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Alsancak Börekçisi
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Rahmetli dayım Alsancak’ta büyümüş bir İzmirlidir. 1977 yılında 
Amsterdam’ın merkezindeki Kinker sokağındaki butiğini kapattı ve 
yerine bir börekçi baklavacı dükkânı açtı. Böylece ben butikte binbir 

çeşit erkek tavlama hilesi bilen kadınlara karşı açık hedef olmaktan kurtul-
dum. Haftada yedi gün, günde on üç saatlik bir çalışma devrine girdim, ama 
şimdi buna değdi diyorum. Dükkân bir roman yazarı için bulunmaz bir karak-
ter çorbası kazanıydı. 

Börekçinin adı Alsancak Börekçisi’ydi. Bu börekçi bildiğim kadarıyla üç 
dört el değiştirdi. Alsancak adı yirmi beş yıl kadar tabelasında durdu. Sonra 
bir gün elektronik eşya satan bir dükkâna dönüşüverdi. 

Koskoca Amsterdam’da o sıralar iki adet börekçi dükkânı vardı. Dayım 
Hasan Özbilge ve ortağı Mustafa’nın çevresi çok genişti. Kısa zamanda börekçi 
Türkler arasında Amsterdam’ın en çok bilinen bir yeri oldu. Aradan otuz yıl 
geçti. Başta ben olmak üzere sayıları bir hayli kabarık olan eski müdavimleri 
için hâlâ cümbüşlü bir nostalji fıçısı işlevini görmektedir. 

1977 yazı denince aklınıza neler geliyor? 
Türkiye’de giderek ağırlaşan politik çalkantılar. Taksim Meydanı olayı. 

Elvis Prestley’in ölümü. Eagels’ın Hotel California parçası. Avrupa’nın en 
güzel yıllarıydı. şimdi nostaljiyle anılıyor. 

Türklere vize konmamıştı henüz. Aklına esen otobüse atlayıp moderniteye 
balıklama dalış yapabilmekteydi. Uçaklar çok pahalıydı o sıralar. Bir bilete bir 
maaş yetmeyebiliyordu. 
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Gelin şimdi o günlere dönelim ve bir yaz sabahı erkenden Alsancak 
börekçisine giriverelim.  Saat sabahın yedisi. Önce fırını yakıyorum. Isınması 
20 dakika sürüyor. İki dakikada hızlı bir sakal tıraşı. Yirmi dakika sonra 
fırının ısısı 240 dereceye geliyor. Kıymalı böreklerden birini atıyorum. Onun 
da hazır olması yirmi dakika sürüyor. 7.40 civarında nefis mi nefis bir börek 
yenmeğe hazır. 

İlk müşterilerim birinci kuşak kumarbazlar. Bütün gece oyun oynamışlar. 
Karınları aç. Koltuk altlarında sopa gibi kıvrılmış Türk gazeteleriyle geliyorlar. 
Bunlar uyku sonrasında okunacağından böreğin hazır olmasını beklerken 
kahvenin yanına sohbet icra ediyorlar. 

Fırından yükselen koku nefis bir ağız tadı deneyiminin habercisi gibi. 
Makinede öğüttüğüm kahve de bu kokuya cila çekiyor. Bizim espresso 
makinesinde suyun çıkışı 86 derece. Fincanlar aletin çatı katında ısınmaya 
alınmış durumda. Böylece kahvenin ısısı müşteriye varana kadar 60-65 
dereceye iniyor. Ağzının tadını bilen içine ne şeker koyar, ne de süt. En üstteki 
açık kahverengi ince köpüklü tabakadan küçük ve ihtiyatlı bir yudum almalı. 
Ardından bir tane daha. Bu bin yıllık sıcak içkinin tadı böyle çıkar.

Kumarbazlar kahvelerinden ilk yudumları aldıktan sonra haberleri 
özetliyorlar. Kim ne kadar kaybetmiş, kazanmış. Kimde tomarla para varmış. 
Krupiye iyimiş ya da beceriksizin tekiymiş. 

Nar gibi kızarmış, körük gibi kabarmış börekleri kesip kendim de dahil 
olmak üzere servis yapıyorum. İlk lokmaların sessizliği. Yaz sabahı yeni yeni 
uyanıyor. Tramvaylar, arabalar, bisikletliler ve yayalar sokağı dolduruyorlar.  

Kumarbazlar halat gibi burulmuş Türk gazeteleri koltuklarının altında 
çekip gidiyorlar. Terzi Mustafa, Harun, Terzi Burhan, F Hamdi, Süheyl Baba 
ve diğerleri. Saydığım kimselerin bazıları şu anda hayatta değiller. Kalanlar 
börekçiyi geçmişe tutundukları minik bir duba gibi kullanmaya devam 
etmekteler kuşkusuz.

Alsancak Börekçisi saat on birden itibaren öğleden sonra dörde kadar 
kahveleşirdi. Kimlerin yolu düşmezdi oraya. İlk kuşak restorancılarımız 
Piç Halil, Atilla Abi, daha niceleri, konfeksiyoncu komşumuz Agop, Çerkez 
Ethem’in torunun çalıştırdığı gece kulübünde kapıcılık yapan Taki, ilk kuşak 
taksicilerimizden Artin ve kardeşi, Yunanlı müzisyenler, hırsızlık malı 
elbiseler satan İtalyan Antonyo, her işi yapan Muhacır, hapisten yeni çıkmış 
olan gangster Laz Mustafa, hep siyahlar giyinen ne iş yaptığını kimsenin 
bilmediği Kara Yılan ve de ilk kuşak kronik işsizlerimiz bu saatlerin renk 
ustalarıydılar. 

Börekçi bir haber alma merkezi, iş ve işçi bulma kurumu, teselli etme, 
avunma yeri, borca yazma imkânlı, keyifle vakit geçirilen bir yerdi.
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Palavranın bini bir paraydı. Taki ve Agop başı çekerlerdi. Taki gece 
kulübüne yapılan sayısız silahlı saldırıdan güç bela kurtulur, kurgusu her 
zaman ayarlı olmayan bir sürü tehlikeler atlatırdı. Agop ta James Bond’un 
son macerasından (Beni Seven Casus- Roger Moore) esinlenerek askerliğini 
denizaltı kaptanı yardımcısı olarak yaptığını anlatırdı. Kendisinden sayısız 
kereler piyade öyküleri dinlemiş tek bir Allah’ın kulu çıkıp da lafına limon 
sıkamazdı. Alsancak Börekçisi’nin yazılmamış raconlarından biri hevesli 
anlatıcıları asla madara edip küstürtmemekti. Böylelerine hemen kapı 
gösterildiğinden millet ayağını denk atardı.  

Bütün bu hoşlukların arasında ancak filmlerde ve öykülerde raslanabilen 
haşinlikler, doğal olmayan ölümlere de rastlanmaktaydı. Örneğin Kara 
Yılan’ın bir tartışmada başı döner bıçağıyla uçarak kaldırıma yuvarlanmıştı. 
Ünlü bir kumarbazı vurup hapse giren çıkan Laz Mustafa bir barda otururken 
kendi de sonradan buna benzer bir sona kavuşacak biri tarafından vurulup 
öldürülmüştü. 

Alsancak Börekçisi artık yok. Anı sandığında solan bir geçmiş varlığı. 
Bizler düşündüğümüz sürece yavaşça fire veren, renklerini usulca kısan, 

içinde bol bol lakırdı ve kahkaha, palavraların daniskasını barındıran, börek, 
kahve ve ter kokusu salgılayan, nişaşta tozlu bu mekân güzel İzmir’imizin 
Amsterdam’daki hoş bir uzantısı olarak bir şekilde var kalmayı sürdürecek. 




