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Yürüyüş

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’nü (nasıl 
sonlanacağından bağımsız) doğrudan selam-
lamak isterim, dergimizin sunu yazısından. Biz 

elinizdeki sayıyı hazırladığımızda Kılıçdaroğlu henüz seki-
zinci gündeydi ve daha çok yol vardı yürünecek.

Dileriz ki, ‘zafer’le sonuçlanır bu yürüyüş. O zaman 
özel bir sayı ile selamlayacağımızın sözünü buradan ve-
relim.

Kuşkusuz; ‘mücadele edenler (yürüyenler) her zaman 
kazanamaz ama kazananlar her zaman mücadele edenler 
arasından çıkmıştır’ ve nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, 
değerlidir.

İz Dergi olarak biz, ‘adalet’ yürüyüşümüzde, geçen 
sayımızda ‘hayırcı gençler’ ve Kazım Kızıl’a dosya 
hazırlayarak adımlar atmıştık. Bu sayıda gazeteci Gökmen 
Ulu için arıyoruz biz de ‘adalet’i… Yazılarıyla bu ‘yürüyüş’e 
adım olan gazeteci büyüklerime buradan teşekkür 
ederim.

***
İz Gazete’yi yeniledik. Biraz da o yüzden gecikti bu 

sayı ama hem sayı hem de gazetenin yeni teması güzel 
oldu. Eleştiri ve önerilerinizle ‘yürümeye’ devam edeceğiz, 
bekleriz.

***
‘35 Soruda Şehrin Renkleri’ne Sevda Erdan Kılıç konuk 

oldu, bu aralar –maalesef- depremlerle çokça sallanan 
şehrimiz için ‘İzmir şiir gibidir’ dedi kendisi, haksız sayıl-
maz.

***
Kapakta ise Göz Göz’ün zaferinin ‘yol arkadaşları’n-

dan Olgun Atila var. Bornova Stadı’nın barış koktuğunu 
anlattı Başkan Atila, hem Göztepe’ye selam yolladı, hem 
de renklerin kardeşliğine…

***
İzmir’in bir diğer zaferi ‘Avrupa Bisiklet 

Şampiyonası’ndan geldi. Önümüzdeki sayılarda tekrar 
bisikletçilerle ‘yola çıkıp’ özel sayı yapmalıyız belli ki… 
İzmir her alanda şampiyonluklara ulaşırsa, memleket 
daha güzel hale gelebilir, abartısız.

***
İnsanlığın ‘bitmeyen yürüyüşü’nün minik her adımına 

saygı ile...
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editor's letter

Röportaj: CİHAN SAMGAR - ÜMİT KARTAL

bu stadın
    oturakları
 tüm renkleri 
             barındırıyor

Göztepe 14 yıllık Süper Lig hasretini 
sona erdirince, İzmir de yıllar sonra 
‘zafer’ duygusunu yaşadı. İzmir ve 

futbol denilince akla önce maalesef ‘rekabet’ 
ve ‘stat sorunu’ geliyor. İki konu başlığı için de 
uygun özel bir isimle konuştuk: Olgun Atila. 

Başkan bizi, Bornova Belediyesi’ndeki 
‘makamı’nda konuk etti. ‘Makam’ dediğimize 
bakmayın, masa yok, makam koltuğu yok, 

isimlik vs yok, hiyerarşik bir dizilim yok. Belki 
de bu bakımdan Belediye Başkanları arasında 
en güzel ‘makam’ Bornova Belediye başkanı-
nın makamı… Okuyacağınız ‘yarım kalmış’ bir 
röportaj. Başkandan sözünü aldık, devamını 
geciktirmeden sizlerle buluşturacağız. Siz 
aklınıza gelen diğer soruları da iletin bize, 
röportajın ‘ikinci devresi’ni birlikte yapalım. İyi 
okumalar…

“Stadyumumuzun her aşaması bir düşünce 
ürünüdür. Özellikle stadımızın tamamının 
ortaya koyduğu profil barışı temsil 
etmektedir. Dolayısıyla stadyumumuzdaki 
oturaklar bütün renkleri barındırıyor.”
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Üç büyük şehrin beledi-
ye kökenli kulüpleri var. Os-
manlıspor, Başakşehir gibi… 
Bunlar taraftarsız kulüpler 
ve inanılmaz hükümet des-
teği ile büyük stadyumlara 
sahipler. İzmir’in ise taraftar 
desteği yüksek, asırlık köklü 
kulüpleri var, stadyumla-
rı yok. Şimdi bir tanesi 
Bornova Stadyumu’nda 
maçlarını oynayarak Sü-
per Lig’e yükseldi. Neden 
İzmir Stadyumsuz? Bun-
dan sonra ne olacak? 

Stadyumlarla ilgili diğer 
kentlere gittiğimizde stad-
yum ve spor komplekslerini 
görüyoruz. Bunlar neden 
İzmir’de yok? Bunu oturup 
düşünmek gerekiyor. İzmir’i-
miz ödediği vergi ile cumhu-
riyete ve devletine bağlılığı 
ile her zaman sadakatini ve 
üretimdeki katkısını göste-
riyor. Ama bunu maalesef 
özellikle spor anlamında 
ayrıca kültür ve sanat an-
lamında da göremiyoruz. 
Hükümet tarafında spor-
da bir metrekare hizmet 
alanı yok. Dolayısıyla bu 
İzmir’in değil, hükümeti-
mizin eksikliğidir. Az önce 
ifade ettiğim gibi bizler, İz-
mirliler vergimizi ödüyoruz 
ve hak ettiğimiz stadyum-
ları, spor komplekslerini 
istiyoruz. Bugün İzmir’de 
Bornova Stadyumu, Bornova 
ve Büyükşehir Belediyesinin 
katkılarıyla ortaya çıkmış, 
hizmete açılmıştır. 

Hikmet Hanım sizinle 
beraber, seçildiğiniz gün-
den itibaren her etkinlikle 
sizinle beraber. Başkanlık 
serüveninize nasıl katkısı 
var?

Eşim bana her noktada 
yardımcı oluyor. Eve gittiği-
mizde, alanda pek çok şeyi 
paylaşıyoruz. Gözlemleri 
benim için çok önemli. Bizim 
çalışmamız pek çok fedakâr-
lık gösteriyoruz hep birlikte, 
bu anlamda ben eşime ve 
çocuklarıma çok teşekkür 
ediyorum. Kendisi de ba-
şarılı bir bankada müdür 
olarak görev yapıyor. Genç 
yaşta önemli bir yere gelmiş 
olması ve bir kadın olarak, 
hayatın içinde bir iş kadını 
olarak başarılı bir şekilde 
devam etmesinin önemli ve 

örnek olduğunu düşünü-
yorum. Tabi birbirimizi bu 
anlamda tamamlıyoruz. 
Birbirimize danışmanlık 
yapıyoruz. Bununda kent 
için önemli bir fotoğraf 
olduğunu düşünüyorum. 

Biz eşimle Bornova’da yaşı-
yoruz. Bornova’da doğduk, 
çocuklarımızı Bornova’da 
büyütüyoruz. Dolayısıyla bu 
kente hizmet etmenin dı-
şında, bu kentte yaşayan bir 
yurttaş olarak da kentimizle 
ilgili, evimizle ilgili, Borno-
va’mızla ilgili hayallerimiz, 
düşüncelerimiz ve yaşam 
kalitesiyle ilgili kaygılarımız 
ve ümitlerimiz var. 

Göztepe 14 yıllık Süper Lig hasretini sona erdirince, 
İzmir de yıllar sonra ‘zafer’ duygusunu yaşadı. İzmir ve futbol denilince 

akla önce maalesef ‘rekabet’ ve ‘stat sorunu’ geliyor. 
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Spora, kültüre ve sanata yapılan 
yatırımlar esasında geleceğimize, 

çocuklarımıza yapılan  
en büyük yatırımlardır. < >

Geçtiğimiz 2016-2017 sezonunda hem 
Göztepe’ye hem de Altınordu’ya ev sahipliği 
yapmış ve başarılı bir sezon geçirmiştir. Bu 
mütevazı stadımız sayesinde spordaki bu dura-
ğanlık olumlu bir şeye dönüşmüştür. Ben bunu 
şuna benzetiyorum; biliyorsunuz Türk Sinema 
tarihinde bir dönem boş geçildi, ama Eşkıya 
filmi ile yeniden Türk seyircisi Türk sinemasını 
izlemeye ve sektörün yeniden canlanmasını 
sağladı. Bugün bölgemizdeki bütün ülkeler bizim 
filmlerimizi ve dizilerimiz izlemekte, bu anlamda 
önemlidir. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu-
muzda İzmir’deki stat sorunun çözümünde 
öncü görev görmüştür. Bu stadyum sayesinde 
İzmir’de stadyum yapılabileceği daha net bir 
şekilde anlaşılmıştır. Başarılı bir şekilde çıkması 
da bizi ayrıca mutlu etmiştir. Yaklaşık sekiz ay 
önce de dile getirdiğim gibi bu stadyum bittikten 
sonra bu stadyum sayesinde İzmir’de çok kısa 
süre içerisinde en az beş stadyum yapılacak, 
yapılmak zorundadır. Artık İzmirliler bu gerçeği 

gördü ve hükümet de buna duyarsız kalamayacak. Hem 
Karşıyaka’ya hem Göztepe’ye hem de Altay Alsancak Stadı 
ve bunların dışında da iki tane daha büyük, 35 bin kişilik, 
ulaşım sorunlarını aşmış kentin o bölgelerinin de gelişimi-
ne önemli katkılar sağlayacak stadyuma ihtiyaç var. Ayrıca 
Atatürk Stadının yeniden yapılması, güçlendirilmesi de ge-
rekebilir. Bunlar az değil, daha çokları da yapılmalı. Çünkü 
gelişmiş ülkelerde ufacık kulüplerin bile, amatör takımların 
bile pek çoğunun stadyumu olduğunu görüyoruz. Spora, 
kültüre ve sanata yapılan yatırımlar esasında geleceğimize, 
çocuklarımıza yapılan en büyük yatırımlardır. Onların hem 
kötü alışkanlıklarından kurtulması hem de kentin yeni he-
defler koyması için önemli noktalar olduğunu görüyorum. 

“Ortak akıl bizim yaşam biçimimiz”
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Tabi stadyum sadece sportif anlamda 
günlük bu sene şampiyon oldu ‘gitti, 
geldi’nin dışında oradaki çocuklar için 
bir umut. Ama onun da ötesinde o 
bölgenin kentsel dönüşümüne en çok 
artı sağlayacak önemli bir dönüşüm 
olduğunu görüyoruz. Dönüşümün 
kıvılcımı olduğunu görüyoruz. Do-
ğanlar’da gördük, çevresinde gördük. 
Altındağ’da spor kompleksimiz var, 
yaklaşık 20 milyon lira değerinde, yine 
Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 
gerçekleştirdiğimiz. O bölgelerdeki 
insanların sosyal, kültürel yaşamına 
büyük katkı sağladı, kentin ekonomi-
sine büyük katkı sağladı. Bir taraftan 
kentin ekonomisine ve esnafına katkı 
sağlarken diğer taraftan da o bölge-
lerin doğru ve sağlıklı gelişmesi için 
çok önemli, çünkü kentsel dönüşüm 
sadece bina yapmak, gökdelen yap-
mak değildir. Yeni rekreasyon alanları, 
spor merkezleri, statlar sayesinde de 
o bölgenin yaşamına da önemli katkı-
lar sağladığını görüyoruz. Ve bundan 
da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 
Tabi sizin de ifade ettiğiniz gibi Ankara 
ve İstanbul’da iki kulüp Başakşehir ve 

Osmanlıspor taraftarı olmayan, esa-
sında geçmişi olmayan ama bu an-
lamda destek görmüş ve liglerde olan 
takımlar. Oysaki bugün Ankaragücü, 
Ankara’nın takımı, yine Türkiye’de 
önemli yerlerde oynamış Göztepe, İz-
mirspor, Karşıyaka, Altay gibi kulüple-
rimiz, Türkiye’nin yine farklı yerlerinde 
Sakaryaspor, bunlar önemli kentlerin 
önemli kulüpleri. Esasında bu anlam-
da da bu takımların eskiden olduğu 
gibi bu takımların hak ettiği liglere 
dönmesinin de önemli olduğunu dü-
şünüyorum. Çünkü sadece paralarla 
belli imkânlarla kurulan kulüpler taraf-
tar desteğini alamıyor. Taraftar des-
teği için de belli bir geçmişi, belli bir 
hikâyesi, belli bir başarısı, üzüntüler 
ve sevinçlerin de içinde yoğrulduğu, 
önemli bir bileşkenin olduğu bir kulüp 
olarak, bir camia olarak ortaya çıkıyor. 
Tabi bu camialarında bundan sonraki 
yaşamlarında mümkün olduğunca en 
centilmence farkını kalitesiyle, proje-
leri ile gençlere, kadınlara, engellilere 
gösterdikleri farklı sosyal projelerinin 
de önümüzdeki günlerde daha iyi ola-
cağına yürekten inanıyorum. 

‘Dostkart’ 
projemizle 
Bornova’da 
üniversite 
öğrencilerimiz 
Bornova 
esnafından 
indirimli 
alış veriş 
yapıyorlar 
ve onlara da 
ekonomik katkı 
sağlıyorlar.
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Türkiye’de futbolun ilk 
oynandığı kent olan 

Bornova’da yeniden bütün 
takımlarımıza ev sahipliği 

yapmak istiyoruz. 

Bornova Stadyumu’nun 
kapasitesi büyütülecek mi?

Evet, Bornova Stadyu-
mumuz büyütülecek. Bununla 
ilgili projemiz hazır. Göreve ilk 
geldiğimiz günden beri zaten 
projemiz sürekli büyüyor. Bu 
da 4. etabı. Projemiz tamam-
landığında stadyum dışında bir 
spor kompleksi, 7/24 yaşayan 
bir alan olacak. Burada futbol 
müzesi olan, 300 kişilik konfe-
rans salonu olan, kültürel faali-
yetlerin de yapılabildiği önemli 
bir değer olacak o bölge için. 
Kapasitesi de artacak, 11500’e 
çıkacak. Stadyumumuz yarattığı 
ambiyansla, ortaya koyduğu 
seyirci baskısıyla, çok önemli 
başarılara imza atılmasında, 
hem Göztepe’ye hem de Altı-
nordu’ya önemli katkı sağladı. 
Bu ambiyans yaratılırken her 
iki takımımızda, altını çizerek 
söylüyorum, hiç seyirci cezası 
almadan sezonu tamamladılar. 
Göztepe çok köklü bir kulüp, 
taraftarı da çok heyecanlı ve 
ateşli ama sezonu çok akılcı bir 
şekilde sadece takımına destek 
olarak, İzmir’e, İzmir insanının 
hoşgörüsüne yakışır bir şekilde 
hiç ceza almadan tamamlaması 
da gerçekten önemli. Çünkü 
sahanın tribünlere yakın olma-
sından dolayı emniyet güçle-
rinde bir takım kaygılar vardı. 
Bu kaygıların hepsi ortadan 

kalktı. Stad-
yumumuzla 
ilgili son 
olarak şunu 
da belirtmek 
isterim. Stad-
yumumuzun 
her aşaması bir 
düşünce ürünüdür. 
Özellikle stadımızın 
tamamının ortaya 
koyduğu profil barışı 
temsil etmektedir. Dola-
yısıyla stadyumumuzdaki 
oturaklar bütün renkleri ba-
rındırıyor. Sadece bir takımın 
ya da bir kentin rengini değil 
bütün renkleri içinde barındı-
rıyor. Biz burada Bornovalılar 
olarak bütün takımlara ev 
sahipliği yapmaktan, iç saha 
takımı ya da deplasman takım-
larına ev sahipliği yapmaktan 
oldukça memnunuz. Türkiye’de 
futbolun ilk oynandığı kent olan 
Bornova’da yeniden bütün ta-
kımlarımıza ev sahipliği yapmak 
istiyoruz. Ve bu sportmenliğin, 
fairplayin, ev sahipliğinin getir-
diği duruşu da tam anlamıyla 
gerçekleştirerek burada bütün 
maçların huzurlu ve barış içeri-
sinde olmasını istiyoruz. Çünkü 
bu ülkenin en çok ihtiyacı olan 
şey barış ve adalet. Dolayısıyla 
biz bunu yapmış olduğumuz 
projelerde ortaya koymaya ça-
lışıyoruz. 

Projemiz tamamlandığında stadyum 
dışında bir spor kompleksi, 7/24 
yaşayan bir alan olacak. Burada futbol 
müzesi olan, 300 kişilik konferans 
salonu olan, kültürel faaliyetlerin de 
yapılabildiği önemli bir değer olacak 
o bölge için. Kapasitesi de artacak, 
11500’e çıkacak. 
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Göztepe taraftarının size özel 
bir sevgisi var. Bunu neye bağlı-
yorsunuz?

Göztepe camiasına ve tarafta-
rına çok teşekkür ediyorum. Sporu 
seviyoruz ve maçlara gidiyoruz. 
Onun dışında her alanda çözülebile-
cek ne varsa samimiyetle bunu or-
taya koymaya çalışıyoruz. Bunun da 
getirdiği karşılıklı bir iletişim var, bu 
da bizi çok mutlu ediyor. Biz görevi-
mizi yapıyoruz ve yapmaya devam 
edeceğiz. Sadece Göztepe değil tüm 
kulüplerimize samimi olarak katkı 
sunmaya çalışıyoruz, maçlara gidi-
yoruz. Ve elbirliği ile bu sportmenliği, 
fairplaye yakışır bir şekilde götür-
mek lazım. Hep verdiğim bir örnek-
tir; Türkiye’de yaşamış efsaneler 
var. Bunlardan biri Süleyman Seba. 
Beşiktaş’ın efsanevi ve onursal 
başkanı… Bu efsane başkanlık onun 
maddi gücünden kaynaklanmıyor. 
Onun mütevazılığından ve beyefendi 
kişiliğinden kaynaklanıyor. Rakiple-
rine karşı kullandığı üslup ve dilden, 
iletişimden kaynaklanıyor. Süleyman 
Seba rakiplerinden bahsederken hep 
“kıymetli rakiplerimiz” diye bahse-
derdi. Bu çok önemlidir. Yine Türk 
futbolunun efsane ismi hemşerimiz 
Metin Oktay, Galatasaray’da efsane 
olmuş, gol kralı olmuş bir isim. 

Biz burada Bornovalılar 
olarak bütün takımlara 
ev sahipliği yapmaktan, 

iç saha takımı ya da 
deplasman takımlarına 
ev sahipliği yapmaktan 

oldukça memnunuz. 
Türkiye’de futbolun ilk 

oynandığı kent olan 
Bornova’da yeniden bütün 
takımlarımıza ev sahipliği 

yapmak istiyoruz. 
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En son jübile maçında 
ezeli rakibi Fenerbahçe’nin 
efsane kaptanı Can Bartu ile 
formalarını değiştirip bir süre 
rakip takım formlarıyla müca-
dele etmişlerdir. Metin Oktay 
Fenerbahçe, Can Bartu ise 
Galatasaray forması giyerek 
belki de milyonların yeteme-
yeceği bir olay gerçekleştirmiş 
oldular ve fairplaye yakışır bir 
şekilde alkışlar içerisinde bu 
süreyi tamamladılar. 

Ayrıca eskiden taraftarlar 
maçlarda karışık oturuyorlar-
dı. Esasında böyle bir noktaya 
gelmemiz lazım. Bizim ayrı ayrı 
oturup, birbirimize kötü söz 
söyleyerek yol alınabileceğine 
inanmıyorum. Hepimiz bazı 
renkleri daha çok seviyor ola-
biliriz. Ama önemli olan bunun 
ilerleyebilmesi için samimi katkı 
koymak gerekmektedir. İzmir 
ve Bornova insanlarının buna 
yatkın olduğunu düşünüyorum. 
Bu konuda da biz sadece sportif 
başarıların dışında, bu tip orga-
nizasyonlarla ve uygulamalarla 
bunu başarabileceğimizi düşü-
nüyorum. 

Bornova öğrenci ken-
ti. Belediyenizin kampüs-
le aranız nasıl?

Öğrenci arkadaşları-
mızla ve öğretim üyeleri-
mizle aramız çok iyi. Gö-
reve geldiğimiz ilk günden 
beri aynı dili konuşuyoruz. 
Bu kentin yönetimini bir-
likte sağlıyoruz. Biz her 
alanda ortak aklı bütün 
projelerimizde hayata 
geçiriyoruz. Bu bizim 
için çok önemli, bu bizim 
yönetim şeklimiz, yaşam 
biçimimiz. Hayatımızın 
her alanında bunu uygu-
luyoruz. Üniversite öğren-
cilerimizin hem projelerini 
gerçekleştirmek hem de 
onların yaşamlarını kolay-
laştırmak için yeni projeler 
hayata geçiriyoruz. Her 
alanda bunu gerçekleş-
tiriyoruz. Mesela sağlık, 
spor, eğitim, ekonomi. 
‘Dostkart’ projemizle 
Bornova’da üniversite 
öğrencilerimiz Bornova 
esnafından indirimli alış 
veriş yapıyorlar ve onlara 
da ekonomik katkı sağlı-
yorlar. Yine gençlik mer-
kezimizden faydalanan 
6000 tane ‘dostkart’ sa-
hibi öğrenci arkadaşımız 
var. Orada yemek yiyorlar, 
çay, kahve içiyorlar, çama-
şırları yıkanıyor ve kentin 
kültürel ve sosyal yaşa-
mını birlikte tasarlıyoruz. 
Öğrenci düşünce kulüp-
leri ile örneğin Mayıs’ta 
Gençlik Haftası’nda neler 
yapabiliriz, birlikte karar 
veriyoruz. 

Mesela sağlık, spor, eğitim, 
ekonomi. ‘Dostkart’ projemizle 
Bornova’da üniversite 
öğrencilerimiz Bornova esnafından 
indirimli alış veriş yapıyorlar 
ve onlara da ekonomik katkı 
sağlıyorlar.
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Aklınıza gelebilecek 
bütün faaliyetleri, yaşamı 
birlikte tasarlıyoruz. Bu 
kentte yaşayan insanların, 
işçilerin, emekçilerin sağlık 
taramasını üniversite 
öğrencileri ile birlikte 
yapıyoruz. Halk sağlığı 
kongresi yapıyoruz, evde 
yaşlı bakım hizmetlerini 
birlikte gerçekleştiriyoruz. 

Aklınıza gelebilecek bütün 
faaliyetleri, yaşamı birlikte ta-
sarlıyoruz. Bu kentte yaşayan 
insanların, işçilerin, emekçilerin 
sağlık taramasını üniversite öğ-
rencileri ile birlikte yapıyoruz. 
Halk sağlığı kongresi yapıyoruz, 
evde yaşlı bakım hizmetlerini 
birlikte gerçekleştiriyoruz. Tasa-
rım bölümleriyle mimarlık, şehir 

planlama, endüstriyel tasarım 
bölümleri ile kentin tasarımını, 
parklarını, bahçelerini, planlama-
sını birlikte yapıyoruz. Üniversi-
temizle iş birliğimiz devam ediyor 
ve edecek. Dolayısıyla biz Bor-
nova Belediyesi olarak en büyük 
paydaşımız üniversitelerimiz, Ege 
Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi 
ve kentteki Bornova dışında kalan 
üniversitelerimiz. Pek çok projeyi 
birlikte hayata geçiriyoruz. Atık pil 
toplama, geri dönüşüm akla gele-
bilecek her alanda yaşamı birlikte 
paylaşıyoruz ve yeni projelerle de 
kentteki yaşam kalitesini yükselt-
meye çalışıyoruz, sorunları birlik-
te çözüyoruz. Var olan sıkıntıları 
da birlikte paylaşarak azaltmaya 
çalışıyoruz. 

Bornovalılar belediye ile 
doğrudan bağ kurabiliyor mu? 
Bunun kanalları nedir?

Kanallarımız çok güçlü. Bü-
tün telefonlarımız, belediyemiz 
hatları, sosyal medya anlamında 
arkadaşlarımız çok etkiniz. Bu 
etkinlik kentte en az 50 bin kişi-
nin kentin yönetimine katıldığına 
şahitlik ediyor. Projelerin değişi-
minde, paylaştığımız projenin bir 
takım aksaklıklar olabiliyor, eğer 
bir saha problemi ise o mahallede 
yaşayan bir kişinin oraya katkısını, 
önerisini anında değerlendiriyo-

ruz. Bunları da bazen değiştirerek, 
onların görüşünü alarak yapıyo-
ruz. Değişmemesi gerekiyorsa 
bunu vatandaşımıza anlatıyoruz. 
Onlarda bunun neden ve nasılları-
nı düşünüp sürece katıldıkları için 
hemen hemen bütün projeleri-
mizde vatandaşın katılımı, sahip-
lenmesi ve sahiplendikten sonra 
yaşamasının en büyük artısının 
yine bu büyük katılımcılık ilkesinin 
olduğunu düşünüyorum. Çünkü 
ben mimarım. Mimarlıktan son-
ra yüksek lisansımı şehir bölge 
planlamada tamamladım. Orada 
da sosyoloji dersinde, özellikle bu 
katılımcılık ilkesi ile ilgili siyasette 
siyasetçilerin ortaya koyduğu 
ama yıllardır hayata geçiremediği 
en önemli şey olduğunu gördüm. 
Katılımcılık ilkesi, hayata geçiril-
diğinde, projelerin daha lezzetli 
olması için, vatandaşın süreçte 
katılımının artması için en önemli 
ilkedir. Bu katılım arttıkça özel-
likle vatandaşlarımız Bornova 
Belediyesi’nin faaliyetlerinde hem 
kendilerini buluyorlar hem de 
kendi projelerini hayata geçirme 
imkânları oluyor. Bizde dolayısıyla 
vatandaşlarımızın projelerini hep 
birlikte, biz algısını güçlendirerek 
Bornova bizim evimiz diyoruz. 
Hızlı bir şekilde hayata geçirmek 
konusunda da şahitlik ediyoruz. 
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Sizden önceki 
Bornova Belediye 
başkanlarından biri-
si Büyükşehir Bele-
diye Başkanı, birisi 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Sek-
reteri. Siz yeniden 
aday mısınız? Politik 
olarak kendinize dair 
kurgunuz ne yönde?

Bornova önemli bir merkez. Bu 
kentten, Bornova’mızdan bir Büyük-
şehir Belediye Başkanımız, bir parti 
Genel Sekreterimiz bir de Büyükşe-
hir Belediye Başkan Vekilimiz var, 
Bornova Belediye Başkanlığı yapmış 
olan. Biz de bu merkezde şu an bek-
çilik yapmaktan, burada vatandaşa 
hizmet etmekten büyük mutluluk 
duyuyoruz. Bornova insanı gerçekten 
çok sıcakkanlı ve hoşgörülü, onlara 
hizmet etmek bizim hayatımızda ya-
şayabileceğimiz en büyük onurdur. Bu 
onuru bize yaşatan başta Genel Baş-
kanımıza, partililerimize, bize oy veren 
vatandaşlarımıza, bize oy vermeyen 
ama süreci izleyen bütün hemşerile-
rime de sonsuz teşekkür ediyorum. 
Hayatım boyunca ve öldükten sonra 
da en büyük onur bizim için Bornova 
Belediye Başkanı olmak. Dolayısıyla 
bu onurla yaşamak benim ve ailem 
için çok önemli. Süreç içerisinde de 
yeniden aday olup olmama noktasında 
da yine önümüzdeki seçimlere yakın, 
son altı ay kala oturacağız ailemizle, 
arkadaşlarımızla ve hemşerilerimizle 
tekrar bir konuşup, anket sonuçlarını 
değerlendirdikten sonra “tamam mı, 
devam mı?” ona birlikte karar vere-
ceğiz. Şu an görev süremizi en yoğun 
şekilde değerlendirip sürece bakıyo-
ruz. Takdir edersiniz ki bu da çok efor 
isteyen bir süreç. 

YSK’nın mühürsüz oyları 
kabulünden sonra Borno-
va’da öğrenciler tutuklandı. 
O günden bu güne, referan-
dumdan adalet yürüyüşüne 
süreci nasıl görüyorsunuz? 
Hem bir vatandaş olarak 
hem de bir belediye başkanı 
olarak, kaygılanıyor musu-
nuz?

Öncelikle bir vatandaş 
olarak, iki kız çocuğu babası 
olarak kaygılarım var, ül-
kemin geleceği ile ilgili. Bu 
kaygıları ortadan kaldırmak 
da hepimizin görevi. Çünkü 
yeni bir kurtarıcı bekleme-
yeceğiz, kurtarıcı hepimiziz. 
Burada yaşayan bütün in-
sanlar, gazeteciler, memur-
lar, işçiler, öğretmenler hep 
beraber yaptığımız işi en iyi 
şekilde yerine getirerek va-
tanımıza olan borcumuzu ve 
umudumuzu yeşertmemiz 
lazım. Vatandaşlarımızın, 
özellikle İzmir dışında yaşa-
yan bütün hemşerilerimizin 
ümidi özellikle İzmirliler. Bu 
sorumlulukla hareket edi-
yoruz. Yapmış olduğumuz 
bütün projelerde bu umudu 
hiç yitirmeden, ülkemize 
olan aşkımızı hiç yitirmeden 
daha çok emek vererek, tabi 
bunlar kolay değil sürdürül-
mesi zor bir süreç, bunları 
aşacağımıza ben yürekten 
inanıyorum. Hiç umutsuzluğa 
kapılmıyoruz. Mutlaka kay-
gılarımız var. Bugün ülkenin 
en büyük problemi adalet ve 
liyakat. Dolayısıyla yaptığımız 
her işte bunu ortaya koyma-
mız gerekir. Adaletin olmadı-
ğı yerde, siz ne kadar başarılı 
olursanız olun, hakkaniyet-
ten söz etmek, eşitlikten söz 

etmek, eşit paylaşımdan söz 
etmek mümkün değil. Adalet 
hepimiz için gerekli, dünya 
görüşü ne olursa olsun. He-
pimizin adalete ihtiyacı var 
ve bu adaleti ortaya koymak 
içinde sadece sıranın bize 
gelmesini beklemek veya bu 
noktada sessiz kalmak doğru 
bir tavır değil. Yapmış oldu-
ğumuz eylemlerde de top-
lumun %70’ini düşünerek ve 
bütün insanları kucaklayarak, 
bizden olsun olmasın herkesi 
anlamaya çalışarak, empati 
dilini kullanarak vatandaş-
larımızı ikna etmemiz gere-
kiyor. Daha çok çalışmamı 
gerekiyor. Daha çok insanı-
mızı kucaklamamız gerekiyor. 
Bu iletişim dili sayesinde de 
ümit olacağız, ümit olduktan 
sonra da ülkenin yönetimini 
hep birlikte, özellikle gençle-
rin daha fazla siyasete katılı-
mını sağlayarak, taşın altına 
elini sokmasını sağlayarak 
ülkenin yeniden ayağa kalk-
masını, adaletin ve hoşgö-
rünün tekrar ortaya çıkması 
için çok önemli olduğunu dü-
şünüyorum. Bu kadar insanın 
tutuklanması, bu kadar gaze-
tecinin tutuklanması normal 
bir durum değil. Bu anormal 
durumdan kurtulmak için de 
evrensel değerleri kendimize 
ilke edinmeliyiz. Bu güzel 
vatandan her şey var. Bu ka-
dar çok bolluğun olduğu, bu 
kadar genç eğitimli nüfusun 
olduğu bir yerde, ülkemizin 
geleceğinden umudu kesme-
miz mümkün değil. Ama bu 
kaygıları da ortaya koyarak 
yapılan hatalardan da bir an 
önce dönülmesi gerektiğini 
her gittiğimiz ortamda ifade 
etmemiz gerekir. 
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GÖZTEPE KARADA 

ŞAMPiYON, 
DENiZDE MAĞLUP  
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Bisikletli ulaşım hakkında yazılar ya-
zarken zaman zaman bisikletin diğer 
toplu ulaşım araçlarına entegrasyonu 

ile bazı tespit ve önerilere de yer veriyorum bili-
yorsunuz. Belki farkında değilsiniz ama bisikletin 
metro, vapur, otobüs ve İzban ile entegrasyo-
nu konusunda bisiklet kullanıcılarının İzmir’de 
2010’lu yılların başından beridir verdiği bir mü-
cadele var. 

Bu mücadele önce metroya bisikletin tüm 
saatlerde alınmasını başardı daha sonra İzban’a 
giremeyen bisiklet kullanıcılarının İzban ile yol-
culuk yapabilmesini sağladı. “Bisiklet Eylemliği” 
adı altında toplanan bisiklet kullanıcılarının bu 
konudaki çabaları halen hatırlanır. Eylemlerin adı 
zaten untulacak gibi değildi “Tekerim İzban’a gir-
sin” Girdi de. Daha sonra yakın zamanda Eshot 
otobüslerinin önüne yüksek noktalardaki semt-
ler için bisiklet taşıma aparatlarının takıldığını 
gördük. Çeşitli aksaklıklarla sürse de, bunun da 
bisikletin İzmir’de toplu ulaşıma entegrasyonu 
için önemli bir adımdı diye düşünüyorum.

Örneğin bisikletlilerin Metro ve İzban istasyonlarına iniş ve çıkışlarını kolay-
laştırmak amacıyla yapılan rampaların yanlış tasarıma sahip olduğunu ve kullanı-
lamadığını, bunu tecrübe ettiğimizi, dünyadan örnekler ile ilettiğimizde “rampala-
rın her gün yüzlerce bisikletli yolcu tarafından kullanıldığı”na dair bir cevap alıyo-
ruz. Aynı zamanda Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu’nun (BUGEP) Facebook 
sayfasında onlarca bisiklet kullanıcısının şikayeti ortada iken... Yani İzmir Metro 
A.Ş. ve İzban A.Ş. Bize diyor ki “bu rampaları çok güzel yaptık herkes kullanıyor bir 
siz hizmet bilmez iki üç kişi bunu beğenmiyorsunuz!

Bu aşamaları kaydederken, yerel yönetime 
bağlı toplu ulaşımın paydaşları olan İzmir Metro 
A.Ş., İzban A.Ş, Eshot, İzdeniz gibi kuruluşlarla 
gerek görüşmeler yaparak gerek online baş-
vuru, şikayet ya da öneri imkanları ile iletişime 
geçiyoruz, istek ve önerilerimizi iletiyoruz. An-
cak öyle yanıtlar var ki bazen bu yanıtları veren 
görevlilerin İzmir’de yaşadığı hakkında şüpheye 
düşüyoruz ya da yerel yönetimlerin hizmet-
lerinin “talep” ile yapıldığına dair hiç de sosyal 
demokrat, halkçı bir belediyeye yakışmayacak 
cevaplar alıyoruz.
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Halbuki 2013 yılında (4 yıl önce) Radikal Gazetesi’nde Murat Yılmaz Bilican imzalı “NEDEN?” 
başlığı ile çıkan bir haberde şöyle diyor:

İZMİR’Lİ BİSİKLETÇİLERİN METRO-İZBAN ANKETİ SONUÇLANDI:
Ankete online olarak 1579 kişi katıldı.

İzmir’de, Metro ve İzban yönetiminin aldığı kararla 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren, trenlere 
bisikletle binilebilir oldu. Biraz geç de olsa alınan bu karar bisiklet kullanıcılarını sevindirdi. Ancak 
uygulamayla birlikte başlayan ve anlamlı bir açıklaması bulunmayan yasaklar listesi, kararları 
fiilen uygulanamaz hale getirdi. Seslerini Metro ve İzban yönetimine her yolla duyurmaya çalı-
şan İzmir’li bisikletçiler, son olarak yaklaşık 1600 kişinin yanıtladığı bir online anket uygulaması 
yaptı. Yoğun olarak bisiklet kullanıcılarının yanıtladığı anket sonuçları, uygulamada sıkıntılar ol-
duğunu gösterdi.

Aşağıda ayrıntılarına ulaşabileceğiniz an-
ketin ortaya çıkardığı bazı sonuçlar şöyle: 

Anketi 1352 kişi kendi bilgisayarından, 
227 kişi ise bir spor mağazasında kurulan 
bilgisayardan yanıtlamış, 1146 erkek, 433’ü 
bayan, katılımcıların % 90’ı üniversite mezunu, 
1304’ü bisiklet kullanıyor, % 70’i sınırlı saat 
uygulamasının kalkmasını, % 25’i ise zaman 
aralığının genişletilmesini istiyor, ankete katı-
lanların % 53’ü bisikletin taşınması konusunda 
hiçbir kısıtlama olmasın derken, yaklaşık % 40’ı 
yürüyen merdiven veya asansörün de kulla-
nılabileceğini belirtiyor, ücret uygulaması ko-
nusunda ise çıkan sonuç şöyle, katılımcıların % 
70’i bisiklet için ayrıca ücret alınmasın derken, 
%25’i ulaşımda bisiklet kullanımını teşvik et-
mek için bisikletiyle gelen yolcudan da ücret 

alınmasın demiş.

Sonuç olarak 2 aylık bir uygulama sonun-
da, bisiklet kullanıcılarının % 90’ının var olan 
uygulamaların gözden geçirilmesi gerektiğini 
düşündüğünü söyleyebiliriz.  

Görüldüğü üzere İzban ve İzmir Metro’nun 
bisikletli ulaşım algısı çok yavaş işliyor. Şu 
anda yıl 2017.

Öte yandan İzGazete ve İzDergi Genel 
Yayın Yönetmeni sevgili Ümit Kartal’ın geçen 
hafta beni arayıp nasıl bir bisiklet alması ge-
rektiğine dair sorduğu soruların ardından iki 
gün sonra yine Ümit’ten gelen soru şöyleydi ; 
“Tanzercim bu Metro ve İzban’daki rampalar 
kullanılamıyor!” Ümit’in bisikleti alır almaz ilk 
tespiti bu oldu. Çünkü denedi ve kullanamadı.

Anladık ki Göztepe Süper 
Lig’e yükseldi ama İzmir 

gibi bir kentte deniz ulaşımı 
konusunda halen en alt ligde.
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Buradan bir kez daha İzmir Metro A.Ş. 
Genel Müdürü Sayın Sönmez Alev’i, İzban 
A.Ş. Genel Müdürü Sayın  Seçkin Mutlu’yu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Sayın Kader Sertpoyraz’ı bir bisiklet ile bu rampaları denemeye davet ediyorum ya da vakitleri yoksa kendilerine bu konuda rapor iletebilecek bir yetkiliyi gönderebilirler.

Bisikletin toplu ulaşıma entegrasyonu 
doğrultusunda fikir geliştirirken toplu ulaşımın bazı paydaşlarının da bisiklet dışındaki eksik-likleri “neden yapılmıyor?” dediğimiz eksiklik-leri de göze çarpmıyor değil.  

Geçen haftalarda kutladığımız Göztepe’nin Süper Lig’e yükselişi, ardından kuruluşunun 92.yıldönümünün kutlanması sonrası dostlar meclisinde konu yine Göztepe idi ancak bu 
sefer futbol dışı bir konuydu. İzdeniz’in Göz-tepe İskelesi’nden neden daha sık vapur sefer olmadığına dair soruya verdiği “vapur seferle-rimiz talebe göre planlanmaktadır” cevabı beni bildiğim doğruyu sorgulamaya ve konuyu soh-bette açmaya itti. Belediye hizmetleri “talep” doğrultusunda mı şekilleniyordu?

Konuyu sohbette açtım. İzdeniz’in verdiği “talep olmazsa hizmet yok” vurgulu yanıtı dile getirince Göztepe’de oturan sevgili İnci Özer “Göztepe İskelesi’nden sadece sabahları ve akşamları vapur var, saat başı olsa biz hep 
vapuru tercih ederiz” diye sohbete katıldı. 
Ardından benim “talep” ve “kamu yararı” vur-guma sevgili Reşat Kutucular’dan  “ arz bazen kendi talebini de yaratır” şeklinde destek geldi. ( Sevgili Ayşen Tekşen bu sohbete dahil olmadı ama o esnada önemli başka bir dert ile meş-gul olup bizi birazdan şok edeceğine emindik ki öyle oldu)  Benim her saat başı Göztepe ve Alsancak İskelesi’nden karşılıklı birer vapurun kalkması ve bu vapurların iki iskele arasında Pasaport ve Konak İskelelerine uğrayarak se-ferleri yapması önerime İnci Özer  “çay içerek denizden gitmek gibisi var mı? Üstelik böylece bazı otobüs hatlarında örneğin 12 nolu hatta otobüs sayısında azaltmaya bile gidilebilir” şeklinde destek verdi. Ayrıca vapuru bisiklet-liler de rahatça kullanabilirken Eshot henüz katlanır bisikleti bile otobüse almıyor.

Ben deniz ulaşımına 
İzmir’de neden bu kadar az 
yer verildiğini biraz daha 
vurgulamak için İnci Özer’e 
şöyle bir soru sordum; 
“Göztepe’de oturuyorsun 
ve Bostanlı’ya gideceksin 
ve otomobilinin olmadığı-
nı düşün nasıl gidersin?” 
Göztepe’den Bostanlı’ya 
gidebilmenin en makul ve 
hızlı yolu Üçkuyular İske-
lesi’nden arabalı vapura 
binmektir ve günü hemen 
hemen her saati vapur 
bulmak mümkün. Ancak 
İnci Özer’in yanıtı şuydu 
“Konak’a gitmek zorunda-
yım Üçkuyular’a gidemem” 
Halbuki Göztepe ile Üç-
kuyular İskele arası 2 km 
bile değil iken Göztepe’de 
oturan birisi neden 5-6 km 
uzaktaki Konak İsklesi’e 
gitmek zorunda kalıyor? 
Çünkü Güzelyalı sahilinden 
Üçkuyular İskele’ye giden 
bir toplu ulaşım aracı yok! 
Rasyonel akıl İzmir’de ne 
metroya ne de vapura bi-
nebilmiş değil henüz.   

Anladık ki Göztepe 
Süper Lig’e yükseldi ama 
İzmir gibi bir kentte deniz 
ulaşımı konusunda halen 
en alt ligde.
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Ş İ İ R

İ Z M İ R
Sevda Erdan Kılıç:

1Kendinizi hu-
zurlu hissetti-

ğiniz bir yer söyler 
misiniz?
Huzuru bir yere 
bağlamıyorum 
ben huzur insanın 
içinde, yanınızda 
götürürseniz her 
yer huzurlu :) 

3İzmir’in en sevdiğiniz özelliği 
nedir?

İzmir şiir gibi bir şehir…  Umu-
duyla, Özgürlüğüyle, aşklarıyla, 
özlemleriyle, acılarıyla tutkulu bir 
şehir bu özelliklerini seviyorum. 

4İzmir’in en sevmediğiniz 
özelliği nedir?

Hiç düşünmedim. Demek ki beni 
rahatsız eden bir özelliği yok. 

5İlham aldığınız kimse var mı?
Kişilerden değil başarı hikâ-

yelerinden ilham alırım. Hiç Kim-
senin tanımadığı inanılmaz başarı 
hikâyesi olan insanlarla dolu bir 
ülkedeyiz. 

6Favori sanatçınız kim?
Türkü, şiir, sinema seven biri olarak, 

isim vererek haksızlık etmek istemem. İşine 
inanarak, samimiyetle, sevdayla duygularını 
bize aktarabilen sanatçılara saygı duyarım. 

2Sevdiğiniz birini Ege’de ağırlaya-
cak olsanız nereye götürürdünüz?

Ege;  denizi, doğası, tarihiyle gezilme-
ye doyulamayacak bir yer. Kordon de-
sem Asansör’ ün boynu bükülür, Efes 
desem Birgi öksüz kalır, Çeşme desem 
Foça’ya yazık; en güzeli gelen misafiri 
aylarca ağırlayıp her yeri gezdirmek :) 

7Hatırladığınız en kötü 
anınız nedir?

Kötü anılarımı hatırlayıp 
kendimi üzmemeyi tercih 
ederim. 
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8Defalarca izleyebileceğiniz  

film var mı?

Schindler’in Listesi, Esaretin Bedeli 

ve Dövüş Kulübü ve daha çok :) 

Esaretin Bedeli filminin en sevdiğim 

sözü de ‘Korktukça tutsak , umut 

ettikçe özgürsün.’

9En son hangi kitabı  okudunuz?
Aynı anda birkaç kitap okurum, Ruh halime göre o an birini elime alırım. Azra Kohen’in AE-DEN ;i Ahmet Taner Kışlalı’nın Siyaset Bilimi son bitirdiklerim. 

12Köşe yazılarını 
takip  

ediyor musunuz?
Fırsat buldukça evet.

13Kötü bir özelliğinizi 
söyler misiniz?

Kendime ve başkaları-
na haksızlık yapılmasını 
kabul edemiyorum ve 
kendimi kaybediyorum; 
benden beklenmedik ağır 
tepkiler verebiliyorum. En 
sevmediğim özelliğim bu 
durumlarda politik davra-
namamam. 

14Parasız kaldığınız 
oldu mu?

Böyle bir ülkede olmaz mı 
:) Ben büyürken Annem 
ve babam işçiydiler şimdi 
her ikisi de işçi emeklisi, 
3 kız kardeşiz. Orta öğre-
nimimi de, üniversiteyi de 
devlet ve vakıf burslarıyla 
okudum parasız kaldığım 
elbette ki çok oldu. 

15Başınız hiç 
kanunlarla belaya 

girdi mi?
Avukat olarak kanunların 
başı benimle dertte :)

16Okulu sever 
miydiniz?

Çok severdim, tatile 
çıkarken herkes sevinir ben 
çok ağlardım küçükken. 

17Bağımlılıklarınız 
var mı?

Hayır, yok. İnsan iradesinin 
gücüne inanıyorum. İnsan-
ların gerçekten istedikten 

sonra tüm bağımlılıkla-
rından kurtulabileceğini 
düşüyorum.   

18En sevdiğiniz ye-
mek nedir?

İçinde patlıcan olan, 
patlıcanla yapılan her 
yemeği çok severim. Son 
dönemde de ot kavurma 
çeşitleri gündemimde…

19En büyük korkunuz 
nedir?

İnsanların vicdanlarını kay-
betmeleri… 

20Gün içerisinde en 
çok neye zaman 

ayırıyorsunuz?
Aslında her gün değişiyor 
ama en az kendime galiba :)

21Takip ettiğiniz 
dergiler-gazeteler 

var mı?
Birçok gazete ile mizah 
ve hukuk dergilerini takip 
ediyorum. 

22Takip ettiğiniz 
twitter fenomen-

leri, facebook hesapları 
var mı?
Fenomenden öteye bu 
ülke için mücadele eden 
dostlarımı ve şiir hesapla-
rını takip ediyorum. 

23Başka bir çağda 
dünyaya gelme 

şansınız olsaydı ne seçim 
yapardınız?
Belki de birçok çağda dün-
yaya gelmişizdir :)

24Dünyadan ümidiniz 
var mı?

Ümidimiz olmasa bu 
mücadeleyi neden 
yapalım. 

25Memleket nasıl 
kurtulur?

Samimiyetle, birbirimize 
inanarak, güvenerek, 
birbirimizi severek ve 
yılmadan mücadele 
edersek kurtulur. 

26Dünyayı yönetsey-
diniz ilk neyi değiş-

tirirdiniz?
Sınıfsal ayrımları ortadan 
kaldırırdım. 

27İzmir’i 
yönetseydiniz ilk 

neyi değiştirirdiniz?
İzmir’de neyin değişmesi 
gerektiğini İzmir’de 
yaşan vatandaşın karar 
vermesini sağlardım. 

28Tam 35 mi,  
35 buçuk mu?

Rakamlarla değil yaşattık-
larıyla güzel İzmir :) 

29Yüklü miktarda 
kaybolmuş para 

bulsanız ne yaparsınız?
Sahibine ulaşılamıyorsa; 
parti örgütlerinin ne zor-
luklarla mücadele ettiğini 
bilen biri olarak ben partiye 
bağışlardım.

30Şanslı mısınız  
yoksa şanssız mı?

Şanslıyımdır.

31En beğendiğiniz 
fotoğrafınız  

hangisi? 

32Beğenmediğiniz 
fotoğrafınız var mı? 

Her fotoğrafın acı, tatlı bir 
anısı var. Bir anı hatırlatı-
yor bir duygunuzu hatır-
latıyor size o yüzden fo-
toğraflarımla ilgili olumsuz 
düşüncelere sahip değilim 
şişko çıktıklarım dışında :) 

33En sevdiğiniz 
kelime?

Umut, mücadele, direniş 
ve DENİZ …

34En nefret ettiğiniz 
kelime?

Vazgeçmek, umutsuzluk, 
yılgınlık bunlara benzeyen 
hiçbir kelimeyi sevmem. 

35Yaşamınızdaki son 
sözünüz bu olacak 

olsa, ne demek isterdiniz?
Oğlum Denize ve bütün 
çocuklara iyi bakın, 
oğlumu ve kavgamı 
emanet ettiğim dostlarım 
HOŞÇAKALIN… 

10Hayvan besliyor 

musunuz?

Oğlum çok istese de 

şimdilik hayır. 

11Uzun romanlar mı  

kısa öyküler mi?

Her ikisi de… 
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Hayır 
daha yeni başlıyor! 

Söyleşi: Gülsen Candemir  

480 bin nüfusu ile İz-
mir’in ikinci büyük ilçesi 
Karabağlar, pek çok 

sorun içerisinde var olmaya ve 
üçüncü büyük şehirde yaşamanın 
anlamını bulmaya çalışıyor. Bir 
tarafta aşırı muhafazakâr ke-
simlerin diğer tarafta sosyal 
demokrat ve sosyalistlerin 
yaşamını sürdürdüğü Karabağ-
lar’da son referandumda ‘Hayır’ 

tercihi ön plandaydı. AKP’nin 
yüzde 34 oy aldığı ilçede Hayır 
tercihi yüzde 64.60 karşılık 
buldu. İşsizlikle, kentsel alt 
yapı eksiklileri ile boğuşan ve 
imar revizyonu ile bu sorunlarını 
aşmayı bekleyen ilçenin CHP İlçe 
Başkanı Ali İhsan Yıldız ile İz Der-
gi için röportaj gerçekleştirdik.  

Hayatını sağlık sektörüne 
adayan ve siyasetle iç içe yaşa-

mında hep insanı düşünerek 
adımlarını atan İlçe başkanı 
Yıldız, toplumun ruh halini 
düzeltmenin ve umut ver-
menin tek yolunun Hayır’ı 
büyütmekten geçtiğini dü-
şünüyor. Hayalindeki Kara-
bağlar’ı bizimle paylaşan Ali 
İhsan Yıldız, tüm hemşerile-
rini çaylarını içmek ve soh-
bet etmek için ilçe binasına 
davet ediyor.   

 Sağlık alanında çalı-
şıyorsunuz yıllardır aktif 
siyaset yapıyorsunuz, o 
nedenle insanları da yakın-
dan tanıma fırsatınız oluyor. 
Ülkede iyiye giden hiçbir şey 
yok, işsiz sayısındaki artış, 
artan cinayetler, pedofi-
li suçları vs… bu çerçeveden 
bakınca önünüzde ülkenin 
15-20 yılını değerlendirecek 
veriye sahipsiniz. Toplumun 

son yıllardaki ruh 

halini nasıl yorumluyorsu-
nuz? 

Toplumun ruh haline bak-
tığımızda, toplumu oluşturan 
insanların bireyselliğe itildiği-
ni görüyoruz. İnsanlarda İde-
alizm yok olmuş, toplumsal 
bir arada yaşama değerleri 
yok edilmiş. Toplum, bu nok-
taya kısa vadede gelmedi 
elbette, uzun vadede getirildi. 
Toplumun yıllarca meydan 
getirdiği olumlu değerleri 
yok edilerek, yoksulluğu 
derinleştirip bunu da kullana-
rak, bilimsel eğitimle, düşü-
nen, sorgulayan nesil yerine, 
itaat eden, biat eden toplum 
kültürü yaratıldı.  Tabii ki bu 
vatandaşımızı da etkiliyor. 
Yaşadığımız toplum içindeki 
kavramların içinin boşaltıl-
ması, değerlerin yok edilme-
sinden bizler de etkileniyoruz 
ve olaylara bireysel menfaat 

üzerinden bakıyoruz.  Bizim en 
büyük çıkmazımız da bu oluyor. 
İnsanlar artık şu gözle bakıyor, 
‘parti ya da mücadele ettiğim alan 
bana ne veriyor, ne fayda sağlı-
yor’. Tabi ki bir fayda sağlaması 
gerekiyor. Ancak öncelikle toplum 
yararına olması gerekir. Bireysel 
faydacılık ön planda olunca büyük 
sorunların çözülmesinin önündeki 
en büyük engeli teşkil etmiş olu-
yor. 

Mesleğinizden bahsedelim, 
okuyucularımız sizi yakından 
tanısın istiyoruz. Tedavi eden bir 
alanda yer almak hayatınıza bakı-
şınızı nasıl etkiliyor? 
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Ege Üniversitesi Eczacı-
lık Fakültesi’nden 1985 yılında 
mezun oldum. 1990 yılından bu 
yana da Bozyaka Zincirlikuyu’da 
eczacılık yapmaktayım. Birinci 
basamak sağlık  hem de hizmet 
sektörü diyebileceğimiz, in-
sanlarla iç içe yaşadığımız bir 
iş yapıyoruz. Mesleğimi icra 
ettiğim bölge daha çok Kara-
bağlar’da muhafazakâr kesimin 
yoğun olduğu bir bölge. İşimi 
yaparken dünyaya bakış açımı, 
yaşam biçimimi inkâr etme-
dim. Neysem olduğum gibi ya-
şadım herkese insan odaklı hiz-
met vermeye özen gösterdim. 

Gelen insan zaten hasta olduğu 
için mağdur. O insana sade-
ce raftaki ilacı alarak vermek 
değil, onlarla doğru iletişim 
kurarak ‘daha da nasıl yardımcı 
olabiliriz’ felsefesi ile yakla-
şarak güven, doğru bilgi ve 
çözüm odaklı baktık. Siyaseti 
de, malzemesi insan olduğu 
için aynı şekilde yapmaya ça-
lışıyorum. Bu ülkede yaşayan 
herkesin her bireyin daha yaşa-
nılabilir bir ülke olması için taşın 
altına elini koyması gerektiğini 
düşünüyorum. Siyaset benim 
aşım işim değil aslında. Belli 
bir yaşam standardım belli bir 

gelirim, ekonomik özgürlüğüm 
var. İki çocuğum meslek sa-
hibi kendi işlerini kurdular. İn-
sanlar siyaseti farklı anlamlarla 
yapıyor. Siyaseti ‘Acaba oradan 
bir rant sağlar mıyım,  çocu-
ğuma iş bulabilir miyim?’ diye 
düşünenler çoğunlukta. 

Ülkemizdeki ekonomik 
koşulların durumuna bakınca 
bunları düşünmeleri de en do-
ğal hakları buna da bir şey diye-
miyorum. Bizi yönetenlerin bu 
toplumdaki insanların yaşamını 
idame ettirmesinin alt yapısını 
oluşturmak zorunda. Yani onla-
ra iş alanı, istihdam alanı yarat-

Toplumun ruh 
haline baktığımızda, 

toplumu oluşturan 
insanların bireyselliğe 

itildiğini görüyoruz. 
İnsanlarda İdealizm yok 

olmuş, toplumsal bir 
arada yaşama değerleri 

yok edilmiş. 
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yaşama kültürünü benimseyerek 
yaşamaktadırlar. Hatay bölgesinde 
yaşayan insanların yaşam standardı 
ve kültürel düzeyleri belki daha farklı 
olabilir. Perifere doğru gittiğimiz-
de çarpık yapılaşmanın olduğu-
nu, ekonomik olarak daha düşük dü-
zeylerde olduğunu  görmekteyiz. 
Buralarda  muhafazakârlık itaat ve 
biat kültürünün daha çok hâkim ol-
duğunu gözlemleye bilmekteyiz Sor-
gulama, araştırma olmayınca birile-
rinin anlatımı ile toplum yönleniyor. 
Tabi ki birikmiş sorunlarımız var. İş-
sizliğin en çok görüldüğü yerdeyiz. İş 
alanlarının az olduğu işsizliğin yoğun 
olduğu ilçedeyiz. Evet, yerelde ik-
tidardayız ama yerelin insanların 
işsizlik sorununu çözemediğini an-
latmakta zorluk çekiyoruz. Üretim 
alanlarına baktığımızda mobilya 
sektörü ilçemizde ancak seri üretim 
yapıp katma değer yaratamıyor. 
Merdiven altı, sigortasız iş yerlerinin 
çok olduğu, çocuk işçilerin, Suri-
ye’den göç edenlerin ağırlıkla yaşa-
dığı bir ilçe Karabağlar.  

Karabağlar’ın birçok unsuru bir 
arada barındırmasının belki de en 
büyük nedeni ilçenin sınırlarından 
kaynaklanıyor. Yıllar önce yerel 
seçimlerde merkezden iki ilçe çı-
karmak isteyen AKP, Bayraklı ve 
Karabağları adeta zorla meydana 
getirdi. Sonuçları neler oldu bu 
çalışmanın AKP ne durumda? 

Bir kere ilçenin sınırları oluş-
turulurken ‘biz buranın sınırlarını 
nasıl oluşturursak yerel seçimde yö-
netimi alırız?’ anlayışı ile belirlen-
miş. Kent merkezinin bulunmadı-
ğı, soysal kültürel alanların olmadığı, 
sadece ve sadece siyasi olarak 
burayı ben nasıl ele geçiririm mantığı 
ile meydana getirilmiş bir yer Kara-
bağlar.  Ve bu tabi ki tutmadı. AKP 
ilçede iktidar olamadı, her seçimde 
ikinci sıraya düştü. Son referandum 
seçiminde de AKP’nin istediği ‘Evet’ 
ilçemiz seçmenin yüzde 35’i tara-
fından tercih edildi. Yüzde 64.60’lık 
büyük bir seçmen referandumda 
‘Hayır’ dedi.  

Referandumda yüzde 65 ‘Ha-
yır’ çıktı bunu biraz anlatır mısınız? 
İlçedeki hayır cephesinin tek bir 
merkezden ortak irade ile çalıştığı-
nı duyduk, gözlemledik.  

Referandumun yapılacağı ta-
rih belli olur olmaz, hemen ilçe 
örgütü olarak çalışmalarımıza önce-
likle bizden önce partimizde görev 
yapmış, İlçe Başkanları, İl başkanları, 
il yönetim kurulu üyeleri, Belediye 
Başkanı, meclis üyeleri, İlçe yönetim 
kurulu üyeleri  gibi değişik kademe-
lerde görev yapan arkadaşlarımız ve 
kanat önderi partililerimizle birçok 
toplantılar yaparak öneri ve gö-
rüşlerini aldık... Sonra   bir danışma 
kurulu ve İlçe Başkanın başkanlığın-
da bir referandum yürütme kurulu 

oluşturduk.  Genel merkezimizin ve 
il örgütümüzün de belirlediği stra-
tejileri de dikkate alarak öncelikle 
bir plan program dâhilinde çalışma-
yı prensip edindik.  

Biz Karabağlar ilçe başkanlığı 
olarak göreve geldiğimizde hayata 
geçirmeye kararlı olduğumuz en 
öneli şeyin sandık çevresi örgüt-
lenmesi olacağına kara vererek 
bunu hayata geçirmeye çalış-
tık. Sandık örgütlenmesi diğer adıla 
sokak örgütlenmesini mahalle 
çalışma grubunda görevli arkadaş-
larımız  her sandık çevresi ve onun 
kapsadığı sokaklarda sorumlu ola-
rak görevlendirdik. Ve bu arkadaşla-
rımıza gerekli parti içi eğitimi de ve-
rerek alanda çalışmanın ön koşulu 
olan bilgi ve doğru iletişimle nasıl 
hareket edeceğimizi anlattık. Bili-
yoruz ki mahallesini sokağını en iyi 
tanıyan insanın orada oturanın oldu-
ğundan hareket ederek yol haritamı-
zı oluşturduk. Bu doğrultuda  coğrafi 
ve nüfus büyüklüğünü göz önüne 
alarak 56 mahalle ve iki köyden olu-
şan ilçemizi 6 bölgeye ayırdık. Her 
bölgeden sorulu ilçe yönetim kurulu 
üyesi, kadın kolları yönetim kurulu 
üyesi, gençlik kolları yönetim kurulu 
üyesi, meclis üyesi  arkadaşımızı 
görevlendirdik. Oluşturduğumuz 
yürütme kurulunu kendi arasında 
görev dağılımı yaparak plan- prog-
ram yapan, demokratik kitle örgüt-

ması gerekiyor, ama maalesef biz-
lerde eğer siyasi olarak kendi tarafı 
ise iş buluyor artık geri kalanları ise 
gittikçe yalnızlaşıyor, umutsuz ve 
ruh hali bozuk bir toplum haline ge-
tiriyor. Bu da örgütlü yapıyı yok 
ediyor, insanların güce tapma ve 
gücün yanında yer almasına neden 
oluyor. Günümüzde depresyon ilaç-
ları çok fazla kullanılmaya başlanan 
bir toplum haline geldik. Bunun tabii 
ki bir çok  nedenleri var. İnsanların 
aşı işi yoksa düşünebilecek, sorgu-
layabilecek bir hayatı olmuyor ki. 
Onun tek hayali ‘hayatımı nasıl ida-

me ettirebilirim, ihtiyaçlarımı nasıl 
karşılayabilirim’ oluyor. Burada bize 
düşen de toplumu; giyimi, yaşam 
biçimi, dini inancı, etnik kökeni ne 
olursa olsun hepsine saygı duyarak 
asıl çözmemiz gereken noktanın 
yoksulluk olduğunu yani üretme yö-
nelik ekonomik temelli çözümlerin 
olması gerektiğini unutmamak ge-
rekir. Hak-hukuk ve adaletin oldu-
ğu, adil ve  adaletli paylaşımın esas 
alındığı üreten bir ekonomik yapı 
ile bilimsel ve çağdaş eğitime dayalı 
nesiller yetiştirmekten geçeceğine 
inanıyorum..  

Karabağlar İzmir’in belki de 
en yalın fotoğrafı. Her ekonomik 
ve sosyal çevreden insanın ya-
şadığı bir ilçe… Siz nasıl tanımlı-
yor ve görüyorsunuz Karabağları? 

Karabağlar nüfus bakımından 
İzmir’in en büyük ilçesi... Tam ola-
rak Anadolu mozaiğidir.  Karabağ-
lar 81 ilden göç alan hatta Suriyeli 
vatandaşların da büyük oranda 
yaşamını sürdürdüğü bir ilçemiz. 
Farklı şehir ve bölgelerde gelerek 
demokrasi ve hoşgörü kenti olan 
İzmir’imiz de  İnsanlarımız ilçemizde 
barış içinde birbirine saygılı birlikte 
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karşılık bulmadı. Pazarlarda, 
sokaklarda mahallelerde büyük 
tepki ile karşılaştılar. Bir de on-
lar bizler gibi gönüllülük temelli 
çalışmadı. Öğrenciler bir harç-
lık karşılığı ‘Evet’ broşürlerini 
dağıttı. AKP burada da sokağa 
çıkamadı yani. Referandum 
sürecinde bizim dışımızdaki 
‘Hayır’ kesimleri ile çok güzel 
iletişim kurduk. Koordineli bir 
çalışma ile Haziran Hareketi, 
Halkevleri, Hayır ve Ötesi, hayır 
diyen diğer partilerle, yöre hem-
şeri dernekleri ile demokratik 
kitle örgütleri ile çalıştık. Genel 
merkezimizin de stratejisi doğ-
rultusunda partili kimliğimizi ön 
plana çıkarmadan çalıştık. Tüm 
çalışmaları siyasi kimliklerimizi 
bir kenara bırakarak, ülkede ya-
şayan bir yurttaş olarak yaptık. 
İnsanlarla birebir görüştüğü-
müzde  ‘Evet de deseniz hayır 
da deseniz saygı duyuyoruz 
ama gelin birbirimizi anlayarak, 
saygı çerçevesinde bu anayasa 
değişikliğinin bizlerin geleceği, 
çocuklarımızın geleceği ve ülke-
mizin geleceği için  ne gibi deği-
şiklikler getireceğini konuşalım’ 
şeklinde yaklaştık. Bu bir sıradan 
yasa değişimi olmadığını bir 
rejim değişikliğini getireceğini, 
kişi ve partilerle ilgisi olma-
dan yetkilerin tek elden topla-
nacağını, ortak akılla anlatmaya 
çalıştık. Karşılığın bulduğu-
na inanıyoruz. Yüzde 65 Hayır 
oyu çıktı. CHP’nin oyu ilçede 
yüzde 41’di, üzerine HDP, mu-
halif MHP’lileri de ekledikten 
sonra yüzde 4 kadar da oyun 
AKP tabanından Hayır’a geldiğini 
tespit ettik. Burada ‘Hayır’ diyen 
önemli bir seçmene sahip olduk 
ve gelecek için insanlarımızın 
daha sağlıklı düşünebilecek or-
tak hareket edebilecek bir bir-
likteliği sağladık. Bu önemli bir 
kazanım olduğunu düşünüyoruz.  

Referandumda kurduğunuz 

Hayır cephesi ile herhangi bir 
sorun yaşadınız mı peki, yani 
bundan sonra da bir araya gel-
menin koşulları var mı? 

Hayır, hiçbir sorun yaşama-
dık, birlikteliğimizi referandum 
sonrasında da sürdürdük hala 
görüşüyoruz. Bizim artık top-
lumsal muhalefeti örgütlememiz 
gerekir ve bunu da örgütlerken 
farklılıklarımızı ön plana çıkaran 
değil farklılıklarımızı kabul ede-
rek ama bir de bir araya geldiği-
mizde insan devşirme mantığı 
ile değil asıl hedefe odaklanarak 
Hayır’ı büyüten, tek adam re-
jimine karşı demokrasiyi, barı-
şı, bir arada yaşama kültürünü 
nasıl sağlarız onun çabasını 
göstermemiz gerekiyor. İnsanla-
rımızı ayrıştırmadan, ötekileştir-
meden, giyim kuşamına, yaşam 
biçimine, inancına, kültürel 
yapısına bakmadan, saygılı, asıl 
temel konunun bizi yönetenlerin 
bize daha iyi bir yaşam biçimini 
sunabileceğinin sorgulaması ge-
rektiğini konuşuyoruz. Referan-
dum sürecinde oluşturduğumuz 
cephe ile görüşmelerimiz bu 
temelde devam ediyor, sonuna 
kadar da tüm bileşenler olarak 
sürdürme kararlılığındayız. 

Toplumsal muhalefet iyi 
örgütlendiği zaman neleri 
başarabildiğini zeytincilik ve 
meralar ile ilgili yasanın, çocuk 
gelinlerin yolunu açan erken 
evlilikleri onaylayan yasa-
nın geri çekilmesinde gördük. 
Referandumdan sonra daha 
pek çok hak gaspına yol aça-
cak ve tek adam rejimini yasal 
hale getirecek yasal çalışmalar 
olacaktır. Aslında Hayır yeni mi 
başlıyor ne dersiniz? 

Referandum sonucunun 
meşru olmadığını düşünüyo-
ruz. Hayır Bileşenleri olarak 
bizler Hayır’ın yeni başladığını 
düşünüyoruz, Hayır asıl şimdi 
başlıyor. Partinin ilçe danışma 

leriyle çalışma ve toplantılar 
oluşturan ve mahallerdeki 
çalışmaları, gerekli toplan-
tıları yaparak rapor halinde 
başkanlığımıza getirecek 
olan örgütlenmeden so-
rumlu başkan yardımcısının 
başkanlığında örgütlenme 
komisyonu oluşturduk. Ör-
gütlenme komisyonumuz 
mahalle çalışma gruplarını 
mahalle sorumlularımız 
aracılığıyla mahalle mahal-
le toplayarak bilgilendirdi 
onlara gerekli doküman ve 
çalışma şekli anlatılarak 
çalışmaları sağlandı. Bu 
çalışmalar bir kadın bir er-
kek olmak üzere birebir ev 
ziyaretleri yapılarak, sürekli 
raporlar halinde takip edil-
di. Karabağlarda gezmediği-
miz sokak, çalmadığımız kapı 
sıkmadığımız el kalmayacak 
şekilde yapılması öngörü-
lerek çalışıldı. Çalışmalarını 
tamamlayan mahallerdeki 
arkadaşlarımızda bir ha-
vuz oluşturarak çalışma 
grubunun oluşmadığı veya 
eksik kaldığı mahalle-
lerde takviye yapılması-
nı sağladık. Çalışmaları-
mızda ikinci bir stratejik 
çalışmada;  MHP’nin 50 ve 
üzerinde oy aldığı sandık-
ları ve denk gelen mahal-
lelerin sokaklarını (160 
sokakta 800 sandık) tespit 
ederek aynı şekilde hane 
ziyaretleriyle özel çalış-
malar yaptık. İlçemizde 
Kadın kollarımız ve gençlik 
kollarımızla çok uyumlu bir 
şekilde sinerji yaratarak 
çalıştık. Belediye Başkanı-
mız ve meclis üyelerimiz-
le de tam bir dayanışma 
ve koordinasyon içinde 
çalışmalar yürüttük. Di-
ğer bir çalışmamızda ilçe-
mizin ana arterlerinde Mil-
letvekillerimizin, Belediye 
başkanımızın katılımıyla 
esnaf ve kahve ziyaretleri 
şeklinde oldu. AKP’nin gitti-
ği yerlere arkalarından biz de 
gittik. Geneline baktığımız-
da AKP Karabağlar’da çok 
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kurulu toplantısında tüm hayır bile-
şenleri ile toplantı yaptık, çemberi 
daha da çoğaltarak çalışma yapma-
mız gerekiyor. Eğer toplumun her 
kesiminde örgütlü bir yapı varsa 
burada hak aramak mümkün ola-
biliyor. Bu örgütlülüğümüzü daha 
geniş tabana yayarak çoğaltmamız 
gerekiyor. Yatay örgütlenmeyi daha 
da genişletip dikeyi de harekete 
geçirmemiz lazım.  

Karabağlar’ın muhafazakâr ke-
simi İzmir’deki diğer ilçelere göre 
daha fazla görünüyor. Onlarla 
birebir görüştüğünüzde Hayır’a 
yaklaşımları nasıl oldu? 

Çok az bir kısım insan ileti-
şime kapalıydı, ‘Referandum ne 
getirirse getirsin, Erdoğan ne di-
yorsa doğrudur, hiç konuşmaya 
da sorgulamaya da gerek yok’ di-
yordu, bir kısmı da iletişime açıktı. 
İletişime açık olan muhafazakar ke-
sime (MHP seçmeninin de oldu-
ğu) biz direk anayasa değişikliğini 
anlattık.  Bunun direk bir rejim de-
ğişikliği olduğunu, var olan parle-
menter sistemin kökten değişimi 
olduğunu anlattık. Bizleri dinlediler, 
iyi bir iletişim kurabildik. Eğer o 
insanlara aynı şekilde gidersek 
iletişime açık olacaklarını gördük. 
Seçimin ardından hemen1 Ma-
yıs’ta biz alanlara gitmeden gençlik 
kollarımızla sanayiye gittik. Bizleri 
iyi karşıladılar,’ seçim yok ama bizi 
görmeye geldiniz bayramımızı kut-
ladınız’ dediler. Mücadeleyi yerinde, 
sürekli ve sokakta vermemiz lazım.  

Belediyenin çalışmalarını ya-
kından takip ediyorsunuz, başkanı 
da neredeyse hiç yalnız bırakmı-
yorsunuz, ilçeye dair planlanan 
makro projelerden biraz bahseder 
misiniz? 

 Karabağlar belediyemi-
zin çalışmaları ayağı 
yere basan, kalıcı işler. 
Bir imar revizyonu ile 
ilçe planlandı.  İlçemiz 
siyasi hesaplarla or-
taya çıkarıldığı için pek 

çok eksiğimiz var. Kentin meydanı, 
kültürel anları yok. Etkinlik alanları 
yok. Sosyal ve kültürel alt yapımız 
çok eksik. Bunlar olmadan insan-
ları bir araya getirme koşullarını 
sağlamak çok zor. Belediyemiz bu 
eksikleri planlı şekilde gidermeye 
çalışıyor. Büyükşehir belediyemizin 
yerinde ve yüzde yüz vatandaşla 
uzlaşarak yaptığı kentsel dönü-
şümün yanında belediyemizin 
de yapacağı bir gençlik merkezi 
projesi var. Tribünlerin de olacağı, 
futbol sahası, yüzme havuzları, buz 
pateni olduğu ve dernek ile spor 
kulüplerinin de bir arada olduğu 
bir merkez tasarlanıyor. Hazine ile 
ilgili mülkiyet sorunu var, hazine 
onu devretmediği için proje bek-
liyor ne yazık ki. AKP’de ilçemizde 
bir kentsel dönüşüm yapıyor ancak 
nasıl yapıyor, halka rağmen. İzmir 
büyükşehir Belediyemiz de yapıyor 
ama tam mutabakatla. Başbakan 
referandum döneminde geldi temel 
attı. Vatandaşa anlattık bunu, halk 
boş araziye temel atıldığını bilmiyor. 
Kentsel dönüşüm için seçilen boş 
araziyi 100 trilyona kamulaştırdılar. 
Sonra yüzde 30 kat karşılığı birileri-
ne verdiler. Adına kentsel dönüşüm 
dediler, kime göre dönüşüm, bunu 
ne için yaptılar? Ruhsatı imar duru-
munu belediyelerden almadan çev-
re bakanlığından hallederek kentin 
dokusunu düşünmeden sadece 
masa başında rant düşünülerek ya-
pılan bir kentsel dönüşüm. Şu anda 
da hiçbir hareket yok. Töreni yapıldı, 
öylece bekliyorlar.  

Pek çok sorun var ilçede, sizce 
en önemlileri nedir?  

En önemli sorunumuz işsizlik, 
ilçemizde istihdam alanları kısıtlı. 
İmar sorunu bir diğer önemli sorun-
larımızdan, yeşil 

alanları artırmak, sosyal kültürel 
alanlar açmak, sağlıklı yapıların 
meydana çıkmasını sağlamak, 
kaldırımları düzenlemek için imar 
düzenlemesi şarttı. Belediyemiz 
bu yılsonuna kadar bitirmek üzere. 
Yeni imar planı çok önemli kentsel 
sorunların çözümü olacak.  

İzmir verdiği verginin 5’e birini 
alıyor. Bu ilçede nasıl hissediyor? 

Karabağlar ilçe olarak nü-
fusuna oranla geliri düşük bir 
ilçemiz. 500 bin nüfusumuz var 
aşağı yukarı ama bütçemiz 175 
milyon civarında. Konak’ın nüfusu 
bizden daha düşük ama geliri 40 
milyon daha fazla. Zaten genel 
olarak buradaki yaşayan insanların 
gelirine bağlı olarak belediyenin 
geliri de düşük. İlçenin yapısından 
kaynaklı iş alanları da kısıtlı, daha 
çok konut var ve emlak değerleri 
de düşük olduğu için ilçenin geliri 
düşük. OHAL’den sonra KHK’lar ile 
iller bankasındaki kesintilerimiz de 
arttı, gelirimiz son bir yılda daha da 
düşmüş oldu.  

Hayalinizde nasıl bir Karabağ-
lar canlanıyor, gözlerinizi kapattı-
ğınızda neler görüyorsunuz? 

Hayalimdeki Karabağlar’da bu-
radaki yaşayan insanların çok 
rahatlıkla gidip dinlenebilecekleri 
sosyal alanlar var, yaşlıların soh-
bet ortamı bulacağı, suların aktığı, 
çocuklarımızın oynadığı parkların 
olduğu, gençlerin vakit geçirebilece-
ği sosyal kültürel alanların olduğu, 
oksijeni bol bir ilçe hayal ederdim. 
Bunu hayata geçirmek çok kolay 
değil. Sadece yerel yönetimlerin ya-
pabileceği meseleler değil. Merkezi 
hükümetin mutlaka içinde olması 
lazım. İstihdam yaratacak büyük 

projeler lazım., çok 
fazla işsizimiz var. 
Kooperatifleşmemiz 
gerekiyor. Sadece 
inşaat alanı üzerine, 
tüketen bir ekono-
mi sağlıklı sonuçlar 
ve sağlıklı kentler 
yaratmıyor ne 
yazık ki. Mobilya 
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sektörümüz var ama lojistik 
alt yapı sorunu var orada 
da. Büyük çalışmaları yerel 
yönetimler tek başına ya-
pamıyor ne yazık ki.  

CHP bir adalet yürüyü-
şü başlattı, son olarak tüm 
ülke gündemini yakından 
ilgilendiren bu yürüyüşe 
ve sürece dair neler söyle-
mek istersiniz? 

Ülkemizde  gelinen du-
rum itibariyle; özellikle 15 
Temmuz hain darbe girişi-
minden sonra bu başarısız 
darbe girişimiyle mücade-
le adı altında OHAL ilan edi-
lerek KHK›lerle kendinden 
olmayan muhalif gördüğü 
toplumun bütün kesimlerini 
hak-hukuk adalet dinle-
meden sindirme, yok say-
ma ve ötekileştirerek korku 
imparatorluğu oluşturul-
maktadır. Gazeteciler, hal-
kın oylarıyla seçilen parla-
menterler, akademisyenler, 
sanatçılar bir bir tutukla-
narak işinden ekmeğinden, 
mesleğinden edilmiştir. 
Hakkını aramak için bireysel 
hak mücadelesi olarak açlık 
grevinde bulunan akade-
misyenler tutuklanarak 
ölüme terk edilmişlerdir. En 
son İstanbul milletvekilimiz 
Enis Berberoğlu haksız ve 
adil olmayan bir şekilde 
yargılanma sonucu tutuk-
lanmıştır. Genel Başkanımız 
Kemal Kılıçdaroğlu artık 
bıçak kemiğe dayanmış-
tır diyerek Ankara Güven 
Parkta başlayarak İstanbul 
Maltepe ceza evine kadar  
#adalet yürüyüşü başlat-
mıştır. Tek amacı ülkece 
yaşanan adaletsizlikler ve 
haksızlıkların son bulması 
ve birlik, barış ve kardeşlik 
içinde yaşayacağımız bir 
toplumsal yapının tesis 
edilmesidir. Bizlerde so-
nuna kadar Genel Baş-
kanımızın arkasındayız.  
Başlatmış olduğu bu Ana-

dolu  #ADALET ateşine destek ve güç 
vermek amacıyla İzmir İl örgütümüzün 
başlatmış olduğu İzmir’den başlayarak 
İstanbul’da Genel Başkanımızla bulu-
şacak  #ADALET yürüyüşüne katılarak 

örgüt olarak gerekli desteği vermek-
teyiz. Bu kutlu mücadele başarıya ula-
şana kadar artarak devam edeceğine 
inancım tamdır. Zafer direnenlerin ve 
umudunu yitirmeyenlerin olacaktır. 
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1969 doğumlu, 29 yıldır 
fotoğrafla ve görsel sa-

natlarla uğraşıyor. Sanatsal bir 
ifade olanağı olarak fotoğrafla 
ilgilenmeye, üniversite öğreni-
mi sırasında, 1987’de bugünkü 
adıyla İzmir Fotoğraf Sanatı 
Derneği’nde başladı. Yönetim 

kurulunda 1989-1997 ve eği-
tim kadrosunda ise 1999›da 
dernekten istifa ederek ay-
rılıncaya dek kesintisiz 12 yıl 
görev aldı. 1996-98 yıllarında 
DEÜ GSF Fotoğraf Bölümü›n-
de yarı zamanlı öğretim gö-
revlisi olarak çalıştı ve ‘Sayısal 

Ortamda Tasarım Teknikleri’ ve 
‘Fotografta Görüntü Düzenle-
me’ derslerini verdi. Geniş Açı 
Fotoğraf Sanatı Dergisi’nin 
2002-2006 yıllarında İzmir 
temsilciliğini yaptı. Değerlen-
dirme yazıları, röportajlar ve 
fotoğraf haberleri hazırladı.

ARZU FİLİZ 
GÜNGÖR
Özgeçmiş 

İzmir’de yaşayan
fotoğrafçılar
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Eşi Yalçın Çıdamlı ile birlik-
te 1991-2008 yılları arasında 
görsel tasarım üzerine hizmet 
vermeyi sürdürdükleri Çiz-
ge Tasarım’ın yanısıra, 2005 
güzünde, fotoğraf eğitimi ve 
görsel kültürün farklı alanların-
da seminerlerin verildiği, atöl-

yelerin gerçekleştirildiği, sanat 
galerisinde sergi ve gösterilerin 
programlandığı, görsel kültür 
üzerine tartışma ve söyleşilerin 
kamuya açık olarak yapıldığı, 
proje çalışmalarıyla nitelikli ya-
pıt üretiminin desteklendiği bir 
girişim olan Çizgelikedi Görsel 

Kültür Merkezi’ni kurdu. Fotoğraf 
eğitim ve üretim çalışmalarını 
hâlen bu çatı altında sürdürüyor. 
Fotoğraflarını kişisel sergilerle 
paylaşmanın dışında yurtiçi ve 
dışındaki karma sergilerde ve 
kimi yayınlarda çalışmalarıyla 
yer aldı. 

Fotoğrafi k 
Görüşü

Daha gençken, 
fotoğrafı, “gerçek-
miş gibi” yapan ve 
dayatılan hayatı 
taklit eden görün-
tüler değil; gerçek 
olduğunu bildiğimiz 
kâbuslara veya 
düşlere benzeyen 
izler yaratmak için 
kullanıldığında 
seviyordu. Şimdi-
lerde, bu ifade ve 
kayıt aracını, bel-
leğinin bir uzantısı 
ve düşünmenin bir 
zemini olarak da 
çok değerli ve vaz-
geçilmez buluyor.

İzmir’de yaşayan
fotoğrafçılar



1978 yılında Ankara’da doğdu. 7 yaşından beri 
İzmir’de yaşamakta. Dalış eğitimini 2005 

yılında aldı. Fotoğrafçılığa 2007 yılında başladı. 
O yıllarda İzmir’de kurulan İZDOF- İzmir Doğa 
Fotoğrafçıları topluluğuna katılarak doğa fotoğrafları 
çekmeye başladı. 2009 yılında sualtı fotoğrafı 
çekmeye başlayan fotoğrafçı, 1952-2012 Sualtına 
Işık Tutanlar başta olmak üzere birçok karma sergiye 
katıldı. Yurt içi ve yurt dışı birçok yarışmaya katılarak 
çeşitli dereceler aldı. Su altındaki yaşamı insanlara 
anlatmaya çalışan fotoğrafçı, çalışmalarına İzmir’de 
devam etmektedir.”

MUTLU 
KURTBAŞ
Özgeçmiş 

İzmir’de yaşayan
fotoğrafçılar
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İzmir’de yaşayan
fotoğrafçılar
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Fotografik Görüşü
İnsanoğlu, hayatta kalmaya çalıştığı 

süre boyunca, dünya üzerindeki tüm 
güzelliklerin de varlığı tükenmeye devam 
etmektedir. Bana göre fotoğraf, çocuklardan 
başlayarak insanoğlunun doğayı tanıma ve 
ona karşı daha bilinçli yaklaşması gerektiğini 
fotoğrafçının gözüyle diğer insanlara 
aktaran bir anlatım biçimidir.
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Edebiyatta 
     mektepli, 
  müzikte         alaylı
ALTERNATiF ROCKÇI: 
BARIŞ KARADUMAN

Barış Karaduman 10 yıllık edebiyat öğ-
retmeni. Adnan Menderes Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 

mezun… Kendisini ‘edebiyatta mektepli müzikte 
alaylı’ olarak tanımlayan Karaduman’ı; şiire olan 
ilgisi müzikle buluşturmuş. 

3 KERE EVLENDİM 
VE BOŞANDIM

“3 kere evlendim, 3 
kere de boşandım. Ben on-
lara kalbimi verdim, onlar 
bana zincirlerini… Sanırım 
aşkı herkes gibi algılamıyo-
rum. İnsanları olduğu gibi 
sevip kabul edebiliyorum 
ama hakim aşk anlayı-
şı, sahiplenme ve kalıba 
sokmayı yeğliyor. Devam 
edemeyen aşklarım, yeni 
bestelerim oluşmasına 
sebep oldu.”  

İZMİR’E AŞIĞIM
“Doğma büyüme 

İzmirliyim. Sadece üni-
versite yıllarımda ayrıldım 
ama çok da uzaklaşma-
dım. Çünkü Aydın’da oku-
dum. İzmir dışında hiçbir 
şehirde yaşayamam. 
Mübadele ile gelmişiz 
buraya, Selanik göçme-
niyiz. Sokaklarına rahat 
yürüyebildiğim tek şehir 
İzmir. İzmir’de özgürlük 
var. İklimi, insanları sıcak. 
Başka bir şehre gittiğim-
de çekiniyorum, rahat 
hissetmiyorum. Zaten 
denizi görmeden nasıl 
yaşanıyor, anlayamıyo-
rum. Kuruluşun ve Kur-
tuluşun kenti olması da 
ayrıca heyecanlandırıyor. 
Her bakımdan İzmir’e aşık 
olduğumu söyleyebilirim. 
İleride İzmir’e dair de bir 
şarkı bestelemeyi istiyo-
rum. Zamanı gelince çıka-
cak sanırım…”
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‘Mevsimler geçerken’ şarkısının 
sözlerini 10 yıl önce yazdığında, müziğe 
de adım atıvermiş. Lise yıllarından iti-
baren şiir yazan Karaduman, Karşıyaka 
Belediyesi’nin Veysel Çolak Şiir Atöl-
yesi’nde iki yıl etkinliklere katılmış. ‘Ve’ 
isimli edebiyat dergisinin kuruluşunda 
görev alan genç öğretmen, şimdilerde 
kendisini daha çok müziğe yakın hisse-
diyor: “Şiirden edindiğim bilgileri, şarkı 
sözüne uyguluyorum. Şiirin zaten kendi 
ritmi var ama söz sanatlarını da şarkı 
sözüne uygulamaya çabalıyorum. Şar-
kı sözlerini şiir diline yaklaştırıyorum. 
Buna dilin olanaklarını daha iyi kullan-
mak da diyebiliriz.” 

Kendisini ‘söyleyen’den çok ‘bes-
teleyen’ olarak gördüğünü kaydeden 
Barış Karaduman, “Ama iş başa düş-
tüğü için yorumlamaya da başladım” 
diyor. “Şarkıyı söylemekten de ayrı keyif 
aldığımı kabul etmeliyim” diyen Barış’la 
müziğe ve dünyaya bakışını konuştuk: 
“Klibim ilk yayınlandığında çok güzel 
şeyler hissediyorum. Piyasada insanlar 
güzel şarkılara ulaşabilsin istiyorum. 
Atarlı-giderli şarkılar diyorlar ya, insan-
lar bu şarkılara mecbur değil. Müziği 
kirlenmekten kurtarmalıyız. Eskiden 
gerçekten yaşandığı için ortaya çıkan 
aşk şarkıları vardı, toplumdaki yozlaşma 
müziğe de yansıyor. Sanat güzelliğin 
ifadesi ama maalesef bunun karşılığını 
uzun zamandır göremiyoruz müzikte. 
Kavga ve kirlilik hâkim müzikte. Mevcut 
olana, piyasaya alternatif bir tarzım 
olduğunu düşünüyorum” 

“Son şarkımın bir felsefesi var. Şar-
kının adı ‘Bitaraf’; yani tarafsız... Hayata, 
olaylara, tarafsız gözle bakmak gerekti-
ğini anlatıyor şarkı… İnsan yeri geldiğin-
de kendisine bile tarafsız bakmalı, kendi 
tarafından bakmamalı. Ve savunduğu 
düşüncenin kölesi olmamalı. Onu da 
eleştirebilmeli. Kendine bile karşı olan 
bir ruhu anlattım şarkıda. Diyalektik var 
son şarkımda: Tez-antitez-sentez… Her 
durumun, her olayın artısı ve eksisi var. 
Olayların pozitif tarafından bakmak da 
mümkün… Karşıda durduğuna inandığın 
şeyin bile pozitif yanları olabilir ve onu 
görmek için ‘Bitaraf’ bakmak lazım.”

“İnsanların kutuplaştırılıp, 
birbirine düşman edilmesi-
ne karşı bir tavır var şarkıda. 
‘Bitaraf olan bertaraf olur’ 
sözünün tam karşısında bir 
yerde bu şarkı.  ’80 öncesinde 
sağcı-solcu diye insanlar birbi-
rine düşman edilmiş. Şimdi de 
yüzde elli, yüzde elli diye karşı 
karşıyayız. Birbirimizin pozitif 
yönlerini görüp, o yönleri ço-
ğaltmalıyız.”

KÖŞE, ÇELİŞKİ,  
SEVGİ…

“Hayatımdaki önemli ke-
limelerden biri ‘Köşe’… Hayat-
taki kırılma noktalarına vurgu 
yapmak için. Benim de çokça 
kırılma noktam oldu. Bir diğeri 
‘çelişki’… Bitmiyor çünkü ha-
yatta… Devamlı yollar ikiye ay-
rılıyor. Hayat zıtların çatışması 
ve çelişkiler üzerinden oluşu-
yor. Bir diğeri ise ‘Sevgi’… Sevgi 
her şeyin çözümü… Yaşadığı-
mız dünyadaki ve ülkemizdeki 
sorunların büyük bölümü 
sevgisizlikten kaynaklanıyor. 
İnsanlar birbirini sevse, sömür-
mez, savaşa katılmaz, çalmaz, 
tecavüz etmez. Tüm problem 
sevgisizlik... İçinde bulundu-
ğumuz ekonomik sistem, bir-
birimizi sevmemizi istemiyor. 
Kapitalizmin insanlara empoze 
ettiği şey bu, insanlar birbiriyle 
rekabet etmekten; birbirlerini 
sevmeye vakit bulamıyorlar. 

Sait Faik’in dediği gibi, ‘Dün-
yayı güzellik kurtaracak ve bir 
insanlı sevmekle başlayacak 
her şey…’ Özetlemiş zaten. 

MÜZİĞE  
ODAKLANMAYA  
DEVAM EDECEĞİM

“Yayınladığım dört şarkım 
var. Dördüncünü yeni yayın-
ladım. Hepsinin söz ve müziği 
bana ait. Benim seslendir-
mediğim bir de ‘Mevsimler 
geçerken’ şarkısı var.  Kendime 
ve dünyaya ayna tutmaya 
çabaladıkça, yoğunlaşıyorum 
ve sanırım böyle zamanlarda 
çıkıyor şarkılar. Bundan son-
ra da müziğe odaklanmaya 
devam edeceğim. Sevdiğim 
müzisyenlere de şarkı vermek 
istiyorum. Bireysel bir kariyer 
hedefinden çok, daha kolektif 
şekilde üretmek gibi bir ama-
cım da var.” 

MÜZİĞİME EDEBİYAT 
ETKİ YAPIYOR

“En sevdiğim şairler, Or-
han Veli, Attila İlhan, Cemal 
Süreya, Ahmet Hamdi Tanpı-
nar. Düzenli şiir okurum. Bir 
iki yıldır sanırım edebiyattan 
biraz koptum, iki çocuğum oldu 
üst üste; iki yıldır azalmakla 
beraber, edebiyatla hep iç içe 
oldum. Müziğime de bu etki 
ediyor. “
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Bİ’TARAF 
Gittim gördüm yendim 
Ama hiç hazzetmedim 
Ganimetin ardından 
 
Kendimi gözetledim 
Her şeyi özetledim 
Köşelerin ardından 
 
Bir tarafım öyle 
Bir tarafım böyle 
Her tarafa müsait 
 
Ne söylersen söyle 
Fotoğrafım böyle 
Nereden baksan acayip 
 
                 Söz-Beste: Barış Karaduman

 
ŞİŞELER 
Kafamı bozan bir şeyler var 
İçime sızan bu haller dar 
Fazlası zarar diyenler var 
Nereye kadar ölene kadar 
 
Kaldır şişeleri 
Doldur neşeleri 
Boş ver köşeleri 
Bırak artık 
 
                söz-beste: Barış Karaduman 
 

ATEŞİNLE YANANA KADAR 
Dolaştım senden habersiz 
Pek bir geçmiş zaman 
Hem yoruldum hem usandım 
Kalbim olmuş duman 
 
Her ateşi ben aşk sandım 
Yoktu kalbi yakan 
Hem yakındım hem uzaktım 
Baktım hepsi yalan 
 
Aşkına inanamadım 
Sözlerini duyana kadar 
Sevdiğimi anlayamadım 
Gözlerini görene kadar 
Ateşinle yanana kadar 
 
                           söz-beste: Barış Karaduman  
 
HADİ VER ELİNİ 
Kendimle dolaşırken 
Düğümden beter oldum 
Ruhunla sevişirken 
Kalbinden öper oldum 
 
Görmeye çalışırken 
Gülmeye alışırken 
Ruhuna karışırken 
Dünyaya yeter oldum 
 
Hadi ver elini gidelim sonsuza dek 
Kıralım belini sohbetin cennete denk 
Aşkın o selini görelim eğlenerek 
Aşkım bitmeyecek 
 
                        söz-beste: Barış Karaduman
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P E N C E R E M

BENDE KALANLAR
Sözün kısası makbul!

Ne zaman tanıştık bilmem 
ama ne zaman yüz yüze geldik, 
bugün gibi aklımda:

Opera yapıtı “Mavi Nokta”nın 
prömiyeri için İzmir’deydiler. 
Selman Ada’yla birlikte. 

Selman Ada, “Ali Baba ve Kırk 
Haramiler”den (librettosunu 1980’li 
yılların sonunda Tarık Günersel 
yazmıştır) sonra, farklı bir eser 
yaratmak isteyince ve metnin şiir 
olmasını aklına koyunca “Mavi 
Nokta” doğmuştu.

Ve onlar İzmir’de olur da 
bu ortak çaba o dönemde 
çalışmakta olduğum Gazete 
Ege ve İzmir İzmir kent kültürü 
ve sanat dergisi için haber 
olmaz mıydı?

Yıl 1997’ydi ve aylardan 
ekim, ekimin on ikisi. 
Çevirdim telefonu, “olur” 
dediler; yüklendim kâğıdı 
kalemi.

“Mavi Nokta, bizim 
İzmir’de doğan çocuğumuz. 
İlk gösterimin ötesinde, 
bestenin büyük bölümü de 
burada yapıldı.” demişlerdi bir 
ağızdan.

Libretto besteyle 
buluşunca dünyanın aşkı 
çıkmıştı ortaya. Umut yine 

insandaydı ve insanın kendine 
bir davet vardı o yapıtta. Böyle 
demişti sevgili Günersel.

Daha neler, neler söylemişti ve 
eklemişti:

“Romalı bir general, yirmi yıl 
boyunca, ‘Kartaca yıkılmalıdır!’ 
demiş, yıkılmış sonunda 
Kartaca. Doğru bildiklerimizi öyle 
söylüyoruz biz.”

Öykü ve oyun da yazmıştır 
ama öyle tanınmaz/ tanınmak 
da istemez. Şairdir o. “Dünya Şiir 
Günü”nün de isim babasıdır.

Sonraki büyük buluşmalarımız 

da (kitap fuarlarındaki sayfalar 
arasına sıkışan merhabalaşmaları 
saymayın) İzmir’in dünya şiir günü 
etkinliklerinin uluslararası boyut 
kazandığı dönemdedir. 15-18 
Mart 2007 ve 20-23 Mart 2008.

Mehmet Başaran’ın “onur 
konuğu” olduğu 2007’deki 
buluşmada sıra Tarık Günersel’e 
gelince onun şiiri için şunları 
söyleyecektim:

“Ve perdede Tarık 
Günersel’in dizeleri!”

Görsel bir şölendi 
Günersel’in 11 Eylülü konu alan 
“dizeler”i!

Şimdi biraz geriye gidelim.
Tarık Günersel’in 

“Bedenlere İnanır mısınız?” adını 
verdiği kısa öykü kitabı çıkalı 
ve ben o kitabı İzmir’de, Ercan 
Kitabevi’nde bulup okuyalı çok 
olmamış.

Ercan Günaydın’ın 
kurduğu; Kemeraltı’nda, tarihi 
bir yapıda uzunca bir süre 
okura hizmet veren Kitabevi 
o dönemlerde, özellikle de 
yazıp okuyanların buluşma 
mekânıydı.

Yunus Bekir Yurdakul
neyimvarsadilimde@yahoo.com
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Hangi ayın hangi 
günüydü yok aklımda 
(yıl 1999, sonyazın son 
ılık günlerinde bir gün 
olmalı) ne ki bir ikindi 
vaktiydi anımsadığım; 
kitabevinin, girişini de 
gördüğümüz, asma katında 
oturmaktayken kapıda 
şair Fergun Özelli belirdi. 
Araya epey bir zaman 
girmiş, ne zamandır 
görüşememişiz sevgili 
Özelli’yle. Daha kapının 
eşiğindeyken uzaktan uzağa 
selamlaşmamızın ardından 
keyifle seslendi yukarıya:

- Bak sana ne 
söyleyeceğim. Müthiş!

Erken mi davranmıştım 
bilmeden ve sanki yanıtladım:

“Siz, rastladığım ilk kurtsunuz 
dedi kuzu heyecanla.”

Tarık Günersel’in, “Bedenlere 
İnanır mısınız?” kitabının ilk 
kısacık (minimal) öyküsüydü 
dillendirdiğim. Şaşkınlıkla heyecan 
arasında çıkıştı Fergun:

- Sana da bir şey 
söylenmeyecek mi Bekir?

Bu kez ve daha da çok şaşıran 
bendim. Fergun’un “müthiş” 
diyerek paylaşmak istediğini ben 
nasıl, nereden bulup çıkarmıştım 
ve bu nasıl olabilirdi; bugün bile 
aklım ermez!

İşte bu yaşadığımı(zı), belki de 
on dört-on beş yıl sonra, TÜYAP 
35. İstanbul Kitap Fuarında Tarık 
Günersel’e anlattım. Şaşkınlıkla 
sevinç arasında mırıldandı sevgili 
Günersel:

- Benim için onurdur bu.

Hadi, burada koyalım 
noktayı. Eh, ne de olsa sözün 
kısası makbuldür onun için. 
İnanırsınız buna, bilirim; hele ki 
uzak düşmüyorsanız BirGün’deki 
yazılarından!

ÖLMEDEN İYİ 
İNSANLAR
Kusur...

Nasıl bir trafik! Kimi gün 
İzmir’de de böyle oluyor.

Yazar-şair dostum Ahmet 
Zeki Muslu, 22. İzmir Kitap Fuarı 
için geldiği İzmir’de, bir akşamüstü 
Şirinyer’de yakalanır o kalabalığa. 
Elinde çantası, aklında kitaplar, 
aklı Aydın’da... bir süre geçemez 
karşıya.

Bekle, bekle nereye kadar! 
Derken iner yola bir kıyısından, 
tedirgin. Yolun yarısında bir el 
duyumsar omzunda.

Döner; “Bir bahar 
akşamı rastladım size” bir 
güzel!

“Yardımcı olayım 
size amca.” diyen bir 
gülümseme.

Yolu yarılamış ya 
kendince, “Geç kalmadın 
mı biraz kızım?” diyecek 
olur Muslu.

Soruya saklanan ironiyi 
ıskalamaz güzelimiz:

- Kusur benim değil! 
Siz erken gelmişsiniz!

ÇOCUKLARDAN Ç/
ALDIĞIM ÖYKÜLER
O da Bağırıyormuş!

İlbey beş yaşında. Dedesiyle 
camiye gitmişler. Bir ara dedesi 
İlbey’i uyarıyor:

— Sen geç arkaya.
İlbey’in öyle her söyleneni 

hemen yapmaya gönlü yok. 
İlkin bir soruşturacak. İşin aslını 
öğrenecek… Soruyor dedesine:

— Niye?
Dedesi, kalabalıkta sesini 

duyurmak için yüksek perdeden 
yanıtlıyor torununu:

— Çok bağırıyorsun!
İlbey’in yanıtı çoktan hazır 

sanki:
— Sen de bağırıyorsun?!
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NE GÜZEL KİTAPLAR!
Çayım Çiçek Kokuyor, Yayla Boztaş, 

Neziher Yayınları
Eczacılık, kimya öğretmenliği, 

müzik, resim... ve derinden akan has bir 
ırmakta damıtılmış öyküler toplamıyla 
yanı başımızda yürekli bir kadın.

Aklıma Ali Yüce’nin “Günlük” şiiri 
düşüyor “Hele Bir...” öyküsünü okurken. 
Ekmek ardında tükenen ömürlerimiz, 
kadın hallerimiz, namus belamız, ev 
boyu/ mahalle boyu dayaklarımız... 
dur durak bilmeyen yoksunluklarımız, 
yalnızlıklarımız...  

Gülhisarlı Terziler, Hüsnü Arkan, 
Kırmızıkedi Yayınları

“Menekşeler Atlar Oburlar”, “Ölü 
Kelebeklerin Dansı”, “Uzun Bir Yolculuğun 
Bittiği Yer”i de aynı tadı alarak 
okumuştum. “Gülhisarlı Terziler”in 
okuru çağırdığı yakın bir dönemde 
yaşadığımız ne ki milattan öncede 
kalmış gibi uzağına düştüğümüz 
kasaba hayatı. Bir yanıyla o küçücük 
dünyadan büyük hayatlar, bir yanıyla 
sakin görünümün ardında biriken/ 
gizlenen fırtınalar. Dil mi? Türkülerince 
güzel Arkan’ın.

Havaya Bak, Hacer Kılcıoğlu, 
Günışığı Kitaplığı

Daha ilk kitabında (“Ben Eskiden 
Çocuktum”), dilini kurmuş bir yazardır 
Hacer Kılcıoğlu. Yazmayı mı çok sever, 
gezmeyi mi? Yoksa çocukları mı? Ya 
dostluklar?

Yaza yaza gezer ya da geze geze 
yazar desem bir eksik; aslında yaza 
geze bir yaşamdır onunki. “Havanın 
halleriyle duygu hallerini buluşturan” 

bu on öyküsünde de çocukların 
farklı, yaratıcı, muzip, merakla bezeli 
dünyalarında dolaşıyor; okuru da 
dolaştırıyor.

Anne Beni Bekleme, Hidayet 
Karakuş, Bilgi Yayınevi

Yazınsal yapıtlar, yazarın “milli” 
baskı ve taraflı olma hallerinden uzak 
kalabilmesine bağlı olarak başarı 
kazanıyor. Hidayet Karakuş’un, daha 
adında kocaman bir acıyı faş eden bu 
yapıtını okurken bir Dido Sotiriyu’nun 
“Benden Selam Söyle Anadolu’ya”sı bir 
de İvo Andriç’in “Drina Köprüsü” başa 
kadar eşlik etti bana.

Ahlaksız kapitalizmin, suyun 
iki yakasında yerinden yurdundan, 
aşkından umudundan ettiği 
insanların öyküsünü barındıran “Anne 
Beni Bekleme”yi siz de alkışlarla 
karşılayacaksınız.

AKLINIZA YAZIN!
“İzmirli bir yağmur geçer/ 

kaldırımlardan/ bir hız bir hıza eklenir/ 
savrulur rüzgâra...” Nüket Hürmeriç 
(“Gökyüzü Kuş Yağmuru”, Etki/Dize, 
2017)

“Ne türküler yoruldu ne yere indi 
gök/ Geçtik demirciler çarşısını bilenerek” 
Selami Şimşek (“Atlara Sürme Çekin”, 
Noktürn Yayınları, 2016)

“Yaşım tutuyor, işsizlik yoksulluk tam 
benim harcım/ İsyanımsa üç numara bol 
geliyor hayata...” Ahmet Günbaş (“Yırtık 
Yol”, Hayal Yayınları, 2016)
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Aras Yayıncılık’tan 
çıkan ‘İzmir Erme-
nileri’ kitabı, as-

lında yüzyıllar boyu İzmir’de 
beraber yaşamış milletlerden 
biri olan Ermenileri yeniden 
hatırlatıyor. Biz de kitabın 
yazarı Zakaryan Mildanoğlu 
ile bir röportaj gerçekleştirdik. 
Aras Yayınları’nın sunuşta da 
vurguladığı gibi ‘Geçmişte bir 
arada yaşamaya dair fırsatları 
ıskalamış olabiliriz, ancak bu, 
geçmişe bakıp kimi sonuçlar 
çıkarmamıza engel değil…’

Ermenilerin tarihinde 
İzmir, İzmir’in tarihinde Er-
meniler nereye düşüyor?

İzmir, tarih açısından 
baktığımızda bir Ermeni yer-
leşimi değil.  Ancak çeşitli 
nedenlerle buraya göç ederek 
burada bir nüfus oluşturuyor-
lar. İlk yerleşimin sebebi Kilik-
ya Ermeni Krallığının yıkılması 
(1375), ikinci ana faktör Celali 
İsyanlarından kurtulanların 
gelmesi ve üçüncü önemli 
etken Şah Abbas’ın Erivan’a 
saldırması sonucundan ora-
dan kurtulanların bir kısmının 
buraya gelmesi.

Daha yakın tarihlerde ise 
Van ve Muş’tan Ermenilerin 
İzmir’e gelmesinin sebebi 
tren yollarının açılması ile 
başlayan işçi ihtiyacı. 

İZMİR 
     TARİHİNDE  
   ERMENİLER, 
ERMENİLERİN 
TARİHİNDE İZMİR 

Röportaj: Onur Kotan
Fotoğraflar: Burak Karakurt

Zakarya Mildanoğlu kimdir?
1950’de Kayseri’nin Ekrek 

(Köprübaşı) köyünde doğdu. İlko-
kulu İstanbul Şişli’deki Karagözyan 
Yetimhanesi’nde, ortaokul ve liseyi 
Üsküdar Surp Haç Tıbrevank Oku-
lu’nda okudu. İTÜ’de mimarlık eğitimi 
aldı. Üniversite yıllarında gençlik 
hareketlerinde ve Türkiye İşçi Partisi 
faaliyetlerinde aktif yer aldı. 1976’da 
Türkiye Komünist Partisi’ne girdi. 12 
Eylül’de TKP İstanbul davasından 
tutuklanarak üç yıl hapis yattı.

Mimarlık kariyeri boyunca, Tür-
kiye’nin ilk havagazı fabrikası olan 
Kuzguncuk Gazhanesi ile Shell Türki-
ye Genel Müdürlük Binası’nın inşası; 
Ortaköy Andonyan Birliği Manastı-
rı ve Beşiktaş Meryem Ana Kilisesi 
restorasyonu gibi projeleri hayata 
geçirdi. Türkiye Ermenileri Patrikliği 
gözlemcisi olarak Van Akhtamar 
Surp Haç Kilisesi’nin restorasyon 
çalışmalarına katıldı. 2012 Erivan 
Bienali’ne sunduğu Diyarbakır Surp 
Giragos Kilisesi Restorasyonu projesi 
ile ödüle layık görüldü.

2008-2011 arasında haftalık 
Agos gazetesinde köşe yazarlığı yap-
tı. Türkiye, Amerika ve Avrupa’nın 
çeşitli kentlerinde, Ermeni sanat 
tarihi, Anadolu Ermeni yerleşimleri, 
Ermeni basın-yayın tarihi üstüne pek 
çok konuşma yaptı, sempozyumlara 
katıldı. 

Kitapları

İzmir Ermenileri Ege kıyılarının 
yitip gitmiş sakinleri – Aras Yayıncılık

Ermenice Süreli Yayınlar 1794-
2000 – Aras Yayıncılık
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Ermeniler daha çok nerelere 
yerleşiyorlar?

İlk yerleşim alanı Haynots 
(Ermenilerin Yeri) diye bilinen, 
şimdiki Fuar alanı ve çevresi 
olduğu alana denk düşen yer. 
Yıllar içinde Karşıyaka, Ödemiş 
ve Bergama’da yerleşim artıyor. 
Ayrıca Göztepe, Kuşadası, Bay-
raklı ve Bayındır’da da Ermeniler 
bulunuyordu. 1914 yılının nüfus 
kayıtlarına göre Aydın vilayetin-
de toplam 21.000 kişi yaşıyor 
bunun 11.000’i İzmir vilayetinde 
bulunuyordu. İzmir’in merkezinde 
Ermeniler, Türkler, Rumlar, Frenk-
ler hep beraber yaşıyorlar. Kalıcı 
yerleşim ile birlikte ekonomik 
hayatta, eğitim hayatında ve ba-
sım yayında önemli işler yapıyor-
lar. Hem kendi tarihleri, hem de 
İzmir’in tarihi için önemli bir rolde 
bulunuyorlar

Ticari hayatta ne gibi roller 
alıyorlar?

Avrupalılar ve Amerikalıların 
direk iş yapma hakları olmadı-
ğından (Avrupa için 1838 yılına 
kadar) Ermeniler burada aracılık 
yapıyorlar. Ayrıca Osmanlı sa-
rayından imtiyaz alan Ermeniler 
Basmane’nin tamamında söz 
sahibi ve dokumacılık işlerinde 
tekel oluyorlar. Ek olarak 100-
200 kişinin çalıştığı meyve kurut-
ma fabrikaları var. İzmir limanına 
gelen tüm ürünlerin Anadolu 
içerisinde ve hatta Hindistan’a 
kadar dağıtılmasını ve ters yönde 
hammadde ithalatını Ermeniler 
gerçekleştiriyor. Hatta ilk Erme-
nice gazetede yine Hindistan’da 
1794 yılında çıkarılmıştır.

Ticari faaliyetler ile matbaa-
yı nasıl ilişkilendirebiliriz?

Ermeni tüccarlar, sadece İz-
mir’de değil Dünyanın her yerinde 
basım yayına önemli destekler 
vermişlerdir. Moskova, Lübnan, 
Londra’dan yaşayan Ermeniler 
gibi İzmir’dekiler de kazançlarıyla 
basım yayına destek oldular. 

Basım Yayını, eğitim alanından ayrı düşünmemek lazım. 
Mesrobyan adında bir okul var, okulun müdürü ve bazı öğret-
menler aynı zamanda basım yayıncı ve çok birikimliler. Bunun 
sebebi de onların Avrupa’da çok iyi eğitim almış olmaları ve mo-
derniteyle tanışmaları. Avrupa’da eğitim görürken tabi ki sosyal, 
siyasal olaylarla tanışıyorlar. Paris barikatlarında bulunanları 
dahi oluyor.

Aslında basım yayın hayatı İstanbul Ermenilerine göre 
daha ileri diyebilir miyiz? 

Evet diyebiliriz. Mesela daha Türkçesi basılmadan Victor 
Hugo’nun Sefiller kitabı basılıyor ve kitap 7 ya da 8 basım yapı-
yor. William Shakespeare, La Fontaine, Alexandre Dumas, hatta 
Marx’a kadar birçok ünlü yazarın eseri Ermenice’ye çevriliyor. 
Mesrobyan okuluna aynı zamanda tercümanlar okulu da denirdi. 
Mesrobyan okulu, Modern Ermenice-klasik Ermenice tartışma-

larında modern Ermeniceden yana tavır alıyor ve 
pedagoji ile ilgili çok fazla dergi çıkıyor. 

Haynots’da 15000 ciltlik bir kütüphane 
var ancak 1922 yangınıyla burası kül oluyor.
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İzmir’de yayımlanan gazete-dergilerin hepsini dijital ortamda Ermenistan’da bulabilirsiniz. 
Toplam 45.000 sayfanın dijital hali Ermeni Ulusal Kütüphanesinde bulabilirsiniz. Bu çok önemli 
bir şans…

Osmanlı devletinin bastığı şimdi ki resmi gazetenin çevirisinden sonra ki bu topraklarda ki ilk 
Ermenice gazete İzmir’de basılmıştır. Adı da Arşaluys Araradyan

1915 yılına geldiğimizde neler yaşanıyor İzmir’de?

Aslında İzmir’de kimse böyle bir şey beklemiyordu. Diğer şehirlerde yaşananların yansıması-
nın çok olduğu bir yer değildi. O dönem çok yoğun şiddetin olmamasının bir sebebi Vali Mustafa 
Rahmi, diğer sebebi de aslında Rumların bundan etkilenmesinden çekinilmesi. Vali Mustafa 
Rahmi, zengin Ermenilerin yardımıyla süreci uzatıyor ancak Tehcir süreci peyderpey işletiliyor.
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1922 yangınını nasıl yorumlu-
yorsunuz?

Bana göre bu yangın İzmir’in 
Türkleştirilmesi operasyonudur. Yan-
gın haritalarına baktığımızda sadece 
Rum ve Ermeni mahallesinin yakıldığı 
belli oluyor. 1922 yangınından sonra 
ki birkaç sene içinde de bir tek Ermeni 
kalmamıştır İzmir’de. 

Ermeniler genelde gittikleri yer-
lerde yeniden bir araya geliyor, İzmir 
için de böyle bir oluşum var mı?

Bedros Simonyan’ın arşivlerinden 
öğrendiğimiz kadarıyla 1936 yılında 
Paris’te İzmir ve Çevresi Hemşerilik 
ve Yeniden İnşa Derneği ismiyle bir 
yapılanma var, hatta burası üzerinden 
yayınlarda basılıyor. 

Son olarak İzmir Kitap fuarında aldığınız tep-
kiler nasıldı?

Panellere ilgi çok yoğundu. Salon doldu İz-
mir’de. Bu kadar Ermeni’nin nereye gittiğini sorgu-
lamak açısından güzel bir etkinlik oldu. Bir de Hrant 
Dink Vakfı 24-25 Kasım 2017’de İzmir’de ‘İzmir ve 
Çevresi: Toplumsal, Ekonomik ve Kültürel Değişimin 
Yüz Yılı, 1850-1950’ başlıklı bir bilimsel toplantı 
düzenleyecek, ilgili kişiler bunu kaçırmamalı.
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Sanatçı bir ailenin, top-
lumdaki en güzel direnişin sa-
nat olacağı inancı ile yaşayan, 
‘üret & sev & eğlen’ mottosu 
ile hedeflerini belirleyen üç 
bireyi açmış burayı geçen 
sene içinde. Güzel sanatlar 
Fakültesi mezunu iki kardeş 
ve ressam bir anne. Başak 
Başyıldız Müzik teknolojileri 
fakültesi mezunu, Maya Baş-

yıldız Seramik Bölümü mezu-
nu. Anne Hitay Uluer ise Şehir 
planlamacı ve çocuklarının 
tabiriyle üretimin sanatın ve 
ilhamın vazgeçilmez ortağı. 
Kafenin duvarlarındaki resim-
ler de Hitay Hanımın çalış-
maları. Jungle Art&Kitchen’da 
Başak ve Maya Hanımlarla 
bu güzel mekân hakkında 
konuştuk.

Nerden esti böyle ilginç 
bir mekân açmak?

Başak Başyıldız: Hep 
böyle bir hayalimiz vardı. An-
nem, ben ve Maya. Üçümü-
zün ortak düşüydü demeliyim 
sanırım. Biz öyle bir yer işlet-
meliyiz ki, müşteri kendine bir 
şeyler üreterek, duygularını 
katarak  da  zaman geçirebil-
meli  bu mekânda diyorduk.

TÜKETİM TOPLUMUNA KARŞI DURAN BİR KAFE:

“JUNGLE 
      ART&KİTCHEN”

Son yıllarda hızla gelişen, İzmir’in eğitim ve sağlığına hizmet eden 
kurumlarıyla ön plana çıkan Balçova ekonomik anlamda da 
süper lüks evleri, dev alışveriş merkezleriyle sadece eğitim ve 

sağlıkta değil tüketimde de ilk sıralara yerleşiyor. Buna en iyi karşı duru-
şun yine sanatla olacağı fikri sonucu geçen sene bu dev binaların, uçsuz 
bucaksız avm’lerin arasında açılan bir kafe var: Jungle Art&Kitchen.

İzzet Akın Tütüncüler
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Maya Başyıldız: 
Sanat kafe konsepti 
beraberce üretimin 
tadını vermeli diye dü-
şünürdüm hep. Tüketim 
toplumuyla bir restleş-
me olmalı sanat kafe. 
Sadece oturup bir şeyler 
yenilip içilen 
değil üretimin 
paylaşıldığı bir 
yer açmak hem 
de sanatlarımızı 
burada icra ederken ke-
yifli zamanlar geçirmek 
istedik. Ve burası oluştu.

Sanat ve üretim 
derken kendi branşları-
nızla ilgili sanırsam?

M.B: Yok sadece 
öyle değil, burada üre-
tilip sonuçlanabilecek 
her şey olabilir. Seramik 
ve Müzik Atölyelerimiz 
oluyor fakat sadece bu 
iki konu değil. Yakınlarda 
Şeker Hamuru atölyesi 
ve Mandala atölyeleri 
yaptık. Önümüzdeki 
günlerde planladığımız 
çocuklara yönelik work-
shoplar var. Yaz şehrin 
boşaldığı bir dönem. Yaz 
sonunda yeni sezonla 
beraber yazarlık atölye-
lerimiz, sinema ve kitap 
söyleşileri takvimlerimiz 
var.

B.B: Bir de ses düzeni ve sahnemizi oluşturup müzik yap-
mak isteyenlere “sahne sizin” demek istiyoruz. Bu konuda 
hazırlıklara başladık üretim ve paylaşım önerilerine açığız. Yani 
sen kafenin müşterisi kalkıp bir müzik yapıyorsun ve masana 
geri dönüyorsun. Orada üretebildiğini de hissediyorsun. Bir nevi 
çoğaltan paylaşım olacak.

M.B: Gene kişisel gelişim atölyeleri için de başvurular oldu 
bunları planlıyoruz bir yandan.
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Yani ben buraya 
geliyorsam kalkıp sah-
nede şarkı söyleyebilir, 
bir taraftan pasta yap-
maya çalışabilir, ya da 
bir kenarda resim yapa-
bilir, ya da bir atölyeye 
katılabilirim. Kuru kuru 
çay içilip kek yenilen bir 
yer değil burası. Hari-
ka… Peki, etkinlik öne-
rileriyle gelebilir miyim? 
Bu konuda bir sınırlama 
var mı?

M.B: Kendini sanat-
la, bilimle, ifade etmek 
isteyen herkese açık bir 
yer burası. Bu konularla 
ilgili yaratıcı her fikir için 
rezervasyon yaptırıp bu 
mekânda kendinizi ifade 
edebilirsiniz. Sadece 
bireysel değil grup etkin-
liklerinize de

kafemiz açık. Arka-
daki büyük bahçeyi de 
kullanıma açarak aynı 
anda farklı atölyeler de 
düzenlemek amacında-
yız.

B.B:Kuru kuru çay 
içmek değil tabi ki, ka-
femizin menüleri de 
elbette aynı özgünlüğün 
ve duygunun eseri. Ekşi 
maya ekmeğine tostu-
muz, sebze ve meyva-
lardan hazırladığımız 
detoks içeceklerimiz, 
diyet dostu salata çe-
şitlerimiz, cookie ve 
brownilerimiz var. Soğuk 
sandviçlerimiz ve meze 
tabaklarımız, aperatif 
çeşitlerimiz mevcut. 
Karnınızı doyururken bile 
yaratıcı tercihler yapabil-
me hakkınızı kullanabil-
melisiniz…

Hayallerinizin peşinden 
gidebilme cesaretiniz hayranlık 
verici. Mekân hem çok keyifli 
hem de çok sıcak. Sanki burada 
duvarlara yazı yazıp oturduğu-
nuz yerde bir hatıra bırakmanın 
bir üst sanatsal deneyimi ve 
kültürü var. Üreterek öğrenerek 
estetik değerlerin eşliğinde ke-
yifli yemeklerle baş başa  zaman 
geçirme hakkımızın olduğunu 
hissettim. Peki illa bir üretim mi 
olmalı mekanı geleceklere doğru 
aktarmak isterim benim sanatla 
ya da sizin atölyelerinizle  ilgim 
yok o zaman ne yapalım? Ya da 
çocuğuma yaş günü yapmak 
okul sonu kutlaması gibi eğlen-
celer düzenlemek istiyorum o 
zaman ne olacak?

B.B: Tabi ki de yaş günü 
organizasyonlarımız sene sonu 
kutlamalarımız ve daha pek 
çok rezervasyon için de sizleri 
ağırlamaktan özel siparişlerinizi 
üretmekten mutluluk duyarız. 
Zaten sıkça yaş günleri yapı-
yoruz. Elbette fiks menülerden 
kalitesiz gıdalardan ve ruhsuz 
tasarımlardan kurtulmak, figü-

ran müşteriyi değil baş-
rolü oynayarak zaman 
geçirmek isteyen herke-
si bekleriz.

Özellikle etraftaki 
dükkânların çalışanları 

ve öğrenciler için ev yemekleri 

yapmaya başladık. Kaliteli ve 
leziz hamburgerimizi tadabilmek 
için bile gelmelisiniz. Ekmeğini 
ve köftesini kendimiz yapıyoruz. 
Gerçi her ürünümüz tamamen 
el yapımı. Biz açılalı henüz 5 ay 
oldu ve sürekli kendimizi geliş-
tirip yeniye, ileriye taşımanın 
niyetindeyiz. Bu arada fiyatları-
mızdan bahsetmem lazım. Ka-
liteyi çok uygun fiyata sunmak 
için gayret ediyoruz.

Yani ben sadece müzik din-
leyeceğim ve tostumun keyfini 
çıkarıp çay içeceğim diyorsanız 
da burası doğru ve en ekonomik 
adres. Laptopumu açıp çalışma-
larımı gözden geçirip filtre kahve 
yudumlayacağım derseniz de 
en cazip fiyatlar ve seçenekler 
bizde. Ya da özel bir ev yapımı 
yemeğimizin tadını dostlarınızla 
keyifli bir müzikle çıkarmak is-
terseniz de bekliyoruz.

M.B: Balçova’daki dev alış-
veriş merkezlerinin çalışanları 
bize uğrayarak kendilerinde 
enerji depoluyorlar. Bu bile ne 
kadar doğru bir hayalin peşinde 
olduğumuzu ne denli dingin bir 
liman oluşturduğumuzu anla-
tıyor bize. Rutinlerden ve şuur-
suz tüketimden kaçan herkesi 
bekleriz… Fiyatlarımız çok cazip 
bunu belirtmek isterim. Zengin 
yemek tatlı çeşitlerimizin tama-
mı kendi üretimimiz...

Biz öyle bir yer işletmeliyiz ki, müşteri kendine 
bir şeyler üreterek, duygularını katarak  da  
zaman geçirebilmeli  bu mekânda diyorduk.
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Kimisi sinemayla ilk 
orada tanıştı... Kimisi 
kız/erkek arkadaşıyla 

ilk kez orada buluştu... Nere-
deyse her İzmirlinin anısının 
olduğu 1970 yılından beri faa-
liyette olan Alsancak’taki tarihi 
Karaca Sineması...

Kapalı devre yayınlar yap-
tığı dönemlerden Yeşilçam’a, 
gişeden Başka Sinema’ya ka-
dar neredeyse 50 yıllık geçmişi 
olan Karaca Sineması geçtiği-
miz Ağustos ayında ekonomik 
sebeplerden dolayı perdelerini 
kapatmıştı. 

AVM’lerle yaşanan reka-
bete yenik düşüp, sinemayı 
kapatma kararı aldığını açık-
layan Karaca Sineması’nın sahibi Mustafa 
Kaya, “İzmirlilere kırgınım” diye de eklemişti.

Kapatma kararı, Karaca’da anıları olan 
İzmirlileri, genç sinemacıları ve sinemase-
verleri üzüntüye boğmuş; Karaca’nın ya-
şaması için sosyal medyada kampanyalar 
yürütülmüştü. 

Sinemanın o zaman işletme müdürü, 
şimdi de işletmecisi olan Serdar Arslan ise, 
İzmirlilerin çabaları ve desteğiyle elini taşın 
altına koymaya karar vererek, sinemayı dev-
ralmış ve 2016 Ekim’inde Karaca Sinema-
sı’nın perdelerini izleyiciye, kapılarını sokağa 
yeniden açmıştı...

Sinema salonları neden kapanıyor? 
Sinema neden AVM’lere hapsoluyor? Ba-
ğımsız festival filmleri neden seyirciye bu 

kadar zor ulaşıyor? Başka Sinema bize ne 
kazandırıyor? Kapısı sokağa açılan sinema 
salonlarını nasıl ayakta tutacağız? 

Karaca Sineması işletmecisi Serdar Ars-
lan ile konuştuk.

KARACA SİNEMASI İZMİR  
HALKININ ÇABALARIYLA AÇILDI

Karaca’nın açılması için İzmirlilerin 
desteğiyle gelişen süreci anlatan Arslan, 
Karaca’nın İzmir’in hafızasındaki yerine de 
dikkat çekti: “Karaca Sineması gerek kapalı 
devre yayınlarla gerek halka açık gösterimler-
le 1970 yılından beri faaliyette. Amerikalılar 
80’li yıllarda Amerikan ailelerine yönelik kapalı 
devre film gösterimleri yapardı burada. Sonra 
Çamlıca grubu kiracı olarak işletmeye başladı 
ve 2000’lere kadar işletti. 2001-2005 yılları 
arasında kapalı kaldı ve 2005 yılından itiba-
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ren Karaca Otel’in sahibi tarafından 
işletildi. Taa ki 2016 Ağustosu’na 
kadar... Kısa bir kapanmanın ardından 
Ekim 2016’da ben devraldım. İzmir-
lilerin Karaca Sinemasında anıları 
var. ‘İlk filmimi burada izlemiştim’ 
deyip salonları gezmek isteyenler 
geliyor. Kaç milyon kişi burada film 
istedi; çocukluğu, gençliği burada 
geçti. Bakın İzmir’de sinema salonu 
kalmadı. AVM’ler dışında Bornova’da 
Batı Sineması var, bir de Karaca Sine-
ması var. Karaca Sineması bağımsız 
festival filmlerinin gösterildiği, kapısı 
sokağa açılan bir sinema. Dolayısıyla 
genç sinemaseverlerin ve sinema-
cıların da takip ettiği bir salon. Bu 
nedenlerden dolayı kapatma kararı 
herkesi çok üzdü. ‘Karaca kapanma-
sın’ diye sosyal medyadan kampanya 
başlatıldı. Telefonlar çalmaya başladı 
‘sinema yaşasın’ diye. Hatta bazı 

İzmirli sinemaseverler Karaca Otel’e 
gitmişler ‘sinema açılsın’ diye. Bir 
baskı oluştu. Ben de elimi taşın altına 
koymaya karar verdim, şirket kurdum 
Karaca Sineması’nı Ekim ayından 
itibaren işletmeye başladım. Karaca 
Sineması İzmir halkının çabalarıyla 
açıldı. İçimden geçen Karaca Sineması 
hep bağımsız filmlerle var olsun!”

SİNEMA SOLANLARININ 
VERGİ YÜKÜ!

Sinema salonlarının ekonomik 
sıkıntılardan dolayı ayakta kalama-
masından, sinemaların AVM’lere 
hapsolmasından ve bağımsız 
filmlerin gösterimlerinin çok sınırlı 
alanlara sıkışmasından üzüntü 
duyduğunu ifade eden Arslan, 
sinema salonlarının vergi yükünü 
anlattı: “Bizler daha izleyici gelmeden 

yüzde 10 eğlence vergisi ödüyoruz. 
Yüzde 8 ise KDV. Türk Hava Kurumu 
vergisi bile ödüyoruz.  Eğlence vergi-
sinin yüzde 75’i Maliye Bakanlığı’na, 
yüzde 25’i ise belediyelere gidiyor. Bu 
neyin eğlencesi? Sanattan eğlence 
vergisi alınmasını anlayamıyorum. 
Sinema salonlarının kapanmasının 
nedeni bu vergiler. Film festivallerinde 
oynayan filmlerde vergi yok, ama 
sinemaya geldiğinizde tüm vergiler 
var. Ticari filmlerden bahsetmiyorum, 
ancak öncelikle festival filmlerinden 
bu vergilerin kaldırılması gerekiyor. 
Devlet filmlere destek veriyor ama 
yayınlayacak salonlara destek 
vermiyor. Filme destek var, filmin 
oynayacağı salona destek yok. Böyle 
bir çelişki var. Eğlence vergisi kalksa 
biletler ucuzlar, insanlar daha fazla 
sinemaya gider.”

İzmirlilerin artan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan 
Karaca Sineması’nın bu yaz açık olacağının müjdesini verdi
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BAĞIMSIZ SİNEMA 
SALONLARINA 
DESTEK ÇAĞRISI!

Fransa’da 2. Dünya Savaşı’nı 
yaşamış sinemaların yerel yönetim-
lerin desteğiyle hala ayakta olduğunu 
belirten Arslan, yerel yönetimlere 
destek çağrısında bulundu. Doğrudan 
maddi bir destek ya da bağış tarzı 
bir destekten bahsetmediğinin altını 
çizen Arslan, konuyla ilgili hassasiye-
tini şu ifadelerle dile getirdi: “Karaca 
Sineması İzmir için ayrı bir değer. İz-
mir’de AVM’ler dışında Batı Sineması 
ve Karaca Sineması’ndan başka kalan 
sinema salonu yok. Diğer şehirler-
de, diğer ülkelerde belediyeler böyle 
yerlere destek veriyor. Ancak biz ne 
devletten ne de yerel yönetimlerden 
destek alabiliyoruz. Aslında yerel 
yönetimlerin kapısı sokağa açılan 
sinemalara destek olması gerekiyor. 
Maalesef Konak’taki sinemalar ka-
pandı, İzmir Sineması kapandı. Biz 
de direniyoruz. Yerel yönetimlerden 
yazılı talepte bulunduk. Belediyenin 
oyunlarını, filmlerini burada göste-
rebiliriz dedik ancak cevap alamadık. 
Belediye kendi merkezlerinde yap-
mayı tercih ediyor. Onu da ayda bir 
kez yapıyor, yeterli olmuyor. Yerel 
yönetimlerden destek beklentimiz, bağış 
ya da doğrudan maddi bir destek değil. 
Ticari filmlere her yerde ulaşabilirsiniz 
ancak burada gişede olmayan, bağımsız 
filmler gösteriliyor. Bu filmler İzmir’e ve 
İzmirliye uygun kültürel ve derinliği film-
ler. Yerel yönetimlerin kültürel faaliyetler 
kapsamında İzmirlileri buraya yönlendir-
me konusunda desteğini önemsiyoruz. 
Örneğin kendi merkezlerinde yapmayı 
tercih ettikleri etkinlikleri arada sırada 
burada yaparak bizim yaşamamıza 
destek olabilirler. İzmirlilerin desteğini 
bekliyoruz.”

KARACA’DA 
BAŞKA SİNEMA!

‘Bize her gün festival’ deyip 
2013 yılında yola çıkan ‘Başka Si-
nema’ yıl boyunca bağımsız filmleri 
sinemaseverler açısından erişile-
bilir kılan bir organizasyon. Başka 
Sinema’nın kendine has kuralları 
var; aynı salonda günde en az üç 
film gösterimi oluyor, seanslarda 
(filmler 110 dakikadan uzun değilse) 

ara verilmiyor. İzleyiciye; sürpriz film 
geceleri, kısa filmler, belgeseller, kült 
filmler, ön gösterimler ve sonrasında 
film ekibiyle sohbetler ve izleyicinin 
katkısıyla yaratılacak etkinlikler gibi 
alternatifler sunuyor.

“Başka Sinema’nın başına bu sene 
taze bir kan geldi. 20 yıldır İKSV’nin 
başında olan İstanbul Film Festivali’ni 
yapan Azize Tan geldi. Onunla beraber 
Başka Sinema ivme kazandı” diyen Ars-
lan, Başka Sinema’yı Karaca Sineması 
aracılığıyla İzmirlilerle buluşturma sü-
recini anlattı: “Sektörün değişimi Başka 
Sinema’yı doğurdu. Salonlarda 35 mili-
metre vardı, o bitince ditijalleşme süreci 
başladı ve Başka Sinema kuruldu. 35 
milimetre olduğu zaman bir salonda tek 
film oynuyordunuz. Çünkü 35 milimetre 
kopyanın maliyeti var. Dijitalleşmeyle 
beraber istediğiniz kadar oynayabiliyor-
sunuz. Başka Sinema’yı 2014 yılında 
İzmir’de Karaca Sineması’nda başlattık. 
Ben o zaman buranın müdürüydüm, 
işletmecisi Mustafa Bey idi. Başka Si-
nemayı davet ettik, oturduk konuştuk, 
sonra başladık. 3 yıldır Başka Sinema 
burada. İzmir’in ilgisi ise gittikçe artıyor.”

BU YAZ KARACA SİNEMASI 
AÇIK OLACAK!

İzmirlilerin artan ilgisinden duy-
duğu memnuniyeti dile getiren Ars-
lan Karaca Sineması’nın bu yaz açık 
olacağının müjdesini verdi: “İzmir’in 
hakkını vermek lazım. İzmirliye ulaştığı-
nız zaman İzmirli bunun hakkını veriyor. 
Özellikle son 6 aydır Başka Sinema’ya 
olan ilgi çok fazla arttı. Șu an iki salonda 
gösterim yapıyorum, ikisinde de Başka 

Sinema var. Birinde ticari film gösterimi 
yapabiliriz ama tercihimi Başka Sine-
ma’dan yana kullanıyorum. ‘Her hafta 
yeni film girsin’ çabamız var. Başka 
Sinema ile ortak program yapıyoruz. 
Yine Başka Sinema ile koordineli olarak 
filmlerin yönetmenleriyle söyleşiler 
düzenliyoruz. Gişedeki filmlerin içeri-
ğine göre ticari film tercihlerini de ben 
yapıyorum. Yaş ortalaması 50. Örneğin 
14.00 seansında 25 kişi varsa bunun 5’i 
6’sı öğrencisi geri kalan emekli. Akşam 
seansları daha karma oluyor tabii iş 
çıkışı gelenler oluyor. Gençler seçiyor her 
filme gelmiyor, ama emekliler tüm film-
leri takip ediyor. Bu noktada insanlara 
ulaşabilmek çok önemli. Sosyal medyayı 
aktif kullanarak elimden geldiğince İz-
mir’de herkese ulaşmaya çalışıyorum. 
Yazları sinemayı kapatıyorduk. Ancak bu 
yaz için açık kalma kararı aldım. Karaca 
Sineması bu yaz açık olacak.”

Bir yer; tarihi ve sizin oradaki anı-
larınızın zihninizdeki inşasıyla hafıza 
yeriniz olur. 

Bu hafıza yerleri kolektif hafıza 
inşasının, kolektif hafıza ise kimlik 
inşasının vazgeçilmez parçalarıdır. 

İzmirlilerin aidiyetini ve ‘İzmirli’ 
kimliğini oluşturan hafıza yerlerinden 
biri de Karaca Sineması! Tıpkı Keme-
raltı gibi... Tıpkı Asansör gibi...

İzmir’de yıl boyunca bağımsız 
festival filmlerini izleyebildiğimiz, bu 
filmleri yazan yöneten sinemacılarla 
bir araya gelip sinema konuşabildiği-
miz tek adres de Karaca Sineması...

Karaca Sineması’nı hep beraber 
yaşatalım!
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15 Temmuz Dar-
be Girişiminin 
ardından, baş-

layan OHAL uygulamalarının 
başlamasıyla ülke gündemin-
den düşmeyen kelimeden biri 
KHK, diğeri de ihraçlar oldu. 
OHAL’den sonra toplam 21 
KHK çıkarılırken, bu KHK’la-
rın 11’inde açıklanan ihraç 
listelerinde 121 bin 183 kamu 
görevlisi işlerinden edilerek ih-
raç edildi. İşlerinden çıkarılan-
lardan sadece 19 bin 248 kişi 
yine başka bir KHK ile işlerine 
dönem fırsatı bulabildiler.  

Neyle suçlandıklarını bile 
bilmeden gece yarısı açıklanan 
listelerde isimlerinin olduğu-
nu öğrendiler. Açıklanan her 
ihraç listesinden sonra adeta 
toplumsal bir travma yaşan-
maya başladı. İhraç edilen 
kamu emekçileri listelerdeki 
bir sayı, bir isim olarak gö-
rünmeye başlandı. Her ihraç 
listenin açıklanmasının ardın-
dan benzer yaşananlar tek-
rarlanmaya başlandı. Yürekler 
ağızda,  yükselen tansiyonlarla 
birlikte listeler taranıyor, önce 
kendisinin daha sonra da en 
yakınından itibaren diğer tanı-
dıklarının isimlerini listelerde 
aramaya başlar oldular. 

Cumhuriyet tarihinin en 
geniş memur kıyımı yaşanı-

yordu. Hem de neyle suçlan-
dıklarını bile bilmeden... İhraç 
edilenlerin önemli bir kısmı 
düne kadar referans gösteri-
len kişi, kurumlar yüzünden 
işsiz kalıyorlardı. Dünün refe-
ransları bugün işsizlik kaynak-
larıydı. 

Herkes herkesten, hatta 
kendinden bile şüphe eder 
olmuştu. Büyük belirsizlik 
arasında söylentiler kulaktan 
kulağa yayılmaya başlamıştı. 
Kimi MİT raporları diyordu, 
kimi kurumlar liste hazırlamış 
diyorlardı.  İsimsiz ihbarlar, 
yandaş sendikaların temsil-
cileri ile hazırlandığı söylenen 
ihraç listelerinin sonuçları çok 
acımasızdı. 

“Masumiyet Karinesi” 
yani herkesin suçu ispatlanan 
kadar masum olduğu huku-
ki gerçek ayaklar altındaydı. 
Savunma yok, mahkeme yok 
fakat ceza kesin; İHRAÇ!

İhraçlar sonucunda 25 kişi 
yaşamına son verirken, fısıltı 
gazetesi tavan yapmış, satış 
rekorları kırıyordu. Her ölüm 
ardında kocaman yaşanmamış 
hayatlar bırakıyordu. Sonuç-
larıyla, nedenleriyle yaşanan-
lar ağır sonuçlar yaratmaya 
başlamıştı. Yaşanan bu kadar 
trajedi içinde, trajikomik 
olaylar yaşanmaya başlamış-

tı. Operasyona giden polis-
ler, operasyonda iken ihraç 
edildiklerini öğreniyorlar ya da 
Alevi Dedesi FETÖ’cü olmakla 
suçlanıyordu. 

İhraç edilenlerin kayda 
değer bir kısmı akademisyen-
lerden oluşmaktaydı. Hatta 
toplumun çok iyi tanıdığı, ken-
disine “Anayasa hazırlaması 
için görev verilen” İbrahim 
Kabaoğlu bile ihraç listesinde 
yer alıyordu. 

Süreç adeta tam bir cadı 
avına dönmüştü. Bu süreci en 
çabuk atlatan üyesi olan ol-
mayan herkese hukuki desteği 
sunan, üyeleriyle dayanışan 
örgüt KESK oldu. Cılızda olsa 
başlatılan eylemler, sessiz 
büyük çoğunluk tarafından 
sadece izleniyordu. Oturma 
eylemleri, yürüyüşler, OHAL 
hatırlatmaları, gözaltı ve tu-
tuklamalar peşi sıra geliyordu. 

Akademisyen Nuriye Gül-
men ve Eğitimci Semih Özak-
ça’nın başlattıkları oturma 
eylemleri, oturma eylemlerine 
uygulanan polis baskısı ve 
açlık grevi... Bu yazı hazırlan-
dığında 105 gündür açlık grevi 
devam eden Gülmen ve Özak-
ça’nın talepleri çok netti 100 
binin üzerindeki ihraç edilen 
kamu emekçisi gibi işlerini geri 
istiyorlardı.

İHRAÇ ETTİKLERİNİZ

BURADA!
Ramis Sağlam
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Yaşam devam ediyordu. 
İhraç edilen kamu emekçileri 
hem uygulamalara hem de 
yaşamın acımasızlığına karşı-
sında ayakta kalmaya devam 
ediyorlardı. İhraç edilenler, 
yaşama bir yerden tutunmaya 
çalışıyorlardı. Ders vereme-
yen, hasta muayene edeme-
yen, hizmet veremeyenler 
artık kafeterya açıyor, yumur-
ta satıyor, peynir satıyor, takı 
yapıp satarak ayakta kalmaya 
çalışıyorlardı. On binlerce ya-
şam, on binlerce hikâye vardı. 

KHK ile çıkarılan 11 ihraç 
listesi sonrasında bugün hala 

yeni listelerin olduğu söyleni-
yor. AKP Hükümetinin yetkili 
yetkisiz temsilcilerinin ağızla-
rından dökülen inciler süreci 
özetlemesi bakımından çok 
öneli. Örneğin Bekir Bozdağ’ın 
ihraçlarla ilgili söylediği; “ Biz 
suçlu oldukları için değil, idari 
tasarruf çerçevesinde işten 
attık” sözü sürecin özetleme-
sine yetiyor hatta artıyor bile. 

657 Sayılı Devlet Me-
murları Kanunu’ndaki köklü 
değişimin altında yatan ise İş 
Güvencesinin ortadan kaldırıl-
masıydı. AKP, iktidara geldiği 
ilk günlerde TÜSİAD randevu-

sunda bu sözü çoktan ver-
mişti. İhraç listelerinin altında 
yatan sadece muhalifleri işten 
atmak değil, daha sonrasında-
ki sürece hazırlıktı. 

Dergimizin bu sayısındaki 
sayfalarında üç kamu emek-
çisini konuk edeceğiz. İhraç 
edilen bu üç kişinin ortak 
özelliği ise süreci mücadele 
ederek karşılamalarıdır. Yaşa-
dıkları karşısında yaşadıkları 
zorlukları aşmaya çalışırken 
umutlarını yitirmemeleridir. 
Temsil ettikleri ise kendilerine 
benzeyen binlerce mücadele 
arkadaşları... 

yeni listelerin olduğu söyleni-
yor. AKP Hükümetinin yetkili yor. AKP Hükümetinin yetkili 
yetkisiz temsilcilerinin ağızla-
rından dökülen inciler süreci 
özetlemesi bakımından çok 
öneli. Örneğin Bekir Bozdağ’ın 
ihraçlarla ilgili söylediği; “ Biz 
suçlu oldukları için değil, idari suçlu oldukları için değil, idari 
tasarruf çerçevesinde işten 
attık” sözü sürecin özetleme-
sine yetiyor hatta artıyor bile. 

657 Sayılı Devlet Me-
murları Kanunu’ndaki köklü murları Kanunu’ndaki köklü 
değişimin altında yatan ise İş 
Güvencesinin ortadan kaldırıl-
masıydı. AKP, iktidara geldiği 
ilk günlerde TÜSİAD randevu-

KHK ile çıkarılan 11 ihraç 
listesi sonrasında bugün hala 

yeni listelerin olduğu söyleni-
yor. AKP Hükümetinin yetkili yor. AKP Hükümetinin yetkili 
yetkisiz temsilcilerinin ağızla-
rından dökülen inciler süreci 
özetlemesi bakımından çok 
öneli. Örneğin Bekir Bozdağ’ın 
ihraçlarla ilgili söylediği; “ Biz 
suçlu oldukları için değil, idari suçlu oldukları için değil, idari 
tasarruf çerçevesinde işten 
attık” sözü sürecin özetleme-
sine yetiyor hatta artıyor bile. 

657 Sayılı Devlet Me-
murları Kanunu’ndaki köklü murları Kanunu’ndaki köklü 
değişimin altında yatan ise İş 
Güvencesinin ortadan kaldırıl-
masıydı. AKP, iktidara geldiği 
ilk günlerde TÜSİAD randevu-listesi sonrasında bugün hala 

yor. AKP Hükümetinin yetkili 

suçlu oldukları için değil, idari 
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Açıkta olduğum için, 
ihraç beklediğim bir 

şeydi. 15 Temmuz’dan sonra 
muhalifler için bir ayıklama 
yolu açılmıştı. Beklememe 
rağmen yinede öfke ve 
ayakta durma kararlılığı ağır 
bastı. Bizi açlık ve sosyal 
dışlanmışlıkla terbiye etmeye 
çalışıyorlardı. 6 Ocak 2017 
tarihinde ihraç oldum.  O öfke 
ile “ben aç kalmayacağım. Her 
ne olursa olsun beni para ve 
açlıkla terbiye edemeyecekler.” 
dedim. Başta ailem olmak 
üzere dost düşman herkes 
gözlerimin derinliğinde güç 
veya yenilmişlik arıyordu. O 
derinlere ayakta duran ve 
kendine yetebilen bir direnen 
bir Maile bulmalıydılar. Ve 
350,00 lira sermaye ile 
Kars’tan doğal kaşar peyniri 
getirterek satmaya başladım. 
En ufak kârı bile sermayeye 
çevirdim. Hala bu işi 
sürdürmeye devam ediyorum. 
Aynı zamanda sendika ve 
emek mücadelesine her şartta 
devam etme kararlılığını 
sürdürüyorum.

MAİLE ARİÇ 
Maile ARİÇ, İhraç edilmeden önce 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nda Şef 

olarak görev yapıyordu. Ariç, 
KESK’e bağlı BES İzmir Şubesi 

Yönetim Kurulu Üyesiydi.

Bekir Bozdağ’ın 
ihraçlarla ilgili 
söylediği; “ Biz 
suçlu oldukları 
için değil, 
idari tasarruf 
çerçevesinde 
işten attık” 
sözü sürecin 
özetlemesine 
yetiyor hatta 
artıyor bile. 
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2017 Mayıs ayında emeklilik dilekçesini ver-
meyi ve öğrencilerim tarafından hazırlanan 

bir etkinlikle çalıştığım liseden ayrılmayı düşünüyor-
dum. Etkinlik programı bile hazırdı. Öğrencilerim ve 
öğretmen arkadaşlarımın bahçede toplanmasından 
sonra şiirler okunacak, Nazım’dan ‘’Hoşça kalın 
Dostlarım’’ ve Kazım Koyuncu’nun ‘’İşte Gidiyorum’’ 
ezgisi ile vedalaşma olacaktı. Ama bir Şubat 2017 
gecesinde bu umudumuzun gerçekleşmeyeceğini 
anladım. Çünkü ihraç edilmiştim. 7 Şubat gecesi tele-
vizyon haberlerini izlerken 686 Sayılı KHK’nın yayın-
landığını duydum. Adımı gördüm ama evdekilerle bir 
şey paylaşmadım. Sabahı bekledim yine şiirlerimle 
yola çıktım. Bunun bir mücadele olduğunu ve bedel-
lerin olabileceğini ama uzun vadede kazananın biz 
olacağımızı biliyordum. O anda ihraç edildiğime değil 
öğrencilerime şiir okuyamayacağıma üzülmüştüm. 
Çünkü her sınıfın haftanın ilk dersinde mutlaka şiir 
okur ve okuturdum. Şiir insana; yaşamayı, sevmeyi, 
haklarını, dayanışmayı, hoş görüyü öğretir. Ama KHK 
ile ihraç kesindi tebellüğ bile ettirilmeden ilişiği-
min kesilmesi emredilmişti. Gülümsedim, eve geri 
döndüm. Gülümsemeye devam ediyordum okulda 
olmam gereken saatlerde eve dönünce çocuklarım 
Ulaş ve Deniz hemen aynı anda ‘’Baba ihraç mı ?’’ 
dediler. Beklenen bir sonuçtu. Çünkü hak, hukuk ada-
let yoktu. Hadi dedim ‘’çay demleyelim’’ . Telefonum 
çalıyor her arayana gülümseyerek yanıt veriyordum 
Sonra öğrendim ki tüm ihraç edilenler aynı konumda. 
Haksızlıklara karşı gülümsüyoruz.. İhraçlardan sonra 
ilk önce banka kartlarımız, yeşil pasaportlarımız iptal 
edildi. Emekli sandığına bağlı olarak 25 seneden az 
çalışanların emekli ikramiyesi alması zaten engellen-
mişti. Sağlık hakkından yararlanmak için 100 günlük 
bir süre vardı. İhraçtan üç gün sonra ESHOT öğret-
men kartlarının da kullanıma kapatıldığını anladık. 
Okul ziyaretlerinde Öğretmenler Odalarında arka-
daşlarımızın endişe dolu bakışları kısa bir konuşma-
dan sonra sevgi ve saygıya dönüşüyor, ‘’Bir şey yap-
mak’’ istiyorlar hatta ihtiyaçlarımızı soruyorlar ama 
yüzlerindeki sevgi ve güven yeterli bizim için. ‘’Her 
yerde anlatın’’diyoruz uğradığımız haksızlığı. Çünkü 
suç yok. Soruşturma yok Mahkeme yok ama ihraçlar 
var. Bu arada dayanışma, örgütlenme ne demektir. 
Bir kere daha yaşamın içinde öğreniyoruz. 

CANER CANLI 
Caner Canlı, Eğitim-Sen’de Şube 
Başkanlığı da dahil olmak üzere 
değişik kademelerde yöneticilik 

yapmış, bir öğretmendi. Aynı 
zamanda İHD İzmir Şubesi’nde insan 

hakları savunucusudur.

“Her yerde anlatın” 
diyoruz uğradığımız 
haksızlığı. Çünkü suç 

yok. Soruşturma 
yok Mahkeme yok 

ama ihraçlar var. Bu 
arada dayanışma, 

örgütlenme ne 
demektir. Bir kere 

daha yaşamın içinde 
öğreniyoruz.
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İtiraf etmeli ki, bugüne 
kadar hiç karşılaşmadı-

ğımız insanlık dışı bir yöntemi 
deniyorlar. Bir insanı, bir aileyi 
aç, yoksul, çaresiz (!) bırakarak, 
açlıkla terbiye ederek, çeşitli 
yaftalar yapıştırarak toplum-
sal ilişkilerden soyutlamaya 
çalışmak esasında kendi ça-
resizliklerinin bir ürünüdür. 
İnsanlarına mutluluk ve refah 
sunamayanlar, baskıyı, açlığı ve 
yoksulluğu toplumsallaştırarak, 
iktidarın zor aygıtlarını harekete 
geçirerek kendi sefil iktidarlarını 
sürdürmek istiyorlar. Bakın, ihraç 
edilen arkadaşlarımız, normal 
bir demokratik hukuk devletinde 
olmuş olsa idik, ne ile suçlandı-
ğımızı bilirdik. Fakat bilmiyoruz, 
bizi bu ihraçlarla ne ile suçlamış 
olurlarsa olsunlar, eğer normal 
bir hukuksal işleyişte, örneğin; 
657 sayılı DMK kanununa göre 
en fazlasından zorlama bir huku-
ki sonuç kademe ilerleme cezası, 
bilemediniz bir derece ilerleme 
cezası verebilirlerdi. 

Bu ceza da idari yargı veya 
üst hukuk yollarından iptal edilir 
ve adalet yerini bulmuş olurdu. 
Oysa sorgusuz sualsiz hepimiz 
ihraç edildik. Biliyorlar, maaşı-
mızdan başka yaşamımızı sür-
dürecek olanağımız yok. Bizi en 
zayıf yerimizden vurarak, güçsüz, 
mecalsiz, bırakarak susalım, ses 
çıkarmayalım istiyorlar. Çocuk-
larımızın, ailemizin karşısında 
ezilelim, onların en insani yaşam 
olanaklarını karşılayamayalım is-
tiyorlar. Aile birliğimizi dağıtmak, 
toplumsal dayanışma ilişkilerimi-
zi koparmak, bizleri yalnızlaştır-
mak istiyorlar. Ekonomik, psiko-
lojik sorunlar içinde debelenelim, 
insani değerlerden uzaklaşalım, 
insanlıktan çıkalım istiyorlar. Biz, 
hem kendi çocuklarımıza, hem 
de bu ülkenin bütün çocuklarına 
onurlu bir gelecek ve bir arada 
kardeşçe yaşayacakları bir ülke 
bırakacağız. Tuzu dahi kokut-
tuğunuz bu güzelim ülkemizde 
duruşumuzla, insanlığımızla 
çevremizde rahatsızlık duyacak 

kadar saygınlık gördük. İktidar 
olanaklarını kullanarak istediği-
nizi yapabilirsiniz. Yapıyorsunuz 
da... Bütün kurumlar elinizde, 
bütün zor aygıtları emrinizde. Bir 
işaretinizle insanların hayatını 
kâbusa çevirecek güç ve kud-
rete sahipsiniz. Bizim sığınaca-
ğımız ne adalet, ne hukuk, ne 
de demokrasi ve özgürlük var. 
Darbeyle mücadele adı altında 
ömrü darbe ve hukuksuzluklarla 
geçmiş bizleri kendi OHAL’inize 
dayanak yaptığınız sivil darbeniz-
le darbeleyebilirsiniz. Șeytanın 
bile aklına gelmeyecek uyduruk 
gerekçelerle işimizi, ekmeğimizi 
elimizden alabilir, hayatımızı 
kâbusa çevirebilirsiniz. Bu yaşat-
tıklarınızdan korkunç düzeyde 
zevk aldığınız hukuksuzluğunuz-
dan, vicdansızlığınızdan, insani 
hiç bir değeri umursamadığınız-
dan belli. Bu hukuksuz, adaletsiz, 
vicdansız karanlık günler elbet 
bir gün sona erecek. Bu ülke-
de toplumsal barış sağlanacak 
ve sizler yaptığınız zulümlerle, 
hukuksuzluklarla anılacaksınız. 
Dünya tarihine bir bakın hangi 
zalim yaşattığı acılardan sonuç 
almış. Hepsi de insanlık dışı zalim

KHK’larla yönetiliyoruz!

KHK ile yönetme anlayışı bu 
topraklarda 1876 yılına kadar 
uzanıyor. Hükümetler her koşul-
da KHK ile yönetmeyi seviyor. 

Özellikle mecliste tartışılması 
aşamasında toplumda muhale-
fetin oluşabilecek konularda KHK 
silahı devreye giriyor.

OHAL öncesi-sonrası 
KHK’lar...

AKP Hükümeti, OHAL uygu-
lamalarından önce özellikle me-
murlarla, bankaların özelleştiril-
mesi ve SSK’yla ilgili değişiklikleri 
yaparken bu yöntemi kullanmıştı.

’80 Askeri Darbesi ile 
başlayıp, AKP’nin iktidar oldu-
ğu 1980-2002 yılları arasında 
511 KHK çıkarılmıştır. T.Özal’ın 
Başbakanlığı döneminde “ ucuz 
emek cenneti” yaratma felsefesi 
ile 186 KHK çıkarılmıştır.

Aslında tüm hükümetler 
“KHK’ cıdır” ifadesi abartı değil 
tamda yerinde bir ifade olsa 
gerek.

AKP Hükümetlerinin çıkardığı 
KHK sayısı ne kadar 60 civarın-
da gibi görünse de 160 yasa da 
260’a yakın değişiklikle önemli 
yapısal değişimleri KHK’ler aracı-
lığıyla gerçekleştirdiği gerçeğini 
gizlemesi olanaklı değildir. Yani 
bu sayı ve yapısal değişiklikleri 
bir bütün olarak değerlendirmek 
gerekirse AKP iktidarı tam bir 
KHK diktatörlüğüdür.

“FETÖ” terör örgütüne 
yönelik olduğu belirtilen ihraç 
listelerinde açığa alınanların 
önemli bir kısmı Bank Asya’daki 
ya da dershane ve okullardaki 
ticari işlemleri gerekçe gösteril-
mektedir. Bu işlemlerin bir kısmı 
çocuğunun okul harcını havale 
etmesi, bireysel emeklilik işlemi 
yapması, bir zamanlar tüm siyasi 
cenahın çocuklarını gönderdiği 
dershanelere gitmesi ya da işsiz-
likten o okul ya da dershanelerde 
çalışmak zorunda kalmasıdır.

NİHAT FİLİZ 
Tüm Bel-Sen’de uzun yıllardır 

sendika aktivisti olan Nihat Filiz, 
Sendikanın değişik kademelerinde 

görev yaptı.
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‘AKADEMİ 
BİLİMİN 
ÜRETİLDİĞİ VE 
PAYLAŞILDIĞI 
HER YERDEDİR’ 

İDA Göç Okulu  
«Göç ve İnsan Hakları« 

programı geçtiğimiz  
Nisan ayında gerçekleşti. 

Barış imzacısı ve Göç Okulu 
Öğretim Üyelerinden 
Lülüfer Körükmez ile Göç 

Okulunu, Türkiye’de akademiyi , “Bu 
suça ortak olmayacağız “ başlıklı 
Barış Bildirisini konuştuk.

Kısaca Göç Okulundan 
bahsedebilir misiniz?  Göç 
Okulu nasıl bir düzlemde or-
taya çıktı ve neyi amaçlıyor?

Göç Okulu fikri üniversite 
dışında akademik çalışmala-
rımızı nasıl gerçekleştirebi-
leceğimiz ve neler yapabile-
ceğimizi konuştuğumuz bir 
sohbette çıktı. 

Bilgi üretiminin üniversi-
te duvarlarıyla sınırlı olmadı-
ğını elbette biliyorduk; şimdi 
de öğrencilerimizle bir arada 
olmanın duvarlarla sınırlı 
olmadığını gösteriyoruz. 

Özellikle İzmir’den ihraç 
edilmiş Barış İmzacıları-
nın ortak çalışma alanı göç 
olarak karşımıza çıktı. Son-
rasında diğer şehirlerdeki 
üniversitelerden ihraç edil-
dikten sonra İzmir’e yerleşen 
barış imzacılarının katılımıyla 
program güçlendi, zengin-
leşti. 

Göç ve İnsan hakları te-
masının ortak nokta olarak 
ortaya çıkması da bence 
tesadüfi değil. Nihayetinde 
hepimiz, insan haklarının 
koşulsuz olarak herkes için 
olduğunu yüksek sesle söy-
leyen akademisyenleriz. 

Göç günümüzde önemli 
bir sorun. Son olarak Suri-
ye’deki İç Savaş nedeniyle 
başta Avrupa olmak üzere 
dünya göç konusunu daha 
fazla konuşur oldu. Sizler 
göç kavramını hangi pers-
pektifte değerlendirecek-
siniz kısaca bahsedebilir 
misiniz?

Şahsi olarak göçün bir 
sorun olarak görülmesi, reto-
riğin ve algının bunun üstün-
den oluşturulmasının yanlış 
olduğunu ve asıl sorunun bu 
olduğunu düşünüyorum. Göç 
etmek bir haktır. Göç oku-
lunda temel perspektifimiz 
göç etmenin bir hak olduğu 
üzerine kurulu. Bu sebeple 
de her bir hoca, kendi disipli-
ni ve çalışmaları bağlamında 
göç ve haklar meselesini ele 
aldı. Örneğin sağlık hakkı, 
örneğin haklara sahip olma 
hakkı gibi.

Ayrıca belirtmek isterim 
ki, çoğu kere zaman sıkıntısı 
ya da bürokratik engeller 
sebebiyle bir araya gelip ya-
pamadığımız “interdisipliner” 
bir çalışma yapıyoruz ki bu 
ayrıca mutluluk verici ve 
çok değerli. 

Röportaj:  
Tugay CAN
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Barış Akademisyenleri” Bu 
suça ortak olmayacağız “ diye-
rek onurlu bir duruş sergilediler 
fakat bunun bir bedeli işlerini 
kaybetmek oldu. Süreci nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Bu sürece dair uzun uzun 
konuşabiliriz. Burada kısaca şu 
açıdan değerlendirme yapayım: 
Genel olarak OHAL’de KHK ile 
ihraçlar, hukuksuzdur. Yani, biz 
geri döneceğiz derken tam da 
bunu söylüyoruz.  Akademis-
yenlerin ihracı elbette önemli 
ancak şunu sürekli hatırlamamız 
gerekiyor; muhalif ve eleştirel 
pozisyonda olan pek çok başka 
meslek grubundan kamu görevli-
si ihraç edildi. Öğretmenler, sağlık 
çalışanları, belediye çalışanları ilk 
elden sayabileceklerimiz. Dolayı-
sıyla hak gaspı sadece akademi 
ve akademisyenlere değil, bütün 
kurumlarıyla kamuya yönelik 
anlaşılmalıdır.

Göç Okulu gösteriyor ki 
Akademisyenler yalnız değil, 
öğrenmek için illa bir çatıya 
ihtiyaç duyulmadığını kavrayan 
öğrencilere sahip. Kaldı ki ilerici 
kamuoyu da sizin yanınızda ol-
duğunu her fırsatta belirtti. Öğ-
rencilerinizden KHK’lara ve Göç 
Okuluna ilişkin tepkileri sizin 
perspektifinizden nasıl yorum-
lanıyor?

Öğrencilerimiz ihracımızın 
ilk günlerinden bu yana, birlikte 
olmaya ve ders yapmaya yönelik 
isteklerini dillendiriyorlardı. Kısıtlı 
da olsa, en azından bu isteğe de 
bir cevap verebildiğimiz için mut-
luyuz.  

Öte yandan, dayanışma aka-
demileri zaten pek çok şehirde 
kuruldu. İzmir, Antalya, Kocaeli, 
Eskişehir, Dersim ilk aklıma 
gelenleri. İnanıyorum ve umut 
ediyorum ki bu üniversite dışı 
akademi deneyimleri bize yeni 
eğitim ve bilgi üretme biçimlerini 
ve süreçlerini keşfetmemize ola-
nak sağlayacak.

Bir taraf sizi kahraman ola-
rak gösterirken diğer  bir taraf 
-başta siyasal iktidar olmak 

üzere- sizleri vatan haini olarak 
hedef gösteriyor. Fakat bana ka-
lırsa sizleri, işini layıkıyla yap-
maya çalışan, onurlu insanlar 
olarak nitelendiririm. Bildiğim 
kadarıyla sizler de kendinizi bu 
şekilde tanımlıyorsunuz.  Bu 
konuyu biraz da sizden dinle-
mek isteriz.

Şunu söyleyebilirim ne kah-
raman ne de vatan hainiyiz. Bu 
çok açık.

Elbette bildiriye imza atan 
iki binden fazla kişi adına konu-
şamam.  Ben kendi adıma, bir 
akademisyen olarak ve daha 
önemlisi bir vatandaş olarak söz 
söyleme ihtiyacından kaynaklı 
olarak bu bildiriye imza attım. 
Ülkenin bir vatandaşı olarak da 
devlete ya da kamuya seslenmek 
de en doğal hakkım diye düşünü-
yorum.

Göç Okulu’na ilgi ne durum-
da. Elbette yirmi kişilik bir sınıf 
ders işlemek için ideal bir sayı 
fakat talep artarsa sayıyı arttır-
mak gibi bir durum söz konusu 
mu?

20 kişiyi ideal bir sayı olduğu 
için değil, yer sıkıntısı sebebiyle 
seçtik. Elbette, İzmir Dayanışma 
Akademisinde olduğu gibi yüzden 
fazla kişiyle haftada iki gün de-
vam edecek bir program yapıla-
maz. Sayı daha az olacaktı. Ancak 
bu sayının, örneğin 30 değil de 
20 olması tamamen yerle ilgili. 
Bu ilk okulumuz. Belki benzer 
belki farklı temalarla sonbaharda 
da derslere devam edeceğiz.

Şu ana kadar gelen başvuru-
lar bizi çok mutlu etti. Biz öğren-
cilerimizle birlikte olmak elbette 
istiyoruz ve onların bu yöndeki 
motivasyonlarını da, bir de bu 
biçimiyle görmek çok güzel. 

Konunun göç ve insan hak-
ları olması da önemli bir etken 
olabilir elbette. Göçün “sorun” 
diskurundan uzaklaştırılması, bir 
politik yönetim ve tercih algısın-
dan sıyrılması, bizler/onlar ay-
rımının ortadan kaldırılması gibi 
sebeplerle insan hakları temelli 
bir yaklaşım çok önemli.

Bundan sonrasında ne var? 
Göç Okulu tek bir döneme has 
bir çalışma mı olacak yoksa 
devamını da görecek miyiz?

Lülüfer Körükmez: Şu anda 
iki platformumuz oldu. Birincisi 
herkese açık ve yüksek katılımlı 
konferanslar biçiminde devam 
eden İzmir Dayanışma Akade-
misi . İDA’yı da ihraç edilmeden 
önce, İzmir’deki tüm imzacı ar-
kadaşlarla birlikte, başka illerden 
ve üniversitelerden ihraç edilmiş 
hocalarımıza kürsü sağlamak 
amacıyla kurmuştuk. 

 İkincisi kısıtlı sayıda ka-
tılımcıya açık olan Göç Okulu. 
Bunların devamını istiyoruz ve 
amaçlıyoruz. Akademinin önemli 
parçasıdır dersler ve bu sebeple 
biz ders vermeye devam ede-
ceğiz. 

İzmir Dayanışma Akademi-
sinin başka çalışmaları var mı ya 
da olacak mı?

Şimdilik somutlaşmış ve 
uygulamaya girmiş bu iki etkinlik 
var. Elbette başka fikirlerimiz ve 
isteklerimiz de var ancak onla-
rın nasıl olgunlaşacağını zaman 
gösterecek.

Son olarak imzalanan bil-
diriden bu yana sürekli değişen 
ülke gündemini ve Türkiye’de 
akademinin geleceğini bir Barış 
imzacısı olarak yorumlayabilir 
misiniz?

Türkiye’de akademi hiçbir 
zaman tam olarak özerk ve öz-
gür olmadı. Bunu biliyoruz. Peki, 
bütün bu ihraçlardan sonra fır-
tına neden kopuyor? Cevabı çok 
basit: Akademiyi daha özgür bir 
yer kılmaya çalışanlar, en azın-
dan özgür kılmaya çalışanların 
önemli bir kısmı, uzaklaştırılıyor. 
İfade özgürlüğü, soru sorma 
özgürlüğü, eleştirme özgürlüğü 
olmaksızın, akademiden bah-
sedemeyiz. Herhangi bir tür 
eğitimden bahsedemeyiz ancak 
akademiden hiç bahsedemeyiz.
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TÜRKİYE MEDYASININ 
‘KRİZ’ TESLİMİYETİ

Yeşim Yavuzer
Ege Üniversitesi İletişim Fakül-

tesi’nin kıymetli hocalarından 
Gökçen Başaran İnce, “ Domatesi 

Çiçek Sananlar” kitabında şunları söyler: 
“Devlet ve toplum arasındaki anlaşmazlıklar 
derinleştikçe, Devlet’in kendini topluma an-
latmasında temel görev basına verilir. Sorun-
ların tanımı, tarifi ve muhataplarını kendisi 
belirleyen Devlet, basından genellikle bu tarifi 
kitleselleştirmek üzere yararlanır. Özellikle 
‘kriz’ olarak tanımlanan meseleler etrafında 
‘çelikten bir kale olma’ vasfı, sadece erken 
Cumhuriyet elitine özgü bir beklenti olmaktan 
uzaktır. Geçmişten günümüze Devlet, çoğu 
zaman ‘milli birlik ve bütünlük’ söylemi altın-
da kendi çizdiği çerçeve içinde bir habercilik 
pratiği yeğler. Erken ve geç dönem Cumhu-
riyet yönetimlerinin basınla kurduğu ilişki 
bu yönüyle, rıza-cebir geriliminde, güdümlü 
bir ilişkidir. Gazeteciler sansür ve otosansür 
döngüsü içinde, kimi zaman devlet söylemini 
içselleştirerek, kimi zamansa bu söyleme 
maruz kalarak habercilik yaparlar.”

2013 Haziran’ındaki ‘kriz’, 7 Haziran 
Genel Seçimlerinden sonra yaşanan ‘kriz-
ler’ ile devam etti ve 15 Temmuz Darbe 
Girişimi sonrası ‘kriz’ sürekli hale geldi. 

Zaten sistemin egemenlerinin dene-
timinde olan medya, 15 Temmuz sonrası 
Türkiyesinde artık tek bir kişi tarafından 
zapturapt altına alındı ve tüm olanaklar 
‘bilgi’ adına bilgizliği, ‘haber’ adına haber-
sizleştirmeyi, ‘kamuoyu oluşturma’ adına 
tekellerin sözcülüğü ve manipülasyonu 
yolunda seferber ediliyor.

Gazetecilikten/habercilikten koparıla-
rak tamamen mevcut iktidarın propagan-
da aygıtı haline gelen Türkiye medyasının 
acınası teslimiyetini izliyoruz.

AKP iktidarındaki Türkiye 
medyası iki büyük ‘badire’ 
atlattı. Biri Gezi Direnişi, 
diğeri 15 Temmuz Darbe 
Girişimi.

Gezi’den ders çıkar-
mayan Türkiye medyası; 
15 Temmuz sonrası kıyıma 
uğradı. Kıyımdan ‘kurtaran’ 
medya ise teslim oldu.

Gezi’de insanların ken-
di vergileriyle ‘dönen’ TRT 
yerine CNN Türk’ü, NTV’yi 
protesto etmelerinden ders 
çıkarması gereken medya; 
kadrolarını tasfiye edip 
‘kriz’in kendilerine buyur-
duğu yeni kadrolar kurmayı 
ve yayın politikalarını ‘kriz’e 
göre şekillendirmeyi tercih 
etti.

15 Temmuz Darbe Gi-
rişimi sonrası ilan edilen ve 
2019’a kadar süreceğini tah-
min ettiğimiz OHAL ise, Tür-
kiye medyasının sonu oldu.

Gerek merkezi İstanbul 
olan ‘ana akım medya’ dedi-
ğimiz ‘büyük medyalar’ ge-
rekse yerel medyalar payına 
düşeni fazlasıyla aldı.

O zamanların ‘muhterem 
hoca efendisi’ şimdilerin 
‘terör örgütü ele başısı’ için 
“Gökten ne yağdı da yer ka-
bul etmedi” diye methiyeler 
dizenlerin iktidarında; FETÖ 
ile mücadele için ilan edilen 
OHAL’de, afedersiniz bir yö-
netim şeklini alan KHK’lerle 
Türkiye’de iktidara muhalif 
seslerin tamamı susturuldu.

Bütün muhalif televiyon 
kanalları kapatıldı, kapatıl-
mayanlar ise ‘kriz’in kontro-
lü altına alındı.

Televizyon önemsenmeli. 
Çünkü televizyon her iktida-
rın her evdeki en etkili kolu.

Gezi sonrası yükselişe 
geçen ‘yurttaş gazeteciliği 
ve alternatif medya’ giri-
şimleri olmuştu. O heyecanla 
yükselişe geçen ‘alternatif 
medya’ girişimlerinin kimisi 
zaman içinde sönümlenip 
yok oldu, kimisi KHK’lerle 
kapatılmalarına rağmen yeni 
isimlerle ya da sadece sosyal 
medya üzerinden bir şekilde 
‘haberciliğe’ devam ediyor. 
Ne kadar görünürler? Eh 
işte... Mücadeleye devam!

Biz, tarihin ilk yazıcıları, gazeteciler...  
Haberlerimize attığımız her imza; tarihe not, vicdanınıza mühür.

Unutulmasın. 
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Cumhuriyet, BirGün, Ev-
rensel, Sözcü ve Özgürlükçü 
Demokrasi gazeteleri dışında 
toplumun yarısının sesini duyur-
masının çok zor olduğu Türki-
ye’de; emek, hak ve halk teme-
linde, haber dilinde gösterdiği 
hassasiyetle, hakikatin peşinde 
direnen bir avuç basın emekçisi 
varoluş ve yaşam mücadelesi 
veriyor.

Yerelde durumlar daha da 
beter oldu tabii. Basın İlan Kuru-
mu ile ‘yola getirilmeye’ çalışılan 
yerel gazeteler... Muhabirleri 
ofise tıkıp sadece bülten ve ajans 
haberleri girip Google reklamla-
rından para kazanmaya çalışan 
internet gazeteleri... KHK ile ka-
patılan gazeteler... Kapatılmasın 
diye kendini fesheden gazeteler... 
Gazete olarak kapatılıp, AKP 
basın bürosu olarak geri açılan 
gazeteler... Ekonomik iflası en-
gelleyemeyip kapanma yolunu 
seçen televizyonlar... Baskıya ya 
da şartlarına daha fazla daya-
namayan gazetecilerin ya da-
nışmanlığa geçtiği ya da komple 
sektör değiştirdiği yerel basın...

Yaklaşık bir buçuk yıldır İz-
mir’e can suyu olan,  herkesin se-
sini duyurabildiği, habercilik derdi 
ve hassasiyeti olan İz Gazete/İz 
Dergi de İzmir’de varoluş ve ya-
şam mücadelesi veriyor. 

İz Gazete iyi ki İzmir’e geldi, 
iyi ki sesimiz oldu. Var olsun, daim 
olsun.

Yalan haberin ‘utanç’tan 
çıkıp ‘rutin’e dönüştüğü, nere-
deyse tüm gazetelerin ve tele-
vizyonların ‘trol’leşmek suretiy-
le ısmarlama yazılarla ısmarlama 
haberlerle iktidarın bir çeşit çok 
amaçlı aparatına dönüştürüldüğü 
ve de ‘gazeteciliğin’ yozlaştığı 
ve yobazlaştırıldığı bu günlerin 
‘geçmesi’ yakın...

Biz, tarihin ilk yazıcıları, 
gazeteciler... Haberlerimize 
attığımız her imza; tarihe not, 
vicdanınıza mühür.

Unutulmasın. 

Gazetecilikten/habercilikten 
koparılarak tamamen 
mevcut iktidarın propaganda 
aygıtı haline gelen Türkiye 
medyasının acınası 
teslimiyetini izliyoruz.

Gezi’de insanların kendi vergileriyle 
‘dönen’ TRT yerine CNN Türk’ü, 

NTV’yi protesto etmelerinden 
ders çıkarması gereken medya; 

kadrolarını tasfi ye edip ‘kriz’in 
kendilerine buyurduğu yeni 

kadrolar kurmayı ve yayın 
politikalarını ‘kriz’e göre 

şekillendirmeyi tercih etti.
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Grup Sol Yanım, öğretmen-
lerden oluşan bir müzik 
grubu. Şebnem Budak, 

Orhan Bayram, Ercan Çam ve Cez-
mi Erdem’den oluşan grubun üyele-
ri, müzik sayesinde muhalif kitlelere 
ulaşmayı amaçlıyor. Türkçe, Kürtçe, 
Ermenice, Rumca gibi farklı dillerde 
türkülerini herkesle paylaşan Grup 
Sol Yanım, İzmir’in kültürel hayatı-
nın vazgeçilmez bir parçası.

Ne zaman kuruldunuz, nasıl 
bir araya geldiniz?

Orhan: 3 yıl önce, Eğitim Sen 1 
No’lu Şube Müzik Topluluğu olarak 
bir araya geldik. Daha sonra adımızı 
değiştirerek, Nazım Hikmet’in şii-
rinden esinlendik ve grubumuzun 

adını Sol Yanım yaptık. 4 kişilik bir 
çekirdek grubuz; Şebnem, Erhan ve 
Cezmi. Fakat daha geniş organizas-
yonlarda grubumuza katılanlar da 
olabiliyor. 

Kuruluş amacınız neydi?
Sendika bünyesinde kültür 

sanat alanında eksiklik gördük. 
Müzik, büyük kitlelere ulaşmada ve 
bir arada tutmada önemli bir araç... 
Müzik sayesinde kitlelerle buluş-
mak bizi mutlu ediyor. Ayrıca müzi-
kal açıdan da kendimizi geliştirmiş 
oluyoruz. Zamanla demokratik kitle 
örgütlerinin buluşmalarında aranan 
bir grup olduk. Sahnede seyirciyle 
duygu bütünlüğü kurmak bizi mutlu 
ediyor. 

‘GÜL BAHÇESİNDE DEĞİLİZ AMA 
MÜCADELE EDECEĞİZ’

Söyleşi: Asya Yaşarikiz

Sistem 
yıllardır türkü 
söyleyenleri 
tutuklayarak 
türküleri de 
tutuklayacağını 
sanıyor. 



İZDERGİ 59

Sanırım devam etmenizi 
sağlayan da bu değil mi?

Şebnem: Tabi ki amatör ru-
humuzu seviyoruz.

Orhan: Olaya profesyonel 
bakmıyoruz amatör ruhumuzu 
kaybetmiyoruz. 

Politik bir grup musunuz?
Orhan: Repertuarımız değiş-

se de politik muhalif bir grubuz. 
Bizi en başında birleştiren faktör 
aynı ideolojiye sahip insanlar olu-
şumuzdu.

Grup Yorum üyelerinin gö-
zaltına alınışı, Erdal Erzincan’ın 

yasaklanması gibi son zamanlar-
da sanatçılar üzerinde görülen 
baskılar hakkında ne düşünü-
yorsunuz?

Şebnem: Grup Yorum, bir 
okuldur. Azalmadan eklemeler 
yapılarak ilerleyen bir okul.

Orhan: Sanatçılar sistem 
tarafından baskıya uğrar ve bu 
elbette kabul edilebilir bir şey de-
ğil. Grup Yorum üyeleri gözaltına 
alındığında sahneden onlarla bir 
dayanışma geliştirmeye çalışıyo-
ruz. Ayrıca sistem yıllardır türkü 
söyleyenleri tutuklayarak türkü-
leri de tutuklayacağını sanıyor. 

Oysa yüzyıllardır bu toprakların 
muhalif ozanları sisteme karşı 
ezilenlerin sistemi olmaya devam 
ediyor.

Erhan: Katledilseler de ya-
rattıkları eserler hala söyleniyor. 
Karacaoğlan Dadaloğlu hala din-
leniyor ve söyleniyor. Belki göz-
dağı vermeye çalışıyorlar ama bir 
işe yaramıyor.

Şebnem: Türküler ve halaylar 
susmuyor. Erdal Erzincan’ın ya-
saklanması onu kimsenin dinle-
mediği anlamına gelmiyor. Hatta 
tanımayanlar da tanımış oldu 
yasaklanma sürecinde.

Taleplerimiz insana dair 
şeyler ve bunu savunmaya 

devam edeceğiz. 
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Siz de öğretmensiniz. Açığa 
alınan öğretmenler, özellikle aç-
lık grevinde olan Nuriye ve Semih 
Hoca, hakkında görüşleriniz ne-
ler?

Erhan: Nuriye ve Semih 
Hocayı anlayabiliyorum. Ben de 
sürülmüş bir öğretmenim ve hak 
arayışlarını sonuna kadar destekli-
yorum. Aslında cezaevine girmele-
ri onların çok güçlü olduğunu gös-
teriyor. Sonucun olumlu olmasını 
istiyorum zira olumsuz bir sonuç, 
tarih boyunca unutamayacağımız 
bir acı olarak kalacaktır.

Şebnem: Diğer ihraç edilen 
arkadaşlarımızla elimizden geldi-
ğince dayanışma içinde kalmaya 

çalışıyoruz. Bizim yapabilecekleri-
miz ölçüsünde grup olarak destek 
oluyoruz. Dayanışma gecesi dü-
zenledik bunun için. Çorbayı belki 
oluşturamıyoruz ama çorbaya tuz 
olabiliyoruz. 

Orhan: Nuriye ve Semih’in 
direnişi onların direnişi olmaktan 
çıktı, Türkiye sınırlarının dışına çık-
tı. Çünkü onların talebi işlerini iste-
mesi… Binlerce kişi işinden edildi 
ve bir muhalefet birikiyor. Muhalif 
duruşun ne demek olduğunu bi-
liyoruz bu yüzden gül bahçesinde 
değiliz ama mücadele edeceğiz. 

Şebnem: Taleplerimiz insana 
dair şeyler ve bunu savunmaya 
devam edeceğiz. 

Yaşadığımız şehirle ilgili 
dertleriniz, sevinçleriniz var mı?

Şebnem: Uzun yıllar İzmir’den 
ayrı kalmış Ankara’da yaşamış bir 
İzmirli olarak İzmir’in kıymetini bi-
len bir İzmir aşığıyım. Gelişmelerle 
ilgili elbette bir sıkıntı var ama 
İzmir rahat yaşanılası bir şehir.  

Orhan: Bence en büyük ek-
sikliği alt yapı sorunları... Sosyal 
demokrat bir şehiriz fakat hala 
taşeron işçi çalıştırılıyor. Yaşanıla-
bilir bir kent anlamında bakarsak 
da İzmir yaşanılabilir bir şehir. 

Erhan: Belki de sorunları kendi 
başına çözmeye çalıştığı için ye-
tersiz kalınıyor. İstanbul’a verilen 
destek İzmir’e verilmiyor. 
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Sevgili Gökmen, 
Sevgili arkadaşım, 
meslektaşım, gülüşü 

güzel kardeşim. 
Tam da 19 Mayıs gününde 

Samsun’da Atamıza saygılarımızı, 
özlemlerimizi sunarken gelen 
haberin ve seninle konuşmamızın 
ardından günün coşkusu 
boğazımızda düğüme dönmüştü.

Bu kadarı da olmaz 
artık demelerimizin yararı 
olmadığı duygusu baskınmış 
gibi düşünülse de yanlıştan 
dönüleceğini umut ediyorduk 
ama bunu sen pekiştiriyordun. 
Senin mesleğine, gazeteciliğe 
- ama senin yaptığın gibisine – 
inancın dimdik duruşun bizim 
umudumuzu besliyordu. 

Karar arzuladığımız gibi 
olmasa da, hukuka olan inancımız 
sınanıyormuş gibi düşünsek 
de, sen sevgili Gökmen, sen 
umudumuzu beslemeye devam 
ediyorsun. 

Sevgili kardeşim, 
Her günümüz kaygıyla 

geçiyor. Sayıları gün be gün 
artan meslektaşlarımıza reva 
görülenleri kabul etmek mümkün 
değil. 

Tutukluluk kararının verildiği 
gece, haberin ekrana düştüğü 
andaki duygularımı daha sonra 
sorguladığımda sana karşı 
kendimi mahçup hissettiğimi, 
utandığımı itiraf etmeliyim. 
Zira senin duruşun karşısında 
karamsarlığa kapılmak ruhunuzu 
karartmak sana ve sen gibi alnı 
pak başı dik meslektaşlarıma 
haksızlık olurdu. 

Gökmen Ulu, o gece İzmir 

Gazeteciler Cemiyeti tarihinde bir 
ilk yaşattı;

Haberi alır almaz sabahı 
beklemeden bir açıklama 
yazmaya başladım. O ruh haliyle 
açıklama diye başladığım yazı 
sayfalara sığmadı. Baktım 
resmi bir açıklamadan çok 
hissettiklerimi yazmışım. Saat 
03.00 sıralarında taslak metin 
hazırdı. Bu elbet İGC adına 
kurumsal bir metindi. 

Yazıyı tamamladıktan sonra 
sabah zaman kaybetmemek 
için hemen o saatte whatsapp 
üzerinden yönetim kurulundaki 
arkadaşlara gönderdim ki göz 
atsınlar da sabah erkenden 
yayınlayalım diye. Ama 
bir baktım, tam da o anda 
arkadaşlarımın neredeyse 
tamamı cevap verdi. Aynı ruh 
hali, aynı duygularla onlarda 
akıllarında gönüllerinde Gökmen 
Ulu ve Mediha Olgun öylece 
kalakalmışlardı. 

O gece saat 03.00’te İGC 
tarihinin ilk gece yarısı yönetim 
kurulu toplantısı yapıldı. 

Alınan karar; açıklamanın 
yazılı değil bir basın toplantısıyla 
yapılmasıydı. 

Duyuruyu sabah erkenden 
yaptık. Toplantıyı saat 11.00’de 
yapacaktık. Haftasonuydu 
ama cemiyetimiz dolup taştı. 
Milletvekilleri Atilla Sertel, Musa 
Çam, İzmir Barosu Başkanı 
Aydın Özcan, Bergama Belediye 
Başkanı Mehmet Gönenç İGC’nin 
kıdemlisi, genci üyeleri, gazete 
ve TV’lerden arkadaşlarımız, 
gazetemizin yazarları, Oben, 
hepimiz oradaydık. 

O günün ertesinde gazetemiz 

Dokuz Eylül “Özgür basına 166. 
kelepçe” manşetiyle çıktı. 166. 
kelepçe... Herkesin görüp bildiği 
gerçeklere vurulduğu sanılan 
kelepçe. Oysa bilinmez mi ki 
gerçekler kelepçeyle gizlenemez. 

Bu süreçte tüm 
gelişmelerden anında haberdar 
olmaya çalışıyoruz. Anlayacağın 
takibindeyiz.  Eşin Burcu ile – 
bu burada güzel ve özel karını 
daha önce tanımış olmayı da  
çok isterdim – Oben ile sık sık 
görüşüyoruz. 

Henüz Efe ile sarılamadık. 
Ama ziyaretinde babanla da 
tanıştım. 

İşte tam da şu dakikada 
Burcu ile konuştuk. Bugünki 
ziyareti ve son haberleri almak 
için aradım. Henüz dönmüşler. 
Havaalınında yakalamışım 
evet haberlerini aldım. Moralini 
sordum. Asıl morali senin 
verdiğinden söz etti. 

Mektup konusunda da senin 
gönderemediğini söyledi de, 
sana gönderilmesinde sıkıntı 
var mı onu bilmeden yazıyorum. 
Umarım bu mektup ulaşır. Eğer 
ulaşır da bir tutam dost selamı, 
sohbeti gibi gelirse ne mutlu!

Sevgili Gökmen,
Adalet Bakanlığı’ndan görüş 

izni talep ettik. Olumlu yanıt 
almayı umuyoruz. En büyük 
dileğimiz. En kısa zamanda 
kucaklaşmak. 

Sanma ki buralardayız. 
Gözümüz gönlümüz seninle, 

sizinle...
Sevgi ve özlemle...

Misket Dikmen

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
 Misket Dikmen’den Gökmen Ulu’ya mektup:

   ‘GERÇEKLER KELEPÇEYLE 
GiZLENEMEZ...’
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Gökmen Ulu öğrendiği, 
aldığı bilgileri araştıran, 
soruşturan sonra da 

eğmeden, bükmeden halkına 
sunan bir gazetecidir. Dünya’nın 
her yerinde siyasi parti genel 
başkanları, başbakanlar, 
cumhurbaşkanları, devlet 
başkanlarının tatile gittikleri 
yer, kaldıkları mekanlar, 
yedikleri, içtikleri haber 
konusundur. Gökmen Ulu da 
14 Temmuz Günü, 6 yıl görev 
yaptığı Marmaris’te Sayın 
Cumhurbaşkanı’nın bir özel 
villada kaldığını öğrenmiş ve 
haber yapmıştır. 15 Temmuz 
gecesi, FETÖ darbe girişimi 
sırasında Sayın Cumhurbaşkanı, 
Gökmen Ulu ile Marmaris’te bir 
kısım basın mensubunu kabul 
ederek, ‘Yurttaşlara Meydanlara 
sahip çıkın’ açıklamasını 
yapmıştır. Gökmen Ulu da 
bunu Türkiye’ye o gece sozcu.
com.tr sitesinden duyuran 
ilk gazetecidir. Daha sonra 
televizyon ekranlarından bu söz 
yinelenmiştir. ‘Cumhurbaşkanına 
suikast’ ve ‘örgüt üyeliği’ 
suçlamaları Gökmen Ulu’nun 
kimliğine, duruşuna, yaşama 
bakışına yapışmaz ve yakışmaz. 
Gazetecilik suç değildir. 
Gazetecilik faaliyetinin terör 

örgütleriyle ilişkilendirilmesini 
kabul etmiyoruz. Basın ve ifade 
özgürlüğünün temelinde halkın 
haber alma özgürlüğü yatar. 
Gökmen Ulu’nun tutuklanması,  
aynı zamanda basın ve ifade 
özgürlüğüne, demokrasiye, 
iç barışa ve hukuka darbe 
vurmaktadır. Ne yazık ki 
toplumun devlete olan güven 
duygusu zedelenmektedir.

Gökmen Ulu gazetecidir. 
Yaptığı gerçek haberler yüzünden 
tutsaktır. Silivri cezaevi yönetimi 
Gökmen’e, ‘cezaevinde kimlerle 
kalıp kalamayacağını’ sormuş, 
Gökmen’de  ‘FETÖ’cü ve 
rantçılardan nefret ederim’ 
yanıtını vermiştir.  Biz Yüce Türk 
Adaletine güveniyoruz. Eğer 
hukukta bir hata olursa biz 
hakkımızı yine hukukta arıyoruz, 
aramaya da devam edeceğiz.  
Tarih, dün olduğu gibi bugün de 
halkının haber alma özgürlüğü 
için mücadele edenleri asla 
unutmayacak. Gökmen Ulu’nun 
en kısa sürede, eşine, oğluna, çok 
sevdiği gazeteciliğe, İzmir’e ve 
özgürlüğüne kavuşmasını umut 
ediyoruz. Gökmen Ulu yalnız 
değildir. O’na güç vermek, yalnız 
bırakmamak için arkadaşları 
olarak yazacağımız tek satır bile 
onun direncine direnç katacaktır. 

Gökmen Ulu için başlattığımız 
mektuplaşmayı Türkiye 
Gazeteciler Sendikası (TGS), 
Avrupa Gazeteciler Federasyonu 
(EFJ) ve Uluslararası Gazeteciler 
Federasyonu (IFJ) işbirliğiyle 
cezaevindeki gazeteci ve medya 
çalışanlarına moral vermek 
için küresel bir kampanya 
dönüştürdü. Bu kapsamda 
TGS’nin, 139 ülkedeki kardeş 
sendikalarına gönderilen 
kartpostallar dayanışma 
mesajlarıyla doldurulduktan 
sonra tutuklu gazetecilere 
ulaştırılacak. EFJ ve TGS 
web sitelerinden kartpostal 
gönderilecek gazeteci ya da 
medya çalışanı seçilip adresi 
öğrenilebiliyor. Kartları doğrudan 
Türkiye Gazeteciler Sendikası’na 
göndermek de mümkün. Sendika, 
mesajları avukatlar ve aileler 
aracılığıyla tutuklu gazetecilere 
ulaştıracak. En büyük beklentimiz 
gazetecilerin, basın emekçilerinin, 
halkı aydınlatanların tutuksuz 
yargılanmasıdır.

Gökmen Ulu’ya mektup 
göndermek için adres : 

Bekir Gökmen Ulu Silivri 9 
Nolu F tipi kapalı cezaevi C8 61 

koğuş Silivri/ İSTANBUL 

Halil İbrahim Hüner
Türkiye Gazeteciler 

Sendikası İzmir Şubesi Başkanı

‘GÖKMEN ULU 
GAZETECİDİR; 

YAPTIĞI GERÇEK HABERLER 
YÜZÜNDEN TUTSAKTIR’
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Aradaki yaş fa rkının az 
olmasından dolayı hep 
arkadaştık, yoldaştık, 

sırdaştık birbirimize. 5 kişilik bir 
ailede 3 kardeştik. İzmir’in güzel 
ilçesi Dikili’de doğmuştuk hepimiz. 
Annem (Ayla Ulu) ev kadını, babam 
(Mehmet Ulu) esnaf emeklisidir.

Bana ağabeyliğimi doyasıya 
yaşatan Gökmen içi içine 
sığmayan bir çocuktu. Ortaokul, 
lise çağlarında iyi bir futbol 
oyuncusuydu. Fenerbahçeliydi. 
Ancak İzmir’in tüm takımlarının da 
büyük bir destekçisiydi. Edebiyatı 
çok güçlü, öğretmenleri tarafından 
da çok sevilen bir öğrenciydi. 12 
Eylül’ün ardından Dikili’de yapılan 
Barış ve Demokrasi Festivalleri’ne 
katılan yazarları, akademisyenleri 
ve bilim insanlarını dinler, notlar 
alırdı. Benim 93 yılında Dikili Pos-
tası Gazetesi’nde meslek hayatına 
başlamamın ardından radyoda 
başladı spikerlik yaşamına. Dikili’de 
kurulan yerel bir radyoda spiker 
aranıyordu. Radyo sahibi benden 
yardım istedi. Gökmen’i önerdim. 
Çağırdık ve mikrofonun başına geç-
mesini istedik. Sonrada radyonun 
karşısında ki eczaneye gidip rad-
yosunu açarak yayına başlamasını 
bekledik. Gökmen’in radyodan se-
sini duyduğumuzda orada bulunan-
larla birlikte hepimizin tüyleri diken 
diken olmuştu. İnanılmaz bir ses 
tonu vardı. İnsanın içine dokunan 
gece programları yapmaya başladı. 
‘Gecenin Sesi’ adıyla yaptığı prog-
ramlarda o muhteşem ses tonuyla 
okuduğu şiirler, çaldığı nostaljik 
şarkılar Dikili’de herkesi uykusuz 
bırakıyordu. 

Başarısı Aliağa’da bulunan bir 
radyoda duyulmuştu. 96 yılında 
gittiği Aliağa’da çok sevdiği eşi 
ile tanıştı. 99 yılında askere gitti. 
Dönünce hemen Aliağa’da işinin 

başına geçti. Haber spikerliğine de 
burada başladı. Çevrede araştırıyor, 
yapılan haksızlıkları buluyor, rant-
çıları, hukuku tanımayanları teşhir 
ediyor, üst üste haber programları 
yapıyordu. Aliağaların sevgilisi ol-
muştu. Usta isimlerden diksiyon ve 
spikerlik dersleri aldı. Bir gün beni 
aradı. Abi EgeTV’den beni duymuş-
lar, hemen bu akşam denemeye 
çağırıyorlar’ dedi. Dikili’de evde 
annem kıyafet hazırladı ve babamın 
hayır duasını alarak İzmir’e gitti. 
Akşam telefon etti. O’nu ve birçok 
kişiyi denemeye almışlar, ses tonu 
ve diksiyonundan etkilenerek he-
men başlamasını istemişlerdi. Artık 
EgeTV’de ana haber bültenini su-
nuyordu. İşe başladığı ilk günlerden 
itibaren diksiyonu tüm İzmirliler 
tarafından beğenilmişti. Yaptığı özel 
haber programlarıyla henüz tanış-
mamış olduğu Uğur abisini örnek 
alıyordu. 2004 yılında Burcusuyla 
evlendi. 2005 yılında Efe’si dünyaya 
geldi. 

2007 yılında ekonomik sı-
kıntılarında olduğu bir dönemdi. 
Baskıcı, adil olmayan adam kayır-
macılığın hat safhaya çıkmasından 
yakınıyordu. Marmaris’e gitmeye 
karar verdi. Marmaris TV’yi kurarak 
yöneticilik yapmaya başladı. En 
büyük üzüntüsü 2011 yılında an-
nemizi kaybetmek oldu. 2014 yılına 
kadar yaptığı rant karşıtı program-

lar ile Marmarislilerin gönlünde taht 
kurdu. Yıllarca habercilik anlayışında 
örnek aldığı Uğur ağabeyi ile burada 
tanıştı. Davetiyle +1 televizyonunda 
en sevdiği kişinin öğrencisi olarak 
işe koyuldu. Reyhanlı’da ve Gezi 
olaylarında yaptığı habercilik ile 
herkes tarafından tanındı. Daha 
sonra birçok yerden teklif gelmesi-
ne karşın, olabileceği tek yer olarak 
tanımladığı Sözcü ailesine katıldı.

Kimsenin yazamadığı hukukun 
çiğnendiği yolsuzluk haberlerini 
yazmaya başladı. Soma 301’de ma-
denci ailelerinin yanında oldu. Urla 
Hancılar Koyu’nda ki kaçak villaları 
yazdı. Yırca’dan Artvin Cerattepe’ye 
orman katledicilerin ve kirleticilerin 
karşısındaydı. Yaşamı savunmayı 
kendine ilke edinmişti. Kalemiyle 
ekoloji mücadelesine destek verir-
ken, çevrecilere omuzdaşlık yaptı. 
2017 Mayıs ayının başlarıydı. Bir 
takım malum haberler yapmaya 
başladı. Kimsenin dokunama-
dığı, yazamadığı haberler. Önce 
Çeşme’nin cennet koylarına yasaları 
ihlal ederek kondurulan inşaat 
haberine yasak getirildi. Ancak Gök-
men durmadı. İzmir’de ki diğer rant 
haberlerini yazdı. Sonrasını biliyor-
sunuz. 

Yaşamı boyunca gericiliğe, eşit-
sizliğe, adaletsizliğe savaş açtı. Hiç 
kimsenin kalemi olmadı, masasında 
yemek yemedi. Onurunu, kişiliğini,  
kalemini satmayan, evrensel mes-
lek ilkelerine bağlı, Atatürkçü, dü-
rüst kişiliğiyle ailemin gururu oldu.

Gökmen şimdi Silivri’de. 
Haftada bir ziyarete gidiyoruz. 
Morali çok yüksek. Kitap yaz-
maya başlamış. Herkese selam 
söylüyor. İddianamenin biran önce 
hazırlanmasını bekliyoruz. Adil 
yargıya olan inancımızı kaybetmek 
istemiyoruz.

GÖKMEN Oben  Ulu
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Sözcü gazetesine yapılan algı operasyonu, kamuoyundan 
prim değil tam aksine tepki gördü. Çünkü inandırıcılığı 
yoktu. Akıllı ve dürüst insanlar bu komik operasyon ile 

açıkça dalga geçti. Nasıl geçilmesin. Çünkü birileri Gülen’e geçmişte 
Hocaefendi ve bugünlerde FETÖ derken, bu gazete oldum olası 
FETO diyordu. O nedenle, mızrak çuvala sığmadı. Evdeki hesap çar-
şıya uymadı. Başka bir şeyler bulunmadığı için, bu zorlama operas-
yonun Gökmen Ulu’nun haberi üzerinden işleme konulduğu apaçık 
ortada. Ama faydasız bir girişim. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde 
böylesine bir gazetecilik haberi cezalandırılamaz. Aksine ödüllen-
dirilir. Cumhurbaşkanının tatil yapması tüm Marmarislilerin dilin-
deyken, bir gün sonra o tatili haber yapmak eğer suçsa, gazetecilik 
mesleğini kaldırın çöpe atın. Ki FETÖ sanıklarının itiraflarında çok 
önceden Cumhurbaşkanının yerinin belirlendiği de cabası… Bakın 
burada en önemli ayrıntıyı da belirtmeden geçmeyelim. Gökmen 
Ulu’nun 15 Temmuz akşamı saat 18 civarlarında Sözcü’nün inter-
net sitesinden duyurduğu haber, bir gün önce yani 14 Temmuz’da 
zaten Marmaris yerel basınında yayınlanmış bir haberdir. Bir örnek 
vereyim, Marmaris Postasının o günkü manşeti aynen şöyledir; 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris’te…    

Yöneltilen suçlamaya göre, “Cumhurbaşkanının yerini bildirip, FETÖ’ye yardımcı olmak” diye 
bir suç işlenmişse, bu durumda o yerel gazetecilerde mi suç işlemiş oluyor? Elbette yerel basın da 
tıpkı Gökmen’in yaptığı gibi gazetecilik görevini yapmıştır. Küçücük bir ilçede Cumhurbaşkanı ha-
ber olmayacakta kim olacak? Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalıyor. Gerçek olan, Gökmen 
Ulu ve sorumlu müdür Mediha Olgun’un suçsuz ve günahsız yere cezaevinde olmalarıdır.  İddia 
edildiği gibi buradaki amaç, bu arkadaşlarımız üzerinden Sözcü’ye çökmekse hiçte tutarlı ve inan-
dırıcı bir gerekçe hazırlanmadığını söylemek gerekir. Gökmen ve Mediha’nın özgürlüklerini kısıtla-
yanlar suç işliyor. Bu kadar ayan beyan ortada olan bir habercilik olayını FETÖ’ye bağlayanlar ileri-
de hukuken bunun hesabını veremezler.  Bu bilinçli veya bilinçsiz yanlıştan biran önce dönülmeli, 
arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır…

Sinan Kara

SUÇ
iŞLiYORSUNUZ

Gökmen Ulu’nun 
15 Temmuz akşamı 
saat 18 civarlarında 
Sözcü’nün internet 
sitesinden duyurduğu 
haber, bir gün önce 
yani 14 Temmuz’da 
zaten Marmaris 
yerel basınında 
yayınlanmış bir 
haberdir. 
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Sözcü Gazetesi’ne yö-
nelik operasyon kapsa-
mında İzmir Karşıya-

ka’daki evinden gözaltına alınıp 
tutuklanan gazeteci Gökmen 
Ulu’nun tutuklanmadan hemen 
önceki günlerde yaptığı haberler, 
“Acaba düğmeye bu haberlerden 
ötürü mü basıldı?” sorularını 
akıllara getirdi. 

Sözcü Gazetesi sahibi Burak 
Akbay’ın ve İzmir muhabiri Gök-
men Ulu’nun da aralarında 
bulunduğu 4 gazeteci hakkında 
“FETÖ/PDY üyesi olmamakla bir-
likte bu örgüt adına suç işlemek” 
iddiasıyla başlatılan operasyo-
nun gerekçesi olarak Gökmen 
Ulu’nun “Sözcü Erdoğan’ı buldu” 
haberi gösterildi. 

Ancak, 15 Temmuz günü 
saat 16.25’te Sözcü Gazetesi’nin 
internet sitesinde yayınlanan ha-
berle ilgili şimdiye kadar 7 Savcı 
görev almasına rağmen, Gök-
men Ulu hakkında henüz işlem 
dahi yapılmamış, hem Ulu hem 
de çeşitli gazeteciler, haberin suç 
unsuru oluşturmasının mümkün 

olmadığını, hayatın ola-
ğan akışı içerisinde yapı-
lan haberin, olağanüstü 
bir durum olan darbe 
girişimi ile ilişkilendiril-
mesinin yanlış olacağını 
vurguluyordu. 

TARİH MANİDAR:  
19 MAYIS

Yaklaşık 10 aydır 
haber ile ilgili hak-
kında işlem yapılma-
yan Gökmen Ulu’nun 
19 Mayıs günü başlatılan bir 
operasyonla tutuklanmasına 
ailesi ve yakınları “19 Mayıs Ata-
türk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı özellikle seçildi. Söz-
cü’den ve Atatürkçülerden hesap 
sormak istiyorlar” şeklinde tepki 
gösterdi. 

Öte yandan; Gökmen 
Ulu’nun son haftalarda yaptığı 
haberler de akıllara, “Acaba bu 
haberlerden rahatsız olan rant 
çevreleri mi oldu? Neden bu ha-
berlerden sonra düğmeye basıl-
dı?” sorularını getirdi. 

YAPTIĞI HABER 
YASAKLANMIŞTI

Gökmen Ulu’nun 4 Mayıs 
günü Sözcü Gazetesi için yap-
tığı “Yandaş müteahhit denizi 
doldurdu, 7 katlı bina dikiyor” 
başlıklı haberi, 6 Mayıs günü 
mahkeme kararı ile yayından 
kaldırılmıştı. Ulu, yayın yasağına 
dair sosyal medya hesabından 
“Değerli dostlarım; gazetemiz 
SÖZCÜ’de, iktidara yakın müte-
ahhit Mesut Sancak’ın İzmir Çeş-
me’nin cennet koylarına yasaları 
ihlal ederek kondurduğu inşa-

atları haber yapmıştım. Ancak 
kimse bunlara dokunmazken, 
mahkeme, inşaatlarla ilgili ha-
berimize yasak getirdi. Halkın 
haber alma hakkı engellendi.” 
şeklinde açıklama yapmıştı. 

YASAĞA SEBEP OLAN 
HABER NEYDİ?

“İktidara yakın müteah-
hit Mesut Sancak’ın şirke-
ti Folkart Yapı A.Ş’nin İzmir 
Çeşme’nin koylarında yürüttüğü 
inşaat faaliyetlerinin yasalara 
aykırı olduğu ileri sürülüyordu. 
SÖZCÜ Gazetesi, doğa harikası 
Çeşme’de tepki çeken bu yapı-
laşmaları 2015 yılından bu yana 
adım adım takip ederek kamuo-
yunu bilgilendirdi.

Fenerburnu ile Büyükliman 
Koyu’nda 7’şer katlı iki inşaat 
çalışması yürüten Folkart, son 
olarak Ardıç Koyu’na da denize 
sıfır 7 katlı rezidans dikileceğini 
duyurdu. Üstelik, rezidans yapa-
cağı alanın yan tarafında deniz 
dolgusu nedeni ile mühürlü olan 
tesiste de inşaat faaliyetine 
başlayan şirket, 
dolguyu daha da 

Ümit KartalGÖKMEN ULU 

BU HABERLERDEN 
ÖTÜRÜ MÜ TUTUKLANDI?
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genişletti. Koya adını veren asırlık 
ardıç ağaçları kesildi. SÖZCÜ’nün 
haberi 4 Mayıs’ta yayınlandı. Aynı 
gün mahkeme Çeşme’deki yasa-
dışı inşaat iddialarını Türkiye’ye 
duyuran SÖZCÜ Muhabiri Gökmen 
Ulu ile söz konusu şirket arasında 
süren maddi ve manevi tazminat 
davalarına dikkat çekerek, proje 
hakkındaki aleyhte yayınların ted-
biren durdurulmasına karar verdi.

Ardıç Koyu’nda inşaat faali-
yetinin yürütüldüğü alan kapatı-
lan Türk Ticaret Bankası Emekli 
Sandığı ve Yardımlaşma Vakfı’nın 
bulunduğu bölge. Mesut San-
cak arazinin ikinci sahibi. 2004’te 
tesisi Bravo İnşaat’ın ikinci sahibi 
Hakan Ergüven 3.4 Milyon liraya 
aldı. Yapıyı turistik tesise çevirmek 
isteyen Ergüven, yasayı hiçe sayıp 
üstüne dolgu yaptırdı, üstüne bir 
de yapı kondurdu. Çeşme Beledi-
yesi 2005’te kaçak yapı gerekçesi 
ile tesisi mühürledi. Ergüven’in 
2015’te vefat etmesi üzerine 
varisleri mühürlü tesisi Mesut 
Sancak’a sattı. Sancak’ın iş maki-
neleri derhal Ardıç Koyu’na girdi. 
Denizdeki dolgu alanı genişletildi. 
Çeime›de 2 kattan fazla konut 
yasakken, tesisin yan tarafındaki 
alanda da denize sıfır noktada 7 
katlı rezidans projesine başlandı.”

‘KÜLTÜRPARK 
FOLKART’IN ARKA 
BAHÇESİ OLAMAZ’

Uzunca süredir İzmir kamu-
younda oda, sendika, 
dernek ve çeşitli 
muhalif siyasi 
partilerden oluşan 
‘Kültürparka Dokun-
ma Platformu’nun 
yaptığı toplantılar, 
eylemler ve imza 
kampanyalarıyla 
gündeme getirdiği 
‘Kültürpark’ın Fol-
kart’ın arka bahçesi 
olacağı’na dair kaygı-
yı, Çeşme’deki geliş-
melerle birleştirerek 
haberleştiren Gök-
men Ulu, 7 Mayıs’ta 

gazetesi Sözcü’de şu ifadeleri 
kullandı: “Çeşme’nin güzel koyla-
rında yasadışı olduğu öne sürülen 
inşaatlarıyla dikkat çeken Folkart 
Yapı şimdi de İzmir Konak’ta gök-
delen dikecek. Gökdelenin, Kül-
türpark’ı içine alması tartışma 
yarattı.» Ulu, haberini Mimarlar 
Odası İzmir Şubesi Başkanı Halil 
İbrahim Arslan ve Şehir Plancıları 
Odası İzmir Şube Başkanı Özlem 
Şenyol Kocaer’den aldığı görüşler-
le güçlendirmiş ve ‘İzmir’de ranta 
isyan’ başlığını atmıştı.

TEHDİT Mİ EDİLDİ? 
Art arda yaptığı ‘rant’ haber-

lerinden sonra Gökmen Ulu’nun 
9 Mayıs’ta sosyal medya hesa-
bından yaptığı paylaşım ise teh-
ditler aldığını ortaya koydu. Ulu 
açıklamasında şunları söyledi: 
“Biz, SÖZCÜ’deki hepimiz, rüşdünü 
ispat etmiş gazetecileriz. Tertemiz 
yaşadık, tertemiz öleceğiz. Hakika-
te tutkuyla bağlı yurtsever gaze-
teciler olarak, hiçbir güç odağının 
tehdit ve baskılarına boyun eğ-
meden, halkın gerçekleri öğrenme 
hakkına dürüstçe hizmet etmeyi 
sürdüreceğiz. Tanıyanlar bilir; şeref 
ve haysiyet canımızdan bile kıy-
metlidir. Bir Allah’a can borcumuz 
var, o kadar. Kimseye eyvallahımız 
olmaz. Haklarındaki gerçekler 
ortaya çıktıkça telaşa kapılan bazı 
tiplerin bize atmaya çalıştığı çamur 
ancak onların elinde kalır. (Haber-
lerimizden duydukları rahatsızlıkla 
saldırganlığı değerli ustamız Uğur 

Dündar’a kadar vardırmaları da 
trajikomiktir ve nafiledir. Nitekim, 
Türk Basını’nın onuru Uğur Dün-
dar halkımızın en güvendiği insan-
dır.)  Güneş balçıkla sıvanmaz. Ve 
hakikat hedefine mutlaka varır.”

‘SÖZCÜ SUSARSA 
TÜRKİYE SUSAR’
Ulu, gözaltına alınmak üzere evinin 
önünde kendisine desteğe gelen 
gazeteciler ve milletvekilleriyle 
beklerden  “Bilirsiniz, ben, 
evrensel meslek ilkelerine bağlı, 
rüştünü ispat etmiş gazeteciyim. 
Atatürkçü yurtseverim. Tertemiz 
yaşadım, tertemiz öleceğim. Biz 
bu filmi görmüştük. Bugün 19 
Mayıs. Seçtikleri tarih manidar… 
Diyeceğim şudur: Gazetecilik 
suç değ ildir. Ve mesele esir 
düşmekte değil, teslim olmamakta 
bütün mesele.” ifadeleriyle son 
açıklamasını paylaştı.

DÜĞMEYE Mİ 
BASILDI?

Gökmen Ulu’nun 
sosyal medya profil 
fotoğrafında  “Gaze-
teciysen boyun eğ-
meyeceksin, boyun 
eğeceksen, gazeteciyim 
demeyeceksin” yazıyor. 
Gökmen Ulu’yu yakın-
dan takip edenler, son 
haftalarda yaptığı rant 
haberlerinden rahatsız 
olan çevrelerin, Ulu’ya 
boyun eğdirmek ve 
haberlerin önünü kes-
mek için ‘düğmeye 
bastığı’nı düşünüyor. 



İZDERGİ 67



İZDERGİ68


