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HÜSEYİN ALİ ZENGİN
Sümerbank işçisi bir baba ve annenin
üçüncü çocuğu olarak 1948 yılında Beykoz’da
dünyaya geldi. “Kalaycı Hasan” lakabıyla bilinen babası Hasan Zengin askerlik hizmetinden sonra Beykoz’a yerleşerek Sümerbank’ta
çalışmaya başlamış ve yine burada işçi olarak çalışan Ayşe Hanım’la evlenmiştir. Ali
Zengin, Ahmet Midhat Efendi İlkokulu’nda
başladığı öğrenim hayatına Beykoz Ortaokulu’nda devam etmiş, çeşitli sebeplerden dolayı ortaokuldan sonra okulu bırakmak zorunda
kalmıştır. “Topkapı Hadisesi” olarak bilinen
olaylardan dolayı babasının tevkif edilmesi
sebebiyle erken yaşta hayata atılmış, muhtelif işlerde çalıştıktan sonra kendisi de Sümerbank’ta çalışmaya başlamıştır.
Ali Zengin, aynı dönemde profesyonel
futbolculuğa Beykoz Kulübü’nde futbol oynayarak adım atmıştır. Sümerbank’ta sendikacılık faaliyetlerine başlayan Ali Zengin, Türkiye
Deri-İş Sendikası genel sekreterliği yapmış,
1984 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi’nden aday gösterilerek Beykoz Belediye Başkanı seçilmiş ve böylece ilçenin kurucu belediye
başkanı olmuştur. 1989 yılına kadar başkanlık
görevini icra eden Ali Zengin, bu dönemden
sonra Şişli Belediyesi ve Beykoz Belediyesi’nde danışmanlık, Beykoz Vakfı gibi sivil toplum
kuruluşlarında ise yöneticilik yapmıştır. Ali
Zengin evli ve iki çocuk babasıdır.

Kıymetli Hemşehrilerim
Geleceğe emin şekilde ilerlemenin ön şartı geçmişi iyi bilmekten geçer.
Geçmişi ile güçlü bir köprü kuramayan toplumlar, kurumlar ve devletler kaybolmaya mahkûmdur.
Beykoz’a hizmet ederken bu gerçeğin bilincinde hareket etmeye özen gösteriyoruz. Bu yüzden bu güzel ilçeye hizmet etmiş isimlerin ve Beykoz için ciddi öneme haiz mekânların hikâyelerini, yani kendi hikâyelerimizi çok önemsiyoruz. Bu hikâyeler bizim için hem bir arşiv niteliği hem de kimliğimizin önemli
bir izi olma özelliği taşıyor.
Beykoz’umuzun kurucu Belediye Başkanı Ali Zengin’in biyografisi niteliğindeki bu kitapta, onun hayatını okurken aslında kendi hikâyenizi göreceksiniz.
Onunla birlikte Ahmet Midhat Efendi İlkokulu’na başlayacak, Beykoz Çayırı’nda futbol oynayacak, Sümerbank’ta boyahanede çalışacaksınız. Peter Zoraniç
gemisi boğazda alev alev yanarken Sayın Ali Zengin’in kıymetli annesinin dikiş
makinesinden gelen tıkırtıyı duyacak, Beykoz Spor’un efsane ismi Kelle İbrahim’le şampiyonluğa sevineceksiniz.
Beykoz’umuza yaptığı hizmetler ve hayat sahnelerini bizlerle paylaşma nezaketini gösterdiği için öncelikle Sayın Ali Zengin’e, bu sahnelere ilk elden
tanıklık ederek kitabı kurgulayan Yunus Emre Özsaray’a ve bu kitabın oluşumunda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
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Ön Söz
Hayat nimeti bahşedildikten sonra bölünmeye başlar insan. Kendisine
verilen mühlet boyunca sürekli bölünür. Anne, baba, kardeş, arkadaş derken sadece selam verdiği hatta şöyle bir görüp geçtiği insana kadar; içinde
yaşadığı, kendi elleriyle yaptığı mekânlardan kısa süreliğine girip çıktığı
yerlere kadar; bazen göze görünecek derecede somut büyük paylar, bazen
de sadece bir göz izinden daha fazlası olmayan, kimselerin göremeyeceği
bakiyeler bırakır ardına. Bu durum, bir nehrin akıp giderken kıyılarına bıraktıklarına benzer. Sadece bırakmaz aynı zamanda da toparlar insan; gördüklerinden, konuştuklarından yaşadıklarından bir pay alarak akar gider.
Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri’nin “Ben dahî bile yapıldım, taş u toprak arasında” dediği bu hakikat, insan ile mekânlar ve insan ile insanlar arasında
bir hukuku doğurur. Bu hukukun beraberinde getirdiği bazı sorumluluklar
vardır.
Bir insanı anlatmak, ona dokunan ve onun dokunduğu her şeyi anlatmaktır. Bütün parçalar toparlandığında ortaya çıkan hayat hikâyesi beraberinde mekânları, mekânlar da o insanın göz izlerini, anlatılan hayatın bölündüğü hayatları, o hayata bölünen hayatları anlatır. Anlatı sahnesi roman
veya hikâye gibi kurmaca bir eser olmadığında, bu bölüşümün adaletli bir
şekilde gerçekleşmesi gerekir. Bizler yazarlar olarak hayatımıza dâhil olan
nehirlerden beslenerek akışa devam ederiz. Bu akışı bir hikâye, roman, şiir
olarak söze döker, göze görünür hâle getiririz. Kimi zaman küçük bir su
damlası, bazen de çağıldayan nehirler akışımıza katılır.
Bir su damlası mesabesinde olan hayatları anlatmak kolaydır, hayal
gücünüzle onlara kurmaca bir hayat kurgulayabilirsiniz. Gelgelelim nehirler, işte bunları anlatmak biraz zordur. Onların hayat akışlarının kurgusu zaten başlı başına bir büyük anlatıdır ve mümkün olduğunca bu
kurguya müdahale etmeden akışı vermeniz gerekir. Aynı şekilde bu çağıltının arasında kimsenin hakkına girmeden akışı anlatmalısınız. Yine
mümkün olduğunca göze küçük de görünse hakkı büyük olan numuneleri
görmezden gelmemeniz gerekir. Hayat akışının çağıltısı içinde bazen öyle
küçük zerrecikler vardır ki orada büyük bir hikâye gizlidir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin “Defineye malik nice virâneler var.” sözünden
mülhem, anlatının içinde o büyük nehrin akışındaki defineleri de bulup
çıkartmak lazımdır. Bu define, hayatını aktardığınız kişinin bir süre otu-
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rup bir soğuk su içtiği deniz kenarında seyrettiği manzarada saklı olabileceği gibi en yakınlarında bulunan anne ve babalarının hayatlarında
da saklı olabilir. Bu yüzden yazar aynı zamanda iyi bir define avcısıdır
ki anlattığı hayatın akışındaki defineye malik viraneyi keşfeder ve orayı
kazmaya başlar. Belki de orada derinden akan büyük bir hayat ırmağıyla
daha karşılaşacaktır. Ama bu kazıyı yaparken bir hakkı gasp etmemeye
gayret etmek lazımdır.
Biz de Beykoz’un değerlerinden Ali Zengin’in hayat hikâyesine şahitlik etmek için tarafımıza yapılan teklifi kabul ettiğimizde hem hikâyenin
sahibinin hem hikâye sahibinin dokunduğu hayatlar ve onun yaşadığı
mekânların hukukuna riayet etmeye çalıştık. Ali Zengin Başkan da buna
özel bir itina gösteriyordu. Bu yüzden bazı meseleleri kendisine sorduğumuzda “Ayrıntıları atlayalım, akışa odaklanalım” diyerek bizi büyük
akışa odaklanmaya çağırdı. Bazen de hayatının akışında bir define kadar
kıymetli anlar olduğunu hissettiğimizde -deyim yerindeyse biraz kazı
yapmaya çalıştığımızda- o da bizimle birlikte o defineyi çıkarmaya odaklandı. Bilhassa hafızasının kıyılarında kalmış olan Beykoz’un değerlerini, kendi akışına şahitlik ettikleri için bizimle paylaşmaya özel bir önem
gösterdi. Pek çok mekânı hususen yeniden yaşamaya, belki yıkılıp giden
mekânları zihninde yeniden kurmaya çalıştı. Onunla birlikte 1940’ların
Beykoz’undan başlayıp 2020’lerin Beykoz’una seyahat ettik. Şimdilerde
belki kaybolup gitmiş bazı mekânları hayalimizle görmeye çalıştık, ilahi
emre uyarak ruhunu teslim etmiş olan pek çok insanla âdeta oturup
sohbet ettik. Bu çalışmamızda bütün bunları bir arada okuyacaksınız.
Bazı meselelerin üzerinden geçip gitmişsek bahsettiğimiz hukuk gereği
onun öyle olması gerekiyordu, bazı konuları fazlasıyla deşmişsek orada
herkesin faydalanacağı bir kıymet olduğunu hissetmişizdir. Gayemiz bir
kıymeti bütünüyle paylaşmaktı, umarım müstefîd olunacak bir çalışma
olmuştur. Bahsettiğimiz amaç uğrunda bazı mekânlara dair anlatıları
genişletmeye çalıştık. Ali Zengin Başkan’ın anlatısına yine aynı hassasiyetlerimiz gereğince sorular çoğaltarak fazlaca müdahil olmamaya çalıştık. Kendimizi o nehrin akışına bırakmamız gerektiğini hissettiğimizde
okurun da dâhil olmasını isteyerek akışı bozmamaya gayret ettik. Bütün
bunların yanında hayalimizde canlandırdığımız anların daha göze görünür hale gelebilmesi için metni fotoğraflarla yeterince desteklemeye
çalıştık.
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Yaptığımız işin, bir nehrin akışına şahitlik etmek olduğunu söylemiştik. Bu hayata şahitlik ederek her şeyden önce kendi hayat akışıma ciddi
katkılar sağladığımdan şüphem yok. Beykoz’u biraz daha iyi tanımanın ve
oradan geçen kıymetli isimleri fark etmenin mutluluğundayım. Ali Zengin
Başkan’ın yetmiş iki yıllık hayatı boyunca karşılaştığı, hayatını bölüştüğü
pek çok insanla aynı mekânlarda bir araya gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Bu yüzden bu bir aradalığın bir hukuku olduğunu daha yakından hissediyor, oradan geçip gitmiş bütün isimleri rahmetle anıyorum. Bütün bunların üstüne böyle bir hayatın akışına paydaş olmamıza vesile olan Beykoz
Belediye Başkanı Sayın Murat Aydın’a teşekkürlerimi sunuyorum.
Yunus Emre Özsaray

Ön Söz
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Bir Hayata
Tanıklık
Ali Başkan’la birkaç gün önce tanışmıştık. İlk buluşmamızın üzerinden
çok geçmeden, kendisiyle tekrar buluşmak için sözleşmiştim. İlk görüşmemizde anlamıştım ki eski bir sporcu olmasının getirdiği zindelik cana
yakın tavırlarıyla birleşiyor, daha ilk karşılaşmamızda bile anlattıklarıyla işimin zor olmayacağını bana hissettiriyordu. Belediye başkanlığına
seçildiği 1984’te kendisini makama götürmek için gelen külüstür aracı
iterek göreve başladığından bahsetmişti ilk gün. Buna benzer pek çok
hikâyesi olduğunu söyledi. Bazı olaylar arasında benzerlikler kurmayı
sevdiğimden bu hikâye bile aslında, Ali Zengin’in hayatına dair çıkarımlar yapabilmem için yeterliydi. Olay, yaşanmışlığın yanı sıra, Türkiye’nin
40 yıllık yolculuğunun bir temsili olarak değerlendirildiğinde, 1980’den
2020’ye Türkiye’nin geldiği noktaya dair önemli bir sembole dönüşüyordu. Başkanın anlattıkları, şimdilerde her şeyin çok daha konforlu hâle
geldiği Türkiye’nin o yıllarda içinde bulunduğu duruma ve kırk yıllık değişime dair farklı okumalara müsait bir hikâye sunacaktı. Böyle bir hikâyeye tanıklık edecek olmanın mutluluğunu yaşıyordum. Severdim dinlemeyi. Dinleyeceklerim, bir hayat hikâyesi olmanın yanında Türkiye’nin
neredeyse yarım asırlık tarihine, siyasi hayatın içinden bir ismin şahitlikleri olacaktı.
Başkanla o dönemlere gidince büyük siyasi kırılmaların Beykoz’da
kırk sekiz metrekarelik küçük bir evde yaşanan hayata, dolayısıyla küçük hayatlara yansımalarını göreceğimi tahmin etmiştim. Aynı zamanda
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bu hikâyenin Ali Başkan’dan sonra ikinci kahramanı olan Beykoz; nüfusunu daha çok Sümerbank ve Paşabahçe işçilerinin oluşturduğu bir
sahil beldesi olarak hikâyenin başında karşımıza çıkarken, ilerleyen safhalarda farklı görünümlerle, değişimlerle hikâyede yüzünü gösterecekti.
Doğma büyüme Beykozlu olan Başkan’ın hikâyesine aslında bir bakıma
Beykoz’un da hikâyesi diyebiliriz bu yüzden. Bir hayatın ve bir mekânın
değişim hikâyesi… Veya bir başka ifadeyle; mekânın peteklerinden süzülen bir hayatın ve o hayatın kesiştiği hayatların hikâyesi… Kimler yok
ki bu hikâyede: Metin Oktay, Kelle İbrahim, Kaleci Varol, Naci Pekkan,
Bedrettin Dalan, Turgut Özal ve daha niceleri.
Keyifli bir hikâyeye başlayacağımdan emin bir şekilde, kendisiyle
ilk görüşmeyi yapmak için Beykoz Vakfı’nda buluştum. Bizi eski arkadaşı Hüseyin Bey karşıladı. O da en az onun kadar sıcakkanlıydı. Tıpkı
Ali Zengin Başkan gibi gözlerinin içi gülüyordu. Çay söyledi. Sonradan
öğrendiğime göre Hüseyin Bey, Başkanla fabrikadan beri arkadaşmış.
Sendikacılık zamanlarına kadar uzanan bir dostlukları varmış. Şimdi de
devam ediyor. Birbirlerine karşı samimiyetleri ve hürmetleri dikkatimi
çekiyor. Çaylarımızı içtikten sonra 72 yıllık bir nehrin akış macerasına
şahitlik için görüşmeyi yapacağımız odaya geçtik. Ailesinden başlamak
istiyordum söze… Zaten kendisi de notlar alarak hazırlıklı gelmişti, anlatacaklarını sorularla bölmeye gerek olmayacağını hissettim. O anne ve
babasının evliliğinden itibaren anlatmaya başladı. Bense sözünü kesmeden dinlemenin en doğru yol olacağını düşünerek sözü ona bıraktım…
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Sümerbank:
Hikâyemizin Başladığı Yer
Babamın adı Hasan, anneminki
Ayşe. İlk başta annemle babamın
izdivacını anlatarak söze başlayayım. Babam 1914, annem ise 1928
doğumludur. Annem, Sümerbank
Deri ve Kundura Fabrikası’nda
çalışıyormuş. Babam da aynı yerde askerliğini yapıyormuş. Babam
askerdeyken, henüz 14 yaşında
olan annemi kandırmış. Kandırmış dedimse gönlünü çalmış işte.
Tabii hemen evlenememişler.
Araya babamın ihtiyat vazifesi
girmiş. Babam bir süre sonra ikinci askerliğe, yani ihtiyata çağırılmış. Bu vazifesini yerine getirdikten sonra
kaçarak evlenmişler. Evlilik tarihleri için tam olarak şudur diyemem ama
her kardeşin arasında iki yaş olduğuna göre şöyle bir hesaplama yapabiliriz.
Ben 1948 doğumluyum. Büyüğüm 1946, en büyük abim 1944 doğumlu olduğundan, 1942 veya 1943 yılları evlilik tarihleri olsa gerektir.
“Sümerbank,” hikâyemizin başladığı yer… Kaç hikâyeye mekân olmuştur, bilmiyorum. Beykoz’un hafızasıydı. Kader, buranın halkı için Sümerbank’ın etrafında tecelli ediyordu. Anne tarafından dedem Sümerbank’ta
çalışmış, oradan emekli olmuş. Annem de evlenene kadar Sümerbank’ta
çalışmış. (Babam, evlendikten sonra annemin işten çıkmasını istemiş.
“Evde erkek varken kadının çalışması uygun düşmez. Kadın evde çocuklarını yetiştirir.” diyerek annemin çalışmasına izin vermemiş.) Babam, Sümerbanklıdır. Ben de 17 yaşımda Sümerbank’ta çalışma hayatına başladım.
Sümerbank’ın hem bizim ailemiz hem de Beykoz halkı için böyle bir önemi
vardı. Beykoz halkının pek çoğunun rızkına vesile olduğu gibi, hayatların
birleştiği, dostlukların, evliliklerin başladığı bir fabrikaydı.
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Osmanlı’da sefere giden askerlere yemeni üreten bir fabrikanın
150 yıla yakın süren macerasına bir yerinden ortak oluyordu hayatlar… II. Mahmud’un 1812 yılında Beykoz’da yaptığı bir gezi sırasında Hamza adında bir ayakkabıcının debbağhanesini (tabakhane) ziyaret etmesiyle başlıyordu fabrikanın hikâyesi. Bu küçük
debbağhane büyütülerek ordunun çarık ihtiyacını karşılayan bir
imalathaneye dönüşüyor, Hamza Efendi’nin debbağhanesi devlet
tarafından satın alınınca ismi “Debbağhane-i Amire” olarak değiştiriliyordu. Fabrika Cumhuriyet’ten sonra 1925’te Sanayi Bakanlığı’na bağlanmış, 1933’te ismi “Sümerbank Deri ve Kundura Sanayi
Müessesesi” olarak değiştirilerek Türkiye’de ayakkabının kalbi konumuna gelmişti. Kim bilir kaç Mehmetçik’in ayağındaki yemeni,
kaç Fatma’nın, Ayşe’nin elindeki emek oldu burada işlenen deriler…
Kaç insanın hikâyesinin kesiştiği bir mekân oldu bu fabrika.
Mekânın etrafında kaderin kurguladığı hayatlardan bir hayat.
Kalaycı Hasan lakabıyla maruf Hasan Zengin, Trabzon’dan kalkıp
önce Bursa’ya, oradan da Beykoz’a geliyor. 1930’ların sonunda
Sümerbank Fabrikası’nda çalışmaya başlıyor. Beykoz Deri Fabrikası’nda işçi olarak çalışan Ayşe Hanım’la da 1942 yılında evleniyor... Kendisi de 17 yaşında bu fabrikada bir işçi olarak çalışmaya
başlayan Kalaycı Hasan’ın (Zengin) oğlu Ali (Zengin); önce sendika
başkanlığına, oradan Beykoz’un Belediye Başkanlığına yürüyor.
Üretimin durdurulduğu 1999 yılından sonra bir süre atıl kalan
fabrika, şimdilerde televizyonlardan izlediğimiz pek çok dizide
plato olarak kullanılıyor. Biz, o platoda geçen kurmaca hikâyeleri
izliyoruz ekranda, ama asıl hikâye; o sessiz duvarlara sinmiş vaziyetteki mekânda dolaşıyor. İşte o mekânda dolaşan hikâyelerden
bir hikâye Ali Başkan’ın hikâyesi… Sözü burada bir kenara bırakıp
Kalaycı Hasan’ın Trabzon’dan kalkıp gelmesi ile başlayan ve oğlu
Ali Zengin ile devam eden hikâyeyi dinlemeye devam edelim…

Sümerbank: Hikâyemizin Başladığı Yer

Babam Kalaycı Hasan
Babam fabrikada çalışıyor demiştim. Kendisinin bir lakabı vardı, ona
“Kalaycı Hasan” derlerdi. O dönemlerde Beykoz’da “Kalaycı Hasan” denildiğinde kendisini herkes tanırdı. Babam on altı yaşında Trabzon’dan
çıkmış, Bursa’ya yerleşmiş. Bir kalaycının yanında iş bulmuş, mesleği öğrenmiş. Sonra Bursa’dan Beykoz’a gelip Sümerbank’ta çalışmaya başlamış.
Cumartesi günleri eskiden yarım gün tatil olurdu. Fırsattan istifade, babam cumartesileri öğleden sonraları ve pazar günleri kalay işleriyle uğraşırdı. Çalışkan adamdı. Rızkımızı helalinden kazanmak için elinden geleni
yapardı. Merhum Âkif; “Kuzum; ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak?”
diyor ya, ben bunu babamda gördüm desem, yeridir. Çok çalışırdı. Kalaycılık demişken, babamın kalaycılığıyla ilgili şöyle de bir hatıram olmuştu,
hemen yeri gelmişken unutmadan anlatayım.

Hasan Zengin (Ali Zengin’in babası) Mahsure
Hanım ile Ali Zengin’in nişan törenlerinde.

Futbol oynadığım zamanlarda Aydınspor maçımız vardı.
İkinci ligdeyiz. Maçın bitimine
on dakika kala hakem kaleciyi
maçtan attı. Oyuncu değiştirme
hakkımız bittiği için kaleye ben
geçtim. Bir iki tane top çıkardım. Bir baktım ki seyirci bana
küfür ediyor. “Şöyle kalaycı,
böyle kalaycı.” diye küfürler geliyor kulağıma. Öfkeleniyorum.
Bir taraftan da “Bunlar benim
babamın kalaycı olduğunu nereden öğrenmişler acaba?” diye
de meraktan içim içimi yiyor.
“Acaba bizimle deplasmana gelenlerden birisi beni sevmiyordu
da o mu söyledi?”, “Acaba rakip
takım taraftarlarından bizim aileyi tanıyan birisi mi var?”, “Kim
bağırtıyor bunları?” Kafamda
acayip sorular…
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Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikası’nda üretim.

Maç bitince kendime geldim. Kaleci kelimesini yakıştırmayla kalaycı
yapmışlar, öyle bağırıyorlarmış. Yani babamın kalaycılığı ile ilgisi yokmuş
işin. Hâlbuki kaleciye kalaycı dedikleri pek çoğunun malumudur. Belki bizim kaleciye bile başka maçlarda kalaycı diye bağırmıştır taraftarlar da benim dikkatimi çekmemiştir. Lakin babam kalaycı, ben de o maça has kaleci
olunca işler biraz değişti. Kalaycı lakabına artık ne kadar alışmışsam, kendi
kaleciliğimi unutmuşum ve aklım onun kalaycılığına gitmiş. Bu böyle güzel
bir anıydı benim için.

Anladığım kadarıyla babanız çalışmayı seven bir insanmış...
Sevmek ne demek, hani derler ya “taşı sıksa suyunu çıkarır” diye. Öyle
bir adamdı benim babam. Ekmeğini taştan çıkarmaya çalışır, işten arta kalan vakitlerinde kalaycılık yapardı. Ailede nüfus çok, mecbur çalışıyordu.
Ben yedi nüfuslu bir ailenin beş çocuğunun ortancasıyım. Benden büyük
iki abim vardı, iki de küçük kardeşim oldu. Bir odada, yani hepimiz aynı
odada doğmuşuz, hastanede değil. O zamanlar ebe anneler, ebe hanımlar
vardı. Onlardan biri de annemin doğum hemşiresiydi. Geliyordu, evde doğum yaptırıyordu.

Sümerbank: Hikâyemizin Başladığı Yer

Yaşadığınız ev nasıl bir evdi?
Küçük, derme çatma bir ev. Ev küçük ama herhalde gönüller geniş. Yoksa düşünüyorum da böylesi bir evde şimdiki insanlar kesinlikle barınamazlar. Şimdiki insanlar varlığın kıymetini bilmiyorlar. Yedi kişinin barındığı bir
evi düşünebilir misin? O evde iki göz odada oturuyoruz hepimiz. Bir odayı
bize verdiler. Yedi nüfus bir odada yaşadık.
Küçük kardeşim doğduğu zamanlarda, annemin ayakucunda yatıyordum. Onun doğumunu öyle hayal meyal hatırlıyorum. Bir odada biz yaşadık. Diğer odada teyzem çocuklarıyla yaşıyordu. Mutfak, tuvalet ortaktı. O
zamanlar yokluk vardı. Dedem, rahat etsinler diye çatı arasında iki odayı
kızlarına vermiş. Teyzemin çocuklarıyla aynı evin içerisinde yani dedemin
evindeki iki göz odada büyüdük. Böyle bir evde, teyzemin çocuklarıyla
oyun oynayarak çocukluğumu geçirdim. Okula başlayana kadar o küçücük
evde biz teyzemin çocuklarıyla koşar, oynardık. Hâlbuki nereye koşuyorsun, evin bir ucundan bir ucu kırk adım etmez; ama her nasılsa bilmiyorum, bize geniş gelirdi.
O küçücük evde saklambaç oynardık. Başka oyunlarla vaktimizi geçirirdik. Nasıl sığıyordu o küçük evlere hayatlar, bilmiyorum. Belki de o zamanlar ev ile sokak veya mahalle arasında bir sınır yoktu. Böyle olunca da
küçücük evlerden kurulu kocaman tek bir eve dönüşüyordu mahalleler.
O mahallelerde herkes birbirine kardeş oluyordu; her anne, her çocuğa
anne oluyordu. Evler böylece genişleyip kapılarını kendi içine kapatmıyordu. Şimdi insanlara bakıyorum, geniş evlerdeler ama daralıyorlar. Burada
bir sorun var. İçinde yaşanan evler insanları içine hapsediyorsa o zaman
insan daralır tabii. İnanın bizim yaşadığımız evler bizi içine hapsetmiyordu.

Beykoz Fabrikası tamirhane ve revizyon atölyesi. (1945-46)
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İlkokul ve Başka Hayatlarla
Karşılaşmalar
Çocukluğumuz, bahsettiğim o küçük evde geçti; mahallenin, sokağın
bütün çocuklarıyla kardeş olarak... İlkokula başlayana kadar teyzemin çocukları ve sokağımızdaki çocuklarla kardeştik, sonra okuldaki çocuklarla
kardeş olduk. Okul çağım gelince Ahmet Mithat Efendi İlkokulu’na başladım. Bu, aslında ilk defa farklı insanlarla tanışma fırsatı da sunuyordu
bize. O zamanlar özel okul olmadığı için herkes hemen hemen aynı okula geliyordu. Meselâ Sinemacı Ali Bey vardı. Ali Pekkan, Ajda Pekkan’ın
amcası. Oğlu Naci Pekkan’la beş sene birlikte okudum. Kalp hastasıydı,
top oynayamazdı. Takım kurardı, uzaktan bizi izlerdi. Gününü geçirsin diye
bizim yanımıza gönderirlerdi. Mütevazı insanlardı. Gerçekten tertemiz bir
arkadaşımızdı, biz koşar oynardık ama onun da içimizde olmasını bilseniz
ne kadar çok isterdik; ama gelemezdi. Bir köşeye oturur, çenesine ellerini
dayar, bizi izlerdi.
Şimdi düşünüyorum da insanlık o dönem bir başkaymış. Şimdi küçük
çocuklar bile paylaşmayı bilmiyorlar, ortak hayatı kullanmayı bilmiyorlar,
bunları bize hususen karşısına alıp da kimse öğretmemişti ki. İşte az önce
bahsettiğim o küçük ev, en büyük hocaydı. Orada doğup yaşamaya başlayınca insan paylaşmayı da kardeşliği
İşte az önce bahsettiğim
de öğreniyordu. Şimdi okullarda çoo küçük ev, en büyük
cuklara öğretmeye çalışıyorlar ama şehocaydı. Orada doğup
hir hayatları çocukları daha küçük yaşyaşamaya başlayınca
tan itibaren daraltmaya başlıyor. Sonra
insan paylaşmayı da
da o çocuklar, bunca koşturmaca arakardeşliği de öğreniyordu.
sında tuhaflaşıyorlar. Galiba biz buna
Şimdi okullarda çocuklara
öğretmeye çalışıyorlar ama
girersek laf uzayıp gider, iyisi mi kendi
şehir hayatları çocukları
çocukluk günlerime tekrar döneyim de
daha küçük yaştan itibaoradan devam edelim. Gerçekten zor
ren daraltmaya başlıyor.
şeyler...
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Ahmet Mithat Efendi İlkokulu.

Ali Başkan burada bir süre sessiz kalıyor. Çay içer misin,
diye soruyor. Çay içer misin diye sorması anlatacaklarının bitmiş
olmasından değil, muhabbeti başka bir konu üzerinde demlemek istemesinden diye düşünüyorum. Belki de ondaki sessizliğin sebebi
kendi çocukluğundan bugüne geçen 70 yıla yakın sürenin sonunda
ortaya çıkan değişimdir. Bu değişimin karşısında torunlarını hatta
şimdinin çocuklarını düşündüğü belli oluyor. Fotoğrafların arasından torununa ait olan fotoğrafı “Bak bu benim torun.” diyerek uzattığında onun çocukluğunun kendi çocukluğundan farklı geçtiğini de
söylemek istiyor sanıyorum. Çaylarımızın gelmesini beklerken okul
yıllarından devam etmek istiyorum. Farklı hayatlarla ilk defa kesiştim dediği yer... Sevdiği dersleri, unutamadığı öğretmenlerini, okul
sıralarında unutamadığı hatıralarını soruyorum. Onunla birlikte o
yıllara gidiyor, okulu hayalimizde yeniden kuruyoruz. Ali Başkan’la
birlikte Ahmet Mithat Efendi İlkokulu’ndayız...

Okula başladığımız ilk gün heyecan çoktu. Annelerimiz bizi okula getirdi. Okula Ahmet Mithat Efendi Okulunda başladım. 1954 yılıydı. O zaman Beykoz’da okul sayısı çok azdı. Ahmet Mithat Efendi İlkokulu, beş
yıl okuduğumuz okuldu. Okulda bazı işlere özel ilgi duyardım. Mesela
harita çizmek hususunda ayrı bir yeteneğim ya da hevesim vardı diyeyim. Bizim okulumuzda sınıf çoktu ve her haritadan da bir tane vardı.
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O harita denk gelmezdi bazen. Bir defasında Coğrafya dersinde Afrika
haritası yok, ben sabah erkenden geldim. Renkli tebeşirlerle Afrika’yı
çizdim, devletleri de başka renklerle renklendirdim. Öğretmenimiz sınıfa
geldiğinde tahtadaki haritayı gördü, şaşırdı, beni çok takdir etti. Böyle
bir kabiliyetim vardı.
Bir defasında da okulda irmik tatlısı yapmıştım. Beşinci sınıfı bitirme imtihanlarımıza başka öğretmenler gelirdi. Bunlara mümeyyiz derdik. Bizim öğretmenimiz onlara karışamazdı, sadece izlerdi. “Aile Birliği”
dersimize gelen Arap Hoca vardı mümeyyizlerden. Hiç unutmam, bana
dedi ki:
“Sen ne yap biliyor musun evlat?”
“Tabi Hocam buyurun, emredin!” dedim.
“Bana bir irmik helvası yapsana sen.” dedi.
“Tamam hocam yapayım.” dedim.
“Önce malzemeyi sayayım mı?” dedim.
“Say,” dedi.
“İrmik, şeker, süt…” der demez,
“Tamam oğlum irmik oldu.” dedi.
Unutamadığım şeylerden biriydi bu olay. O ne demek istedi, ben niye
“Yahu böyle soru mu olur?” demeden irmik helvasını saymaya başladım,
bilmiyorum. Öyle hızlı oldu ki…
Bir de ilkokul 3. sınıftaki öğretmenimiz rahmetli Şükriye Menderes
ameliyat olmuştu. Dersimize birkaç aylığına başka öğretmen geldi. Bu öğretmenin adı Nejat Tözge’ydi. Unutmadım onu. Beykoz’un eski kıymetlerinden biriydi. Spor aşığı, deniz aşığı bir adamdı. Saçlarımı üç numaraya
tıraş ettirmişti. İlkokul üçte kafa maçı yapardık. Kafayla gol atma maçıydı.
Beşinci sınıftan büyük abilerle yapardık maçı. Ne hikmetse hep biz yenerdik. İlkokuldan hayal meyal hatırladıklarım bunlardı.
Top oynamayı çok seviyordum. Tabii ki top oynayınca da ayakkabılar
hurdahaş oluyordu. O zaman öyle deri ayakkabı da giymezdik. Bez ayakkabı
derlerdi, yani keten ayakkabılar vardı. Kışın koyu renk alırlardı, yazın beyaz
keten ayakkabı giyerdik. Bazen plastikten yapılma üstü kopçalı ayakkabı da
alırdı babam, onlar daha dayanıklıydı ama genellikle ucuz olduğu için keten
ayakkabı giyerdik. Yaz gelip de beyaz ketenleri giyince top oynamak biraz
daha eziyetli oluyordu. Top oynarken akşama kadar keten ayakkabının be-
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yazı falan kalmıyordu, simsiyah oluyordu o ayakkabı. Maç bitince eve çekinerek giderdim. Ayakkabıyı saklamak isterdim ama ne mümkün. Rahmetli
anneciğim, o ayakkabıyı görür, biraz kızardı ama yine de pek ses etmezdi.
Merhameti çoktu anamın. Bir de şu var. Sülalemiz Sümerbank Deri Kundura
Fabrikası’nda çalışmıştı ama ben ilkokuldan başlayıp ortaokul bitinceye kadar deri ayakkabı hiç giyemedim. Gerçi giysek de yine top oynamak isterdik
o ayakkabıyla, o güzelim ayakkabıları da perişan ederdik.

Nejat Tözge, Ali Başkan’ın hayal meyal hatırladıkları arasından
karşımıza çıksa da aslında pek çok kişinin tanıdığı meşhur bir isimdi… Çok değil üç aylığına geçici süreyle öğretmenliğini yapıyor. Ali
Başkan’ın hayatını sinema filmi gibi düşünürsek bir sahnede görünüp sonra kaybolan başka filmlerin kahramanı olan misafir oyuncu
diyebiliriz Nejat Tözge için. Çünkü onun da kendi içinde kıymetli bir
hayat hikâyesi var. Beykoz Kulübü Deniz Şubesi antrenörü bir tuhaf adam. 1956 yılında- muhtemelen Ali Başkan’ın sınıf öğretmeni
olmadan bir yıl önce Yeni Sabah gazetesinin Hayırsız Ada’da yaptığı bir yarışmaya katılıyor. Yarışmanın ilanında ıssız bir adada beş
gün yaşayacak çağdaş Robinson arandığı belirtiliyor. Binin üzerinde insan müracaat ediyor, yapılan elemeden sonra Hayırsız Ada’da
mücadele etme hakkı Tözge’nin oluyor. İşte bu yarışmadan bir yıl
sonra Ali Başkan’ın ilkokul öğretmeni olarak görev alıyor. Başkan’ın ayağına topun yakışmaya başladığı ilk günler… Başkan onun
ismini kafa maçı yapardık dedikten sonra “Saçlarımı üç numaraya
tıraş ettirdi.” diyerek hatırladığına göre, belli ki topa daha iyi hâkim
olabilmesi için bunu yapmış olsa gerek. Hep kızarlar ya çocuklara
hani “sabah akşam top peşinde koşuyorsun.” diye, kızmamışlar mı
acaba Ali Başkan’ın futbol oynamasına? Bunun cevabını Ali Başkan’dan dinleyelim.

Ortaokula, Beykoz Ortaokulu’nda başladım. Eski tabiri ile Ermeni mahallesi derler, Ermenilerin kilisesinin olduğu, çoğunlukla Ermenilerin oturdukları yerdeydi. Jandarma, itfaiye ve askerlik şubesinin arasında bir de
bizim okul vardı. Şimdilerde de yine okul olarak kullanılıyor. İki bloklu bir
yapıydı. Bahçesinde de prefabrik sınıflar vardı.
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Beykozlu çocukların Sümerbank Kundura Fabrikası gezisi.

Beykoz’da Beykoz Çayırı’nın orada Karadağ Mahallesi’nde evimiz vardı. Oradan okula yürüyerek giderdik. O zamanlar Beykoz’da otobüs bile
bulmak mümkün değildi. İki tane otobüs vardı benim çocukluğumda. Biri
Üsküdar’a giderdi, Mercedes’ti. Gaffur amcanın otobüsüydü. Bir de Anadolu Feneri’ne giden burunsuz, külüstür bir otobüs vardı.
Okulla ilgili bir başka hatıram… Sene 1960 olması lazım. Ortaokul ikinci
sınıftaydım. Öğretmen Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir tasvir yazın dedi.
Babam Topkapı Olayları’nda uğradığı iftira sebebiyle işten atılmış, geçinemiyoruz. Ben sattığım gazetelerden 395 kuruşa sarı, çizgisiz bir defter almıştım ama tükenmez kalemim yok, olmadığı için de tasviri kurşun kalemle
yazdım. Cumhuriyet Bayramı’nı kendimi büyük bir merasim alanında hissederek tasvir etmiştim. O sarı kâğıda yazdım, öğretmene verdik. Bir hafta
sonra Türkçe öğretmenimiz geldi, notları okudu, bana; “Sıfır.” dedi. Ben
iyi notlar alan bir talebe olarak üzüldüm tabii. “Niye sıfır öğretmenim?”
dedim, cevap bile vermedi.
Kabullenemedim bunu. Dışarı çıktım, kolumu duvara dayadım, kapandım,
ağlıyorum. Sonra zil çaldı, içeri girdik. Öğretmen dedi ki, “Çocuklar en iyi
tasvir kimin hiç merak etmediniz mi?” Bir baktım benim tasviri okuyor. Tasviri okuduktan sonra ben hemen ürkek bir şekilde el kaldırdım. Dedim ki;
“Hocam bunu ben yazdım.”
“Ben sana kaç puan verdim?” dedi.
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“Sıfır verdiniz.” dedim.
“Aaa olur mu canım. Ben çok güzel yazdığın için acaba hakkını savunacak mısın diye seni denemiştim.” dedi.
Sonradan öğrendim, teneffüste aynı sınıfta okuduğumuz teyze çocuğumu çağırmış. “Bunların durumu nedir?” diye sormuş. O da “Babası tutuklandı, işten atıldı. Ali sabahın köründe kalkıyor, gazete satıyor, durumları
çok kötü…” demiş.
Ertesi hafta dolmakalem, hokka, içi mürekkepli tükenmez kalem, kitap, defter, boş kâğıtlar getirdi, bana verdi. Nasıl mutlu oldum anlatamam, ben onları alınca daha bir gayretle derslerimi çalışmaya başladım. Yani bu küçücük olay, şevkimi nasıl artırdı bir bilseniz. Belki de
bu önemsenmek duygusuydu. Okuyacaktım, karar vermiştim. Havacı
astsubay olacaktım, ama olmadı, kader biraz farklı şekilde tecelli etti.
Halimize şükrederek her daim yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalıştım. Dedim ya okuyarak havacı astsubay olamadım da Allah farklı imtihanlardan geçirdikten sonra belediye başkanı olmayı nasip etti.
Başkanın hayat hikâyesinin tamamını dinledikten sonra Ali Başkan’a öğretmeninin; “hakkını savunacak mısın, seni denedim.” demesini tekrardan düşününce, bu sorunun aslında onun hayatında ne
kadar da anlamlı bir yer işgal etmiş olduğunu fark ettim. 1960-1980
arası, Türkiye’de hak aramanın farklı tonlarda karşılık bulduğu bir
dönem. Başkanın her şeyden önce aile olarak bir haksızlığa uğraması, babasının bir iftiraya kurban gitmesi, onda bir usul farklılaşması
ortaya çıkarmıyor. Güzel işler yapıldığında bunun mutlaka karşılık
bulacağına inanıyor. Hayatı sendikacılıkla geçen Ali Başkan, “Hak
aramanın” yakıp yıkmak değil biraz da sabretmek, gayret etmek,
çabalamak ve en sonunda da emeğinin karşılığını almak olduğunu
hayatıyla ispatlıyor. Sonralarda gelecek olan “Bizim sendikacılıkta
amacımız bağcı dövmek değildi, biz hep üzüm yemenin derdindeydik.” demesi belki bunun en güzel örneği. Diğer taraftan her ne olursa
olsun, adalet er ya da geç bir şekilde tecelli ediyor da olsa haksızlığın
açtığı yara bir şekilde kalıyor. Ali Başkan’ın okul hayatı boyunca aklında kalanların pek çoğunun adalet ve iltifatla alakası bundan olsa
gerek. Aslında bu hepimiz için böyledir, pek çok olayı unuturuz ama
haksızlıkları bir türlü unutamayız. Yaralar… Unutamıyor Ali Başkan
da. Hüzünlenerek anlatıyor babasının başına gelenleri...
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27 Mayıs ve Bazı Kötü Şeyler
İnsanın hayatında bazı dönüm noktaları oluyor işte. 27 Mayıs İhtilali
dolaylı yoldan okul hayatımı alt üst etti. Okuyabilmek, evin gelirine katkıda bulunabilmek için mecburen gazete satmak zorunda kaldım. Neden
mi? Çünkü 27 Mayıs Darbesi olduğunda, babam asılsız bir iddia yüzünden
tutuklandı. Babam tutuklanınca ben de aileye yük olmamak için okul masraflarımı çıkarmak maksadıyla çalışmak zorunda kaldım. Yani bu yüzden
gazete satıyordum. Babamın tutuklanma meselesine gelirsek;
Babam Demokrat Partiliydi. Zaten Demokrat Parti ve CHP’den başka da
parti yoktu. Babamı fabrikada, CHP’li olduğu bilinen kişiler şikâyet ediyor.
Öyle de bir şikâyet ki, “İhtilal sonrası; İnönü’yü öldürmeye teşebbüs etti
bu adam.” diye. Babam, hayatında İnönü’yü hiç görmemiş. Ama öyle bir
iftira ile babamı içeri aldılar. Bu durum Topkapı Olayları sebebiyle babamın
başına gelmiş. Sonradan anlatıldığına göre babam, herkesle şakalaşan bir
yapıya sahipmiş. Fabrikada soğuk demircilik de yaparmış. O zamanlar deriler şişlere saplanır, fabrikanın tavan aralarına saklanır ve kurutulurmuş.
Babam da şiş yaparken oradan geçen CHP’li arkadaşlarından ikisi babama
takılmışlar. İmalı imalı:

Topkapı Olayları’ndan bir kare.

Sümerbank: Hikâyemizin Başladığı Yer

“Ooo Hasan Usta, demirleri kızdırıyorsun.” demişler.
Babam da CHP’li olduklarını bildiğinden;
“Şefinizi şişe takacağım, ondan kızdırıyorum.” diye bunlara şaka yapmış.
Nereden bilsin başına gelecekleri. Sonra bu beyan Topkapı Olayları olduğunda dönüp dolaşıp şikâyet konusu olmuş. Babamı fabrikadan alıp götürmüşler. Neticede babam, şikâyet sonucu 46 gün yattı ve geldi.

4 Mayıs 1959… Topkapı Olayları... Olaylar ciddi sonuçlar doğuruyor. Yüzlerce kişi tevkif ediliyor. İddialar şöyle: 3 Mayıs 1959
günü İstanbul Belediye Reisi ve DP Başkanı Kemal Aygün, Beykoz
İlçe Başkanı Mehmet Kaptan’ı telefonla arıyor. Beykoz’daki fabrikaların işçilerinin ertesi gün Topkapı’da İnönü’yü hırpalamak için
hazır bulundurulmalarını istiyor. Topkapı’ya giden bu işçiler, taş
ve sopalarla teçhiz edilerek lazım gelen tertibatı alıyorlar ve İnönü
surlardan girince Mehmet Kaptan’ın işaretiyle arabayı taşlamaya
başlıyorlar. Kayıtlara İnönü’ye suikast girişimi olarak da geçen bu
olayların aslı iddia edildiği gibi midir, bilmiyoruz. Zaten konumuz da
bu değil. Memleket sathındaki bir olay, bir insanın hayat akışında
nasıl bir etki bırakıyor, belki bunu görebilmeyi ümit ediyoruz.
Dışarıda bunlar olup biterken memleketin toz dumana karışan
atmosferinde “Hasan Zengin” de olup bitenden payını alıyor ve
Beykoz’daki o küçük yoksul evde işler değişiyor… 46 gün tutukluluk… 46 gün pek de uzun değil gibi. Kırılıyor insan ve hayat artık kırılan parçaların elde kalanlarından ibaret. Perişan bir aile. Başarılı
bir öğrenciyken aile bütçesine katkı yapmak zorunda kalan ve erken yaşta çalışmaya başlayan bir çocuk… Hayatı darmadağın olan
bir anne… Okuyup havacı astsubay olmak isteyen Ali Zengin’in hayatı bu tarihten sonra farklı bir mecraya doğru akmaya başlıyor.
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İşin Aslı Böyleymiş
Babam cumartesi günleri öğleden sonra tatil olduğu için işten arta kalan
zamanlarında kalaycılık yapıyordu. O zaman bakır kaplar çoktu. Bu kapların da kalaylanması gerekiyordu. Babamı herkes kaplarını kalaylatmak için
çağırırdı. Seyyar körükle vatandaşın kap kacağına kalay yapardık mahallelerde. Ben de babamla sokak sokak gezer, ona yardım ederdim. Topkapı
Olayları’nın olduğu gün herkes fabrikadan ayrılınca babam da kendi kendine diyor ki;

Ali Zengin’in babası Hasan Zengin’in Topkapı Olayları’nda
İsmet İnönü’ye suikast girişimi gerekçesiyle tevkif edildiğine dair müzekkere.

Sümerbank: Hikâyemizin Başladığı Yer

“Ben de bu fırsattan istifade, gideyim de kalay alayım bari.”
Babam o gün fabrikadan çıkıyor, Zeytinburnu’na kalay almaya gidiyor.
Tabii olayın üstünden vakit geçtikten sonra tahkikat yapılırken babamın o
gün fabrikada olmayışını da fırsat bilmişler. O kadar güzel bağlamışlar ki
işi, babamı suçlu çıkarmışlar.
Babam kırk altı gün yattı ama o arada bizim başımıza gelmedik kalmadı. Babamı önce şubeye alıyorlar. Oradan Beşiktaş Yıldız’da askeri birlik
var, oraya naklediyorlar. Orada tutukluyken, annem babamı görmeye gidiyor. Babamın üstünde hiç parası yoktur diye de 15 lira para götürüyor. Bir
de üşümesin diye kazak alıyor. Orada içeri alırdım, almazdım, sıraya girin
derken bir kargaşa çıkıyor. O kargaşada yedek subay anneme bir tekme
atıyor… Annemi hastaneye kaldırmışlar. İç kanaması olmuş. Onu atlattı ama
çok sıkıntılar çektik. Perişan olduk. Ailemiz perişan oldu. Allah’ın takdiridir
tabii ama annemizin, kahrından çok genç yaşta vefat etmesine sebep oldular.
Topkapı Olayları’nda sadece içeri alınıp dövülen, sövülen, eziyet edilenlerle olay bitmiyor tabii ki. Babam işinden atıldı. Babam içeride olduğu
zaman eve sarı zarf gelmiş. Diyor ki: “İzmir Basma Fabrikası’na nakliniz
yapıldığından ve belirlenen zaman diliminde işinize gitmediğiniz için 17/2
ile tazminatsız iş akdinin feshine.”

Topkapı Olayları’ndan bir sahne.
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Onun gibi kaç kişiye... Ondan sonra Alibeyköy civarında bir kazan fabrikasında iş buldu, oraya gidiyordu. Nasıl olduysa Almanya işçi alıyor diye
çalıştığı yerdekilerin tavsiyesiyle babam Almanya’ya gitti. Dortmund’da bir
süre çalıştı. Buradaki fabrika müdürleri babamı tekrar davet edinceye kadar kaldı. Sanıyorum iki sene kaldı. 1964 gibi döndü. Milli Birlik Komitesi’nden sonra normalleşme başlayınca geldi diye biliyorum. Biz perişan olduk.
Belki benim ilk gençlik zamanlarıma geldiği için fazlasıyla etkilendim. 12
yaşındaydım. Asıl beni yıpratan 1960 İhtilali oldu. Daha ortaokula giden
bir çocuğum, bunları nasıl anlamlandırıp kabullenebilirim ki. Hiçbir şeyi
anlayabilecek bir yaşta değilim. Anlasam da sadece yaşadıklarım üzerinden anlayabilirim. Ne olmuştu bana? Babam işten atılmış, hapse düşmüş,
annem bir gün dayak yemiş halde eve gelmiş. Ben okula devam edememişim. Bunlar işte, film olur. Babama iftira edip düşmanlık yaptılar ama
Allah-u Teâlâ onlarda bırakmadı. Bir tanesinin ayağına örs düştü, bir tanesi
Avusturya’ya kızına giderken trafik kazası geçirdi, felç oldu. Bir tanesi de
hırsızlık yaparken yakalandı. Üç kişi de öyle gitti. Galiba annemin ahı tuttu.

Topkapı Olayları’ndan bir sahne.

Sümerbank: Hikâyemizin Başladığı Yer

Peter Zoraniç Yanıyor ve Annem
Evde Dikiş Dikiyor
Annem çok çilekeş bir kadındı. Bir iş makinesi vardı. Silka markaydı hiç
unutmam. Demiştim ya bir göz evimiz vardı. Anacığım makinede dikiş dikerken ben de aynı odada uyurdum. Uyurdum ama annemin makine sesini
duyunca uyanırdım. Tıkır tıkır tıkır o makinenin sesini duyduğumda gözümü açar bakardım, anacığım çalışıyor. Yataktan kalkar anneciğime yardım
ederdim. Yardım dedimse işte iplik artıklarını temizlemek gibi şeylerdi. Annemi 41 yaşındayken kaybettik. Ağır bir hastalığa yakalandı. Annem gece
gündüz çalışırdı. Düşünebiliyor musunuz? Bakın bir olay anlatayım size,
hem olay ilginizi çekecektir hem de bu olay annemin nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olacaktır.
Sanıyorum 1960 senesiydi. Peter Zoraniç diye bir tanker yandı Boğaz’da. Mobil Fabrikası’nın önünde karaya oturdu bu tanker. 52 gün falan yandı. Ama ne yangın. Onun ambarları patladığı zaman Beykoz’da cam
kalmadı. Herkes evi terk etti, biz de dâhil çoluk çocuk dağlara çıktık. 1960
İhtilali olunca babamı biliyorsunuz, tutuklamışlardı. Babam, 46 gün tutuklu
kaldıktan sonra bir gece yarısı bıraktılar. Babam da biz de darbenin etkisi altındaydık. 1960 yılının Aralık ayının 14’üydü. Saat 03.20. Gece yarısı
Gece yarısı o zifiri karançok büyük bir patlama sesine ailecek
lıkta İstinye önlerinde iki
uyandığımızda babamın ilk lafı şu oldu:
tane tanker çarpışmış.
“Kalkın ihtilal oldu yine.”
Büyük abim dedi ki;
“Baba ne ihtilali Beykoz yanıyor.”

Yugoslav Peter Zoraniç,
sonradan öğrendiğimize
göre benzin ve petrolle
doluymuş. Yunan bandıralı ile çarpışınca o çarpışma sırasında alevler
her tarafı, Boğaz’ı sardı.

Gece yarısı o zifiri karanlıkta İstinye önlerinde iki tane tanker çarpışmış.
Yugoslav Peter Zoraniç, sonradan öğrendiğimize göre benzin ve petrolle
doluymuş. Yunan bandıralı ile çarpışınca o çarpışma sırasında alevler her
tarafı, Boğaz’ı sardı. Babamla dayımlar da geldi tabii, Beykoz ayağa kalktı.
Dayımın arabasıyla o tarafa, Çubuklu, Kanlıca tarafına doğru gittiler. Arabayla sahilden gidip yangını izleyeceklerdi. Babam biraz sulu gözdü, ağla-
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yarak eve döndü. “Ne oldu baba?” diye ağabeyim sorunca; “Oğlum” dedi,
“gemiler çarpışmış, yanan gemiden insanlar yanarak denize atlıyor. Onları
gördüm, kötü oldum.” dedi.
Enteresan olan bir şey daha var; bu iki gemi çarpıştı ama o günkü gazetelerden öğrendiğimiz kadarıyla bizim Tarsus gemimiz de İstinye’de bakıma girmiş, boyanmış, bakımı yapılmış, o da denizde demir atmış vaziyette
dururken bu gemilerin çıkardığı yangın o gemiyi de sardı, üç gemi yanar
hale geldi. Sabaha kadar hiç uyumadık. Sabah okula diye gittik ama okul
tatil edildi, Beykoz Ortaokulu’nda okuyorduk o zaman. Bu arada biz çocuk
halimizle meraklıyız tabii, okuldan aşağı doğru yürüdüğümüzde baktık ki o
boş olan Yunan tankerinin ucu, Onçeşmeler Meydanı’nın oradaki parkta, o
koca tankerin burnu sahilde, baştankara1 dedikleri şekilde oturmuş oraya,
onu o vaziyette gördük.

World Harmony ve Peter Zoranç, çarpışmadan sonra uzun süre yandı.

1

Batma tehlikesi karşısında mürettebatı kurtarmak için gemiyi baş tarafından karaya bindirmek.

Sümerbank: Hikâyemizin Başladığı Yer

Diğer dolu tanker yana yana Tarabya ile Beykoz mobil fabrikamız arasında, fabrikaya yakın bir noktada karaya oturdu ve aşağı yukarı iki ay
civarında yandı. Bu basit bir yangın değildi. Ambarlardaki petroller kızıştıkça patlıyordu. Çok büyük patlamalar oluyordu. Hatta bir şey daha söyleyeyim, bizim evlerin camları bile kırıldı o patlamanın bir tanesinde. Çok
büyük bir patlamaydı. Öğleden sonra saat üç-dört civarıydı, gemi karaya
oturduktan üç gün sonraydı. Evleri terk ettik. Beykoz Çayırı’nın hemen
üstünde oturuyoruz. Düşünebiliyor musunuz, oralardaki insanların evlerinin camları kırılıyor, o kadar korkunç patlamalar, o patlamayla birlikte
de alevler denizi kızıla boyuyor, akılları kaçırtacak cinsten. Sanki denizin
ortasında bir volkan, alevler saçıyor. 52 gün 52 gece deriz ama iki ay sürdü. İlk patlama anında o alevler öyle aydınlatıyordu ki ortalık meşale gibi
oldu, her noktası yanıyordu. Kaza olur, gemiler yalılara girer, ama böylesi
bir şeyi daha önce hiç görmedim.

Sizi oldukça etkilemiş görünüyor bu yangın...
Etkilemez mi? Denizin yandığını insan kaç defa görebilir ki hayatında.
Hâlâ gözümün önünden gitmiyor. Eşimin babası, Mobil’de gece bekçisiymiş, o yangın olduğu zamanda oradaymış. Ne saçı, ne kaşı, ne kirpiği kalmış. O da bize anlatırdı tam bir felaketti diye. Tarsus yanıyor, Peter Zoraniç
paramparça oldu, enkazını seneler sonra kaldırdılar. O gemi başıboş gelirken, bizim saray dediğimiz Beykoz Kasrı vardır. Bizim evin oradan baktığınız zaman Boğaz’ı görebiliyorsunuz.
Denizin yandığını insan
Mahallemizden Boğaz’ı rahat rahat seykaç defa görebilir ki
rediyoruz. O gemi öyle bir yanarak gelihayatında. Hâlâ gözüyor ki... Beykoz Kasrı o zaman prevantormün önünden gitmiyor.
yum olarak kullanılıyordu. Orada; çocuk,
Eşimin babası, Mobil’de
genç, hastalar vardı. Ciğerlerinden rahatgece bekçisiymiş, o yangın
sız olanlar, orada yatar tedavi olurlardı.
olduğu zamanda oradayOradan nasıl çocuk çığlıkları geliyor bilimış. Ne saçı, ne kaşı, ne
yor musun, çınlıyor Beykoz. Beykoz seskirpiği kalmış. O da bize
siz bir yerdi, gece yarısı bir kişi bağırsa
anlatırdı tam bir felaketti
her yerden yankısı gelirdi. Orada yüzlerdiye. Tarsus yanıyor,
ce çocuğun feryatlarını duydum. Ertesi
Peter Zoraniç parampargün o tarafa doğru kimseyi bırakmıyorça oldu, enkazını seneler
lar tabii, okullar tatil, fabrikalar tatil oldu.
sonra kaldırdılar.
Yalazlardan sahildeki ağaçlar kurumuştu.
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Şimdi gelelim annemin meselesine. O büyük patlama olduğu zamanlar...
Öğleden sonra büyük bir ambar kapağı patlayınca camlar kırıldı. Öyle bir
patlama ki insanların valizlerini yanlarına alıp Beykoz’u terk etmeye hazırlandığı anlatılır. Alevler saçılıyor denizden. Sac parçaları alev topu gibi
göğe yükseliyor. Şarapnel gibi etrafa dağılıyor. Kıpkızıl oldu denizin üzeri. Ama nasıl anlatayım bilmiyorum, feryatlar, figanlar, bağırışlar, insanlar
kaçıyorlar, herkes aklını kaybetmiş gibi. Müthiş bir telaş var. Annem ne
yapıyor: Silka makinenin başında parça yetiştirmeye çalışıyor.
Hepimiz kaçtık ama annem işin yetişmesi lazım diye evden çıkmadı,
devam etti. Düşünebiliyor musun o korkunç tablonun içinde bir kadını?
Beykoz yanarken o makinenin başında parça yetiştirmeye çalışıyor. Niye?
27 Mayıs olmuş, babam anlattığım gibi işten atılmış, beş tane çocuk. Şimdi
size soruyorum. Ben bunları nasıl unutabilirim. Unutamadım. O darbeden,
darbecilerden, onların önünü açtıklarından hayatım boyunca nefret ettim.
Memlekette neye tekabül eder bilmem, 27 Mayıs benim için birkaç olay
demektir: Annemin babamı ziyarete gittiğinde yediği dayaktır, babamın
hapse girmesidir, annemin evde o felaketin içindeyken bile çalışmak zorunda kalmasıdır. Benim okula devam edemeyişimdir. Ortaokul sıralarında
babamın tutuklanmasından dolayı İstiklal Marşı okunurken arkadaşlarımın
iğneleyici bakışlarıdır.

Çalışmak zorunda kaldım, gazete satıyordum dediniz.
Biraz o günlerden bahseder misiniz bize?
Gazete satmaya okula giderken başladım. Babamın tutuklanması, ardından
yeniden işe dönmesi derken, hayli zaman
geçti. Ben de bu yüzden çalışmak zorunda
kaldım. Her sabah erkenden kalkıyordum,
sabah altıda uyanıyor ve okul saatine kadar
gazete satıyor, sonra da saat sekizde okula
gidiyordum. Okul, öğleye kadardı. Öğleden
sonra da kalan gazeteleri Üsküdar’a götürüyorum. Üsküdar’da o zaman çıkan “Gece
Postası” gazetesiyle “Son” gazetesi vardı.
Gazete satmaya otobüsle gider, dönerdim.
Gidip dönene kadar 52 durak sayardım.
Yani ne kadar gittiğimi öyle hesaplıyordum.

Birkaç olaydır
bende 27 Mayıs.
Annemin babamı ziyarete
gittiğinde yediği dayaktır,
babamın hapse girmesidir,
annemin evde o felaketin
içindeyken bile çalışmak
zorunda kalmasıdır.Benim
okula devam edemeyişimdir. Ortaokul sıralarında
babamın tutuklanmasından dolayı İstiklal Marşı
okunurken arkadaşlarımın iğneleyici bakışlarıdır.

Sümerbank: Hikâyemizin Başladığı Yer

Bu kadar yürüyünce de bez ayakkabımın altı delinirdi. Kışın o karda
üşüyorum, ayakkabımın da altı delik… Bez ayakkabı, basıyorsun karın
üstüne, sanki çıplak ayakla basıyor gibi oluyor insan. Ben de ne yapardım: 100 gramlık karton kutularda satılan çaylar vardı. O çayların kartonlarını alır, ayakkabı tabanlarıma keçe gibi koyardım. Yalıköy’de bir kahve
vardı. Toto Kahvesi derlerdi, o kartonu almak için oraya yetişirdim. Bir
önceki karton ile oraya kadar idare edebilirdim ancak… Orada sobanın
yanına hazırlarlardı benim kartonumu. Ellerim neredeyse buz tutacak
gibi üşüdüğü için ayakkabımı bile doğru düzgün çıkaramazdım. Ocakçı abi çıkartırdı ayakkabılarımı. Ayakkabılarımı ısıtmaya çalışırdı sobanın üstünde. Ayakkabımın altına evde koyduğum kâğıt ıslanmış olurdu.
Oraya kartondan geçici bir taban yapardı. Bunu neredeyse her gün yapardık. Ben o ayakkabıyla Beykoz ortaokuluna kadar gidebilme şansını yakalıyordum. Aşağı yukarı bir buçuk kilometrelik bir mesafeydi…

Daha nice mesafeler vardı yürünecek. Uzun bir yolculuğun ilk
adımları… Yürünecek daha nice yollara bir hazırlıktı bu mesafeler
onun için... Başkan okula gitmek için verdiği zorlu mücadeleyi anlatırken o dönemin Türkiye’sinin belgesel görüntülerini de sunuyordu bana âdeta. Yokluk, yoksulluk bir taraftan insanımızı zorlarken;
diğer taraftan kardeşlik ve yardımlaşmanın ne demek olduğunu da
onun dilinden dökülen cümleleri duydukça anlıyordum. İnsanlar
birbirine tutunuyorlar, kol kanat geriyorlardı birbirlerine… Şükretmenin, sabretmenin bir kelimeden ibaret olmadığı o günlerde yoklukta yaşama sanatının adıydı belki de insan olmak… Hayat bu mücadelelerle geçerken her insan da kendi yolunu yürüyordu. Başkan
Ali Zengin’i de yeni bir dönüm noktasının eşiğine getirmişti hayat…
Bundan sonra her şey daha farklı olacaktı… Ali Zengin, o günleri
şöyle anlatıyor:
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Hayallerim Başkasına
Kıyafet Olmuş
Ortaokulu bitirdikten sonra hevesim hep havacı olmaktı. Hava astsubayı okulu imtihanına gittik. Beykoz’dan bu imtihana birlikte girdiğimiz
birkaç arkadaş vardı. O arada, jandarma imtihanlarına ve polis koleji imtihanlarına da alternatif olsun diye gitmiştim. Ama maalesef babamın tevkif
edilmesi havacılık hayallerimin suya düşmesine sebep oldu. Bu sebepten
askerî okula giremeyeceğimi anladım. Askerî liseden umudumu kesince
Beyoğlu Ticaret Lisesi’ne kaydolmak istedim. Aslında ben istemedim de
anneme, “Bu çocuğu okut,” demişler. Annemle beraber kaydolmaya gittik.
Kayıt olacağım gün bir aşı kâğıdım eksikmiş. O gün okul kaydımı yapmadan
eve döndük. Sabah saat 07.45 vapuruyla tekrar gideceğiz, Beyoğlu’na çıkacağız. O gün evden çıkmadan önce babamla annemin münakaşasına kulak
misafiri oldum. Babam diyor ki: “Beş tane çocuk var. Nasıl okutacağım.
Gidiş geliş, bir sürü masraf olacak. Koşarak gidip gelecek hali yok ya! Yol
parası, harçlık, bunlara nasıl güç yetireyim. Ben okutamam Ayşe.”
Biraz münakaşadan sonra babam vurdu kapıyı çıktı. Annem de beni kaldırdı. Oğlum kalk, geç kalacağız, okul işini halledelim. Dedim ki;
“Anne ben okumayacağım.”
“Niye, öyle şey olur mu?” dedi.
“Anne okumayacağım, ısrar etme.” dedim.
Babam öyle dedikten sonra ben nasıl giderim ki o okula. Mümkün değil. Ortaokulu bitirdikten sonra böyle bir kısmetsizlik oldu, tahsil hayatıma
devam edemedim. Okuma hayallerimi böylece rafa kaldırıyordum. Kader
benim için böyle tecelli etmişti. Ama hayat devam ediyordu. Garsonluk
yapmaya başladım. Murat amca vardı, onun yanına garson olarak girdim.
Haftalık yirmi lira veriyordu bana. Allah bereket versin dedim, çalışmaya
başladım. Bir süre orada çalıştım. Bir gün işe giderken Beykoz’da bir kahveci beni çevirdi. Orada yaptığım işi görmüş. “Sana günde on iki buçuk
lira vereceğim.” dedi. Haftalık 20 lira nerede, günde 12 buçuk lira nerede?
Haftalık veriyorlarken günlük 12 buçuk lira, ben hemen Murat amcanın
yanındaki işi bıraktım, o tarafa gittim.
Bu kahve bizim Beykoz Camii’nin önündeydi. Caminin önünde âdeta bir

Sümerbank: Hikâyemizin Başladığı Yer

harabe gibiydi. Sanki caminin güzel yüzünde bir sivilce gibi çirkin duruyordu. Onçeşmeler diye bir çeşmemiz vardı. Onçeşmeler’den su alırdım. Gücüm
yetmezdi, aldığım suyun yarısını üstüme, yarısını dışarı dökerdim. Oranın
musluğundan aldığım su, kahvede yıkama suyu olarak kullanılırdı. Su taşıma
işini erken saatlerde millet gelmeden yapardım. Öyle zor zamanlardı. Belediye Başkanı olduktan sonra ilk işim o çalıştığım kahveyi yıkmak oldu. İçimde
yer etmiş demek ki… Caminin önünde o kadar kötü bir yapıydı ki… Caminin
girişinde, mavi boyayla boyanmış, yıkıldı yıkılacak külüstür bir binaydı.
Ben bir süre bu kahvede çalıştıktan sonra eski yere, Murat amcanın kahvesine geri geldim. Dayanamadım. Murat amca da bu defa bana 20 lira vermeye başladı. Nargile falan içilirdi orada, nargile sarmayı öğrendim. Geç saatlerde gelirler, nargile içerlerdi. Kendim o zamanlar ağzıma bile sürmezdim.

Beykoz’un önemli mimari eserlerinden olan Onçeşmeler.

Yine bir gün Murat amcanın kahvesinde çalışırken temizlik yapıyorum.
Saat 12’ye geliyor. Herkes gitti, dükkânı kapatacağım. Temizliği bitirdim, dalmışım temizlik yaparken, birisi omzuma dokundu. Döndüm baktım ki arkadaşım Fehmi Kıra… Demiştim ya hava astsubay okuluna gidemedim, kahvede çalışmaya başladım. Bu arkadaşım hava astsubaylığı okuluna gitti. Yani
benim gidemediğim, hayallerimdeki okuldu orası. Hava astsubayı elbisesini
giymiş… Karşımda duruyor, ben hayranlıkla ona bakıyorum, nasıl gıpta ettim
ona bir bilseniz. Benim hayalim başkasının üzerine kıyafet olmuş da karşıma gelmiş. İnsan gıpta etmez mi hiç? Ben de elimde süpürge, omzumda da
peştamal, ona bakıp kaldım. Gençliğimde unutamadığım olaylardan biriydi.
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Sümerbank’ta İşe Başlıyorum
Kahvede çalışıyordum ama bunun devamlı bir iş olmayacağı belliydi.
Kendime bir meslek olarak seçemeyeceğimi de biliyordum. Gidiyoruz geliyoruz ama pek de memnun değilim işimden. Sümerbank Müdürü Cevat
Taray diye bir büyüğümüz vardı. Babama demiş ki; “Benim çocuklarım var,
onlardan birini olsun işe al diye bana söyleyip duruyordun. Getir, senin
çocuğu da işe alalım.” Babam bunu duyunca konuyu hemen bana açtı. “Yarın Cevat Bey’e götüreceğim seni.” dedi. Gittik, Sümerbank Müdürü Cevat
Bey’in huzuruna çıktık. Bana bir kâğıt verdi. “Bunu götür, personele ver,”
dedi. Personele götürdüm. Personel, “Süphan Bey var, ona götüreceksin,
bu kâğıdı o imzalayacak.” dedi. Lastik işletmesine hamurkâr lazımmış. Hamurkâr dedikleri, sıcak silindirli şeyler dönüp lastiği hamur haline getiriyor, hamurkâr da bu makinenin başında çalışıyor. Tabi, bildiğim bir şey de
değildi ama sonradan öğrendik.
Süphan Bey’e gittik. Suratımda sakal bile yoktu, genç çocuğum ne olacak... Süphan Bey bir bana baktı, bir de kâğıda… Kâğıdı yüzüme doğru fırlattı. Dedi ki; “Ben bu müdürden hamurkâr istiyorum, bana tıfıl çocuklar
gönderiyor.” Bu tavrı çok zoruma gitti. Ben eğilip kâğıdı yerden aldım. Kâğıt elimde duruyor, karşısında süklüm püklüm olmuş vaziyetteyim. Kâğıdı hiddetle elimden aldı, imzayı bastı. İşe girişim böylece yapıldı. 4 Ocak
1965’ti. 17 yaşındaydım.

Sümerbank Deri Kundura Fabrikası’nda üretim.

Sümerbank: Hikâyemizin Başladığı Yer

Bir Taraftan Fabrika
Bir Taraftan Futbol
Hamurkârla birlikte formülcü diye bir arkadaş çalışıyor. İlk gün beni onların yanına verdiler. Öğlen oldu, yemeğe gideceğiz. Elimizi yüzümüzü yıkamaya lavaboya gittik. Aynada kendimi bir gördüm. Aman Allah’ım. Kendimi tanıyamadım. Gözlerimin beyazı ve dişlerim sadece… Geri kalan her yer
simsiyah olmuş. Fuma diye bir lastik boyası vardı, o bizi orada mahvetmişti.
Ortaokul yıllarımdaki futbol yeteneğimden bahsetmiştim. 1964 yılında
fabrikaya girmeden önce ortaokulu bitirince Beykoz genç takımına beni
almışlardı. Erdoğan Albayrak diye bir kaptan vardı. O da fabrikada çalışıyordu. Dedi ki:
“Bu takıma seni önerdim. Hocaya senden bahsettim. Gelir misin?”
Hemen kabul ettim. Böylece genç takımda da futbol oynamaya başladım. Beykoz Çayırı’nda oynardık. İşimiz gücümüz çayırda top oynamaktı.
Futbolu çok seviyordum. Futbol oynuyorum ama asıl işim hamurkârlık.
Bazen öğle paydosunda bile çalışıyorum. Bir keresinde yemeğe gitmedim, formül yapıyorum. Arkadaşlardan formülün nasıl yapılacağını madde
madde yazan bir liste aldım. Kendimi kaptırmışım; listeyi okuyarak formül
yaparken birisi “Kolay gelsin delikanlı.” dedi. Baktım o; beni işe alırken yüzüme kâğıdı fırlatan müdür… Karşıma dikilmiş duruyor. Ben hemen esas
duruşa geçtim. Acaba yine ne diyecek diye korkuyla bekliyorum.
Suratıma baktı, gülümsedi, “Bana kızgın
mısın?” dedi Süphan Bey. (Allah nur içinde
yatırsın)
“Yoo niye kızayım, beni işe aldınız.”
“Orada sana bir laf söylemiştim, hatırlıyor musun?” dedi. Sesimi çıkarmadım.
“Aferin oğlum, hep böyle çalış… Çok
memnun ustan senden… Ragıp Usta da çok
memnun… Böyle devam et, iş hayatında
böyle şeyler olur. Çok kırdım seni ama büyüklüğümüze ver bizim…” dedi.

Aynada kendimi bir
gördüm. Aman Allah’ım.
Kendimi tanıyamadım.
Gözlerimin beyazı ve
dişlerim sadece… Geri
kalan her yer simsiyah
olmuş. Fuma diye bir
lastik boyası vardı, o bizi
orada mahvetmişti.
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Beykoz’un eski kaptanlığını yapmış Mehmet Ekerbiçer isimli bir büyüğümüz vardı. O gün Paşabahçe stadında maç yapıyorduk. Birden içim
yanmaya başladı. Ama ne yanış… Nefes aldıkça alevleniyorum sanki. Boğazımdan göğsüme iniyor. Devre arasında bana dedi ki:
“Sen neden böyle iki de bir, bir sıkıntın var gibi zorla nefes alıp duruyorsun? Biraz daha koşman gerekiyor.” Dedim ki:
“Nasıl koşayım yanıyor buralarım…”
“Niye hasta mısın?” dedi.
“Lastik fabrikasında çalışıyorum. Orada vulkazine, tyotax gibi çok değişik ilaçlar var. Bunlar kimyasal malzemeler, maske falan da yok; ciğerlerimi, yemek borumu yakıyor...”
“Ne demek, sen lastikte niye çalışıyorsun? Yarın sabah bana gel” dedi.
Sabah beni aldılar, rahat edeyim diye terlik bandına verdiler. Ben terlik
bandında uzun süre, yani askere kadar çalıştım.

1,92’lik boyuyla Beykoz Spor’un savunmasında görev alan
Ekerbiçer lakaplı Mehmet Ekerbiçer .

Sümerbank: Hikâyemizin Başladığı Yer

Evleniyorum Sanki Filmlerdeki Gibi
Eşimle de askerden önce tanıştım. O zaman 18 yaşındaydım. Tanışmamız sanki filmlerdeki gibi oldu, yani bir senaryoda tanışma sahnesi yazacak olsanız ancak öyle olur, gerçek ama bir yandan da sinema sahnesi
gibi bir tanışmaydı. İdmana çıkıyorduk. Futbol oynuyoruz diye fabrikadan
izin veriyorlar. Ayağımda top sektirirken birden topu kaçırdım. Top, beton
zeminde zıpladı gitti. Gittiği yerde benim eşim olacak hanımın ayağının dibinde durdu. Ben topu aldım, affedersiniz dedim, göz göze geldik. Hanımı
orada ilk kez gördüm.

Ahmet Mithat Efendi İlkokulu yararına
yapılan bir gecede sahnede Ali Zengin.

Topu alıp uzaklaştım ama diğer
taraftan da kendi kendime soruyorum, “Kim bu güzel kız?” diye.
Sonra düştüm peşine… Ben peşine düştüm ama bakalım müstakbel kayınpeder bize kızını verecek
mi? Orada da şöyle bir tevafuk
oldu. Ben o gün namaz kılmak
için camiye gitmiştim. O gün de
camide ezanı okuyacak kimse
yokmuş. İmam bana “Ezanı sen
okur musun? dedi. Bir güzel ezan
okudum. Kayınpeder ezanı duymuş, sormuş. Ben tanımıyorum
kayınpederi. Bu ezanı kim okudu
diye sormuş. Kalaycı Hasan’ın
oğlu demişler. Benim zaten kızını
istediğimi biliyordu. İki gün sonra
haber geldi, gelsinler diye. Galiba
ezan okumam hoşuna gitmiş rahmetlinin. 18 yaşında nişanlandık.
Hanımım da Sümerbank’ta çalışıyordu. sendikanın lokali vardı,
orada nişanlandık biz hanımla. 31
Mart 1968’de de evlendik.
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Metin Oktay’la
Karşılaşma
Evlendikten sonra aynı yıl Temmuz ayında askere gittim. Askere gittiğimde önemli bir anım daha oldu; onu da araya sıkıştırmak istiyorum.
İzmir Bornova’da yaptım askerliğimi. Askere giderken buradan beni tanıyan Paşabahçeli Üsİnsan oynadığı
teğmen’in, İzmir Karagücü’nü yöneten Kıdemli
takımın gol
Yüzbaşı Rıdvan Kaftan diye bir arkadaşı varmış.
yemesinden seOna da mektup yazmış benimle ilgili. Yüzbaşı gelvinir mi? Golü
di beni Bornova’dan aldı. Karagücü’ne katıldım
atan Metin
ve Karagücü’nde iyi bir performans gösterdim.
Oktay’sa seviKaragücü’ndeyken hayatımın unutulmaz hatıranir işte. Çok
larından birini de yaşadım. Sıhhiye’de toprak bir
güzel goller attı
saha var, orada idman yapıyoruz. Alsancak’ta,
bize, 2 golü de
Karşıyaka’da falan maçlarımız oluyor.
mükemmeldi.

Askerlik yılları. (Ali Zengin ön sırada soldan üçüncü)

Sümerbank: Hikâyemizin Başladığı Yer

Metin Oktay rahmetli Galatasaray ile bir konuda sıkıntı yaşamış. İstanbul’u terk edip İzmir’e gelmiş. Eşfak Aykaç diye bir hoca vardı yanılmıyorsam. Milli Takımı da çalıştırmıştı. O esnada Altınordu’yu çalıştırıyor. Metin
Oktay’ı da çok severmiş. Ona; “Gel Metin, formunu muhafaza et.” demiş.
O da idmansız kalmamak için çalışmaya başlamış. O ara bizimle yani Karagücü’yle hazırlık maçı almışlar. Karagücü Altınordu maçında Metin Oktay onların forvetiydi. Bana dedi ki hocamız, Metin’i sen tutacaksın. Metin
Oktay bu, ben nasıl tutarım. Maç oynandı, 4 - 2 yenildik biz. Metin Oktay’ı
tutamadım yani. İki gol Metin Oktay attı; ama ben topu görmedim hiç. O,
o kadar müthiş bir adamdı ki kafaya çıkarsa yanında zıplama şansın bile
yoktu. Maçta da hiç unutmam, göğsüne aldı topu, 18 çizgisinde kaleye sırtı
dönük, dönerek vurdu, çakıldı gitti, gol oldu. Metin Oktay’a karşı futbol
oynadım ben, düşünebiliyor musunuz? Allah nur içinde yatırsın. O benim
için çok önemli bir anıydı. İnsan oynadığı takımın gol yemesinden sevinir
mi? Golü atan Metin Oktay’sa sevinir işte. Çok güzel goller attı bize, 2 golü
de mükemmeldi.

Askerlik yıllarında Karagücü’nde futbol oynarken. (Ali Zengin ayakta soldan üçüncü)
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Askerlik Sonrası
Transfer Teklifi
Askerden geldikten sonra futbol hayatım devam etti. Bu arada ben
Gelibolu’ya geldiğimde bir mide kanaması geçirdim. Bu sebepten üç ay
hava değişimi verdiler. Rahmetli Medineli Hacı Osman Akfırat Hoca vardı. Kendisi vefat etmişti ama onun zamanında babama söylediği bir ilaç
varmış. O ilacı hazırladılar. Onun yaptırdığı o ilaç sayesinde ben ülserimi
yendim. Kocakarı ilacı derler ama yarayı kapatmış işte. O ilacın ne olduğunu babama sordum. Balla kınaymış, bildiğimiz ele yakılan kına... Kınayı
ellere yakmalarının sebeplerinden birisi de parmaklarının arasında mantar olursa onu geçirsin diyedir çünkü. Balla macun haline geliyor, öyle
ya… Bu ilacı bir süre kullandıktan sonra Haydarpaşa Askeri Hastanesi’nde tekrar kontrole gidiyoruz. Orada bir yarbay bana dedi ki;
“Sen midem rahatsız diye sahtekârlık mı yaptın? Hiç yara falan yok
midende, nasıl oluyor bu? Nasıl üç ay hava değişimi aldın?”
Oysa 19 gün hastanede yatmıştım tedavi olmak için ama şifa bulamamıştım. O ilaçla ben sıhhate kavuştum. Bu vesileyle onun da ismini analım, kayda geçmiş olsun, ardından bir Fatiha’ya vesile olsun, nur içinde
yatsın Hacı Osman Akfırat… Bu da benim böyle bir başka hatıramdır.

Beykoz Futbol Kulübü. (Ali Zengin ayakta soldan üçüncü)
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1973-74 futbol sezonuydu. Kayserispor’dan transfer teklifi gelmişti.
Benim de Beykozspor ile 1972’de imzaladığım iki yıllık profesyonel mukavelem vardı. Transfer olabilmem için Beykoz’dan bonservisi almam
gerekiyordu. Güzel bir teklifti. İşyerimi de oraya, Kayseri Bez Fabrikası’na almaya garanti veriyorlardı. Gittik yöneticilerle konuştuk. O yöneticilerin hiçbiri gitmemize izin çıkartamadı. Defalarca girdik çıktık toplantı
salonuna ama sonuç alamadık. Rahmetli Cemal Kura başkandı. O cebime
20 bin liralık bir çek koydu.
“Sen bu köyün çocuğusun, burada abi olacaksın, yeni gelen çocuklara
yön vereceksin.” dedi.
Gerçekten de genç takımdaki çocuklara abilik yapıyordum. Askerde
Karagücü’nde top oynarken haftada 2-3 gün hastanede kalıyordum. Orada iğne yapmayı falan her şeyi öğrenmiştim. Burada takım içinde bir nevi
sıhhiye gibi de görev yapıyordum. Neticede oraya beni yollamadılar. 20
bin lira parayla da ben gecekondu yaptım babamın bahçesine; 45 metrekareydi. Evraklarda 48 metrekare diye yazılıdır. İçinde tuvaleti, banyosu,
mutfağı, yatak odası, çocuk odası vardı. Orada 22 sene oturdum. Evimin
dış sıvası yoktu. Briketten yapılma bir evdi, tuğla bile değildi. Sonra başkanlık dönemimde benim iki tane arkadaşım bana sürpriz yaptılar. Bir
günde dışına boya atmışlardı.

Beykoz Futbol Kulübü. (Ali Zengin ayakta soldan üçüncü)
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Benim ekmeğimle oynadılar diye o idarecilere çok kızmıştım. 250 bin
lira teklif etmişlerdi. 150 bini peşin, 100 bini şahıs bonosu demişlerdi.
Fabrikadaki işini de oraya alacağız dediler. Yani iyiydi. Biz 2. Lig’deydik,
Kayseri Millî Lig’deydi galiba. İnançlı insanız biz, bir hayır vardı olanda.
Sendikacı oldum, belediye başkanı oldum. O dönemlerde İstanbul’da ciddi söz sahibiydim. Okuyamadım, okuyamadığım için de hayat mektebine
gitmiş oldum.
Hayatın her yönüyle içindeydim. Hem fabrikada çalışıyorum hem futbol oynuyorum, bir de akşamları mesaiden çıkınca garsonluk yapıyorum.
Fabrikanın orada bir gazino vardı. Bitlisli Sıddık Ciyavul’un işlettiği vakıf
arazisi üzerinde bir gazinoydu. O gazinonun garsonluğunu da yapıyordum. Ekmek paramı kazanmak, evin iaşesini karşılayabilmek için takviye
iş lazımdı. O gazinoda düğünler yapmaya başladım, organizatörlük yapmaya başladım. Hem fabrikada çalışıyorum hem futbol oynuyorum hem
de bu işi yapıyorum. Şimdi dışarıdan bakınca üç tane işi nasıl yapabilir
bir insan diye soruyorum kendime. Yapıyordum. Gerekirse gece yarılarına kadar çalışıyordum. Uyku uyumak nedir, bilmiyordum. Yeter ki ailemi
geçindireyim.

Sümerbank Beykoz Takımı, Başkan Ali Zengin ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte.
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Zor Zamanlar ve
Sendikacılık Yıllarımız
Şunu söylemek istiyorum ki hayat karşısında oldukça aktiftim. Gazinoda organizasyon işini, 1976’da sendika başkanı oluncaya kadar yaptım.
Sendika içinde de oldukça aktiftim. 1975 yılında Sümerbank bir greve çıkmıştı. Bu grevde işçi çok sıkıntılar çekmişti. Ben de o grevde anonslarda
falan biraz ön saftaydım. Sendikal haklar konusunda da mücadele verilmesinin gerekliliğini hissetmeye başladım. Zaten dönem, sendikacılığın
sendikal hak için değil de bir yönüyle siyasal mücadele alanı haline dönüştürüldüğü bir dönemdi. Bu dönemde hiçbir siyasi gaye gütmeden, sadece işçinin hakkını savunmak maksadıyla mücadele içine girdim. Çünkü
para kazanmanın, eve ekmek götürmenin ne demek olduğunu küçük yaşlarımdan beri biliyorum. İşçinin ekmeği, anarşist zihniyetin emellerine
alet edilmemeliydi.
1976 senesinin başında gazinosunda çalıştığım Bitlisli Sıddık Ciyavul’un mekânında (nur içinde yatsın) sobanın başında oturuyoruz. Grev
bitti, iki gün sonra iş başı yapacağız. Erol diye bir arkadaşım vardı.
“Erol sattılar bizi, mahvolduk” dedim. “İşin kötüsü ne biliyor musun?
Bu solcular var ya, bu sendikayı ele geçirecekler. Ondan sonra bu milletin haline vay.” dedim.
“Ne yapalım?” dedi
“Ne bileyim yaa.”
“Bir şeyler yapmamız lazım değil mi sence? Gel biz çıkalım ortaya…”
dedim.
“Nasıl?”
“Nasılı var mı, çıkalım. Halkayı büyütelim…”
Biz o gün karar verdik ve yola çıktık. Ama kendimiz için değil… Sendikada büyüklerden, tecrübelilerden kim varsa yanına gittik. Bu işe girmeyin, dönem sıkıntılı bir dönem, başınız yanar diyen oldu ama dinlemedik.
Önce 17 kişi, sonra 22 kişilik bir grup oluşturdum. Ama hep amacımız,
büyük bir abinin arkasından gitmek ve grup olarak onları desteklemekti.
Yeter ki bu sol fraksiyon burada söz sahibi olmasın. İşçiyi manipüle ederler, ondan sonra kargaşanın önünü alamayız. Öyle başladık…
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Sandalye üzerinde konuşmalar yaptım. Derken 173 kişiyi bulduk. 200
kişiyi geçtik, kalabalık birdenbire arttı. Bir abiye bel bağlıyoruz, onu başkan yapacağız diye düşünüyoruz. Sekreter olarak da Paşalı lakaplı bir
arkadaşım var, onu yapacağız. Kafamda o vardı. Paşalı ile bir abiye gittik.
Durumu anlattık, o bize dedi ki:
“Kusura bakmayın, ben kabul edemeyeceğim. 40 yaşından sonra bir
ev sahibi, bir aile sahibi oldum. Ben sendikada o işi yapamam şu kötü
zamanda…” deyip reddetti.
Ben, lağvedelim o zaman veya “Yusuf abi var, onu destekleyelim.”
dedim. “Hayır.” dediler, sen başkan olacaksın. Bir oylama yaptılar, beni
başkan ilan ettiler. Paşalı’yı da sekreter ilan ettiler ama seçim daha olmadı, biz delege seçimine girdik. 173 delege seçilecek, 173 delegeyi de biz
kazandık. 43 oy farkla aldık, çok mücadele oldu. Üç grup girdi, bir tanesi
çok kuvvetliydi, bize en yakın onlardı, solculardı. Biz ikinci seçimi 643 oy
farkla aldık, işi ilerlettik.
Onları ezdik; çünkü onların işi gücü çamur atmaktı. Onları ezdik diyorum yani fikren ezdik, ezmeliydik, niye susayım ki… Sabah onlar bildiri
dağıtıyorsa akşam da ben dağıtıyorum. Onlar akşam dağıtıyorsa ben sabaha dağıtıyorum. Onlarla mücadele etmesini bilmek lazım. Lafla peynir
gemisi yürümüyor, mücadeleyi iyi yapacaksın. Kavga mı ettik, hayır. Dövüş mü ettik, hayır. Ezdik onları, fikrimizle ezdik.

Siyasette sanırım hiçbir zaman geri adım atmamanız gerekiyor, öyle mi?
Kuru, amaçsız ve
ahlaksız muhalefetle mücadele etmek, cesaret ister.
Onları hep kendi
silahıyla vuracaksın. Palavrası
çoktur onların,
palavralarını açığa çıkaracaksın.

Kuru, amaçsız ve ahlaksız muhalefetle mücadele etmek cesaret ister. Onları hep kendi
silahıyla vuracaksın. Palavrası çoktur onların,
palavralarını açığa çıkaracaksın. Sendikacılık
hayatımda muhalif bir başkan vardı ama dürüst
adamdı. Muhalefetin dürüst ve ahlaklı olanına
tek bir sözüm olmaz. Çünkü ahlak sadece iktidar için değil, muhalefet için de gereklidir. Bugün muhalefet olursun, ahlaklısındır, yarın iktidara gelirsin. Gelirsin ve aynı ahlakla hizmet
edersin. Ama iktidarı ele geçirmek için ahlakını
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kaybedersen, o zaman iktidardayken de ahlaklı bir siyaset yapamazsın.
Solun aşırı uçlarıyla hep mücadele ettim. Seçim olduğu zaman karşıma
hiçbiri çıkamıyordu. Çünkü mücadelenin ilmini almıştım. Susarsan üstüne çıkarlar, onlara karşı susmayacaksın. Yazılı önerge mi verdiler, yazılı
cevap vereceksin, sözlü mü verdiler, sözlü yapacaksın. Gerçeği milletin
içinde anlatacaksın. Zaten gayeleri, seni gerçeği anlatmaktan usandırmak. Usanmayacak, cevap vereceksin. Böyle yani…

Sendikacılık yılları (Dursun Ali Paşalı, Ali Zengin, Hüseyin Erener)

Mesela %23 işçiye kâr dağıtılacak şeklinde protokol imzaladık, protesto etmek maksadıyla kaşık çatal çaldılar. Onlara iyi bir ders verdik.
Ne oldu? Millet kazandı, işçi kazandı, fabrika da üretimden kazandı. Kâr
etti. Kârın %23’ü işçilere dağıtıldı, kötü mü oldu? Buradan bir avantaj
sağladık. Bunları başka türlü yenemezsiniz. Bunlar çamur at izi kalsın
zihniyetindedir. Bunların amacı odur. İyi de yapsanız onlar çamur atarlar. Gayeleri sizi iyi işler yapmaktan uzaklaştırmaktır. Bir gün gelir de ne
yaparsak yapalım bunlara beğendiremiyoruz, diyerek iyi işler yapmayı
bırakırsanız, işte orada kaybedersiniz. Çünkü beğenmesi gereken onlar
değil, vatandaştır.
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İşçi Üretimden Pay Alıyor
12 Eylül’den sonra sendikacılık faaliyetleri durdu. Gidiyoruz sendikaya, Laleli’de akşama kadar oturuyoruz, çay içiyoruz, kahve içiyoruz, bulmaca çözüyoruz, maaş geldi mi alıyoruz… Bu benim ağırıma gitti. İstifamı
verdim. “Olmaz, sendikal faaliyetler yeniden açılır, sabret.” dediler. “Açılınca çağırırsınız.” dedim ve istifa ettim. Eski işime geri döndüm. Fabrikada imalat baş plancısıydım. Yani bütün fabrika üretiminin planlamasını
yapıyorduk. Kaç çift kundura yapılacak vs. Kundura işletmesinin imalat
başıydım. Gittim, çalışmaya başladım. Ne zaman sendika hareketlendi,
sözleşmeler başladı, o zaman çağırdılar beni… Çağırdılar ama seçim olması lazım. Seçim yaptılar, ben yine tek aday olarak genel sekreter seçildim. Ama önceki süreç ağırıma gitmişti; çünkü git orada çay iç, kahve iç,
al maaşını gel, evde çoluk çocuğuna yedir. Bana uymazdı böyle şeyler…
Dolu dolu sekiz yıl profesyonel sendikacılık yaptım. Türkiye’de Sümerbank’ın en iyi toplu sözleşmesine imza atanlardan biriyim. Tek başıma mı attım imzayı; hayır, ama genel sekreter olduktan sonra bütün toplu
sözleşmeleri ben yürütüyordum. Son derece başarılı toplu sözleşmeler
yaptık. Bunu Sümerbank’ta çalışmış ve şu an hayatta olan bütün arkadaşlarım bilirler. Türk-İş’in başkanı Şevket Yılmaz isminde bir ağabeyimiz
vardı. O, “Sen bu kadar iyi sözleşmeleri nasıl imzaladın?” dedi. Kazanımlarımıza hayret etmişti. 1977 yılında sendikacılık hayatımda Türkiye’de
kârdan pay dedikleri toplu sözleşme değil ama toplu sözleşme hüviyetinde protokolü ilk defa ben getirdim. 1977 yılında Türk sendikacılığında
bir ilk yaşandı. İşçiler kârdan pay almaya başladı. Yani müessese kârının
%23’ü işçilere dağıtıldı. Ali Zengin, Sendika Başkanı Yener Kaya ve Genel
Müdür Dr. Kemal Varol arasında imzalanan protokol ile uygulandı.
Sümerbank Genel Müdürü Kemal Varol’la beraber Erzurum’a geçiyorduk. Erzurum’da grev vardı. Deri İş’in greviydi. Oraya giderken Ankara’ya uğradık. Onunla sohbet ettik. Sohbetin bir yerinde;
“Ecevit, işçi yönetime ortak olsun, diyor. Bunun için ne düşünüyorsun?” dedi bana.
Dedim ki; “Açıkçası benim böyle laflara karnım tok. Ben, sözden çok
icraattan yanayım. Bu konuda görüş beyan etmek yerine, bizi yönetime
alın, yönetime ortak olalım. Bakalım fabrikada işler nasıl oluyor, verimlilik ne derece artıyor.”

Sümerbank: Hikâyemizin Başladığı Yer

Sümerbank Deri Kundura Fabrikası’ndan görünüm.

“Sen ciddi mi söylüyorsun?” dedi.
“Tabii ki ciddi söylüyorum.” dedim.
Toplantı üstüne toplantı yaptık. Neticede Sümerbank Beykoz Deri
Kundura Fabrikası’nda, 1977 yılında, işçi kâra ortak oldu. Önce alışkın
olmadıkları bir şey olduğu için işçiler beni yuhaladı. Ben işçinin kâra ortak olacağından bahsettikçe, benim işçinin maaşlarını kestireceğimi düşündüler. Yemekhanede ben kazanımları anlattım; işçiler, kaşıklarla tabaklara vurdular. “Sattın işçiyi!” diye bağırdılar. Hiç umursamadım. Niye
umursamadım çünkü üst üste iki tane bin lira avans verdirdim. O yıl Deri
Kundura Fabrikası 125 milyon kâr etti. Büyük paraydı. O avansların üzerine, işçi bir de kârdan pay aldı. Bizim zarardan sorumlu olmamamız gerektiğine dair bir madde vardı. Yönetimde değiliz ki zarara ortak olalım.
Bizim uyguladığımız kârdan pay şekli, üretim arttıkça kâr artacak, kâr
arttıkça pay alacağız anlayışına bağlı. Üretimi artırmayı amaçlayan bu
protokolde, işçiye ürettirdiğinden yönetimin birtakım hataları sebebiyle kâr edilememişse bu işçiyi ilgilendirmez. Adı işçinin yönetime ortak
olması şeklinde olsa da bunun son haline bir nevi üretim artışına dayalı
prim sistemi de diyebiliriz. Türkiye’de bunun ilk imzasını atan kişiyimdir.
Bununla da iftihar ederim. Keşke o daha da yaygınlaştırılsaydı çünkü müessese çok büyük kâr etti. Sümerbank daha sonra kâr payını toplu sözleşmede ikramiyeye çevirdi. Bir de sonraki dönemlerde özelleştirmelere
falan girdi ve bu fabrika kapandı.
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Sümerbank ve Hayat
Fabrikanın kapanması bizde çok sıkıntı yarattı. Bu fabrika Beykoz
için büyük bir nimetti. Sadece bir fabrika kapanmadı, Sümerbank Deri
ve Kundura Fabrikası kapandı, Beykoz Tekel Fabrikası kapandı, Şişecam
kapandı. Bu fabrikalarda aşağı yukarı on bin insan ekmek yiyordu. Ekonomik olarak perişan olduk. Bu fabrika, Beykoz için çok büyük bir anlam
ifade ediyordu. Hani nasıl bir insan geldiği köyün toprağına bağlılık duyar, yıllar geçse, oradan ayrılsa da hasreti burnunda tüter, kendini hep
oraya ait hisseder, insanlar böylesi bir bağlılıkla bağlıydılar Beykoz’daki
fabrikaya. Emekli bile olsalar, fabrika onlar için böylesi bir anlam ifade
ediyordu. Mesela şu örnek bunu göstermiyor mu:
Fabrikada grev yapıldı, sonrası toplu sözleşmeyi 11 günde bitirdik. Gazanfer Bilge otobüs firmasıyla geldik, fabrikaya gidiyoruz. Emekli olan
abiler var bizi karşılayanlar arasında. Allah’ım görmelisiniz nasıl savunuyorlar bizi, ağlıyorlar, grevsiz toplu sözleşme yaptık diye seviniyorlar.
Hâlbuki emekli olmuşlar, bizim yaptığımız sözleşmenin onlara doğrudan
bir katkısı yok; ama aidiyet dedim ya, oradaki kazanımı kendi kazanımları gibi görüyorlar. Gerçi şurası da var tabii, kendileri emekli olsa da
neredeyse herkesin ailesinden bir fert daha mutlaka orada çalışıyor. Köy
dedim ya onun gibi bir şey. Kişinin köyüne bir yatırım, bir fayda gelmişse
sadece nostaljik olarak bundan memnun olmaz ya. Kendi köyünden ayrılmışsa bile belki de akrabası, eşi dostu oradadır. Onların kazanımı, onun
kazanımı gibi olur, böyle bir şey.
Yine bir başka örnek de şöyledir; belediye başkanlığım sırasında 1986
veya 1987, fabrikada bir yangın çıktı. Apar topar fabrikaya gittik. Tabii
itfaiye hemen geldi. Boyahane tarafında bir yangın, ama bayağı büyükçe,
onu bastırdık. Yangın bastırılınca o sırada çıkış kapısında arabamla geçerken durdurdular beni. İhtiyarlar, emekli abiler, ağlıyorlar:
“Başkan, başkan bize sahip ol!”
“Ne oldu abi?”
“Ekmek teknemiz yanıyor!”
Herkes ağlıyor, aynı gözyaşlarını, ben içeride fabrikanın yanışı sırasında döktüm. Düşünebiliyor musunuz, fabrikaya ne kadar kendilerini
bağlamışlar. Çünkü Sümerbank dediğiniz zaman, bir aileydi orası. Bak
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ben eşimle orada tanıştım, benim gibi kaç tane arkadaş oradan ya ustanın kızıyla ya da ustabaşının kızıyla ya bir memurun kızıyla evlendiler.
Sümerbank o kadar enteresan bir yerdir. Burası, bir fabrika olmaktan
çıkmış, insanları birbirine bağlayan, ortak bağlar oluşturan bir kader birliğine dönmüştü. Mekân değildi de âdeta her türlü hatıramızın, acımızın,
sevincimizin saklandığı bir hafızaydı bizim için… Oradaki yaşlı insanların
oraya sahip çıkması başka neyle açıklanabilir ki… “Ekmek teknemiz yanıyor!” diye bağırıyorlar. Emekli olmuş kişiler bunlar. Fabrika yardımlaşma
sandığımız vardı, marketimiz vardı. Kışın işçilere kömür getirirdik. Orası
enteresan bir yerdi. Dışarıda mesela sinema 5 liraya oynuyorsa orada 1
liraya oynatırlardı. Öyle güzel bir kuruluştu Sümerbank.
Sümerbank’ta en son imalat baş plancısıydım, demiştim. 1980 İhtilali’nden sonra sendikadan istifa edip “Çalışmadan maaş alınır mı?” diye
fabrikaya geldiğimde, orada 1-1,5 yıl çalıştım. Sümerbank âdeta beni çağırdı. Deniz Kuvvetlerine, Kara Kuvvetlerine, jandarmaya, bütün Ereğli
Demir Çelik dâhil çelik bombeli ayakkabılar, Makine Kimya’ya özel imalatlar da dâhil olmak üzere, askeri hastanelere terliklere varıncaya kadar
Sümerbank’ta üretirdik. Ayakkabının bağı dâhil kendi üretimimizdi. Biz
sadece çiviyi üretmezdik. İpi dışarıdan alırdık, gerisi tamamen burada
yapılırdı. Kösele, deri, yapıştırma ilaçları dâhil tamamı burada yapılırdı.
Fabrika yapardı, yani bir deriyi düşünün, ham deri olarak bir yerden girer, diğer taraftan kundura olarak çıkar. Balkanların en büyük fabrikası.
Yemeni denilen bir ayakkabı vardır, çarık gibidir. Yemen çöllerinde
Osmanlı’nın giydiği ayakkabılar burada yapılmış. Saraciye bölümü var,
kemer yapılır, çanta yapılır, her şey burada imal edilirdi. O çok büyük bir
fabrikaydı, oranın sahipleri özelleştirme sonrası alanlar, orada bir müze
yapmışlar. Fabrika bambaşka bir yerdi. Hepimizin evi gibiydi. Ben üç nesil oralıyım. Dedem, babam, ben oralıyız, ekmeğimizi oradan kazandık.

Eski bir yemeni örneği
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Bir Zamanlar Beykoz
Beykoz’un hafızasıydı Sümerbank, dediniz. Hafıza deyince, Sümerbank deyince neler geliyor gözünüzün önüne?
Oradan yola çıksak bize neler söylemek istersiniz?
Sümerbank deyince o yılların Beykoz’u gözümün önünde canlandı. Terazi Çeşmesi’nin suyu yazın buz gibi akardı. O suyu oradan testiye doldurur, 5
kuruşa bir bardak su satardım. Mesela teyze çocuğumu yanıma alır pazara
giderdim. Cumartesi günleri pazar kurulurdu. Bugünkü yerinde değil Baharatçı Sokak diye bir sokağımız vardı bizim. İshakağa sokağının ilerisinde
sağdaki sokak… Hemen burada, Beykoz vakfının ilerisindeydi. Bu tarafa da o
zaman Basmacı Sokağı derlerdi. Büyük bir pazar kurulurdu. Çaydanlık getirirdim. Gaz ocağı getirirdim. Kuyunun başında bir abla bize müsaade ederdi.
Ben orada çayı demlerdim, satardım. Hep böyle çalışma içindeydim.
Şimdi gözümün önünden o döneme dair parça parça görüntüler geçiyor.
Fabrikada Kasap Ali diye bir ağabeyimiz vardı. 2017 yılında rahmetli oldu.
Sümerbank Fabrikası’nda 2.300 kişi çalışıyor. Cumartesi günleri öğlene kadar çalışılır, sonra tatil olurdu. İşte bu tatil vakti girince Kasap Ali Ağabey hemen tezgâhı kurar, fabrikadan çıkanları beklerdi. Fabrikadan çıkan kalabalık
Ali Ağabey’in tezgâhının önünde et sırasına girerdi. Hayvanı günlük keserdi,
fabrikadaki insanlar alırdı, hepimiz gider alırdık. Sattığı etler ucuzdu. Kasapta 10 liraysa ondan 7 buçuk liraya alırdık. Bir de veresiye alırdık. Tahsilat
zamanı gelince, elinde kalem defterle adamın yanına gelirdi. Adam kızarır,
belli ki parayı ödeyemeyecek… Ali Ağabey hemen anlardı. Adamın omzuna
vururdu, “Oğlum sıkılma, çocukları da etten yoksun bırakma. Gel yarın gene
al etini, parayı da olunca verirsin.” Öyle insanlar vardı.
Rahmetli Hacı Osman Efendi’nin camisinin altında lokal vardı. Ortaokulda okurken oraya da giderdim. Orada yaz sezonunda çay yapardım.
Rahmetli Hacı Osman Efendi çay içmezdi, kant içerdi. Hacı Osman Efendi
deyince akan sular dururdu. Vefatı 1967 yılındadır. Kimsenin yüzüne kabahatini söylemezdi. Hacı Osman Efendi’nin camisinin altında dört dükkân
vardır. O dükkânlar hâlâ da vardır. İki tanesi bakkal dükkânıydı. Birini, boncuk gözlü derdim ben Mehmet amca, alt tarafta da Ömer Ağa derler, Ömer
amca vardı. Ömer amca, Mehmet amcadan çok yaşlıydı. Doksan yaşına
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merdiven dayamış. Hâlâ bakkal işletirdi. Ben çayları falan oradan alırdım.
Bir gün bir çocuk geldi, ondan bir şey istedi. Oğlum dedi, ben siftahımı
ettim. Gidiver Ömer amcandan al… Öyle kitaplarda ahlak örneği olarak anlatılan meseleleri hayatın içinde yaşayan insanlar vardı o zamanlar. Yani
gerçek manasıyla o dönemde komşusu açken uyuyan adam bulamazdınız.
Beykoz’un 40 bin nüfusu ya vardı, ya yoktu o zamanlar. Herkes de birbirini tanırdı. Babam eve kilit takmazdı. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Üzüm
sandıklarının üstündeki pamuk ipliklerini kullanarak kapının kasasına vurulan bir çiviyle, kapının kendisine çakılan bir çiviyi birbirine dolar, kapıyı
öyle kapardı. O da içeri kedi köpek girmesin diye. Kilit yok, kimse kimsenin
malına, ırzına, namusuna zarar vermezdi. Bir aile evini tamamen bırakıp
sinemaya ya da eğlenceye gidiyor, kapısında kilit yok. Bugünlerde emekli
olmuş adamlar banka kartıyla para çekmeye cesaret edemiyor. Ev kapılarına kilit üzerine kilit yapıyoruz, yetmiyor alarm takıyoruz, yetmiyor güvenlikli sitelerde oturalım istiyoruz. Gerçekten çok şey değişti. O zamanın
insanları çok değişikti. Bu kadar dürüst adamın bir araya gelmiş olmasını
anlattığımızda, bugünün insanı bunu kolay kolay kabul edemez.

O insanların hayatlarını biraz daha anlatabilir misiniz?
Neler yaşıyordunuz Beykoz’da?
Çocukluğumuzda olsun, gençliğimizde olsun Beykoz’da yol çamur mu,
hafta sonunda o mahallenin çocukları sağdan soldan ne bulurlarsa çakıl

Yandan çarklı Şirket-i Hayriye vapuru Beykoz İskelesi’ne yanaşırken.

Bir Zamanlar Beykoz

taşı, taş getirirler, babalarımız imece usulü yürüyüş yolu yaparlardı. Çoluk
çocuk çamura basmadan yürüsün diye. Mesela su satanlar, sirke satanlar,
yağ satanlar, yoğurt satanlar veresiye verirler, defter tutmazlardı. Kapının
köşesinde herkesin yeri vardır, borcu oraya kişi kendisi çizer, maaşı aldığı zaman insanlar gelip borçlarını öderlerdi. Düşünebiliyor musun, şimdi
senetsiz, kefilsiz iş olmuyor. O zamanlar bunlar yoktu. İnsanlar birbirine
güvenirdi. Hasta olduğu zaman insanlar yalnız kalmazlar idi. Ben okuldan
geldiğimde annem evde yoksa benim annelerim çoktu. Mahallenin bütün
kadınları benim annemdi. Yakalarlar beni, elimi yüzümü yıkarlar, üstümü başımı değiştirirler, ondan sonra yemeğimi yedirir, ders çalışmam gerekiyorsa
çalıştırır, uyumam gerekiyorsa beni uyuturlardı. Annem gelince de beni teslim ederlerdi. Bu benim başımdan çok geçmiş olan bir şeydir. Okul hayatımda çocukluğumda bunları çok yaşadım. İlkokul ikinci sınıftaydık. Pantolonum
yoktu, üzerimde ağabeyimin kendisine küçük gelen bir pantolonu vardı. Annem paçalarını kesti, yırtığı yamadı, soba borusunda pantolonu ütüledi. Ben
onu giydim, okula gittim. Öğretmen beni örnek olarak çıkarttı.
Dedi ki; “Bakın bu arkadaşınıza…”
Benim sınıfımda da hep elit tabakanın çocukları vardı. Zengin, savcı,
doktor çocukları, hep onlarla aynı sınıfta okuyorduk.
“Bakın bu arkadaşınıza, ne düşünüyorsunuz?” dedi onlara. Gülmeler,
alaycı tavırlar falan oldu, benim zoruma gitti tabii. Öğretmen dedi ki;
“Bakın, arkadaşınızın annesini kutlamak, tebrik etmek lazım. Yırtık var
mı?”
“Yok ama yaması var!” diye bağırıyor çocuklar.
“İşte zaten asıl olan o. Yırtık değil, yamalı giyeceksiniz. Hayat böyle
yavrularım, evlatlarım,” dedi, beni örnek gösterdi.
Bugün kösele ayakkabı yapan, tamir eden var mı, fora diken, gazuma
diken ya da ne bileyim hangi cins ise ayakkabı tamir eden var mı? Boyacı
bile bulmak zor artık. Eskiden yamalı giyerdik. Deri ayakkabı biz görmedik.
Araba lastiklerinin yumuşak telsiz tarafından ayakkabıya ökçe yaptırırlardı, şimdi var mı? Allah aşkına bir tane ağaç dikip de sulama yapan kim
var? Belediye yaparsa yapıyor. Mesela vatandaş belediyeye telefon ediyor:
“Evimin önüne ağaç diktiler, Allah için sulayan yok!” diyor. Kişi kendi evinin önündeki ağacı sulasa ne olur ki… Yani bunu biraz şehir meselesinde
kişilerin işlere de ortak olmasının farkındalığını oluşturmak için söylüyorum. İnsanlarımız çok değişti.
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Beykoz Çayırı’nda Güzel Günler
Kendi güzel olan Beykoz’un insanı da böyle güzeldi işte. Zihnime görüntüler bir film gibi akıp gidiyor dedim ya. Sümerbank Fabrikası deyince
bende daha ne çağrışımlar ortaya çıkıyor. Mesela Beykoz Çayırı’nı anlatayım. Hayatım buralarda geçti. Hemen çayırın üstünde evimiz vardı.
Beykoz Çayırı’nda, şubat ayının başında askerler silahla nöbet tutarlardı.
Çayırda asker neden nöbet tutsun ki? E garip gelirdi şimdiki insanlara…
Çayıra ne hayvan ne insan sokarlardı. Çayırın o yoncaları, çimleri, çiçekleri öyle bir açardı ki… O kadar büyürdü ki o çimler, içinde saklambaç
oynardık. Rengârenk, aklınıza gelen her renk çiçek vardı ve yonca ağırlıklıydı. Gelelim şimdi askerler niye nöbet tutarlardı?
Mayıs sonu haziran başında katanalar vardı, top çeker, askeri katanalar… O hayvanlara Beykoz Çayırı’ndan yem temin ederlerdi. Onun için
çayırı muhafaza ederlerdi. Kimseyi sokmazlardı. Ellerinde düdük, omzunda silah, ikişer ikişer devriye gezerdi askerler. Hayvanların beslenmesi bitince bir sonraki şubata kadar çayıra girmek serbest olurdu. Şubat
gelince yine aynen devam ederdi. Top çeken katanaları böyle beslerlerdi.

Ali Zengin döneminde Beykoz Çayırı.
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Beykoz Çayırı’nda mısır kazanları kaynardı. Terazibaşı Gazinosu diye
bir gazino vardı. Bu gazinoda aileler gelir otururlar, hatta Yuşa Hazretlerine cumartesiden ziyarete gidip orada geceyi geçirmeler dahi yapılırdı. Sonra askeriye olaya el attı, o gelenek ortadan kalktı. Özal gelince
bu yasak ortadan kalktı, millet istediği gibi şimdi ziyaretlerini yapıyor.
Beykoz’un dini yerleri, ziyaretgâhları var. Başta Yuşa Hazretleri, Kırklar
Sultan, Ak Baba Sultan Hazretleri, Gazi Yunus Hazretleri, Çakmak Dede
Mezarlığı… Beykoz’a dini turizm anlamında gelen giden çok olurdu, hâlâ
da devam eder. Son zamanlarda bu ziyaretçiler daha da arttı, nüfus arttıkça ziyaretçiler de arttı.
Beykoz Çayırı’nda iki tane çok büyük at kestanesi ağacı vardı. Belediye kesmek zorunda kaldı bunları, belediye derken İstanbul Belediyesi…
At kestaneleri çok iri olurdu. Düştüğü zaman insanların beyin kanaması
geçirmelerine neden olurdu. Ama çiçek açtığı zaman da güzelliğine doyum olmazdı. Pembe beyaz çiçekler açardı.
At kestanesi dedim, aklıma katır tırnağı geldi. Hani demiştim ya ailemin geçimine katkı sağlamak için çalışıyorum diye. Katırtırnağı diye bir
çiçek vardı. Çok da dayanıklı bir çiçek değildi, böyle küpe gibi olur, katırtırnağı derler ona. Bir araya geldiği zaman çok güzel olur. Katırtırnağını
toplardım, getirip satardım. Bundan reçel yapanlar olurdu.
Beykoz derken sadece Sümerbank deri sanayiden bahsettik. Ama
Beykoz’un can damarı olan bir başka fabrika, Şişecam vardı. 1983 yılında
Boğaz Kanunu çıkardılar. Bu kanun Kenan Evren’in cumhurbaşkanlığı
zamanında çıkmıştı. Sanayinin bir yıl içinde Boğaz’dan kaldırılmasını zorunlu kılıyordu. Kanunun geçici 12. maddesi böyle emir veriyordu. Bu
fabrikaları kaldırma kararı almışlardı. 1984 seçimlerinde ben belediye
başkanı olmuştum. Yani fabrikaları kaldırma işi bu kanunun tanıdığı süreye göre benim başkanlığımın ilk yılında gerçekleşecekti. Sümerbank’ı
devlet nasıl olsa yönetiyor ama özel sektör yerini çok çabuk başka tarafa
taşıyabilir endişesiyle Beykoz’un aşağı yukarı 5.000 civarında insanının
çalıştığı o zamanki dönemde cam iş kolunu Beykoz’da bırakma gayesiyle
Camköy Vakfı’nı kurmuştuk. Gayemiz, Şişecam’ın Beykoz’dan gitmemesini sağlamaktı.
Bu Camköy Vakfı sayesinde bütün projeler çizildi. Her şey yapıldı, paralar toplandı. Aşağı yukarı 2.000 civarında fason iş yapan cam kolunda
atölye vardı. Bunların hepsini bir araya getirdik. Yöneticilerini, Şişecam’ı,
Turizm Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Beykoz Bele-
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diyesi bunları hep bir araya getirdik, projelerini çizdirdik, 35.000 civarında insana ekmek kapısı olmasını amaçlayan bir projeydi bu. Ne yazık
ki bazı sebeplerden dolayı devamı gelmedi.
Tekel Fabrikası’nda daha ziyade Anadolu çocukları çalışırdı. İşçi lazım
olduğu zaman köye haber yollarlardı, oradan insanlar gelir, iş başı yaparlardı. Ağırlıklı olarak ustabaşılar nereliyse oralı olan insanları çağırıp
işe almışlardı. Ama gerek Tekel’dekiler, gerek Şişecam’dakiler; Beykozlu Mesudiyeliler, Beykozlu Kastamonulular, Beykozlu Giresunlular diye
anılırdı.
Burada Sümerbank’ta talebe yetiştirilirdi. Talebe yetiştirmek ne demektir? Genç çocukları alırlar, ustalık eğitimi verirler. Beykoz Çayırı’nda
çok eskiden fabrikanın ilk zamanlarında peştamal kuşanma merasimleri
yapılırmış. Nedir o? Kalfalıktan ustalığa geçenlere peştamal takma merasimi yapılırmış. Bu tören Beykoz Çayırı’nda olurmuş.
Beykoz Çayırı’nda toplu sünnetler yapılırdı. 1975 yılına kadar bu yapıldı. Sendika önderliğinde Sümerbank’ın gayretiyle burada çocuklar
sünnet ettirilirdi. Ben de o sünnet olan çocuklardan biriydim. Çalışanların çocukları başka yerde sünnet olmazdı ki orada olurdu. Tanıdığınız,
tanımadığınız bütün sanatçılar hepsi buraya gelmiş, toplu sünnetlerde
sahne almışlardır.

Beykoz Spor’un efsane ismi, Kelle İbrahim lakaplı Miili futbolcu İbrahim Kelle.
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Beykoz Çayırı o kadar güzel bir çime sahipti ki Millî Takım idmanlarını
Beykoz’da yapardı. Beykoz derken şunu da söyleyeyim, 1950’lerin sonlarında Beykoz takımından çok kaliteli adamlar yetişmiş, Millî Takım’a
çok kaliteli futbolcular vermiş. Kulüp 1908 yılında kurulmuş, Türkiye’nin
en eski dördüncü kulübüdür. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’dan
sonra Türkiye’nin en eski futbol kulübü Beykoz’dur. Beykoz, Fenerbahçe,
Beşiktaş, Galatasaray, İstanbul Spor, Beyoğlu Spor, Yedikule Emniyet,
Sarıyer, Galata… Bu takımların çoğu mahalli ligde futbol oynardı. Millî
Lig 1959’da yapıldı.
Katır Nusret diye tabir edilen rahmetli Nusret abi vardı. Öyle hızlı
adam ben hayatımda görmedim. Ayva atarlardı ona Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar; ayvayı yerden alır ve yerken koşmaya devam ederdi. Siyah
beyaz televizyonlar çıktığı zaman Halit Kıvanç rahmetli Turgay Şener’e
bir soru yöneltti. Dedi ki;
“Uzun yıllar hem G.S. hem de Millî Takım’da kalecilik yaptın, en çekindiğin futbolcu kimdi?”
“Beykozlu Nusret idi.” dedi, “Çünkü topu nereden ve ne sertlikte atacağı hiç belli olmaz.” Biz ona Katır Nusret derdik. O zamanın topları ağırdı, öyle sert vururdu ki topa, kale direğinin ortasına gelirse direği kırardı.
Fahrettin Cansever, Nusret Ülük, Ali İhsan, Kaleci Nihat, Büyük Erdoğan, aklıma gelenleri sayıyorum. Ben danışmanlık dönemimde bu
futbolcuların soyadlarının ya da adlarının sokak ismi olarak verilmesini
sağladım. Teklifim Büyükşehir Belediyesi’nden geçti. Beykoz’da çok değerli insanlar vardı. Mesela futbol dediğiniz zaman meşhur Kelle İbrahim
akla gelirdi. Belediyenin bulunduğu caddeye de onun ismini verdik. Kelle
İbrahim denen insan Roma Olimpiyatları’ndaki Millî Takım’ın oyuncusuydu. Beykoz’dan gitmiş. “Niye kelle demişler?” Devre arasında almış
kafasına topu, tur atmış sahada. Atatürk de ona Kelle soyadını vermiş.
Kıymet verdiğim insan o kadar çoktu ki… Antrenörlerim vardı, öğretmenler vardı. Mesela benim sekreterim Paşalı… Dursun Ali Paşalı diye arkadaşım vardı. Çok sevdiğim, saygı duyduğum, mert bir arkadaştı. Mesela
onunla sekiz yılımız geçti sendikada. Yener Kaya vardı. Onunla da sekiz
yılımız geçti. Şahin Köktürk diye bir hocamız vardı. Beden eğitimi öğretmeniydi. Ortaokulda benim boyum biraz kısacaydı. Boy atmamıştım. Hiç
bana futbol oynatmıyordu. Kros yaptırıyordu. Kros müsabakalarında derecelerimiz vardı, amatörce okul adına koşuyorduk. Voleybol, basketbol
oynatıyordu. Futbol yasak diyordu, oynatmıyordu. Ben de futbol oyna-
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mayınca hayatımın tadı gidiyordu. Beykoz Belediyesi’nin arkasında bir
salon vardır. Şahin Köktürk Spor Salonu, onun ismi oraya verildi. İsmini
ben vermemiştim ama o salonu da benim dönemimde yaptık.

Gelelim Belediye Başkanı seçildiğiniz döneme... Hayatınızın bütün güzelliklerini yaşadığınız Beykoz’a Belediye
Başkanı oluyorsunuz. Nasıl oldu bu?
Büyükşehir kanunu ile beraber İstanbul, Ankara, Adana, İzmir gibi
illerde büyükşehir statüsüne geçildi… Büyükşehir statüsüne girmekle,
Beykoz ilçe belediyesi oldu. Önceden İstanbul Belediyesi’ne bağlı şube
müdürlüğüydü. Büyükşehir statüsü gelince yeni on beş belediye ortaya
çıktı. Daha önceden belediye başkanı yerine müdürler vardı buraların
başında. 12 Eylül sonrası albay emeklilerinin neredeyse tamamı müdürdü. Her ilçe de öyleydi. İstanbul Belediye Başkanı kimi tayin ediyorsa o
geliyordu. Büyükşehir kanunu çıkınca Beykoz’da ilçe başkanlığı olarak
başkan seçimi yapılması lazım geldi. “Beykoz Belediyesi” olduğunda 96
bin küsur nüfusu, 30 - 40 bin kadar da seçmeni vardı.
Ben o dönemde profesyonel sendikacılık yapıyordum. Deri-İş genel
sekreteriydim. Siyaseten yasak olan bazı şeyler vardı. Mesela biz profesyonel sendikacılar herhangi bir partinin üyesi olamazdık. Anavatan Partisi tarafından bana belediye başkanlığı teklifi yapıldı. O tekliften sonra
ben şaşırdım, hiç böyle bir beklentim yoktu, parti üyesi de değilim. Ama
partinin açılış töreninde rahmetli Özal’la bir arada olma şansımız oldu,
orada bir iki konuşmamız oldu. İsmimi sordu.
“Delikanlı, sen ne iş yapıyorsun?” dedi.
“Sendikacıyım.” dedim.
“Şimdi ben, partiye kayıt ol diyecektim ama sen olamazsın değil mi?”
dedi.
“Olamam.” dedim.
Kanuna aykırıydı, sendika üyesi olan siyaset yapamaz, hiçbir siyasi
partiye kayıt olamaz diye yasa çıkardılar. Kendilerine birkaç soru sormuştum. Gelecekle, işçilerle, dar gelirlilerle ilgiliydi. Yani işçinin haklarının önümüzdeki süreçte biraz daha iyileştirilmesi için bir konuşmaydı.
Bu herhalde onda yer etmiş. Netice itibariyle Bedrettin Dalan’a ismimiz
verilmiş, o da bizi davet etti.

Bir Zamanlar Beykoz

Onlara;
“Milletvekili adayı da olmuş bir avukat arkadaş varken bana niye gerek duydunuz?” diye sordum.

1984 yerel seçim çalışmaları.

“Başbakanın talimatı o yönde…” dediler.
“Ali diye bir çocuk, orada sendikacılık yapıyor, onu aday gösterin.”
demişler.
Ben doğma büyüme Beykozluyum. Daha önce anlattığım gibi çok yoğun çalışmalarım oldu. Futbol var, sendikacılık var, iyi işler yaptık sendikacılık hayatımızda. İyi haklar elde ettik. İş hayatının yanı sıra futbol ve
birtakım dernekçilik hareketlerim var. Okul aile birliği başkanlıklarım var.
O zaman birçok okulda görev yaptım. Çekirdekten yetiştiğim için saha
adamıydım yani. Haliyle sürekli insanların içinde olunca tanınıyorsunuz.
Onu mu hesap ettiler bilemem… Büyükler neyi hesap etti, ne düşündülerse beni çağırdılar.
Bedrettin Dalan Bey o zaman il başkanıydı. Aday tespitleri yapılırken
beni davet ettiler, konuştuk.
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“Benim yeterli olduğuma inanıyor musunuz?” dedim.
“Valla yukarıdan emir böyle geldi, sen bizim adayımız olacaksın.” diye
söylenince birkaç gün düşünmek için izin istedim, daha sonra kabul ettim.
Arkadaşlarım, çevremdeki insanlar aday
olmamı tavsiye ettiler. Sendikadan istifa etArkamızda Özal
mek zorunda kaldım ve aday oldum. Seçilme
rüzgârı vardı. 12
sürecinde hiç sıkıntı yaşamadık. Zaten benim
Eylül sonrasında
gibi tanınan çok az arkadaş aday olmuştu. Bir
sendikacılık riskde arkamızda Özal rüzgârı vardı. 12 Eylül sonliydi. Riskli çünkü
rasında sendikacılık riskliydi. Çünkü askeri veaskeri vesayet varsayet vardı. Bir şey yapamıyorsun. Hiçbir şey
dı. Bir şey yapamıyapmadan sendikadan maaşını alıyorsun. Ben
yorsun. Hiçbir şey
onu hazmedememiş ve sendikacılığı bırakmışyapmadan sentım. Sonra toplu sözleşme düzenine geçildidikadan maaşını
ğinde tekrar genel kurul yaptılar. Sendikada
alıyorsun. Ben onu
yine genel sekreter oldum. Sonra da başkanlık
hazmedememiş ve
için istifa ettiğim döneme kadar devam ettim.
sendikacılığı bırakBelediye başkanlığında böylesi bir risk yokmıştım.
tu. Risk başkaydı, yeni bir belediye kuruluyor,
hiçbir mali gelir yok, araç gereç yoktu. Seçim sonrası bunları tespit ediyordum. Seçimden sonra bu anlamda hayli sıkıntılar yaşadık.

Ali Zengin Beykoz Çayırı’nda Paça Festivali’nde.
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Başkanlığın İlk Günü ve
Külüstür Araba
Burada ilçe müdürlüğü yapan emekli bir albay vardı, görevi ondan devraldım. Seçimlerle beraber askerler görevi seçilmiş insanlara terk ettiler.
Seçimleri biz kazandık ve görevi teslim alacaktık. Yeni bir belediye kurulacak, işin riskli yanı da zaten buydu. Ağır bir yükü sırtlanıyorsun, sendikacılık tamam da belediyecilik çok ayrı bir işti. Nereden başlamak lazım,
ne yapılmalı diye düşünüyorsun. Düşünmesine düşünüyorsun da işler hiç
senin beklediğin gibi olmuyor. Zaten yapılması gereken işler önüne kendiliğinden bir bir geliyor. Onu çözüyorsun derken, bir başka mesele ile karşılaşıyorsun. Bu meseleler daha ilk günden başladı.
Albay emeklisi şube müdürü büyüğümüz, “Hayırlı olsun vazifeniz.” dedi.
Onu seçimden sonra ziyaret etmiştim.
“Ne zaman göreve başlayacaksınız?” diye sordu.
Mazbatamı almıştım zaten. “Hemen yarın göreve başlamak istiyorum.”
dedim.
“Ben sizi aldırayım, makam arabasını yollarım size.” dedi.
Beni evin biraz aşağısından alsın dedim. Tarif ettim yolu. Oraları bilen
bir arkadaş yollarım dedi. Tabi 34-35 yaşlarında bir gençsiniz, belediye
başkanı seçilmişsiniz. Ben çocukluğumdan beri giyimime çok dikkat etmeye çalışan bir insandım. Başkanlığımın ilk gününde en güzel takım elbisemi
giydim, makam arabasının beni almasını bekliyorum. Biraz da heyecanlıyım. Makam arabası gelecek, şoför inecek, kapıyı açacak, bineceğim. Sonra ilk günden kafamdaki projeler için çalışmaya başlayacağım. Ben bunları düşünürken sallana döküle bir araba yaklaştı yanıma. Geliyor ama yok
canım diyorum kendi kendime. Adres falan soracaktır diye düşünüyorum
ama resmi plaka… Araba geldi, önümde durdu. Arabaya baktım, her tarafında macun çekilmiş, yamalar yapılmış. Renault 12 marka bir arabaydı.
Şoför indi, ayakta bekliyor. Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. Ne kapı
açan ne baca açan var.
“Makam arabası?” dedim. Başını salladı.
“Evet, buyurun” dedi.
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“Gidiyor muyuz?” dedim.
“Başkanım araba durunca hemen çalışmıyor. Bir sorun var iki gündür.”
dedi.
“Ne yapacağız?” dedim.
“İtersek, vurdurursak belki çalışır…” dedi.
“Peki, itelim.” dedim.
Göreve gideceğim ilk sabah, arabayı itmeyle başladım. İlk icraatımdır.
Araba hareket etmeye başlayınca şoför arabaya bindi. Bir tek ben itmeye
başladım. Arabayı vurduruyor olmuyor, bir türlü çalışmıyor, epey yordu
beni. Aşağı yukarı 150-200 metre civarı ittim ama çalıştıramadık. Sonra
döndüm kahveye… Orada da şimdi rahmetli olmuş bir Mustafa Ağabey
vardı. Ona dedim ki:
“Yahu araba geldi beni götürecek, bozuldu, çalıştıramadık, siz bana yardım ederseniz itelim biraz…”
Sağ olsun geldi, biraz daha ittik, bu defa vurdurunca çalıştı. Ondan sonra makama gittik.

İlk gününüzde böyle bir tablo ile karşılaşınca moral bozukluğu yaşamadınız mı?
Hayatın içinden gelmek çok enteresandır. Daha önce de söyledim, ortaokul tahsilinden sonra okuyamadım. Okumadım değil, okuyamadım. Anlatmıştım, ihtilal dolayısıyla... Babam tutuklanınca zaten biz darmadağın
olduk. Yedi nüfuslu, babamdan başka da çalışanımız olmayan bir aileydik.
Maalesef okuma şansımız olmadı. Kazandığımız okullara da zaten babamdan sebep gidemedik. Yokluk içinde hayatımız devam etti. Özellikle çocukluğumuz çok zordu. Hep halkla beraber oldum. İnsanlara yardım ettim. Pek
öyle kibir yaptığım görülmemiştir. Belediyecilik de aslında kibirli adam işi
değildir. Vatandaş iki günde alaşağı eder insanı. Kim yaşlı, onun torbasını
kapardım elinden, evine kadar getirirdim. Adamı da gerekirse elinden tutar, yukarı doğru yokuşta getirirdim. Öyle bir yapım vardı. Mesela okullarda aile birliği başkanlığı yapardım, gider tuvaletleri kezzapla temizlerdim.
Çalışmak ayıp değil ki. Onu isteyerek gönülden yapıyorum. Bugüne kadar
gelişim de böyledir. Seçilmemde bunun mutlaka faydası olmuştur. Belediye
başkanlığımdan sonra da ayağımdan çizmeyi pek çıkarmazdım.

Bir Zamanlar Beykoz

İlk karşılaştığınız sorunlar nelerdi?
Seçimden sonra en önemli sorun şuydu. Başkanlık makamı diye bize
teslim edilen yer, dört metreye beş metre bir odaydı. Meclis salonu, yani
toplantının yasal olarak yapılması gereken salon dahi yoktu. Ben ilk meclis
toplantısını yapmak için binanın balkonunun altındaki boşluğu demir çerçevelerle doldurarak bir alan çıkarttım. İlk toplantımızı da orada yaptık.
Sandalye de yoktu. Su Ürünleri Meslek Lisesi’nden okul sıraları aldık, getirdik. Oraya koyduk ve ilk meclis toplantımızı yaptık. Toplantıyı yaptık, bir
taraftan da açılması gereken müdürlükler var ama yerimiz yok… Enteresan
bir şey söyleyeyim. 1968 yılında evlenmiştim. Üç metreye dört metre bir
odada nikâhım kıyıldı. Odaya girerken kafamı kapıya çarpmıştım. Aynı oda
hâlâ oradaydı. Bunun gibi bir iki oda daha vardı, tamamı bundan ibaretti.
Eski taş bir bina buldum. O aldığım yerde önce askeri inzibatlar vardı. Bizim yan tarafımız Shell tesislerinin vakfına aitti. Fakat benim incelememde
Boğaziçi 22-7-83 öngörünüm planlarda orasına hizmet binaları yazmışlar.
Bir şanstı bu. Ben de bir arkadaşla beraber İstanbul Askeri Bölge Komutanlığı’na gittim. Dedim ki; “Burada inzibat arkadaşlar var, bizim buraya bina
yapmamız lazım, kanun da bunu zaten belirlemiş. Ama maalesef orada 15-20
tane inzibat görev yaptığı için biz orayı kullanamıyoruz”. Allah razı olsun,
adam derhal boşalttırdı. Ben hemen ertesi gün çalışmaya başladım.
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Bu Köyün Ali’siyiz
Dedim ya ufacık bir oda. Sekreterim de çok ufak bir yerde, bir masa
ve koltuğun sığacağı kadar bir yer, iki de sandalye var. Kıza şunu söyledim. “Bak kızım.” dedim. “Ben buradayken buraya bir vatandaş gelir de
yok dersen, seninle külahları değişiriz. Seninle çalışmam.” dedim. “Benim
kapım kapanmayacak. Adam özelim var dese de kapıyı kapatmam.” Oda
demişken aklıma geldi. Sümerbank’ta çalışırken sendikacılık hayatımdan
önce orada diyaloglarımızın iyi olduğu arkadaşlarımız vardı. Bize ziyarete geldiler. Onlar ziyarete geldiklerinde önümde bir masa var, çekmecesini açamıyorsun. İstanbul Belediyesi’nin tayin ettiği albay oturmuş orada.
Benim arkadaşlar masanın halini görünce kendi aralarında “Yahu öyle
masada oturur mu başkan?” demişler, hediye olarak masa koltuk takımı
getirdiler. İlk başkanlık odama masamı elbirliğiyle arkadaşlarım aldı. Bir
masa, sandalye, bir sehpa, iki tane de koltuk getirdiler.
Odaya geçtik, bizi tanıyan çok olduğu için de gelen giden çok oluyor.
Eee sonuçta bu köyün Ali’siyiz. Mesela aklıma gelenlerden söyleyeyim.
Bir teyze geldi, tam bir Karadenizli. Yaşlı bir anne. Bir de yanında 16-17
yaşlarında çocuk var. Tabii kendinden önce bastonu girdi içeri. Sekreter
kalkmasına gerek kalmadan, buyurun demesine rağmen pat daldı odaya.
Şöyle bir gözlerini kısarak baktı bana, içeride de iki tane daha arkadaş
vardı meclis üyelerinden, şaşırdılar tabii.
“Kimdur pelediye paşkani?” dedi.
“Benim.” dedim.
Yerimden kalktım, buyur anneciğim dedim, oturtmak istedim oturmadı.
“Sen ki” dedi pelediye paşkanisun. Ha bu uşağımın, parasını alıp avucuna sayarsan, anlarım ki sen pelediye paşkanisun.”
“Sen otur ben seni dinleyeceğim. Nereden neyi alacağım?” dedim
Çocuk;
“Ben dekor atölyesinde çalışıyorum. 45 gün çalıştım, para vermeden
beni çıkardılar.” dedi.
Ben maliyeci ya da mahkeme değilim. Ama beni samimi görmüş, bakmaz mıyım ben işine. İşi bilen bir arkadaş vardı.

Bir Zamanlar Beykoz

“Bu çocuğu al, dediği yere gidin. Kimse o iş yerinin sahibi, söyleyin
ona. Bu çocuğun parasını ödesin. Parayı da sen al, anneye teslim et burada. Aksi takdirde, kapatırım onun iş yerini. Öyle söyle ona.” dedim. Geldi,
kadıncağızın parasını verdi, oturdu, sohbet ettik. Bir de güzel kahve söyledim. “Allah razı olsun,” dedi. Dua etti, gitti.
Bunun gibi çok var, mesela ilk geldiğim günlerde yine... Ortaçeşme’den
geçerken baktım birisi araba yıkıyor. Eski bir arabası var. 56 model bir
araba. Sabunlu su yola akıyor. Çağırdım zabıtayı, buna ceza yazın dedim.
Ben ayrıldım oradan, sen misin ona ceza yazdıran. Arabayı yıkayan Hakkı Dayı bir geldi. Öff öff bana bir kızıyor ki;
“Ula” diyor,“belediye başkanı oldun da adam mı oldun.”
“Estağfurullah” dedim “Hakkı Baba, ben ne yaptım ki sana?” dedim.
Kâğıdı salladı masaya. “Al bunu sen öde,” dedi. 12,5 lira ceza yazmışlar. Adam; “Biz baba dostuyuz be, bu yaptığınız ayıp değil mi, ben ne
kazanıyorum ki bu parayı ödeyeceğim.” dedi. Ben ödedim o parayı.
Görevi aldıktan 15-20 gün sonra, 17 Nisan ya da 18 Nisan’dı… Yoğun bir
yağış altında kaldık. Beykoz’da o zamanlar ne asfalt, ne de doğru dürüst
bir altyapı vardı. Bütün Çubuklu, Dedeoğlu mıntıkasına, Üsküdar anayol
güzergâhına ne varsa inmiş… Taş, toprak... Dedim ya belediyecilikte iş
gelir sizi bulur çoğunlukla… Araç yok elimde, kamyon yok, iş makinesi
yok, hiçbir şey yok. Eleman olarak da 20-30 tane temizlik işçisi var.

Bedrettin Dalan ve Ali Zengin.
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Zaten kürekle süpürgeyle olacak gibi değildi. Oturdum ağladım, ne
yapacağımı şaşırdım. Sonra geldim belediyeye, Bedrettin Dalan Başkan’ı
aradım. “Başkanım,” dedim, “içinden çıkılmaz bir durum var. Ben bunun
altından kalkamayacağım galiba.”
Bu hadise seçimden 15-20 gün sonra oluyordu. Dedi ki; “Senin sinirlerin bozulmuş Ali, yanıma gel.” Gittim. Genel sekreter Atanur Oğuz Bey
vardı. Allah rahmet eylesin bir kaza sonucu vefat etti. Bedrettin Dalan
onunla görüşmüş. “Sen git, Atanur Bey’le konuş, o sana yardımcı olur.”
dedi. O gün, siyah, Ford bir araba verdiler bana. Resmi plakalı bir arabaydı. Bir de büyük bir Kawasaki marka loder, yani yükleyici verdiler. Ondan sonra ben buraya zafer kazanmış komutan edasıyla geldim. Makine
de işimizi görebilecek kapasitede. Onu getirdik, makam arabası yaptık.
Benim arabayı da başkan yardımcısı yaptığım arkadaşa verdik. Benim
bir huyum vardı. Sabah ben bir taraftan çıkıyorsam -ki sabah ezanından
sonra biz sokağa çıkardık o zaman- başkan yardımcısı arkadaş aksi istikametten gelmeye başlardı. Telsiz anonslarıyla birbirimizden haberimiz
olurdu nerede ne var, böylece kolaçan ederdik. O zaman kamera sistemi,
belediye şikâyet hattı gibi şeyler yok tabii. Arkadaşlara açık açık söylerdim, benimle çalışacaksanız, bana uyacaksınız. Ben gece çalışıyorsam,
onlar da çalışacak. Erken geleceksem, onlar da gelecek gibi. Böylece birlikte iş yapabilme kabiliyetimiz oluşuyordu. Bunu yavaş yavaş oturtmaya
başladım.

Çakmak Dede Mezarlığı’nda temizlik çalışmaları.

Türk Basın Birliği tarafından
1987 yılında “En İyi Kamu Yöneticisi”
ödülünü zamanın Başbakanı Turgut
Özal Ali Zengin’e takdim ederken.
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İcraatın İçinden
Veya Beykoz Belediyesi
Kuruluyor
Belediye alanının genişletilmesi gerekiyordu. Bu sebepten askeri inzibatı oradan çıkarttırdım. İnzibatın bulunduğu yeri güzelce temizlettim, inşaat yapılır hale getirdim. Gaz depoları vardı orada, gaz depolarını söktürdüm. Tabii yapı işleriyle uğraşıyoruz ama bir taraftan sosyal
işler de bizi bekliyor. Anneler günü yaklaşıyordu. Mutlaka bir yere bir
şey yapmam lazımdı annelerle ilgili. Soğuksu mahallemizdeki meydanda
park alanı gibi bir yer vardı. Oraya bir park yapmaya karar verdik ama
ihale falan yok, kendi işçilerimizle kendimiz çalışarak parkı yapacaktık.
Orada en çok duygulandıran şey şuydu: sırtımda çimento taşıyordum,
baktım yaşlılar da bizim çalıştığımızı görünce gelmeye ve onlar da taşımaya başladılar. Hele yaşlı anneler vardı, onlar da bir şeyler kapıp kapıp
getiriyorlardı. Biz oraya bir park yapıp anneler gününe yetiştirdik. Parkın
adını da “Annem Parkı” koyduk. Herkes söylesin, ne parkı diye sorulduğunda annem parkı desinler. Annem desinler de orası bir buluşma yeri
olunca annem diye diye annelerini hatırlasınlar. Herkes anasının değerini
bilsin… Ben o acıyı yaşadım çünkü seneler önce. Anasızlık nasıl bir şey bilirim.
Parkın adını da “Annem Parkı” koyduk.
Herkes annem diyebilsin, “Neredesin?”,
Herkes söylesin, ne
“Annem parkındayım.”, “Nerede bekliyorparkı diye sorulduğunsun?”, “Annemde bekliyorum.” Annesinde
da annem parkı desinbekleyen, annesine giden insan, annesini
ler. Annem desinler de
hatırlar da kendine çeki düzen vermez mi
orası bir buluşma yeri
hiç. O parka o ismin verilmesindeki etolunca annem diye
ken, biraz da o yaşlı annelerin çalışmaladiye annelerini hatırlarıydı. Uzun zaman ismi öyle gitti, Yücel
sınlar. Herkes anasının
Başkan’dan sonra gelen Alaattin Bey oradeğerini bilsin… Ben
nın ismini değiştirdi, Cumhuriyet Parkı
o acıyı yaşadım çünkü
koydurdu. Annem Parkı ismini, nedendir
seneler önce. Anasızlık
bilinmez kaldırdı. Biz pek çok yerin ismini
nasıl bir şey bilirim.
bir anlam, bir hedefe dönük veriyorduk.
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Sokaklara İsimler Veriliyor
Mesela bir örnek vereyim. Eskiden “Ermeni Mahallesi” diye geçen bir
muhitimiz vardı. Beykoz Korusu’na doğru giderken, askeriyeye, itfaiyeye
doğruydu bu muhit. Çocukluğumuzda orada Rum ve Ermeniler yaşardı.
Oraya bir isim verme gereği hissettim. Sokaklara isim teklifleri çoğu zaman
halktan gelir. Beykoz’da Cumhuriyet Halk Partili bilinen ama hizmet üretirken partiyi falan bir tarafa bırakıp hizmet üretme bilincinde olan rahmetli
ağabeyimiz vardı. İsmi Mehmet Yavuz’du. İl genel meclis üyeliği yapmış bir
ağabeyimizdi. Oraya onun ismini teklif ettim. Mecliste arkadaşların bazıları;
“Niye onun ismini veriyorsun, onlar başka partiden” deyince; “Biz kimin
belediye başkanı seçildik, siz kimin belediye meclis üyesi seçildiniz, burada yaşayan insanların değil mi? Burada yaşayan, hangi görüşe sahip olursa
olsun insanlara faydalı olmuş insanların isimlerini buraya vermek istemiyor
muyuz, istiyoruz. O zaman bu insanın faydasını biz gördük, buradaki insanlar da gördü. Şimdi de rahmetli oldu. Onun ismini verdik.” dedim.
Daha sonraki günlerde Beykoz formasını terletmiş, hangi branşta
olursa olsun Millî Takım’a seçilmiş, (Millî Takım’a değilse de takımlara
seçilmiş) voleybol, basketbol ya da futbol, hangisi olursa formasını terletmiş insanların isimlerini bu sokaklara verdik. Belediye meclis üyesi
olmuş, il genel meclis üyesi olmuş insanlardı bunlar. Hizmet etti bu insanlar sonuçta.

Kelle İbrahim ve isminin verildiği cadde.
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Beykoz Korusu İhya Ediliyor
Kendi dönemimde Beykoz Korusu’nu ihya ettirdim. Beykoz Belediyesi’nden para harcayarak değil, sağ olsun Bedrettin Dalan destek oldu.
Büyükşehirdeki arkadaşlara koruyla ilgili bir proje çizdirdim ve Dalan
Başkan’a sundum. Beykoz Korusu ve diğerini Büyükşehir’e yaptırdık.
Beykoz Korusu’nun eski adı Abraham Paşa’ydı. Oranın isminin değiştirilmesi gerektiğini düşündüm. Mesela o konuyu getirdiğimde SODEPli
Ayfer Atay abimiz kalemiyle vurdu masaya. “Ben bugüne kadar Ali Zengin ne getirdiyse evet dedim, ama bugün evet demeyeceğim.” dedi. Ben
de söz aldım. Bugüne kadar evet dediği bütün konulara teşekkür ettim.
Peşinden dedim ki:
“Benim yaptığım araştırmaya göre Abraham Paşa denen adam Osmanlı sarayına tavla sayesinde girmiş. Verdiği hediyeler sayesinde saraya alınmış ve paşa unvanı verilmiş kendisine. Abraham Paşa Korusu’nun
adı oradan geliyor. Buraları da padişahla oynadığı tavla sonucu kazandığı, yani kumar sonucu kazandığı rivayet ediliyor. Böylesi bir adamın
isminin Beykoz’da yaşatılmasına ben karşıyım.” dedim. Tekrar söz aldı ve:
“Sözümü geri aldım, destekliyoruz.” dedi.
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Belediyeye İş Makineleri Geliyor
Mantıklı her proje meclisten geçer. Daha önce de anlattım ama benim
bir ödül meselem var. 3 Mart 1987’de İstanbul’da çok anormal bir hava
oldu. Karardı, kızardı, gök gürlemesiyle birlikte büyük bir kar fırtınası
başladı. Hava birden soğudu. Her yer kar oldu, 14 gün, büyük müesseseler, okullar bile tatil edildi. Yolların açılması için tuz yok; araçlar, otobüsler hareket edemiyor. Vatandaş evinde mahsur kaldı. Beykoz’un Küçüksu’ya kadar bize ait olan o zamanki bölgesinde tuhaf bir şey yaptım.
Deniz suyunu vidanjörlerle o sahilde gezdirdim tankerlerle. Deniz suyu,
tuzlu su. 1987 yılında, kamu görevlileri arasından dört belediye başkanı
“Yılın Belediye Başkanları” unvanlarını aldı.
Kimlerdi bunlar? Bedrettin Dalan, Kartal BeGeldiğimizde bir
lediye Başkanı Ali Duranoğlu, Eski Keçiören
tane ambulans
Belediye Başkanı Gökçek ve ben. Ömer Hakkı
koymuşlardı,
Us ödülünü verdiler bize.
tekerlekleri yoktu.
Belediyecilikte her şey önünüze hazır gelTakozlar üzerinde
diğinde iş yapmak çok kolaydır. Lakin elde
bizi bekliyordu.
hiçbir şey yok iken bir hizmet ortaya koymaBirkaç tane çöp
ya çalışmak son derece zordur. Biz yokluk zaaracı vardı ama
manlarında bir yapı kurmaya çalışıyorduk. Bir
Büyükşehir’in
binanın temelini atmaya çalışmak gibiydi bu
uhdesindeydi.
durum. Yoğun emek isteyen ama bina tamamlandıktan sonra toprağın altında kalan ve göze
görünmeyen şeylerdir bunlar. 79 parça iş makinesi ve araç teslim etmiştim. Keşke o zamanki fotoğraflar çekilseydi. Geldiğimizde bir tane ambulans koymuşlardı, tekerlekleri yoktu. Takozlar üzerinde bizi bekliyordu.
Birkaç tane çöp aracı vardı ama Büyükşehir’in uhdesindeydi. İSTON’un
yönetim kurulu üyesiydim. Bedrettin Bey de öyleydi. İlk maddemiz karar
defterinde şöyleydi. “Yönetim kurulunda olan kişiler huzur hakkı almayacaklardır.” Huzur hakkı almadık.
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Gençler Boş Kalmasın Diye...
Bunun dışında futbol sahalarına çok önem verdim. Futbol sahası yapmak önemlidir. O zaman gençlerin sosyalleştikleri bir şeydi futbol. Beykoz Kulübü’ne bir tane stad yaptım. Şimdiki stadı Yücel Başkan yeniledi.
Mesela Kavacık Sahası, Çubuklu, Paşabahçe, Ortaçeşme Sahası, bunları
hep spora önem verdiğim için yapmıştım. Askerde erleri toplarlar, taşları
oradan oraya taşıtırlardı. Sordum bir gün: “Komutanım neden böyle yapıyorsunuz, birisini bu tarafa, birini diğer tarafa.”, “Boş kalmasınlar diye
yapıyorum. Boş kaldıklarında sorunlar ortaya çıkmaya başlar.” demişti.
Gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmanın tek yolu bana göre onları güzel işlerle meşgul etmektir. Gerçi şimdiki gençler kendi meşguliyetlerini
kendileri belirliyorlar ama olsun.
Bu amaç için kapalı spor salonu yaptırmıştım. Beykoz Belediyesi’yle Paşabahçe Stadı arasında kalan spor salonu benim
zamanımda yapılmıştı… Onu bitirdim, camları kalmıştı, benden
sonra camları takıldı. Hizmete
açıldı. Aynı şey stat için de geçerlidir. Statta her şey bitmiş,
çimler de yetişmişti.

İnsanların en büyük derdi çocuklarının istikbalidir. Bu yüzden,
çocukların okuması için okullara
yardım ederdik. Öğretmenlere
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde eğlenceler yapardık. Tabii o
zamanın şartları ile şimdinin
şartları aynı değildi. Bugün Beykoz Belediyesi gelir bakımından
bana göre en iyilerden birisidir.

İnsanların en büyük derdi çocuklarının istikbalidir. Bu
yüzden, çocukların okuması için okullara yardım ederdik. Öğretmenlere
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde eğlenceler yapardık. Tabii o zamanın
şartları ile şimdinin şartları aynı değildi. Bugün Beykoz Belediyesi gelir
bakımından bana göre en iyilerden birisidir. Çünkü 2B arazilerle büyük
girdi sağladı. Bizim bu yaptığımız işler, şimdi yapılanlara bakınca azımsanabilir ama biz elimizden geleni yapıyorduk. Mesela ağaçlandırma yapardık. Tarihi mezarlıkları vatandaşla temizlerdik. Bizim dönemimizde iş
yerinin önünü süpürmeyen esnaf yoktu. Bizim dönemimizde nüfus yüz
bin civarındaydı. Şu an iki yüz elli bini buldu.
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Belediyenin Kaynakları Artıyor...
Şimdi gelelim bina meselesine… Beykoz Belediye binasını yapacaktım.
Projeleri hazırlatmıştım. Ancak kafamda bir şey vardı. Ben buraya belediye
binasını yapacağım ama aynı zamanda öyle bir yer yapmalıyım ki Beykoz’un
bütün resmi kurumları bir arada olsun. Vatandaş geldiği zaman belediyedeki
işini hallettikten sonra, mesela adliyede işi varsa adliyedeki işini de çözsün.
Kaymakamlıkla, nüfusla, tapuyla artık nerede işi varsa hepsini çözmeli diye
düşündüm. Bunları bir araya toplayacak iki proje hazırladım. Ama ikisi birbirinin aynısıydı. Yani bugünkü belediye binasıyla, arkadaki kaymakamlık binası
ve adliye binasını bir araya toplama gayesindeydim. Tabii benim önce kendi
işimi çözmem lazımdı. Öteki valiliğin işiydi. Yani zaten gücü olmayan bir belediyeydik. Benim tutup da kaymakamlık binasını yapacak halim yoktu. En
Belediye başkanlık maazından bu işe gücümüz yetmezdi.
aşım üç yüz bin liraydı. En
Büyükşehir Belediyesi’nde Grup
Başkanlığı yapıyordum. Orada hayli
etkiliydim. Herkes beni sever, sayardı. Belediye binasını Büyükşehir’e
yaptırdım. Atanur Bey o işi çözdü.
Ondan sonra da bizim proje doğrultusunda belediye binasını ihale
ettiler. 1988 yılında belediye binasını
bitirip içine girdik.

fazla kim maaş alıyorsa belediyede, mesela teknik başkan
yardımcısı alıyor, onun
maaşının üzerinde maaş
ödemesinler bana derdim.
Çünkü adam iki üniversite bitirmiş, yüksek lisans yapmış,
hem mühendis hem mimar...
O adam benden fazla para
alabilir ama ben ondan
fazla para alamam.
“Hakkım değil benim bu.”

Bu arada, her geçen gün iş makinesi sayısını artırmalıydık, çünkü
belediye demek biraz da iş makinesi demektir. Süreç içerisinde Caterpillar marka iş makineleri de aldık. Belediyenin kaynaklarında da ciddi bir
artış gerçekleşiyordu. İSVALT, İSTON, İSBAK gibi şirketleri kurduk ve bu
şirketlerin %3 hissesini Beykoz Belediyesi olarak satın aldık. %3 İSVALT,
%3 İSTON, %3 İSBAK’a Beykoz Belediyesi ortaktı. Bu ortaklıktan gelen
kaynakla o Caterpillar makineleri, kamyonları, iş makinelerini sıfır olarak
aldık. Daha doğrusu Büyükşehir’e aldırdık ve onlara borçlandık. Görevi
1989’da devrettiğim zaman müteahhide, işçiye, memura, SSK veya Büyükşehir’e, hiçbir yere borcum yoktu. Oraların %3 hissesi ile ödemiştik.
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Hazır nakit parayla beraber, alacaklarımızın toplamı 54-55 milyardı.
Dönemimde dört yüz civarı personel istihdam edildi. Bu saydıklarım için
ciddi bir kaynak oluşturulması gerekiyordu ve şükür ki oluşturuldu. Diğer
taraftan tabela vergisi, emlak vergileri ile gelirler yavaş yavaş artmaya
başladı. Tüm bunlar uzun gayretler sonucu oldu. Belediye başkanı olduğum ilk zamanlarda ne belediye kanunundan ne belediyecilikten haberim
vardı. Ama sahaya girince haliyle her şeyi öğreniyorsunuz, hizmet nasıl
yapılır, hizmete kaynak nasıl oluşturulur, derken bir süre sonra işler kendiliğinden yürümeye başlıyor. İlk başta da dediğim gibi sizin işi bulmanıza
gerek yok, iş veya sorun sizi buluyor ve siz işten kaçmazsanız o iş size
nasıl üstesinden gelebileceğinizi de öğretiyor. Bir süre sonra sorun çözme kabiliyetinizin arttığının farkına varıyorsunuz. Gözünüzde büyüyen
meseleler bir anda küçük sorunlar haline geliyor. Benim karakterim biraz
böyle… İşlerin üzerine gitmekten korkmuyorum. Belki de çocukluğumdan
beri hayatın içinde olmamdan kaynaklı bir durumdur. Ama bazen de insan, o işlerin üzerine doğru yürürken bazı şeyleri de ıskalayabiliyor. Bu
ıskaladığımız da maalesef genelde ailemizin işleri oluyor. Sırtınıza bir sorumluluk aldığınızda çıkıp da diyemiyorsunuz, “Benim ailem var, onlara
vakit ayırmam lazım.”
Bu biraz seciye ile alakalı bir durumdur sanıyorum. Biz birlikte yaşadığımız insanların tamamını ailemiz gibi görmeye alışmışız. Onların
hiçbirini kendi annemizden, babamızdan, evladımızdan ayırmamışız.
Onların sorunlarını çözmek için bir göreve soyunmuşuz. Kimse de alnımıza silah dayayıp zorla “Sen belediye başkanı olacaksın.” dememiş.
Bu yüzden sorumluluğu yerine getirmek gerekiyor. Sendikacılığımda da
aynıydım. Eve pek zaman ayıramazdım. Üç beş saat uyur, tekrar sahaya
çıkardım. Çocuklarımla bile ilgilenemedim. Oğlum burada lise okuyordu.
Lise ikide iki yıl üst üste sınıfta kaldığı için okuldan atıldı. Ben belediye
başkanıyım. Bana çok kızanlar vardı; “Oğlunu okutmadın. Gidip konuş,
1 puan verseler geçiyor çocuk sınıfı. Mesela 2 vermiş, 3 verse geçiyor
sınıfı.” diyorlardı. Kulak asmadım. Herkesin çocuğu nasıl okuyorsa benim
çocuğum da öyle okusun istedim. Yani ben adalet böyle tecelli etsin istedim. Ben bir başkasına iltimas geçmedim, kendime de birilerinin iltimas
geçmesini istemedim. Adaletsizlik yapmadım. Benimle çalışan yüzlerce,
binlerce insan oldu. Bilerek hiç kimsenin hakkına tecavüz etmedim, hakkını yemedim. Bilmeyerek yaptığım hatalar olmuş olabilir ama o zaman
da helallik alırdım.
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Beykoz Belediyesi binasının temel atma töreni

Belediye başkanlık maaşım üç yüz bin liraydı. En fazla kim maaş alıyorsa belediyede, mesela teknik başkan yardımcısı alıyor, onun maaşının üzerinde maaş ödemesinler bana derdim. Çünkü adam iki üniversite bitirmiş,
yüksek lisans yapmış, hem mühendis hem mimar... O adam benden fazla
para alabilir ama ben ondan fazla para alamam. “Hakkım değil benim bu.”
diye hep böyle davranmışımdır.

İcraatın İçinden Veya Beykoz Belediyesi Kuruluyor

Rüşvet Alan da Veren de
Lanetlenmiştir
Gittiğim kahvelerde, sohbetlerimde hep şunu söylerdim: “Rüşvet haramdır, ahlaksızlıktır, namussuzluktur. Alan kadar veren de namussuzdur.” derdim. “Kim sizden rüşvet isterse bana gelin.” derdim ama sadece
demekle olmuyor, dediğini uygulamak da gerekiyor. Bir gün, ayağında
yarım lastik pabucu olan bir vatandaşımızdan belediyecilerim rüşvet istemiş. Bu gariban geldi bana. “Ev yapıyorum, benden para istiyorlar.”
dedi.
“Ne kadar dedim?”
“500 bin lira…”
“Nerde yapıyorsun evi?
“Çubuklu’da…”
Adresini verdi. Ben de yardımcımı çağırdım. Bir de emniyet amiri vardı, o zaman emniyet daha müdürlük olmamıştı, onları çağırdım. Maaşımı
da yeni almıştım, 300 bin liraydı.
“Sen bu adamlara bu parayı vereceksin.” dedim.
Paranın seri numaralarını aldık. Numaraları üç nüsha yaptık. Yardımcıma da dedim ki;
“Zabıtaları bu akşam bir vesileyle bir iki saat burada tut. Sen onlarla
sohbet et, ben bu işi bu gece halledeceğim.”
Cürmü meşhut yaptık. İşin komik tarafı benim maaş gitti. O ay maaş
alamamış gibi oldum. Kanunen böyleymiş, dört ay sonra teslim aldım.
Adliyeden teslim ediyorlarmış. O insanları yargılattım. Ağır cezada yargılandılar. Adamlar yargılandı, daha sonra geldiler, tekrar görev istediler.
Bunların içinde iki zabıta vardı, benim kanaatime göre de onlar bu işin
başını çekiyordu. İkisini zabıtalıktan attırdım. İçlerinde bir tane işçi vardı.
Onu da kendime göre hayli cezalandırdım. Ama ekmeğinden etmedim,
edemedim. Çünkü 3-4 çocuğu varmış, biraz cezalandırdım, ağır işlerde
çalıştırdım.
Belediyecilikte bu da geldi başıma… En acısı şu: Ben onları yargılatan
adamdım. Tabii adliye yargılıyor ama itiraflarını da zapta geçiren benim…

83

84

Ali Zengin Kitabı

Ağır cezaya gittiğimiz zaman orada bir babanın evlatlarını suçlamasına
benzer hisler yaşadım, çok acı çektim. Hata yapmışlar, karşımda iki büklüm duruyorlar, kendilerini savunacak bir tarafları kalmamış, aşağılık bir
iş yapmışlar lakin gel gör ki aynı ailenin içindesin. Evladını reddeden bir
baba gibisin. Reddediyorsun ama için de kan ağlıyor, “Nasıl benim evladım böyle bir şey yapar.” diye.
Ağır cezaya gittiğimiz
zaman orada bir babanın
evlatlarını suçlamasına
benzer hisler yaşadım, çok
acı çektim. Hata yapmışlar, karşımda iki büklüm
duruyorlar, kendilerini
savunacak bir tarafları
kalmamış, aşağılık bir iş
yapmışlar lakin gel gör
ki aynı ailenin içindesin.
Evladını reddeden bir baba
gibisin. Reddediyorsun ama
için de kan ağlıyor, “Nasıl
benim evladım böyle bir şey
yapar.” diye.

Gerçi benden önce girmişler işe
ama olsun. Bir tanesi benim dönemimde girmişti. Çok zordu benim
için, çok ağırdı. Ama yapılması gerekiyordu. Çünkü zulmettikleri, rüşvet
istedikleri de ana baba bir olmasa da
kendi kardeşleri değil mi? Kardeş değilmiş demek ki. Bu fikirde, bu ahlakta
olsalar, bunu yapamazlardı. At sahibine göre kişnesin istedim. Yani ben
neysem, çalışanlar da öyle olmalıydı.
İfadeye gittiğim zaman o insanların
çocuklarını hazırlamışlar, ayaklarıma
sarılıyorlardı. Hepimizin çoluk çocuğu
var. Aileleri, çevredekiler, çok gelen
giden oldu. Hatta onların içinde benim
çok samimi bir arkadaşımın eniştesi
vardı. Herkes cezasını çekecek dedim.

İcraatın İçinden Veya Beykoz Belediyesi Kuruluyor

Bizim Ali İçeride mi?
Bana gelip başkan diyenin sayısı çok azdı. Yani diyalog kurduğum insanlar “Bizim Ali içeride mi?” diye sorarlardı sekretere. Bunun zorlukları
da oluyor tabii… Belediye başkanlığı sadece insanların gönlünü fethetmek değil ki, devletin de yasaları var, onlara da insanlar uymak zorundadır. Mesela daha önce bahsettiğim Hakkı Baba’nın 12,5 liralık cezasını
öderim, cebimde var ödedim, derim. Lâkin devletin yasasını ihlal etmişse
yapacağım bir şey olmaz, bunu anlatırım. O insan bana gücenmesin kırılmasın diye, gereğini bir saat de olsa oturup anlatırdım.
Mesela adam geliyor:
“Sen istersen yaparsın. Oğlumu işe al.” diyor.
“Tamam iş bulayım.” diyorum.
“Bulma, işe al.” diyor.
“Tamam belediyeye alayım, ne iş yapacak bu çocuk?” diye soruyorsun.
Diyor ki “Şoförlük eder.”
“Ağır vasıta ehliyeti var mı?” diyorum.
“Ne ağır vasıta ehliyeti, benim taksiyi kullanıyor.” diyor.
Böyle ipe sapa gelmez bazı şeyler geliyordu. Mesela adam ev yapmak
istiyor. Ev yapacağım diyor, tamam yap diyorsun. Kanunen yüzde 33
eğim vardır çatılarda. Çatılarda eğim fazla olursa akmasını önlüyorsun
çatının. Yüzde 33’ten fazla eğim yaptığın zaman oluklarda ufak yapraklar
dolduğu anda içeri atar suyu. İki sıra kenardan koyalım. Eğim biraz daha
fazla olsun, diyor adam. Adam gelmiş, bir tarafı beş sıra olsun diyor. “Kanuna aykırı olmadan git yap.” diyorsun; ama adam tuğla ile değil, diyelim
ki Ytong’la beş sıra yapıyor. Ytong’u da yan koymuyor dik çıkıyor bu
sefer. Yani kata iblağ ediyor. Bunu yıkmak zorunda kalıyorsun. O zaman
da adam; “Hem yap dedi hem de yıktı.” diye çıkışıyor. Yahu yap dedik de
kanunu arkadan dolanıp kafana göre yap demedik ki…
Bir insanın köyünde bu işi yapması çok zordur. Ben burada doğup
büyüdüğüm için çok zordu. Olur olmaz şeyler getirirlerdi. İllaki yapacaksın diyenler olurdu. Al bu çocuğu yetiştir diyor, mesela birisi… Ne
konuda yetiştireceğim diyorsun. Operatör olsun, iş makinesi kullansın
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diyor. Milyonluk makineyi ona nasıl öğrensin diye vereyim. Adamın ağır
vasıta ehliyeti vardır. Öyle bir adam olur, zaten kullanıyordur da daha ustalaşsın dersin, ama öyle değil ki. Ben ilk geldiğim sene 400 adam aldım
Beykoz Belediyesi’ne. Teknik adam bulamıyorduk.
Benim danışmanlık zamanımda da gelenler oluyordu. “Ya Ali Bey, sen
istersen yaparsın.” Olmayacak iş söylüyor size. Bu zor, çok zor… Mesela
ben küçük binadayken odacıma derdim ki, şu geçen talebeleri al buraya
getir. Küçük bir salon yapmıştık. Yirmi, yirmi beş kişilik bir toplantı salonuydu. Onlarla sohbet ederdim. Ben çok değer verirdim; genci, ihtiyarı
dinlerdim. Yaşlıların tecrübesinden, çocukların zekâsından istifade ederdim. Vatandaşla ilişkim kopuk değildi ama kanunun emirleri söz konusu
olduğunda orada ilişkiler kanuna göre oluyor, lakin adam anlamak istemiyor yahut ilişkileri birbirine karıştırıyor.

İsterseniz kalkalım. Hani o gidip görelim dediğiniz yerler
vardı, oralara gidelim diyorum. Çaylarımızı içiyoruz. Ardından dışarı çıkıyoruz. Başkan bana bir yeri göstermek istiyor. Gideceğimiz
yerin bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Söylediği
mekânı görmek için arabaya binip harekete geçiyoruz. Giderken o
konuşuyor, ben kayda alıyorum. Her gördüğü mekânda bir yaşanmışlık var âdeta. Evlenmeden önce ezan okuduğu caminin önünden
geçiyoruz. İşte diyor burasıydı benim ezan okuduğum, kayınpederin beni dinlediği cami... Ve anlatmaya devam ediyor.

Akbaba Merkez’de 1950 yılında yapılmış bir cami vardı, onu yıkıp yeniledik. Çeşmeyi de yeniledik. Camiyi yıkarken birkaç adam karşı çıkıyor,
“camiyi yıktırmayız” diyorlar.
“Dedemiz babamız elleriyle bu camiyi yaptı, niye yıkıyorsunuz?” diyorlar.
“Ne diyorsunuz?” dedim.
“Camiyi yıktırmayacağız.”
“Sebep nedir?” dedim.
“Sebebi, burasını dedelerimiz elleriyle yaptı.”

İcraatın İçinden Veya Beykoz Belediyesi Kuruluyor

“Babanızın aldığı tarlaları satmasını biliyorsunuz da camiye gelince
mi dedeleriniz, babalarınız aklınıza geliyor.” dedim. Orada operatör de
bekliyordu, hemen yık dedim. İleride Kırklar Sultan Türbesi var, orayı da
restore etmek istedik ama ona da karşı çıkanlar oldu, gönlümüzün istediği gibi yaptıramadık.

Beykoz’da su kaynakları çok fazladır. Meşhur Karakulak Suyu’muz
vardır, padişahların içtiği sudur bu. Deliosman Suyu yine mükemmeldir.
Karakulak’ın suyu dağlardan geliyor ama Deliosman Suyu ondan daha
iyidir.
Su yollarının ıslahını yaparken çok emek verdim. Mesela Riva Deresi’nde eskiden köprü falan yoktu. Orada bir mavna vardı. Mavnaya biniyorduk, içine de iki üç tane araba koyuyorlardı, yani o zaman araba kıtlığı
da var, şimdiki gibi değil. Araba ya da motosiklet varsa motosikletle geçip
gidiyorduk karşıya.
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Köylere Otobüs Seferleri Koyduk...
Başkanlığım zamanında Beykoz’un yüzölçümü 450 km2’ydi. Hüseyinli, Sırapınar, Ömerli bunlar hep Beykoz’a dâhildi. Beykoz ilçesinde yirmi
köy, yirmi beş mahalle vardı. Şimdi tamamı statü olarak mahalle oldu. O
zamanlar köylere otobüs yoktu. En basitini söyleyeyim. Fener Poyraz’a
otobüs çıkartamıyordum, İETT vermiyordu. Müşteri yok diyordu. Ben
otobüslerden birini geçici olarak kiraladım, kendim şoförünü koydum, biletçi de koymadım, şoförün yanına kilitli bir kumbara yaptırdım. Muhasebecim sabah geliyor kapatıyor, akşam açıyor. Sırf ispat olsun diye, buraya
otobüs müşterisi olduğunu göstermek için bunu yaptım. Muhasebeciye
açtırdım. Beykoz’un Kılıçlı köyüne otobüs koyunca bir yaşlı amca bana
şöyle dedi: “Allah razı olsun senden, çocuklarımız okula gidemiyordu.”
Benim meselem okuldu zaten. Okula gidemedim, gidememenin ne demek olduğunu iyi bilirim. Aynı zamanda ulaşım ve iletişim yoksa orası
sana ait değildir. Hani meşhur sözdür ya gidemediğin yer senin değildir,
diye. Gidemiyorsak, ulaşım yoksa, iletişim yoksa orası bize ait olmuyor.

İcraatın İçinden Veya Beykoz Belediyesi Kuruluyor

Beykoz’a Telefon Geliyor...
Bir seferinde Özal, Anadolu Kavağı’na gelmişti. Telefon istedi,
“Burada telefon yok.” dedim.
“Nasıl olmaz?” dedi.
“Ne diyorsunuz Başbakanım.” dedim. “Ben belediye başkanıyım, benim evimde bile telefon yok.” dedim.
“Sen ciddi misin?” dedi.
“Evet.” dedim.
Ertesi gün sabah saat dokuzda Üsküdar’dan bölge müdürünü bana
yolladı. Bölge müdürü:
“Başbakanın talimatıdır, bana en azından 2.000 kapasiteli bir yer bul,
oraya santral kurayım.” dedi.
Hazır yerim yoktu. Beykoz Çayırı’nda
sadece cumartesiden cumartesiye kurulan
halk pazarının zabıtalar için kullanılan kulübesi vardı. Onlara verdim. 2.000 telefon çıkardılar, birisi de benim evime geldi. Kavağa
da geldi. Daha sonra büyük bir santral diye
onlara Beykoz Çayırı’nda, Çayır Caddesi’nde bir yer önerdim. Hâlâ o santral oradadır.
Bir de Paşabahçe’de santral yeri olarak bir
yer verdik. Orası da hâlâ faaldir. Öyle işte...
Araba, personel vs. olmadığı gibi telefon bile
yoktu, birçok şeyi kendimiz hallediyorduk.
Mesela Anadolu Kavağı yasak bölgeydi,
çivi bile çakamazdın eskiden. Özal gelinceye
kadar. Özal o yasak bölgeyi kaldırdı.
“Askeriye kendi alanını yasaklasın. Milletin ikametgâhlarının olduğu yeri, yolunu kaldıramazsınız kardeşim, öyle şey olmaz. Kendinize mal edemezsiniz.” dedi.

Araba, personel vs.
olmadığı gibi telefon
bile yoktu, birçok şeyi
kendimiz hallediyorduk. Mesela Anadolu
Kavağı yasak bölgeydi, çivi bile çakamazdın eskiden. Özal
gelinceye kadar. Özal
o yasak bölgeyi kaldırdı. “Askeriye kendi
alanını yasaklasın.
Milletin ikametgâhlarının olduğu yeri,
yolunu kaldıramazsınız kardeşim, öyle şey
olmaz. Kendinize mal
edemezsiniz.” dedi.
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Müjde! Sokağımıza Asfalt Geldi...
O zamanlar hizmete ulaşmak zahmetliydi. Biz geceleri asfalt dökerdik, yani gündüz yetişmiyordu… Ekipleri vardiya yapardım. Gece de asfalt dökerdik. Kendim de başlarında olurdum. Bugün gece vakti bir asfalt
dökmeye kalksanız sizi şikâyet ederler. O zaman bayram ediyorlardı. Burası şube müdürlüğüyken bir kamyon asfalt bulduğumuz zaman, davulla
zurnayla döktürüyorlardı. Biz öyle yerlere asfalt döktük ki vatandaşlar;
börek, çörek, çay hizmetimizi yapıyorlardı.
Şimdikiler de “Asfalt dökecek geceyi mi buldunuz” diye şikâyet ediyorlar. Top oynadığım döneme bakıyorum ben. Aydın sahası kum, İskenderun taş mıcır, İzmir Alsancak kömür tozu, Zonguldak kömür tozu, yani
çim sahaya, güzel sahalara bile Özal döneminde kavuştu bu millet, şu
anda zirvede. Biz köylere bile saha yaptık, eski köylerimizin hepsinde
futbol sahamız var. Yani en azından çocukların oynayabileceği sahalar
yaptık, standart sahalarımız vardı.
Mesela bir nikâh dairesi yaptırdım. Dillere destandı. Çok güzel bir nikâh
dairemiz vardı. Bütün toplantılarımızı o nikâh dairesinde yapardık. Nikâhlarımızı kıyardık, hatta düğünlerimizi yapardık. Daha önce kafamı yardığım
alçak tavanlı bir odada benim nikâhım da kıyılmıştı. İmkânlar dâhilinde yapabildiğim her şeyi yapmaya çalıştım, çünkü ilk olmak çok zordur.

Beykoz Belediye Düğün Sarayı açılışında Ali Zengin ve İstanbul Valisi B. Cahit Bayar.

İcraatın İçinden Veya Beykoz Belediyesi Kuruluyor

ŞOK Program, Yerinde Hizmet...
Danışmanlık zamanında da hizmete devam ettik. Belediyecilikte Muharrem Bey zamanında “ŞOK Program” diye bir program yaptık. Bir
mahalleye gidiyorduk. Belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları,
belediye birim müdürleri, meclis üyeleri, temizliğinden sağlığına kadar
her şeyi yapıyorduk orada. Yolun asfaltından okulun duvarına kadar her
türlü problemi şok bir baskınla çözüyorduk. Önceden tespit ettiğimiz eksiklikleri o mahallede, meclis üyesiyle, muhtarla yerli yerinde tespitler
yaparak onları programa yazıyorduk. O gün orası bayram yeri gibi oluyordu. Ne oluyordu, belediye başkanı halkla bütünleşiyordu. Bunu 15
günde bir yapıyorduk. ŞOK Program diye. Bu çok başarılı oldu bana göre.
Başarılı olmasaydı zaten tutmazlardı bu işi. Düşünün ki mahallenize ilçe
başkanı gelmiş, belediye başkanı gelmiş, derdini anlatabiliyorsun. Adamın boynuna sarılıyorsun, “Gel bakalım, nerede o şikâyet ettiğin yer?”
diyebiliyorsun. Hem siyasi bakımdan hem de belediye bakımından çok
güzel işler yaptık. Ve vatandaş da memnundu. Sokaklar yıkanıyordu, temizliği yapılıyordu. Ne bileyim, ağaçlar budanacaksa budanıyordu, asfalt
gereken yer varsa asfalt dökülüyordu. Beton dökülecekse beton dökülüyor. Yani aklınıza gelen her şey, kültür sanat hizmetleri de dâhil. Yani
orada sağlık, kan tahlilleri yapılabiliyor, göz muayeneleri yapılabiliyor,
sağlık otobüslerini getiriyorsun. Dört dörtlük hizmetti yani.

Yeni Mahalle halk toplantısında Ali Zengin. (1986)
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Salaş bir yer var mesela, yıkıyoruz, o gün park yapıyoruz, akşam geliyor vatandaş işinden; bakıyor ki orası yıkılmış, yerine park yapılmış. Bu
sokak çamur içindeydi ya da alt yapısı kötüydü, asfaltı bitmiş görüyor
adamcağız. Öyle bir program yaptık. Yücel Başkan zamanında “Anında
Hizmet” diye değiştirdik ismini. Sonra yapıldı mı bilmiyorum.
Yücel Başkan’ın Anadolu Kavağı’nda belediyeye bir yer almasına vesile oldum. 6 dönümlük müstakil tapulu bir yer.
“Bu fiyata burada yer bulamayız, altı dönüm yer var. Burada adam bir
şey yapamıyor, biz alalım.” dedim.
“Çok pahalıdır.” dedi.
“Ben ucuza alacağım.” dedim. 200 bin liraya adam ile anlaştık, 8 bin
lira da vergi kestik, 192 bin liraya yeri almış olduk. Sonra orayı Büyükşehir’e verdik. 7 trilyona aldı Büyükşehir, dolayısıyla o kaynak Beykoz Belediyesi’nin kasasına girdi. Diğer taraftan da oraya futbol oynanacak halı
sahalar yapıldı, gençlerin spor yapacağı alanlar yapıldı. Yine Beykoz’da
kaldı orası, kaçacak değil ya. Şahıs mülkü olmaktan çıktı, milletin mülkü
oldu. Yani bazı şeyler vardır, böyle durumlarda “Beykoz gitti, Büyükşehir
Belediyesi’ne verdi” derler. Kim kime veriyor, hepsi bizim değil mi?

Halk toplantısında Ali Zengin. (1985)

İcraatın İçinden Veya Beykoz Belediyesi Kuruluyor

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Yapılırken Yaşananlar
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün inşası başkanlık dönemime rastlar.
1974 yılında yapılan, eski adıyla Boğaziçi Köprüsü’nden sonra yine aynı
Küçüksu Çayırı’nı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çalışmaları için Büyükşehir Belediyesi ilgililere tahsis etmişti. Tabii bu duruma ben müdahil oldum. Bedrettin Dalan’a gittim, dedim ki:
“Başkanım bu böyle olmaz. Siz, bunu kullanın, eski haline getirirsiniz
demişsiniz ama bu ne protokole bağlanmış ne başka bir taahhüt var. Oturup bir konuşalım.”
“Tamam.” dedi.
Bakanlığa bilgi verildi. Beykoz Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi,
Bedrettin Dalan, Karayolları Genel Müdürü gibi paydaşlarla bir toplantı
yapıldı. Toplantı öncesi ayaküstü başkana dedim ki:
“Sayın başkan, siz nasıl olsa bu alanı tahsis etmişsiniz. Şimdi onun
üstüne fazla bir şey konuşmazsınız. Lütfedin de ben o işi konuşayım. Siz
de herhangi bir olumsuz durum olursa konuşmama müdahale edersiniz.”
“Tamam Ali.” dedi.
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Ben dedim ki “Daha önce konuştuklarımızı bir kenara koyun. Öncelikle köprünün proje dediğiniz taslaklarını bir görelim.”
O projede köprünün Beykoz’a girişi çıkışı yoktu. Köprünün girişi çıkışı
olmayınca bağlantı yolları da yok haliyle.
“Hem benim çayırımı mahvedeceksiniz hem köprünün ayaklarını dikeceksiniz. Bize giriş çıkış yok, ben buna evet demem. Başka bir yer bulun. Gidin Karadeniz’de mi yaparsınız nerede yaparsanız yapın, oradan
buraya taşırsınız. Tavuk; yem yer bende, yumurtlar başka yerde. Bu iş
olmaz.” dedim.
Dalan da gülüyor tabii. Neticede ikna ettik. Sonra giriş çıkışı sağladık.
Giriş çıkışla beraber protokole bağladık bunların hepsini. Giriş çıkış verecek; Anadolu Hisarı’na, Göksu istikametine bağlantı yolu da yapılacak.
Yani oradan gelecek bağlantı yolları girişi de var, çıkışı da var. Yolların
bağlantılarını yaptık, gidişli gelişli çift şeritli bağlantılardı. Protokole bağladık bunları. Anadolu Hisarı’ndan körfeze giriş yapılacak. Viyadüklerle
Kavacık istikametinden Soğuksu istikametine yollar yapılacak ve bunların tamamının yapımı Karayolları’na bağlı olacak. Bedelleri de Karayolları’nca ödenecek diye protokole yazdık. Bütün bunların üstüne, Anadolu
Hisarı, Küçüksu Köprüsü Karayolları’nca genişletilecek diye bir madde
eklettik. Son olarak da Küçüksu Çayırı daha sonra eski haline dönüştürülecek ve 200 milyon mu milyar mı o zamanın parası hatırlamıyorum, para
yatıracaklar. İşte o parayla Beykoz Korusu’nu Büyükşehir’e yaptırdık.
Köprünün ayaklarının olduğu yerler ve çevresi hazine mülküydü, buralar
zaten koruma altındaydı. Çünkü 22.07.83 oranlı planlar yapıldıktan sonra, bu inşaat faaliyetleri başladı. Sadece köprü istikametindeki geçişlerde
istimlakler yapıldı. Onun bedelini devlet ödedi. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne tahsis edildi oralar. İstimlaki yapan da onlardı. Yani benim ortaya
koyduğum protokole hepsi onay verdi. Tamam dediler.
Bu protokol üzerinde sadece bir tek şeyi yapamadık. O da Küçüksu
Çayırı eski haline getirilemedi. Eski haline getirilecek denildi, bunlar tuttular Küçüksu Çayırı’nı Japon Bahçesi yapalım dediler. Ona karşı çıktım.
Niye karşı çıktığımı da söyleyeceğim. Dünyanın hiçbir ülkesinde böylesi
tarihî varlığı olan bir yer ben görmedim, bilmiyorum.
Göksu Deresi, Küçüksu Çayırı, Küçüksu Kasrı, Mihrişah Valide Sultan
Çeşmesi, Namazgah, Anadolu Hisarı, Göksu Deresi’nin sağlı sollu tarihî
değeri olan mesire alanlarının olduğu yerler hepsi bir arada yoktur. Siz
tutup da bu tarihin içine Japon Bahçesi yapamazsınız.
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Karayolları pratik olacağı için böyle bir şey istemişti. Ben o tabyaların inşa edildiği ray döşenen yerlerden daha sonra 400 kamyon mıcır
aldım bu çayırdan. Onları da Beykoz’un sokaklarında kullandım. Bir tek
Küçüksu Çayırı’nı eski haline getirtemedim, onu yaptıramadım, o da aslında protokolde vardı. Ben ona karşı çıktım sadece. Zaman, zemin, inşaat falan bunlar mecbur şeyler olabilir
ama tarihî dokuyu heder etmemek
Göksu Deresi, Küçüksu
gerekiyor. Biz yapamadık ama daha
Çayırı,
Küçüksu Kasrı,
sonra AK Parti belediye başkanlığı
Mihrişah Valide Sultan
sırasında Cumhurbaşkanı R. Tayyip
Çeşmesi, Namazgah,
Erdoğan’nın talimatıyla o çayır eski
Anadolu Hisarı, Göksu
haline getirildi.
Deresi’nin sağlı sollu
Büyükşehir Belediyemize öyle
tarihî değeri olan mesire
yerler istimlak ettirdim ki. Tekel Fabalanlarının olduğu yerler
rikası’nın yanında Büyükşehir Belehepsi bir arada yoktur.
diyesi tesisleri vardır. Oraya kadar, o
Siz tutup da bu tarihin
bütün alanı Bedrettin Dalan başkana
içine Japon Bahçesi
söyledim ve istimlak ettim. İstimlak
yapamazsınız.
parasını da Büyükşehir’e ödettim. O
yeşil alanı halkın hizmetine sunduk.

Soğuksu Mahallesi Turgut Özal Mitingi.
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Başkan Kim Bilir
Kaçıncı Uykusunda!
Kavacık’ta bir tane evin kanalı yoktu, düşünebiliyor musunuz? Kavacık Rüzgarlıbahçe gibi yerlerde hiçbir mahallede kanal yoktu. Gece yarısıydı. Kuvvetli bir yağmur vardı o gün. Bir anda bastırdı. On dakikaya
kalmadan sel götürmeye başladı. Kanlıca’da Hacı Muhiddin Sokak adında
bir sokağımız vardır. Sel oranın kanallarına mil doldurdu. Kanallar dolunca, kot farkı olan evleri su bastı. Gece yarısı haber verdiler gittik. İSKİ’den arkadaşları da aldık, bizim arkadaşları da yanımıza aldık. Kanalın
içine kısa saplı küreklerle girdi arkadaşlar. Birisi aşağıda, birisi yukarıda.
O sırada bir adam geldi:
Yücel Başkan’la hayli
gayret sarf ettik. İSKİ’nin görevinin başındaki şefine bir telsiz
vermiştim. Ne zaman sorun olursa, hemen beni
bilgilendir demiştim.
Onunla birlikte çalışıyorduk. Ulaşım meselelerini
çözdük, ne kadar çözdük, o günün şartlarına
göre çözdük. Köylerimize
ulaşım sağladık. Camilerimize yardım edildi.

“Vah vah, siz pisliğin içinde rezil
gibi çalışıyorsunuz. Başkan da kim bilir
hangi uykuda?” diye konuştu. Adamı
dürtüyorlar, adam anlamıyor. Ben de;
“Bir şey mi dedin?” diye dönünce,
adam birden şaşırdı.
“Takıldım çocuklara.” diye toparlamaya çalıştı.

O zamanlar Beykoz’da kanal yoktu.
Koca Kavacık’ta bile bir tane evde kanal yoktu o zaman. Sonra İSKİ genel
müdürü ile anlaştık. Beykoz’da onlara
bir yer buldum. Yer kiraladılar. Beykoz İSKİ şebekesi olarak orada görev
yaptılar. Yakın zamana kadar öyleydi.
Şimdi müdürlük oldu. O müdürlüğün olabilmesi için Yücel Başkan’la hayli
gayret sarf ettik. İSKİ’nin görevinin başındaki şefine bir telsiz vermiştim.
Ne zaman sorun olursa, hemen beni bilgilendir demiştim. Onunla birlikte
çalışıyorduk.
Ulaşım meselelerini çözdük, ne kadar çözdük, o günün şartlarına göre
çözdük. Köylerimize ulaşım sağladık. Camilerimize yardım edildi. Otuz
iki tane camiye el atmışım, yani yardım etmişim. Ne bileyim minaresini
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Bedrettin Dalan, Atina Belediye Başkanı ve Ali Zengin Beykoz’da. (1988)

yaptırmışım, sıfırdan yaptırmışım, yapılan kaba inşaatı tamamlamışım.
Hepsini detaylı söylemek istemiyorum ama bunlar hep yapıldı. Kışlayı
almıştım dedim, biliyorsunuz, ama sanıyorum Anadolu Hisarı Namazgahı’ndan hiç bahsetmemiştim.
Şimdi bu çalışmalar sırasında Anadolu Hisarı Toplarönü’nün olduğu
yerde kalenin arkasında Yıldırım Bayezid tarafından yapılmış namazgâh
vardı. Bu namazgâhı tamir ettirdim. Mihrabın, minberin restorasyonunu
yaptırdım. Erdal Bey’in yalısının yan tarafında bakıcıları oraları ekip biçiyorlardı. Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi -şuan da kasrın içine alınmış
yani sınırın içine alınmış, tarihî resimlerde sınırın içinde değildi- o çeşmeyi ihya ettim. Bedrettin Dalan, o çeşmeyi Kahire Belediye Başkanı’yla
birlikte açtılar.
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Ücretsiz Defin Hizmetleri
İstanbul genelinde Mezarlıklar Müdürlüğü, hani bugün “Alo Defin Hizmetleri” diyorlar, Büyükşehir’de o işin mimarı benimdir, onu söyleyeyim.
Orada zabıtlarda çıkar. Bu işin, bu hayırlı hizmetin kapısını açan benim,
diyebileceğim bir iştir. Büyükşehir meclisinde Beykoz’dan giden arkadaşlarımla beraber, “İslamî esaslara göre yapılan defin işlerinden ücret
alınmayacaktır” ibaresini teklif edip kabul ettirdim. Bu iş başladı, ilk sene
gayet güzel gitti, ikinci sene Bedrettin Dalan Başkan:
“Birçok insan diyor ki; ya biz anamızı babamızı gömemeyecek kadar
aciz miyiz? Bunu uyguluyorsunuz ama bizim zorumuza gidiyor, diyenler
oldu. Ne yapalım?” dedi.

Belediye Başkanı Ali Zengin ve Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kemal Aksun.

Ben de dedim ki;
“Bu madde kalmalı burada… Arzu edenler, ödemek isteyenler ödesinler. Ama İslamî esaslara göre yapılan defin hizmetlerinden ücret alınmayacaktır, arzu eden ödemek istiyorsa ödesin.”
Bu böyle Nurettin Sözen seçilinceye kadar devam etti. Nurettin Sözen
geldi, bu işi kaldırdı. Daha sonra 1994’te Tayyip Bey belediye başkanı
olunca bunu devam ettirdi. Yani bizim düşündüğümüz tarzda devam ettirdi. Bu benim açımdan çok önemliydi, çünkü bizim insanlarımız fakirdi.
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Ön Görünüm, Geri Görünüm...
ANAP dönemi turizm bakanlarından birisi ailesiyle Beykoz’a gezmeye
gelmişlerdi. O aralar da bazı yıkım faaliyetlerine başlamıştık. Yıkım faaliyetlerinden çok önce onunla bazı konuları konuşmak istemiştim ama
nasip olmamıştı. Burada bazı yalı görünümlü ama sonradan inşa edilmiş yapılar vardı. Onları yıkarak yolu genişletmem gerekiyordu. O arada
kafamda bir senaryo hazırladım, durumun vahametini canlı canlı göstermek için. Arkadaşlara dedim ki: “Ben sayın bakanı alacağım, buradan
yaya olarak getireceğim. Biz oradan geçerken iki tane, bir yukarıdan, bir
aşağıdan iş makinesi gelsin. İş makinesi diyelim, biri kamyon olsun, diğeri otobüs… Neyse artık bunları bizim olduğumuz yerden geçirin.”
Oraya geldiğimizde 70 cm tretuvar var. O bakan da yürüyor benimle,
biraz da göbekliydi. Arabalar geldi, sıkıştı bu… Sırtını yasladı duvara…
Planladığımız bir işti bu ama gerçek de bundan farklı değildi ki… Orada
birkaç kere kaza oldu, bacağı kopan oldu. Yaya geçemiyor çünkü. Oradaki durumu görünce;
“Bu ne rezalet, böyle yol mu olur?” dedi.
“Olur Sayın Bakanım, olur. İşte sizin şimdi yaşadığınız, bizim her zamanki sıkıntımız…” dedim.
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Sonra o bakanlığa Mesut Yılmaz Bey geldi. Onun sayesinde biz oralarda istimlaki yapabildik. 1987 veya 1986 olabilir. Çünkü ben iki meclis üyesi
arkadaşımı alarak Ankara’ya gittim. Belgeleri de getirdim. Mesela karakol
dediğimiz bir bina vardı, güya tarihî eser gözüküyor. Tarihî eser ama nasıl tarihî eser… Bu kayıtlara göre ahşap bir binaymış. 1927 yılında yanmış.
1931 yılında tekrar yapılmış. Yanan tarihîydi ama 1931 yılında yapılan neden
tarihî olsun. Ahşap bina kârgir olmuş. Onları ispat ettik. Neticede hallettik. O başlangıç oldu. Buranın istimlakini bitiriyordum ama olmadı. 1989
yılında yapılan seçimler öncesi buraya, bu iki binaya ödeyeceğimiz parayı
Vaniköy’deki yağ fabrikasının istimlakine aktardı Bedrettin Bey. “Denizin
kenarında yağ fabrikası mı olur.” dedi. Elektrik idaresinin olduğu bir yer
vardı oraya çıkınca, hemen orada, sağ tarafta, park yapılmış yeşil alan vardır. Orası yağ fabrikasıydı… Akabinde Bedrettin Bey, “Mayıs ayında biz
kazanırsak inşallah söz, mayıs ayında senin oradaki istimlaki bitireceğim.”
dedi. Kısmet olmadı, seçim kaybedildi, burası böyle kaldı.
Beykoz’da gelir düzeyi yüksek insan
yoktu. Gelir düzeyi yüksek insanlar anBeykoz’da gelir düzeyi
cak yukarılarda, villalarda oturuyorlardı.
yüksek insan yoktu. Gelir
Çalışan kesimin büyük bölümü emeklidir,
düzeyi yüksek insanlar
gelir düzeyi düşük insanlardır. Bu insanancak yukarılarda,
ların kanunlar ölçüsünde hayatlarını kovillalarda oturuyorlardı.
laylaştıracak sosyal işler yapmak lazım,
Çalışan kesimin büyük
çeşitli sorunları var onu çözmek lazımdı.
bölümü emeklidir, gelir
Mesela imar meselesi burada hayatını
düzeyi düşük insanlardır.
idame ettiren insanların sorunlarından
Bu insanların kanunlar
birisiydi. Bir kanun çıktı ve buradaki inölçüsünde hayatlarını
sanların eli ayağına dolandı. Kimse evine
kolaylaştıracak sosyal işbir çivi çakamaz oldu. Bizden önce Boler yapmak lazım, çeşitli
ğaziçi Kanunu çıkmış, tabi göreve gelirsorunları var onu çözmek
ken böyle bir şeyden haberim yoktu. Bu
lazımdı.
kanuna göre yetkilenmede belediyenin
hiç esamesi okunmuyordu. Hepsi Boğaziçi
İmar Müdürlüğü’ne bağlanmıştı. Bu kanuna göre fabrikalar kapanacak demişler, ön görünüm ve geri görünümde kesinlikle imar faaliyeti olmayacak
gibi maddeler vardı.
Boğaziçi imar planlı yasaya göre Boğaziçi muhitinde ön görünüm ve
geri görünümde çivi çakmak yasaktı. Anavatan Partisi’nde bölge milletvekilimiz Hayrettin Elmas vardı. Kanunun “öngörünüm, geri görünüm
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etkilenme” diye bölgeleri var. Bunları okuduktan sonra ne yapacağımızı
şaşırdık. Meseleyi Özal’a anlattık. Bunun önüne geçmemiz, bunu düzeltmemiz lazım dedik. Hayrettin Abi’nin milletvekili olması hasebiyle ona
döndü:
“Hayrettin. Reis ne diyor bak.”
“Doğru söylüyor efendim.”
“O zaman yapın bir hazırlık, getirin bana…” dedi.
3194 sayılı yasa hazırlandı. Bizim de onda çok büyük katkılarımız oldu.
Hayrettin Abi’nin çok daha fazla oldu. Ön görünümün dışında olan geri
görünümlü etkilenme ilçe belediyelerine verilsin. Bu arada da bir imar
verilsin… Yüzde 15 imar verdiler. Dedim ki
“Sayın Başbakanım, bunu biraz daha yukarı çeksek olmaz mı?”
“Yüzde 25’i kabul ettiremem” dedi ve yüzde 15 imar o zaman çıktı.
O yasanın çıkartılmasını sağladık. SODEP imar affı uygulanan o yasanın bütün önemli maddelerini Anayasa Mahkemesi’ne iptal ettirdi. Kabak
yine gariban vatandaşın başına patladı. Bu milletin iki gözlü gecekondusuna göz dikip iptal davası açtılar. 3194 sayılı yasanın yeminli bürolarla
ilgili bölümler ve imar affıyla ilgili bölümlerini iptal ettirdiler.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz ile Ali Zengin Beykoz Çayırı’nda düzenlenen sünnet şöleninde.
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Fabrikaların Kapanması ve
İstihdama Dönük Yeni Projeler
Beykoz’da en büyük sorun, fabrikaların kapanmasıyla ortaya çıktı.
Fabrikalar kapandığı anda Beykoz’da on bin aile gelirinden yoksun kaldı.
On bin aile çalışıyordu bu fabrikaların tamamında. Hisar’da Halat Fabrikası, Çubuklu’da Petrol Ofisi, Paşabahçe Cam Fabrikası, İspirto Fabrikası,
Beykoz Deri Kundura Fabrikası ve Cam Fabrikası ile beraber en az iki
bin tane atölye Sümerbank’la beraber onlarca fason iş yerlerinin hepsi
kapatıldı. Beykoz Çayırı’nda kışla vardı. Şimdilerde orası Bezmialem Vakfı Bioteknoloji Enstitüsü oldu. Aşıları burada yapmaya başladılar, orayı
belediye olarak satın almıştık. 13 Ekim 1988’de tapuyu aldık. Amacımız
Deri-Kundura Fabrikası kapatılırsa, fabrikanın el imalatlarını orada yapabilmekti. Peşinden Camköy Vakfı’nı kurduk ve böylece Paşabahçe’nin
oradan kaldırılması gündemden çıkmıştı. Fakat 1989 Mart’ında seçim
kaybetmemizden sonra maalesef gelen arkadaşlar bu konuya hiç eğilmediler. Paşabahçe de kendi başının çaresine baktı ve fabrikayı kapattı.
Elemanlarını Kırklareli, Eskişehir, Mersin gibi bölgelere taşıdı. Kimi de
tazminatını aldı çıktı. Paşabahçe de atıl bir vaziyette orada kaldı. Şu anda
Beykoz’da yine 1.000’e yakın cam işiyle iştigal eden işçiler var. Paşabahçe’ye fason çalışıyor. Burada devlet dairelerine özellikle altın yaldızlı

Dönemin Çalışma Bakanı İmran Aykut, İstanbul Valisi B. Cahit Bayar ve Ali Zengin
Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikası’nda.
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işler yapılır. Cumhurbaşkanlığına veya bakanlıklara hediyelik olarak imal
edilir. Misafirleri ağırlarken takdim edilir. Büyük çoğunluğu Beykoz’un
imalatıdır.
Benim istihdama dönük en büyük projem Camköy projesiydi. En önemli
öncü aklımız Prof. Önder Küçükerman Hocam idi. Vakıf da kurduk o ara.
Devlet Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Beykoz Belediyesi, Paşabahçe ve bütün camcı esnafları temsilen arkadaşlar da içindeydi. Bu projeyi Adnan
Kahveci duymuş, bana ziyarete geldi, “Reis bana şu projeden yerli yerinde
bahsetsene” dedi. Aldım onu Paşabahçe sahiline götürdüm. O tepelerde
yapacaklarımızı anlatmaya başladım. Bana, “Sen anlatırken şöyle bir hesap
ettim, sen bu işi gerçekleştirdiğinde 35-40 bin kişiye ekmek verirsin” dedi.
Ben hem camın burada kalmasını hem de bu istihdamın büyümesini, dolayısıyla turizmin de burada canlanmasını istiyordum. Çünkü Sümerbank’ın
maliyetler açısından burada barınma şansı kalmamıştı. Adnan Bey iyi bir
ekonomistti, hesabı kitabı çok iyi bilen bir insandı. Allah rahmet eylesin.
Başına gelen cinayetti bana göre, yazık oldu.

Çalışma Bakanı İmran Aykut, İstanbul Valisi B. Cahit Bayar ve Ali Zengin
Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikası’nda.
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Turgut Özal ile Yaşadıklarımız
Rahmetli Özal bana geldiği kadar hiçbir belediyeye gitmemiştir. 198687 futbol sezonu açılışında bana ziyarete gelmişti. Beykoz’a yaptıklarımızı ve yapmayı düşündüklerimizi gezdire gezdire anlattım ona. Akşam
beşte Sümerbank’ın düdüğü çalar, paydos ederlerdi. Oradan 2.000 kişi
birden çıkacaktı. Diğer taraftan beşte Beykoz Çayırı’nda da sezon olacaktı. Turgut Özal’ı açılışa denk getirmeye çalıştım. Bunu anlamış Özal,
bana bir şey hissettirmedi. Ben gezdiriyorum, gezdiriyorum arada bir saate bakıyorum, en sonunda vakit geldi. O zaman stat yapılmamıştı daha.
Beykoz da üçüncü ligde top oynuyordu. Fabrika düdüğü çalıp, millet hücum edince arabayı da Sümerbank’ın arka yoldan Yuşa Hazretleri’nin
oradan indirdim ve açılışa denk getirdim.
“Sayın Başbakanım. Lütfeder misiniz, Beykoz’un sezon açılışı var.
Kalabalık, o kadar insan da katıldı.” dedim.
“Sen işini biliyorsun.” dedi.
Gittik oraya, sezon için açılış konuşması yaptı.
“Siz çok şanslı insanlarsınız. İnşallah bu sene, bu takım kümeden çıkar. Çok aklı başında bir başkana sahipsiniz, onun için bu takım bu sene
başarılı olur umarım.” dedi.

İcraatın İçinden Veya Beykoz Belediyesi Kuruluyor

Bizi de yüceltti sağ olsun. 1986-1987 sezonunda Beykoz Kulübü ikinci
lige çıktı. Onunla yakın diyaloglarımızdan birisini de Ankara’da ödül töreninde yaşadık. Biliyorsunuz Rahmetli Özal biraz göbekliydi. O zaman ben
yeni kilo almaya başlamıştım.
“Reis bu göbek ne?” dedi bana. Ben de kendisine dedim ki;
“Sayın Başbakanım, biliyorsunuz bizde tarihî bina çoktur. Bir laf vardır, cumbasız ev, göbeksiz er olmaz.” Hoşuna gitti bu laf…
“Semra Hanım, Semra Hanım! Bak reis ne diyor.” dedi.
Öyle bir muhabbetti işte, orada bize ödül verdiler. Hayatımda iz bırakan insanlardan tabii ki ilk başta Özal gelirdi. Ardından, Bedrettin Dalan
ve Atanur Oğuz’u çok beğenirdim, çok çalışkan bir insandı. Grup başkanvekili olduğumda Atanur Bey’le çok iyi diyaloglarımız oldu. Bedrettin
Dalan’ın bütün işlerini organize eden bir yapıya sahipti. Cin gibi bir insandı. Allah rahmet eylesin bir kazada öldü. Bir de benim annem ve babam… Onlar çok önemliydi benim için. Annemden, onun bunun işine koşmayı almışım. Ben öyle bir adamım. Birisinin bir sıkıntısı olduğu zaman
duramam. Babam da çok insaflı, çok çalışkan bir insandı. Çocuklarına
düşkündü, fabrikada yarım ekmeği verirler, mesela fabrikada köfte vardı,
onu yemez bize getirirdi. Onlar benim için çok önem arz eden insanlardı.
Nurlar içinde yatsınlar, mekânları cennet olsun.

Kreş açılış töreninde Semra Özal konuşma yapıyor.
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İcraata Rağmen
Seçimler Kaybediliyor
Rahmetli Özal ciddi katkılar sundu memlekete, siz ciddi katkılar sundunuz Beykoz’a. Bir örnek vermek gerekirse önünüze gelen ve yürümeyen arabayı iterek çıktığınız yolculukta, arabaların geçeceği otoyollar yaptınız, köprüler yapıldı,
oralardan vatandaşlara sayısız hizmet götürüldü, bütün
bunlara rağmen nasıl oldu da seçimi kaybettiniz?
Son günlere kadar yapılan kamuoyu yoklamalarında biz hep öndeydik. Solun en büyük başarısı bana göre çamur at izi kalsın siyasetini iyi
uyguluyor olmasıdır. Bundan zaten daha önce bahsetmiştim. Ama bunun
dışında bazı iç sebepler de oldu. O arada Bedrettin Dalan ile Rahmetli
Özal birbirlerine ters düştüler. İzah edilen sebep şu, Dalan:
“Ben fotoğrafların altına parti rozeti koymayacağım.” diyor.

Beykoz Korusu Sosyal Tesisi açılışı.

İcraatın İçinden Veya Beykoz Belediyesi Kuruluyor

Özal da:
“Sen nasıl koymazsın. ANAP Belediye Başkanı’sın, ANAP Belediye
Başkanı o amblemi koymadan nasıl aday olacak? Koyardın, koymazdın
derken Rahmetli Özal:
“Hadi bakalım, kazan da göreyim.” diyor. Böyle bir durum var.
Başkanlık seçimleri yaklaşırken yapılan araştırmalar benim lehime idi,
ama ben 1989’da seçimi kaybettim. Hem de sola kaybettim. Kaybetmemin bir tek sebebi vardı, 3373 sayılı yasa… Beykoz’da Acarların başlattığı
inşaatlar bana seçim kaybettirdi. Hâlbuki benimle uzaktan yakından hiçbir ilişkisi olmayan bir şeydi. Onun burada kayıtlara geçmesini istiyorum.
Niye kaybettim biliyor musunuz? Gerek sağdaki gerek soldaki arkadaşlarım devlet ormanlarını Ali Zengin, Acarlar’a sattı diye şayia çıkardılar.

Sonra benim orda 14 tane villam olduğunu söylediler. Çok bekledim ama
o 14 villadan hiçbirinin anahtarlarını getirip bana veren olmadı(!) 50 küsur yaşında oğlum kirada oturuyor. Burada beş sene belediye başkanlığı
yaptım. Sekiz sene sendika liderliği yaptım. Aşağı yukarı 15 senedir burada başkanlara danışmanlık yapıyorum. Dokuz buçuk sene Şişli’de yaptım.
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Ali Zengin ve İstanbul Valisi B. Cahit Bayar Beykoz Belediye Düğün Sarayı açılışında.

Büyükşehir Belediyesinde üç dönem grup başkan vekiliydim. Söylediğim
bir şey vardı benim. Bir belediye başkanı göreve geldiğinde neyse, başkanlığı bıraktıktan sonra da odur. Zenginse zaten zengindir, iş adamıyken
başkan olmuşsa zaten iş adamıdır, serveti vardır. Ama elinde avucunda bir
şey yokken başkan olduktan sonra bir servet birikimi olmuşsa orada bir
dur demek lazım. Benim soyadım Zengin ama ben zenginliği istemiyordum,
zaten olmasın da. Çünkü insanız, beşer şaşar. Ben burada eşimle, çoluk
çocuğumla, çevremdeki insanlarla mutluyum, Allah’a şükür…
Acarlar demiştim, bana seçim kaybettiren olayın kendisidir. Acarlar’ın
yaptığı o siteler bana seçim kaybettirdi. Acarkent dedikleri yer. Bizi bununla itham ettiler. Tabi bunu sadece sol değil, bizim arkadaşlarımız da
yaptı. Ama bir gerçek var. Acarlar Beykoz’un ufkunu açtı. İstihdama da
büyük katkı sağladı.
İşin aslı şudur: Özel orman statüleri vardır. Özel ormanlar İnönü zamanında bütün ağaçlık alanlar fidan da olsa hepsi devlet ormanı ilan edilmişlerdir. Aklı başında olanlar, hukuktan anlayanlar ya da eski CHP’liler
genelde işi biliyorlar, hukuken bunlar işin üstüne gidiyorlar. 1950’li yıllarda mahkemeler sonra eriyor, özel orman ilan ediliyor, tapularını geçerli
sayıyorlar, maalesef bu işi beceremeyenlerin ya da bilgisi olmayanların
arazileri devlet ormanı olarak kalıyor. Bu arazi Acarlar’ın aldığı yerde
ve içinde gayrimüslimlerin de olduğu yerler, özel orman statüsündeydi.
Türkiye’de de 3373 sayılı bir yasa çıkarıldı, Özal zamanında.

İcraatın İçinden Veya Beykoz Belediyesi Kuruluyor

Özel orman statüsünde olan yerlere %6 imar verilir. Özel orman kanununa tabii olup da yüzde 6 imar hakkı verilen arazilere imarın yapılabilmesi için öncelikle Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nden
ön izin alınır, projeler hazırlanır, tekrar aynı bakanlıktan bunlara kesin
izin verilir. Kesin izin verilen yer Büyükşehir statüsüne ait bir yerdeyse o Büyükşehir’e gidip imzalatılır. O onaydan sonra da verilen izinlere
müsteniden Beykoz Belediyesi ruhsat tanzim eder ve harçlarını yatırtır.
Ondan sonra imar hareketi başlar. Kanun böyledir. Hâlâ da yürürlükte
olan bir kanun.
Beykoz’da benim zamanımda temel halinde başlayan bu işle ilgili “Ali
Zengin devlet ormanlarını Acarlar’a peşkeş çekti.” diye şayia çıkardılar.
Özel orman olduğunu da herkes biliyor zaten. Ama halk nasıl olsa durumun ne olduğunu bilmiyor, çamur at izi kalsın işte.
Bana seçimi bu olay kaybettirdi, siyasetten de bu yalanın değirmenine
su taşıyanlar oldu. Onlardan bana gelip de “Hakkını helal et.” diyenler
oldu, kendileri söylüyor. Şimdi bu beni kötüleyen, birtakım laflar çıkaranlar -imarda biliyorsunuz belli bir zaman geçince ruhsatın yenilenmesi
lazım- hepsi ruhsat yenilediler kendi dönemlerinde. Mademki yasal değil
bu, beni divanı harbe verin, onların ruhsatını yenilemeyin.

Ali Zengin ve meclis üyelerinin Avrupa seyahati.
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Biz bir şeyler yapmaya çalıştık ama yaptıklarımızdan daha çok yasakların kalkması için uğraştık. Yapmadık mı tabii ki yaptık. Daha önce yaptıklarımızı saymıştım. Beykoz, kanalı ve suyu benim zamanımda gördü. Sokak
aydınlatmalarının birçoğunu benim zamanımda gördü. Şunu söylemek istiyorum. Benim şansızlığım şuydu: Çıplak araziye bir ağaç diksem görünüyordu. Daha önce söylediğim gibi 1989 seçimlerine giderken çok büyük
oy oranım vardı. Ama nasıl olduysa 15 günde işler tersine döndü ve biz
kaybettik. Tabii ki siyasette kazanmak da kaybetmek de vardır, tıpkı futbolda olduğu gibidir. Takım çalışmasını iyi yaparsan, gollük pozisyonları boşa
harcamazsan kazanırsın, rakip bunları daha iyi yaparsa kaybedersin. Ama
centilmenliğe uymayan bazı hareketlerle kaybediyor olmak insanı üzüyor.
Haksızlığa tahammül edemiyor insan.
1994 yılında Yücel Bey kazandığı zaman onun en yakın rakibi kimdi, bendim. Anavatan Partisi artık bitmiş durumdaydı. Turgut Özal vefat
etmiş, Mesut Yılmaz partinin başına gelmiş ama teşkilat paramparça olmuştu. Tayyip Bey’in İBB Başkanı seçildiği 1994 seçimlerinde Beykoz’u
823 oy farkıyla kaybettik. Sonra seçim Beykoz’da iptal oldu. İşçi Partisi’nin pusulaya ismi yazılmamış. Seçim tekrar edildi. Bu defa Yücel Bey
iki bin küsur oy farkıyla kazandı. Bizim insanımız mağdur olanın hep yanındadır. Biz, rakip olmamıza rağmen 10 sene ben Yücel Başkan’a danışmanlık yaptım. Ama onu hiçbir yanlışa sokmadım. Ona karşı seçimi
kaybetmiş olmak da beni üzmedi. Çünkü o hak etti ve kazandı. Ama 1989
seçimlerindeki kayıp beni çok yıprattı. Bize maalesef çamur attılar. Bu
çamur atma işine bilerek veya bilmeyerek katılanlar, alet olanlar oldu.
Sonra hakkını helal et diye yanıma gelenler oldu. Ne yapayım, “Helal olsun.” dedim, ne diyeceğim.

Makamlar gelip geçicidir. Hayırlı hizmetler kalır insandan
geriye, istifade edenler yapana dua ederler. Bir de kırgınlıklar,
helal edilmesi gereken haklar... Yıllar geçse de haklar helal edilse
de bir burukluk kalır insanın içinde, yüze yansıyan. Ali Başkan’ın
da burukluğu biraz da olsa yüzünden okunuyor. Kendisine yapılan
haksızlıktan bahsederken çantasından vatandaşın kendisine teveccühüne dair bir şiir çıkarıyor.

İcraatın İçinden Veya Beykoz Belediyesi Kuruluyor
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İcraatın İçinden Veya Beykoz Belediyesi Kuruluyor

Amirlik yapan yetki sahibi, koltuk sahibi, makam sahibi bir insan karşısına gelen insanın yerine kendini koymaz ise -bugün empati diyorlar- bana
göre idarecilik yapamaz. Şimdi şiirde yazmış adam, mesela “cennet yüzlü”
demiş. Niye demiş, güler yüzlüsün, insanları insan gibi dinlemesini biliyorsun. Bir de huy değişikliği var insanlarda. Mesela gelir biri, vatandaş
derdini anlattığı zaman “Olmaz kardeşim!” der, keser atar. Ben onu yapamadım hiç hayatımda. Olmayacaksa bile neden olmadığını, hangi sebeplere
dayalı olarak isteğinin gerçekleşmeyeceğini anlatarak vatandaşın gönlünü
almam lazım. Nitekim böyle gelip de işini halledemediğim -tabii bir taraftan
sen istesen halledersin diyenler de oldu- ama “İşim olmasa da benimle bu
kadar ilgilendin, bana anlattın ya bunları yeter. Kimse dinlemiyor beni, gidiyorum geliyorum o ona sallıyor, o ona sallıyor. Böyle anlatan yok.” diyen
çok insanla karşılaştım. Belediye başkanlığında daha da hassas davranmak
zorundasın. Çünkü o insanların oyuyla geliyorsun göreve. Bunları yapmak
lazım. Yani nasıl söyleyeyim, adam şiir yazmış sana, senin adına hitaben,
insanın hoşuna gidiyor. Nasıl dillendiriyor adam, nasıl tanıtıyor, güler yüzünden bahsediyor. Ali Baba diyor mesela.
Belediye başkanı olduğum zaman 96-100 bin civarında bir nüfusa sahiptik. Ama benim kapıma gelen “başkan burada mı” demezdi, daha önce
de söylediğim gibi, çoğu “Bizim Ali burada mı? Ya da Ali evladım burada
mı?” derdi. Çünkü ellerinde yetiştik, onların evlerinde büyüdük.
Birçok insan yanınıza geldiği zaman her şeyi sizden bekler. Değil mi
ki sen oraya başkan oldun; aklına gelen ne varsa, evden hanımı kaçan,
kızı kaçan, evine bakmayan erkeği olan aileler, hanımlar hepsi sana gelir,
anlatır derdini. Dinlemek ve gücün yetiyorsa halletmek zorundasın. Yani
onların nezdinde sen onları halledersin. Öyle görüyorlar. Sana derdini
anlatıyor. Bir cenazeye gittiğiniz zaman, cenaze sahibine sarılıp da başınız sağ olsun dediğiniz zaman, adamın biraz acısı hafifler. Düğüne gittiğiniz zaman da coşkusu varsa içinde coşkusu artar. Bunlara dikkat etmek
zorunda bir idareci. Buranın kaymakamdan sonra en büyük mülkî amirisin sen. Bu işlere ağırlık vermek zorundasın, bu inceliklere dikkat etmek
zorundasın. Ben, beş sene süren belediye başkanlığımda bunu yaptığım
gibi 25 sene danışmanlık yaptım. 25 senelik danışmanlığımda da aynı şeyi
yaptım. Fabrikada idareciyken de yine aynı şeyi yaptım. Plancıyken de
aynı şeyi yaptım, makama oturduğumda da vatandaşla ilişkilerimi sıcak
tuttum. İmalat planlamasında da aynı şeyleri yaptım. Yetişme tarzımız
böyle bizim, biz böyle yetiştik. Onun için severler, sevenlerden de Allah
razı olsun sevmeyenlerden de; ama çoğunluğu sever.
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Futbol ve Hayat
Bir doktorla tanışmıştım, doktorluktan önce uzun yıllar
basketbol oynamış. Profesyonel basketbolculuk yapmış,
daha sonra tıp fakültesini kazanıyor ve doktorluğa başlıyor. İyi bir göğüs cerrahı oluyor. Kendisiyle konuşurken
şöyle demişti bana; benim hayatımda iki önemli husus
oldu, birisi basketbolculuğum, birisi cerrahlığım fakat bir
önceki meşgalem olan basketboldan cerrahlığıma çok şey
devşirdim. Yani o cerrahlık yaparken hastayla münasebette, diğer meslektaşlarımla münasebette, hastalığa bakış açımda, hastalığı çözmeye çalışmamda, basketbol oynadığımdaki o sürecin bana çok katkısı oldu. Sizin futbol
hayatınızla belediye başkanlığınızı, siyasi hayatınızı özdeşleştirsek futboldan acaba bir şeyler yansıdı mı? Çünkü futbolda nasıl seyirciler varsa, belediye başkanlığında,
siyasette de halk var. Onlar sizi destekliyor. Bir hata yaptığınızda benzer şekilde tepkiler görüyorsunuz.

Tabii ki hayatın her döneminden tecrübeler çıkarmak, dersler alarak
gitmek gibi güzel bir şey yoktur. Daha önce ifade ettim mi bilmiyorum.
Ben başkan olduğum zaman, okul boşaldığında yanımda çalışan görevli
arkadaşa derdim ki, “Şu okuldan çıkan talebeleri aşağıya davet edelim.
Onlara ikramda bulunalım, ben de iniyorum aşağıya.” Bazı şeyler sorardım onlara. Her şeyden ve herkesten bir ders çıkartmak zorundasın.
Söylemiştim, Kayserispor’a transfer edilmek üzere yönetime müracaat
ettiğimde benim bonservisimi vermediler, oynayacaksın dediler. Ama ne
oldu, sendikacı oldum. Oradan Anadolu merkez şubesi başkanı olduktan
sonra genel sekreterliğe geçtim. Oradan belediye başkanı oldum. Biz başımıza iyi bir şey gelmediği zaman, “Bunda da bir hayır vardır.” demeliyiz.
Ben bunu hep söylerim. O merhaleleri aştıktan sonra şimdiki yeni yetişen nesle her vesileyle bunları hep söylerim.

115

116

Ali Zengin Kitabı

Beykozspor Kulübü bahçesinde özel turnuvada Fatih Terim ile aynı takımda.
(Ali Zengin arka sıra soldan ikinci, Fatih Terim ön sıra soldan birinci)

“Futbolda mevkiiniz neresiydi?”
Genç takımdayken forvet başladım. Bundan sonra santrafor oynamaya başladım. İzmir Karagücü’nde orta saha oynuyordum. Ama Beykoz’da
profesyonellik hayatımda sağ bek, sol bek oynatıyorlardı. Bazen orta sahanın önünde kesici stoper dediğimiz şekilde oynatıyorlardı.

“Unutamadığınız bir gol var mı?”
Var tabii ki. Başıma gelen bir ters olay söyleyeyim. Bir maçta penaltıya sebep oldum. Aslında top elime çarptı. Belli belirsiz elime çarptı top.
Çarpan topun penaltı olarak değerlendirilmemesi gerekiyordu ama hakem penaltı verdi. Penaltı golüyle 1-0 yenildik. Üç gün üzüntümden işe
gitmedim. Şimdi adam beş tane gol yiyor, güle oynaya maçtan çıkıyor.
Anlamıyorum, bizim anlayışımızla onların anlayışı arasında çok fark var.

Futbol ve Hayat

“Attığınız gol olarak sorsam.”
Beykoz’da gole oynayan bir
mevkide değildim, o pozisyonda
oynamıyordum. Sağ bek, sol bek
olduğum için gollük pozisyon pek
kısmet olmuyordu. Amatörlük hayatımda çok gol attım. Hatta bir
tanesinde Çamlıca ile maçımız
vardı. Çamlıca-Paşabahçe maçıydı. Hakem penaltı verdi. Penaltıyı
ben attım. Atmadan önce kaleci
bana demişti ki:
“Ya düşüyoruz, el insaf! Atma,
auta at!” dedi. Tabii ben dinlemedim, ters köşe yaptım. Ondan sonra kaleci beni kovaladı. O kovalıyor, ben kaçıyorum. Yakalayamadı
ama çok sinirlenmişti. Ama şike mi
yapsaydım. O enteresan bir şeydi.

“İspanya Panteri” olarak anılan
Millî Takım kalecisi Varol Ürkmez.

Bir de yine Paşabahçe sahasında Tekel takımıyla maçımız vardı. Bu
maçta seneler sonra amatör takımda oynayan Varol Ürkmez -İspanya
Panteri diye anılan, Millî Takım’da da kalecilik yapmış, eski Altay’ın da
kalecisi- diye bir abimiz vardı. Penaltı verdi hakem, hoca beni işaret etti,
“Git, penaltıyı at!” dedi. Topu diktim. Varol abi yanıma geldi. Onun biraz
kabadayı bir yapısı vardı.
“Senin kralın bana atamadı, sen mi atacaksın.” dedi.
Tabii o bende bir heyecan yaptı, topu diktim ama Allah ne verdiyse
derler ya öyle, lifim kopuyor sandım. Topa öyle bir vurdum ki, Varol abi
gibi bir kaleci kıpırdayamadı. Top öyle üst ağlara yapıştı. Unutamadığım
gollerden bir tanesi de oydu. Aradan yıllar geçti. Belediye başkanlığım sırasında “Misafiriniz var.” dediler. “Kim?” dedim “Varol Bey.” dedi. “Kaleci
mi, sor bakalım.” dedim. “Evet, Kaleci Varol.” “Gelsin bakalım…” dedim.
O zaman dergi çıkartıyordu Varol abi. Onun müracaatına gelmiş. Ben
yarı şaka, ona; “Hoş geldin, nasıl geldin de benim elime düştün gördün
mü Varol abi?” dedim. “Ne oldu ki bir hata mı yaptım?” dedi. “Yok ya, ne
hatası estağfurullah. Seneler önce böyle demiştin, ben de sana böyle bir
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gol çakmıştım, o geldi aklıma.” dedim. Gülüştük sonra. Futbolda çok enteresan şeyler var. Bugünkü gibi doğru dürüst saha yoktu. Çamur sahalarda, rakipten önce çamurla mücadele ederdik. Öyle dönemler geçirdik.
Topun ağırlığı öyle ki topa bir kafa vurduğun zaman, yıldız sayarsın.

“Teknik mi önemliydi o zaman, fiziki kuvvet mi?”
Güç hepsinden önemliydi. O zaman teknik futbol oynayacak sahayı
bulmak çok zordu. Mesela Eskişehir sahası çimdi, Konya sahası çimdi,
Alsancak sahası kömür tozuydu, Aydın sahası mıcırdı, İskenderun sahası
taşlı mıcırdı, gördüğümüz sahalar böyleydi. Vefa Stadı kum gibiydi. Şeref Stadı’nda maç oynadığın zaman düştüğünde o gün yara iyileşmezdi.
Dolmabahçe Stadı’nda bile çim kalmamıştı. Topun az oynandığı noktalarda vardı, gerisi toprak olurdu. Sonraları büyük stadlar yapıldı. İzmir’de
mesela Alsancak çimlendi, Atatürk Stadı yapıldı. O zamanlar biraz rahat
ettik. Sakatlıklar azaldı. Mesela anlatmıştım. Şekerspor maçına çıktım.
Hem Ankara hem İstanbul’da aynı adam beni sakatladı. Ve Ankara’dakinin akabinde ayağımı alçıya aldılar. Ben alçıyı kestim, bandajla pazar
günü tekrar bir maça çıktım. Şimdi ufacık sakatlıklarda adamlar maça
çıkmak bir yana, bilmem kaç hafta dinleniyorlar. Bu galiba biraz da futbolun iyice profesyonel bir oyun haline gelmesiyle alakalı. Profesyonelleşme arttıkça futbolcuya verilen önem artıyor.

Siz futbolda sebep olduğunuz penaltı sonrasında yediğiniz gol yüzünden üç gün işe gitmediğinizden bahsettiniz.
Sendikacılık hayatınız oldu, daha sonra belediye başkanlığı süreciniz oldu, danışmanlık yaptınız. Böyle bir durumda
kaldığınız oldu mu? Yani böyle bir hatayı ben nasıl yaparım diye kendinize kızdığınız bir durum oldu mu?
Sendikacılık çok enteresan bir iştir. Çünkü kendin bir çalışansın ve çalışanın hakkını savunuyorsun. Mesela haklı davada avukat canavar kesilir
ama haksız davada yani suçun neredeyse kesin olduğu davada alttan alır
değil mi? İşçinin hakkını ararken hiç alttan almayı bilmezdim. Çünkü işçinin her zaman haklı olduğuna inanırdım. Sendikacılıkta konuyu muhatabınıza çok iyi izah etmek zorundasınız. Kanunlara nizamlara uyarsanız
hakkınızı alırsınız. Mesela ilk sendikacı olduğumuz zaman 1977 senesinde

Futbol ve Hayat

toplu sözleşme yaptık. 11 günde bitirdik. Sözleşmeyi bitirdiğimizde sözleşme metninde bir noktalama yanlışı yapılmış. Bundan dolayı anlam muğlak
kalıyor ve farklı yorumlanmaya açık hale geliyor. İmza atarken onu atlamışız. Çok önemliydi, onu düzeltmek için çok çalıştık. Genel müdüre dedik ki:
“Bir sene önce yaptığımız sözleşme ile aynı metin var burada, böyle
bir noktalama hatası sebebiyle bunu şimdi istediğiniz gibi yorumlamanız
doğru mu? Siz de yöneticisiniz biz de yöneticiyiz. Metinde anlatılmak
istenenin ne olduğunu siz de bizden iyi biliyorsunuz. Bu yorum farkı ile
hak gaspı yapmak doğru mudur? Dokuz tane adamın hakkı zayi oluyor.
Fabrika, 2.300 kişi... Sadece dokuz kişinin hakkı zayi oluyor ama bunu
mutlaka düzeltmemiz lazım.”
İkna oldular. İmlayı tashih edip o işi hallettik. Sendikacılık hayatım çok
başarılıydı. Bunu herkes bilir. Sekiz yıl sendikacılık yaptım. “Türkiye’nin
en iyi toplu sözleşmesini kim imzaladı?” derlerse “Türkiye Deri-İş Sendikası imzaladı.” diyebilirlerdi o zaman. Bunu Türk-İş’in o günkü başkanı
olan rahmetli Şevket Yılmaz abimiz de açık açık itiraf etmişti. Çok iyi
dönemler geçirdik. Futbolda o elime çarpan top neyse sendikacılık hayatımda da canımı sıkan, kendime kızdığım bir tek o tashih hatası oldu.
Futbolda neden olduğumuz golü telafi edemesek de tashih hatasını telafi
ettik. Ama bana ders oldu. Şimdi bana bir kâğıt uzatsalar, ben o kâğıdı
okurken mutlaka yanlışını bulurum. O kadar dikkat ederim. O imlâ hatasından sonra böyle bir dikkat oldu. Benim orada çalışan arkadaşlarım
vardı, toplu sözleşme tekliflerini ben kendim hazırlardım. Bizzat kendim
yazarak hazırlardım. Yani arkadaşlardan gelen metinleri, irdeleyerek
okurdum. Resmi meselelerde ufacık bir hata ciddi hak kayıplarına sebep
olur. Bunlara çok önem veririm.

Geçenlerde yaptığımız sohbette anlattığınız ve şimdi konuşurken de bahsettiğiniz iki mesele benim kafamda benzer
bir sonuç ortaya çıkardı. Birisi rakibiniz küme düşecek olsa
bile golü atmaktan kendinizi alıkoymadınız. Diğeri de geçen
bahsettiğiniz zabıtaların rüşvet isteme meselesiydi. Birbirine benzeyen şeyler gibi duruyor.
Adalet neyse hakikat odur. Sümerbank’ta da bir tane işçinin iş akdini
feshettirdim. İşçiyi savunurdum, hem de sonuna kadar savunurdum ama
hırsızı değil. Fabrikanın ana kapısının bekçisi hırsızlık yapıyorsa o affe-
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dilmez. Sendikacı olmama rağmen ilk ben söyledim. Tazminatsız iş akdi
feshedilsin dedim. Çünkü o adam o fabrikaya yakışmaz.
Beykoz küçük bir yerdir. Bir tane örnek söyleyeyim belediyecilikten,
1989 seçimlerine hazırlanıyoruz. Tokatköy dediğimiz mahallede bir toplantı yapıyoruz. Kahve sohbeti... Mikrofon vardı elimde, kalabalık bir grup
var karşımda. Orada ben konuşurken bir adam müdahale etti. “Sen hangi
yüzle buraya geldin?” dedi. Ben konuşmamı orada noktalayarak “Gel bakalım buraya.” dedim. Üzerine yürüyenler oldu; “Sakın” dedim, o arkadaşa
dokunmayın. “Gelsin niye bu lafı ettiğini mikrofondan söylesin, herkes de
duysun.” dedim. Geldi, mikrofonu verdim. “Ben ev yaptım ve üç sefer yıktırdın. Ben de o lafı onun için ettim.” dedi. Bende aldım mikrofonu:
“Bu arkadaş doğru söylüyor, evini üç defa yıktırdım. Ama ecdadın hatırasına sahip çıkmazsa, dedelerimizi, babalarımızı, geçmişlerimizi gömdüğümüz mezarlık arazisine, mezarların üzerine ev yaparsa, üç değil 30
kere de yıkarım o evi! Bu adam mezarlığın içine gecekondu yaptı, ben de
yıktırdım. Suçsa Allah indinde ben suçluyum.” dedim. Adamı aldılar, dışarı attılar zaten. Mezarlığın içine ev yapıyorsun, sonra da bana ne yüzle
geldin buraya diyorsun. Mezarlığın içine yapmışsın ben ne yapayım yani.
Bu tip şeylerle çok karşılaştık.

Ali Zengin, Adalar Belediye Başkanı Recep Koç (Soldan ikinci) ve
Zeytinburnu Belediye Başkanı Muzaffer Çavuşoğlu (Soldan birinci) ile birlikte.
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Siyasetteki yaptığınız ve “Unutamadığım bir goldü” dediğiniz bir icraat oldu mu?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Siyasette gol atabilirsiniz. Ama gole oynarken
takım olduğunuzu unutmamanız gerekiyor. Bu takım birlikteliğini sağlamak için çabalıyordum. Mecliste SODEP’lilerde Anavatan Partililer de
vardı ama benim niyetim oy birliği ile oyların çıkmasıydı. Çoğu zaman
bunu başarıyordum. Buna niye çabalıyordum çünkü hepsi belediye meclis
üyesi ve hepsi Beykozlu. Meclisin içindeki herkes Beykoz’un çocukları.
Meclise konuları, başkanlık makamının teklifi olarak getirirdim. Meclisten karar almadan yapabileceğim şeyleri de meclise götürürdüm. Çünkü
onlar da bu hisseden pay alsınlar. Kendilerini Beykozlu bilincine eriştirsinler diye ben konuları özellikle meclisten çıkarırdım. Bu o kadar güzel
şeyler doğurdu ki, yani ben meclis üyelerinin tamamını -bir tanesi hariç,
o da tecrübeli bir abimizdi Allah nur içinde yatırsın. Kendisi daha önce
görmüş Avrupa’yı- 21 gün Avrupa’yı gezdirdim. Otobüsle Londra’ya kadar
götürdüm. Görmedikleri memleket kalmadı. Büyükşehir’de de üç yıl grup
başkan vekilliği yaptım. Bu anlattıklarımı takım oyunu oynayabilmek için
yapıyordum. Gol atmak önemlidir ama takım olmak daha önemlidir.

Ali Zengin, Bedrettin Dalan ve dönemin ilçe belediye başkanlarından birkaçı ile birlikte.
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Ha, doğrudan bu goldür, gerçekten unutmam diyeceğim bir iş derseniz daha önce söyledim, cenaze işlerinin yapılmasının ücretsiz hâle
gelmesi diyebilirim. Meclise getirdim ve kabul edildi. İnşallah bir hayra
vesile olmuşuzdur. Belki bizden sonra da yapılacaktı ama hayra kapı aralamak ayrı bir önemli, o kapıdan geçen herkesin sevabından istifade ediyorsunuz. Sonra Nurettin Sözen bunu iptal etti, o kapıyı kapattı. Tayyip
Başkan geldiğinde bunu tekrar gündeme soktu ve kapıyı tekrardan açtı.
Bana bugün “İstanbul’un en iyi yürütülen meselesi hangisi?” deseler, ben
birinci sırada mezarlık işlerini söylerim. İkinci de bana göre ulaşım ve
İSKİ’ydi. Daha önce de söyledim, pratik zekâya çok inanırım. Tuz bitti, 1987
Pratik zekâya çok inanıMart ayındaki afette her taraf kar oldu.
rım. Tuz bitti 1987 Mart
14 gün okullar tatil oldu. Resmî daireleayındaki afette, her taraf
rin pek çoğu çalışmadı. Yollar kapalıydı
kar oldu. 14 gün okullar
ama biz deniz suyuyla yollarımızı açık
tatil oldu. Resmî daireletuttuk. Onun sebebiyle sanıyorum ki
rin pek çoğu çalışmadı.
ödül aldık. En iyi kamu idaresi ödülleYollar kapalıydı ama biz
rini aldık. İSKİ’yi o zaman buraya şube
deniz suyuyla yollarımüdürlüğü olarak getirttik. Yer tuttuk.
mızı açık tuttuk. Onun
İSKİ’nin başındaki şefe telsiz verdik.
sebebiyle sanıyorum ki
“Ne zaman ararsak seni bulacağız,” deödül aldık. En iyi kamu
dik. Nerede aksaklık var, telsizle bildiidaresi ödüllerini aldık.
rirdik, o da ekibiyle müdahale ederdi.

Bedrettin Dalan ile Atina seyahati.
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“Zor mudur siyasette paslaşmak?”
Futbolda kendi takım arkadaşınla iyi paslaşıyorsan neticeye gidersin
ama rakip takımla paslaşma olmaz. Lakin siyasette iş biraz değişiyor. Bazen rakibinle de paslaşman gerekiyor. Yani onu buna mecbur ediyorsun.
Şimdi Büyükşehir meclisinde, ne hikmetse -yani hikmeti belli de ben öyle
demek zorundayım- SODEP’in yöneticileri de vardı. Beykoz’dan gelen her
şeye evet derlerdi. Hiç Beykoz’la ilgili olumsuz bir şey çıkmazdı. Çünkü
bana inanırlardı. Ali Zengin Başkan yanlış bir şey getirmez derlerdi.
Beykoz’a gelirsek, belediye başkanı pozisyonundasın. Maiyetinde çalışan arkadaşlar, sana uymak zorundalar. Ben bir sefer söylerdim adama,
ikinci kez söylemezdim, ama yapıp yapmadığını da kontrol ederdim. Uykusuz göreve geldiğim çok günler oldu. Evime doğru dürüst gidemezdim başkanlıkta. Hanıma en büyük şikâyetin nedir diye sorsalar, belediye
başkanlığı derdi. Hanım cennetliktir herhalde. Ben öyle diyorum. Çünkü
evlendim, iki aylık evliyken askere gittim. Ben askerdeyken kızım oldu.
Askerden geldim, futbol devam etti. Futbol devam ederken bir oğlum
oldu. Deplasmanda futbol oynarken doğum yaptı kadıncağız. İkisinde de
yanında olamadım. Beklenmedik bir anda oldu. Şimdi hanıma dedim ki
sendikacı olduk, artık futbolu bıraktım, hiç merak etme, artık hep evdeyiz. Ne gezer, Anadolu Merkez Şubesi Başkanı olmuştum. Tercan’a gidersin, Van’a gidersin, Sarıkamış’a gidersin. Ondan sonra genel sekreterliğe
geçtik, yine her tarafa gidiyorsun. Ankara’ya gidiyorsun, her gidişinde
10-15 gün kalıyorsun. Hanıma hiç rahat yüzü göstermedik. Hele belediye
başkanı olduktan sonra çok az zaman eve uğruyordum. Sadece üzerimi
değiştirmeye uğradığım günler oluyordu.

Bedrettin Dalan ile Atina ziyareti.
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Belediye Başkanlığı
Sonrası Zor Günler
Belediyeden sonra zor işlerle uğraştım. 1976’da sendikacı olduğumu
söylemiştim. 1980 İhtilali olunca bir sene, bir buçuk sene ara verdim. Sonra tekrar genel sekreter olduğumda 1984’te belediye başkanı seçildim.
Bütün bu süreci anlatmıştım. Belediye başkanı olurken Sümerbank’ta işçiydim. Belediye başkanlığım bittikten sonra müracaat ettim fabrikaya,
“Emekliliğim dolmadı, tekrar eski işime iademi istiyorum.” dedim. Bunlar
beni işe almadılar. Üstelik iktidarda yine Anavatan Partisi vardı.
“Niye almıyorsunuz beni?” dedim.
“Böyle bir şey yok kanunda. Senin durumunda olan kimse yok ki Türkiye’de…” diyor.
Devlet dairesinde çalışırken belediye başkanı olan ve görevi bitince
tekrar işine iade isteyen bir adam yokmuş. “Kanunda bununla ilgili bir
düzenleme yoksa bu yok demektir.” diyor. Hülasası işe alınmadım.

Ali Zengin torunlarıyla birlikte.
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Sonra eski Beykozlu iş adamı olan bir arkadaşım vardı. Bulgaristan’dan kömür getirip satıyormuş. Daha doğrusu satacaktı. “Benim böyle
bir işim var, Laleli’de birlikte yapalım mı?” dedi, “Olur.” dedim. Ama sigortamı ödemesi şartıyla kabul ettim. Sigortamızı yaptı ve onun yanına
girdim. Acarların orada 14 villası olan ben(!) büronun temizliğini yapıyorum, adam akşam sarhoş geliyor -isim vermiyorum onun için- oturuyor
masaya, istifra ediyor, üstünü başını temizliyorum. Masayı temizliyorum,
pislettiği yerleri temizliyorum. Biraz zaman geçtikten sonra sırtıma alıyorum. Arabasına bindiriyorum, özel şoförü yok, arabasıyla evine bırakıyorum. Gerektiğinde kahvesini yapıyorum, çayını yapıyorum. Niye, sadece emekliliği hak edeyim de emekli maaşı bağlansın. İşe almadılar beni.
“Ya Ali’ciğim sen ne yiyorsun, nasıl geçiniyorsun?” diye soran bir adam
çıkmadı. O adam da asgari ücretten ödemiş primimi ve ben maalesef 12.
dereceden emekli oldum.
Bir süre de Şişli’deyken Cevahir’de çalıştım. İbrahim Cevahir’in o
metro inşaatları vardı, oralarda çalıştım. Sonra burada sendikadan bir
arkadaşım vardı. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Dursun Ali Paşalı. Bahsetmiştim, sendikacılıkta ilk yol arkadaşım diyebilirim. Bu arkadaşım burada oğullarıyla bir yer kiralamış. Lokanta açacaklarmış. Ben de orada
İbrahim abinin yanında çalışmaya başladım. Bana tek bir cümle kurdu;
“Sana ihtiyacım var başkanım.” dedi. Zaten daha önce de gel, ortak iş
yapalım demişti. Ben de para yok ki neyle yapacağız dedim. O zaman

Ali Zengin ve ilk torunu Berker.
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gitmemiştim ama sana ihtiyacım var deyince kabul ettim. Eski hukukumuzdan dolayı. Gittim orada imalata yardımcı oldum, oranın müdürlüğünü de yaptım. Paşa Sofrası ismini de ben koydum. Soyadı Paşalı’ydı.
Çalışmanın ayıp olmadığını her zaman savunmuşumdur. Yeter ki alnının
teriyle kazandığın bir iş olsun. Haram değil, helalinden kazan. Ben orada,
işe aldığım çocukların önünü siler, önlerine çorbasını koyardım.
İşsiz kaldığım zamanlar, bana bir ekmek nasıl alıyorsun, ne yiyorsun,
ne içiyorsun demeyen adamlar, tenkit etmeye geldikleri zaman; “Bir belediye başkanı çorba satar mı?” diyorlardı. Bunlar sağ kulağımdan girip
sol kulağımdan çıkıyordu. Bugün gerekse yine aynısını yaparım. Erinmem hiç. Ben şimdi evimden çıkıp çöp atmaya gidiyorum, baktım gördüm
yerde çöpler var, o yerdeki çöpleri de toplayıp atarım, ne olacak.
Bir süre Kızılcahamam Soda Fabrikası’nın Genel Müdürü oldum. Bir
senede, yatmış fabrikayı ihracat yapar hale getirdik. Kızılcahamam Soda
Fabrikası’nı kâr eder hale getirdik.
Başkanlık dönemim de dâhil olmak üzere kırk sekiz metrekare bir
evde oturdum. Yirmi iki yıl, o evde iki tane çocuk yetiştirdim. Beykoz
Spor Kulübü’nden aldığım 20.000 lirayı harcayarak yaptığım bir evdi.
Tuğla değil, briketti. Briketi bilirsiniz, suyu çok çeken bir yapısı vardır,
bu yüzden duvarlardan rutubeti bir türlü kesemiyorduk. Başkanlıkta bir
meclis üyesi arkadaşım vardı. İsmi Adem Öztürk. Bu inşaat işleri falan
yapan bir arkadaştı. Müteahhitlik yapmış, çok zeki bir çocuktu. Beykoz
Belediyesi’nde üç veya dört dönem belediye meclis üyeliği yaptı. Bir de
Ömer amca vardı, o da il genel meclis üyesiydi.
Tabii evin içi sıvalı; ama dışı sıvasız, sıkıntı oradaydı. Evde boya badana yapıyorsun tutmuyor. Başkanlık dönemimde bir gün beni “Şunu yapalım, şuraya gidelim” diye oyaladılar. Eve gittiğimde ne gördüm biliyor
musunuz? Benim evin dışını sıvamışlar arkadaşlar. Benim hiç unutamadığım bir olaydı bu. 48 metrekare bir yerde oturuyor diye televizyon
programında bile dile getirmişlerdi. Ne yapalım, kaderimiz böyleymiş
ama bu çok önemliydi benim açımdan. Madem benim hayatım anlatılıyor, o önemli bir noktaydı benim için. Geçen gün bir cenazeye gitmiştik.
O arkadaşım da yanımdaydı; “Bana böyle bir iyilik yapmıştın hatırlıyor
musun?” dedim. Her onu gördüğümde bu olayı hatırlarım, bir şükrandır
ona bu hatırlayışım.
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Sola Oy Vermedik
Ama Kızımızı Verdik
Yıl 1988… Dünürüm CHP’nin eski ilçe başkanlarından Mustafa Kasaroğlu. Çok düzgün bir insan, çok mert bir insan. Sosyal demokrat bir
adam, böyle bir iki tane adam tanıdım. Zaten iyi bir aile diye kızımızı
vermiştik. Onların arazileri de var. Evine misafir gittiğimizde “Bu senin
derenin kenarındaki yer var ya.” dedim, “Buraya hiçbir şey düşünmüyor
musun?”, “Ne gibi?” dedi. Kendi fırıncı, iki tane fırını var. “Mesire yeri
gibi, bak burada fındık ağaçları var, ağaçlanmış burada ne güzel. Derenin
kenarları güzel, piknik alanı gibi bir şeyler yapamaz mıyız?” dedim. “Olur
mu?” dedi. “Niye olmasın ki?” dedim. 1991 senesinde oraya piknik alanı
yaptık. Ama dünürümün müstakil tapulu yeriydi. Derede baraj yaptık. Bu
barajdan sessiz motorlarla ağaçların üzerinden renkli renkli su inişlerini
yaptık, çok güzel bir mekân oldu. Şuanda orası çalışıyor ama düğün salonu ve kır düğünü bahçesi olarak çalışıyor. Orayı kendin pişir kendin ye
gibi bir şeyler yaptık. Orada ben 1-1.5 sene çalıştım.

Ali Zengin, Dünürü Mustafa Kasaroğlu ile birlikte.
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Belediyeyle ilişkiler devam ediyor mu o dönemde? SODEP
belediyeyi kazandı ama onların size gelip de bir fikir danışma durumu oldu mu?
Bana gelmezler. Benim babamın Topkapı Olayları’ndan tutuklandığını
söylemiştim. Bizim sülalemizde sola oy veren hiç kimse yoktur. Sola oy
vermedim ama kızımı verdim.

O nasıl oldu?
Sevdiler. Ben kızım olduğu zaman şunu söylemiştim: Çobanı sevse
çobana veririm. Evet, böyle demiştim. Sene 1988’di. Ben Belediye Başkanıyken evlendi kızım. Bedrettin Dalan nikâhı kıydı. Adalar Belediye
Başkanı Recep Koç şahitti. Bir süre dünürün yanında çalıştıktan sonra
bazı sebeplerden ayrıldım. Emlak işi yapmaya başladım. Bir süre sonra
da tekrar adaylık sürecim başladı. 1994 seçimleriydi, daha önce anlattığım üzere Yücel Başkan kazandı seçimi. 1994 seçimlerinde Anavatan
Partisi’nin artık bitmiş olduğu bir dönemde, Yücel Bey’le kafa kafaya seçime girdim. Ama seçimi Allah rahmet etsin, Yücel Bey kazandı. Yenileme
seçimleri yapıldı, yine Yücel Bey seçimi kazandı. Hak etmişti.
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Danışmanlık Yılları
1994 seçimlerinin ardından Mesut Bey beni aradı. Şişli’de durumlar
kötü dedi. Neydi adı? Çatalca’da Belediye Başkanı’ydı. Hah, Gülay Atığ
Hanım… “Gülay Hanım’ın orada sıkıntı var. Ona abilik eder misin?” dedi.
İlk danışmanlığım da orada başladı. 1994 seçimlerinde Şişli’de Gülay Atığ
belediye başkanı seçilmiş, göreve geldiğinde daha 30 yaşındaydı. Çatalca’da 27 yaşında belediye başkanı olmuştu. Şişli’de ona danışmanlığa
başladım. Üç ay sonra orada yirmi sekiz mahalle muhtarının şiltini aldık.
Sonra orada meclise seçtirdiler. Ardından Anavatan Partisi’nden istifa
ettim. Ama istifa ederken meclis üyeliğinden de istifa ettim. 1999’da belediye meclisine girmiştim. Grup başkanlığı yapıyordum. Ve bu dönemde
istifa ettim partiden. Neticede meclisten de istifa ettim. Çünkü ben o çatı
altına o partiden girmiştim. 2003 yılında Tayyip Bey’in yani Cumhurbaşkanımızın imzasıyla biz İbrahim Cevahir Bey’le birlikte merasimle, epey
kalabalık bir ortamda AK Parti’ye üye olduk, rozetimizi başkan taktı. Bizim evraklarımızı imzaladı. Üyelik evrakımızı Başkan imzaladı.

Ali Zengin, Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte. (2001)
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Teklifler, Düşünceler, Ukdeler
Camcılık deyip geçmeyin, camcılık çok önemli, fanteziye dönük bir
harcama, bu yüzden de çok pahalı bir olaydır. Cam iş kolu kadar güzel
bir iş yok, cam kırığını bile değerlendiriyorsun, çöpe atmıyorsun. Beykoz
gibi bir yerde de bu dönüşüm malzemesi çok fazla.
Beykoz için en önemli şey, imar ve istihdamdır. Bizim gençlerimiz fabrikaların kapanmasından sonra işsiz kalıyor. Mesleki ağırlıklı eğitimler yapılmadığı sürece buradaki gençlere istihdam kapısı açamayız. Beykoz’da
ceviz meşhurdu, ne yazık ki kalmadı. Cam deseniz gitti ama hâlâ merdiven
altı tabir ettiğimiz yerlerde 1.000’e yakın çalışan var. Bunların mutlaka sayısını arttırmak gerekiyor. Hatta fason imalat yapan firmaları çoğaltmak,
teşvik etmek lazım. Bence dekorcusuydu, yaldızlamasıydı yani cam işçiliğini mutlaka canlandırmalıyız. Bu işin özü; burası Denizli değil, Eskişehir değil, Mersin değil, Kırklareli değil, burada cam dediğinizde akla gelen
yer Paşabahçe’dir. İngiltere’ye gidin Paşabahçe’yi biliyorlar. Bunu biz canlı
yaşadık. Yani bundan 30-35 sene önce yaşadık bunları. Bugün Şişecam
buradan gitmiş, öyle veya böyle kanunlar öyle emretmiş gitmiş ama Camköy gibi ya da adı her ne olursa buna benzer bir projeyle Beykoz’a dair bir
marka yeniden dünya çapında tanınır hale getirilebilir.

Ali Zengin ve Gülay Atığ
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Bunun fikir babası ben ve Prof. Önder Küçükerman hocamızdı. Kendisi
çok değerli bir hocaydı, onunla oturduk, sohbet sırasında; “Benim böyle
bir sıkıntım var, kanunlar böyle emretmiş, bu sanayi Beykoz’dan kaldırılacak, ben ne yapabilirim diye düşünüyorum. Bu camla ilgili nasıl bir şey yapılabilir?” diye hocayla konuştuk. Peşinden Paşabahçe Genel Müdürü’yle,
ondan sonra Devlet Bakanlığı’yla, Kültür Turizm Bakanlığı’yla istişareler
yaptık. Bedrettin Dalan’ı getirdik. Çizimler falan yaptırmaya başladı.
Camköy Projesi, Paşabahçe Cam Fabrikası’yla alanının olduğu bölgedeydi ama bu bölgenin dışında da eğitim tesisleri vardı. Rüzgarlıbahçe ile
Çavuşbaşı arasındaki alanda orman alanı olmasına rağmen oranın eğitim
tesisine tahsisi istendi. Şişecam Genel Müdürlüğü, Beykoz Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kültür Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve cam işiyle uğraşanları temsil etmek üzere onların dernekleri, hepsi bu işin içindeydi.
Camköy’e bir iskele yapılacak, Camköy’ün olduğu noktalarda yani Paşabahçe’nin olduğu noktalarda tamamen showroomlar, el imalatları, atölyeler, bütün bu projeler hazırlandı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde
de onaylandıktan sonra Boğaziçi Yüksek Kurulu’na da onaylattık. Planların
hepsi hazırlandı. Çalışmaları sırasında da rahmetli Adnan Kahveci bakanımız da geldi buraya ve “Çok tuttum bu projeyi, Camköy projesi 35-40 bin
kişiyi ekmek sahibi yapar, çok büyük bir şey bu. Tebrik ederim sizi.” dedi.
O da bu işlere kafası çalışan bir adamdı. Biz bu konularda Murano’ya gittik,
ilgili insanları taşıdık oralara. Murano biliyorsunuz, Venedik’te cam işçiliği
konusunda dünyaca meşhur bir yerdir. İsveç’e gittik camla ilgili oradaki
çalışmaları da gözlemledik. Buraları da gezdik. Burada bir Camköy Vakfı
sayesinde büyük planlar yapıldı. Ön görünümde plan tadilatları bile yapıldı.

Ali Zengin, Naci Ekşi ve Atina Belediye Başkanı ile birlikte. (1988)

133

134

Ali Zengin Kitabı

Vakıf kurulmuştu. İş gerçekleşmeyince tamamen bitti. Bu arada benim danışmanlık yaptığım Yücel Başkan’la çalıştığımız süre içinde kaymakamlıkla bu işi tekrar canlandırmak istedik. Bu canlandırmayla ilgili
çalışmalar yaptık. 22-23 tane iş yeri tespit ettik. O zaman 850-900 civarında çalışan cam işçisi olduğunu tespit ettik ve onların sahipleriyle
toplantılar yaptık ve onlara bir dernek kurduk. Derneğin yöneticiliği bizdeydi. Kaymakam, Belediye Başkanı, ben ve iki tane cam çalışanlarından
oluşan yönetim vardı. Biz sonraki dönemde seçimlere yakın dedik ki “Arkadaşlar, siz bu işlere kendinizi veremiyorsunuz, siz dışta kaldığınızı hissediyorsunuz. Bizim teklifimiz size. Siz kendi içinizde bu derneği devam
ettirin. En azından dernek olarak devam ettirin. Belediye, kaymakamlık,
size yardım yapsın.” Hatta onlara showroom aracı yaptık. Gidiyor, istediği yerde kepenklerini açıyor, ondan sonra içeride üretim yapıyor, o
yaptığı üretimleri satabiliyorlar.
Her yere de gidiyorlar. Hâlâ da devam ediyorlar onlar. Bana sorarsanız bu Camköy’ü biz tekrar gündeme getirmeliyiz. Paşabahçe’de bu işi
yapamayız artık. Paşabahçe burayı gözden çıkarmış. Ama Paşabahçe’yi
de alarak yine ilçemizde bir cam vadisi yapalım biz. Nerede olabilir diye
soracak olursanız, Beykoz’da, bana göre Polonezköy’le Cumhuriyet arasında Cam Vadisi yapalım. Dernekçiliğimiz sırasında Polonezköy’e zaten
bir cam sanat merkezi kurduk. Riva’ya kurduk ve Anadolu Kavağı’na kurduk. Dernek vasıtasıyla bu işi yapabilecek kapasitede yetişmiş elemanları daha da iyi yetiştirmek için Murano’ya yolladık. Orada eğitim aldılar o adamlar ve hâlâ buradalar. Camcılık eğitimi almış ya da bu konuda
uzmanlaşmış insanlar tükenmeden bizim bu canlılığı kazanmamız lazım.
Yani bu Camköy bana göre Beykoz’un hayat damarlarından biridir.
Beykoz, günü birlik turizm potansiyeli çok iyi olan bir yer. İshaklı,
Cumhuriyet, Polonezköy, Mahmutşevketpaşa, Alibahadır, Riva, Öğümce
oralarda yaz turizmi canlıdır. Ama diğer aylar canlılık azalıyor. Bu proje
yılın her ayı Beykoz’a can suyu olacaktır. Çok güzel eğitim yapılacak yerlerimiz var, bizim her şeyimiz hazır.
Camcılık hazır elimizde, masrafa da gerek yok. Belediyenin yeri de
var. Bizim taahhüt ettiğimiz mekânları belediye bu işi yapanlara kiralayacak. Camcılık deyip geçmeyin, camcılık çok önemli, fanteziye dönük bir
harcama, bu yüzden de çok pahalı bir olaydır. Cam iş kolu kadar güzel
bir iş yok, cam kırığını bile değerlendiriyorsun, çöpe atmıyorsun. Beykoz
gibi bir yerde de bu dönüşüm malzemesi çok fazla. Bu kadar turizmin
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Ali Zengin ve Yücel Çelikbilek.

canlı olduğu yerlerde şişe çok çıkıyor, kırık çok çıkıyor, geri dönüşüm
açısından da oldukça iyi bir çalışma olur. Bu camcılığı burada yürütmemiz lazım. Çeşmibülbülün ustalarından Yusuf Görmüş ve diğer ustalarımızın bizlere bıraktığı mirası canlandırmalıyız.
Bir de çok önem verdiğim, Beykoz’da bu 3194 sayılı yasa vardır. O
yasa daha önce söylediğim gibi 1985 yılında çıkmıştı. Geri görünüm etkilenmeleri için %15 imar vermişti. Özal bunu artırmak istemişti ama Kenan Evren Cumhurbaşkanı olduğu için fazla bir şey yapamadılar. %20’ye,
%25’e çıkartamadılar. Bu, ilerleyen dönemlerde bir krize dönüştü. İmar
sorununun çözülmesi gerekiyor. Mesela Poyraz’a hiçbir şey yapamıyorsun. Köylere yine yasal olarak birtakım şeyler yapma şansımız var. Beykoz’un geneline baktığım zaman çok hisseli parsellerden oluşuyor. Hisseli parsel demek yani her parselin bir kenarından öbür kenarına kadar
hepsi birbirinin oluyor. Yani siz, canınız sıkıldı burayı satıyorum arkadaş,
dediğiniz zaman orada en yakınınızdaki hisselerden bağımsız satamazsınız. Yüzeysel olarak baktığımız zaman ne olacak ki, öyle değil işte. Ne
diyorlar biliyor musunuz? Bir araya gelsinler 60 kişi, 70 kişi yapsınlar. İki
kardeş bir araya gelemiyor. İki kardeşin bir araya gelip anlaşamadığı bir
yerde 60-70 vatandaş nasıl anlaşacak da oraya imar yapacak. Vatandaşa
kendi evini yıkıp yeniden yapma şansı verilmesi lazım bana göre. İmar
konusunun çözümü Beykoz’un olmazsa olmazıdır. 150-200 senelik evler
var Beykoz’ da. Ön görünümde kaldığı için tarihî eser de değil ama yeni
bir şey yaptıramıyorsun. Yıkıp yapamıyor vatandaş, insanlara bu kadar
eziyet edilir mi?
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Son Sözler Yerine
Beykoz’un Güzellikleri...
Buranın tarihinde öne çıkan iki şey vardır. Önce cam, sonra kundura.
Biz top oynadığımız dönemde de deplasmana gittiğimizde ayakkabıcılar
geldi, derlerdi. Beykoz, ayakkabısı ile tanınırdı. Camı ile tanınırdı. Ama
ayakkabının, deri işlemeciliğin devam ettirebilme ihtimali, sektörel yapı
itibariyle özelleştirmeler derken mümkün değildi.
Mesela demiştim ki ben, okuldan geldiğimde annem evde yoksa problem yok, bütün anneler beni sırayla alırlar eve, bir gün biri alır, bir gün
diğeri alır, yedirir, içirir, üstümü düzeltir, dersime yardımcı olur, bunlar
tamamen kayboldu. Beykoz’da bir şey daha var. Beykoz’da eski köylerimiz de artık mahalle oldu. Orada tarım yapılan yerler vardı. Orada tarımı yapan bir kişiydi. Onun çocukları, torunları, torunlarının torunları
geldi, kullanacak bir şey kalmadı. Satılsın da hisseme düşeni alayım diye
bakılıyor. İkincisi, 1980 Darbesi’nin bütün izlerini sildiler. Bir tek Boğaz
kanununu değiştiremediler. Değişmedi aksine daha da içinden çıkılmaz
duruma soktular. 1995’te Çiller zamanında sit alanı ilan ettiler. Beykoz sit
alanı, buradaki insanlar ne yapacak.

Beykoz sahilinden görünüm.
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Tabiatın verdiği büyük nimetler, sular var burada. Karakulak, Deliosman, Çubuklu köylerimizde bile sularımız var bizim. Tabiatın verdiği
büyük nimetler var, bu nimetler şehir içinde kaybolmaya başladı. Beykoz’a gelen bir adam çekek yerlerdeki kayıkları sandalları arkasına alıp
fon oluşturur, resim çektirir. Bu bugün böyle, dün de böyleydi. Ama
ben bakıyorum bu çekek yerleri ortadan kaldırmaya bakıyoruz biz. Benim içim acıyor bunlara. Hisar, Göksu Deresi, Küçüksu Çayırı, Mihrişah
Valide Sultan Camii, Küçüksu Kasrı, Mihrabat hepsi bir arada. Bunlar
bana çok şey hatırlatıyor. Beykoz Çayırı’nda sünnetler yapılırdı. Velileri ile bindirirlerdi arabalara çocukları, Küçüksu Çayırı yemyeşildi, şimdi
de çok güzel oldu. Eskiye sahip çıkmak lazım, ama eskiye sahip çıkmak
demek onu kaderine terk etmek de değil, harabe ise onaracaksın. Yücel
Başkan zamanında vakıflardan aldığımız tekkeler onarıldı, şimdi kullanılıyor. Beykoz kendini yenilesin: Nerede yenilesin, sosyal alanlarda yenilesin, geçmişten beri, tarihî dönemlere bakın, ta geçmişten beri buraya
günübirlik turizme gelirlermiş. Bunu artırmak lazım. Var olan güzellikleri
muhafaza etmeliyiz. İstanbul’dan, belki dışarıdan insanlar buraya geldikleri zaman toprakla, havayla, suyla buluşacakları, kendilerini yeniden kurabilecekleri bir mekân olarak kalmalı Beykoz. Böyle de bir hayat varmış,
bu hayatı çoğaltmamız lazım diyecekleri bir yer olarak kalmalı Beykoz...

Anadolu Hisarı’nın denizden görünümü.
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