gibiydi öğretmenlerimiz, o kadar iyiydiler ki… Bir öğretme-

nim vardı, Allah binlerce defa razı olsun, çok iyi bir insandı. Ben 5’i bi-

tirdikten sonra terzi okuluna gittim. Orada arkadaşlarım vardı. Hoca-

mız bizi gezmeye götürürdü. Adalara giderdik, gezmelere giderdik. 

Ustam beni evinde bırakır, her yere giderdi, bana çok güvenirdi. Günde-

likçi olarak dikişe giderdik ustamla beraber, beni de beraberinde götü-

rürdü. Sabah gider, akşam o elbiseyi diker bırakır gelirdik. Gece dönüş-

te beni aileme teslim ederdi, sonra evine giderdi. 

BAHÇEDE DÜĞÜN

Eşim Ordu’dan gelmiş İstanbul’a, Zeytinburnu’nda Yenidoğan Ekmek 

Fabrikasında çalışıyordu. Biz de orada birbirimizi gördük, beğendik. 

Bayağı bir zor oldu evlenmemiz, ailem önceleri vermek istemedi. Fırın-

cı, nereden geldiği belli değil, ailesini tanımıyoruz, vesaire… Ben isti-

yordum, babam vermek istemiyordu. Derken kısmetmiş, verdiler. Fırı-

nın sahibi geldi beni istedi, sözüm kesildi. 

Bahçede düğünüm oldu. Eskiden salonlar yoktu, bahçe düğünleri olu-

yordu, çok da güzel oluyordu. Eskiden masa yoktu, sandalyeler böyle 

arka arkaya dizilirdi, oturulurdu. Gelinle damat da ön tarafta otururdu, 

herkesin elini öperlerdi. 

Kayınvalidemler Gürcü’ydü. Biz onların yanında hiç konuşamazdık, ço-

cuk sevemezdik. Saygı gösteriyorduk. Beraber oturmadık biz onlarla, 

onlar memleketteydi. Evime misafir geldikleri zaman tabii ki saygımızı 

gösteriyorduk. 

Herkes bir anne-babaydı bize, komşuluğumuz çok iyiydi. Ben çocuklu-

ğumda olsun, genç kızlığımda olsun hiç kötü insan görmedim…

Şükriye Karataş ve 
kardeşleri, 1960’lar.



502 Zeytinburnu Anı Defteri

Tacettin Erdem
Rumeli, 1954

Bizim burası 1958 senesinde kurulmuştu. Eskiden bağlıktı. Bağlık, ça-

yırlık, elmalık, meyvelik… Şu anda evimizin bulunduğu yerden yukarı 

taraf tamamen tarlaydı. 1970 senelerinde oraya Batı Trakyalılar gelmeye 

başladı. Orayı onlar geliştirdi.

O zamanlar bizim Zeytinburnu’muzun sadece Vargeller tarafı vardı, 

Çırpıcı tarafı vardı. Buradaki insan Çırpıcı’da kimin oturduğunu bilirdi, 

Depo’da kimin olduğunu bilirdi. O kadar büyük olan Zeytinburnu’nda 

herkes birbirini tanırdı, mahallesini, semtini bilirdi. 

YEŞILLI GELIYOR

Zeytinburnu’na geldiğimizde ben 7-8 yaşlarındaydım. Gecekondu ya-

pardık, belediyeden gelen “yeşilli” dediğimiz adamlar gelir çatıyı yıkar-

lardı. Ertesi sabah tekrar yapardık. Çocuk da olsak komşularla imece 

usulü çatı yapardık. 

Ben 8 yaşında çalışmaya başladım. Eminönü’nde kale dibi dediğimiz, 

otobüslerin, garajların bulunduğu yerde bir Vasıf ustamız vardı. Ben 

8-10 yaşlarındayken Vasıf ustanın yanında torna, tesviyeye girdim. 

Oradan çıktım, Beyazıt’ta çalışmaya başladım. Beyazıt’ta da Ertan usta-

nın yanında çalışmaya başladık. Hem tamircilik yaptık hem demircilik 

yaptık. Bu sanatımızdı bizim. 

AYAKKABI, PANTOLON GIYMEK HAYALDI

O zamanlar bizim ayaklarımıza bir ayakkabı giymek ya da bir pantolon 

giymek hayaldi. Allah rahmet eylesin babamız-anamız kalkıp da hangi 

birimize pantolon alacaktı? Adamın kazandığı para yetmiyordu. 
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“Cızlavet” dediğimiz lastik pabuçlar vardı o zamanlar, araba şambrelin-

den yapılırdı. Ayağımıza onlardan giyerdik. Bir zamanlar Derby çizme 

çıktı, çok meşhurdu. Ama babam bize alamazdı; yedi, sekiz çocuğa al-

maya para yetiremezdi. 

Biz o zamanlar arkadaşın üstünde temiz bir pantolon gördüğümüz za-

man “Çocuğa bak, ne güzel tertemiz pantolon giymiş,” derdik. 

Ne zaman kendimiz de para kazanmaya başladık, annemize-babamıza 

verirken parayı 1 lira da kendimize çalıyorduk. O kadar yere gidiyoruz, 

pantolonumuz yok… Kendi paramızdan çaldığımız 1 liralarla kendi-

mize pantolon yaptık. Pantolon yapınca babam bana çıkıştı: “Ulan eşek 

herif, sen para mı çalıyorsun?” dedi, dövdü. Kendi kazandığın paradan 

kendin alamıyorsun. Neden? Çünkü orada bakılmaya muhtaç olan in-

sanlar var. Yetişti kardeşlerimiz Allah’ıma hamdolsun, onların yetişme-

sine faydası oldu çalışmalarımızın. 

ANNE BABAMIZA “ÖF” DEMEDIK

7-8 kardeş, ana-babayla beraber 9 kişi, 10 kişiyiz. Ekmek almaya bile zor 

yetişirdi paramız. Mısır unuyla yapılan “kaçamak” dediğimiz bir yeme-

ğimiz vardı. Mısır ununu güzelce kaynatıp da bulamaç yapardı annem, 

üzerine pekmez döküp ekmek niyetine yerdik. 

Babam bana elini kaldırdığı zaman olay bitti, annem kalkıp bir şey di-

yemezdi. 7 kardeş, hiçbirimiz babamıza karşı bir saygısızlık yapmadık. 

Şimdi sağ olsaydı da tekrar bir 80-85 sene daha beraber yaşasaydık. Biz 

annemize-babamıza hayatta hiçbir zaman “öf” demedik. 

Annem çok harika bir kadındı. Eyüp’teki Kemerburgaz Ağaçlı Köyü’n-

dendi. Biz aşağı yukarı bütün yaz tatillerinde köyümüze geçerdik. An-

nem oradan bizim yiyeceklerimizi getirirdi. Domatesimiz, patlıcanımız, 

kışlıklarımız hep oradan gelirdi. Annem çok tutumlu bir kadındı. Eğer 

tutumlu olmasaydı o çocukların hepsi bu şekilde yetişemezdi.

TAHTA ÇANTALARLA ÇAMURLU YOLLARDA

Okula sabahleyin saat 08.00’de giderdik, akşam 17.00’de çıkardık. Keş-

ke o zamanlarda çekilmiş bir fotoğraf olsaydı da şimdi hepsini tek tek 

gösterebilseydim. Makbule öğretmenimiz vardı, Kazım öğretmenimiz 

vardı. Zaten fazla öğretmen değiştirmezdik. O zaman öğretmenler gel-

dikleri okullarda kalıcıydılar. 

Kazım öğretmenimiz Giresunlu’ydu. O sonraları Mensucat Santral’de 

de görev yaptı, ama ben okurken bizim okulumuzda öğretmendi. Ka-

zım öğretmeni hiçbir zaman affetmedim ben, çünkü adam dövmekten 

başka bir şey bilmezdi. O zaman okula 6 yaşında değil 8 yaşında başlar-

dık. Kara bir önlüğümüz vardı, ayağımızda dedemizin bize verdiği eski 
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pantolonlarımız, beyaz yakamız vardı. Çantamız da tahtaydı. Çamurun, 

karın içinde, ufacık çocuk, sırtında tahta çanta… Kar dizime kadar gel-

miş. O karda ekmek almaya gidiyorum ta nerelere… Sene 68-69’lar… 

Zeytinburnu’nda fırın yok. Ekmek almak için Ermeni mezarlığının ora-

daki kilisenin oraya giderdim. O zaman kurt geliyordu mezarlıklara. 

Korka korka kilisenin oradan 5-6 ekmek alıp eve gelirdim. 

HERKES FAKIRDI

Mahallemizde aşağı yukarı herkesin maddi durumu birbirine eşitti. 

“Sen çok fakirsin, sen zenginsin,” diye bir şey yoktu. 

Arka tarafımızda Pamuk Ablamız vardı, Allah razı olsun, sanki tüm ma-

hallenin anasıydı. Aynı şekilde Hatice ablamız vardı, şen şakrak biri-

siydi. Arkamızda oturur, herhangi bir şey olsa hemen yardıma koşar, 

kadınların dişi ağrısa gider o yardım eder, doktora götürmeye çalışırdı. 

Ayşe ablamız vardı. Kendi halinde, kendi dünyasında olan bir insandı, 

ama onun beyi Mehmet Amca herkese inşaatta yardım ederdi. Elinden 

her iş gelirdi. 

Mahmut ağabey kırıkçılık yapardı. Mahmut ağabey kırıkçılığı köyde 

genç zamanında öğrenmiş. Kendisi Trakya Pehlivanköylüdür. Mahmut 

ağabey kırıkçılık için ona kim gelirse gelsin para almazdı, yapardı, gön-

derirdi. Geceleyin kapısını çalarlar, giderdi; sabahleyin gelirler, giderdi; 

uykusuz olsun, yine giderdi. Hiçbir zaman hayır demezdi.

1969-1970 senelerinde kırıkçı Salih vardı, o da vefat etti. O da çok güzel 

bir kırıkçıydı. Çocukları hâlâ yapıyor galiba bilmiyorum

Haydar ağabeyimiz inek beslerdi evinde, sütünü sağıp da çıkarırdı. 

“Oğlum, gel buraya,” derdi, bir damacana bize süt verirdi. Arkasından 

hayvanların pislikleri olur ya, “Oğlum, burada insan yok, şunları atacak 

adam var mı?” derdi. “Dayı, ben atayım,” derdim. “Tamam, gel at da sana 

15 kuruş vereceğim,” derdi. El arabasıyla beraber tarlanın oraya götürür, 

gübrelerdik. 

 Bizim komşumuzun evinde kuyusu var, su çekilecek diyelim. Çocukları 

çalışıyorsa beni çağırırlardı. Suyu çeker depoyu doldururdum. 25 kuruş 

kazanırdım. Para çok az olsa da çalışmaktır önemli olan.

Zeytinburnu’nda su yoktu, ben kilisenin oradan senelerce anama-ba-

bama su taşıdım. Zeytinburnu’na ne zaman ki çeşmeler geldi, biz de 

sudan rahatladık. 1970 senelerinde evimize su bağlandı. 

INSANLIĞIMIZ BAŞKAYDI

Her şeyi birlikte, dayanışma içinde yapardık. Camimiz 1958 senelerinde 

imece usulü yapılmıştır. Dikilitaş Cami buranın halkıyla beraber imece 

usulü olarak yapılmıştır.
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O zamandan tanıdığımız Çavuşoğulları var, belediye başkanı oldu. Adil 

amca var, daha evvel de Hasan Yılmaz vardı. Hasan Yılmaz benim ço-

cukluk arkadaşımdır mesela, okul arkadaşımdır. Şimdi o da bir yerde 

belediye başkanı. Fahri ağabey vardı. Fahri ağabey kim gecekondu yapsa 

ona yardım ederdi. Tahta alacak, tahta verirdi, adam ay başında öderdi. 

Sabri ağabey vardı, Allah rahmet eylesin. O zamanlar Sabri ağabey de 

kum, çakıl, tahta satıyordu. Giderdik malzememizi alırdık, evimizin ta-

dilatını, tamiratını yapardık. Adama gidip 15 gün sonra ya da 1-2 ay son-

ra, 3 ay sonra parasını versek “Oğlum, sıkıntıya düşme, yavaş yavaş pa-

rasını verirsin,” derdi. Bizim insanlığımız o zamanlar bambaşkaydı. Ben 

keşke o tarihe tekrar dönüp de o zamanları bir daha yaşasam diyorsun.

 

KÖYDE YAŞADIĞIMIZ HAYATIN AYNISINI ZEYTINBURNU’NDA YAŞADIK

İnsanlık her şeydi. Komşuluk çok önemliydi. Komşularla, arkadaşlarla 

neredeyse aynı evde yaşıyor gibiydik. Bir komşu köfte yapar, kokmuştur 

diyerek bir tabak da bize yollardı. Veyahut arka evdeki komşumuzun eşi 

gece vardiyasında çalıştığı zaman kadın çocuğunu da alır gelir, bizde 

kalırdı. Sabah kahvaltısını herkes beraber yapardı. 

Eski tarihte bir köyde nasıl yaşanırsa, o hayatı aynı şekilde Zeytinbur-

nu’nda biz yaşıyorduk. Annen evde yoksa, arkadaşının annesi, kendi ço-

cuğu gibi sana yemek verirdi. Çocuğuna ekmek verirse, sana da ekmek 

verirdi. Birisinden herhangi para almana ihtiyaç yok, yanındaki komşu 

senin harçlığını zaten verirdi. Dayanışma çok harikaydı.

Bizim hepimiz aşağı yukarı yiyeceğimizi-içeceğimizi birbirimize eşit 

gördük. Onun pantolonu yoksa, ben ona pantolon aldım, eğer benim 

ayakkabım yoksa o bana ayakkabı aldı. O zamanlardaki dayanışmayı 

insan kendi ailesinde o kadar göremezdi. Bizim arkadaşlarımızla daya-

nışmamız daha farklıydı, bambaşkaydı. 

Askere gittikleri zaman asker arkadaşlarımıza para yollardık. Neden? 

Yeter ki orada sıkıntı çekmesin. Ben de askere gittiğim zaman bana da 

eş-dost yardım etmiştir. Hepimiz aşağı yukarı aynıydık, eşittik. O neyse, 

ben de oyum. Onun cebinde varsa bende de var. 

Biz arkadaşlarımızla bir düğüne ya da herhangi bir salona gittiğimiz 

zaman o gazoz içiyorsa, öbürkü de illa ki onun gazozundan içerdi. Ye-

mek yerse zaten illa ki sana da ısmarlar. 

Bizim mesela, komşumuzun kızı bizim kız kardeşimiz gibiydi, biz ona 

bakamazdık hayatta, kafamızı döndüremezdik. Bir kızımızın arkasın-

dan giden olursa kulağından tutar “Gel bakayım buraya, sen ne yapıyor-

sun oğlum?” diyerek hesaba çekerdik. Bir gün yine sorguya çektiğimiz 

bir çocuk dedi ki: “Ağabey, ben onu seviyordum.” “Seviyorsan onu bize 

söyle, biz sizi evlendirelim,” dedik, vesile olduk evlendiler. 

Kıbrıs, 1975.



506 Zeytinburnu Anı Defteri

Böyle bir ortamımız vardı. Yabancı olan bir insan zaten mahallemizde 

kolay kolay dolaşamazdı. Komşuluktan tut, insanlığından tut, hepimi-

zin birbirimize sempatimiz vardı. Bir aile gibiydik. 

BÜYÜKLERE ÇOK SAYGILIYDIK

Büyüklerimize saygı çok büyük. Biz bir büyüğümüzün yanında kalkıp 

bacak bacak üstüne hayatta atamazdık. Onun yanında kalkıp göbek 

atamazsın. 

Benim babam Devlet Demiryollarında çalışırdı. Devlet Demiryolların-

da çalışırken bazen işleri çok yoğun olurdu, eve gelemezdi. Babam bir 

keresinde 10 gün eve gelmedi. Annem evde üzgün… Kardeşimle birlikte 

babama telefon etmeye Yedikule Garı’na, Devlet Demiryollarının oraya 

gittik. Telefon yok ki buralarda, kimsede telefon yok. Oradan telefon et-

tik, dediler ki: “Baban çalışıyor, mesaide,” Adam 10 gün mesaide mi olur? 

Yola gidip geliyorlarmış, mesaideymiş. Eve döndük anneme dedik, hâlâ 

üzgün olduğunu görünce iki gün sonra kalkıp kardeşimle babamın ya-

nına gittik. Babam da bizi ters anladı herhalde, onu araştırdığımızı dü-

şündü. İş yerinde bir şey söylemedi ama dönüş yolunda bana bir güzel 

dayak attı. Onu hiç unutamam. 

Biz nişan yaptık, nişan yapınca kalkıp babamızın, kayınbabamızın evi-

ne gidecektik. Kapıdan destur almadan içeri giremedik. Kayınbabam 

ne zaman ki bana “Otur oğlum, ayakta durma,” dedi, ondan sonra otur-

dum. Kayınbabamın yanına gittiğim zaman benim babamdan herhan-

gi bir farkı yoktu, saygıda kusur etmezdik. Hasan kayınçomun yanında 

da aynı şekildeydim benden büyük ağabeyim yoktu çünkü, evlenince o 

benim ağabeyim olmuştu. “Hasan ağabeyim” derdim. Kayınbabam ol-

sun, kayınçom olsun, baldızlarım olsun o şekilde. Benim hanımım nasıl 

anne-babama saygı gösterdiyse, elbette aynı şekilde o saygıyı ben de 

gösterdim.

Arkadaşlarımı özledim, kardeşlerimi özledim, keşke eskiyi kardeşle-

rimle, arkadaşlarımla tekrar yaşayabilsek. Annemle, babamla, kardeş-

lerimle beraber hep beraber o masaya tekrar kurulabilsek. Eski dost-

larımla, komşularımla beraber evin önünde çay içebilsem, birinin bir 

parça böreğini, ekmeğini koparıp yiyebilsem…
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Tamer Boncukçu
Tekirdağ, 1954

1954 doğumluyum. Zeytinburnu nasıl bir Zeytinburnu’ydu? Çamuru 

derya bir Zeytinburnu’ydu. Her tarafı gecekonduydu. Bizim Ziya Gökalp 

İlkokulumuz vardı, 6-7 yaşında okula başladım. Sınıfa girdiğim zaman 

benim ayağımda ayakkabılarım yoktu, okula yürürken çamurda kalmış. 

Öğretmen dedi ki: “Oğlum, ayakkabıların nerede?” Döndüm, aynı istika-

metten çamurun içinde ayakkabılarımı buldum, giydim, okula geldim. 

ESKILERIN ÇOĞU TOPRAK OLDU

İnsanlık vardı, saygı, sevgi vardı. Her mahallede bahçelerde ağaçları-

mız vardı, yemişler vardı. O zaman Zeytinburnu’na araba giremiyordu. 

Katırın üzerinde gelirdi sebzeci, domates, salatalık, patlıcan satardı. 

Ondan sonra yoğurtçumuz vardı. Yanında kapların içinde yoğurt satar-

dı. O zaman insanlık vardı, şefkat vardı. Şimdiyle o zamanlar arasında 

dağlar kadar fark var.

Şu an Zeytinburnu’nu görüyorsunuz, Zeytinburnu’na yüksek binalar, 

bloklar dikildi. Fakat eski insanlarımızın hepsi toprak oldu. Eskileri çok 

arıyoruz şimdi Zeytinburnu’nda, konuşurken bile duygusal oluyor in-

san. Şimdi benim komşularımızın yüzde 80-90’ı toprak oldu. Sıra bize 

geldi. 

FABRIKALAR SEMTI ZEYTINBURNU

Zeytinburnu’nda Şabanağa dediğimiz yerde, Telsiz’de top sahası vardı. 

Orada ev yoktu, Yeşiltepe Arnavutların bol olduğu bir yerdi. Arnavut-

lar inek bakarlardı, süt satarlardı, geçimlerini bu şekilde sağlıyorlardı. 

Zeytinburnu Sümer denilen arazi sırf gecekondu bölgesiydi, bizim Gö-

kalp Mahallesi aynı şekildeydi. 
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5-10 minibüs vardı. O 5-10 minibüsün de yarısı yolda kalırdı, eski mini-

büslerdi. Fabrikada çalışmayan insanlarımızın çoğu Beyazıt’ta, Gedik-

paşa’da çalışırlardı. Bu minibüslerle gider gelirlerdi.

İnsanlarımızın büyük çoğunluğu fabrikalarda çalışırdı. Aksu Fabrika-

sı, Akfil Fabrikası, Bozkurt Fabrikası, Yedikule Tekfen Fabrikası vardı. 

Kazlıçeşme’de deri fabrikaları vardı. Bütün insanlar sabah saat 06.30-

07.00’de koşa koşa fabrikaya giderlerdi. O Kazlıçeşme’de zaten o insan-

lar nasıl yaşıyordu, nasıl çalışıyordu, onu da hiç çözemem. Çünkü orada 

deri fabrikaları olduğu için ağır bir koku vardı, ta Fatih Sultan Mehmet 

Han zamanına dayanıyor o deri fabrikaları. 

MURAT AYDIN’IN ZEYTINBURNU’NDA ÇOK EMEĞI VAR

İnsanlarımız fakirlikle çok boğuştu. Şimdiyse insanlarımız zenginleşti, 

rahata kavuştu. Allah razı olsun, hakkını verelim, Zeytinburnu Belediye 

Başkanı Murat Aydın’ın Zeytinburnu’nda çok emeği var. 

Bizim eski mahallemizin insanlarının hepsi iç içe yaşardı. Laz’ı, Kürt’ü, 

Çerkez’i, Trakyalısı, Akdenizlisi hep beraber yaşıyorduk, çok da güzel ya-

şıyorduk. Fakat o komşuluğu size anlatamam, hani ancak onu yaşamak 

lazım. Evimizin yan tarafında Hadime Hanım Teyze vardı, kuru fasul-

ye pişirdiği zaman bize bir tabak kuru fasulye gönderirdi. Aşağı tarafta 

Maçkalılar vardı, mahallemize yeni gelmişlerdi. İneklerle keçileri vardı. 

O ineklerle keçilerden sütlerini alır, mahalledeki insana verirlerdi. Bir da 

Arnavut bir ablamız vardı Allah rahmet eylesin, mekanını cennet etsin, 

mısır kaynatırdı, mahalledeki çocuklara verirdi. Mesela, bir ağabeyimiz 

vardı, lakabı Kürt Kerim’di, Allah rahmet eylesin. Onun işi fakir fukaraya 

yardım etmekti. Bir gecekondu olacaksa, o insana yardım ederdi. 

Arkadaşlarıyla, 1974.
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Bir kahvemiz vardı, bu Kazlıçeşme’deki deri fabrikalarından çıkanlar 

kahveye gelirlerdi. Orada kahvede akşamüzeri buluşurlardı. O zaman 

bir komşuluk, bir saygı, bir sevgi vardı. Şimdi hiçbirini göremiyoruz. 

Maalesef ne saygı kaldı, ne sevgi kaldı. 

ZEYTININ BIRINI KOMPLE YIYEMEZDIK

Ben çocukken muavinlik yapardım minibüslerde, sabah saat 06.00-

07.00’de arabayı bırakırız, yıkar temizleriz, teslim ederiz, eve geliyorum. 

Eve gelirken Erzincanlı Ayşe abla vardı. Çeşmelerimiz vardı mahallede, 

iki kovayı doldurmuş hiç unutmam onu, elinden kapardım, evine kadar 

götürürdüm. Öyle yaşlı insanlarımız vardı, hastalarımız da vardı, onla-

ra koşardık. Ekmek fabrikası sadece Kazlıçeşme’de vardı. Aramızdaki 

mesafe 2 km. Ekmeği oradan alır gelirdik.

Babamı 1957 senesinde iki buçuk yaşındayken kaybettim, annem Fatma 

Boncukçu bu Yedikule’nin hemen girişindeki Tekfen Fabrikası’nda ça-

lıştı. Kazandığıyla 3 çocuğunu büyüttü, evlendirdi. Babasız büyüğüm 

için babasızlığın ne olduğunu çok iyi bilirim, yetimliğin ne olduğunu 

da çok iyi bilirim. Annemiz senelerce çalıştı fabrika köşelerinde, o ge-

cekonduda nasıl yaşadık, neler geçirdik, ben bilirim. Zeytinin birini 

komple yiyemezdik…

ÇOK ISTIRAP ÇEKTIK

Hiç unutmam, bir bayram üzeri, öğretmenim Hüseyin Kıyılar bana “Ta-

mer oğlum, gel,” dedi. Yanına gittim, beni aldı bir mağazaya götürdü. 

Bana bir ceket, bir pantolon, bir ayakkabı aldı. Babasızlık olduğu için o 

takım elbiseyi hiç unutmam. 

Bir de bir gün Cağaloğlu’ndan gazete alıyordum, ayağımdaki lastiğin 

altı yarılmıştı, yağmur yağıyordu. Cağaloğlu’dan çıktım, gazete satıyo-

rum, Son Gazetesi, 15 kuruşa... Beyazıt’ta kahveye girdim, “Son Gazetesi, 

Son Gazetesi, var mı isteyen?” diye söylüyorum, yaşlı bir beyefendi beni 

çağırdı. “Gel oğlum, otur bakayım,” dedi. Hava soğuk, ayağımdaki ayak-

kabı yırtık, pantolon yamalı… Oturdum yanına, oralet söyledi. Oraleti 

içtim. Sonra bana “Niye gazete satıyorsun? Bak, üstünde başında yok, 

üşüyorsun,” dedi. Eski İstanbul’u bilmezsiniz, soğuk olurdu. “Yok, gaze-

te satıyorum” dedim. “Sana bir pantolon, bir ceket alabilir miyim?” dedi. 

Rahmetli annem bana “Dışarıda kimseden bir şey alma,” demişti. Fakat 

üşüdüğüm için çarşıya girdik. Çarşıda beni komple giydirdi, ayağıma 

ayakkabımı aldı, kazağımı aldı, her şeyi aldı. Bir de hiç unutmam, 10 lira 

para, çok büyük bir para, o parayı verdi. O parayı aldım, o elbiseyi de 

giydim, ama eve bir geldim, annemden yediğim dayağı hiç unutamam. 

“Sen niye dışarıdan elbise alıyorsun, giydiriliyorsun,” diye dövdü beni. 
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Tabii ana yüreği, bizim başımıza bir şey gelebilir, kandırabilirler diye 

çok korkardı. 

Çok ıstırap çektik… Yalnız ben değil, Zeytinburnu insanı çok ıstırap çek-

ti. Bir yağmur yağdığı zaman gecekondunun içinden kovalarla suları 

biz dışarı atardık. Çünkü giderimiz yoktu. Zeytinburnu’nun o zaman 

gideri yoktu. Şimdi kanallar var, kanalizasyonlar var.

Sular bastığı zaman sabahleyin kalktığımız da su birikintilerinde kur-

bağalar öterdi. Güneş çıkıp o sular çekildiği zaman kurbağaların ölü-

sünü görürdük. Zeytinburnu halkı çok ıstırap çekti. Fakat bugünlere 

şükürler olsun.

Şu an Cevizlibağ, Tepebağ dediğimiz yerlerin hepsi dutluktu. Oraya gi-

derdik, mesire yerleri vardı orada, çok ağaç vardı. Kirazından tut aklı-

nıza ne ağaç geliyorsa vardı. Arnavutlar, Lazlar yukarıda Tepebağ de-

diğimiz yerde lahanalar, havuçlar, domatesleri ekerlerdi. Oraya gider, 

oralardan yerdik, içerdik. 

Kimse kimseye kızmazdı, çünkü alanımız büyüktü, arkadaşlık çok gü-

zeldi. Arkadaşlığımız sevgi, saygı çerçevesi içindeydi. 

BÜYÜKLERIMIZIN OTURDUĞU KAHVEYE GITMEZDIK

Büyüğümüzü çok sayardık. Büyüklerimizin girdiği kahveye biz girmez-

dik. Eğer biz o kahveye girersek elimizde yanlışlıkla bir sigara görürse 

elimize vururlardı. 

Büyüklerimiz görmesin diye 5-6 mahalle aşağıdaki kahveye giderdik, 

orada otururduk. Onları gördüğümüz zaman eğer elimizde bir sigara 

varsa saklar atardık. Korkuyorduk büyüklerimizden, fakat şu zamanda 

maalesef bu saygı kayboldu. 

Biz çocukken mahalleyi dolaşırdık, bayram geldiği zaman çok sevinir-

dik. Bilhassa ben sevinirdim. Kurban bayramında durumu iyi olanlar 

kurban keserlerdi, evimize et getirirlerdi. Sabah sabah o kurban etini 

pişirip yerdik. Bu benim çok hoşuma gidiyordu. 

Şeker bayramı geldiği zaman şeker alırdık, mendil verirlerdi bize, men-

dilin içine şeker koyarlardı, 25 kuruş, 15 kuruş, 10 kuruş para verirlerdi. 

Harçlıklarımızı toplardık. 

CENABI ALLAH GÖNDERDI

Mahallede duruyorum, kurban geçiyor, adam kurban satıyor. Bizim tel 

örgümüz var, gecekondu evimiz, bir kurban bizim bahçeye girdi. Benim 

de çocuk aklım, hayvanı ileriye doğru ittim, bizim arka bahçeye girdi, 

kurbancı gitti. Şimdi olsa yapar mıyım?

Matbaada, 1970’ler.



511Zeytinburnu Anı Defteri

 Rahmetli annem işten geldi, “Bu kurban ne?” dedi. “Anne, dayım getirdi” 

dedim. Kurbanı aldık, kestik, rahmetli annem pişirdi, yedik. Dayımlara 

gittik. Annem dedi ki dayıma: “Ağabey, kurban getirmişsin, sağ ol, Allah 

razı olsun.” Dayım “Kızım, ben kurban getirmedim ki size,” dedi. Orada 

bir dayak yedim annemle dayımdan, o dayağı da hiç unutmam. 

Bu kurbanı bize babasız büyüdüğüm, yetim büyüdüğüm için Cenabı Al-

lah gönderdi, diyordum.

Yine aynı şekilde Cenabı Allah gönderdi galiba, yılbaşı günü bir tane 

hindi bahçeye girdi. Kömürlüğe soktum onu, yine annem geldi. “Anne, 

dayım getirdi,” dedim. “Döverim seni, doğruyu söyle,” dedi. “Anne dayım 

getirdi,” dedim. Hindiyi kestik yedik, dayım geldi. Bir daha dayımdan ve 

annemden dayak yedim. Hani şimdiki aklımız olsa alır keser miyiz? 

Biz annemize, büyüklerimize eğer bir yanlış yapamazdık, o yanlışı yap-

tığımız zaman yediğimiz dayağın haddi hesabı olmazdı.

Eski insanlarımı özledim. Yaşlandım artık ben, onlar da öbür dünyaya 

göç etti. Bizler de artık onların özlemini yaşıyoruz. Çünkü onlar çok iyi 

insanlardı, saygılıydılar. 

Şunu da söyleyeyim: Topçu Emre Belezoğlu var bizim… Onun babası 

Mehmet Belezoğlu kurbanları keser, bana verir. Ben de yetimlerle dul-

lara dağıtırım. Mehmet Belezoğlu’ndan Allah razı olsun, Emre Belezoğ-

lu’ndan da Allah razı olsun. Bizim Zeytinburnu’nda şu an Emre Bele-

zoğlu’nun okuttuğu 15 çocuk var, hâlâ okutuyor.

Matbaada, 1978.
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Tamer Karancı
Giresun, 1967

1967 yılının Kasım ayında, bulunduğumuz mekana, burası gecekondu 

vasfında iken, meşhur Zeytinburnulu Leman Ebe tarafından doğurtul-

muşum. Evet, Leman Ebe çok meşhurdu. Burada doğduk, burada büyü-

dük. 51 yaşına girdim, 51 yıldır 48. Sokak numara 11’deyiz.

Zorlu yıllardı ama güzel yıllardı aslında. Bütün her yer yemyeşildi, her-

kesin bahçesi vardı, her yerde ağaçlar vardı. Herkesinde bahçesinde 

meyve ağaçları, asmalar olurdu. Biz Zeytinburnu’nun çamur halinin, 

son anlarını yaşadık. İlk asfalt zamanların hatırlıyorum. Bu sokaklar 

asfalt yapılırken, zift kokusunu ilk defa o zaman duymuştum. Çok ilgi-

mi çekerdi. Kapının önünde oturup asfaltlamayı seyrederdim. 

Devamlı sokakta oynardık. Ev ile ilgili bir şey hatırlamıyorum biz yaşıt-

larımızla sokak çocuğuyduk, resmen eve gitmezdik. Karnımız acıktığı 

zaman mesela, kapıdan ekmek arası isterdik. Çünkü yakalandın mı çık-

mak zor olurdu. Oyun yarım kalacak korkusuyla, sürekli sokakta du-

rulurdu. Akşam ezan okunduğu zaman artık sesler yükselirdi. Ayhan, 

Tamer, Hasan diye herkes bağırıp, çocuklarını çağırırdı. 

Nostaljiyi düşündüğün zaman iyi ki o yılları iyi ki yaşamışız. İnsanlar o 

zamanlar herhalde daha sosyaldi veya dış etkenler insanları fazla etki-

lemiyordu. Televizyon yoktu, başka ilgi alanı yoktu. İnsanlar birbirileri 

daha çok sohbet edip vakit geçirmek zorundaydılar. Mesela kadınlar 

evde işlerini bitirdikleri zaman kapının önüne çıkarlardı. Hava güzelse, 

sandalyelerine oturup kapı önünde zaman geçirirlerdi. Birisi çay dem-

lediğinde, onun kapısının önüne giderlerdi. Tabi, gölge ne tarafta ise 

o tarafa kaçarlardı. Kışa hazırlık için annelerimiz örgü örerlerdi. Kapı 

önünde hem muhabbet edip, hem muhabbet etme en büyük zevklerin-

dendi. 
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Mesela Ramazan ayı gelecek diye yufka açılırdı. Birisinin bahçesi uy-

gunsa, orada ocak yanardı, herkes oraya gelirdi, o seneki Ramazanlık 

yufkalarını açarlardı. Yufkalar hazırlanırdı ama öyle böyle yufka hazır-

lanmazdı. Yufkalar, dağ gibi yığılırdı.  Herkes yufkasını alır giderdi. 

Şu sokakta akrabadan daha yakın insanlar var, görmediğin zaman öz-

lediğin. Hasta olduğunda, hemen senin yanına koşabilecek insanlar 

var. Yine hastalandığında, gelip başucunda bekleyebilecek insanlar var. 

Komşular sana yemek getirir. Sen onlarına evlerine gidebilirsin. Bir ev 

temizliği yapıldığında herkes birbirine yardım eder. Odun, kömür ta-

şınırdı eskiden biliyorsunuz. Taşındı mı herkesinki sırayla taşınırdı. 

Bütün çocuklar yardım ederdi. Örneğin, söylerlerdi yarın odun gelecek 

diye.  Ertesi gün muhakkak o kişinin yükü hep beraber taşınırdı. Sonra 

hep beraber gazoz içerdik. Büyükler bize gazoz ısmarlarlardı. Tabii bir 

nimetti aslında bu bizim için. 

O yıllar gerçekten zor yıllardı. Hatta bazen bazı tartışma ortamlarında 

bunu dile getiririm. Mesela şu an gençlik merkezinin yapıldığı yerde, 

tanzim satış yeri vardı. Oraya şeker geleceği söylenirdi, kuyruğa girer-

dik, sıcağın alnında beklerdik saatlerce, 1 kilogram şeker almak için. 

Bazen önünde 20 kişi kaldığı oluyordu ama şeker bitiyordu. Et-balık 

Aile fotoğrafı, 1970.
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kuyruğuna da Zeytinburnu’nda çok fazla girerdik. Biz Zeytinburnu’n-

da şanslıydık, biz sabahtan sıraya girebilirdik. İlk trenle insanlar ge-

lirlerdi, istasyona dolaşmazlardı, raylardan geçip, duvardan atlayıp 

koşarak kuyruğa girmeye çalışırlardı. Bu kuyruklarda çok kavgalar da 

olurdu. 

Bayramlarda kıyafet için ısmarlama yapılırdı. 15 gün önceden işe baş-

lanırdı. Terzide kuyruğa girersin kumaş seçersin, pantolon diktirirsin. 

Benim babam ayakkabıcıydı. 39 sokakta, kahveden aşağı inerken orada 

ayakkabı imalat dükkanı vardı. Kendi imalat yapıp, tamirat ve satış ya-

pıyordu. 1967’de de Bulvar Caddesi’ne geçiş yaptı. Benim doğduğu yıl, 

orada da esnaflık yatı babam. 1973’e kadar esnaflık yaptı. Ayakkabı yö-

nünden şanslıydık ama kıyafet dediğim gibi ısmarlama yapılırdı ve her 

baram olmazdı. Bayramda, sabah kalkarısn tabii ki. Bayram namazı. 

Sonrası eve girmezsin kapı kapı gezersin. Bayramlaşırsın, harçlık alır-

sın, şeker alırsın. Bayram yerlerimiz vardı tabii ki. Şimdi kalmadı orada 

bizi ata bindirirlerdi, penaltı attırırlardı. Atlıkarınca, dönme dolaba da 

başka oyuncaklara binilirdi. Ancak en güzeli Kurban Bayramıydı. So-

kak satıcıları, kurbanları peşinde olan çobanlar sokak sokak gezerdi. 

Siz bunlardan beğenip alırdınız. Koç bahçeye bağlanırdı. Tabi bu süre 

zarfında, koçla siz ilgilenirsiniz. Koç artık sizin gibidir. O size verilir. 

Derler buna sen bakacaksın suyunu yemini verirsin onu seversin. Kur-

ban Bayramı sabahı, tabii o kurban kesilirdi. Kurbanlar bahçede kesilir-

di. Bu da biz çocukları nedense çok etkiliyordu.

Bizim 1973/77 arası bir Almanya maceramız var. Ben ilkokula Alman-

ya’da başladım. Bazı şeyleri orada gördüğüm için buraya geldiğimde 

şaşırıyordum. Bu niye yok gibi sorular soruyordum. Çünkü öyle bir şey 

görmemişsin. Mesela suyun yok, su akmıyor mesela. 

Bizim bu binayı 1977’de rahmetli babam yaptırırken, bina iki katlı kal-

mış. Ağabeyim de benim emekli öğretmendir. Zeytinburnu’nda 25 yıl 

öğretmenlik yaptı. Kazım Özalp İlkokulu’nda 17 sene yaptı. Ağabeyim bu 

bina yapılırken de bodruma musluk yaptırmış. Bodrumda bir kazan var 

ve musluk hep açık vaziyette. Öyle bir hale geliyorsunuz ki susuzluktan, 

bodruma su geldiğinde, damlanın tenekeye değdiğinde, su geldi diye 

aşağı koşardık ve su biriktirirdik orada. Nasıl bir şey ki kapılar kapa-

lıyken, insanlar uyuyorken, bodrumda akan suyun sesini duyuyorduk. 

Çünkü su büyük ihtiyaç. Çünkü su akar mı acaba diye yatıyorduk her 

gece. İstiareye yatar gibi onu orada duyuyorsun yani. Ne hikmetse du-

yardık ve inerdik. Beklerdik su dolana kadar, artık kaçak kadar orada 

kalırsın belli değil. Sonra o uykusuzlukla bir de okula gidiyorsun. Çün-

kü mecbursun. O susuzlukla yaşanmaz. Mahallede ayrıca sokak çeşme-

leri vardı. Bir tanesi 50 metre aşağımızda sağdaydı. Eski Emniyet Mü-

dürlüğü’nün olduğu yer, Kızılay’dı önceden. Sonradan karakola döndü. 

Onun önünde de çeşme vardı. Arka sokakta da bir çeşme vardı. Sokakta 

Mahalle bakkalıyla, 1971.



515Zeytinburnu Anı Defteri

oynarken zaten çeşmeye gidersin su içmeye. Ama çeşmelerde de çoğu 

zaman su akmazdı. Sokak çeşmesinde de kuyruk beklerdin. 

Oyun yerimiz, şu anda Karakol’un olduğu yerin karşısında, şu anda 

Kaymakamlık’ın bulunduğu yerdeki boş araziydi. Askeriye öne doğ-

ru gelmiş, sonra geri çekmiş kendisini. Niye çektiyse artık? Boş alan 

bizim top sahamızdı. Biz orada top oynardık. Hatta bizim Gökalpspor 

diye bir takımımız bile vardı. Büyük ağabeylerimiz orada antrenman 

yaparlardı. Top oynadıktan sonra, sokak çeşmesinde, su içeceğiz diye 

sıraya girerdik. Gerçekten çok değişik bir kültürdü ama maalesef bun-

lar bitti. Benim oğlum bazen diyor ki arkadaşımla oyun oynayacağım 

diyor. Arkadaşının gelmesini söylüyorum. Aslında telefondaki oyuna 

beklediğini görüyorum. Aynı oyunu birlikte oynuyorlar. Kültür diye bir 

şey kalmamış aslında.
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Turgut Soner
Rumeli, 1954

ZEYTINBURNU: MESIRE ALANI

Burası daha evvelden Rumlara aitti. Mübadele sonrası, 1924 yılında Şa-

kir Amca gelmiş buraya. Tepebağ’ın kurucularındandır o. Daha sonra 

akrabalarımız gelmeye başladı. Akrabalarımız gelince bir de geldik. 

Çoğumuz Yuguslavya’dan gelmeydi. Sonra Sinoplular, Tokatlılar geldi. 

Burası kır yeri gibiydi. Arka tarafta Çırpıcı Çayırı, İstanbul’un en güzel 

yerlerinden biriydi. İnsanlar geldikçe semt oldu burası, bağlık bahçelik 

güzel bir semt. 

Bizim evimizde büyük bir bahçemiz vardı. Bahçe içinde incir ve çitlem-

bik ağaçlarımız, gül ağaçlarımız vardı. Aşağı yukarı herkesin evi de 

aynıydı. Adeta bir mesire yeri gibiydi. Yedikule’den, Samatya’dan, Koca-

mustafapaşa’dan, Yeşilköy’den, Bakırköy’den aileler gelirdi buraya pik-

niğe. Babam deniz subayıydı, subay arkadaşlarıyla birlikte gelip bizim 

bahçede piknik yaparlardı.

 

SAKACILAR

Çocukluğumuzda kuş yakalardık. Arka tarafımız tarlaydı, olduğu gibi 

Bakırköy’ü görürdük oradan, o kadar boş. Bütün mahalle sakacıydık. 

Saka, iskete, florya kuşlarını yakalardık o tarlada.

BALIKLI RUM KILISESI’NIN ADI

İbrahim Amca’nın bahçesi vardı bir de, nar ağaçları çok güzeldi. Ceviz 

ve dut ağaçları da vardı. Orada da zaman geçirirdik. 

O evin yanında büyük bir kuyu vardı. Tepebağ’ın altında büyük bir dere 

yatağı var. O dere yatağını belediye başkanımız Murat Aydın Cevizli-
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bağ’ın altından geçirecekti, fakat İbrahim Amca’nın evinin altındaki 

dere yatağına takıldı, geçmedi. Şimdi dere yatağını başka tarafa kay-

dırmaya çalışıyorlar. İşte o dere yatağı sebebiyle orada bulunan kuyu 

Rumlardan kalmaydı. Kuyuyu duvarlarla örmüşlerdi. Buranın eskileri, 

mesela Kani Amca falan o kuyuya indiler, altında bir dehliz buldular. 

Dehliz Balıklı Rum Kilisesi’ne çıkıyordu. Rivayete göre o dehliz Sulta-

nahmet’e bağlanıyormuş. Kraliçe Thedora, Rum Manastırı’nın altında 

şifalı su ayazması olduğu için açtırmış o dehlizi. İçerisinde bir havuz 

varmış, havuzda da balıklar. Dediklerine göre Balıklı kilisenin adı ora-

dan kalmış. 

FILM ÇEKIMLERI

Buralar dutluktu. O zamanlar, Türker İnanoğlu, Ayşecik, Ömercik bura-

ya gelip film çevirirlerdi dutların altında. Ayşecik’le 60-70’te; Ömercik’le 

60’ların sonunda film çevirdiler. Kasni Amca’nın bahçesi de çok güzeldi. 

Orada da iki film çevrildi. Biri “Fiyakanı Bozarım”, Yalçın Gülhan, Hadi 

Çamur ve Fatma Belgen’in oynadığı. Bir de Aytekin Akkaya tarihi bir 

film çekti. O filmin bir iki saniyesi de Kani Amca’nın kahvesinde çekildi. 

Çırpıcı Çayırı’ndan bir patika ile Londra asfaltına çıkıyorduk. E5 yoktu 

o zaman, Londra asfaltı vardı. Orada da o zaman çok popülerdi, Erol 

Büyükburç Esen Püsküllü’yle “Sev Beni Sev” filmini çekti. Bizim çocuk-

luğumuza denk geldi bunlar. Beşiktaş’ın meşhur kalecisi Varol Ürkmez, 

Fatma Girik ve Aysel Tanju da orada bir film çektiler. 

MEŞHUR ÖMÜR PASTANESI

Topkapı’dan Merter’e kadar tamamen Çırpıcı Çayırıydı, bir de dere akar-

dı oradan... Biz çocukluğumuzda oraya çıkar otururduk; oradan pati-

kadan yola çıkar minibüs beklerdik. Bakırköy’de Ömür Pastanesi vardı, 

o zamanların en meşhur pastanesiydi. Ömür Pastanesi’ne gidiyorduk. 

Orada otururken görürdük zaten Ömür Pastanesi’ni. Tek tük araba ge-

çerdi, en iyi araba hangisi diye bakardık.

 Burada bizim akrabalardan Adil Amca’nın mandırası vardı. Onun kah-

yası Meşo ilginç bir adamdı. Meşo’nun hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. 

Çok araştırdım, Adil Amca’nın çocuklarına, torunlarına sordum ama 

bir türlü kim olduğunu bulamadım. Hatta 85 yaşında anneme sordum, 

buranın en eskilerinden, o da bilmiyordu. Tahminimce Rum vatandaşı 

diyordum ama Şakir Amca’nın torunu Üzeyir Sırp asıllı olduğunu söylü-

yordu. Adı Meşo kaldı ama hakkında hiçbir şey bilemedik. 

Biz 1961 yılında ilkokula başladığımız sene Tepebağ’da ilkokul yoktu. Biz 

ilkokula Silivrikapı’ya gidiyorduk. Her yer çamur, kar yağınca kar, doğ-

ru dürüst ayakkabımız da yoktu. Çizmelerimiz vardı, onları giyerdik. 
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Ermeni Mezarlığı’nın arasından geçerdik okula gitmek için. İlkokulu 

öyle bitirdik. 

Babam Preveze Denizaltısı’nda subaydı. Evde pek durmazdı. Sürekli 

yurtdışına giderdi. Gittiğinde 6-7 ay babamızı göremezdik. Babamla pek 

samimiyetimiz yoktu, biz ailece evde otururduk. 

ZEYTINBURNU’NDA ÇOCUKLUK

Evde annem, ninem, ağabeyim, kızkardeşim vardı. Toplasan 4-5 kişiy-

dik. Annem sadece evin değil, mahallenin de reisi gibiydi. Yazlık sine-

malara gittiğimiz zaman kalabalık olurdu. Yeşilçam vardı, Park Sine-

ması vardı, Güneş Sineması vardı. Sinemeya gidileceğinde rahmetli 

nenem önden giderdi, biletleri alırdı. Biz ailece annemle giderdik. Di-

ğer aileleri de annem toparlardı. Reis gibi annem, annem nereye derse 

bütün aileler toplanır oraya giderlerdi. Dedem, babamın babası Eyüp’te 

otururdu. Babam her bayramda bizi oraya götürürdü. Sonra mahalleye 

gelirdik, mahalledekileri ziyaret ederdik. El öperdik, mendil verirlerdi. 

Para da alırdık. Para da pek yoktu o zamanlar gerçi. Az bir şey aldığımız 

zaman öğleden sonra, Kocamustafapaşa’da sinemaya giderdik. Sine-

malar, eğlence yerleri oradaydı. Bir de Şabanağa’da bayram eğlenceleri 

vardı. Yakın olduğu için oraya gider, dönme dolaplara binerdik. Bay-

ramda topladığımız paralarla bazen de mantar tabancası alırdık. Çır-

pıcı Çayırı’nda bilhassa sonra top oynardık. Burada futbol gelişmişti, 

işimiz hep futboldu. 

“BURALAR DUTLUKTU” DIYORUZ, GÜLÜYORLAR

Ah eski günler! Eski günlerin her şeyi güzeldi. Ağaçlarımız, bağlarımız, 

Çırpıcı Çayırı… Ambarlar mahvetti bizi. Şimdi bizim çocuklara soruyo-

rum, ne dut ağacı bilir, ne çitlembik ağacı, ne çınar ağacı, hiçbir şey bil-

dikleri yok. Bir zamanlar burası dutluktu diyoruz, gülüyorlar. Hiç oralı 

değiller. 
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Turhan Hatipoğlu
Trabzon, 1961

Zeytinburnu’nda eskiden gecekondu zamanları vardı, bizim ev de ge-

cekonduydu. Buraları hep çamurlar içindeydi, toprak içindeydi. Bu yeni 

yapılan adliyenin orası olduğu gibi araziydi. Bazen giderdik oraya, top 

oynardık.

GECEKONDUDA HAYAT

Biz gecekonduda doğduk büyüdük, ama mutluyduk, çok iyiydik. Üstü 

kiremit, tahtadan yapılma, tuvaleti dışarıda olan, iki odalı, üç odalı ge-

cekondular… Yerler tahtadan yapılmaydı. Beton yoktu. 

Eskiden biz soba yakardık. Burada rahmetli kömürcü Haydar ağabey 

vardı, devamlı bize kamyonuyla kömür getirirdi. Büyük kömürleri 

vardı, eskiden büyük büyük kömürler vardı. O kömürleri biz taşırdık, 

odunlarımızı taşırdık, onlarla kışı geçirirdik.

 Annemiz yere yatak sererdi, biz yerde yatardık. Divan yoktu. Yemeğimi-

zi yiyeceğimiz zaman bir sofra bezi sererdik. Bir de geniş leğenler vardı. 

Leğenin üstüne tepsimizi koyar soframızı kurardık. 

YOKLUK VARDI

Allah annemin de babamın da mekanını cennet etsin, çok iyi insanlar-

dı. Eskiden yokluk vardı. Değil bir ayakkabı alabilmek, lastik ayakkabıyı 

bile alamıyorduk, yırtık pırtık giyerdik. Parçalanana kadar giyerdik las-

tiğimizi. Çünkü bir tek babam çalışıyordu.

Biz 7 kardeşiz. Babam emekli olunca bu sefer ablalarımın hepsi çalış-

tı. Kıyafet yoktu. Okula bir defterle gider gelirdik. Kitaplarımız yoktu. 

Okula geldiğimiz zaman arkadaşımın kitabına bakıp not alırdım, eve 
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geldiğim zaman çalışırdım. Çantamız yoktu, sadece bir defterle okula 

giderdik. Ufak bir de kurşun kalem vardı, onun arkasına tahta koyar-

dık, elimize tam otursun diye öyle büyütürdük, yazı yazardık. O zaman 

yokluk vardı.

Ben ufaklığımda ayakkabı boyacılığı yapardım. Hem çalışır eve katkıda 

bulunurdum, hem de okuluma giderdim. Kahvelere giderdim müşteri 

bulmak için, dışarıda dolaşırdım elimde sandığımla. O zaman 25 kuru-

şa bir ayakkabı boyardım, parayı hemen anneme verirdim. Annem onu 

değerlendirirdi. Çok severdim annemi-babamı, onlar o kazandığım pa-

radan kitabımı, defterimi almaya çalışıyorlardı, önlüğümü alıyorlardı. 

BAZEN BIR DUA YETER

Simit satardım, gazete satardım. Akşam gazeteleri vardı. Tren istasyonu-

na giderdim, yarınki Tercüman, Milliyet gazetelerini trenlerde satardım. 

Simit sattığım bir gün baktım yaşlı bir kadınla ufak bir çocuk bana ba-

kıyorlar. Simit alacaklar, ama isteyemiyorlar, bakıyorlar öyle… Ama ben 

anladım. Çocuğa simidi verdim. “Allah razı olsun, sana hayırlı müşteri-

ler,” dedi, o dua yetti bana. O gün o simitlerin hepsi bitti. Paramı kazan-

dım, anneme gittim, “Al ana parayı,” dedim. Anam da memnun oldu. 

ÖĞRETMENININ AYAKKABISINI BOYAMAK

Okuldan çıktım mı, eve gelirdim. Önlüğümü çıkarırdım, sandığımı alıp, 

“Ana, ben işe çıkıyorum,” derdim. “Tamam oğlum” derdi, duasını alıp çı-

kardım. 

Sokakta koyardım önüme sandığımı, beklerdim. Bir gün bir adam geldi 

ayağını koydu, tam boyayacağım bir baktım öğretmenimmiş. Utandım, 

gerçekten utandım. Utandığımı anlayınca hiç belli etmedi. Ayakkabısını 

boyadım, güzel de boyadım, yüzüne de bakamıyorum. Para alsam mı 

almasam mı ne yapacağımı bilemedim, iyice mahcup oldum. Kendisi de 

akıllı bir adamdı, çıkarttı parayı verdi bana, “Hayırlı işler, hayırlı müşte-

riler,” dedi, gitti. 

PAZAR YOKTU, SEYYAR SATICILAR VARDI

Yoğurtçular gelirdi askıyla, “Yoğurt” diye bağırırlardı. Ellerinde zilleri 

olurdu. Kaymak gibi yoğurtları vardı, onlardan alırdık. 

Eskiden Pazar yoktu. Sokaktan meyve, sebze satanlar geçerdi, onlardan 

alırdık. 

Kelle, paça satanlar geçerdi kapımızdan. Bunlardan biz çok yedik. An-

nem Allah razı olsun, onları alırdı, onun suyuna çorba yapardı. Biz on-

larla beslendik. 

1970’ler.
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Yaşlı insanların yardımına her zaman koşardık. Bakkala yollarlardı. Es-

kiden su yoktu burada, çeşme vardı, çeşmelere giderdik, sıra beklerdik. 

Yine yaşlı insanlarımız için sana yağı kuyruğuna girerdim, tüp kuyru-

ğuna girerdim, Çok dualarını aldım ben, ama çocuktuk tabii, taşıyabile-

ceğimiz kadar, gücümüz yettiği kadar getiriyorduk. 

GÜZEL KOMŞULUĞUMUZ

Yandaki komşumuz Mehmet usta rahmetli oldu, nurlar içinde yatsın, 

onlar inşaatla uğraşırlardı, çok iyi komşuluklarımız vardı. Onlar bize 

icabında yemek getirirdi, biz ona yemek verirdik, çok güzel bir dostlu-

ğumuz vardı. 

Yine komşularımızdan İhsan ağabey vardı. Mehmet amca vardı, hacı 

anne vardı… Onların elinde büyüdük biz, bana onların çok iyiliği geçti. 

Bana çok akıl verdiler, dediler ki: “Oğlum, çalıştığın zaman paranı tut, 

daireni yap, evini yap.” Sonra evlenmem için aracı da oldular, Allah razı 

olsun. Hacı anne hâlâ da sağdır, evlenmemiz için bayağı koştular, yar-

dımcı oldular annemle beraber, bu iyilikleri ben unutamam. 

Sonra Haydar amca vardı, karşı komşumuzdu. Burada kamyonetler 

yoktu eskiden, at arabalarıyla alışveriş yaparlardı, yük taşırlardı. Bir 

gün Haydar amca ben ufakken bana “Gel oğlum,” dedi. “Nereye gidece-

ğiz?” dedim. “Gel, seni bir yere götüreceğim,” dedi. O zaman at arabaları 

buranın Mercedes’iydi. At arabası olan çok zengin bir insan sayılıyor-

du. Neyse at arabasına bindik, Topkapı’ya doğru gittik. At bir şahlandı, 

sonra geri dönmek zorunda kaldık. Atı zor ikna etti Haydar amca. Öyle 

anılarım var, unutamıyorum.

AYAKKABIYI BAŞ UCUMA KOYUP UYUDUM

Biz bayram olduğu zaman yeni elbiselerimizi giyerdik, hemen konu 

komşuya giderdik, ellerini öperdik. Bize şeker, para verirlerdi. 

Bir arefe günü Mehmet Zafer beni çağırdı, gittim elini öptüm, “Buyur 

Mehmet amca,” dedim. “Bu hediyeni al, yarın sabahleyin giyersin,” dedi. 

Baktım, ayakkabı… O ayakkabıyı o gece başımın üstüne koydum, onun-

la yattım, ayakkabıyla beraber uyudum.

Televizyon yeni yeni çıkmaya başlamıştı, o da siyah-beyaz... Bizim yoktu, 

televizyonu olan komşularımıza giderdik televizyon seyretmeye. Allah 

razı olsun onlardan, yemek yerken bizi de sofraya çağırırlardı. Eski di-

ziler vardı mesela, çok eski diziler… Petrocelli vardı, kovboy filmleri var-

dı, çok eski filmler vardı. Bunları seyrederdik. 

Bir erkekle bir kız çıktığı zaman herkes bilirdi. İstemeye gidilirdi, yüzük 

takılırdı, öyle devam ederlerdi. Bir adamın kızı başka biriyle görüldü-

ğü zaman, kulağına gittiği zaman o adam bitmişti, yoktu öyle bir şey. 
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Herkes seviyesini bilir ve namuslu şekilde gider, “Baba, ben bu oğlanı 

seviyorum,” veya “Ben bu kızı seviyorum,” diye anneye söylerdi, gereken 

yapılırdı. 

Keşke o günlere geri gitsem... Dürüstlük, doğruluk, efendilik vardı. Yar-

dımlaşma, vardı. Eski günleri hakikaten çok özledim. Bazen aklıma ge-

liyor, bir film şeridi gibi geçiyor gözlerimin önünden, ama geri gide-

mezsin, bitti. Artık devamlı ileri gidiyoruz.
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Üzeyir Üzüm
Manastır, 1958

Rahmetli dedem 1917’de gelmiş buraya. Tepebağı’nın en eskilerinden-

dir. Üç ev varmış burada o zaman. Buradaki malımızın sahibi Rum’muş, 

bizim de Makedonya’nın Manastır kentinde toprağımız varmış. O Rum 

toprak sahibiyle toprakları takas ederek pazarlık yapmışlar. İlk sene bir 

miktar para da vermiş. Sonra da kardeşleriyle birlikte buraya yerleşmiş. 

1923’te Cumhuriyet kurulduktan sonra bütün Üzüm ailesini buraya ge-

tirmiş. Tabii o zamanlar Makedonya’da bizim soyadımız Aydınlar’mış. 

Demokrat Parti zamanında, 1957-58 civarı yani, Yugoslavya’daki rejim 

meseleleri yüzünden Sırplardan kaçan Arnavutlar ve Rumeli Türkler 

buraya yerleşmek istemişler. Yüz, yüzelli haneye yakın akrabamız bura-

ya gelmiş. Dedem Şakir Üzüm onlara yer vermiş, onlar da gecekondula-

rını yapmışlar. O zamanlar Silivrikapı’da Fuat Bezmen’in, Santo’nun bir 

de Rum birinin fabrikaları vardı, akrabalar bu fabrikalarda çalışmaya 

başlamış. 

1958’de ben dünyaya geldim. Babamın ismi Fevzi Üzüm. 1966’da babam 

muhtarlığa adaylığını koydu, iki dönem muhtarlık yaptı. 1974’e kadar… 

O zamanlar tabii buralar hep tarlaydı. Yollar çamurdu, çizmelerle gezer-

dik. Üzüm bağları, dut ağaçları; hasılı güzel bir sayfiye yeriydi burası. 

Okul hayatımız başladıktan sonra Ak Ev’lerin bulunduğu yerdeki iki top 

sahasında futbol oynardık. O zamanlar eğlence olarak bir futbol vardı 

zaten. Televizyon olarak bir TRT vardı. Askere gidene kadar mahallede 

futbol oynadım. 

Bizim evimizin yakınlarında hep akrabalarımız otururdu. Amcamlar, 

amca çocukları… Yabancı yoktu pek. Komşulardan da Şevket Amca var-
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dı, onun çocuklarıyla oynardık. Makedonya’dan gelen hemşerilerimizle 

birlikte bu mahallede oturduk yıllarca. 

Bizim büyükbaş hayvanlarımız vardı. Onlarla ilgilenir, mahallemizde 

süt satardık. Bütün insanların hayvanları vardı o zamanlar, sütü bile 

zor satardık, elimizde kalırdı. 

INSANLARI ANLAMAKTA BAZEN ZORLANIYORUM

Komşuluk ilişkilerimiz çok iyiydi. Mesela, çok iyi bir komşumuz vardı, 

çok sinirliydi. Onun ağacından şeftali kopardığımızda kadın çıldırırdı. 

Hiç unutmam, bir gün yine şeftali koparmışım onun ağacından. Kadın 

kalkıp geldi, elinde ağaçtan topladığı şeftaliler, hepsini bizim kapının 

önüne attı. Bize, rahmetli annemlere bağırdı. O da rahmetli oldu tabii 

şimdi. İnsanları anlamakta güçlük çekiyorum bazen, mal çok, ağaç çok 

neden böyle sinirleniyorsun ki? 

CAMI IÇIN HIBE EDILEN YERLER

Tramvay yolunun olduğu yer hep üzüm bağıydı. Caminin olduğu yer za-

ten dut ağaçlarıyla doluydu. O cami için 1969’da dedemle amcam 700’er 

metre yer hibe etmişler, hayır işi olsun diye. Sonrasında da babam, Ve-

cih Çayır, Hoca Mustafa ve Azmi Amca, Nazif Ağabey çok uğraştılar cami 

için. Cami yapıldı, seneler sonra yenilendi, şimdiki hali tabii daha güzel 

oldu. 

Aydın bir insandı rahmetli babam. İnsanlara çok yardımcı olmuştu. Ar-

saları o zaman taksitle satarak insanların almasını sağlamıştı. Mahal-

lede babam yüz kişiye sorsan doksanı hayır konuşur babam hakkında. 

Elbette çekemeyen insanlar da vardır, ters konuşabilirler babam hak-

kında ama ben babamı biliyorum, ters işler yapmamıştır hiçbir zaman. 

Bayramlarda önce buradaki büyüklerimizin ellerini öper, sonra diğer 

akrabaları ziyaret ederdik. Ama sabah kalktığımızda ilk işimiz kabris-

tan ziyareti olurdu. Sülalenin en büyüğü olan dedem, 96 yaşında 74’te 

vefat etti. O en büyük olduğu için çoğu akraba da bizim eve gelirdi. Bay-

ram sabahları etli çorba, büryan, etli pilav olurdu, üstüne de tatlı… Gü-

zel bayramlar geçirdik. 
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Veli Özarslan
Amasya, 1940

Ağabeyimle beraber buraya ilk geldiğim zaman 15 yaşındaydım. Geldik, 

buraya yerleştik. 1957’de burada ev sahibi olduk. Ağabeyim biletçiydi, 

belediye otobüslerinde bilet kesiyordu.

Zeytinburnu’nda o zaman insanlar birbirine çok saygılıydı. Belki kendi 

memleketimizde bile görmediğimizi burada yaşadık. Devamlı birbiri-

mize her konuda yardım ederdik, büyük küçüğe, küçük büyüğe… 

Çınar ağacının içinde yatmak

Mesela Adana’dan bir arkadaşımız gelmişti. Yer bulamadık. Veliefendi 

tarihi çeşmemizin yanındaki çınar ağaçlarının içerisinde biz o şahsı bir 

ay yatırdık. Bir çuval çakmıştık çınar ağacına, arkadaşımız girip içinde 

uyuyordu. O girdikten sonra biz önüne taşlar koyuyorduk ki gece kedi, 

köpek girmesin. 

Bir sabah fabrikaya giderken sabah 07.00’de kalktım bir baktım ki kar 

yağmış, ya bu adam öldüyse diye çeşmenin başında aldım soluğu, iki 

arkadaşımız daha geldi. Üçümüz beraber gittik taşları kaldırdık, elimizi 

attık, ayaklar sıcak. Rahatladık. Hiç unutmuyorum o korkuyu. 

Bizim orası o zaman cumartesi, pazar vatandaşın gelip oturduğu say-

fiye yeriydi. Çınar ağaçlarına salıncak kurulur, yiyecek içecek getirilir, 

orada yenirdi. Ama herkes yeme içmeden önce etrafına bakardı ihtiyacı 

olan varsa onunla yemeğini paylaşırdı. 

YARDIMLAŞMA VARDI

İnsanlar birbiriyle samimiydi, ağzından çıkan senetti. Söze güven vardı.
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Zeytinburnu’nda konu-komşu her zaman birbirine yardımcı olurdu. 

Yaşlı olsun genç olsun birinin ufacık bir işi varsa, bizi çağırdığı zaman 

“Bu işi yapamayız, yardımcı olamayız,” deme şansımız yoktu. 

Turan Güneş Caddesi’nde Veliefendi’nin karşısında bahçıvan vardı. 

Adil ve Nevzat diye iki kardeşlerdi bunlar, 17 dönümlük bir yerleri vardı. 

Meyve sebzemizi oradan alırdık. Biz gidip de pazardan sebze, meyve 

aldığımızı hatırlamayız. O bahçeye girer alırdık. Zaten her şey yetişirdi 

orada.

MAHALLENIN KURALLARI

Mahallede bir kızla görüşeceksen, o mahallenin çocuğuysan laf yok, 

ama dışarıdan bir delikanlı gelip de mahallede biz kızla konuşacaksa, 

buranın delikanlılarının haberi olmadan o kızla konuşma şansı yoktu. 

Diyelim ki dışarıda duruyoruz. Genç bir kızımız önümüzden geçiyor. 

Hiç çaktırmadan onu evine kadar takip ederdik ki kıza zarar gelmesin. 

Onun annesi-babası da bu konuları bilirdi, ama kızın haberi olmazdı. 

SIFTAH YAPAN IKINCI IŞI ALMAZDI

1960’ta askere gittim. Askerden geldim, torna, tavsiye ve kalıpçı olarak 

Derby Lastik Fabrikasına girdim. 1963’te 55 model Chevrolet araba al-

dık, başladık burada taksicilik yapmaya. Resmî taksi plakalıydı. 

Zeytinburnu çamur içinde… Lüks bir araba mahalle girdiğinde uzaktan 

imrene imrene bakardık. Zaten girmezdi de. Bizim arabalarımız da o 

zaman popüler Chevrolet arabalar, çünkü o çamura ancak bu arabalar 

girerdi. 

Taksilerden birisi siftah yaptığı zaman ikinci işi almazdı. “Kusura bak-

ma, benim işim var, birisi gelecek, arkadaşım götürüsün,” derdi. Halbuki 

öyle değildi, sırf diğeri de siftah yapsın diye müşteriye öyle söylerdi.

1970’ler.

Eşi ve çocuklarıyla, 1975.
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Bizim mahallede 59 model bir Chevrolet vardı, onun ismi “doktor” diye 

geçiyordu. O zaman 59 Chevrolet görmek, ona binmek herkesin haya-

liydi. Bir de 55 Opel vardı. Adanalı Süleyman diye bir ağabeyimizdi. Ağ-

zından kötü söz hiç duymadım. Her konuda bize ağabeylik yaptı, her 

konuda bizi destekledi. Her konuda bize büyüklüğünü, saygısını, sevgi-

sini gösterdi. 

ZEYTINBURNU’NUN GELIŞMESINI FABRIKALAR SAĞLADI

Sümerbank, Enboy, Narin Mensucat, Bornova, Darby Lastik, Kartaltepe 

arkasındaki un fabrikası… Zeytinburnu’nun gelişmesine sebep olanlar 

bu fabrikalardır. 

O zamanlar fabrikada iş arıyorsan, kimsenin öncü olmasına bile lüzum 

yok, oraya gittiğin zaman alınıyordun. İhtiyaç vardı. Biz zanaatkar ol-

duğumuz için biraz daha farklıydık, yani elimiz anahtar tutuyordu. 

Fabrikalara herkes yürüyerek gelirdi. Uzak-yakın, yağmur-çamur fark 

etmez, herkes yürürdü. Yağmurda bayanları sırtımıza alıp derelerden 

karşıya geçirirdik. 

HERKES BIRBIRININ DERDINI BILIRDI

Bizde gece bekçisi vardı. Her mahallede bir-iki tane gezerdi, her konu-

da insanlara faydalıydılar. Ben buna kötülük yapayım diye akıllarından 

geçtiğini ben hiç hatırlamıyorum. “Buradan ben sorumluyum, buraya 

gelecek her kötülük bana ait,” deyip her kötülüğün karşısına kendilerini 

dikerlerdi. Bir kız, bir kadın geçerken onu kollarlardı. 

Birisinin başı ağrısa komşusunun “Benim haberim yok,” deme şansı 

yoktu, herkes herkesin derdini bilirdi. Hastane yoktu Zeytinburnu’nda, 

biri hastalansa onu nereye götürecekse oraya götürürdü. Ermeni Has-

tanesi vardı bizim en eski hastanelerden biridir. Bizim kahrımızı çeken 

o insanlardır. Hiçbir zaman için “Parası yoktur, ben buna bakmam,” hi-

kayesine ben rastlamadım. 

Mahallemizde bir Sefa ağabeyimiz vardı. Ramazan’da sokaktan geçi-

yorsun, seni tanımıyor, ezan da okunmuş, Sefa ağabey seni çevirir, “Gel 

bakayım buraya, şurada karnını doyur, öyle git,” derdi. Geleni geçeni do-

yururdu. Öyle güzel insanlarımız vardı.

Veli Özarslan ve 
arkadaşları.
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Veysel Topçu
Rumeli, 1940

IPTIDAI ZEYTINBURNU

O günün şartlarında Zeytinburnu’nda çok fakir aileler olarak yaşardık. 

Yol yok, su yok, elektrik yok; insanlar çilekeş. O ahşap gecekondularda 

birer odada kalmak zorundaydık. 

Kazlıçeşme’ye doğru giderken Mehmet Bey’in meyve bahçesi vardı, ta-

rihi bahçe. O günün şartlarında gramafonla plak çalarlardı. Şimdi yaz-

lık iş merkezi olan yer, o zamanlar tavuk çiftliğiydi. Suni değil tabi, ger-

çek tavuk çiftliği. Bugün penyecilerin olduğu semtler tarlaydı. Buğday 

ekiliyordu. O bakımdan buralar çok ibtidaiydi. 

TAHTA KONDU, BRIKET KONDU, BETON KONDU

Her bahçede tek katlı tahtadan bir kondu, tahta kondu. Ama her ta-

raf yemyeşil. Gecekondu villa diyorum ben onlara. Tahta kondu, briket 

kondu, beton kondu… Yanılmıyorsam üç defa şekilde değiştirdi Zeytin-

burnu. 

Zeytinburnu’nda yurtdışından, Arnavutluk’tan; ülkemizin her tarafın-

dan gelenler vardı. Ama bizde ırkçılık yoktu. Komşu olarak, insan ola-

rak birbirimizi sevgiyle yaklaşırdık. Ülkemizin her tarafından gelenler 

var, ama bizde ırkçılık yoktu. Hakikaten komşu olarak, insan olarak bir-

birimizi sevgiyle karşılıyorduk. Ben hâlâ o geçmişteki duygu ve düşün-

celerimi taşıyorum. Biz mahalle sakinleriyiz, biz bu çevrede hep bera-

ber yaşamayı öğrenmek zorundayız. Birbirimize katkıda bulunacağız, 

yardımda bulunacağız, hasta ziyaretine gideceğiz, cenazemizde bulu-

nacağız. Oralı buralı önemli değil, biz buranın mahalle sakinleriyiz. 
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ALAN EL VEREN ELI BILMEZDI

Mahalle ilişkilerimiz iyiydi. Ben burada 85/5 sokak 25 no’lu kapıda otur-

dum. Mahalle komşularımın hepsi iyiydi. Hepimizin insani değerleri, 

İslami ölçüleri, komşuluk bağları güzeldi. Cenazede acımızı, düğünde 

sevincimizi paylaşırdık. O günün şartlarında her komşu o mahalledeki 

komşuların eksiğini bilirdi. Hanımlar o işi çok daha iyi organize ederdi. 

Çünkü onlar birbirlerini çok iyi tanırlardı. Beyler de mesela bir cena-

zeye olunca gider, taziyede bulunur, “Nasıl yardımcı olabilirim, ne yap-

mamı istersin” diye sorardık. Bunlar güzel değerler! O acılı gününde 

insanların yanında olmak kadar güzel bir şey yok. 

Yapılan yardım gizli yapılırdı. Çünkü İslam’da ölçü budur. Kimseyi ren-

cide etmeyelim, alan el veren el birbirini görmesin. İbadetlerin gizlisi 

makbuldür. “Veysel bana şunu verdi” dedirtmeden gizlice götürüp bıra-

kır, mükâfatını Allah’tan beklerdik. Açıktan riya ile verdiğimde mükâfa-

tı insandan beklemiş olurum ki insan mükâfat vermez. Mükâfatı ancak 

Allah verir. 

O günkü insanlar “kaderim” derdi, kuru ekmek, soğan yerdi, bunlar-

la mutlu ve huzurlu olurdu. Çok yoksulduk, yaşam şartları sıkıntılıydı 

ama bugünkü kadar dert etmezdik. O günün eğlence ortamı bugün yok, 

biliyor musunuz? Üstelik o zamanlar televizyon yok, radyo tek tük. Aile-

cek yazlık sinemalara giderdik sadece, şartlar o kadar imkân veriyordu. 

TARIHIN AKIŞI INSANLARI DEĞIŞTIRIYOR

Tarihin akışı insanları değiştiriyor. O günün insanları daha sevecendi, 

birbirlerine sevgi, şefkat, merhamet vardı. İnsani değerlerimiz çok ön 

plandaydı. Ahlâki değerlerimiz düzgündü bugüne göre. Her nesil çağın 

akışı içerisinde kendi dönemini yaşar. O dönemleri yaşayan bilir, yaşa-

mayan bilmez. Gençlerin de bunu bilmesi mümkün değil. Biz anlatınca 

onlara hikaye geliyor. 

Sütçümüz Ramazan Amca, Tepebağ’da merkeple süt satardı. Biz de on-

dan süt almak için onun kardeşi Recep Amca’nın oduncu dükkânına 

giderdik.. Arnavutlar orada uzun yıllar işletmeci olarak kaldılar, sonra 

oranın mirasçıları olarak hak sahibi olup olmadıklarını bilmiyorum. 

Orada Abidin Bey’in çiftliği vardı. Daha yukarılar dut bahçeleriydi. Yo-

ğurtçular, ellerinde çanları tepsiyle yoğurt satardı. Pekmezciler, sebze-

ciler katırların, merkeplerin üstünde, muhtelif küfelerle satış yaparlar-

dı. Mahallede bakkal bile yoktu. Olsa bile bir iki çeşit ürün var, ekmek 

var, hepsi bu. 

BIR ISTIKLAL GAZISININ HIKAYESI

Büyüklere karşı saygımız vardı. Cami çıkışı bulurdum onları, gider 

dinlerdim. Onlar benim için canlı tarihti. Bir gün Ankara’ya seyahat ya-
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pıyoruz. Bir gazi yanımda, İstiklal Gazisi, yolculuk yapıyoruz. Onunla 

çok duygulandım. O zaman çok gençtim. Bir şeyler çıkardı çantasından 

“Evlat, sana bunlardan ikram edemiyorum, bunlar pazar artıkları, ben 

İstiklal Gazisiyim, açım, perişanım” dedi. O pazar artıkları elma, portakal 

ne bulduysa onları kesip sağlam taraflarını yiyor. Orada çok duygulan-

dım. Bu insanlar bunun için mi savaştı? Neden bu insanlara değer ve-

rilmiyor diye üzüldüm. O günün parası 400 liram vardı, 200 lirasını ona 

verdim, hâlâ ağlarım ona. “Ben keşke bir taşın altında kalsaydım evlat” 

dedi. Çok büyük acı duydum orada. Bu memleketin şehidi, gazisi, canla-

rı nur içinde yatsın, onlar bu memleket için hayatını vermişler. Onlara 

en üst seviyede bakılması gerekir. 

Değerlerimizi kaybetmeyelim, sevgimizi, merhametimizi, insanlık duy-

gularımızı kaybetmeyelim. Bunlara çok özen göstermemiz lazım. Bu 

ülkenin yükselmesi için gençliğe çok ihtiyacımız var. Onların çok iyi 

eğitilmesi lazım, çünkü onlar gelecektir. Gerek öğretmenlerimiz, gerek 

devleti yönetenlerimiz, gerek bizler vatandaş, aileler olarak hep beraber 

çalışalım; kalitemiz artsın, değerlerimiz yaşasın diye düşünüyorum. 
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Yaşar Demirkan
Rize, 1950

1950 senesinde Zeytinburnu’nda doğdum. İlkokulda Ziya Gökalp’i, sonra 

1962 senesinde İhsan Mermerci Ortaokulu’nu bitirdik. Zeytinburnu’nda 

lise yoktu, ortaokulu burada bitirdikten sonra lise için Zeytinburnu’n-

dan ayrıldık. Biz liseyi bitirdikten bir iki sene sonra Zeytinburnu’na lise 

yapıldı. 

Nalburduk burada, inşaat malzemesi satıyorduk. Briket, kiremit, çi-

mento satıyorduk. Ev yapacak herkes gelip briket alıyordu, onu sıvıyor-

du; tuğla yoktu. 

ZEYTINBURNU’NUN BIR KARIŞ TOPRAĞI ALTIN OLDU

Hep gecekondu evler… Akraba, eş, dost, çok kişi çağırdık da kimse Zey-

tinburnu’na gelmedi. “Burada insan yaşamaz” diyen dahi çıktı. “Burası 

50-100 senede adam olmaz” dediler, ama Zeytinburnu’nun şimdi bir ka-

rış toprağı altın oldu.

 Her tarafın ismi değişti, fakat biz Zeytinburnu ismini değiştirmedik, biz 

bunu güzel yapacağız dedik. Mesela, Taşlıtarla vardı, ismi değişti Gazi-

osmanpaşa oldu, ama Zeytinburnu, Zeytinburnu olarak kaldı. 

İki katlı evimiz vardı, gecekonduydu. Bahçemiz çok büyüktü, bütün 

ağaçlar vardı. Bahçeye çıkardık, ana caddeye çıkar, arkadaşlarla maç 

yapardık, top oynardık, çift kale maç yapardık. Araba geçmezdi. O za-

man çok daha başkaydı, çok daha güzeldi.

 Zeytinburnu birinci merhalede gecekondu doldu. 80’li yıllardan sonra 

ikinci merhalemiz başladı, tabiri caizse “apartmankondu” oldu. 5 katlı 

binalara imar verildi, ama asansörü yok, merdivenler dardı. 

1957’de göçmenler geldi, Çırpıcı, Seyitnizam’a yerleştirildiler. 1960’a 

doğru Türkistanlılar geldi. Onlar da Nuripaşa tarafına yerleştirildiler. 
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Bir de Zeytinburnu’na o zaman akın akın Giresunlular geldi, bilhassa 

Göreleliler çok fazlaydı. Ben malzeme sattığım için oradan biliyorum, 

En kalabalık onlardı. Çok da iyidirler. 

Yenidoğan Camisi vardı, Yeşiltepe Camisi vardı, -biz Konyalı Camisi de-

riz ona-, imamların, müezzinlerin yemeğini halk verirdi. Her akşam bir 

ev, hocaların yemeğini götürürdü. 

ŞAHSIYET MESELESI

Zeytinburnu’nda o zamanın şartlarında, alacağımızın olmadığı kişi 

yoktu. Veresiye defteri vardı. Deftere yazardık, aybaşı getireceğim dedi-

ği zaman getirirdi. Bir sıkıntı olmazdı. Bu, şahsiyet, kişilik meselesidir. 

Bu hem Allah vergisi hem yetişme tarzından kaynaklıdır. 

Mesela, hiç unutmam, Zeytinburnu’nda göçmen bir aile, o zaman Kü-

çükçekmece’de ev yapmışlar. Veresiye malzeme verdim, senetler yaptık. 

Sonra duydum ki yaptıkları ev yanmış, çocuğu da rahatsız olmuş. Senet-

ler bankadaydı, talimat verdim ben bankaya “Bu senetleri tahsil etmeyin, 

günü gelince yenilerim ben bunları, ödenmezse sakın icra göndermeyin,” 

diye. Senetlerin daha günü vardı ama gün dolmadan ben tedbirimi al-

dım. İşin enteresan tarafı, tam iki gün kaldı, hanımı geldi. “Buyur abla,” 

dedim. Ben hiçbir şey demiyorum, ama olayları biliyorum, duymuştum. 

Kadıncağız çıkarttı bana bir beyaz torba verdi. “Abla, ne var bunda?” de-

dim. “Altınlarım var, bozdur, paranı al,” dedi. “Abla, senin ev yandı mı?” 

“Yandı.” “Çocuk hastanede mi?” “Hastanede.” “Sen bana altınları getiriyor-

sun, sen bu jesti yaptıktan sonra ben sana daha büyük jest yapayım, bu 

parayı bir sene sonra ver bana,” dedim. Düşünebiliyor musun koca hasta, 

çocuk hasta, ev yandı ve borcunu getiriyor. Kim yapar? 

Zeytinburnu’nda dükkânım köşe başıydı, dükkânın önünde en az 5 at 

arabası vardı. 10 çimento, 2 çimento, 50 kiremit, 100 kiremit, 100 tuğla… 

Hep at arabaları getirirdi. Normal araba 1980’den sonra yaygınlaşmaya 

başladı, 1960-1980 arası hep at arabasıydı. Daha geçen gün bir at araba-

sı sahibini ziyaret ettim, nostalji yaptık, eski günleri andık. 

HER ŞEYI BURADA GÖRDÜK

Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille vatanım demiş ya, biz Zeytinbur-

nu’nda gözümüzü açtık. Zeytinburnu bambaşka benim için, çünkü her 

şeyi burada gördük. Komşuluğu, fakirliği, samimiyeti, her şeyi burada 

gördük. Biz çocukken Zeytinburnu’ndan araba geçtiği zaman sevinir-

dik. 58 Bulvar Caddesi yoktu, 48. Sokak’tan çalışırdı arabalar, araba gör-

dük diye sevinirdik. 

Hayvancılık bizim bu mıntıkada yoktu, fakat Çırpıcı’da vardı, inekleri 

olanlar vardı. Tozkoparan ailesi vardır, çok eskidir Zeytinburnu’nda, 

onlarda inekler vardı, tabii zamanla hepsi kayboldu.

Arkadaşıyla, 1975.
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Biri bir kızı seviyorsa ona ulaşmak için onun bir kız arkadaşına bir 

mektup verirdi, o gider sevdiği kıza verirdi, ondan bir cevap alır, ona 

verirdi. Şartlar o şekildeydi, telefon yoktu, başka bir iletişim yolu yoktu. 

Veya kendisi bir yolda bekleyecek, o kız oradan geçecek de onu göre-

cek… Zordu ama güzeldi tabii… 

Bizim bu mıntıkada ilk telefon Akballar’ın dükkânında vardı. Telefon 

yok, alamıyorsun. Bütün mahalleyi onlar çağırırdı “Gel, telefon geldi 

sana,” diye. Seni bulamazsa bir saat sonra telefon gelecek diye haber ve-

rirdi, gider telefonun başında beklerdin. O günleri çok iyi hatırlıyorum.

BURADAN ÇOK ZENGIN OLUP GIDENLER DE OLDU

İbrahim Eriş, Allah rahmet eylesin, benim kiracımdı. Çok koyu Fener-

bahçeliydi. Sonra onun oğlu Ceyhun iyi futbolcu oldu, Galatasaray’da, 

büyük takımlarda oynadı. 

Buradan çok zengin olup gidenler de oldu. Mustafa Kadiroğlu diye bir 

ağabeyimiz vardı, adamın normal bir çikolata dükkânı vardı, 58. Bul-

var’daydı. Şimdi Elvan Çikolataları Fabrikası’nın sahibidir. Aşağı-yukarı 

belki 100 devlete ihracat yapıyor. Çok güzel komşumuzdu, ağabeyimizdi. 

İlk gelenler köydeki kendi geleneklerine göre yemek yapardı, göçmenler 

temizlik üzerine çok titizlerdi. Karadenizliler genellikle aynı yemeği yer-

lerdi. İnsanların bu farklılıkları dikkatimi çekerdi. Birbirlerine gide gele, 

komşuluk yaparak herkes birbirinin yemeğini, huyunu suyunu öğrendi. 

Her memleketten komşular vardı burada, gidip gelme çoktu. Herkesin 

evi bahçeliydi, o çok önemliydi. Böyle daire şeklinde ev yoktu. Bütün ev-

ler tek katlı, en çok iki katlıydı. 

TÜRKIYE’YI BIR GÜN SIZ IDARE EDECEKSINIZ

Talebe yurtlarında idareciliğim var, okuttuğum talebeleri iyi yerlerde 

görmek beni mutlu ediyor. Vatanını, milletini seven, dürüst, ahlaklı bir 

nesil yetiştiği zaman onunla mutlu oluyorum şu anda. Benim neslim, 

yani benim yaşıtlarım şu anda emekli oldu. Sadece siyasete devam ede-

biliriz, ama resmi rakam olarak 65’i dolduran herkes emekli oldu. 

Biz ortaokula giderken hocamız bize dedi ki: “Bir gün Türkiye’yi siz ida-

re edeceksiniz.” Orta 2’deydik. Herodot derdik kendisine, tarih hocamız-

dı. Ben inanmazdım, nasıl biz büyüyeceğiz de Türkiye’yi idare edeceğiz? 

Düşün, Türkiye’yi idare eden nesilden de emekli olduk. Yani nereden 

nereye geldik…

Zeytinburnu’nun sosyal yönünü çok seviyorum. Zeytinburnu hakikaten 

çok iyi nesiller yetiştirdi. Dışarıda Zeytinburnu çok seven, burada ol-

mayıp gönlü burada olan çok kişi var. Dünyanın en büyük şehrine de 

gitsem, Zeytinburnu derim. Çünkü buranın toprağıyla büyüdük, sevdik. 

Arkadaşlık, dostluk, hepsi burada.

Yaşar Demirkan, 1970’ler.
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Yusuf Sancak
Kastamonu, 1951

Mahallelerimizde yol yoktu, deniz kenarlarından taş taşıyıp babaları-

mız yolların, dükkânların, evlerin önüne koymuşlar. Zaten mahallemiz-

de 50-60 hane ya vardı ya yoktu. Okula yürüyerek giderdik. Okul kar, 

yağmur demezdi, tatil olmazdı. Bir büyük verirlerdi başımıza, sahile 

yakın Hatboyu’nda oturduğum için yürüye yürüye Sümer İlkokulu’na 

giderdik. Birinci sınıfı böyle okuduk, bitirdik. 

O zamanki şartlar farklıydı. Bizi bir berber sünnet etmişti, Hasan’dı adı, 

hatırlıyorum. “Saç, sakal kesilir, saçkıran hastalığı giderilir, sünnet edi-

lir” diye tabelası vardı. 

HER ŞEYI VERESIYE ALABILIYORDUK

Buralarda su yoktu. O zaman Osmaniye’de aksu denilen temiz bir su 

vardı, oradan tenekelerle içme ve yemek yapma suyu gelirdi. Evvela te-

nekesi 5 kuruş, 10 kuruş, sonradan 25 kuruş olmuştu. Bazı aileler bu 

suyla banyo da yapardı. Doğru dürüst çeşmemiz yoktu. 

1960’tan sonra mahallelerimize çeşmeler geldi. İki-üç mahalle, sokak 

olmak üzere o çeşmelerden su alırdık. Suyu genelde bidonlara sucu bo-

şaltırdı. Oraya gitmek, oradan su getirmek her babayiğidin harcı de-

ğildi. At arabası, eşeği olan sucular vardı, onlar para karşılığı halka su 

getiriyorlardı. O zaman parası olmayana da sucu bedava veriyordu. Hep 

dediğimiz gibi fakir insanlardı, ama suyu, ekmeği sakınan yoktu. Bak-

kallarımızdan, şundan bundan her şeyi veresiye alabiliyorduk.

Kalaycı gelirdi. Mahallenin ortasına körüğünü koyardı, bir ateş yakardı. 

Zaten o zaman böyle yangın çıkma olayı yoktu, çünkü ev yoktu ki, her 

yer bomboştu. Körüğünü koyardı, orada kapları kalaylardı. Bu mahalle-
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de işi bittiğinde bir başka mahalleye giderdi. O zaman yine para yoktu, 

deftere yazardı. O kalaycı sonra gelir parasını alırdı. Kalaycı Hüseyin 

amca vardı, kalaycı Şevki amca vardı. 

EKMEK KAPISI FABRIKALAR

Zeytinburnu’nda Kazlıçeşme’de dericiler vardı. Dericilerde çalışan bü-

yüklerimiz, oradaki deri makinelerini yapan ustalarımız vardı. Hat-

ta ben 9 yaşındayken, orada birinin yanında çırak olarak çalışmıştım. 

Tornacı ustalarımız vardı. Deri dolapları yaparlardı. Yine Kazlıçeşme’de 

Fuat Beyin Mensucat Santral Fabrikası vardı, lastik fabrikası vardı. Sü-

mer Mahallesini geçtikten sonra Yenimahalle’ye giderken Sümerbank 

Fabrikası vardı. Sümerbank Fabrikasından sonra Enboy Fabrikası vardı, 

Enboy Fabrikasından sonra Narin Mensucat vardı, Narin Mensucattan 

sonra kilim fabrikası vardı, halı fabrikası vardı, Kartaltepe Mensucat 

Fabrikası vardı, Aksu vardı, Miha Fabrikası vardı. Buralardaki insanlar 

10 000-15 000 kişi üç vardiya çalışıp çoluğuna çocuğuna ekmek parası 

getirirlerdi.

DANA YUSUF, KÜP HASAN, HOROZ ISMAIL

Dedeme Kara Yusuf derlerdi, babama Dana Hüseyin derlerdi, bana da 

Dana Yusuf diyorlar. Emmi diyoruz, özbeöz amcam, çok cesurdu. Çoğu 

delikanlı onu örnek alırlardı. Ona, çok güçlü olup kimseden korkmadı-

ğı için Dana Mustafa derlerdi. Kındım Hüseyin vardı, Küp Hasan vardı, 

Avcı Osman vardı, Horoz İsmail vardı. İsmail’in iki eşi olduğu için ona 

horoz İsmail diyorlardı. 

Bilal ağabey olsun, Horoz İsmail’in oğlu Celal olsun, İbrahim olsun, 

Ünal olsun büyükleri ağabeyim, küçükleri kardeşim gibi hâlâ seviyo-

rum. Üzütün Ömer vardı. Babasına Üzüt dedikleri için ona da Üzütün 

Ömer demişler… 

Tarzan İsmail Ağabey’imiz vardı, o da çok cesur bir ağabeyimizdi. Ara-

bası vardı, mahallenin tek Chevrolet arabası onundu. O da mahallenin 

önderi gibiydi. Rahmetli babam hatta ona dedi ki: “Sen gençlerin deli-

kanlıbaşısın İsmail, bu delikanlılar senden sorulur.” Hiç unutmuyorum, 

İsmail ağabey de gerçekten o delikanlılık başını yapmıştır. Kimin başı 

dolaşsa ona gitmiştir, kimin parası olmasa o takviye etmiştir. Tabii kim-

den aldı, kimden verdi, onu biz bilemeyiz. Hatta gençliğimizde bizi çok 

gazinolara da götürmüştür. 

Bizim mahallede bir tane Gâvur Ali vardı. Bunun bakkal dükkânı vardı. 

Bu adam fakir fukaranın evine ekmek götürürdü. Çok iyi hatırlıyorum. 

Babam takılırdı ona biraz: “Hayrola Ali Ağa?” “Ekmekleri yokmuş, götür-

düm Hüseyin.” “Onlar parayı ödeyemezler.” “Ödemesinler, boş ver, yarın 

Sümer Mahallesi, Rüstem 
Avcı’nın dükkanının önü, 
Hüseyin Sancak, Rüstem 
Avcı, Ali Urgan, 1949.
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ahrette alırım” derdi. Eşi Rum’du, ondan ona Gâvur Ali diyorlardı. Ka-

rısının eli de çok açıktı. Onların herkese yardım ettiğine ben şahidim.

BORÇ ALIP VERMEK GIZLI YAPILIRDI

Birbirinden borç almak çok gizli oluyordu. Utanmasın diye gizli verir-

lerdi. Rahmetli babam çok borç vermiştir arkadaşlara, biliyorum. Çün-

kü babamın işi iyiydi, biraz bağlama çaldığı için İstanbul Radyosu’nda 

çalışıyordu. Bir de mekânımız vardı, hep babamdan gelir para isterler-

di. Benim aklım eriyordu, zarfın içine koyuyordu, bana “Al bunu, Kındım 

Hüseyin’e götür,” diyordu. Ben biliyordum hepsini, “Al, Musa’nın Meh-

met’e götür, al bilmem kime götür, gizliden babamın selamı var dersin, 

eline koyarsın, avucuna koyarsın. Kimse görmesin oğlum,” diyordu. “Ba-

bamın selamı var Hüseyin amca, bunu sana babam gönderdi” diyordum, 

alıyordu parayı, belli ki borç veriyordu. Aynı şekilde o ne zaman ödü-

yorsa babama ödüyordu. “Bana borcun var,” gibi bir söz hiç duymadım. 

Birisi kömür mü alacak? Kömür parası yok. O arada orada madenler 

vardı, eskiden bu Arnavutköy tarafından kamyonlarla kömür getiren 

kömürcü Mehmet ağa vardı, kömürcü Ahmet ağa vardı. Mesela babam 

kömür almış. “Sadık ağa, sen kömür almıyor musun?” derdi. “Hüseyin, 

param yok,” “Sadık ağaya da boşalt,” derdi babam. Yardım ederdi, ama o 

para mutlaka ödenirdi. Ödenmese bile o bitmiştir. 

Biz Müslüman insanlarız, Ramazanlarda fitreleri vermek için hep fakir 

aileler gözetilir, getirilip onlara verirlerdi. Ama onların da onurlarını 

kırılmadan verirlerdi. 

BEŞIKTE VERILMIŞ SÖZ

Hasan dayım, Şerafettin dayım vardı. Hâlâ gururla onlara dayı derim. 

Onları annemin kardeşi biliyordum, meğerse değillermiş. Onlar mem-

leketleri Trakya’dan geldiği zaman beşikte çocukları varmış: Firdevs. 

Ben yürüyormuşum, Firdevs de ufakmış. Remzi ağabey, Firdevs’in ba-

bası: “Ben yer arıyorum Hüseyin Efendi, bana bir yer lazım. Bak, şurası 

boş, şurasını bana verir misiniz?” demiş. Hasan dayım, Şerafettin dayım 

onlar daha ufak, Hasan dayım benden 6 yaş, Şerafettin de 2 yaş büyük. 

Babam da durmuş, bakmış, beşikteki kızı görmüş. “Bu kızı bu oğluma 

verirsen -benim için- ben bu arsayı size veriyorum,” demiş. Neyse, babam 

vermiş. Onlar da evi yapmışlar. 

Aradan yıllar geçti, kızı istiyorlar, kız “Benim sözlüm var,” diyor. Benden 

bahsediyor. Ben de bir başka kızla konuşuyorum. “Yok, bu benim karde-

şim, söz yok,” diyorum, hiddetleniyorum. Ondan sonra öğrendim ki beni 

onlar ufakken nişanlamışlar. Ben onu istemedim, ondan sonra emni-

yet amiri birisiyle evlendi. Benim dünya ahret kardeşim olsun, böyle bir 
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Sahilspor, 8. Sokak, 
Fethiye Hanım’ın  
evinin önü, 1965.

anımız geçti onunla, hâlâ da kardeşimdir, ağabeyleri dayımdır, hâlâ da 

severiz birbirimizi. Ölenlere de rahmet diliyorum.

Arkadaşının sevdiği kızı sende seviyorsun, içten sevsen dahi o sevgini 

ona aktaramazdın, öyle bir şey yoktu. Mesela, diyelim ki Ahmet benim 

arkadaşım, Ahmet bana filanca kızı istediğini söylemişse, eğer ben de 

onu isteteceksem o iş biterdi. Çünkü arkadaşım seviyor onu. Biz böyle 

gördük.

Tınaztepe Sineması açıldı. 16 yaşındayım, “Bir Avuç Dolar” filmi oynu-

yor. Herkes gitmiş, o kadar istiyorum ki ben de… Rahmetli babam izin 

vermedi. Paradan değil de kötü ahlâka alışacak diye rahmetli babam 

“Tınaztepe Sineması’na bunu gönderme,” dedi anneme, annem “Zaten 

göndermem,” dedi. Gitmedim ben de o gün, kaçmadım da, arkadaşlar 

gittiler, o filmi seyrettiler. 

Ondan sonra o film bizim bir açık sinema vardı burada, Yalçın Sine-

ması, oraya geldi. Babam dedi ki: “Sen bu filmi seviyordun.” Bir-iki sene 

geçmişti, “Seviyordum baba,” dedim. “Hadi gel, ben akşam seni sinema-

ya götüreyim,” dedi. Babam tiyatroyu çok severdi, sinemayı sevmezdi. O 

akşam “Bir Avuç Dolar” filmini seyrettik biz o akşam Yalçın Sineması’n-

da, çok mutlu olmuştum.

Babamın yanında kesinlikle ben öksüremezdim. Annemin suratına ba-

kamazdım. Biraz annemize nazımız geçerdi, ama annemizden de çok 

korkardık. Babam bir kere bağırdığında korkardık, ama annem döverdi 

bizi hakikaten, kesinlikle annemize karşı gelemezdik. Annem gitmeye-

ceksin dediğinde gitmeyeceksin. Koca delikanlı olduğumda, 20 yaşında 

olduğumda, annem “Gitmeyeceksin, burada oturacaksın,” dediğinde o iş 

biterdi.

Sünnet düğünü,  
Hüseyin Sancak, 
Sezai Yüksel, 
Kirazlı Bahçe, 1957.
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Zeytinburnu’nun modası çimento Fabrikasının olması

Hep bir araya gelmiş güzellerin postası

Dübeş attım yek geldi, Akın Coşkun denk geldi

Dübeş attım yek geldi, Muhtar Akın denk geldi

Paçamızda kefaller üzerine denk geldi

Zeytinburnu Suadiye, Florya’sı, mayıstadır sefası

Berberler hapı yuttu, çıktı sakal modası

Terziler hapı yuttu, çıktı çuval modası

Dübeş attım yek geldi, Akın Coşkun denk geldi

Dübeş attım yek geldi, Muhtar Akın denk geldi

Zeytinburnu’nun kızları artistiktir pozları

Şıkır fıkır döndükçe coşturuyor sazları

Dübeş attım yek geldi, Hayrullah Özden denk geldi.
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Yavuz Tekçe
Konya, 1963

1963 senesinde Süleymaniye Doğumevi’nde doğup dedemin Zeytinbur-

nu’nda kurmuş olduğu gecekonduya gelmişim. 

Yetiştikçe bir şeyleri anımsamaya başladım. Mesela, çocukluğumda ha-

tırladığım evimin karşısındaki Dr. Reşit Galip İlkokulu’nun olduğu böl-

ge, Tarhan sahasıydı. Futbolcuları orada top oynarken hatırlıyordum. 

Acayip bir kalabalık olurdu. 1970 senesinde Veliefendi İlkokulu’na gel-

dim, annem beni yazdırdı. Beştelsiz’den Veliefendi İlkokulu’na gelirken 

çizme giyerdim. O kadar su ve çamur olurdu ki çizmenin içine sular 

girerdi. Daha sonra 1972 senesinde Tarhan sahasına, Dr. Reşit Galip İl-

kokulu açılınca ilk öğrencisi biz olduk. 

Bir bahçe içinde iki odalı bir gecekondumuz vardı. Fakat onun yanında 

ikişer odadan iki tane daha gecekondu vardı bahçenin içinde. Ortada 

bir avlu... Avluda annemin tavukları vardı. Bakkaldan yumurta alamı-

yoruz, tavuk yumurtlayacak ki biz yumurta yiyelim. Anneannem rah-

metli derdi ki: “Yumurtayı erkek çocuklar yesin, onlar askere gidecek” 

Annem yumurtayı bize yedirirdi, anneannemden dolayı kız kardeşleri-

me yedirmezdi. 

NAYLONLA ARSA AYNI FIYATA

Gecekonduda oturuyoruz tabii, banyo yok, leğende yıkanıyoduk. Büyük 

bir tane naylon çekiyorlardı, annem su ısıtıyordu bahçede odunlarla, 

taşıyor, bizi yıkıyordu. Ama annem de öyle bir yıkıyordu ki kaynar suy-

la, bizi haşlıyordu böyle kirimizi çıkartana kadar. Kışın yağmur yağdığı 

zaman damımız akıyordu. Damımız akarken annem odanın muhtelif 

yerlerine leğen koyuyoru. O tık tık su sesiyle uyumaya çalışıyorduk. An-
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nemle babam ayrı bir odada yatıyor, biz kardeşler bir odada yatıyorduk. 

Çok samimi söylüyorum, nalburda çatıyı aktarmak için alacağın naylo-

nun metresi diyelim ki 1 liraydı, Güneşli, Yenibosna’da arsanın metresi 

de 1 liraydı. Babama dedim ki: “Baba, biz bu çatıyı niye aktarıyoruz? Çatıyı 

aktaracağımıza gidelim şuradan bir arsa alalım” Yok, arsa da alamadık. 

Bizim sokağımızda Yunanistan İskeçe ve Yugoslavya Üsküplü ve Gire-

sunlu komşularımız vardı. Evlerin aralarında birbirine geçişler vardı. O 

geçişlerden girdiğimiz zaman bakıyorduk, komşu yemek yapmış, sor-

gu sual yok, hemen gidip sofraya oturur, karnımızı doyururduk. Tabii 

komşularımız bize geldiği zaman da herkese soframız açıktı. Komşuya 

kömür, odun gelir, biz taşırdık. 

Briket yapım imalathanesi bizim sokağımızdaydı. Trabzonlu bir ağabe-

yimiz yapardı briket imalatını, biz komşumuz olduğu için briketi ora-

dan alırdık. Kahraman Amca da gelir tamiratlarımızı yapardı. Paramız 

pulumuz yoktu, öyle yapardı. 

Bunun yanında Üsküplü komşularımız bir ara yaklaşık 6 inek aldılar, 

sütçülük yapmaya başladılar. Mahallemizde inekten sağma süt vardı, 

ahır vardı. Ondan sonra karşı komşumuz terzi Ali ağabeyimiz vardı, 

hala sağdır. Onun babası da Mümin Amca’ydı. Mümin Amca’nın bir at 

arabası vardı. Hatta atın ahırı da bizim evin karşısındaydı, o atla sabah-

leyin Yeşiltepe’ye gider, orada birtakım işler yapar, akşam dönerdi. 

O zamanki komşuluk ilişkileri mükemmeldi. Babam o zamanlar bir 

buzdolabı almıştı. Bizim evimizin karşısında okul olduğu için ben ilko-

kula giderken öğretmenlerimiz bana derdi ki: “Yavuz, sizin evde soğuk 

su vardır, hadi git bir soğuk su getir”, okula su götürürdüm. “Yavuz, sizin 

evden dört tane çatal getir.” Ben devamlı okula su, çatal, tabak, kaşık 

taşırdım. 

AMERIKAN YARDIMI

İlkokulda bir de şunu hatırlıyorum: Amerikan yardımı diye bir yardım 

geldi. Bize yağ ve un dağıtıyorlardı. Bana bir gün bir teneke yağla un 

verdiler, annem orada hamur işi bir şey yaptı. Biz o gün hamur işini sı-

nıfa götürdük. Bir de Amerika’dan süt tozu geliyordu. O süt tozuyla evde 

yapılan hamur işlerini biz okulda yiyorduk. Ben hayatımda ilk defa yağı 

Marshall yardımında gördüm. Çünkü anneannem bize köyden tereya-

ğı, iç yağı, kavurma gönderiyordu. Sabah kahvaltısında hiçbir zaman 

peynir, zeytin, reçel, yumurta, kaşar peyniri, salam görmedik. Sabah 

mercimek çorbası, öğlen yemeği mercimek pilavı, akşam mercimek 

yemeği, nohut, kuru fasulye; biz köyden gelen erzaklarla büyüdük. Biz 

çocukken eski tarihi belediye binasının oraya gezmeye giderdik. İkin-

ci gezmeye gittiğimiz yer de Çırpıcı Çayırı’ydı. Hatta Çırpıcı Çayırı’nda 

yağmur sularından oluşmuş bir gölet vardı, o gölete de girdik. 
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Ben bir gün gölete girdiğim zaman önlüğümü orada unutmuşum. Ön-

lüksüz eve geldim. Annem, “Önlüğün nerede” dedi. “Anne ben önlüğümü 

çayırda unuttum, Çırpıcı Çayırında” dedim. Bu sefer annemle beraber 

gittik ama önlüğü bulamadık. 

Su çok problemliydi. Çocukluğumuzda annem çayırdaki çeşmeden, 25 

kiloluk peynir tenekeleriyle eve su taşırdı. Bir de annemle beraber şu 

anda Olivium’un olduğu yerde bir İleri Mensucat diye bir fabrika vardı, 

oradaki sudan annemle beraber tenekeyle su alırdık. 

Babam 1970’li yıllarda Ford Taunus diye bir araba aldı. Station bir ara-

baydı. Babam o bidonların hepsini arabaya doldurur, Yedikule’de Hacı 

Evhaddin Mahallesi’nde çeşmeden bidonlara su doldurur, arabayla bi-

zim eve getirir; komşuların verdiği bidonları da komşulara dağıtırdı. 

Her gün Yedikule’ye su doldurmaya giderdik babamla beraber. Tabii o 

zamanlar herkesin arabası yok. Mahallede bir tek bizde vardı araba, bir 

de Orhan Gürsoy Ağabeyimiz’de vardı. 

1974 senesinde komşumuz, Yunanistan göçmeni, Mustafa Ağabeyimiz 

bir tane Murat 124 aldı. O korsan taksicilik yapıyordu o zaman. Hatta 

annem kardeşim Sümeyya’yı doğurduğu zaman babam bana dedi ki: 

“Mustafa Ağabey’i al git Süleymaniye’ye, kız kardeşini, anneni hastane-

den çıkart” Ben 11 yaşındayım, annemi hastaneden çıkartmaya gidiyo-

rum. Şimdi 11 yaşındaki çocuk bakkala gidemiyor. Mustafa Ağabey ara-

bayı aldıktan sonra hangi kadın doğum yapacaksa, gecenin saat 01.00’i, 

02.00’si, 03.00’ü fark etmiyor, hastaneye taşıyordu. 

KÖROĞLU ILE ELEKTRIKÇI

Babam anneme Fatma Hanım demiyor, Köroğlu diyordu. Annem de ba-

bama elektrikçi diyordu. Yani isim telaffuzu yok. Babamız işten geldiği 

zaman annem paltosunu, ayakkabılarını alırdı. Biz babamızın yanında 

yerde otururduk. Babamız geldiği zaman ayağa kalkar, o oturmadan 

biz oturmazdık. Annemiz bize öyle öğretti o zamanlar.

Çocukluğumuzda gene Bulgaristan göçmeni, Tahir Kahvecioğlu vardı. 

Bizim Bakkal Amcamız… Gofret veya bisküviyi tane tane alırdık. Bir de 

çok iyi hatırlıyorum, kurşun kalemimiz vardı ama kalemtıraşımız yok-

tu. Kalem ucu köreldiği, kırıldığı zaman Tahir Amca’ya giderdik, o mer-

merin üzerinde kalemimizi sivriltir, bize tekrar geri verirdi. 

O zaman tek telefon bakkalda var; babamın da Mahmutpaşa’daki dük-

kanın telefonu var. Babam eğer anneme bir şey söyleyecekse bakkala 

telefon ediyordu, bakkal Sabriye Abla’yı çağırıyordu evden, diyordu ki: 

“Sen dükkanda dur, ben elektrikçi Mehmet’in evine gidiyorum, Fatma 

Hanım’ı çağıracağım, kocası telefon etti” Bakkal işi gücü bırakıp bizim 

eve geliyordu. Bu bütün komşular için geçerli: “Sana telefon var” diyince 
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insanlar bakkala gidip telefonla konuşuyor. Komşuluk o kadar güzel ki 

adam dükkanı, tezgahını bırakıyor hanımına, ta bizim eve geliyor, kapı-

ya vuruyor, bağırıyor, diyor ki “size telefon var”… 

KÜÇÜK YAVUZ

Çocukluğumuz yokluk içinde geçti. Mesela, ben çok iyi hatırlıyorum, 

ilkokul 1’e giderken babam bana 25 kuruş veriyordu. 25 kuruş böyle de-

likli sarı bir para… Çocukluğumuzda parasızlık çektiğimiz için tene-

ke, cam gibi şeyleri toplar, Zeytinburnu meydandaki hurdacı abiye sa-

tardık. Bunun yanında tabii yaz tatillerinde de boş durmuyorduk. 1974 

senesinde, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında, babam bana bir tane tartı 

makinesi almıştı. Cağaloğlu’nda tartıcılık yaparken donanmaya yeni bir 

yavuz gemisi alınacak diye bir haber gördüm. Ben o günkü 20 lirayı 

yeni bir yavuz gemisi almak için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağışladım. 

O dönemde Hürriyet Gazetesi’nde manşet olmuştu: “Küçük Yavuz bir 

Yavuz Gemisi almak için bağışta bulundu” diye. Çocukluğumun en bü-

yük olaylarından biri budur.
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Yusuf Yonucu
Giresun, 1953

KURU YERE YUMRUK VURDUK

Babam İstanbul Zekeriyaköy’de askerliğini yapmış. Bilahare geriye dön-

memiş İstanbullu olacağım diye. İstanbul’da Haliç’te tersanelerin oldu-

ğu yerde İlhami Bey adında çok meşhur bir gemi bozmacısının yanında 

çalışmaya başlamış. Daha sonra Zeytinburnu’ndaki gelişmeleri takip 

etmiş. Böylece annemin deyimiyle “Kuru yere yumruk vurduk, bir yer 

yurt sahibi olduk” diyerek buraya gelip gecekondu yapmış. 

Yapılan gecekondular ahşap bağdadi usulüyle yapılmıştı. Bahçede do-

laşırken evin tahtalarına bakmıştım. Üzerinde yazılar yazıyordu. Oku-

maya da yeni başlamışım daha henüz, anneme sordum: “Anne nedir 

bu evin tahtaları üzerindeki yazılar” Dedi ki: “Evlat, o zaman Mensucat 

Santral Fabrikası yeni yapılıyordu, biz de evi yapacaktık. Fabrikanın 

halat makinelerinin ambalaj sandıklarıyla yaptık evi” Yani o dönemde 

gecekondu hangi malzemeyi buluyorsanız onunla yapılıyordu. Gaz te-

nekeleriyle ev kaplamaları yapıldığını biliyorum. İnsanlar kümes kadar 

yerde tek katlı odalarda yaşadılar, sonradan ilaveler yapıldı. 

ÜÇ IMPARATORLUĞUN KENARINDA BIR MAHALLE

Mahallemiz Roma’nın; üç imparatorluğun ve dinin merkezi olan bir 

şehrin kenarında olunca bizim de o kültürden bir şeyler almamamız 

mümkün değildi. Mahallemizde Ermeniler, Rumlar vardı o dönemler-

de. Onlar bizden önce de hep İstanbullu oldukları için onlardan çok şey 

aldık. Hayatın akışı içerisinde adabı muaşereti, giyim kuşamın nasıl ol-

duğunu onlardan öğrendik. Ben Mensucat Santral Ortaokulu’nda oku-

muştum 65’li yıllarda. Her sınıfta 5-10 Ermeni veya diğer azınlıklardan 
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arkadaşlarımız vardı. Aramızda hiçbir zaman ayrım olmadı. Agop’lar, 

Serkis’ler, Berç’ler vardı arkadaşlarımız. Kardeş kardeş okula gidiyor, 

kardeş kardeş birlikte yaşıyor, ortak alanlarda birlikte oluyorduk. 

ÖTEKILEŞTIRME YOKTU

Ben sabah kalktığım zaman hem kilisenin çanının sesini duyuyordum, 

hem ezanın sesini duyuyordum. Böyle çok kültürlü gelenekten gelen bir 

yapı içerisinde şiddete meyyal veya ötekileştirici bir insan olmak müm-

kün değil. Dolayısıyla modern çağdaş bir insan yapısına kavuşuyorsu-

nuz çok kültürlülük içinde. Bu yüzden burada hiçbir zaman etnisite 

üzerinden, kimlikler üzerinden insanlar dışlanmadı, ötekileştirilmedi.

Ramazanda onlar bizim yanımızda yemiyorlardı, içmiyorlardı. Bizim 

yanımızda ne sigara içtiklerini gördüm, ne yemek yediklerini. Biz de 

onların paskalyaları ve yortularına saygı gösterirdik. Ermeni Hastane-

si’nin karşısındaki çay bahçesinin ismi o zamanlar İspitalya Bahçesiy-

di. O bahçenin içerisinde büyük fıskiyeli bir havuz vardı. Onlar kendi 

yortularında, yumurta bayramlarında, paskalyalarda oraya gelirlerdi, 

orada piknik yaparlardı. Biz de onların ihtiyaçlarını gider alır, verirdik. 

Onlar da bize cep harçlığı verirlerdi.

ISTANBUL’UN PLAJLARI

O zamanlar Bodrum, Marmaris, Kuşadası yoktu. Ataköy’den Büyük-

çekmece’ye kadar plajlarımız vardı. Çok zenginlerimiz Kumburgaz’da 

villalar yapılmıştı, zaten villacılık geleneği ilk oradan geliyor. Bizler de 

Cennet Bahçesi vardı Küçükçekmece’de, -hâlâ duruyor herhalde, bilmi-

yorum,-oraya giderdik. Pazartesileri sözleşilirdi, annelerimiz dolmalar, 

sarmalar yapardı, cumartesi olunca onları sepetlere doldururlar, biz 

ellerimizde sepetlerimiz, gaz ocaklarımız fincancı katırları gibi tren is-

tasyonuna gider, trene binerdik. 8-9 aile birlikte orada bir yer tutulur, 

babalarımız pijamalarını giyer, çocuklar denize girerler, ip atlar, çeşitli 

oyunlar oynarlardı. Babalarımız-annelerimiz de onlar pek denize gir-

mezlerdi. Daha çok muhabbet ederlerdi. 

BITIRIM AĞABEYLER

Mahallemizin bıçkın delikanlıları vardı. Çerkez Mehmet’imiz vardı; Pi-

pirik Ali’miz vardı; nüktedan, şakacı, espritüel, Laz Mehmet’imiz vardı, 

hâlâ yaşıyor, Allah uzun ömür versin. Bunlar mahallemizin ağır ağabey-

leriydi. Bitirimlerdi, bıçkınlardı, ama hiçbir zaman yanlış yaptırmazlar-

dı küçüklerine, bir yanlışı gördüklerinde kulağımızı çekerlerdi. Biz ba-

bamıza şikâyet etmeye cesaret edemezdik, çünkü bilirdik ki: “Bir yanlış 

yapmışsındır da Çerkez Mehmet Ağabey’in senin kulağını çekmiş” diyecek. 

Dolayısıyla mahallenin içerisinde böyle bir denge de vardı. Yani ahlaki, 

Fatma Süslügil İlkokulu, 1976.

Foto Hayat önü, 1975.
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etik değerler kendi içerisinde, kendi mecrasında yürüyordu. İçimizden 

pek serseri çıkmadı ama kabadayılar vardı tabii, onlar da klasik kabada-

yılardı. Fakirin, yoksulun ağabeyi, zalimin karşısında olan kişiler…

ULUSAL FUTBOLCU VE SANATÇILAR

O dönemlerde Hayrettin ve Cevahir Ağabey’ler genç milli oldu. Genç 

Milli futbolcu çıkarttık mahalleden; iki tane de ulusal sanatçı çıkart-

tık. Vedat Çetinkaya bugün Türkiye’de hâlâ ismi geçen büyük hocala-

rımızdan birisidir. Türk sanat müziğinin büyük üstatlarından... Ahmet 

Sezgin de Türk halk müziğinin duayenlerindendi o dönem. Mahallemiz 

hem spor camiasında, hem Türk sanat müzik camiasında hakikaten bir 

yeri olan ama ismi olmayan bir mahalleydi. Çünkü tanıtımı gerektiği 

gibi yapılmadığı için ismi duyulmadı. 

TERZIYLE IYI GEÇINECEKSIN

Fakir ve yoksulduk ama senede bir kez ceket giyme, senede bir kere 

pantolon giyme, senede bir kere iyi giyinme hakkımız vardı. Annele-

rimiz-babalarımız sağ olsunlar, onu hiç eksik etmezlerdi bizden. Bay-

ramdan bir hafta önceden ayakkabılarımız alınırdı. Şimdiki gibi tekstil, 

konfeksiyon olmadığı için terziler ayrı bir değer ifade ediyordu bizim 

için. Terziyle iyi geçineceksin. Çünkü iyi geçinmezsen pantolonunu dar 

diker, kısa diker, tam oturmaz, ağları oturmaz. 

Şunu hatırlıyorum: Alınırdı ayakkabılarımız, üstümüz başımız, bir ke-

nara konulurdu. Bayramdan önce de kesinlikle giyilmezdi. Babamın 

bana ilk defa takım elbise yaptırdığı bayram terzinin başında gece saat 

03.00’e kadar beklediğimi bilirim. Çünkü başka kıyafet yok, terzi dike-

cek bitirecek, ondan sonra alacaksınız. Bir tek ben de değilim, terzinin 

başında üç-beş kişi daha oluyordu her zaman böyle.

Sarıkaya Spor Kulübü, 
Coşkun Sahası, Telsiz 
Mahallesi, 1976.

Telsizspor’lu milli 
futbolcu Hayrettin 
Karaman
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NE TOPLARSAK ORTAĞIZ

Bayram sabahları kalktığımız zaman camiye muhakkak gidilirdi. Ca-

miden sonra eğer ramazan bayramıysa önce aile içerisinde kendimiz 

bayramlaşırdık. Ondan sonra biz para toplamaya kaçardık 3-4 arkadaş 

birleşerek. Önce Ahmet’in babasının eli öpülür, onun akrabalarına gi-

dilir, ondan sonra benim ailem, sülalemden toplanır artık ne verirler-

se… Ama baştan anlaşırdık, “Ne topluyorsak ortağız” diye. Bu tabir çok 

meşhurdur. Yolda giderken de öyle yapardık. Bir yere gideceğiz, yolda 

ne bulursak ortağız. Sonra Telsiz Bahçesi’nde koyardık cebimizdekile-

rin hepsini ortaya, ne para kazandıysak onu ortak bölüşürdük. Oradan 

doğru Vatan Caddesi’ndeki Lunapark Gazinosu’na…Sonra da lotarya-

cılarda paraları bitirirdik. Artık cascavlak diyeceğim amiyane tabirle, 

yürüyerek eve gelirdik. Böyle hoş anılarımız vardı. 

Yaklaşık 13-14 tane yazlık sinemamız vardı. Bunların en meşhurların-

dan birisi yabancı kovboy filmleri oynatan Yenidoğan Sineması’dır. Biz 

arkadaşlar olarak Teksas, Tommiks okur, bir de Teksas, Tommiks’ine 

misket oynardık. Elde fazla olunca da bu sefer sinemanın önünde ser-

gi kurar; Teksas, Tommiks, Zagor, Pecos Bill, Tombraks kitaplarını satıp 

harçlık çıkartırdık.

Bir de Park Sinemamız vardı meşhur. Park Sineması çarşamba günleri 

kadınlara matine yapıyordu. Kızlar da gelirdi tabii. Fatma Ablamız var-

dı, çok şen şakrak da birisiydi, bizi de çok severdi. Biz de kızları görmek 

için: “Fatma abla, bizi de al yanına” derdik ona. O da üç-dört tane genci 

de alırdı yanına, sinemaya giderdi. Sinemacı “Ne oluyor abla, bunların 

hepsi senin mi?” derdi, gülüşürdük. Fatma Abla “Siz karışmayın, benim 

çocuklarım onlar” der, bizi öyle sinemaya sokardı. Sinemada yavuklula-

rımızla görüşürdük böylece. 

Vallahi en büyük özlemim dostluk, insanlık…

Sinyaller Grubu, Telsiz 
Mahallesi, 1980’ler.
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Zehra Bayaslan
Giresun, 1923

Zeytinburnu’na benden önce ablalarım geldi. Benim annem hastaydı, 

su doluyordu karnına, köylerde onun hastalığını iyi edebilecek doktor 

olmadığı için ablalarımın yanına buraya geldik. Her yer çamurdu. Sab-

ri dedemin yanına geldi annem, arkasına yüklenip de götürdü annemi 

eve.

İnsanlar birbirine destek olurdu. Biri bir gecekondu yapardı, gece vakti 

-gündüz yasak tabii- herkes ona yardım ederdi. Tahtalar, kontrplaklar 

nereden alıyorlarsa getirirdiler, kimse görmeden birbirlerine yardım 

ederlerdi. Sabahtan bakardın eğrelti bir kat yapılmış olurdu.

HASTALIKTA SAĞLIKTA BERABER

Arnavut’u vardı, Gürcüsü vardı, Laz’ı vardı… Epey vardık mahallede, 

herkesinki gecekonduydu. Benim annem hastayken ötekiler gecekon-

duyu yapana kadar başka tanışığın gecekondusunda yattı, o adam an-

neme hizmet etti “Benim hastam,” diye, Kapalıçarşı’da dükkânı varmış. 

O erken gelmişti, ama evi konduydu. Anneme ne yiyecekse, onu getirir-

miş. O adam da vefat etti şimdi, Allah mekanını cennet etsin.

Çamaşır yıkardık, kazanlarda su ısıtıp kapıda yıkardık. Çamaşır kazık-

ları dikili, ip asılı, çamaşırları ipe asardık. Birbirimizle dövüşmedik, et-

medik; hep iyi geçindik. 

Arnavut komşularımız da vardı, komşuluk ederdik ama biz onların di-

linden çok anlamazdık. 

Su yok, sel yok… Bir çeşme vardı. Kaplar yığılırdı dağ gibi, akşama kadar 

bekle ki su alasın. Yatamazdık, gece kalkar aşağı suya giderdik. Yollar 
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çamur, çökek… Gece iuykudan kalkıp da Kazlıçeşme’ye, oradan aşağı 

suya gider kuyulardan su çekerdik. 

Yer içerdik, ayrıksı yemek pişirsek sen bana verirdin, ben sana verir-

dim. Öyle arımız sırrımız birdi. 

TÜM MAHALLE ÖMER BEY’IN FABRIKASINDAN EKMEK YERDI

Seyitnizam’da fabrika vardı, iplik fabrikası, Ömer Bey derlerdi, Allah 

rahmet eylesin, bu mahalle hep onun ekmeğini yerdi. Bizim kızlar, her-

kes Ömer Bey’de çalışırdılar. Herkes memnundu, üç vardiya olurdu. Sa-

bah, akşam, gece üç posta… Millet sırayla uyurdu. 

Yine o zaman insanlar daha mutluydu. Kapılara çıkardık, çamaşır yı-

kardık, birbirimizle sohbet ederdik. Veresiye alırdık. Ablamın bir oğlu 

bakkaldı yakında, kardeşim bakkaldı. Abdullah bakkal derlerdi, vere-

siye de alırdık bakkallardan, parayla da alırdık tanış olduğumuz için. 

Doğruluk dost kapısıydı. Ben biriyle alışveriş etsem, gelsem ki bana pa-

rası geçmiş, hemen geri götürürdüm. Başka zaman gittiğimde “Hesap 

et, paran tamam mı?” dediğimde “Git, git sen yalan söylemezsin,” derdi.

Pazarımız evimizin önündeydi. El öğleyin pazara giderdi, ben akşamle-

yin giderdim ucuz alacağım diye. Öyle idare ettim. Sonra kaç kere pazar 

değişti.

GÜL GIBI GEÇINDIK

Benim çocuklarım ne pişirdimse bir sofrada çevrilirdik yerdik, Allah ne 

verdiyse yedik, kalktık. Allah’a kurban olayım, bir gün aç kalmadık. 

Kızı Sevilay Bayaslan’ın 
düğünü, 1973
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Çocuğum çivili ayakkabılarla okula giderdi. Öğretmen “Her zaman aynı 

ceketi giyersin İsmail sen,” dermiş. Derdini bilmiyor ya… Arkadaşları, 

gezmeye gidelim, dermiş. “Anne gitmiyorum, ben gitsem benim de onları 

davet etmem lazım,” derdi. Her türlü sınıfını güzelce geçti. 

İşten gelirlerdi, yatar uyurdular. Namazla kalkardım ben, onların ye-

meğini hazırlardım, uyandırırdım. Oğlanları okula yollardım, işe gide-

ni işe yollardım. Bazen kızlara bağırırdım yapsanıza, etsenize diye de, 

babaları kollarını gererdi, “Elleme elleme, onlar hep büyür de adam olur,” 

derdi. Hiçbir bir hatamız olmadı, güzelce geçinirdik. 

Evvelden öküz koşarlardı tarlalara, öküzün tekini çeksen teki gidemi-

yor. İkisi bir olduğunda gidiyorlar. Onun gibi evlilikte de öyle. Beyim 

bana danışırdı, bunu böyle yapsak nasıl olur, böyle yapalım, diye. O pa-

rayı getirir, kazanır, bana verirdi. Kızlar da aylıkları aldıkları gibi bana 

verirdi. Evin masrafını, bakkalını, pazarını, her şeyini ben görürdüm. 

Anlatamam derdimi dertsiz insana

Dert çekmeyen dert kıymetini bilemez

Derdim bana derman imiş bilmedim

Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz

Gülü yetiştirir dikenli çalı

Arı her çicekten yapıyor balı

Kişi sabır ile bulur kemali

Sabretmeyen maksudunu bulamaz

Ah çeker aşıklar ağlar zarınan

Yüce dağlar şöhret bulmuş karınan

Çağlar deli gönül ırmaklarınan

Ağlar ağlar göz yaşını silemez
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Zeki Karagözlü
Rumeli, 1957

10 yaşındaydım, şimdi bizim doğduğumuz büyüdüğümüz yerde, 12 

hane vardı karşılıklı… Çok ufak bir yerdi burası, kırmızı kiremitler ve 

yeşil ağaçlar vardı, ortamı çok güzeldi. Tahta perdeler vardı herkesin 

bahçesinde, bir de meyve bahçeleri vardı. 

1960’larda Türkiye ekonomisi fakir olduğu için bir kişi çalışırdı, on kişi 

yerdi. O zamanın şartları öyleydi. Biz 9 kardeştik. Bahçelerimizde 10 

meyve ağacı vardı. Bizde olmayan meyveleri de karşı komşumuzdan 

yerdik. Mesela, bizde ayva yoktu, karşı komşumuzdan alırdık, onlar da 

bizden erik, şeftali, dut alırdı. 

Komşumuz bizi bakkala gönderdiği zaman anneme sorayım, babama 

sorayım, öyle bir şey yoktu. Anne-baba gibiydi komşularımız, giderdik. 

Aile gibiydik. 

KOMŞULAR BIRBIRININ PSIKOLOĞUYDU

Buradaki herkes herkesin psikologu gibiydi. Mesela, bir kadının çocuk-

larından, eşinden sıkıntıları varsa komşusuna anlatırdı. Ama anlatılan 

o iki hane arasında kalırdı. Biz yıllar sonra duyardık onu. Birbirlerini 

rehabilite ederlerdi, komşular öyleydi.

Su yoktu evlerimizde, az ileride bir Arap Çeşmesi vardı, su almaya kova-

larla ona giderdik. 

Çarşamba günleri sinema olurdu, Lale Sineması… Hanımlar matinesi 

olurdu. Annem derdi ki: “İki kova alırsan seni de götüreceğim.” Biz de o 

heyecanla Türk filmi seyredeceğiz diye iki kova getirmeye çalışırdık o 

zayıf halimizle. 
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ZEYTINBURNU’NUN ILK ÜNIVERSITE MEZUNU

O tarihlerde burada iş adamı statüsünde olan 5 esnaf vardı. Hakyemez-

ler vardı, Kör Kazım vardı şair, inşaat, gecekondu müteahhidiydi. Meh-

met amcamız vardı nikelajcı. Kürt Çetin’in babası palamut, lüferlerle 

gelirdi eve, uzaktan bakardık. 

Benim babam Sümerbank’ta çalışıyordu. Fehmi amca Sümerbank’ta ça-

lışıyordu. Zaten burası işçi muhitiydi, yüzde 95 işçiydi, çalışandı. Tahsilli 

sayısı yoktu. 

Bir gün misket oynarken babam heyecanla geldi, “Kalk çabuk, Arif eniş-

tene git, ağabeyin üniversiteyi bitirdi,” dedi. Ben de dedim ki içimden “Bu 

kadar abartılacak ne var, misket oynuyoruz şurada.” Fakat yıllar sonra o 

zaman onun çok güzel bir şey olduğunu öğrendim. Hatta o tarihte ağa-

beyimiz Zeytinburnu’nda ilk üniversite mezunuydu. 

Ağabeyim burada ortaokul yok diye Yeşilköy’de ortaokula giderdi. Şimdi 

bakıyorum, kime sorsan 13 yaşındaki çocuğa kalk okula Yeşilköy’e git 

gel demez. O kadar güven ortamı vardı, onu demek istiyorum. Ziya Gö-

kalp İlkokulu vardı, bir de 57 senesinde açılan şu anda şehidimizin is-

mini verdiğimiz Şehit Kadir Cihan Karagöz İlkokulu vardı. Ortaokul hiç 

yoktu. Daha sonraları, 65’ten sonra ortaokullar, liseler olmaya başladı.

BIZ FAKIRIZ GALIBA

Sokağa iki taş buraya, iki taş oraya koyardık, beşerli top oynardık. Oy-

narken bir saka arabası gelirdi, (çünkü evlerde sular yoktu, çeşmeler 

yoktu o tarihlerde, bir o saka arabası vardı) ona yol verirdik, gene o ke-

yifle topun peşine koşardık. 

Kazım amcanın karşısında bir inekçi vardı, inek beslerlerdi, onu hatır-

lıyorum. Bahçelerimizin tavukları vardı, hani gezen tavuk diyoruz ya 

şimdi, çok kıymetli oldu o tavuklar… Fehmi amcanın da tavukları vardı. 

Kendi yumurtalarımızı kendimiz alıyorduk. 

9 kişiyiz evde, herkese bir tabak yok. Ortaya bir tabak konulurdu ondan 

yerdik. Derdim ki “Biz fakiriz galiba.” Babam Sümerbank’ta çalışıyor, 

ağabeyim üniversiteye gidiyor… Ama sonra TRT2’de bir röportajı var-

dı, Ahmet Özhan’ı bir televizyonda dinledim. Kendi çocukluk anılarını 

anlatırken Ahmet Özhan dedi ki: “Biz paparayla büyüdük.” Papara ne 

demek? Kalmış bayat ekmekleri yağ, yoğurt döküyorsun, çalakaşık yi-

yorsun. Ülke ekonomisi demek ki öyleydi. Yani herkes fakirdi. 

KREDI KARTI YERINE VERESIYE DEFTERLERI

Vatandaşın kredi kartı vardı. Nasıl kredi kartı vardı? Emekliler maaş-

larını 3 aydan 3 aya alırlardı. Bakkala giderdi, her şeyi alırdı. Yazdırırdı 

veresiye defterine, ne istersen git al, yaz. Çünkü çok güven vardı. 
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Bakkalımız çok dürüst insanlardı. Hacı bakkalımız vardı, Ali bakkalı-

mız vardı. O bakkallar sayesinde ihtiyacını gideremeyen olmazdı. Ama 

maaş alındığı zaman ödemeler hemen yapılırdı. 

Bir de tüccar Mehmet vardı Kulüp Sineması’nın sahibi, yazlık sinema-

nın sahibi… Onlar Yeşiltepe’nin ilk süper marketiydi, onlardan da alış-

veriş yapardık. 

60’LI YILLAR TÜRKIYE EKONOMISI 

Tabii biz 8 kardeş olduğumuz için öyle her bayram gidip kıyafet alalım 

yoktu. İkinci el alabiliyorduk, yama işi vardı. Annelerimize “Şurayı dik, 

burayı yama,” derdik, çok kıymetliydi. Elbiselerimize bir şey olmasın diye 

bakardık, çünkü yenisi gelmiyordu. Geçim sıkıntıları vardı. 60’lı yıllar 

Türkiye ekonomisi böyle zengin değildi, böyle rahatlık, refah işleri yoktu. 

5 yaşındaydım, babam beni bir radyo almaya götürdü. O zaman ufağım 

ya, beni yanından ayırmıyor. Radyoyu aldı, o zaman haftada üç gün ya-

yın yapıyor, o da ikişer saatti. Radyoyu aldık, bana ilk şunu dedi: “Fehmi 

amcanı çağır, kutlayacağız bunu.” 

Karşısına geçti, “çocuklar, bu radyoyu sakın kimse ellemeyecek,” dedi. 

Radyoyu açıyorsunuz, yarım saat sonra ses geliyor. Yani ısınıyor, yeşil 

bir ışık yanıyor. Biz böyle seyrederdik onu hep beraber, ben bir de arka-

sına bakardım hani saz çalanlar içinde mi diye... Siyah beyaz televizyon 

gelince -5 000 liraydı, hiç unutmuyorum- salı günleri Türk filmleri çı-

kardı. O Türk filmlerini hiç kaçırmazdık. 

SENET YAPALIM DEMEK ÇOK AYIPTI

Biz birinden para aldığımız zaman hadi senet yapalım demek çok ayıp-

tı. Çok güven vardı millette, itimat paradan daha önemliydi. Senet iste-

yince zaten barınamazdınız burada, dışlanırdınız, kimse sahiplenmez-

di sizi.

Benim babamın cenazesi olduğu zaman buradan Osmaniye’ye kadar, 

Osmaniye Mezarlığına kadar çok büyük kalabalık oldu. O zaman biz 

ufaktık, kardeşim 2 yaşındaydı, birisi 4 yaşındaydı, ben 10 yaşındaydım, 

hep ufaktık. Ağabeyim üniversite son sınıflardaydı, öbür ağabeyim as-

kerdi, ortada kaldık ve mahalle çok sahiplendiler bizi o zaman, Allah 

razı olsun. Abdullah ağabeyimiz vardı bizim, Abdullah Çöloğlu… O hâlâ 

öyledir mesela, arar, telefon eder, bir sıkıntı olduğu zaman yardıma ko-

şar. Biz eskilerin, birbirine saygısı, araması hâlâ devam eder. 

BANA ILK DEFA OĞLUM DEDI

Babalar mesafeliydi evlatlarına, öyle fikir mülahaza edemezdik. Bir gün 

ben, Safran Marketin oraya gittim. 8 yaşlarındaydım, hava yazdı. Oraya 

Askerdeyken, 1978.
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giderken pazar günü sabahı yalınayaktım. Camekandan baktım, börek 

kırıntıları var. Böreklerin kırıntılarını ben çok severdim onu böyle yi-

yeyim diye heves ettim. Bakarken camdan adam çağırdı beni, ben zan-

nettim ki bana acıdı da verecek. Ben içeri bir girdim, bir de ne göreyim, 

aman Allah’ım babam içeride oturuyor. Elim ayağım boşaldı. Buradan 

oraya gitmek evden kaçmak gibiydi. Orası 600-700 metre… Neyse, “Bak, 

bu benim oğlum,” dedi babam. İlk defa bana oğlum dedi babam, ilk 

defa… Bunu anlata anlata bitiremedim, herkese anlatıyorum. Hanımım 

da diyor ki “Yeter, milleti bıktırdın artık” 

İlk defa kucağına aldı, 8 yaşındayım, “Bu benim oğlum, ne istiyorsun oğ-

lum?” dedi bana, onu unutmuyorum.
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Zeynep Tülin Gözedir
Rumeli, 1959

1959’da, ben 6 aylıkken gelmişiz Zeytinburnu’na. Rahmetli dedem Dev-

let Demiryollarında makinistti. Makinist olduğu için babaannemler o 

zaman Hatboyu’ndan bir ev almışlardı. Çocukluğum oralarda başladı. 

İç içe odaları olan, bir oda, bir mutfak, gecekondu evler… Ama çok gü-

zeldi. Biz 5 kardeşiz, 4 kız, 1 erkek... Çocukluğumuz o gecekondularda o 

kadar güzel geçti ki…

IKI KÜLTÜRLE BÜYÜDÜK

Sümer Mahallesinde oturuyorduk, babaannem, dedem, amcalarım, 

yengelerim hep bir arada yaşadık. Anneannem vardı, dedem vardı. Be-

nim dedem makinistti, Devlet Demiryollarında çalışıyordu. Mütevazı 

bir insandı. Diğer dedem okumuştu, kültürlüydü, deniz subayı emek-

lisiydi. Babaannem cahil bir insandı, imza atmayı bile bilmiyordu, par-

mak basardı her yere. Ama onların yaşantısı daha farklıydı. 

Biz 5 kardeş iki kültürle büyüdük. Anneannemlerde, dedemin deniz 

subayı olması hasebiyle bir üst kültürü gördük… Bir de babaannem-

lerin mütevazi yaşantısıyla alt kültürle büyüdük. Babaannemlerle yer 

sofrasında yemek yemeler, 1.5 odada kalabalık hayatlar… Mutfaklar, tu-

valetler dışarıdaydı. İçeride olan bir oda annemle babamın, yarım oda 

da dedemle babaannemindi. Bizler dedeyle-babaanneyle bir odayı pay-

laşıyorduk. 

Benim dedem Selanik göçmeniydi, uzun boylu, sarışın, mavi gözler, çok 

güzel incecik, uzun boy… Rahmetli babaannem de bir o kadar kısa boy-

lu, biraz kiloluydu. Hatta biz çocukken takılırdık babaannemle dedeme, 

“Dede, babaannemi nasıl böyle beğendin?” derdik. O da derdi ki: “Dürüst-

lüğünü beğendim.” 



555Zeytinburnu Anı Defteri

BABAM TAM BIR ISTANBUL BEYEFENDISIYDI

Benim babam gerçekten tam bir İstanbul beyefendisiydi. Babamın bir 

kere bile pijamayla misafir odasında gezdiğini görmedik. Fakirlik vardı, 

ama üç çift ayakkabısı vardı. Bunları her akşam babam hiç üşenmeden 

cilalar, parlatır, birini misafir geldiği zaman içeride kullanırdı, ikisini 

de dışarıda kullanırdı. O içeride kullandığı ayakkabısına, terliğine çok 

özen gösteriyordu. 

Hani derler ya kuş yuvada gördüğünü işler, benim rahmetli babam an-

neme “Esma Hanım” derdi, annem de babama “Doğan Bey” derdi. Ben 

de eşime hiçbir zaman isimle hitap etmem. 40 senelik evliyiz eşimle, o 

bana “Hayatım” diye hitap eder, ben de ona “Aşkım” diye hitap ederim. 

İsterse 100 kişinin içinde olalım... 

Ben 15 kişinin içine gelin gittim. Kayınvalidem, kayınpederim, iki gö-

rümcem, çocuklarım, eniştelerim… 40 senedir evliyim, görümcemle 

daha bir kere sesimizi birbirimize yükseltmedik. 

Ben evlendiğimde yemek yapmasını bilmiyordum. Hem biraz büyük-

tüm, ama biraz farklı büyüdüm. Mesela, bulaşık yıkarken bardakları 

yıkardım, kaşıkları, tabakları, tencereleri ayırırdım. Böyle de bir yapım 

vardı ve hâlâ da sevmiyorum. Daha doğrusu ev işini sevmiyorum. De-

mek ki ben muhtar olacakmışım, çalışma hayatını sevecekmişim. 

Kayınvalidem çok güzel, çok iyi bir insandı, çok dürüsttü, ben bir se-

nelik gelindim, vefat etti. Dediğim gibi hiçbir şey bilmiyordum. Benim 

rahmetli kayınpederimin annesi askeriyenin yemeklerini yapıyormuş 

ağır bakımda, 4 sene kaynatam orada askerlik yapmış, annesi de oranın 

yemeklerini yapıyormuş. Kayınpederimi öyle güzel yetiştirmiş ki anne-

si, benim diyen aşçı onun yaptığı yemeği yapamaz. Bana yemeği kayın-

pederim öğretti. Kayınpederimle de diyaloglarımız çok güzeldi, Allah 

rahmet eylesin, muhtardı. Hem yemek yapmayı, hem insanlarla diyalo-

ğu öğretti, kimden ne zarar gelecek onu öğretti, bir nevi beni yetiştirdi. 

Öyle güzel yetiştirdi ki tehlikeyi de gösterdi, yardımı da gösterdi, saygıyı 

da gösterdi. 

BIR DILIM EKMEĞI PAYLAŞMAK

Şimdi o zamanlar bir mahalle kültürü vardı. O kadar güzeldi ki mahalle 

kültürü, benim annem eğer bizim evimizde bize iki dilim yağlı ekmek 

sürüyorsa, bir saat sonra da bahçemize sofra kurup komşu çocuklarına 

yağ sürüp verirdi. Hâlâ da öyledir, şu anda 83 yaşında, bir lokma ekme-

ğini herkesle paylaşır. 

Çocukluğumuz çok güzel geçti. O zamanlar hiçbir şey yoktu, bir radyo 

vardı. Radyodan piyesler dinlerdik. Annem sabah kahvaltısını hazırlar-

dı, saat 09.30 dediğin zaman radyoda piyes başlardı. Masanın başına 
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otururduk, hem kahvaltımızı ederdik, hem o piyesi dinlerdik, hiç kaçır-

mazdık. O da bizim bir kültürümüzdü işte. 

Haftanın bir günü harçlıklarımızı biriktirirdik, sinemaya götürürdü 

annemiz bizi, o zaman sinemalarda tahta sandalyeler vardı, bahçe si-

nemasına gidiyorduk. O da çok güzel bir duyguydu. 

ŞENLIKLI ÇEŞMEYE GIDELIM

Mahallemizde bir çeşmemiz vardı, o zamanlar malum sokak çeşmeleri 

vardı. “Kavgası bol çeşmeler” diyorduk biz ona, çocuktuk… “Hadi,” di-

yorduk “Şenlikli çeşmeye gidelim.” Neden? Çünkü o çeşme başında mu-

hakkak her gün bir kavga olurdu. Biz de çocuğuz ya, kadın kavgası ho-

şumuza giderdi. Bütün mahalle su ihtiyacını oradan karşılardı, ama bir 

de şöyle bir şey vardı, çeşmenin başında kavga edenler iki dakika sonra 

sarmaş dolaş olurdu. 

Biz bir bahçenin içinde üç kiracıydık. Ev sahibimiz Tenzile Abla’nın, 

-kulakları çınlasın, sağmış hâlâ, arada bir gidiyordum, bu ara gidemi-

yorum ziyaretine-, tavukları vardı. Bahçenin içinde kümesleri vardı. 

Çocuğuz işte, sabahları o kümesleri evin camından gözetlerdik, “Acaba 

hangi tavuk yumurtluyor, hangisini alsak? Çocukluk. Tabii biz de yu-

murtaları alırdık, bunları biriktirirdik, gene ev sahibimize iade ederdik.

 

ALMANCILARIN DÖNÜŞÜNÜ DÖRT GÖZLE BEKLERDIK

Mahallemizde öyle karma bir kültür vardı ki… Çoğu Trakyalıydı o za-

man, bir de benim yaşadığım Sümer’de Kastamonulular, Taşköprülüler, 

bir de Malatyalılar çoktu. Bir de 7-8 hanede Almancılar vardı. Onların 

Almanya’dan gelişini dört gözle bekliyorduk. Niye bekliyorduk? Çünkü 

şeker getiriyorlardı, çokokrem getiriyorlardı, hani bu tür şeyler için bek-

liyorduk. Onlar da geldikleri zaman bütün çocuklara hepimize bayram 

gibi şeker getirdiyse şeker dağıtır, çokokrem getirdiyse çokokremlerini 

paylaşırlardı. Zaten Almancılar geldiği zaman mahalleye girmeden bir 

korno sesiyle uyanırdık. Gece bazen 03.00’te 04.00’te gelirlerdi, hepimiz 

yatağımızdan fırlar, hepimiz sokağa dökülürdük. Dediğim gibi fakirlik 

vardı, ama mutluluk da vardı. 

O zaman bakkallar küçücüktü, bakkallarda o kadar masum şeyler vardı 

ki… Biz en çok leblebi tozunu seviyorduk. Onu da yemesini değil, ağ-

zımıza alıp birbirimize püflüyorduk. Çok hoşumuza gidiyordu. Nereye 

gidiyorsun? Bakkala. Ne alacaksın? Leblebi tozu. Çünkü harçlığımız za-

ten ancak ona yetiyordu. 

Okula gittiğimiz zaman herkesin elinde birer kese, kesenin içinde olan 

beslenmemizdi. Ya ekmek arası sana yağıydı, ya ekmek arası çok nadir 

çokellaydı, ya ekmek arası salça, ya ekmek arası peynirdi. Bulunabili-

Annesi Esma Buran,  
babası Nurdoğan Buran, 1957.
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Oğlu Halit Gözedir’in  
sünnet düğünü, 1984

yorsa birer meyve… O zamanlar okullarda süt dağıtıyorlardı. Biz o sütü 

de gözünün önüne alarak diyorduk ki annemize: “Anne, iki dilim ekmek 

yeter, okulda nasıl olsa süt veriyorlar.” 

GELINLIKLE ÇIKARSIN KEFENLE GIRERSIN

Eşim 18 yaşına geldi, ben de 17 yaşındaydım… Bir evin bir oğlu benim 

eşim. Annesi demiş ki kayınpederime: “Faik Efendi, gözümüzü kapama-

dan mahallemizde pırıl pırıl bir kızımız var, gidelim, bir oğlumuz var, 

evlendirelim.” Aileler geldi, sonra babam tanımak istedi, “Çocuğu  da 

alın gelin,” dedi. Geldiler, kayınpederim niyetini söyledi. Babam da ol-

maz dedi. 

Ama gel zaman git zaman öyle bir şey oldu ki, biz mahallede eşimle 

karşılaşmaya başladık. Eskiden gezme yoktu, konuşma yoktu, buluşma-

lar yoktu. Bir gün bir motosikletle önümüzden geçerken uzaktan “Bir 

dakika”, diye işaret ettim. Öyle deyince durdu. Dedi ki: “Bir şey mi sora-

caktınız?” Ben de “Evet, ben bir şey soracağım,” dedim. “Ne soracaksınız?” 

“İsminizi soracağım,” dedim. Dedi ki: “Çocukluktan beri birlikteyiz, ismi-

mi hiç mi sormadın” Ben de dedim ki: “İsmini hiç sormadım, çünkü ma-

hallede herkes muhtarın oğlu, muhtarın oğlu deyince ben de artık muh-

tarın oğlu diye biliyordum sizi.” “O zaman siz gene muhtarın oğlu olarak 

bilin,” dedi. “Yok, hayır, ben isminizi öğrenmek istiyorum,” dedim. “İsmim 

Faruk, ama bana da senin ismini kimse söylemedi,” dedi. “Neden?” dedim, 

“Doğan Beyin büyük kızı dediler,” dedi. 

Öyle anlaşıp evlendik. Ben gelinliğimi giyip kapıdan çıktıktan sonra ba-

bam bana dedi ki: “Bak kızım, bu gelinlikle çıkıyorsun, kefenle girersin.” 

En çok özlediğim şey anneannemle, babaannemle, dedemle, yani büyük 

insanlarla bir arada olmak... Çünkü o kadar güzel bir çocukluk yaşattı-

lar ki bize… Yaşlılardı ama ben onlarla mutluydum. Onların çamaşır-

larını çitiliyordum, yıkıyordum, mutlu oluyordum. O fakir sofralarını 

paylaşıyordum, mutlu oluyordum. İki zeytinlerini paylaşıyordum, mut-

lu oluyordum. 

Hele hiç unutmadığım bir şey var. Benim babaannem iki sarımsağı pey-

nire rendeler, bir de pul biber atardı, sabah kahvaltısında onu bize mu-

hakkak yedirirdi. Onun tadını damağımda hâlâ hissediyorum. 
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Ziya Kuşçu
Kastamonu, 1951

Doğma büyüme buralıyım ben. Gecekondu bölgesiydi Zeytinburnu. 

Yağmurda sallanırdı evimiz, içini su basardı. Hatta bir keresinde dışarı 

çıkıp ev yıkılmasın diye gecekonduya ağaçlar dayadık. Sonra orayı sat-

tık, Beştelsiz’e geldik.

KOMŞU AKRABADAN YAKINDIR

Gecekondu yaşamı çok güzeldi. Biz mahallemizde gece 11.00-12.00’ye 

kadar kızlı erkekli oynardık. Sonra herkes birbirini tanırdı. Gecekondu 

olduğu için yabancı biri gelse, onu fark edebilirdi. O yaşamda komşu 

bir akrabadan daha yakındı. Şimdi evine birini almak istersen ürkerek, 

çekinerek alırsın; ama o zaman yandaki komşumuz o zaman rahatlıkla 

bize gelirdi, biz oraya gidebilirdik.

Çocukluk yıllarımızda burada okul inşaat halindeyken ben okul için 

Kocamustafapaşa’ya, Mehmet Akif İlkokulu’na giderdim. 3’e kadar ora-

da okudum, 3’ten sonra buradaki okul inşaatı bitti, buraya geldik. Fat-

ma Süslügil Okulu’nda okudum. 

Caminin orada oturduğumuz zaman oradan yol geçeceğini söylediler. 

70 lira gibi bir paraya evi sattırdılar bize. Biz de o parayla Beştelsiz’den 

bir arsa aldık, orayı yaptırdık. O zamanlar o parayla Merter’den bile yer 

alınabiliyordu. Ama komşularımızın da baskısıyla biz buradan aldık ve 

burada hemen vazgeçmeyelim diye komşular elbirliğiyle lüksler, ocak-

lar getirdiler bize. Sabaha kadar gecekonduyu yaptılar ki yapışık bir 

gecekondu daha eklensin. Hep yapışık nizam olarak bitişik evler yapa 

yapa gecekondulaşma yürüdü zaten.
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OKUMAK MI ÇALIŞMAK MI?

Biraz maddi durumumuz iyi değildi. Ben okumak istiyordum. Babam 

rahmetli, “Okutayım oğlum” dedi bana. Arkadaşım astsubay okuluna ya-

zıldı, beni de yazdıracaktı ama durumumuz olmadığı için babama “Oku-

mayacağım ben” dedim. Aslında okumak istiyordum ama babam sıkıl-

masın diye öyle dedim. Çünkü o zaman okula yazılırken belli bir miktar 

para yatırılıyordu okula. Şimdi o arkadaşım astsubaylıktan emekli oldu. 

Ben oduncuda çalıştım. Bir ara ağabeyimle beraber akşamları kahve-

lerde mandalina, portakal sattık eve bir katkımız olsun diye. Gündüz de 

ağabeyim okulun kantinini çalıştırırdı.

Yokluk vardı. Yağ almaya paran yetmez, yağ kuyruklarına gidersin; gaz 

kuyruğuna gidersin; et almak istersin, kasaptan alamazsın, Et Balık 

Kurumu’na gidersin. Et Balık Kurumu’na 05.00’te gidersin sabah; bek-

lersin, sıran gelir; iki kutu et verir, üç vermez. O da yağlı olur, mecbur 

yemeklere katmak için alır, gelirsin. 

Mahalle bakkalları vardı. Mahalle bakkalından 100 gr zeytin, 100 gr 

peynir şeklinde kahvaltılık alabiliyordun. O zaman fileler vardı, poşet 

yoktu, fileleri alır pazara giderdin. Veresiye defterine yazdırırdık, ba-

bam aylığını aldığı zaman götürür hesabı kapatırdık. Ekmek fırınları 

da yoktu Zeytinburnu’nda. Ekmek at arabasıyla Yedikule’den, Kocamus-

tafapaşa’dan gelirdi. Sonraları kamyonetle geldi. O zaman at arabası 

Belgratkapı’dan girdiği zaman ekmeğin kokusunu buradan duyardım. 

Top sahası vardı Telsiz’de. Maç seyretmeye sandalyelerle giderdik. Yer 

bulamazdık. O kadar yoğun olurdu ki maçlar! Telsiz Spor vardı o za-

man, Telsiz Spor’dan yetişen, sonradan büyük lig takımlarına giden fut-

bolcular oldu. 

Halası Halime Hanım ve  
abisi Süleyman Bey ile.

İş yerinde arkadaşları ile, 
1970’ler.
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TEHLIKELI SULAR

Biz denize gideceğimiz zaman Samatya Hastanesi’nin karşısındaki sur-

lara giderdik, ancak oradan denize girebilirdik. Deniz korkum da be-

nim orada başladı. Bir arkadaşım denize midye çıkarmak için daldığı 

zaman midye saçlarından tuttu çocuğu, ölümüne neden oldu. Ondan 

sonra da ben denizden korkmaya başladım.

Bir gün de Florya’ya gittik. Fazla yüzmeyi de bilmediğim için çekine çe-

kine yüzmeye çalışırken, ustam beni omzuna alıp ileriye doğru atmıştı. 

O anı hiç unutamam, denizden ikinci soğumam da ondan oldu benim. 

O ara bir de yabancı bir turist öldü orada. Denizin dibine dalmış, tam 

üste çıkacağı zaman bir deniz motoru gelip çarpmış turiste, tekne sa-

hile kadar kan içinde gelmiş. O turist orada ölünce denizden tamamen 

soğudum.

O zamanlar komşuluklar daha yakındı. Gece vakti birbirine gitme du-

rumları bile olabiliyordu ama şimdi evden dışarı çıkamıyorsun. Bay-

ramlarda biz mahallemizdeki büyüklerimizi kapı kapı gezerdik. Erkek 

de olsa, kız da olsa gezer, bayramlaşır, hediyelerimizi alırdık. Yani o za-

manlarla şimdi çok farklı, o zamanlar bayramlar daha güzeldi. 

Bayram yerleri kurulurdu; atlıkarınca gibi salıncaklar, zincirler gelirdi. 

Şimdi öyle bir şey yok. Aldığımız paralarla artık hangisine gücümüz ye-

tiyorsa, neye binebiliyorsak onlara binerdik. 

Ben doğal ortamı severdim. Böyle bahçeli güzel bir evim olsaydı, tavuk, 

kuş, güvercin beslemeyi isterdim. 

1970’ler.

Eşi Satiye Hanım.




