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Geçen ay bu köşeden ‘Yü-
rüyüş’ başlıklı sunu yazısı 
yazmış, ‘Dileriz ki, ‘zafer’le 

sonuçlanır bu yürüyüş. O zaman 
özel bir sayı ile selamlayacağımızın 
sözünü buradan verelim’ demiştim. 
Kazım’a ve Gökmen abiye de ‘adalet’ 
isteyip selam göndermiştim.

Kazım’ı aldık…
Gökmen abiyi de alacağız. 
Adalet Yürüyüşü ise kesinlikle 

‘zafer’le sonuçlandı. Bu sayı, omu-
zunda memleketin tüm adaletsiz-
liklerinin yükü, kilometrelerce süren 
bir yürüyüşe dair söz söyleme sayısı 
değildir. Kuşkusuz, söylenecek çok 
şey var ama bu sayı, bir ‘saygı’ ve 
‘hatıra’ sayısıdır.

‘Adalet’ için yapılan bir yürüyüş-
ten sonra çıkacak olan ‘özel sayımız-
da’ kuşkusuz adil olmamız gerekir, 
baştan kabul edelim; bu iddiada 
değiliz, beceremeyiz. 

Her kim ki, bu yürüyüşe –ve 
esasen insanlığın bitmeyen yürü-
yüşüne- bir adımla dahi destek ol-
duysa, önünde saygı ile eğiliriz. Der-
dimiz birini birinden ayırmak değil 
kesinlikle. Kilometrelerce yola atılan 
yüzbinlerce adımla, onlarca belki de 
yüzlerce yıllık siyasi tarihe bir not 
olarak düşen yürüyüşe noktalama 
işareti olmak istedik o kadar…

Her şeyi adalet yürüyüşü ile 
başlatıp, onu milat alan bir güzel-
leme değil bu, yanlış anlaşılmasın. 
Ama ‘belki de geç’ de olsa, özlemle 
beklenen bir çıkışa kucak açma, 
‘sevgi’ ve ‘hürmet’ gösterme…

Bundan sonra ne olur? İddi-
alı cümleler haddimize değil ama 
temenni eder, kovalarız: Yürümeye 
devam!

***

Çok değerli isimlerle, tarihe 
not düşecek bir sayı hazırladığımız 
kanaatindeyim. Bizden kaynaklı ya 
da dışımızdaki sebepler nedeniyle, 
birkaç yazı daha eksik kaldı sayımız-
da, en azından buradan ifade etmek 
isterim: Öncelikle, Kılıçdaroğlu aile-
sinden bir yazı istedik ama edine-
medik. Konak Belediyesi yürüyüşe 
İzmir’den en ciddi desteği sunanlar-
dandı, çok ‘özel’ (ve güzel) bir sebep-
le yazıyı maalesef alamadık (kusur 
bizde)… İzmir’in canlı politikacıla-
rından Avukat Sevda Erdan Kılıç’ın 
ailesindeki kimi sağlık problemleri 
nedeniyle yetiştiremedik, yürüyüşün 
kitabını hazırlayan Mustafa 
Balbay’dan (başka bir röportajımızın 
cevaplarını beklediğimizden, çifte 
yazı olmasın diye) görüş alamadık. 
Yürüyüşe başından itibaren net bir 
politik tutumla katkı koyan Emek 
Partisi, Özgürlük ve Dayanışma 
Partisi, Halkevleri, DİSK, KESK, 
TMMOB, TTB gibi kurumlardan; o 
ya da bu sebeple yazı alamadık. Bu 
sayıda, hazır onu dışarı çıkarmışken 
Kazım Kızıl’dan içeride kalanlar 
için ‘adalet’ yazısı isteyebilirdik, 
‘atladık’…

***
Tamamında kusur bizim. Tüm 

bunları, ‘bu yürüyüş bitmez’ diyerek 
önümüzdeki sayılara bırakalım. Sö-
zümüz olsun…

***
Adalet Yürüyüşü bir kişinin çağ-

rısı ile başladı ama bence iki önemli 
sonucu oldu: 

1) Bir şey olacaksa, bu 
yürürsek olacak.

2) Ne olursa olsun, burası 
Anadolu; asla yalnız yürümeyeceğiz!
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Neo-Liberal politikalarla 
birlikte kapitalizmin en 
derin şekilde yerleştiği 

ve yükseldiği ülkelerde üretimin 
vahşileşmesi; kültür ile sosyal 
ekonomik gerçeklik arasındaki 
çelişki, emek-sermaye arasın-
daki temel saflaşmayı arttırdı. 
AKP’nin iktidara geldiği 3 Kasım 
2002’den bu yana bu sınıfsal 
çelişki toplumsal tüm katmanlara 
en belirgin şekilde yansıdı, kendi-
ni hissettirdi.  

Toplumsal kutuplaşmanın 
koşullardan bağımsız olarak ikti-
darın ayrımcı bakışı ve nefret di-
liyle arttığı ve ekonomik çöküşün 
zemin kazandığı bir düzlemde 
FETÖ’nün ‘menzil arkadaşı’ AKP 
bir ‘darbe’ girişimi ile karşı karşıya 
kaldı. Oysa Türkiye demokrasi 
birikimi yok olma sürecine çoktan 
girmiş ve bu girişimle ‘ortakların’ 
kavgası arasında kalmıştı…

15 Temmuz 2016 darbe gi-
rişimi sonrası 26 KHK çıkarıldı… 
Bu KHK’larla 111 bin 240 kamu 
görevlisi görevinden ihraç edildi. 
32 bin 180 kamu görevlisi ise 
görevlerinden uzaklaştırıldı. 159 
gazeteci tutuklandı. 12 Eylül dar-
besinde bile görülmeyen şekilde 
sayısız medya kuruluşlu kapatıldı, 

yüzlerce derneğin ça-
lışmaları durduruldu. 

Bununla da kalmadı elbette…5 
binden fazla akademisyen üni-
versitelerden uzaklaştırıldı… 
Eğitim sistemi bilinçli olarak dö-
nüştürülürken aydınlanmacı eği-
timciler doğrudan hedef alındı. 

Muhalif olan herkes tutuk-
lanmaya başladı. Ülkede KHK’lar 
eliyle ‘resmen’ bir cadı avı baş-
latıldı. Milletvekilleri, sanatçılar, 
aydınlar ve eğitimciler tutuklanı-
yor, gözaltına alınıyordu. 

Adalet Yürüyüşü işte böyle 
bir ortamda, bir ihtiyaçtan öte 
Türkiye’nin evrensel değerlerle 
buluşmuş insanlarının çığlığıyla 
ortaya çıktı.

Genel Başkanımız Kemal Kı-
lıçdaroğlu tarihsel bir adım attı…

İşte o adımın takibinde 
yürürken yine tarihe mal olan’, 
Gezi’den kalan bir söz gözüme 
ilişti…

‘Başka bir dünya mümkün…’

Yürüyüşün ilk günlerinde 
genç bir yoldaşımızın tişörtünün 
arkasında gördüm bu yazıyı…

Biri biz, bizi de ‘bir’ yapan 
adımları atarken bir an durup 
şunu bir kez daha hissettim. 

‘Başka bir Türkiye de müm-
kün …’

İşte bu yüzden Adalet 
Yürüyüşü sadece atılan 
adımlardan ibaret değildi.  Yürü-
yüş; Demokrasi mücadelesinden, 
68 kuşağı ilkelerinden, insanlık 
davalarından, eşitlikten, özgür-
lükten, laiklikten, Madımak’tan 
da geçiyordu. 

Mesela her adımında Gezi 
vardı…

Yürüyüşçülerin arasından 
Berkin koşacakmış, Ethem ‘Hak, 
Hukuk, adalet’ diye bağıracakmış, 
Ali İsmail Fenerbahçe formasıyla 
solumdan geçecekmiş gibi geli-
yordu. 

Yürümek; 
yürümeyenleri
arkanda boş sokaklar gibi bıra-
karak, 
havaları boydan boya yarıp ikiye 
bir mavzer gözü gibi 
karanlığın gözüne bakarak 
yürümek!..(**)

Ve tabi Nazım Hikmet de 
vardı sol yanında kalbimizin...

Ve sokaklardaydık. Özgür-
lüğün kokusunu, doğa ile iç içe 
duyarak. 

Çünkü yürümek devrimci 
bir eylemdi. Yürümek sokakta 
olmaktı. Bizi, bizle buluşturan, 
arındıran ve temizleyendi…

BAŞKA  
   BiR TÜRKiYE 
MÜMKÜNZeynep Altıok*
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Ve artık sokak, nefesti…
Öyle ya: düğünler de taziyeler 

de sokakta olur. İnsanlar sevincini 
de acısını da sokakta paylaşır, 
ortaklaştırır… Çocuklar biraz da 
sokakta öğrenir paylaşmayı, evin 
korumacı kolaycı ortamının dışında 
kendi olmayı, birey olarak var 
olmayı. 

Sokak iyileştirir… Geleneğin, 
iyiliği paylaşmanın devamı için so-
kak önemliydi….

Bunun için uzun süredir nefret 
dilini kullanarak ve cahilleştirerek, 
yoksullaştırarak halkı kendisine 
bağımlı kılmaya çalışıyordu karşı 
adım attığımız o karanlık.

İyiliğin karşısına şiddeti 
koyarak unutturmaya çalışıyordu, 
iyi olanları…

Ülkenin büyük çoğunluğu 
diktatörlüğe HAYIR derken 
demokrasiyi ‘araç’ olarak 
kullananlara kalan yegâne alan 
mevkiler ve bürokrasi. Sokaklarsa 
bu alanın dışında eşitleştiğimiz bir 
alan oldu.  Tek nefesle yürüdüğü-
müz demokrasi ve eşitlik yolları 
‘adaletin yokuşları…’ oldu bizim 
için…

Bu yürüyüş, karanlığın çökü-
şünü getiriyor. Bunun farkında… 
Yürüyüşün intikamı olarak çıkarılan 
son KHK ile binlerce insan ihraç 
ediliyor, insan haklarını savunanlar 
tutuklanıyor. 

Karanlık biliyor ki, adalet için 
atılan her adım güneşe yaklaştırı-
yor ülkeyi… 

Akp, ülke ne kadar çamura 
batarsa batsın, resmi ve gayri 
resmi kolluk kuvvetleri vasıtasıyla 
yaşadığımız polis devletini ne kadar 
tahkim ederse etsin, eğitimli orta 
sınıfın şiddete sapmadan, sonuna 
kadar dürüst, barışçıl ve çoğulcu 
biçimde hareket edeceğini ve ay-
dınlık bir Türkiye için mücadeleyi 
asla bırakmayacağını biliyor. 

Dünya’da bitirilen ülkemizin 
itibarının Adalet yürüyüşü ile yeni-
den yükseldiğini biliyor…

Eti geçti
Duydun mu
Bıçak kemikte

Duymadınsa duy artık
Behey Allah’ın kulu
Bıçak kemikte
Duy da silkin n’olursun
Bu ne biçim uyku bu
Bıçak kemikte…(***) 

Adalet yürüyüşü, halkın kemi-
ğinin bıçakla değil giyotinle kırıl-
maya başladığı anda ortaya çıkan 
aydınlık adımlardır.

Bütün dünya savaş karşıtı 
eylemlerin, haklı adımların bu 
dönemlerde ortaya çıktığının far-
kında... İnsan hakları, savunma, 
yargılanma, direnme hakkı gibi batı 
toplumlarında, demokratik top-
lumlarda var olan haklar için atılan 
adımların değişimin yankılarını 
oluşturduğunu daha evvel duyum-
sadı  o ‘karanlık…’

Wall Street işgal eylemlerinin 
ve ‘%1’e karşı %99’ sloganının tüm 
dünyada yaygınlaşmasının, gelir 
ve servet dağılımdaki eşitsizliklere 
karşı insanların eyleme geçmeleri-
nin, G20 zirvesinde güce karşı or-
taklaşan protestoların da farkında.

Adalet yürüyüşü de ‘1 kişinin 
değil 99’un hakkı’ diyenlerin yürü-
yüşüdür…

Adalet yürüyüşü bizi daha 
fazla özgürleştirdi. Çünkü sokakta 

hiyerarşi yoktur, yoldaşlık ve eşitlik 
vardır. 

2011’de Arap Baharı’nın 
bölgede demokrasiye geçiş 
yönünde bir ivme yarattığını 
söyleyen de 15 Temmuz 2016 
gecesi ‘demokrasiyi korumak’ 
adına halkı sokağa davet eden de 
‘aynı’ tek akıldı. Şimdi «sokakta 
demokrasi aranmaz» derken 1 yıl 
önce kendi saklanırken halkı devlet 
kaynaklarıyla sokaklara kendine 
kalkan olmaya çağırıyordu, şimdi 
ise bütün gerici söylemleri ile bize 
saldırıyor…

Biliyor ki: 

İnançla, eşitlik ve özgürlük 
mücadelesi için barışla birlikte yola 
çıkanlar kazanacak,

Ve kötülük kaybedecek… 
Bunu çok iyi biliyor…
Biz de biliyoruz….
Kararlılıkla yürümeye devam edi-
yoruz...

*CHP Genel Başkan Yardımcısı 
/ İzmir milletvekili

 (**) Nazım Hikmet – Yürümek 
(***) Hasan Hüseyin Korkmazgil - 

Bıçak Kemikte 
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Adalet Yürüyüşü Tür-
kiye’de adalet özlemi 
taşıyan milyonların 

sesi olarak ortaya çıktı. Biz-
ler çok iyi biliyoruz ki adalet 
kurumu, son dönemde en az 
güvenilen kurumların başın-
da geliyor. Özellikle 20 Temmuz 
OHAL darbesinin ardından 
hukuk AKP›nin elinde bir sopa 
haline geldi. Yaşananlara karşı 
gelen, tepkisini gösteren kim 
varsa, AKP’nin yanlışlarına kim 
yüksek sesle itiraz ediyorsa, 
en basit anlatımıyla, AKP’li 
olmayan kim varsa kendisini 
hâkimin, savcının karşısında 
bulmaya başladı. Dünkü ortak-
lar yeni düşmanlar olan AKP 
ile FETÖ’nün geçmişte kol kola 
yaptıklarını şimdi AKP tek ba-
şına yapıyor ve bunu da OHAL’i 
bahane ederek gerçekleştiriyor. 

İşte biz bu kara tabloya 
dikkat çekmek için haksızlıkları, 

hukuksuzlukları günde-
me getirmek,  adaleti 

tekrar herkese eşit yaklaşan,  
tarafsız ve bağımsız hale ge-
tirmek için 25 gün devam eden 
Adalet Yürüyüşü gerçekleştir-
dik. Adalet için, demokrasi için, 
bu ülkede yaşayan 80 milyon 
yurttaşın mutluluğu  için An-
kara›dan İstanbul›a tarihi bir 
yürüyüş oldu. Tüm dünyanın 
gözünün üstünde olduğu, tari-
he geçmediğimiz, bizzat tarih 
yazdığımız bu yürüyüş Türki-
ye’de birçok şeyi değiştirecektir.

Güç sarhoşluğu ile hareket 
edenler, Türkiye’nin en önemli 
değerlerini, kurumlarını ta-
nınmaz hale getirenler, ülkeyi 
tüm Dünya’da tartışılır hale 
getirenler yürüyüşümüze çok 
laf söylediler. Elbette yürüyü-
şün AKP yöneticilerini rahatsız 
edeceğini düşünüyorduk ancak 
ortaya çıkan sonuç rahatsız-
lığın çok ötesinde AKP›nin 
kimyasının bozulduğunu gös-
teriyor. Ne yapacaklarını, ne 
diyeceklerini şaşırdılar. Yürü-
yüşümüzü karalamak istediler. 
Halkımızı kışkırtmak istediler. 
Ancak halkımızdan asla bekle-
dikleri karşılığı alamadılar. 

Yürüyüşün sadece Türkiye’ 
de değil, Dünya›da da çok geniş 

yankı uyandırdığını biliyoruz. 
Türkiye’de yandaş basın ta-
rafından görmezden gelinen 
Adalet Yürüyüşüne uluslararası 
basının ilgisi dikkat çekicidir. 
Dünya’nın dört bir yanından 
aldığımız destek mesajlarını da 
asla unutamayız. Örneğin Fran-
sa’dan ikiz bebeklerine ‘adalet’ 
yazılı tişörtler giydirip resimle-
rini gönderen dostlarımız oldu. 
En küçük adalet destekçilerimiz 
oldular.

Adalet Yürüyüşü ve 9 Tem-
muz Maltepe Mitingi siyasi 
tarihimize geçmesinin yanı sıra 
bundan sonra Türkiye’deki si-
yasi anlayışı da değiştirecektir. 
Artık haksızlıklar huzursuzluklar 
karşısında milyonlarca kişinin 
hep bir ağızdan tepki göste-
receği görülmüştür. Hayır’ın 
bitmediğini, daha yeni başladı-
ğını daha da gür sesle herkese 
duyurmuştur. Bu ülkede adalet, 
demokrasi özlemi çeken mil-
yonlarca insanın yalnız olma-
dığını göstermiştir.  Adalet Yü-
rüyüşü›nün siyasi ve toplumsal 
yansımaları önümüzdeki süreç-
te daha net görülecektir.

*CHP Genel Başkan Yardımcısı / 
Malatya milletvekili

   TÜRKiYE’DEKi 
SiYASi ANLAYIŞ  
  DEĞiŞECEK

ADALET 
YÜRÜYÜŞÜ 
VE ADALET 
MİTİNGİ’NDEN 
SONRA

Veli Ağbaba*
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Adalet Yürüyüşünün son adımını 
9 Temmuz’da attık ama yürü-
yüşümüz 9 Temmuz’da başladı 

asıl. 9 Temmuz’da yeni bir umut doğdu 
bu ülkede. Yeni bir kenetlenme.  Öyle 
heterojen bir kitle bir araya gelmeyi ba-
şardı ki, sağcısı solcusu, Alevi’si Sünni’si, 
muhafazakârı devrimcisi, Kürt’ü, Türk’ü 
hep birlikte adalet yürüyüşündeydik. 
Maltepe Meydanı’ndaydık.  Bu Türkiye 
için tarihi bir olaydı ve biz hem yürüyü-
şümüzle hem de mitingimizle tüm dün-
yaya adalet talebimizi haykırdık. . Genel 
Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 
Haziran’da başlattığı 25 günlük yürüyüş, 
432 km ile liderliğinde dünya tarihinin en 
uzun süre, mesafe ve en yüksek katılımlı 
yürüyüşüyle tarih yazdık

Yollarda kartopu gibi büyüyen adalet 
yürüyüşçüleri ile milyonlar 9 Temmuz’da 
Maltepe Meydanı’nda buluştu. Hiçbir 
siyasi partinin bayrağı yoktu orada.  Türk 
bayrakları vardı, adalet pankartları vardı 
ve milyonların tek talebi “adalet” oldu. 

Çünkü bu ülkede adalet sağlan-

madığı sürece huzur olmayacak, dirlik 
olmayacak. Sağcısı solcusu hepimizin 
ihtiyacı olan ilk ve en önemli şey adalet... 
Adalet talebi tüm kesimler için ortak 
katların en küçüğüdür ve evet bu adaleti 
biz tesis edebiliriz.

Hep söyledik, söylemeye de devam 
edeceğiz; kimse darbeden diktayı güç-
lendirecek bir fırsat çıkarmaya çalışma-
malı diye. Çünkü halkımızın sağduyusu 
nasıl ki darbeye izin vermediyse, bir dik-
taya da aynı şekilde izin vermeyecektir. 
Nitekim 9 Temmuz tam da 1 yıl sonra 
bunu kanıtlamıştır. Diktaya, adaletsiz-
liğe dur demiştir. Geçit vermeyeceğini, 
yeniden tek yürek kenetlenilebileceğini 
söylemiştir milyonlar. 

Otobüsten kitleye yaptığım bir 
anonsta da söylediğim gibi söyleyeyim: 
‘Her gün yeni yollarla tanıştıkça ayakla-
rımız, yeni ağızlar ekleniyor ağızlarımıza, 
yeni kulaklar işitiyor söylediklerimizi. 
Adalet talebimiz de milyonları tek yürek 
bir araya getirdi, getirmeye de devam 
edecek, biliyoruz. 

     ADALET YÜRÜYÜŞÜ

   DiKTAYA, 
ADALETSiZLiĞE 

DUR DEMiŞTiR
Özgür Özel*
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DUR DEMiŞTiR
Nasıl ki hayır kampanyasının 

bileşenleri sadece CHP değildi 
ancak taşıyıcı kolon, ana kolon 
CHP oldu, şimdi de adaleti de 
sadece biz değil, herkes istiyor, 
herkes için istiyoruz. Bu büyük 
bir kitleselliktir. Şimdi bunun 
stratejilerinin kurulması ve de-
vamlılığının sağlanması lazım. 
Bunu yapacak ve sağlayacak olan 
da yine CHP’dir ve CHP’ye önemli 
tarihi sorumluluklar düşüyor. 
Bunun farkındayız. Bazı eylemler 
vardır sebebi ve sonuç beklentisi 
kadar kendisi de önemlidir. Ada-
let Yürüyüşü “hayır”,  tekrar bir 
arada durabilir mi? Birlikte hare-
ket edebilir mi? sorularına Hayır’ı 
kapsayan, hatta son bileşenleri 
ve katılımı ile en iyi yanıt oldu. 
Adalet Yürüyüşü birlikte olabil-
mek, birlikte mücadele edebil-
mek, diktaya ve tek adama birlik-
te direniş iradesi demek, bunun 
ardında gerisinde asla kalmayız. 

Türkiye’ye gerçek demokrasi, 
adalet gelinceye kadar, OHAL 
kalkıncaya kadar da bu mücade-
lemizi sürdüreceğiz. Bu eylemi-
miz demokrasi mücadelesinin en 
önemli ilk adımı. Bundan sonrası 
da gelecek. Biz bu yürüyüşü 80 
milyon için başlattık. Herkes için 
adalet talep ediyoruz. 

Adalet için uzun yollar aştık. 
Ama bitmedi, yeni başlıyor. 

Bu ülkeye adalet gelene kadar 
da mücadelemiz devam edecek.  

*CHP Grup Başkan Vekili-
Manisa Milletvekili                   

Adalet talebimiz de 
milyonları tek yürek 

bir araya getirdi, 
getirmeye de devam 
edecek, biliyoruz. 
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Bundan yaklaşık bir ay 
önce partimizin millet-
vekili, değerli abimiz 

Enis Berberoğlu tutuklandığında 
hayatımın en büyük şokunu ya-
şamıştım.  Yargının son dönemde 
verdiği kararların gözümde itibarı 
kalmamıştı aslında. Hukuksuz-
luğun ülkeye egemen olduğunu, 
adaletin gitgide anlamını yitirdi-
ğini elbette biliyordum. Ama Enis 
Abinin tutuklanması ile artık bir 
eşiğin daha geçildiğini anladım. 
Hukuksuz şekilde tutuklu bulunan 
gazeteciler, milletvekilleri, genel 
başkanlar, hepsi ülkemizdeki 
hukuksuzluğun boyutunu gösteri-
yordu. Ama bir CHP’li milletvekili-
nin yasama görevi devam ederken 
hiçbir hukuki dayanak ve delil ol-
maksızın mahkûm edilmesi ve tu-
tuklanması artık verilecek tepkinin 
niteliğinin değişmesi gerektiğini 
kuvvetli bir şekilde hissettirmişti.

Nitekim aynı hisleri paylaştı-
ğını kısa süre içerisinde 

anladığımız Genel Başkanımız 
tutuklamanın gerçekleştiğini gü-
nün akşamında verilecek tepkinin 
adını koymuştu. Sihirli kelime 
‘yürüyeceğim’ idi. Adalet için yü-
rüyeceğim. Ankara’dan İstanbul’a 
yürüyeceğim...

Ve o sihirli kelime ile bir anda 
ülkenin gündemi değişti. Zifiri 
karanlıkta kıvılcım ateşi yakılmış-
tı. Hem de hiç beklenmedik bir 
zamanda ve beklenmeyen birin-
den... Bu şaşkınlıkla önce sessiz 
kaldı karanlığın muktediri… Ne 
yapacağını bilemedi alışmadığı 
bu etkileyici ve bir o kadar barışçıl 
eylem karşısında... Sonra kendine 
geldi ve o hınzır edasıyla küçüm-
semeye başladı onurlu adalet 
yürüyüşümüzü, alay etti müs-
tehzi... Yürümek yerine hızlı trene 
binmeliymiş! Müstehzi olduğu 
kadar kibirliydi tavırlar... O kadar 
kilometre yürüyemezmiş 69 ya-
şında bir insan, birkaç gün içinde 
mızmızlanarak bırakırmış yürüyü-
şü... vb. küçümsemeler...

Yürümeye devam ediyordu Kı-
lıçdaroğlu muktediri üzerek... Bir-
kaç yüz kişi ile bazen... Ama kararlı 
bir şekilde yürüyordu. Sonra yine 
sessizlik muktedir cenahında... 

Gündemden düşürme çabaları… 
Nafile! Artık bütün ülke yürüyüşü 
konuşur olmuştu... Varacaktı İs-
tanbul’a Kılıçdaroğlu, kararlıydı… 
Kararlılığı temposundan anlaşılı-
yordu. Adalet için inançla yürüyor-
du.. Arkasından gelenler yetişme-
ye çalışıyordu kendisine...

Korkutmuştu muktediri bu 
kararlı adımlar... Elbette karanlık 
yanını gösterecekti... Tehditler, 
provokasyonlar, küfürler peş peşe 
gelmeye başladı. Ancak hiçbir şey 
yıldıramazdı Adalet Yürüyüşçüleri-
ni. Tehditlere yüz verilmedi elbet-
te. Küfür ve provokasyonlara karşı 
hak, hukuk, adalet diyerek alkış 
tutmak yüce gönüllü tepkisiydi 
Adalet Yürüyüşçülerinin. Hiç kim-
se yolundan alıkoyamazdı onları. 
İstanbul’a, Maltepe’ye varılacaktı.

Kimler yoktu ki Adalet Yü-
rüyüşçülerinin arasında. Asla bir 
araya gelemeyecek bambaşka 
dünyaların insanı bir aradaydı ina-
nılmaz bir şekilde. Hakkında iddi-
aname yazılmadığı halde 11 aydır 
tutuklu bulunan oğlu için yürüyen 
Veysel Amca. Haksız, hukuksuz 
şekilde görevinden ihraç edilen 
akademisyenler, öğretmenler. 
Taşeron işçiler, işsizler. En solun-

ADALET 
YÜRÜYÜŞÜMÜZ

Murat Bakan*
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dan en sağına her cenahtan insan... Adaletten 
mahrum bırakılan herkes adalet için bir araya 
gelmişti. Adalet Yürüyüşçüsüydü onlar da ar-
tık…

İstanbul’a yaklaştıkça heyecanı ve coşku-
su artmaya başladı Adalet Yürüyüşçülerinin... 
Sayıları da şüphesiz... Silkelenmişti ülkenin 
umudu tüketmeye yüz tutmuş güzel insan-
ları... Atılmıştı ölü toprağı üzerimizden… 15 
Haziran da yanan kıvılcım yangına dönüşmeye 
başlamıştı... Öyle ki İstanbul’a girerken yüzbin-
lerdik artık… Yüzbinlerce Adalet Yürüyüşçüsü 
taşan ırmaklar gibi akıyordu Maltepe’ye... Enis 
Abinin hürriyetinin gasp edildiği yere...

Ve o gün. 9 Temmuz 2017 günü... Hayatım 
boyunca hiç unutmayacağım o muhteşem 
gün... Adalet Yürüyüşçülerinin adalete susa-
mış milyonlara kavuştuğu mahşeri kalabalık... 
Evet, milyonlarca insan, milyonlarca yürek 
sadece Adalet için bir araya gelmişti. Meydana 
sığmıyorduk. Taşıyorduk Maltepe sokaklarına 
doğru...  Enis Abi’yi hürriyetinden mahrum 
eden muktedir milyonları bulmuştu karşısın-
da… Bam teline dokunulmuştu güzel ülke-
min… Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı Adalet 
talep edenler milyonlardık artık.

Sadece bir sloganımız vardı: Hak, Hukuk, 
Adalet!

Tek talebimiz ise Adalet!

*CHP İzmir milletvekili

Ve o sihirli kelime ile bir anda ülkenin 
gündemi değişti. Zifiri karanlıkta kıvılcım ateşi 

yakılmıştı. Hem de hiç beklenmedik bir zamanda 
ve beklenmeyen birinden...
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453 km bir yol…

Ortak çığlıkların umuda açı-
lan çağrısı: Hak Hukuk Adalet!

Baskılar karşısında daha dik durmanın 
önemini, birlikte daha da güçlü olduğu-
muzu bir kez daha anladığımız, adalet 
yürüyüşü. 

Üzerlerine atılan ölü toprağından, kay-
gılardan, korkulardan kurtulmanın inancıy-
la yollara düşen, ağır yüklü yürekler… 

Birbirlerine sırtlarını dönmeden, el ele 
omuz omuza, tehlikelere ve tehditlere al-
dırmadan, Mustafa Kemal Atatürk ruhuyla, 
Cumhuriyet inancıyla, hak hukuk ve adale-
tin görkemli duruşuyla yol alıyorlar.

Yol kenarını dolduran insanlar, evle-
rinin balkonlarından, sokak aralarından 
adalet kortejine; bağımsızlık ve özgürlük 
kavgamıza, alkışlarla eşlik ediyorlar. 

Bazen tepkiler geliyor, gülümsüyoruz 
sadece. Alkışlıyoruz onları da, aynı vatan 
topraklarında bir gün herkesin adalete 
ihtiyacı olacağı inancıyla.

Her adımda artan yokuş yukarı tır-
manan, soluksuz kalan yüreklerin adalet 

umudu, sağanak yağmurları, sıca-
ğın boğucu havası yok ediyor.

Tacettin Bayır*

            ADALET

YOLCULARI…
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            ADALET

YOLCULARI…
Bazen dar, bazen geniş, ba-

zen ağaçlı yemyeşil, bazen çorak 
safransarı yollardan, geçiyoruz. 
Yanımızda kortejimize eşlik eden 
Mehmetçiğimiz, diğer yanımızda 
emniyet mensubu genç kardeş-
lerimiz, onlarla paylaşıyoruz, 
gölgemizi, suyumuzu, umudu-
muzu geleceğe dair inancımızı…

Yürüdükçe ağrıyan bir sol 
diz, yürüdükçe çoğalan umut, 
yürüdükçe dalga dalga büyüyen 
barış türküleri, kardeşçe…

Eski bir kavun tezgâhının, 
sazlıktan yapılmış derme çatma 
gölgesinde şekerleme yaparken, 
rüzgârın hafif esintisinin yüre-
ğime taşıdığı; eşimin, çocuk-
larımın, torunlarımın tatlı tatlı 
gülümseyişleri düşüyor aklıma. 
Yolum daha da aydınlanıyor.

Molalardan sonra ‘’ geli-
yoruz zincirleri kıra kıra ‘’ ezgisi 
daha da anlamlı bir hal alıyor. 
Yorgunluğumuz coşkuya ve 
inanca dönüştükçe, kendi ken-
dimize büyüyoruz sanki her 
adımda…

Bir yanımda koltuk değnekli 
bir genç, diğer yanımda 60 ya-
şındaki Hacı Veysel amca ve her 
birimiz aynı hikâyenin içindeyiz. 

Adalet yollarına düşüşün, 
yol alışın kahramanı, en önde 
elinde ‘’ Adalet ‘’ tabelasıyla 
yürüyor. 2000 kişiyle başlayıp 
iki milyonu toplayan kararlı bir 

adam, bir lider! 

Ve bu yürüyüşün, yüreği-
mizdeki umudu coşkuya çeviren 
saymakla bitmeyecek güzellik-
leri: En fazla ihtiyaç duyduğu-
muz bir gölge. Güneşin kavurucu 
sıcağından bir an olsun uzaklaş-
mak adına, masa altına girerek,  
gölgede yemek yeme mutluluğu 
ve molalar.  Sıkınca suyu çıkan, 
terden sırılsıklam olmuş atlet-
lerimizi, kuruması için arabanın 
arkasına Güneş’e 36 dereceye 
bırakmak…

Rampalarda artan diz ağ-
rılarımız, yokuş aşağı inerken 
sızlayan diz bağlarımız…

Düzlüğe gelince ‘’ oh be ‘’  
dediğimiz, bitmeyecek sanılan 
ama bitince yürümek istenen 
yollar.  Güneşin kavurucu sı-
cağında ağırlaşan bir beden ve 
bozulan bir metabolizma ve yeni 
güne bitmek bilmeyen coşku 
heyecanla dönen bir yaşam, 
tarih sayfalarına inançla yazılan 
bir umudun öyküsü…

Yaşanmış bir gerçek! 

Direnme hakkı!

İleride evlatlarımıza gururla 
anlatacağımız, adalete atılan 
adımların kararlılığı…

Sahi sende oradaydın değil 
mi? 

Sende, adalet için atılan 700 

bin adımda vardın değil mi?                        

Bu özgürlük, demokrasi yü-
rüyüşü savaşçılarının arasında,  
sende söyledin umut türkülerini 
değil mi?

Kavurucu sıcakta bir dere 
yatağında, gölge bulmak için, 
bacaklarını çizen kanatan diken-
lere inat, elindeki sopayla topra-
ğı düzelterek, bir gölge yarattın 
mı kendine?                      

An geldi de, açlık ve susuz-
luk dayanma gücünü kırdı mı? 

Sahi kolların güneşten yanıp 
derileri soyuldu mu?                        

Her molada kalan km’ yi 
hesaplayıp bacaklarının ve kalbi-
nin buna dayanıp dayanamaya-
cağının hesabını yaptın mı? Mola 
verince de, bir an önce ayağa 
kalkıp yürümek istedin mi?                    

Bunaldığını hissettiğinde 
şapkanın içine suyu bocalayıp, 
kafana geçirdiğinde kendini bir 
banyoda duş aldığını hayal ettin 
mi?                        

Eğer bunları yapmamışsan; 
sen hiç yürümemişsin kardeşim.  
Yürüyor gibi yapmışsın tıpkı 
adalet diyerek, sözde adaleti 
yerine getirdiğini söyleyenler 
gibi…               

*Cumhuriyet Halk Partisi 
İzmir milletvekili
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2011 yılında, bugün neredeyse 
tamamı FETÖ yapılanmasının 
içinde olduğu anlaşılan bir eki-

bin imza attığı iki ayrı operasyona maruz 
kalan, üst düzey yöneticilerinin çoğu tu-
tuklu-tutuksuz yargılanan, aklanabilmek 
uğruna yıllarını mahkeme salonlarında 
geçiren bir belediye başkanı olarak elbette 
adaletin ve adaletsizliğin ne demek oldu-
ğunu çok iyi biliyorum. 

Devleti kuşatan kumpas çetelerinin 
üzerinden silindir gibi geçtiği Büyükşehir 
Belediyesi’ne destek olmak için Torbalı’da 
toplanan binlerce İzmirliye “Aç yatabilirsi-
niz, işsiz kalabilirsiniz ama adaletsiz yaşa-
yamazsınız” diye seslendiğimde takvimler 
henüz 2011’in Kasım ayını gösteriyordu.  

Adalete olan susuzluğumuzu dindire-
bilmek için ne yazık ki 6 yıl daha beklemek 
zorunda kaldık. Nihayet 2017 yılına gelin-
diğinde bunun bir kumpas davası olduğu 
kanıtlandı. Ben ve çalışma arkadaşlarım, 
hakkımızdaki tüm suçlamalardan beraat 
ettik. 

Bağımsız ve tarafsız bir yargının öne-
mini, adaletin bir toplum için ekmek kadar,  

su kadar vazgeçilmez olduğunu 
bu süreçte bir kez daha anladık. 

Aziz Kocaoğlu*

         HAK,
      HUKUK,

ADALET…
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na Tem-
muz sıcağında asfalt üzerinde An-
kara’dan İstanbul’a kadar 450 km 
yürüme azim ve direncini veren 
de,  Maltepe’de 1,5 milyon kişiyi 
bir araya getiren de, işte adalete 
olan bu susamışlık duygusuydu. 

Adalet isteyen on binlerle 
birlikte gerçekleşen ve benim de 
5 günlük bölümüne katıldığım 
bu anlamlı yürüyüş, aynı za-
manda Türk siyasi yaşamının 
en uzun,  en haklı, en barışçıl 

ve en renkli eylemi olarak da tarihteki ye-
rini aldı. Sadece Mustafa Kemal Atatürk 
posterleri ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe 
katılan yurttaşların dilinde yine tek bir slo-
gan vardı:  “Hak, hukuk, adalet.” 

Siyasi tarihimiz adına bir dönüm nok-
tası olacağı düşünülen bu yürüyüş ina-
nıyorum ki, yakın bir zamanda bir adalet 
koşusuna dönüşecek. Adalet Yürüyüşü’nün 
yarattığı etkiyle siyasette de, toplumsal 
yaşamda da birçok şey değişip, dönüşecek. 

*İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Bağımsız ve tarafsız bir yargının önemini, adaletin bir 

toplum için ekmek kadar,  su kadar vazgeçilmez olduğunu 

bu süreçte bir kez daha anladık. 



İZDERGİ18



CHP Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu’nun 
Ankara Güvenpark’ta 

başlattığı 25 günlük “Adalet Yü-
rüyüşü” İstanbul Maltepe Miting 
alanında son buldu.  Yüz binlerin 
bu ülkede yaşayan tüm vatan-
daşlar için adalet istemine tercü-
man ve hep birlikte yaşamanın 
umudu olan bu yürüyüş ülkemiz 
adına yapılmış en önemli toplum-
sal tepkilerden biri olmuştur.

Bizler Cumhuriyet Halk 
Partili belediye başkanı olarak,  
Genel Başkanımızın başlattığı, 
her geçen gün çığ gibi büyüyen 
destekle toplumun tüm kesim-
lerine ulaşmayı başarabilen ve 
büyük bir coşkuyla sona eren bu 
önemli yürüyüşe başından beri 
destek olduk. Yürüyüşün Ankara 
ve Sakarya bölümleri ile İstanbul 
mitingi kısmına katılarak, sadece 
Türkiye’de değil, uluslararası ka-
muoyunda ses getiren bir müca-
delenin parçası olduk.

Genel Başkanımızın bu mü-
cadelesine destek veren milyon-
larca insanımızın temel beklentisi 

hak, hukuk ve adaletin ülkemizin 
her yerinde egemen olması. Biz-
ler cumhuriyet ve demokrasiye 
sahip çıkarak, barış, hukuk ve 
adaletin sağlanmasını istiyoruz. 
Bizim gibi düşünen ülkemiz insa-
nının çok büyük bir bölümünün 
bu yürüyüşe ve hemen akabinde 
yapılan Maltepe mitinginde des-
tek olduğunu görmek bizler için 
son derece umut verici ve sevin-
dirici bir durumdur. 

Adalet Yürüyüşü ve Maltepe 
mitingi önemli gerçekleri ortaya 
koymuştur. Genel Başkanımızın 
başlattığı bu yürüyüş 25 günlük 
süreçte partiler üstü bir eyleme 
dönüşmüş ve toplumun her ke-
siminin adalet talebini dile ge-
tirmiştir. Öte yandan ülkemizde 
güzel günlerin geleceği umudu 
yeniden yeşermiştir. Barışçıl ola-
rak başlayan ve sona eren bu yü-
rüyüşün herkes için adaleti yerine 
getirmesi en büyük dileğimizdir.

*Çiğli Belediye Başkanı

MiLYONLARIN UMUDU  

ADALET YÜRÜYÜŞÜ

Hasan Arslan*
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15 Haziran’da Genel Başkanımızın 
Ankara Güvenpark’ta “Bıçak kemi-
ğe dayandı” diyerek çıktığı yolda, 

her geçen gün artan kalabalıklar 9 Tem-
muz’da Maltepe sahilinde 2 milyonu aştı.

Neydi bu insanları 25 gün boyunca 432 
kilometre yolu, soğuk demeden, sıcak de-
meden; güneşte, yağmurda yürüten?

Adalet...

Ne olmuştu da milyonlar “adalet” arar 
olmuştu? Bu yürüyüş niye başlamıştı.

Bu yürüyüşün başlama gerekçesini tek 
bir olaya indirgeyemeyiz. Ülkemizde son 
yıllarda yaşananları düşünün. Ne yazık ki; 
son 10 yılda ülkemizde Ergenekon, Balyoz 
kumpasları yaşandı. Günlük siyaset alış-
kanlıklarımızla adım adım vazgeçtiğimiz 
değerler, ilkeler bizi 15 Temmuz’a getirdi. 

Hatırlamak bile istemediğimiz bu sü-
reçlerde önceliğimiz “adalet” olmadığı için 
sonuçları da bu kadar ağır oldu. Ayrıştırıldık, 
birbirimizden uzaklaştık. Hak-hukuk-a-
dalet, insan ilişkilerinde bile anılmaz oldu. 
Sonuç; ortaya böylesine karanlık bir tablo 
çıktı. Bu yürüyüşün başlama sebebi budur.

Levent Piriştina*

TEK BİR SLOGAN

“HAK, HUKUK, ADALET”

ANKARA-İSTANBUL ARASI 
432 KİLOMETRE YOL… 

ON BİNLERCE İNSAN… 
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Milyonlar sadece bir kişi için, bir zümre ya da siyasi oluşum için adalet istemedi. Herkes için 
“Adalet” diye haykırdı. Tabanlarının parçalanmasına aldırmadan yürüdü.

Bu büyük yürüyüşe bizzat katılarak tanıklık etmiş biri olarak; oradaki atmosferi, inancı, kararlılığı 
anlatmakta çoğu zaman kelimeler yetersiz kalıyor. Provokasyonlara rağmen amaçlarına öyle kilit-
lenmişti ki insanlar; sonunda dünyanın en barışçıl eylemine imza attılar.

Onlar, partili partisiz, siyasete bulaşmış bulaşmamış, genci yaşlısı, engellisi tam bir Türkiye fo-
toğrafıydılar. Bunu siyaset yaptıramaz. Bunu yaptırabilecek tek şey adalete susamışlık ve umuttur.

Orada Türkiye yürümüştür ve bu yürüyüş siyaset üstüdür.

Yaşadığımız günlerin karanlığına inat “Umut” dediler, gelecek güzel günlere olan inançlarıyla in-
sanlar… Onların umudu ve inancı dalga dalga yayıldı bu topraklara…

Bu büyük usta Nazım’ın da dizlerine döktüğü gibi “karanlığın gözüne 
bakarak” yürüdüler. “Yürekten gülerek” yardılar karanlığı…  

Körelen, yozlaşan, köşeye sıkışan siyasetin dilini “sessizce”  yumuşat-
tılar. Korkuyla beslenen siyasetle barıştırdılar. 

*  Buca Belediye Başkanı



İZDERGİ24

Adalet, yaşam-
daki en önemli 
insanlık değer-

lerinden biri, tüm din ve 
ahlak anlayışlarının teme-
lidir.  Dini, milliyeti, ideo-
lojisi, sosyal ve ekonomik 
statüsü ne olursa olsun 
herkesin bir gün adalete 
mutlaka ihtiyacı olur. O 
yüzden bir yerde adalet 
yoksa diğer var olan şey-
lerin de anlamı kalmaz. 
15 Haziran’da başlayan 
adalet yürüyüşü ve son-
rasında 9 Temmuz’daki 
mitinge toplumun her 
kesiminden ve her düşün-
ceden katılımlar oldu.  Çok 
açık bir şekilde görüldü ki 
adalet ülkemizde yaşayan 
herkesin en masum ve 
ortak talebi. Ankara’dan 
başlayan ve İstanbul’da 

son bulan Adalet Yürüyü-
şünün bir bölümüne ben 
de katıldı. 9 Temmuz’daki 
Adalet Mitingi’nde de 
Maltepe Meydanı’nday-
dım. Bizler, sadece bugün 
adalete ihtiyacı olanlar 
için değil yarın da ihtiyaç 
duyacaklar için yürüdük. 
En zor koşullarda dün-
yanın en barışçıl eylemi 
gerçekleştirildi. Şimdi 
herkese düşen bu süreç-
ten gerekli dersleri çıkarıp 
toplumun adalet talep-
lerine cevap vermektir. 
Mustafa Kemal ve İstiklal 
Savaşı şehit ve gazilerinin 
büyük fedakârlıklarla kur-
duğu ülkemizde barış ve 
huzur içinde yaşamamızın 
en temel koşuludur bu.

*Bornova Belediye 
Başkanı

Olgun Atila*
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‘SADECE BUGÜN İHTİYACI OLANLAR İÇİN DEĞİL,

      YARIN DA
    İHTİYAÇ DUYACAKLAR İÇİN   

                            YÜRÜDÜK’
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“Düşünme gücünde 
denge hikmet, arzu 
gücünde denge iffet, 

öfke gücünde denge cesa-
ret, üç gücün üçünde denge 
adalettir. İnsan “adalet için 
yaşar” diyor Dücane Cün-
dioğlu. Böyle bir tanımlama 
varken üzerine söylenecek 
sözüm yok. Adalet, ekmek 
kadar, hava kadar, su kadar 
insanoğlunun temel ihti-
yaçlarından biridir. Belki de 
diğer canlılardan bizi ayıran 
en temel farklılık da adalet 
duygusuna olan ihtiyaçtadır. 
İnsanlığın ilk çağlarından 
beri adalet arayışı hiç bit-
memiştir. Hititler kölelerin 
hak ve hukukunu düzenle-
yerek, Anadolu’da Birliğini 
sağlamıştır, Spartacüs’ten 
Şeyh Bedrettin’e, Gandi’den 
Kılıçdaroğlu’na bu arayış her 
daim var olmuştur. 

Tunç Soyer*

ADALET
          VİCDANLARA SÜRÜLEN BİR

  MERHEMDiR!

HERKES İÇİN ADALET 
İSTİYORUZ

Adalet sadece CHP’nin 
sorunu değildir, Adalet sade-
ce hukukla da ilgili değildir. 
Herhangi bir toplumsal iliş-
kide insanların vicdanlarında 
ortaya çıkan duygudur ada-
let. Yani eğitimde, sağlıkta, 
karakolda, vergi dairesinde, 
işyerinde, sokakta, evde bit-
mek bilmez bir arayıştır ve 
bu nedenle toplumsal haya-
tın en geniş ortak paydasıdır. 
Hatta özgürlüklerden, de-
mokrasiden bile önde gelen 
bir ihtiyaçtır ve adil yaşam 
özlemi bu nedenle insanlığın 
en temel sorunudur. Adalet, 
vicdan ve ahlak sahibi her 
insanın önceliğidir ve adalet 
için atılan her adım, yapılan 
her girişim, adaletsizlikler 
nedeniyle ortaya çıkan ya-
raların tedavisine bir ilaç, bir 
merhem demektir.

Herkes için adalet 
istiyoruz. Toplumsal 
hayatımız esnasında 

ortaya çıkan tüm 
adaletsizliklere dikkat 

çekmek ve ortadan 
kaldırılmalarına katkı 

vermek istiyoruz.
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ADALET
          VİCDANLARA SÜRÜLEN BİR

  MERHEMDiR!

Herkes için adalet istiyoruz. 
Toplumsal hayatımız esnasında 
ortaya çıkan tüm adaletsizliklere 
dikkat çekmek ve ortadan kaldı-
rılmalarına katkı vermek istiyoruz. 
Mahkemelerde hakkı gasp edilen, 
alın teri döken ve emeği sömürü-
len, işsiz kalıp evine ekmek götü-
remeyen, KHK’larla hukuksuz bir 
şekilde mağdur edilen, işsiz kalan 
akademisyenler, öğretmenler ve 
tüm şiddet mağdurları için yürü-
dük.

Genel Başkanın yürüyüşü ile 
ilgili sevgili Rutkay Aziz “tarihi 
adımlıyorsunuz” demişti. Gerçek-
ten yürüyüşe katılan herkes bu 
kutlu yürüyüşün içinde olmanın 
gururu, heyecanı ve coşkusu ile 
yürüdü. Bu atmosfer herkesi sım-
sıkı sarmış kucaklamış vaziyette. 
Ne 50 derece sıcaklık ne bardak-
tan boşanırcasına yağan yağmur 
kimseyi yavaşlatamadı.

YÜRÜYÜŞ HAKSA 
PROTESTODA HAK

Bu yürüyüşün tek sloganı var-
dı; “Hak, hukuk adalet” Bu slogan 
aslında yürüyüşün amacını, hede-
fini de ifade ediyor. Genel Başkan, 
Türkiye’de adalet olmadığını, ül-
kenin bir yarı açık cezaevine dön-
düğünü ve bu ülkenin insanlarının 
bunu hak etmediğini söylüyor. Bu 
nedenle tek başına başlattığı bu 
tarihi direnişte her gün sayı arttı 
ve dünyanın gündemine oturdu.  

Yol boyunca, destek alkışları kadar 
protestolarla da karşılaştık elbet-
te. Genel Başkan Kılıçdaroğlu bu 
protestolarla ilgili diyor ki; “Bizim 
nasıl adalet için yürüme hakkımız 
varsa onların da bizi protesto 
etme hakları var. Demokrasilerde 
bunun olması lazım.  Evet, bize 
gübre döküldü, taş atıldı ama buna 
rağmen sadece alkışladık. Biz he-
pimiz bu yürüyüşün üzerine titre-
dik, bebeğimiz gibi baktık. Umarım 
bu yürüyüş Türkiye’de yeni bir si-
yasi anlayışın doğuşuna izin verir.” 
Bu tespitler ve değerlendirmeler 
Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun 
Türkiye’de zamanın ruhunu yaka-
ladığını ve ona uygun cesur ve viz-
yoner bir liderlik ortaya koyduğunu 
kanıtladı. Böyle bir liderimiz oldu-
ğu için kendimi çok şanslı hisse-
diyorum. O nedenle ben de onun 
gibi bu yürüyüşün üzerine titriyor 
ve herkes gibi gelecek adına büyük 
umutlar taşımamıza imkân verdiği 
için ona minnettar olduğumu söy-
lemek istiyorum.

KORKU DUVARLARI YIKILDI, 
UMUDUMUZ ARTTI

Son olarak belirtmek isterim 
ki, Tarihin en büyük eylemlerin-
den biri olan bu 400 kilometrelik 
yürüyüş, olağanüstü bir başarıyla 
organize edildi. Genel başkandan 
sonra, CHP grup başkan vekilleri, 
tüm genel başkan yardımcıları, 
parti meclisi üyeleri, milletvekilleri, 
Türkiye’nin birçok bölgesinden 

Belediyeler, farklı siyasi partiler-
den katılımcılar ve en önemlisi 
gönüllüler, gençler, kadınlar büyük 
bir imeceyle bu muazzam başarıya 
imza attı. 24 gün, 430 km süren 
yolculukta, kimsenin burnu kana-
madı ve tarihin en iddialı ama en 
barışçı eylemi gerçekleştirildi.80 
yaşındaki başörtülü teyzemiz 
bastonuyla, engelli kardeşimiz 
tekerlekli sandalyesiyle, babalar 
çocukları omuzlarında, solcu, 
sağcı, liberal, ülkücü, kürt, vs. bir 
arada adalet için yürüdü. Yürüyen-
ler 100 binleri geçti ve 9 Temmuz 
Pazar günkü Maltepe Mitingi’ne 2 
milyondan fazla insan katıldı. Bu 
ülkenin büyük bir bölümü Cum-
huriyetin koruyucusunun kendisi 
olduğunu kavradı, Kılıçdaroğlu’yla 
birlikte yıkılan korku duvarları 
bir cesaret ve umut iklimi yarattı 
ve tüm duyarlı yurttaşlar, “taşın 
altına elini koyma zamanı geldi” 
dedi. Adalet yürüyüşü yeni bir ta-
rihin adımlanması ve artık hiçbir 
şeyin eskisi gibi olmayacağının 
bir göstergesidir. Adil bir düzen 
ve adaletli bir ülke için yürüdük ve 
kimse çıkıp zaten bu ülkede adalet 
var diyemedi.80 milyon için adalet 
istiyor ve bu ülkeye adalet gelene 
kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Güzel günler yakın…
*Seferihisar Belediye Başkanı 

ve SODEM YK Başkanı 
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Hakan Gülseven*

Türkiye tarihinin en ilginç 
dönemini yaşadığı-
mızdan kuşkum yok. 

Emperyalizmin desteğiyle iktidarı 
ele geçirmiş olan siyasal İslamcı 
kadrolar, bir dizi başkalaşım 
yaşayarak, bugünkü konumuna 
kadar geldi. Mevcut iktidarın 
bugünkü konumunu bir karşı-
devrim yapılanması olarak oku-
yabiliriz. Ve hiç kuşkusuz bunun 
bir hazırlık evresi vardı.

İktidar bloğundaki –AKP 
ve ‘Cemaat’- derin yarılma 
kimseyi yanıltmasın. Ülkeyi uzun 
dönem ‘Şen Kasaplar’ misali 
birlikte yöneten, emperyalizm 
tarafından da alabildiğine 
desteklenen AKP-Cemaat 
koalisyonu, hem karşıdevrim için 
zemini düzledi, hem de İslami 
söylemin demagojik etkisini 
etkin biçimde kullanarak ülkedeki 
iktisadi dönüşümü sağladı. 
İktisadi dönüşüm, esas olarak 
uluslararası kapitalizmin dikte 
ettiği yağma planı anlamına 

geliyor: Kamuya ait bütün kay-
nakların, yer altı ve yer üstü zen-
ginliklerinin uluslararası tekellere 
peşkeş çekilmesi…

Aslında bu kadarla kalsa 
ortada iktidar bloğu ve onların 
sponsoru olan ABD için pek so-
run yoktu. Ne var ki, iktidar blo-
ğunun her iki tarafı da ideolojik 
bir zemine oturuyor ve bu ideolo-
jik zemini paraya tahvil ediyordu. 
Kasaba kasaplarının eline güç ve 
para geçerse kavga çıkması kaçı-
nılmazdır. Hele Tayyip Erdoğan’ın 
kendi gündemini oluşturması, bir 
taraftan saraylar inşa ettirmesi, 
mutlaki bir rejim arzusu falan 
düşünüldüğünde, kapışma kaçı-
nılmaz hale geliyordu. Neticede 
kılıçlar çekildi ve 15 Temmuz dar-
be girişimine kadar gelindi…

Darbe girişimini “Allah’ın bir 
lütfu” olarak karşılayan Tayyip 
Erdoğan, kendi karşı-darbesini 
gerçekleştirecek fırsatı ele geçir-
mişti. OHAL ve KHK’larla dizgin-
siz bir keyfiyet rejimine geçildi. 
Zaten hiç de matah olmayan 

hukuki yapı tamamen ortadan 
kaldırıldı. Türkiye’nin Cumhuri-
yet’le beraber oluşturduğu ve 
bugüne kadar ağır aksak getir-
diği yapısal çerçeve darmadağın 
oldu. Karşıdevrimin hedeflediği 
‘yeni düzen’in temelleri atılmaya 
başladı.

İktidardaki siyasal 
İslamcı kafanın yürütmekte 
olduğu karşıdevrim kadının 
toplumsal rolünü ortadan 
kaldırıyor, gençleri dinsel 
gericiliğin cenderesine sokuyor, 
emekçilerin son kalan haklarını 
da tırpanlayacak adımlar atıyor, 
başta Aleviler ve Kürtler olmak 
üzere kendilerinden saymadıkları 
tüm kimliklere saldırıyor… Karşı-
devrimin hedefi, vatandaşlık hu-
kukunu tamamen ortadan kaldır-
mak, ‘vatandaş’ı ‘kul’a çevirmek, 
sendikayı, örgütü yok etmek, 
sermayenin önünü alabildiğine 
açarak KaçAk Saray’a kadar sivri-
len bir piramitin mutlak egemen-
liğini tesis etmek. Aksi takdirde 
bu iktidarın yaşama şansı yok…

             ADALET
      VE ÖTESi…

Darbe girişiminin yıldönümünü iktidar müsameresine 
çevirmek için hevesle bekleyenlerde büyük bir moral 

bozukluğu ve öfkeye yol açtı Adalet Yürüyüşü.
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Hiç kuşkusuz bu dizginsiz 
gidişe karşı büyük bir öfke bi-
rikiyor. Kadınlarda, gençlerde, 
aydınlanmış emekçi kesimlerde, 
iktidarın yok saydığı toplumsal 
kimliklerde kaygı var. CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
başlattığı ve kararlılıkla sür-
dürdüğü Adalet Yürüyüşü tam 
olarak bu nedenle milyonlarca 
insanın kendini ifade ettiği bir 
hüviyet kazandı.

Bu yazıda CHP’nin veya Ke-
mal Kılıçdaroğlu’nun gerçekte ne 
olduğu tartışmasına girmeye hiç 
niyetim yok. Ülkenin büyük bir 
uçuruma sürüklendiği şu kritik 
dönemde, asgari demokrasiden 
yana tutum alan güçlerin en 
geniş eylem birliğini sağlamak 
gerektiğine inanıyorum zira. 
Evet, ‘eylem birliği’… Kimsenin 
kimsenin disiplini altına girme-
diği, yan yana durarak karşı-
mızdaki büyük karanlıkla müca-
dele imkanlarının yaratıldığı bir 
birliktelik anlamına geliyor bu. 
Dolayısıyla, büyük bir seçmen ve 
taraftar kitlesine ulaşan CHP’nin 

yaptığı her olumlu hamleyi 
desteklemek, yalpalamalarında 
eleştirerek ileri tutumlar alması-
nı sağlamak gerekiyor.

Adalet Yürüyüşü ve Mitin-
gi’ni bu gözle değerlendirdiği-
mizde, yüz binlerce, hatta mil-
yonlarca insanı ülke genelinde 
seferber eden bu büyük eylemin 
önemli bir dönemeç olduğunu 
kabul etmemiz gerekir. İktidarda 
bir OHAL şımarması yaşayanlar, 
bu boyutta bir tepkiyi, hele 15 
Temmuz müsamerelerinden 
hemen önce hiç beklemiyordu.

Darbe girişiminin yıldönü-
münü iktidar müsameresine 
çevirmek için hevesle bekleyen-
lerde büyük bir moral bozukluğu 
ve öfkeye yol açtı Adalet Yürü-
yüşü. Dahası bir gerçekliği de 
olanca çıplaklığıyla ortaya koydu: 
Eğer Türkiye toplumu karpuz gibi 
ikiye yarıldıysa, bir yanda Adalet 
Yürüyüşü saflarında biriken ve 
demokrasiden, bilimden, insani 
değerlerden yana olan milyonlar, 
bir yanda şeriatçı sloganlar atan, 
kadının toplumsal rolünü yok 

sayan, katliam çağrıları yapan 
ve bu arada bedava ne bulursa 
kapmaya çalışan yığınlar olduğu 
açıkça görüldü.

Türkiye toplumunun ken-
di geleceği hakkında vereceği 
karar, aslında toplumun bu iki 
yüzü arasındaki mücadelenin 
sonucunda belirlenecektir. CHP, 
Adalet Yürüyüşü’nün sonrasını 
ne kadar hesap etti bilemiyorum 
ama bizim toplumdaki iyiliği, 
aydınlığı büyütecek kesintisiz 
bir eyleme ihtiyacımız olduğu 
kesin. Özellikle de iktidarın ya-
rattığı illüzyona kapılmış emekçi 
kesimlere gerçeği anlatabilecek 
kanalları yaratmak zorundayız.

Önümüzdeki dönemin 
gündemi, emekçilerin tamamen 
iktidardan kopmasını sağlamak 
olacaktır. Bunu başarabilirsek, 
karşıdevrim nihai yenilgiye 
uğratılabilir.

*Birleşik Haziran Hareketi 
Türkiye Yürütme Kurulu üyesi / 

Gazeteci 
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Ulaş Aydın*

Adını koymak gerekiyor, 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
başlattığı ve dalga 

dalga büyüyen Adalet Yürüyüşü, 
etrafı yargı yoluyla kuşatılan 
CHP’nin bu kuşatmayı kırması 
ve tersinden Erdoğan’ı ve AKP’yi 
kuşatmasının tam adıdır. 25 
gün, 429 km, 2 milyonluk Adalet 
Mitingi Erdoğan’ın ve AKP’nin 
referandum sonrası elinde aldığı 
psikolojik üstünlüğü ve toplum 
üzerinde kurduğu hegemonyayı 
kırdı. Erdoğan’ın ve AKP’nin ya-
nıtlaması gereken bir soru vardı; 
Anamuhalefet Partisi Genel Baş-
kanı ve ardında on binler neden 
yürüyor? Adalet için. Peki, buna 
“Türkiye’de adalet vardır” yanıtı 
geldi mi? Hayır. Erdoğan ve AKP, 
yürüyüşün ve tartışmaların oda-
ğında yer alan adalet kavramının 
konuşulmaması için ellerinden 
geleni yaptılar. Büyük bir medya 
gücü, kamu kaynağı, psikolojik 
harp araçlarıyla toplumu Adalet 
Yürüyüşü’nden uzak tutmaya, 
Adalet Yürüyüşü’nü kriminalize 

edip bir grup marjinalin, marjinal 
talepler etrafında gerçekleştirdiği 
bir yürüyüşe sıkıştırmaya çalıştı-
lar. Olmadı, beceremediler. Ada-
let kavramı etrafından buluşan 
milyonlar, tarihe adaletsizliğiyle 
kaydolan bir iktidarı sıkıştırmayı 
başardı. Çünkü haklılardı, mu-
hafazakâr kitleler nezdinde de 
meşrulardı. 

Adalet kavramı yakın tarihte 
siyasal İslamcıların 28 Şubat 
dönemi uygulamalarına karşı 
etrafında buluştukları bir kavram. 
“Kendileri” de bu çarkı sokakta 
döndürmüşlerdi ve İslamcı en-
telijansiya ideolojik hegemonya 
mücadelesinde sıklıkla üzerine 
metinler inşa etmişti. Gelinen 
noktada neye karşı gelmişlerse 
onu savunmak ve zorbalığı haklı 
görmek mecburiyetinde kaldılar. 
Aslında buna bir mecburiyet de 
denemez. Bu, siyasal İslamcı-
lığının kirli yüzüydü, ifşa oldu. 
Osmanlı’dan bugüne ülkede ve 
bölgede bin bir emekle bir nok-
taya taşıdıkları siyasal İslamcılık, 
sekülerlerin önderlik ettiği adalet 
talebinin altında ezildi. Bunda 

hiç kuşkusuz Kılıçdaroğlu’nun 
herkese kucak açan tutumu, ba-
şından sonuna kadar yanından 
ayırmadığı bazı eski İslamcıların 
da etkisi ve katkısı oldu. Prof. Dr. 
Cihangir İslam, AKP kurucuları, 
muhafazakâr insan hakları sa-
vunucuları Erdoğan’ın, AKP’nin 
ezcümle iktidar güdümlü siyasal 
İslamcıların altını boşalttı. Erdo-
ğan’a ve AKP’ye kendi argüman-
larıyla yanıt verdi. Nihayetinde 
Gezi’nin havzasında serpilmiş 
2 milyon insan 9 Temmuz günü 
Maltepe’yi tıka basa doldurdu. 
Mitingden bir önceki günün ak-
şamında CHP Grup Başkan Vekili 
Özgür Özel, Emniyet kaynakla-
rına göre 215 bin insanın Kemal 
Kılıçdaroğlu ile Kartal sahilinde 
yürüdüğünü belirtti. Bu sayılar 
kâğıda döküldüğünde pek anlam 
ifade etmeyebilir, fakat bir ke-
nara geçip su içerken yanınızdan 
geçen on binleri sıra sıra gördü-
ğünüzde hayatın kendisinin kâ-
ğıda dökülenden ne denli gerçek 
olduğunu görebiliyorsunuz. Lise 
yıllarımdan üniversite gençlik 
mücadelesine, sendikal süreç-

Destansı bir marş: 
ADALET YÜRÜYÜŞÜ

 25 gün, 429 km, 2 milyonluk Adalet Mitingi Erdoğan’ın ve AKP’nin 
referandum sonrası elinde aldığı psikolojik üstünlüğü ve toplum 

üzerinde kurduğu hegemonyayı kırdı.
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lerden CHP ailesine geçen kısa 
politik yaşamımda, Gezi’den 
daha görkemli bir halk hareketi 
görmedim. Üzerinden geçen 4 
yılın ardından aynı havayı ilk defa 
bu yürüyüşte kokladım. Özellikle 
miting buram buram Gezi koku-
yordu. Memleketine sahip çıkan, 
baskıdan, sürgünden, sansürden, 
şiddetten, yasaktan, talandan, 
adaletsizlikten bıkmış usanmış 2 
milyon insan Gezi’nin kokusuyla 
Maltepe’ye aktılar. Destansı bir 
marş gibiydi her şey. 

Toplumun tüm kesimlerinden 
insanların katıldığı, siyaset me-
kanizmasının ayrıştırmayı başa-
ramadığı, bu uğurda Bahçeli’nin 
bile devreye sokulduğu bu büyük 
yürüyüş, CHP kadrolarını ve kitle 
tabanını da küllerinden yeniden 
doğurdu. Özgüvenini yitirmiş, 
dağınık, politika üretemeyen ve 
örgütlü hareket etme kabiliyetini 
neredeyse yitirmiş CHP ailesi; 
dağlar, tepeler, yollar boyunca 
büyük deneyim kazandı, hafıza-
sını tazeledi, pratiği hatırladı. Son 
derece başarılı bir biçimde yürü-
yüşün geçtiği noktalarda, civar 
illerin/ilçelerin parti örgütleri ve 
yerel yönetimler koordineli işler 
çıkardılar. Kolay değil öyle 2 saat 
içerisinde on bin insana yemek 
verip, su verip, kişisel gereksi-

nimlerini karşılamayı başarıp 
tekrar yola koymak. Üstelik tek 
gerilim, tek tartışma olmadan. 
Üstelik inançla yürekten gülerek 
bunu yapmak... CHP çok büyük 
bir örgüt… Dilediği zaman kitle 
tabanı ve elindeki araçlarla yapa-
mayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki 
toplumun tüm katmanlarına nü-
fuz edebilmeyi başaracak inanca 
sahip olsun. Bu tablo içerisinde 
CHP devletin ve elitlerin partisi 
AKP’ye karşı halkın gerçek par-
tisine dönüşecektir. Sokak bunu 
bize çok açık bir biçimde gösterdi. 

CHP milletvekillerinin, Parti 
Meclisi üyelerinin, Gençlik Kolları 
üyelerinin, il ve ilçe örgütlerinin, 
yerel yönetimlerin bir program 
etrafında liderinin arkasında dur-
duklarında neler yapabileceklerini 
herkes çok iyi gördü. Yürüyüş 
boyunca Kemal Kılıçdaroğlu 110 
yabancı basın kuruluşuna demeç 
verdi. ABD ve Avrupa basının-
da yazıları yayımlandı. Mitinge 
1400’den fazla gazeteci akre-
dite oldu. Erdoğan ve AKP’nin 
tüm çabalarına rağmen yürüyüş 
dünyanın ilgisini çekti. Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun saygınlığı arttı, 
liderliği pekişti. Kurmay heyeti 
kırk yıllık sendikacılar gibi kitleleri 
yollarda koordine ettiler. İsimler 
üzerinden konuşmak çok doğru 

olmayabilir. Bu yürüyüşte emeği 
görünen ve görünmeyen, ismi 
bilinen ve bilinmeyen yüzlerce 
insan görev aldı. Ancak kişisel 
olarak birilerinden bahsetmem 
gerekirse Veli Ağbaba, Özgür 
Özel, Seyit Tosun, Ömer Fethi 
Gürer, İlhan Cihaner, Orhan Sarı-
bal, Ali Şeker, Onursal Adıgüzel, 
Sera Kadıgil, Nurhayat Altaca çok 
iyi iş çıkardılar.

Kendi mücadele deneyimim 
açısından da son derece özeldi 
bu yürüyüş. İnandığım ve savun-
duğum, yanlış politikalarını eleş-
tirmekten çekinmediğim ancak 
örgüt terbiyesi içerisinde hareket 
etmeyi ahlaki bir zorunluluk bilip 
ilke edindiğim ve bu çerçevede 
hep arkasında durduğum Genel 
Başkan Kemal Kılıçdaroğlu haklı-
lığımı doğrulamış oldu. İnisiyatif 
aldı, irade koydu ve lider olduğu-
nu dosta, düşmana, herkese gös-
terdi. 200 bin insanla yürüyüp, 2 
milyon insanla miting yapmanın 
gururunu ve mutluluğunu bana 
ve milyonlara yaşattı. Yalnız ol-
madığımızı, teslim olmadığımızı, 
kimseye diz çökmediğimizi, iste-
ğimiz zaman kol kola milyonlar 
yolları, meydanları dar edebilece-
ğimizi hatırlattı. Çok özel ve çok 
güzeldi. Asla hafife almadan, asla 
CHP içi tartışmalara hapsetme-
den, tüm toplumsal muhalefet 
kesimleri olarak hemen önümüze 
bakmamız gerekiyor. Kemal Kılıç-
daroğlu çıtayı çok yükseğe taşıdı, 
artık bunun altında kalacak her 
türlü eylem, etkinlik veya politik 
hamle daha fazla baskıyla karşı-
laşmamız anlamına gelir. CHP ve 
Kemal Kılıçdaroğlu’nu akılcı poli-
tikalar çerçevesinde daha dina-
mik kararlar almaya zorlamalı ve 
arkasında durmalıyız. Toplumsal 
muhalefet bu durumu beğene-
bilir veya beğenmeyebilir ancak 
görünen gerçek şu ki koçbaşı 
CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’dur. 

Sonsöz niyetine; Erdoğan’ın 
iktidarında gedik açıldı artık, yü-
rümeye devam. 

*ulas.aydin@hotmail.com
twitter.com/UlasAydin 
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CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu’nun Güvenpark’tan 
başlattığı ADALET Yürüyüşü 

kuşkusuz toplumun birçok kesiminden 
destek aldı. Yürüyüşün değişik etapların-
da işçi ve memur sendikalarından DİSK 
ve KESK başta olmak üzere sendikaların 
yönetici ve üyeleriyle destek vermesi 
sadece bir fotoğraf karesi değildi. 

Adil olmayan ücret dağılımı, sen-
dikalaşmanın önündeki engeller, hak 
aramanın en önemli aracı olan grevin 
fiilen uygulanmasının önündeki engeller 
ve son dönemin resmi OHAL yasakları, 
emek dünyasında adalet çığlığının yük-
selmesine neden oluyordu.

Bu süreci en iyi açıklayan ise AKP’in 
Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, yabancı yatırımcılara 
yaptığı konuşmasıydı. Ne diyordu Erdo-
ğan,” “OHAL’i biz iş dünyamız daha rahat 
çalışsın diye yapıyoruz. Grev tehdidi olan 
yere biz OHAL’den istifade ederek anın-
da müdahale ediyoruz” Aslında bu söz-
ler OHAL’in de, Adalet Yürüyüşünün de 
emekçiler açısından kesişme noktasıydı.

                    ADALETSiZLiK

          EN ÇOK
  ONLARI VURDU

Ramis Sağlam

OHAL sonrası açıklanan 12 ihraç (işten atma) listesinde 
120 bin civarında kamu -görevlisi- emekçisi ile birlikte 

sadece son KHK ile DİSK’e bağlı Genel-İş sendikasının 
üyesi 306 işçi işten çıkarılırken,  toplam 1961 Genel-İş 

üyesi OHAL sonrası KHK ile işten çıkarılmış oldu. 
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KHK İHRAÇLARINDA 
İŞÇİLER DE VAR

OHAL sonrası açıklanan 12 
ihraç (işten atma) listesinde 120 
bin civarında kamu -görevlisi- 
emekçisi ile birlikte sadece son 
KHK ile DİSK’e bağlı Genel-İş 
sendikasının üyesi 306 işçi işten 
çıkarılırken,  toplam 1961 Genel-
İş üyesi OHAL sonrası KHK ile 
işten çıkarılmış oldu. 

KHK ile atanan kayyum yöne-
timleri sendikalı işçilere yönelik 
tam bir kıyım dönemi başlatmış 
oldu. Kamu emekçilerinde olduğu 
gibi 692 Sayılı KHK ile kimin, kim-
lerle hazırlandığı belli olmayan 
işten atma –ihraç- listeleri iş 
akitlerinin sona ermesiyle sonuç-
landı.

İŞSİZLİK ORANLARI  
SİNİR BOZUCU

KHK’larla işten atılan işçiler, 
memurlar kadar adalet bekleyen 
diğer kesim ise işsizlerdi. Pat-
ronlarla, koyun pazarlığı yaparak 
başlatılan kampanyalar fos çıktı. 

TÜİK verilerine göre bile geçen 
yılın aynı ayına oranla işsizlik 1,6 
puanlık artışla 11, 7 seviyesine 
yükseldi. İşsizlik oranındaki artış 
toplumsal adaletsizliğin çığ gibi 
büyümesine neden olurken, 
işsizlik seviyesi son yılların 
en yüksek rakamlarına ulaştı. 
TÜİK’in tartışmalı verilerine rağ-
men İŞKUR’un veri yayınlama-
ması işsizliğin hat safhaya ulaştı-
ğı yorumlarına neden olmakta.

SENDİKASIZLAŞTIRMA  
VE OHAL

İşsizlik rakamları, enflasyon 
rakamları gibi sendikalılık oranları 
da şüpheli rakamlara dönüşmüş 
görünüyor. Devlet kurumları 
arasındaki oranlar tam bir analiz 
uzmanlığı istiyor. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
2017 başında yayınladığı toplam 
işçi sayısı 12 milyon 700 bin, 
sendikalı işçi sayısı ise 1 milyon 
547 bin yani yüzde 12,18. 2013 
yılı rakamları ile kıyasladığında 
ise sendikalılık oranındaki yüzde 
54’lük artış gerçekten hem 

düşündürücü hem de gayri ciddi 
görünmektedir. 

DİSK-Ar’ın Ocak 2017 yılında 
yayınladığı sendikalaşma oranla-
rındaki veri başka bir adaletsizliği 
karşımıza çıkarıyor. Bu verilere 
göre resmi sendikalaşma oranı 
yüzde 12,2 iken, fiili sendika-
laşma oranı yüzde 10,1 Toplu İş 
Sözleşmesi kapsamı ise yüzde 
6,5, TİS kapsamındaki özel sektör 
ise sadece yüzde 4,3’tür.

 “MİLLİ GÜVENLİĞİ 
BOZUCU”

AKP Hükümetinin 2002 yı-
lından bu yana alışkanlık haline 
getirdiği grev yasaklamasının or-
tak gerekçesi ise “Milli Güvenlik” 
oldu. Yasaklanan grevlerin ortak 
açıklaması ise Erdoğan’ın yabancı 
yatırımcılara yaptığı konuşma ile 
adeta itiraf niteliğindeydi.

2002 yılında iktidara gelen 
AKP Hükümeti sayısız grev ya-
sağına imza atarak, dikensiz gül 
bahçesi yaratma yolunda önemli 
mesafe kat etti. 



Grevlerin “Milli Güvenlik” gerekçesiyle ya-
saklanması ABD’de 1947 yılında Taft-Hartley 
Yasasıyla gündeme geldi. Türk mevzuatına 
Taft-Hartley’den geçiş yapması ise 15 
Temmuz 1963 tarihinde 275 Sayılı Yasanın 
Meclis’te görüşüldüğü esnada Taft-Hartley 
Yasası’na atıfta bulunulmasıydı. 

Bazı işkollarında grev ertelemesi ve ya-
saklamasına yönelik Anayasa Mahkemesi’nin 
2014 yılında iptal ettiği şehiriçi toplu ulaşım 
ve bankacılık sektöründeki yasaklar, 678 
Sayılı KHK’nın Resmi Gazete’de yayınlanma-
sının ardından tekrar hukuksuz bir şekilde 
uygulanmaya başlandı. 

GREV SEVMEZLER KULÜBÜ
AKP, iktidara geldiği günden bugüne 13 

grev yasağına imza atarken, bunun 5’i OHAL 
dönemine denk gelmektedir. AKP’nin yasak-
ladığı 13 grevin gerekçelerinin arasında “milli 
güvenliği ve genel sağlığı bozucu” ilk sırada 
yer alsa da 20 Mart 2017’de yasaklanan Ak-
bank grevindeki, “ekonomik ve finansal istik-
rarı bozucu nitelikte görüldüğü” gerekçesi de 
iş koluna uygun grev yasağına uydurulmuş-
tur. OHAL sonrası yasaklanan grevlerde ön 
plana çıkan grev Birleşik Metal-İş’in örgütlü 
olduğu EMİS’e bağlı işyerlerinde 20 Ocak 
2017’de başlayan grevinin, Erdoğan’ın da im-
zasının bulunduğu bir kararla ‘milli güvenliği 
bozucu’ nitelikte olduğu gerekçe gösterilerek 
yasaklanması oldu.

AYM’NİN KHK İLE DANSI
OHAL sonrası uygulamalardaki hukuk-

suzluğun her boyutuyla emek alanına yan-
sımaması garip olurdu. Anayasa Mahkeme-
si’nin kararlarına rağmen grev yasaklarının 
uygulanmasına yeni kılıf ise grev erteleme 
oldu. İhraç edilenlerin idari mahkemelerine 
başvuramaması, yetkisizlik ‘komedyası’ 
benzer boyutuyla bu alanda da kendini his-
settirmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin 
varlık amacı ayaklar altına alınırken, kuruluş 
gerekçesi de yok sayılmaktadır. 20 Temmuz 
2016’dan bu yana yayınlanan KHK’ların Ana-
yasa’ya uygunluğu bile “yetkisizlik” gerekçe-
sine toslamaktadır. OHAL, zırhına bürünmüş 
KHK, Anayasa Mahkemesi’nin geçmiş karar-
larını da alt üst etmektedir.

Bugün toplumun tüm kesimlerinin adalet 
haykırışları boşa değildir. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, grev önlüklü fotoğ-
rafının üzerinden çokça zaman geçti. Fakat 
işçilerin sendikalı, toplu sözleşmeli-grevli 
yaşam talebi eskimedi. İşçilerin üzerinde ki 
grev gömleği ise o ilk günkü gibi tertemiz. 
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	 İlk yasaklanan grev 
1 Temmuz 2003’te Türk İş’e 
bağlı Petrol-İş’in örgütlü ol-
duğu Petlas Lastik Sanayi ve 
Ticaret AŞ’deki grevi.

	  8 Aralık 2003’te, 
Kristal-İş üyesi 5 bin 
Paşabahçe işçisinin grevini 
daha başlamadan yasaklandı.

	 Camda yasağın kalk-
masının ardından, Paşabahçe 
işçileri 30 Ocak 2004 günü 
greve yeniden başladı. Ancak 
AKP, grevi ikinci kez ‘milli 
güvenliği bozucu’ gerekçesine 
‘genel sağlık’ gerekçesi ile 
yasakladı.

	 21 Mart 2004’te Las-
tik-İş’in toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleri anlaşmazlıkla 
sonuçlanınca 20 ayrı fabri-
kada 5 binin üzerinde işçinin 
aldığı grev kararı Bakanlar 
Kurulu tarafından yasaklandı.

AKP’nin OHAL’i fırsat 
bilerek yasakladığı 
ilk grev Asil Çelik 
oldu. AKP, toplu iş 
görüşmelerinde 
anlaşmaya 
varılamaması 
üzerine Bursa Asil 
Çelik’te 18 Ocak 
2017’de başlaması 
planlanan grevi 
yasakladı.



İZDERGİ 37

	 1 Eylül 2005’te, Türki-
ye Maden-İş’in örgütlü olduğu 
Erdemir Madencilik’teki grev 
yasaklandı.

	 27 Haziran 2014’te 5 
bin 800 işçinin Şişe Cam’a bağlı 
10 cam fabrikasında 8 gün sür-
dürdüğü grev, ‘genel sağlığı ve 
milli güvenliği bozucu’ nitelikte 
olduğu iddiasıyla yasaklandı.

	 21 Temmuz 2014’te ise 
Bakanlar Kurulu, Çöllolar Kömür 
Sahası işyeri ile Çayırhan Kömür 
İşletmesinde, Türkiye Maden 
İşçileri Sendikası tarafından 

alınan grev kararını, genel 
sağlığı ve milli güvenliği 
bozucu nitelikte olduğu 
gerekçesiyle yasakladı.

	 30 Ocak 
2015’te Bakanlar Kurulu, 

Birleşik Metal-İş’in, aralarında 
Anadolu Isuzu, Demisaş Döküm, 
Federal Mogul, Sarkuysan ve 
Türk Prysmian Kablo’nun da 
olduğu 22 fabrikada uyguladığı 
grevi yasakladı.

	 AKP’nin OHAL’i fırsat 
bilerek yasakladığı ilk grev 
Asil Çelik oldu. AKP, toplu iş 
görüşmelerinde anlaşmaya 
varılamaması üzerine Bursa 
Asil Çelik’te 18 Ocak 2017’de 
başlaması planlanan grevi 

yasakladı.

	 Birleşik Metal-İş’in 
örgütlü olduğu EMİS’e bağlı 
işyerlerinde 20 Ocak 2017’de 
başlayan grev, Erdoğan’ın da 
imzasının bulunduğu bir kararla 
‘milli güvenliği bozucu’ nitelikte 
olduğu gerekçe gösterilerek 
yasaklandı.

	 20 Mart 2017 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanan 
kararla, Akbank grevi ‘Ekono-
mik ve finansal istikrarı bozucu 
nitelikte’ olduğu gerekçesiyle 
başlamadan yasaklandı. Akbank 
grevi, “ekonomik ve finansal 
istikrarı bozucu nitelikte görül-
düğü” gerekçesi ile yasaklanan 
ilk grev oldu.

	 22 Mayıs 2017 tarihli 
Resmi Gazete’de yer alan kararla 
Şişe Cam işçilerinin 24 Mayıs’ta 
başlatacağı grev “milli güvenliği 
bozucu nitelikte olduğu” gerek-
çesiyle başlamadan yasaklandı.

	 Mefar İlaç Fabrikası’nda 
toplu sözleşme görüşmelerin-
den sonuç alınamaması üzerine 
alınan grev kararı Bakanlar 
Kurulu kararıyla yasaklandı. 5 
Haziran 2017 tarihinde alınan 
kararda, “genel sağlığı bozucu 
nitelikte görüldüğünden” ifade-
leri yer aldı.

Grevlerin “Milli 
Güvenlik” gerekçesiyle 
yasaklanması ABD’de 
1947 yılında Taft-
Hartley Yasasıyla 
gündeme geldi. 
Türk mevzuatına 
Taft-Hartley’den 
geçiş yapması ise 15 
Temmuz 1963 tarihinde 
275 Sayılı Yasanın 
Meclis’te görüşüldüğü 
esnada Taft-Hartley 
Yasası’na atıfta 
bulunulmasıydı. 
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Bıçak kemiğe da-
yandı dedin… 
Böyle çıktın yola. 

Bir parti lideri olarak 
değil, yurttaş Kemal ola-
rak… 

Ve ‘tek başıma çıkaca-
ğım’ dediğin yolda, yalnız 
bırakmadı seni halk, yurt-
taşlar, adalete ve özgürlük-
lere susayanlar…

Adalet’e doğru attığın 
emin adımlarda, elinde ki 
‘Adalet’ pankartını sımsıkı 
tutuşun, umut verdi mil-
yonlara. 

Son bir damlaydı aslın-
da bardaktaki suyu taşıran..

Mevzu sadece CHP’li 
bir vekilin tutuklanması 
değildi. 

Esas mevzu, hukukun, 
yargının artık ‘adamına 
göre muamele’ eder duru-

ma gelmiş olmasıydı. 

Yargının artık siyasi 
iktidarın arka bahçesi ko-
numa getirilmiş olması ve 
Adalet’in sadece mahkeme 
duvarlarında yazan bir ke-
limeden ibaret hale getiril-
miş olmasıydı. 

Defalarca kürsüde hay-
kırdın. Adalete olan güveni 
zedelemeyin diye. Olmadı. 

Artık Türkiye’de Adalet 
üzerine kürsüde sarf edile-
cek cümleler kalmamıştı. 

Türkiye’de adalete, 
hukukun üstünlüğüne, yar-
gı bağımsızlığına dair zede-
lenmişlikleri telafi edecek, 
halka umut verecek cümle-
ler tükenmişti. 

Bir partinin genel baş-
kanı olarak aldığınız kararı 
14 Haziran gecesi açıkla-
dınız. 

HÜRRİYETE DOĞRU 
Gün doğmadan, 
Deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. 
Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında, 
İçinde bir iş görmenin saadeti, 
Gideceksin 
Gideceksin ırıpların çalkantısında. 
Balıklar çıkacak yoluna, karşıcı; 
Sevineceksin. 
Ağları silkeledikce 
Deniz gelecek eline pul pul; 
Ruhları sustuğu vakit martıların, 
Kayalıklardaki mezarlarında, 
Birden 
Bir kıyamettir kopacak ufuklarda. 
Denizkızları mı dersin, kuşlar mı dersin; 
Bayramlar seyranlar mı dersin, 
Şenlikler cümbüşler mi? 
Gelin alayları, teller, duvaklar,  
Donanmalar mı? 
Heeey 
Ne duruyorsun be, at kendini denize: 
Geride bekliyenin varmış, aldırma; 
Görmüyor musun, Her yanda hürriyet; 
Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol; 
Git gidebildiğin yere...  

ADALETE
ATILAN

ADIMLAR
Yasin Aksu*

 “9 Temmuz yeniden doğuş, yeni bir umut…”

Omuzlarınızda ki yük her zamankinden daha da ağırlaşmıştır. 

Asıl yürüyüşünüz 9 Temmuz sonrasıdır. Size inanan, size 
güvenen, binler, milyonlar ile.
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14 Haziran akşamının er-
tesinde yürüyüş için ilk adımı 
attığında artık ülkesi için bir 
şeyler yapmak için çabalayan, 
gelecekten endişe duyan bir 
yurttaş, bir baba, bir dede idin. 

Sadece parti örgütüne 
değil, size oy vermemiş, 
yıllardır CHP’nin kapısının 
yakınından geçmemiş birçok 
kesime bir umut, bir hareket 
getirdiniz. 

Bu eyleme karşı çıkan-
lar olduğu kadar, harekete 
geçmek için geç kalındığını 
söyleyen eleştirilerle de kar-
şılaştınız. 

Ama aslında önemli olan 
Adalet talebinin bugün halkta 
nasıl bir yankı bulduğuydu. 

Zorlu yolları, sıcağa, yağ-

mura rağmen yılmadan de-
vam ettiren siz ve arkanızdan 
gelen binler, yüzbinler ve mil-
yonlar ülkedeki Adalete olan 
susamışlığın bir belgesiydi. 

Görmek istemediler. Kü-
çümsemeye çalıştılar. Ama 
aslında mesajı almışlardı. 

Çünkü çok masumane ve 
herkes için çıktığınız bu yolda 
milyonlarla buluştuğunuzda 
alanda sadece partilileriniz 
yoktu. 

Hayatının bir yerinde 
Adalete gereksinim duymuş 
ya da gelecekte Adalete ihti-
yacı olduğunu düşünen mil-
yonlar vardı. Aslında herkes 
vardı. 

Sadece hukuk karşı-
sında adalet istemiyorlardı. 

Ekonomide, sosyal hayatta, 
toplumsal hayatta, eğitimde, 
dinde, sağlıkta, kültürel ha-
yatta… Her yerde, herkes için 
Adalet talebini haykırıyordu 
milyonlar. 

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 
söylediğiniz gibi; “9 Tem-
muz yeniden doğuş, yeni bir 
umut…”

Omuzlarınızda ki yük her 
zamankinden daha da ağır-
laşmıştır. 

Asıl yürüyüşünüz 9 Tem-
muz sonrasıdır. Size inanan, 
size güvenen, binler, milyonlar 
ile.

*Ankara’da Yaşayan İzmir-
liler Derneği Başkanı / İz Dergi 

Ankara Temsilcisi

Adalet’e doğru attığın emin adımlarda, elinde ki
‘Adalet’ pankartını sımsıkı tutuşun, umut verdi milyonlara. 



İZDERGİ40

Ana muhalefet partisi 
Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun baş-

lattığı ve 25 gün süren Adalet 
Yürüyüşü’nün son 4 gününe ta-
nıklık ettim. Ülkenin AKP faşiz-
mine maruz kalmakta olan 25 
yaşında tedirgin bir genci olarak 
orada bulunmak, genç bir ga-
zeteci olarak orada bulunmak, 
tarihe tanıklık etmenin yanı sıra 
özellikle Gezi’den bu yana yut-
kunup bir şekilde kontrol etmek 
durumunda kalarak bastırdığım 
ne varsa ‘hak, hukuk, adalet’ 
nidalarıyla ‘sese gelmesi’ni kıy-
metli buluyorum.

Son bir yılda malum me-
selenin kontrolü ile kurumsal-
laştırdıkları faşizmin tanıklığı, 
Gezi’den bu yana yaşadığımız 
ve maruz kaldığımız; yüreğimin 
ezildiği, ruhumun sıkıştığı, ça-
resizlikten uykularımın kaçtığı 
ve ‘sustuğum’ ne varsa tek bir 
slogana sığmıştı: ‘Hak, hukuk, 
adalet!’

Ana muhalefetten duymayı 
beklediğimiz ama bir türlü du-
yamadığımız ve duyamadıkça 

çıldırdığımız her şey, beklenti-
lerimiz ve haklı eleştirilerimiz 
bir yana; CHP’li bir vekilin tu-
tuklanması üzerine sonunda(!) 
bıçağın kemiğe dayanmasıyla 
atılan bu ‘BÜYÜK’ adım, toplu-
mun yarısının ama’lı/ama’sız 
desteğiyle BÜYÜDÜ.

Nasıl Anayasa Değişikliğin-
de herkesin ‘hayır’ı kendiney-
diyse, Adalet Yürüyüşü’nde de 
herkes kendi ‘hak, hukuk, ada-
let’ talebi için oradaydı.

‘Dışardaki’ gazeteciler, 
Gezi aileleri, Nuriye ve Semih’in 
arkadaşları, taşeron işçiler, 
Roboskili aileler, MHP’liler, Ke-
malistler, Somalı aileler, imzacı 
akademisyenler, HDP’liler, şehit 
aileleri, Feministler, Haziran, 
ihraç edilenler, sanatçılar, ay-
dınlar, avukatlar, öğrenciler, laik 
teyzeler...

HEPİMİZ  
ORADAYDIK BE!

‘Sokağa’ her zaman me-
safeli olan Kılıçdaroğlu; sokağı 
yaşadı ve sevdi. 

Yeşim Yavuzer

BiZ ÜÇ KiŞiYDiK;
 HAK,  HUKUK  VE ADALET!
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25 gün boyunca gündemi 
belirleyen ve milyonlarca insanı 
arkasına alan Kılıçdaroğlu; cesa-
ret ve öz/güven tesis etti.

Halkın ‘hak, hukuk, adalet’ 
talebi; saray ve soytarılarının 
korku iktidarını ve ‘gücünü’ 
yendi.

Ve...
Yürüyüşe katılan yüzbinler, 

mitinge katılan milyonlar göster-
di ki; “Eyyy muktedir; sana ve 
zulmüne boyun eğmiyoruz! Bu-
radayız ve korkmuyoruz!”

Yürüyüşe katılan yüzbinler, 
mitinge katılan milyonlar gösterdi 

ki; “Eyyy Kılıçdaroğlu, işte böyle 
bir şey olabilir!” 

Yürüyüşe katılan yüzbinler, 
mitinge katılan milyonlar gösterdi 
ki; “Cesaret bulaşıcı!”

***
Muktedirin Gezi Direnişi ile 

sertleştirdiği ‘kutuplaştırma’ si-
yaseti, zamanla iktidarın siyasi ve 
ideolojik söyleminin temeli haline 
gelmiş; bugün geldiğimiz noktada 
ise, kendisine karşı olan herkesi 
‘terörist’ ilan ederek düşman-
laştırmak suretiyle toplumu net 
olarak ikiye bölmüştür.

Yaptığı açıklamalarda ‘sokağı’ 

işaret eden Kılıçdaroğlu ve CHP 
yönetiminin bundan sonraki si-
yaseti ve adımları 2019’a giden 
süreçte –artık–  daha kritik. 

Yüzleşmek, hakikati aramak 
ve herkes için ‘hak, hukuk, adalet’ 
mücadelesi vermek; inanç, karar-
lılık ve süreklilik gerektirir. 

Şimdi herkes bir şey bekli-
yor...

Akabindeki 15 Temmuz ile 
sönümlendirilen bu yürüyüş, 
‘toplumun gazı alınsın’ diye ya-
pılmadı ya!

Bakalım bizi ne/ler bekliyor...

Nasıl Anayasa Değişikliğinde herkesin ‘hayır’ı kendineydiyse, Adalet 
Yürüyüşü’nde de herkes kendi ‘hak, hukuk, adalet’ talebi için oradaydı.
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Bir toplumu oluşturan her bireyin 
din, dil, ırk ayırmaksızın birbiriyle 
barışık olmasının adıdır adalet. 

Adaletin olmadığı toplumlarda güven ol-
maz. Devlet ile toplum arasında güvensizlik 
olur. Haksız cezalandırılan insanlar toplum 
için yara olur, vicdan olur.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’da toplumda 
oluşan bu güven ortamının zedelenmesine 
dikkat çekmek, barışık bir toplum oluşması-
na öncülük etmek, haksızlığa uğradığını dü-
şünen insanların sesi olabilmek için ‘adalet’ 
yürüyüşü başlattı. Yürüyüş 15 Haziran’da 
başladı ve 9 Temmuz tarihinde düzenlenen 
adalet mitingiyle Maltepe’de sona erdi. 
Kılıçdaroğlu’nun adalet istemine dikkat çek-
mek için başlayan bu eylem CHP Milletvekili 
Enis Berberoğlu’nun 25 yıla mahkûm edilip 
hapse atılması ardından başladı. Bardağı 
taşıran son damla demişti Kılıçdaroğlu. 

Aslında toplumdaki güven duyguları 
daha önce zedelenmeye başlamıştı. Ör-
neğin, 19 Mayıs tarihinde Sözcü Gazetesi 
muhabiri Gökmen Ulu 15 Temmuz’da Cum-
hurbaşkanı’nın Marmaris’te tatil yapmasını 
haberleştirdiği için, internet sorumlusu 
Mediha Olgun ise haberi yayınladığı için 

gözaltına alınıp, tutuklanmışlardı. 
Hâlbuki Gökmen’in yaptığı haberi 

bir gün önce Marmaris Postası adlı gazete 
yayınlamıştı bile. Ayrıca Veyis Ateş ve Mete 
Yarar’ın 15 Temmuz’un ayrıntılarını anlat-
tıkları ‘Akılda Kalan’ programında Marma-
risli otel işletmecisi Hayrettin Aktepe’nin 
dediği gibi Cumhurbaşkanı’nın Marmaris’te 
tatil yapacağı Marmarisliler tarafından 
biliniyordu. Bilinen ve konuşulanı haber-
leştirmişti Gökmen. Hem de bir gazetecilik 
başarısı göstererek haberleştirmişti. 

Oben Ulu*

                 ADALET,
      GÜVEN, 

ViCDAN…
Gökmen özgürlüğünün son zamanlarında hukuksuzca ve yasalara aykırı 
olduğu iddia edilen rant haberleri yapıyordu.  Bunlardan biride ‘Yandaş 

müteahhit denizi doldurdu, 7 katlı bina dikiyor’ haberiydi. 
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Peki, o zaman niçin tutuklu 
Gökmen Ulu ve Mediha Olgun? 
Muhalif gazetede çalıştıkları için 
mi?

Soruşturmaya ilişkin 6 kez 
savcı değişti. Konuyla ilgili Avu-
kat Celal Ülgen, “Hiçbir savcı 
suç unsuru görmedi, ancak eski 
Batman Savcısı soruşturma 
başlattı” diyor. Peki, yeni atanan 
savcı diğerlerinin göremediği 
neyi gördü. İddianame hazırlan-
dığında hep birlikte göreceğiz. 
Ancak gördüğü bir şey varsa 
eğer iddianame niye hala hazır 
değil? Niye kimse bize cevap 
vermiyor? 

Gökmen özgürlüğünün son 
zamanlarında hukuksuzca ve ya-
salara aykırı olduğu iddia edilen 
rant haberleri yapıyordu.  Bun-
lardan biride ‘Yandaş müteahhit 
denizi doldurdu, 7 katlı bina diki-
yor’ haberiydi. Çeşme’de gerçek-
leşen bu olayın haber yapılma-
sına Urla Sulh Ceza Mahkemesi 
yayın yasağı getirdi. Gökmen bu 
olay sonrası sosyal medyadan 
şu açıklamayı yaptı; “Değerli 
dostlarım; gazetemiz Sözcü’de, 

iktidara yakın müteahhit Mesut 
Sancak’ın İzmir Çeşme’nin cen-
net koylarına yasaları ihlal ede-
rek kondurduğu inşaatları haber 
yapmıştım. Ancak kimse bunlara 
dokunmazken, mahkeme, in-
şaatlarla ilgili haberimize yasak 
getirdi. Halkın haber alma hakkı 
engellendi”

Peki, herkese soruyorum; 
bu olay karşısında ne düşünür-
sünüz? Hâlbuki ki olması gere-
ken hemen konuyu araştırmak, 
haksız ve hukuksuz yapılan bir 
şey var mı diye bakmak değil 
midir? Gazeteci görevini yapar. 
Varsa bir iddia bunu haberleşti-
rir.  Hukuk buradan sonra görevi 
devralır. Yasalara aykırı iş yapanı 
cezalandırır. Eğer burada bir 
hukuksuzluk yoksa toplumun 

vicdanı rahat eder.  

Soruyorum; yurtsever, 
Atatürkçü, halkın haber alma 
özgürlüğüne hizmet eden, hiç 
kimsenin kalemi olmayan, kim-
senin masasında yemeyen, hu-
kuksuzluklara ve yolsuzluklara 
savaş açmış kişiliğiyle bilinen bir 
kişi niçin tutuklanır? Yeri yurdu 
belli olan, adaletten kaçmayan, 
yaptığı haberin herkes tarafın-
dan gazetecilik başarısı olarak 
nitelendiren bir kişi niçin tutuklu 
yargılanır? 

Son olarak; gazetecilik suç 
değildir, Gökmen Ulu ve Mediha 
Olgun gazetecidir. 

*Tutuklu Sözcü Gazetesi 
İzmir muhabiri Gökmen Ulu’nun 

ağabeyi

Cumhurbaşkanı’nın Marmaris’te tatil yapacağı 
Marmarisliler tarafından biliniyordu. Bilinen ve 
konuşulanı haberleştirmişti Gökmen. Hem de bir 
gazetecilik başarısı göstererek haberleştirmişti. 
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19 Mayıs tarihinde Sözcü Gazetesi muhabiri Gökmen Ulu 15 Temmuz’da 
Cumhurbaşkanı’nın Marmaris’te tatil yapmasını haberleştirdiği için, 
internet sorumlusu Mediha Olgun ise haberi yayınladığı için gözaltına 
alınıp, tutuklanmışlardı. Hâlbuki Gökmen’in yaptığı haberi bir gün önce 
Marmaris Postası adlı gazete yayınlamıştı bile. 
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Yüzyılın en sıcak günü 
olarak kayda geçen 1 
Temmuz tarihinde ada-

let yürüyüşüne Antalya’dan benim 
gibi barış bildirisi imzacısı oldukla-
rı için KHK ile işten çıkarılan arka-
daşlarımla birlikte katıldım. 

Amacım adalet yürüyüşüne 
barış talebimizi de katmak ve açlık 
grevindeki Nuriye Gülmen ile Se-
mih Özakça›nın artık çok ciddi bir 
noktaya gelen sağlık durumlarına 
dikkat çekmekti. 

Yürüyüşe sevgili kardeşim 
gazeteci Ahmet Şık’ın nezdinde 
tutuklu gazetecilerin durumuna 
dikkat çekmek için de katılmıştım. 

TELEFON ENGELİ
İstanbul’dan gelen gazeteci 

arkadaşlarla buluşacak ve Sn. 
Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapa-
caktık. Ama sabah yürüyüşe ka-
tıldığım noktada telefon iletişimi 
yoktu; öğleden sonrasına kadar 

da herhangi bir ar-
kadaş ile telefonla 

iletişim kurmak mümkün olmadı. 

Telefon görüşmelerinin kasıtlı 
olarak engellendiğini düşünüyo-
rum; pek çok insan gün boyu aynı 
sorunu yaşadı çünkü. Gazeteci 
arkadaşlarla iletişim kuramadığım 
için buluşamadım ve Kılıçdaroğlu 
ile yapılacak görüşmeye de gide-
medim. “Dışarıdaki Gazeteciler 
İnisiyatifi”nden sevgili Elif Ilgaz ve 
Hilmi Hacaloğlu görüşmeyi ger-
çekleştirdi ve hem tutuklu gaze-
tecilerin durumuna ve hem de 24 
Temmuz’da İstanbul’da Çağlayan 
adliyesinde görülecek Cumhuriyet 
Gazetesi davasının ilk duruşması-
na katılım çağrısı yapma olanağını 
buldu.      

BARIŞ TALEBİ
Kısa bir süre Sn. Kılıçdaroğlu 

ile birlikte yürüdük.  

Kendisine adalet talebinin çok 
önemli olduğunu ama ülkemi-
zin en önemli toplumsal sorunu 
olan Kürt meselesini çözmek için 
CHP’nin öncülük yapmasının öne-

mini, adalet yürüyüşü ile dile geti-
rilen siyasal taleplerin canlılığının 
mutlaka korunması gerektiğini, 
geniş bir toplumsal kabul görecek 
somut taleplere dönüşmesini ise 
çok önemli gördüğümü dile getir-
me fırsatım oldu.

NURİYE GÜLMEN VE 
SEMİH ÖZAKÇA

Yürüyüşe Nuriye Gülmen ve 
Semih Özakça’nın artık geri dö-
nüşsüz bir noktaya doğru giden 
açlık grevine dikkat çekmek için 
de katılmıştım. Ama bu konuda 
AKP hükümeti somut herhangi bir 
adım atmadı ve atmıyor. 

Siyasal iktidar bu iki insanın 
ölümüne gözünü kapatmış du-
rumda. Böyle bir tavır kabul edile-
mez diyoruz ama bu söylemimiz 
besbelli ki hükümet katında bir 
yankı yaratmadı, yaratmıyor ve 
yaratmayacak da. 

Yüzü hayata değil ölüme 
dönük bir siyasal iktidar var işba-
şında. 

Bülent Şık*

TÜRKiYE

      BU YÜZYILIN
   SONUNU
 GÖREBiLECEK Mi?

Bu toplum şiddete, acı ve yıkıma mahkûm değildir, mahkûm 
edilmemelidir. Barışı sağlamak mümkündür. Adalet ve 

toplumsal barış bir arada düşünülmelidir.
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TUTUKLU GAZETECİLERİ 
KONUŞTUK VE TAHİR 
ELÇİ’Yİ ANDIK

Yürüyüş esnasında CHP mil-
letvekili Sezgin Tanrıkulu ve Di-
yarbakır Baro Başkanlığı yaparken 
nasıl gerçekleştiği soruşturula-
mayan, karanlık bir cinayete kur-
ban giden avukat Tahir Elçi’nin eşi 
Türkan Elçi ile karşılaştım. Konu 
tutuklu gazeteciler oldu. Geç-
mişten günümüze ne çok insanın 
adalet talebi ile içinin kavrulduğu-
nu konuştuk. Kardeşim Ahmet’in 
yakın arkadaşı olan Tahir Elçi’yi 
andık.

Yürüyüşün ana talebi adalet 
olsa da sadece adalet talebi ile 
sınırlı bir toplumsal hareketliliğin 
zamanla adaletsizliği daha da 
pekiştireceği kaygısını taşıyorum. 
Adalet ve barış bir arada düşü-
nülmesi, ele alınması gereken iki 
önemli mesele ülkemizde. Adalet 
sistemini düzeltme ve Kürt soru-
nunu ve hatta Suriye’deki savaş 
sorununu barışçı politikalarla 
çözerek toplumsal barışı sağla-
ma iddiası ile ortaya çıkamayan 
bir muhalefetin mevcut iktidarın 
yıkıcı politikaları karşısında du-
rabilmesinin imkânsız olduğunu 
düşünüyorum. 

YAS TUTMAK VE 
BİRBİRİMİZİ ONARMAK

CHP bu sorunu çözebilecek 
bir rol üstlenebilirse çözüm barış 

politikalarını gündeme sokabil-
mek olanaklı olabilir.  Barışçı bir 
çözüm politikasının hem ciddi bir 
toplumsal destek göreceğini ve 
hem de AKP nezdinde büyük bir 
panik yaratacağını düşünüyorum.

Sorunları dile getirme yolla-
rının açılması ve yaşanan ortak 
acılara daha duyarlılıkla yaklaşan 
politikalar geliştirilebilmesi çok 
önemli. Yıllardır üzerimize boca 
edilen hâkim söylemin acıları 
değersizleştirmek üzerine ku-
rulu olduğunu fark etmeliyiz. Bu 
söylemi şiddetle ve bıkmadan 
reddetmeliyiz. Kim olursa olsun 
mağduriyet yaşayan, şiddete ma-
ruz kalmış herkesi görüş alanına 
çıkarmak, yaslarına ortak olmak, 
dertlerini dert edinmek temel me-
selemiz olmalı. Bu politikanın bir 
karşılığı var. Bir hakikat ve adalet 
komisyonu vasıtasıyla geçmişte 
yaratılan bütün mağduriyetleri or-
taya çıkarmalıyız. Önce susanları 

fark etmeli, seslerini duymalıyız. 
Belki böylece, yitip giden hayatları 
anneleri, babaları ve sevdikleri ile 
birlikte anmak; yaslarımızı birlikte 
tutabilmek mümkün olabilecek.

Barışmanın tek yolu birbiri-
mizin yasına saygı gösterebilmek, 
beraber yas tutabilmek değil mi? 
Bu tutum gidenleri geri getirmese 
de kalanları onaramaz mı? 

ADALET YÜRÜYÜŞÜ 
BİR UMUT DALGASI 
YARATABİLİR Mİ?

Adalet yürüyüşü bitti ve 
görüldü ki değişim imkânlarına 
işaret etmenin toplumsal bir kar-
şılığı var. Siyaset geleceğe ilişkin 
gerçekçi umutlar yaratma sanatı-
dır; insanları her şeyin daha iyiye 
gitmesinin mümkün olduğuna 
inandırmadan siyasal bir seçenek 
oluşturmak müm-
kün değil. 

Yapılacak çok şey var ve bu 
çerçevede mevcut siyasal 

durumdan rahatsız irili ufaklı 
pek çok bileşeni bir araya 

getirebilecek bazı somut 
hedefler koymanın çok önemli 

olduğuna inanıyorum. 

Bülent Şık, Türkan Elçi ve Sezgin Tanrıkulu.
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Yapılacak çok şey var ve bu çerçevede mevcut siyasal durum-
dan rahatsız irili ufaklı pek çok bileşeni bir araya getirebilecek bazı 
somut hedefler koymanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Örne-
ğin özgürlükçü bir yeni anayasa taslağının ortaya konması tartışma 
yaratacak ve AKP’nin yıkıcı siyasal tavrına karşı yapıcı ve çok olum-
lu bir örnek teşkil edecektir. Kürt sorununa demokratik çözüm sağ-
layacak bir tartışma sürecinin yeniden başlatılması, parlamenter 
sistemin yeniden inşa edilmesi gibi somut hedefler CHP tarafından 
geniş bir toplumsal katılım sağlayacak şekilde formüle edilebilir 
ve edilmeli de. Bu toplum şiddete, acı ve yıkıma mahkûm değildir, 
mahkûm edilmemelidir. Barışı sağlamak mümkündür. Adalet ve 
toplumsal barış bir arada düşünülmelidir.



İZDERGİ 49

Üstelik sadece ülkemizde de değil; 
içinde yaşadığımız coğrafi bölgede 
barışı tesis edecek politikalar oluştur-
mak ülkemizin ve komşu olduğu diğer 
ülkeler için hayati önemde. 

Meseleye sadece şimdiye kilit-
lenmiş bir bakış açısından değil uzun 
dönemli bir gelecek tasavvurunu man-
zaraya dâhil edecek bir çerçeveden 
bakabilmeliyiz. Peki nasıl?

IRAK, SURİYE VE BİZİ 
BEKLEYEN EKOLOJİK KRİZ…

İçinde olduğumuz süreç yakın 
bir gelecekte daha önce karşı karşıya 
olmadığımız büyüklükte toplumsal 
sorunları ortaya çıkaracak. Ve ne yazık 
ki parlamentoda temsiliyeti olan siyasi 
partiler ortaya çıkacak bu sorunları 
dikkate alan bir siyasal programa sahip 
değil. 

Çok detaya girmeden sadece 
önümüzdeki 25-30 yıl içinde ortaya 
çıkacak ve ülkemizin içinde yer aldığı 
coğrafi bölgeyi derinden etkileyecek 
kuraklık sorununa işaret edeceğim. 
AKP iktidarı döneminde gerçekleşen 
ekolojik tahribatı ve olağanüstü boyut-
lardaki kimyasal kirlenmeyi anlatmak 
ise bu yazının sınırlarını çok aşacaktır.  

Irak o kadar uzun bir zamandan 
beri savaş koşulları altındaki ülkenin 
çok büyük bir kesiminin radyoaktif 
kimyasallardan, ağır metallere çeşitli 
toksik etkili kimyasal maddelerle kir-
lendiği ve olağan bir gündelik hayatın 
örneğin sağlıklı gıda üretiminin çok bü-
yük ölçüde yapılamaz olduğu çatışma-
lar sona erdiğinde daha iyi anlaşılacak. 

Benzeri bir süreç Suriye’de de 
yaşanıyor ve her iki ülke de barış sağ-
lansa da toplumsal hayatı derinden 
etkileyecek ekolojik kirlilik sorunları 
uzunca bir süre devam edecek; üstelik 
iklim krizinin yol açacağı sorunların 
daha da derinleştiği zamanlarda…

BİRLİKTE YAŞAMAK YA DA…
Bu sorunlar ufak tefek sorunlar 

olarak görülmemeli. Kıtlık, kendine 
yetememe, göç ve göçmenlik durumu 
ülkemiz insanlarının da içinde yer aldığı 
en önemli toplumsal meseleler olacak 
yakın bir gelecekte. Açığa çıkacak dev 
sorunları nasıl çözebileceğimiz üzerine 
politikalar geliştirmeliyiz şimdiden. 

Ya birlikte yaşamanın bir yolunu 
bulacağız ya da herkesi tüketecek, 
ciddi yıkıma yol açacak çatışma ve 
savaşlar içinde boğulacağız… Gidişat 
oraya doğru olsa da bu herhalde bir 
kader değildir. Çözüm yolları vardır. 
Ancak önce rejimi bir kurtaralım sonra 
çaresine bakarız şeklindeki bir düşünce 
tarzı büyük bir zafiyettir.

Bu zafiyet bir öngörüsüzlük ve 
yetersizlik durumuna işaret etmekten 
öte; ülkemizin içinde olduğu rejim kri-
zinin gündemi sürekli işgal etmesi ile 
daha çok ve daha yakından ilgili. 

Ama bu kısa yazıda bu konuları ele 
almak olanaksız olduğu için sadece 
şuna işaret etmekle yetineceğim: On 
yıllardır yaşanan ve hepimizi zaman 
zaman çaresizlik içinde bırakan şiddet 
ortamı toplumsal hayatımız üzerinde 
yıkıcı etkileri olan sorunları sürekli 
ötelememize, bir arada yaşama imkâ-
nımızı gün be gün ortadan kaldıracağı 
aşikâr olan meselelerin kolayca göz-
lerden kaçmasına-kaçırılmasına neden 
oluyor. 

Çok daha basit bir örnek vererek 
söylediklerime açıklık kazandırmaya 
çalışacağım: Bu ülkede Kürt sorununa 
barışçıl ve demokratik bir çözüm bu-
lunabilse biz hangi sorunları tartışıyor 
olurduk? Ya da bu sorunu çözemediği-
miz için hangi hayati sorunları tartışa-
mıyoruz? 

Adalet ve barış meselesi en çok da 
bunlarla ilgili kanımca. Fernand Brau-
del tarihi olaylara uzun dönemleri ve 
çeşitli unsurları dikkate alarak bakmak 
gerektiğini; tekil olaylara değil, göre-
ce yavaş değişen ama birbiri ile ilinti 
içinde olup uzun vadede ciddi dönü-
şümlere yol açan olayları anlamanın, 
tasvir etmenin önemli olduğunu söyler. 
Sadece geçmişe değil geleceğe de aynı 
yöntemle bakmalı; bir gelecek tasav-
vuru içinde eyleyen siyasal özneler 
olarak sadece mevcut durumumuza 
dair sorunlar üzerinde değil bizi nasıl 
bir geleceğin beklediği üzerinde de 
düşünmeliyiz. 

Üstelik yavaş yavaş da değişmiyor 
her şey… Dolayısıyla yazının başlığını 
oluşturan “Türkiye bu yüzyılın sonunu 
görebilecek mi?“ sorusu üzerinde dü-
şünmeye değer bir soru.
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Hukuk düşüncesinin en 
temel kavramların-
dan birisi hiç şüphe-

siz “adalet” kavramıdır. Ancak 
tanımlanması en güç hukukî 
kavramlardan birisi de yine hiç 
şüphesiz adalet kavramıdır. İlk 
Çağda buyana pek çok düşünür 
adalet kavramını değişik şekiller-
de tanımlamışlardır. Adalet farklı 
algılayışlarla farklı şekillerde 
geçmişten bugüne kadar uygu-
lanmış, zaman zaman kültür ve 
geleneğe bağlı olarak anlam ve 
uygulaması değişmiş bir kavram-
dır. Adalet, düşüncelerde farklılık 
arz edebilen ama her zaman da 
bir devletin varlığı, devamı ve 
toplumsal düzen için olmazsa 
olmaz, uygulanması gerekli olan 
bir ilkedir. 

Adalet Eski Yunan’dan bu 
yana tartışılagelmektedir. Gü-
nümüzde de adalet kavramının 
herkesçe benimsenilen bir an-
lamı bulunmuş değildir. Aristo, 
dağıtıcı ve denkleştirici adalete 
değinmiş, Grotius adaleti söze 
bağlılık olarak almış, Hobbes, 

sözleşmeye uymamayı adalet-
sizlik saymış, Kant ve Spencer, 
adalete bağlı temel değerin öz-
gürlük olduğunu ileri sürerken, 
Rousseau, bu değerin karşılıklılık 
olduğunu savunmuş, Marx ve 
Engels ise, adalet kavramının ka-
pitalist düzendeki sömürünün bir 
maskesi olduğunu belirtmiştir1

Hukuk düşüncesinde en çok 
tartışılan ve değişik görüşlere ve 
yaklaşımlara en fazla konu olan 
kavramın adalet olduğu şüphenin 
dışındadır.

Düşünürler eski çağlardan 
beri adalet kavramıyla ilgilenmiş-
lerdir. Kutsal kitapların hepsinde 
adalete ve adil olmaya ilişkin 
bölümler bulunur. Eski Yunanlı 
düşünür Platon’a göre adalet en 
yüce erdemlerden biri, insanın ve 
devletin temel davranış kuralıdır. 
Hak ve adaletin güçlüler tara-
fından işlerine gelecek şekilde 
yorumlanabileceğini ve bunun da 
asıl adalet anlayışını bozabilece-
ğini ileri sürmüştür.

Klasik Yunan düşüncesi baş-
langıçta adaleti adaletsizlik olgu-

1 

suna dayanarak belirlemek yolu-
nu izlemiştir. İlk önceleri, toplum 
felsefesinin henüz gelişmediği 
dönemde “adaletsizlik olmasaydı 
insanların adaletin ne olduğunu 
bilemeyecekleri” ileri sürülmüştür. 
Böylece reddetme yoluyla belir-
leme yönteminin benimsendiği 
dikkati çekmektedir. Ancak bu 
yaklaşım özellikle o dönemde 
adalet konusundaki belirsizliği 
bertaraf edecek bir özelliğe sahip 
bulunmuyordu.

Yunan düşüncesinde adalet, 
ahlak ve hukuk kavramları ara-
sında bir ayrım yapılmamış ve 
adalet iyilik sevgisi olarak anla-
şılmıştır.

Adalet, demokrasinin işleyişi 
sağlayan, kişi hak ve özgürlükle-
rini koruyan sistemdir. Genellikle 
adalet, hak ve hukuka uygunluk, 
hakkın gözetilmesi, doğruluk 
anlamına gelir. Haklı ile haksızın 
ayırt edilmesi adaletle sağlanır. 
Adalet kavramı temelde hukuk 
kurallarına uygunluğu içerir. Hu-
kuk düzeninin gerçekleştirmeye 
çalıştığı şey, adalet kavramıdır.

       TÜRKiYE
      ADALETiNi

ARIYOR*

Aydın Özcan**
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Hukuk devleti, onun maddi 
özünü oluşturan hak ve hürri-
yetler ile adalet kavramları, derin 
ve yakın ilişki içinde, birbirlerini 
bütünleyen kavramlardır. Hukuk, 
toplumda adalet değerine yö-
nelmiş bir gerçekliktir. Hukukun 
nihai amacı olan adalet, sair 
amaçlara nazaran daha üstün 
bir konuma sahip bulunmaktadır. 
Hukuk devleti, adaleti gerçek-
leştirebilen devlettir. Adaletin 
olmadığı bir yerde maddi anlam-
da hukuk devletinin varlığından 
bahsedilemez.

Hukuki alanındaki adalet 
kavramı, “insan hakları” öğre-
tisi ile yakın ilişki içerisindedir. 
Adaletin gerçekleştirilmesi, her 
şeyden önce, dil, din, cins, ırk, 
renk, siyasi düşünce, felsefi 
inanç ayrımı yapılmaksızın her 
insana, istisnasız ve eşit olarak 
haklarının sağlanması ile müm-
kündür. Hukuk devletinin ilk 
ödevi; insanlık değerini tanımak, 
korumak ve güvenceye bağlayıp 
geliştirmektir. 

Hukuk devletinin maddi özü-

nü oluşturan hak ve hürriyetlerin 
gerçek anlamda varlığından bah-
sedilebilmesi ve netice itibariyle 
adaletin gerçekleşebilmesi için, 
adil bir hukuk düzenin oluşturul-
ması gerekmektedir. Hukuk dev-
letinin asıl amacı, adil olan hukuk 
kurallarının soyut metinlerde 
kalmaması, bunların, kamunun 
bütün faaliyetlerine hâkim kı-
lınması suretiyle uygulamada 
yaşanır kılınmasıdır.

Yine adalet kavramının ken-
disini sağlamaya dönük olarak 
bağlantılı kavramları irdelemek 
istersek bizi kaçınılmaz bir bi-
çimde demokrasiye varmamız 
gerekmektedir. Hukuk devleti ile 
ilişkili olan ve onunla bütünleşen 
ya da tamamlayan kavramlardan 
birisi de “demokrasi”dir. Hukuk 
devleti ile barışık olan “demok-
rasi”nin birinci temel özelliği, 
iktidarın sınırlı olmasıdır. Anaya-
sal devlet ve hukuk devleti kav-
ramlarının ortaya çıkışının temel 
nedenini iktidarın sınırlandırıl-
ması zorunluluğu oluşturmak-
tadır. Günümüzde demokrasinin 
anlamı ve içeriği de değişmiştir. 

Öyle ki, sadece siyasi gücün ola-
bildiğince geniş ve eşit biçimde 
dağıtılması, yani siyasal anlamda 
eşitlikten ve yine açık, özgür, adil 
seçimlerden ibaret bir kurum, 
kuram ve pratik olarak anlaşılan 
demokrasi, bunlardan çok daha 
fazla bir şey olarak kabul görme-
ye başlamıştır.

Türkiye’nin temel sorunların 
başında demokrasiyi algılama 
sorunudur ve demokrasinin kan 
kaybetmesidir. Demokrasi sade-
ce sandığa gidip seçimlerde oy 
kullanmak değildir. Ancak Türki-
ye’de demokrasi, sadece iktidara 
gelmek için kullanılan bir araç-
tan ibarettir. Siyaset yapanlar 
toplumu bileme, ötekileştirme, 
yandaş kullanma pratiğini geliş-
tiriyorlar. Oysa demokrasi, top-
lumda konsensüslerin oluşma-
sına dönük bir iktidar anlayışıdır; 
bir ahlak sorunudur; karar verme 
tekniğidir.

Bu bağlamda, hem bunları 
ve hem de hukukun üstünlü-
ğünü, kuvvetler ayrılığını, başta 
yaşam hakkı olmak üzere, ifade 

       TÜRKiYE
      ADALETiNi
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özgürlüğünü, din ve vicdan 
özgürlüğünü, örgütlenme öz-
gürlüğünü, mülkiyet hakkını, 
diğer temel hak ve özgürlük-
lerin korunmasını ve güvence 
altına alınmasını temel alan ve 
o nedenle ‘anayasal demok-
rasi’ olarak isimlendirilen yeni 
bir demokrasi algısı ve anlayışı 
gelişmiştir.

Özgürlük, eşitlik, adalet gibi 
niteliksel değerler aynı zaman-
da birer haktırlar. Haklar ahlakı, 
eşitliğe dayanır ve merkezinde 
adalet anlayışı vardır. Hak, 
hukukun tanıdığı ve koruduğu 
çıkardır. Bu çıkar sorumluluğu 
da beraberinde taşır. Hakların 
ahlakiliğinin karşısında sorum-
luluğun etiği vardır. Haklar etiği, 
eşit saygının, ötekinin ve benli-
ğin hak iddialarını dengeleme-
nin bir ölçütü iken; sorumluluk 
etiği, sevgi ve önemseme gibi 
değerlere dayanır ve bunlardan 
beslenir. Adalet ve önemseme 
karşılıklı olarak birbirine bağlı 
olduğu gibi haklar da toplumsal 
sorumluluğa bağlıdır.

Amerikalı siyaset bilimci 
Fareed Zakaria, “Özgürlüğün 
Geleceği/Yurtta ve Dünyada İl 

Liberal Demokrasi” isimli eserinde 
vurgu yaptığı üzere, günümüzde 
demokrasi, “...hem açık, özgür ve 
adil seçimlerdir ve hem de huku-
kun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı 
ilkeleri ile birlikte ifade, toplantı, 
girişim, örgütlenme, seçme, din 
ve vicdan özgürlüğü gibi temel 
hak ve özgürlüklerin tanındığı ve 
güvence altına alındığı, yani siyasi 
iktidarların bu hakları çiğnemeye-
ceği, çiğneyemeyeceği, seçimleri 
kazananın her istediğini yapama-
yacağı, kendi değerlerini ve doğ-
rularını topluma dayatamayacağı, 
her istediği kararı alamayacağı, 
istediğini istediği kişilere vere-
meyeceği bir sistemin kurulması, 
çalıştırılması ve kurumsallaştırıl-
masıdır...”

Demokrasi, insan hakları ve 
özgürlüklerle bir varlık kazanır. 
Demokrasi aynı zamanda güç-
ler ayrılığı ilkesini benimsemek 
demektir.

İnsanlığın ve çağdaş top-
lumların katılımcı, çoğulcu 
demokrasi yanında ulaştığı en 
önemli aşama hukukun üstün-
lüğünün egemen olduğu, insan 
hak ve özgürlüklerine dayanan 
hukuk devletidir.

Hukuk devleti ilkesi, de-
mokratik yöntemlerle yöneti-
mi elde eden yöneticilerin de 
yönetilenler gibi kendilerini 
hukukla bağlı olmasını öngörür. 
Bunun doğal sonucu, hukuk 
devleti ve hukukun üstünlüğü 
ilkesi, devletin tüm eylem ve 
işlemlerinin yargı denetimi-
ne bağlı tutulmasını zorunlu 
kılmaktadır. Kuşkusuz bu de-
netimi yapacak olan yargının 
bağımsızlığı da hukuk devletinin 
temel koşulunu oluşturmakta-
dır. Hukuk devleti ve hukukun 
üstünlüğü kurum, kavram ve 
ilkeleri çağdaş, katılımcı ve 
çoğulcu demokratik toplumun 
temel taşlarını oluştururlar. Bu 
kavramların işletilmediği gü-
nümüz toplumlarında adaletin 
kendisinden söz edilemez.

Anayasal demokrasinin 
bir başka ifadesi, “demokratik 
hukuk devleti” ya da “hukuk 
yoluyla demokrasi”dir. Hukuk 
yoluyla demokrasinin kurulma-
sında anayasa yargısının özel 
bir önemi ve belirleyici bir yeri 
vardır. Hukuk yoluyla demok-
rasinin kurulması, hukukileşme 
sürecinin sonucu ise, hukukileş-

İnsanlığın ve çağdaş 
toplumların katılımcı, 
çoğulcu demokrasi 
yanında ulaştığı en 

önemli aşama hukukun üstünlüğünün egemen 
olduğu, insan hak ve özgürlüklerine dayanan 
hukuk devletidir.
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menin bir görünümü de anayasa 
yargısıdır.

Ünlü hukukçu Plerre Cala-
manderi “Hiç kimse onu bulan-
dırmadığı ve ihlâl etmediği sürece 
hukuk teneffüs ettiğimiz hava gibi 
görünmez ve tutulmaz bir şekilde 
etrafımızı kaplar. Hukuk ancak 
kaybettiğimizi anladığımız zaman 
değerinin farkına vardığımız sağlık 
gibi sezilmez bir şeydir” derken 
daha çok adaletsizliğin olmadığı 
bir hukuk hayatını göz önünde 
bulundurmuştur.

Baroların; hukukun üstünlü-
ğünü ve insan haklarını savun-
mak, korumak ve bu kavramlara 
işlerlik kazandırmak konusunda 
yasal olarak yetkili kılındığı konu-
sunda duraksama bulunmamak-
tadır. 

Bildiğiniz üzere yargının asli 
unsurlarından olan bağımsız sa-
vunmayı temsil eden avukatlar, 
sadece hukuki sorun ve anlaş-
mazlıkların adalet ve hakkaniyete 
uygun olarak çözümlenmesini ve 
hukuk kurallarının tam olarak uy-
gulanmasını sağlamakla görevli 
ve yükümlü değildirler.

Aynı zamanda seküler bir 
entelektüel ve kamusal role de 
sahip biz avukatlar olarak; kamu 
için ve kamu adına mesajı, gö-
rüşü, tavrı temsil etmek, cisim-
leştirmek, ifade etmek, siyasal 
iktidarların ya da muhalefetin, 
başkaca çıkar çevrelerinin insanı 
ve sözcüsü olmamak zorunda-
dırlar.

Yine barolar, sadece avu-
katlık mesleğini geliştirmekle, 
meslek mensuplarının yararlarını 
korumak ve gereksinimlerini 
karşılamakla, meslek düzenini, 
ahlakını, saygınlığını, hukukun 
üstünlüğünü, insan haklarını sa-
vunmakla ve korumakla görevli 
olmayıp; toplumsal değişime ve 
dönüşüme katkı yapmakla, bu 
amaçla, kurulu olanı, var olanı, 
alışılageleni, insani ve siyasal 
ilişkileri, sorgulamakla yükümlü 
olan kuruluşlardır.

Barolar ve avukatlar, bütün 

bu işlevleri yerine getirebilmek 
için; zihinlerinde kuşkucu bir iro-
niye yer vermek, sınırlarda, uçlar-
da dolaşmak, ayakta durup her 
türden baskıcı otoriteye yanıt ve-
rebilecek kadar bağımsız, özgür 
bir ruha sahip olmak, geleneğin 
birikiminden, geleceğe dair yeni 
şeyler keşfedecek yol ve yöntem 
bulmak zorundadırlar.

Barolar ve avukatlar sade-
ce bunları değil, hakikati temsil 
etmek, bazen gerçeğin çığlığı 
olabilmek, toplumsal değişime 
öncülük edebilecek yeni metotlar 
ve devrimci ruhları ortaya çıkar-
mak durumundadırlar.

“Bir ülkede bir tek masum kişi 
cezalandırılmış ise o ülkede herkes 
suçludur” deyimi, özellikle adalet 
dağıtımında görevlilere hitap 
eder. Bundan doğacak ilk sonuç, 
tasada, kıvançta ve uyumda or-
tak kişilerin tam bir dayanışmaya 
ulaşabilecekleridir. Genel inanç-
larımız ne olursa olsun, hâkim, 
savcı, avukat olarak özellikle, belli 
bir “asgari müşterek” de birleşecek 
yetenekteyiz. Bu bağlayıcı, birleş-
tirici ölçü, “hukukun üstünlüğü” ne 
inanmış olmaktır.

Hukukun üstünlüğünü, kuv-
vetler ayrılığını, başta yaşam 
hakkı olmak üzere, ifade özgür-
lüğünü, din ve vicdan özgürlü-
ğünü, örgütlenme özgürlüğünü, 
mülkiyet hakkını, diğer temel hak 
ve özgürlüklerin korunmasını ve 
güvence altına alınmasını te-
mel alan ve o nedenle “anayasal 
demokrasi” olarak isimlendi-
rilen yeni bir demokrasi algısı 
ve anlayışı geliştirme çabamızı 
sürdürmek zorundayız. Bu mo-
del, bir yandan devlet iktidarının 
kullanılmasını sınırlandıran, diğer 
yandan bireysel özgürlükleri ko-
ruyan bir dizi hukuki ve kurumsal 
sınırlama çerçevesinde işleyen 
“anayasal devlet” tir.

Anayasal demokrasilerde, 
diğer bir deyişle anayasal bir dev-
lette, temel hak ve özgürlüklerin 
korunması konusunda başat bir 
öneme sahip olan organ, “yargı 
organı”dır. Onun için yargının 

bağımsız ve tarafsız olması ge-
rekir. Bilindiği üzere yargı bağım-
sızlığı ilkesi yargıçlara tanınmış 
bir ayrıcalık değil, onların taraf-
sızlığını sağlamanın aracıdır. Bu 
tarafsızlıkla siyasal iktidarın birey 
ve toplum üzerindeki baskılara 
set çekebilir ve yol gösterirler. 

Özgürlük, eşitlik, adalet gibi 
niteliksel değerler aynı zamanda 
birer haktırlar. Haklar ahlakı, eşit-
liğe dayanır ve merkezinde adalet 
anlayışı vardır. Hak, hukukun 
tanıdığı ve koruduğu çıkardır. Bu 
çıkar sorumluluğu da beraberin-
de taşır. 

Biz avukatların tarihi insan 
hakları mücadelesi kapsamında 
adalete ulaşmak ve adaleti ger-
çekleştirmek ile geçmiştir. Bu 
mücadelede bugün yeniden daha 
güçlü olmamız için, temel hak öz-
gürlüklerin en üst düzeye çıkarıp 
korunması adına, mücadelemizi 
örgütlü bir biçimde güçlendirmek, 
bilgilerimizi yenilemek ve ortak 
mücadele kanalları oluşturmak 
zorunluluğu ile karşı karşıyayız. 

Ama asıl sorun “adalet” 
için  “hukuk devleti” olma soru-
nudur; “yargının bağımsızlığı” 
sorunudur; “yargıcın tarafsızlığı” 
sorunudur; “hukuk güvenliği” 
sorunudur, “adil yargılanma hak-
kı” sorunudur ve “insan hakları” 
sorunudur.

Ulu önder Mustafa Kemal 
Atatürk diyor ki “herhalde alemde 
bir hak vardır ve hak kuvvetten 
üstündür.” Bu sözlerin anlamını 
içselleştirmiş, bu anlayışa ermiş 
bireylerin ve kamu erkinin Ülke-
mizde çoğalmasını diliyoruz.

*İzmir Barosu ev sahipliğinde 
düzenlenen 11 Nisan 2015 günü 
gerçekleştirilen mitingin ismi

**İzmir Barosu Başkanı, 
Avukat

 Güriz, Adnan;  Adalet Kavra-
mının Belirsizliği, Adalet Kavramı, 
Türk Felsefe Kurumu, Ankara 
1984, s. 5-7
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Değerli Yurttaşlar; devle-
tin kurumsal kimliği her 
yönüyle dejenerasyona 

uğramıştır. Maalesef son yüz yıldır 
karşılaşmadığımız hukuksuz-
luklarla son iki yılda karşılaştık. 
Adalet Yürüyüşü’nün bence baş-
latılmasının nedeni sadece Cum-
huriyet Halk Partisi’nin Milletvekili 
Enis Berberoğlu’nun tutuklan-
ması, hüküm giymesi değildir. 
Ancak bu durum, bardağı taşıran 
son damla olmuştur. Bu nedenle 
yaşanan tüm hukuksuzluklara 
parmak basmak adına, Türkiye’de 

bir ilk olan ve dünya 
tarihine de geçecek, 

bu eylem başlatılmıştır. Hiçbir şey 
yürüyüşün başladığı tarih öncesi 
gibi olmayacaktır.

İKİLİ DEVLET MODELİ 
UYGULANIYOR

Bu fotoğrafa baktığımızda 
1930’larda bir alman hukukçusu-
nun yazdığı ikili devlet kitabında 
Nazi Almanya‘sını anlattığı ve 
adeta Türkiye’nin son yıllarını tarif 
eden ikili devlet anlayışı görül-
mektedir. Yürüyüşün bu anlamda 
ne kadar önemli olduğunu görebi-
liriz. Alman hukukçunun anlattığı 
ikili devlet anlayışı; bir yandan 
hukuk devleti gerçekliliğini koru-

yor, normlar var ve uygulanıyor,  
bir yandan da iktidarın normları 
aşabileceği iptal edebileceği bir 
tedbir devletini barındırıyor.

TEDBİR DEVLETTEN  
KASIT NEDİR?

Şartların gerektirdiği kendi 
ihtiyaçlarına cevap veren her türlü 
kararı normlara bağlı kalma mec-
buriyetinde hissetmeksizin ala-
bilen devlet demektir. Dolayısıyla 
norm devleti ile tedbir devleti bir 
arada varlığını sürdürüyor, yani bu 
rejimin adı ikili devlettir. İktidar tek 
devlet vurgusu yaparken aslında 
iki devlet oluşturmuş durumdadır. 

Şakir Başak*

HİÇBİR ŞEY YÜRÜYÜŞÜN BAŞLADIĞI
                TARİH ÖNCESİ GİBİ OLMAYACAKTIR
    İKİLİ DEVLET MODELİ UYGULUYORLAR

ADALET HERKES iÇiNDiR,

HEMEN GEREKLiDiR
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Fiilen iki devlet, onu kontrol eden 
tek iktidar vardır, mesele budur. 
Tek iktidar iki devlet var ama bu 
iki devlet yan yana, iç içe yürü-
yor.  Nazilerin iktidara yerleşmesi 
bu ikili devlet imkânlarını sonuna 
kadar kullanmalarıyla mümkün 
olmuştur. Bununda esas sağla-
yıcısı Weimar anayasasının ikti-
dara çok geniş yetkiler tanıyan 
olağanüstü  (OHAL) rejimiydi, ikili 
devlet ilelebet sürmüyor belli 
bir noktada bu ikili devlet yapısı 
tekleşiyor ve bu tekleşmede 
diktatörlüğe götürüyor.

Bir diğer nokta da bu top-

lumda var olan kardeşliğin, 
dayanışmanın, hoşgörünün, 
ortak faydanın son 60-70 yıldır 
unutulmuş olması ve bu yürü-
yüşle gün yüzüne çıkmasıdır. En 
çok sevindirici yanı duygudaş-
lığın “Yürüyüşte” dayanışma ve 
paylaşma ile hayat bulmasıdır. 
Ortak paydalarda birleşilmesidir. 
İdeolojik anlayışı, etnik anlayışı, 
mezhepsel, inançsal anlayışı 
bir tarafa bırakarak toplumun 
temelinde var olan ortak fay-
daların yeniden hayat bulması 
açısından bu yürüyüş çok anlam 
ifade etmiştir. Bu yürüyüş mil-
let olarak unuttuğumuz bütün 

ortak değerlerin gün yüzüne 
çıkmasını sağlamıştır. CHP lideri 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun söyle-
diği gibi “Toplum olarak korku 
gömleğini çıkarıp çöp sepetine 
attık. Yalnız olmadığımızı gördük, 
umudumuzu yeniden yeşerttik.” 
İşte bu yürüyüşün millet için ne 
anlam ifade ettiğini Sayın Genel 
Başkanımız bu sözlerle ortaya 
koymuştur. “Adaletin” kimliği, 
partisi, bölgesi yoktur herkes 
içindir, hemen gereklidir. 

*CHP Konak İlçe Başkanı
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< >BORNOVA’DA 
TARIMA ÖNEMLİ DESTEK

Misket üzümü ve Bornova Bamyası fidanları dağıtıldı, eğitimler verildi.

Bornova Belediyesi “Yerelde Kalkın-
ma” hedefi doğrultusunda Misket 
Üzümü ile Bornova Bamyası’nın 

üretiminin yaygınlaşması için  de çalışmalara 
hız verdi. Bornovalıların kendi bahçelerinde 
üretim yapabilmesi için Misket Üzümü fidanı 
ve Bornova Bamyası tohumu ücretsiz olarak 
dağıtılıyor. Ayrıca arıcılık, budama ve aşıla-
ma, tıbbi aromatik bitkiler alanlarında veri-
len eğitimlere de pek çok Bornovalı katılarak 
yeni bilgiler ediniyor.

Son yerel seçimler sonrası Bornova Be-
lediyesi’ne bağlanan eski köy yerleşimlerinde 
yerelde kalkınma hedefleri gerçekleştiriliyor. 
Bir yandan tarımsal üretime destek verirken 
bir yandan da ilçeye ait değerler yaşatılıyor. Bu 
kapsamda dünyaya Bornova’dan yayılan ve 
uluslararası kaynaklarda anavatanı Bornova 
olarak gösterilen “Misket Üzümü” ile ilçenin 
adıyla özdeşleşen “Bornova Bamyası”nın üre-
timini yaygınlaştırmak için çalışmalar yapılıyor. 

Bornova Belediyesi Misket Üzümü 
fidanları ile Bornova Bamyası tohumla-
rını isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak 
dağıtıyor. 2017 yılının ilk altı ayında 402 
misket üzümü fidanı, 11 kilogram da 
Bornova Bamyası tohumu dağıtıldı. Bor-
nova’nın kırsal mahallelerinde meyveci-
liği desteklemek için 564 meyve fidanı 
da çiftçilere ulaştırıldı. Ayrıca arıcılık, bu-
dama ve aşılama, tıbbi aromatik bitkiler 
alanlarında verilen eğitimlere de pek çok 
Bornovalı katılarak yeni bilgiler ediniyor.
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Bornova 
Belediyesi 
Misket Üzümü 
fidanları ile 
Bornova Bamyası 
tohumlarını 
isteyen 
vatandaşlara 
ücretsiz olarak 
dağıtıyor. 2017 
yılının ilk altı 
ayında 402 
misket üzümü 
fidanı, 11 kilogram 
da Bornova 
Bamyası tohumu 
dağıtıldı.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bornova’da tarımsal üretimi 
desteklemenin yanısıra düzenledikleri Kiraz Festivali gibi etkinlikler ve 
Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin kurulmasına ve çalışmasına 
verdikleri desteklerle bu alanda markalar yaratma gayreti içinde olduk-
larını söyledi. Bornova’da üretilen kirazın düzenlenen festivalle daha 
çok kişi tarafından bilinir hale geldiğini söyleyen Bornova Belediye Baş-
kanı Olgun Atila, “Misket Üzümü ve Bornova Bamyası’nın tanıtılması ve 
üretiminin yaygınlaştırılması için de çalışıyoruz. Dağıttığımız fidan ve 
tohumlar her geçen gün ilçemizin daha çok noktasında bize özgü olan 
bu iki ürünün üretilmesini sağlıyor” dedi.

Bu bir ilandır.
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İZMİR’DE YAŞAYAN

fotoğrafçılar



Fotografik Görüş
Sanat, hayata karşı 

duruşunuz, söylemek 
istediklerinizi ifade 
aracınızdır. İyi fotoğraf 
için, iyi bir fotoğraf 
okuru olmalıdır. 
Okumasını bilmediğiniz 
bir dili yazamazsınız. 
Bilmediğiniz bir 
dili konuşamaz ve 
anlayamazsınız. Bana 
göre iyi fotoğrafı yapan 
şey, ışıktır öncelikle. 
Ardından kompozisyonun 
doğru oluşturulması 
gereklidir. İzleyiciye 
bir şeyler söylemeli, 
düşündürmeli ve 

hissettirmelidir. 
Gözlerimizle gördüğümüz 
gibi “sıradan” kaydeden 
görüntüler olmamalıdır. 
Mümkün olduğunca, 
fotoğrafı çekerken 
bitirmeye çalıştığımı 
söyleyebilirim. 

Genel anlamda 
sanatçı; tüm dünyadaki 
gelişmeleri ve evrensel 
değerleri takip edebilen 
bir ağaç gibi olmalı, 
sorgulayan, eleştiren, fikir 
beyan eden tutarlı kişi 
olmalıdır. Bu sanatçının 
topluma sorumluluğu 
gereğidir.

Yrd. Doç. Dr. Alahattin 
Kanlıoğlu
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1970/Bursa/Yenişehir’de doğdum. Trakya 
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bitirdim. Halen İzmir Tepecik Eğ.ve Arş.Hast. de 
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Fotoğrafa 2002 yılında Cengiz Özer’den 
aldığım kursla başladım. 2007 yılında EFSA’nın 
kurucusu rahmetli Günal GÜNGÖR ile tanıştım ve 
derneğine üye oldum. Bir dönem de EFSA yönetim 
kadrosunda yer aldım. Fotoğraf adına bana çok 
katkı sağladı, geliştirdi.

Çok çeşitli bireysel ve karma fotoğraf 
sergilere katıldım. Ulusal birçok ödül ve sergileme 
aldım. Halen dört arkadaşımla kurduğumuz 
ATÖLYEDİ isimli oluşumla fotoğrafa devam 
ediyorum.

İZMİR’DE YAŞAYAN

fotoğrafçılar



Fotografik Görüş
Meslek hayatımda fotoğraf, hayatı algılamamı 

değiştirdi ve anlamlandırmamı sağladı. İlk başlarda 
belgelemek amacıyla çektiğim fotoğraflar, sonraları 
fotoğraflardaki ayrıntıları fark etmemi, var olan ile 
anlatılmak istenen gerçekliğin, detaylarda gizli olduğunu 
fark ettirdi. Bence fotoğraf, yaşamın ve yaşanılanın ta 
kendisi.



BORNOVA’DA KURSİYER OYUNLARI İLE 

KÜTÜPHANE
KURULUYOR

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
her yıl 7’den 70’e yaklaşık 500 
kursiyere eğitim veriyor.  Sezon 

sonunda da Kursiyer Oyunları Festivali ile 
seyirci ile buluşma sağlanıyor. Çeyrek asrı 
geride bırakan BBŞT bünyesindeki kursiyer 
oyunlarını izlemeye gelen seyirciler oyun 
biletlerini bir çocuk kitabı karşılığında aldı. 
Toplanan kitaplarla  Bornova’da bir köy 
okulunda kütüphane kurulacak.



Sezon içinde repertuarındaki oyunları İzmir 
seyircisi ile buluşturmanın yanı sıra verdiği 
tiyatro eğitimi ile de adından söz ettiren Bornova 
Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) sosyal bir projeye 
de imza attı. Kursiyer Oyunları Festivali kapsamında 
sergilenen oyunların biletleri okunmuş bir kitap 
karşılığında verildi. Bornova’da bir köy okuluna 
kütüphane kurmayı amaçlayan proje kapsamında 
festival boyunca yaklaşık 2000 adet çocuk kitabı 
toplandı. Bu yıl 25. Yılını kutlayan BBŞT yakın 
zamanda bir köy okuluna kuracağı kütüphaneye 
“BBŞT 25. Yıl Kitaplığı” adını verecek. Projeye 
katkıda bulunmak isteyen hayırseverler Bornova 

Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’ne kitap 
bağışında bulunabilir. 

Eğitim alan kursiyerlerin kurs bitiminde 
sergiledikleri oyunlarda  profesyonelleri aratmayan 
performans sergilediklerini vurgulayan Bornova 
Belediye Başkanı Olgun Atila; “Bornova Belediyesi 
olarak her yaş grubuna hitap eden çeşitli oyunları 
seyirciyle buluşturuyoruz. Bunun yanı sıra 
açtığımız kurslarda verdiğimiz eğitimlerle bu 
alanda kendini geliştirmek isteyen 7’den 70’e tüm 
vatandaşlarımıza destek veriyoruz. Kurulacak 
kütüphanemiz de çocuklarımıza hayırlı olsun” dedi.

Yeni dönem  
kayıtları başlıyor

Bu arada Çocuk ve 
Gençlik Tiyatrosu Dönemi 
Yaz Kurs Kayıtları da 
1 Ağustos 2017 tarihi 
itibariyle başlayacak.  
Tiyatroseverler kurs 
başvuru kayıtlarını www.
bornova.bel.tr adresinden 
gerçekleştirebilecek.

9 yaşından itibaren 
her yaş grubundan 
tiyatroseverin başvurduğu 
BBŞT tiyatro kursları ekim 
ayından itibaren başladı. 
Merkez sahne olan Sevda 
Şener Sahnesi ile Çamdibi 
Nedret Güvenç Sahnesi 
ve Mevlana Toplum ve 
Bilim Merkezin’de devam 
eden eğitimlere her yaştan 
yaklaşık 500 kursiyer 
katıldı. Genel tiyatro 
tarihi, oyunculuk ve sahne 
eğitimlerinin verildiği 
kurslarda, kursiyerler yıl 
boyunca edindiği bilgiyi 
yetenekleriyle birleştirip 
oyunlarında sergiledi.Nisan 
ayında başlayan festivalde 
11 ayrı grup Türk ve Dünya 
tiyatro eserlerinin önemli 
örneklerini seyirci ile 
buluşturdu.

Bu bir ilandır.



1-24 Ağustos tarihleri 
arasında dünya müziği-
nin birbirinden değerli 8 

müzisyen, yazar, eğitimci, ses tek-
nisyeni, ses, müzik ve kolektif bilinç 
üzerine tecrübelerini paylaşmak 
için Bergama Kolektif Hayal Gücü 
Müzik Merkezi’nde müzisyen ve 
dinleyicilerle buluşuyor. 

“Bergama Kolektif Hayal Gücü 
Müzik Merkezi(BKHMM)”, kişisel 
hikayesini Bergama’ya getirmek 
isteyen tüm dinleyicilere, müzis-
yenlere ve daha da önemlisi; sanat, 
hayat ve doğa ile duyarlılığı olan 
herkese açık bir eğitim habitatı 
olacak. 

BKHMM’nin çalışma alanları 
arasında, ses, müzik ve doğaçla-
manın yanısıra, müzik ve sanat 
vasıtasıyla “Kolektif Bilinç” ve yar-
dımlaşma temaları da bulunuyor. 

MÜZİĞİN DUAYENLERİ 
BU BULUŞMADA 

Atölyelerde,  Reggie Washing-
ton, Timuçin Şahin , Ben Van Gel-
der, Owen Hart Jr, Joris Teepe ve Ali 
Perret gibi ; performans, beste ve 
müzik eğitimi alanında söz sahibi 
olan eğitmenlerin yanısıra, Türki-
ye’nin en önemli ses teknisyeni Alp 
Turaç ve ülkemizin en önemli Rad-
yo yapımcısı ve müzik yazarların-
dan Hülya Tunçağ’ın da katılımıyla 
gerek yetişkinler ile, gerekse ço-
cuklarla çok yönlü interaktif dersler 
yapılacak. 

BKHMM, aktif olarak müzik 
yapma üzerine yoğunlaşmanın 
yanında ; “Dinleme Sanatı” dersleri 
ile de “müzik dinleyicisi kimdir, so-
rumlulukları nelerdir?” soruları için 
farklı bakış açılarına kapı açacak. 

BKHMM, “Bergama Çocuk 
Müzisyenleri Kolektif”, “Dinleme 
Sanatı Atölyeleri” , “Enstrümanta-
listler İçin Atölyeler” ve “Caz Kulüp 
Performans Platformu” olmak 
üzere birbirleriyle ilişkili 4 birimden 
oluşuyor. 

MÜZİĞİ PAYLAŞACAĞIZ 
Gitar, kompozisyon, doğaçla-

ma, sanat ve eğitim direktörü Ti-
murçin Şahin kolektif müzik buluş-
masına ilişkin yaptığı açıklamada , 
“DNA’larında müzik olan şehrimizi, 
farklı müzikal anlayışları ile dona-
tacak atölye çalışmalarıyla dopdolu 
bir ağustos ayı bekliyor. Bergama’lı 
lokal müzisyenlerimiz ve ülkemi-
zin her köşesinden beklediğimiz 
müzikseverlere, dünyaca ünlü caz 
müzisyenleriyle çalışma ve, onların 
tecrübe ve engin bilgilerinden ya-
rarlanma şansını sunuyoruz. Ulus-
lararası usta eğitmenlerin kolektif 
grup dersi formatında ; doğaçlama, 
enstrüman, müzikal hayal gücü ve 
beste üzerine vereceği atölye çalış-
malarına katılım için seviye ve yaş 
bariyeri olmayacak. Müziği payla-
şabilmek adına tüm dinleyenleri ve 
müzisyenleri Bergama’ya bekliyo-
ruz” dedi. 

MÜZİĞİN DUAYENLERİ BERGAMA’DA BULUŞUYOR

BERGAMA KOLEKTİF
HAYAL GÜCÜ MÜZİK MERKEZİ

Eğitmen 
Kadrosu:
Timuçin Şahin:  
Sanat ve Eğitim 
Yönetmeni, gitar, 
beste, doğaçlama
Ben Van Gelder: 
Saksofon
Reggie Washington : 
Elektrik Bas
Ali Perret:  
Piyano
Apostolos Sideris: 
Kontrbas
Owen Hart Jr. : Davul
Joris Teepe : 
Kontrabas
Hülya Tuncağ:  
Radyo Yapımcısı ve 
Müzik Yazarı
Alp Turaç: Ses  
ve kayıt teknisyeni
Katılım koşulları ve 
ayrıntılı bilgi İçin:
www.bergama.bel.tr / 
veya Bergama 
Belediyesi Sosyal İşler 
Müdürlüğü’nden bilgi 
edinilebilir.



Şahin’in Bergama Kolektif Ha-
yal Gücü Merkezi ve programa iliş-
kin değerlendirmeleri ise şu şekilde: 

BERGAMA ÇOCUK 
MÜZİSYENLERİ 
KOLEKTİF

Doğayı ve geleceği yok et-
meden medeniyeti kurgulamanın 
mümkün olduğu gerçeğini kanıtla-
yan Bergama Belediyesi, bu gücünü 
kuşkusuz en çok çocuklarımızdan 
alıyor.

Belediyemiz, çocuklarımızın 
hayal güçleri ve gösterge bilimin 
öğretilerinden faydalanarak; müzik, 
sanat ve dayanışma alanında öncü 
bir projeyle yazı selamlıyor.

Bergama Çocuk Müzisyenleri 
Kolektif ’in kapıları, “7-14” yaş ara-
lığında her çocuğa açıktır. Çocukla-
rımızın; sese, müziğe olan ilgilerini 
güçlendirip, hayal güçleri ve sanat 
duyarlılıklarının nefes almasını sağ-
layacak bir habitat sunmayı amaç-
layan “BCMK”, enstrüman dersle-
rinin yanısıra: klasik müzik, caz ve 
doğaçlama müziğinin gelişimi, ses 
farkındalığı, insan olmayan canlıla-
rın ses algılarıyla da ilgilenecektir.

“ART OF 
LISTENING”/ 
DİNLEME 
SANATI ATÖLYE 
ÇALIŞMALARI

Duyma eylemi bize; sesin 
kaynağı ile sesi algılayan bizler 
arasındaki dinamiklerin hayata 
geçirilmesi olanağını sağlar. 
Dinleme ise, duyma eylemini 
içine alan aktif ve zihinsel bir 
süreçtir. Bu süreç aslında, bizim 
kişisel tarihimiz ve doğamı-
zın yanısıra, insanlık tarihi ve 
kuşaklar boyunca edinilmiş 
alışkanlıklarla da doğrudan 
ilişkilidir.

“Dinleme Sanatı” dersleri; 
müzik dinleyicisi kimdir, so-
rumlulukları nelerdir “ soruları 
için farklı yorumlar ve bakış 
açıları getirecektir.

Dersler, müziğin temel taşı 
olan sesi detaylı bir şekilde 
tanımlayıp anlamlandıracak, 
neyi, neden ve nasıl dinlediği-
mizin, yeni sesler ve müzikal 
yaklaşımlara gösterdiğimiz 
reaksiyonlarla, aşina olup ken-
dimizi güvende hissettiğimiz 
müziklerle olan ilişkilerimizi 
karşılaştıracak atölye çalışma-

larından oluşacaktır.
Dersler sırasında canlı per-

formanslar sunacak olan mü-
zisyenlerle birlikte düşünmeye 
çalışıp; enstrüman-müzisyen 
ilişkisinin fiziksel, zihinsel ve 
duygusal boyutlarına odakla-
nacağız.

Müzisyenlerin performans 
halindeyken sahip oldukla-
rı dinleme alışkanlıklarının, 
müziğin akışına olan etkilerini 
anlamaya çalışacağız. “Din-
leme Sanatı” dersleri aynı 
zamanda “Caz Tarihi”, “Ses 
Kayıt Teknolojisi ve Tarihçesi” 
gibi derslerle de çok yönlü bir 
program sağlayacaktır. Cevap-
larını bilemediğimiz soruları 
birbirimize sorup, doğruluğunu 
varsaydığımız cevaplar kadar; 
kesişen perspektiflerin de aynı 
oranda tartışılacağı bir habitata 
evrilmeyi amaçlayan atölyeler 
ağırlıklı olarak; günümüzdeki 
farklı doğaçlama tavırları ve 20. 
yy’da yeşeren kompozisyonel 
retoriklere yoğunlaşacaktır.

Ustalarla yoğun bir eğitim 
maratonuna girecek çocuklarımız 
ve yetişkin müzisyenlerimizin, 
ustalarla birlikte sahne tecrübe-
lerini yaşayabilmeleri için haftalık 
“Jam Session”lar düzenlenecektir. 
“Entrümantalistler İçin Atölyeler”e 
katılan yetişkinlerimiz ve “Berga-
ma Çocuk Müzisyenleri Kolektif”e 
katılan çocuklarımıza sahne tec-
rübesini, hafta içi ögrendiklerini 
uygulama şansı sunacak olan “Caz 
Kulüp” “Jam Session” ları, birlikte 
müzik yapmanın yanında, çalarken 
birbirini dinleme, müzikal etkilşim 
ve müzikal hayal gücü konularında 
dinleyiciler ile aktif iletişime geçe-
bileceğimiz bir platform olacaktır.

BERGAMA KOLEKTİF CAZ KULÜP-PERFORMANS PLATFORMU
Eğitmen Kadrosu :
Timuçin Şahin : Sanat ve Eğitim Yönetmeni, gitar, 
beste, doğaçlama
Ben Van Gelder : Saksofon
Reggie Washington : Elektrik Bas
Ali Perret : Piyano
Apostolos Sideris : Kontrbas
Owen Hart Jr. : Davul
Joris Teepe : Kontrabas
Hülya Tuncağ: Radyo Yapımcısı ve Müzik Yazarı
Alp Turaç : Ses ve kayıt teknisyeni
Katılım koşulları ve ayrıntılı bilgi İçin: 
www.bergama.bel.tr / veya Bergama Belediyesi 
Sosyal İşler Müdürlüğü’nden bilgi edinilebilir. Bu bir ilandır.
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