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21 Ocak 2015’te kurduk İz Gazete ve İz Dergi’yi...
Bu yıl 2. yaşımızı kutlayacağız. Elinizdeki sayı ise 35. 

sayısı İz Dergi’nin... İzmir...
***

Yeni yıl öncesi özel bir sayı olsun istedik ve ‘Yılbaşı So-
ruları’nı  hazırladık yazarlarımızla. 

Malum, hareketli zamanlar yaşıyor İzmir. Politikacı, 
yönetici, sanatçı, yazar... Onlarca önemli isimden cevaplar 
aldık. Bir kısmı bu hareketlilikte yetişemedi ama onlardan 
da bundan sonraki sayılar için sözünü aldık.

***
‘En önemli gelişme, hiçbir şeyin gelişmemesidir’, ‘Fırtı-

nadan güçlenerek çıkalım’ ‘Referandumdaki sessiz daya-
nışma sürmeli’ , ‘Toplumsal mücadele tükenmedi’  ve ‘2018 
özgürlüklerin yılı olsun’ başlıkları şöyle bir bakınca göze 
çarpanlar. 

2017’nin iz bırakanlarını bu kez ‘misafirlerimize’ sor-
duk. Tartışmasız en çok ‘Adalet Yürüyüşü’ cevabını aldık. 
‘Devam etmeli...’ diyen de az değil tabi...

21 Ocak’ta İzmir Sanat’ta gazetemizin 2. yıl buluşma-
sında ‘İz Bırakanlar 2017 Ödülleri’ni vereceğiz. Birini bura-
dan ve şimdiden ilan edeyim: Adalet Yürüyüşü’nden ötürü 
İzmir milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu...

Diğerleri şimdilik sürpriz olsun. Bir diğer sayıda okur-
sunuz tüm etkinliği.

***
Bu sayıda, Batıgün’ün fotoğrafını, Umut Türkmenoğ-

lu’nun sinema yazısını, Ezgi Serim’in yazısını ve sevgili Be-
kir Yurdakul’un ‘Pencere’sini yayınlayamadık. Önümüzdeki 
sayıdan itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz.

*** 
‘35 Soruda Şehrin Renkleri’ köşesini ise Adalet Yürü-

yüşü’nden bu yana cevap beklediğimiz Mustafa Balbay’dan 
yanıtlar gelemediği için bu yıl epey aksattık. Kendisini bura-
dan teşhir ediyorum :)

***
Yeni  yıl rengarenk olsun.  Daha fazla İzmir olsun.
2. Yaşımız kutlu olsun. 

YENİ YIL, 2. YAŞ...

Ü M İ T  K A RTA L
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Ilkay Akkaya
.

M ü z i s y e n
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umut ve deniz

Ilkay Akkaya

2017’nin en önemli gelişmesi sizce ne-
dir? Neden?

Ülkemiz açısından, Anayasa Deği-
şikliği referandumu ve mühürsüz oylar geçerli sa-
yılarak operasyonun tamamlanması.

2017’de okuduğunuz ve sizde iz bırakan ki-
tap ya da kitaplar oldu mu?

Hasan Ali Toptaş’ın ‘Kuşlar Yasına Gider’ ve 
çıktığından beri dönüp dolaşıp baktığım ’Kurtlarla 
Koşan Kadınlar.’ Yazarı, Clarissa Pincola Estes.

2017’de “Keşke yaşanmasaydı” dediğiniz 
olay oldu mu?

O kadar çok ki. Haksız kamu ihraçları, çocuk 
ezen panzerler, bombalar, savaş, olağanüstü hal, 
Newroz’da Kemal Kurkut’un öldürülmesi, yüzler-
ce korkunç olay. Aysel Tuğluk’un annesinin cenaze 
törenine yapılan iğrenç saldırıyı da ayrıca belirt-
mek isterim.

“2017’de iz bırakanlar” ödülü verseydiniz, 
kime ya da kimlere verirdiniz? Neden? 

Ahmet Şık: Gerçek bir gazeteci kimliğiyle ve 
cesurca geçiyor zamanın içinden. Mide bulandırıcı 
bir tutumla, çıkarları için gerçeğin üzerini örtmeye 
çalışanların ya da susanların karşısında, vicdanın 
sesi olduğu için. Nuriye ve Semih, Veli Saçılık ve 
Acun Karadağ. Zorbalığın karşısında boyun eğme-
dikleri için. Bir de İzmir’den Avukat Arif Ali Can-
gı’ya… Başta Efemçukuru mücadelesi olmak üze-
re, çevre mücadelesindeki kararlığından ötürü…

2017’de olan 2018’de de tekrar etmesini 
ya da devam etmesini istediğiniz şey var mı?

İnsan dışındaki canlıların hakları konusun-
da bir duyarlılık daha görünür hale geldi sanki. 
Bunun çoğalarak devam etmesini çok isterim. 
Referandumla beraber daha görünür hale ge-
len toplumun seküler düşünen kesiminin, belli 
İlkeler etrafında yan yana gelebilmesinin ve 
demokratik bir cephe oluşturmasının bir ta-
rihsel zorunluluk olduğunu düşünüyorum.

-2018’de hayatınızdan çıkmasını isteye-
ceğiniz 2 şey ne olur?

Yılgınlık ve çaresizlik. Toplum bu saiklerle 
hareket ediyor ve bu yüzden temel problem-
ler gözden kaçırılarak, meydan yolsuzluklarını, 
hukuksuzluklarını gizleme gereği bile duyma-
yan kötülere kalıyor.

-İmkânınız olsa 2018’de değiştireceği-
niz 4 şey ne olur?

Yalnızca AKP iktidarının değil, insanı ve 
doğayı mahveden bu sistemin tümden değiş-
mesini isterim en çok. Barınaklara hapsedilen 
tüm hayvanların mutlu bir yuvası olmasını 
çocuklara, hayvanlara, kadınlara şiddet uygu-
layanların toplumdan yalıtılmasını sağlayacak 
tedbirler alınmasını, iyileştikleri gerçek bilim 
insanları tarafından onaylanınca serbest bıra-
kılacakları bir düzenleme yapılmasını isterim. 
Nükleerle ilgili bütün anlaşmalar fesh edilirse 
çok iyi olur.

2018’de doğacak çocuklar için sizden bir 
kaç isim önerisi alabilir miyiz?

Umut ve Deniz 

2017 benim için belirsizliklerin yılıydı.

2018 rengarenk kalabilerek yan yana gele-
bileceğimiz bir yıl olsun isterim.
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Levent 
Üzümcü

Imkanınız olsa 2018’de 
değiştireceğiniz 4 şey ne olur?

1)Yalan
2)Açlık
3)iklimi bozan her şey
4)Dünyadaki tüm diktatörler

2018’de doğacak 
çocuklar için sizden bir 
kaç isim önerisi alabilir 
miyiz?

Deniz, Ada, Batu, 
Ceren, Cansu, Meftun, 
Mahir

2017 benim için 
GAYET İLGİNÇ bir yıldı

2018 benim için 
SAKİN bir yıl olsun 
isterim.

T i y a t r o c u
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  iz bırakanlar ödülünü
Binali Yıldırım’a            verirdim

2017’nin en önemli gelişmesi sizce ne-
dir? Neden?

Bence 2017’de yaşanan en önemli 
gelişme, şaibeli bir referandumla Türkiye Cum-
huriyeti’nin demokratik, laik bir hukuk devleti 
durumunun, başkanlık adlı rejimle değiştirilmek 
istenmesidir.

2017’de okuduğunuz ve sizde iz bırakan 
kitap ya da kitaplar oldu mu?

1Q84’ü okuma fırsatım oldu. Murakami’yi 
hep merak ediyordum, onun dünyasını tanı-
mak ve anlamak istiyordum. Bir maraton gibiydi 
1300 sayfa.

2017’de “Keşke yaşanmasaydı” dediğiniz 
olay oldu mu?

Teker teker ayırmadan, masum insanların 
canına kasteden canilerin yaptığı kıyımlar keşke 
yaşanmasaydı.

 “2017’de iz bırakan” ya da “Altın saat ku-
lesi” ödülü verseydiniz bu kim olurdu? Neden? 

Ben Altın saat kulesi ödülünü İzmir’in yetiş-
tirmediği İzmir milletvekili, değerli siyasetçi ve 
devlet kişisi, sayın başbakan Binâli beye; elekt-
ronik tahta önündeki performansıyla umutsuz-
lara umut, çaresizlere çare olması nedeniyle 
verirdim.

2017’de olan 2018’de de tekrar etmesini 
ya da devam etmesini istediğiniz şey var mı?

Umut.
2018’de hayatınızdan çıkmasını isteyece-

ğiniz 2 şey ne olur?
Yalnızlık ve delice yoğunluk.

T i y a t r o c u
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gökmen           ulu

2017 benim için sürüklendiğim 
fırtınadan güçlenerek çıktığım bir 
yıldır. 2018 benim için halkıma, 
vatanıma, insanlığa ve doğaya daha 
yararlı olabileceğim bir yıl olsun 
isterim. Bütün Türkiye’nin hasret 
kaldığı huzura kavuşmasını dilerim.
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      fırtınadan
güçlenerek
  çıktığım bir yıl oldu

2017’nin en önemli gelişmesi sizce nedir? 
Neden?

Birincisi; 16 Nisan Başkanlık Referandumu. 
“Mühürsüz seçim” nitelemesiyle anılan referan-
dumla Türkiye’nin yönetim biçimi değişti ve par-
lamenter demokrasi sona erdi. İkincisi ise Adalet 
Yürüyüşü. Çünkü iktidarın 20 Temmuz 2016’da 
başlattığı OHAL-KHK sürecinin sancıları 2017’de 
arttı. Referandumdan sonra da had safhaya ulaştı. 
En büyük sıkıntı adaletsizliklerle ortaya çıktı. 19 
Mayıs Sözcü Operasyonu ve bir ay sonra CHP 
Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması 
bardağı taşıran son damla oldu. “Bıçak kemiğe 
dayandı” diyerek, “Herkes için adalet” sloganıyla 
Ankara’dan İstanbul’a  yürüyüşe başlayan CHP 
Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardına her renkten 
milyonlarca vatandaş düştü. Görüldü ki, Türkiye 
hiç bu kadar adalete susamamıştı. Ayrıca ana 
muhalefetin tribünden sahaya inmesiyle halkın 
proaktif siyasete duyduğu özlem de ortaya çıktı. 

2017’de okuduğunuz ve sizde iz bırakan 
kitap ya da kitaplar oldu mu?

Silivri Cezaevi’nde okuyamadığım dünya 
klasiklerini okumuştum. George Orwell’ın 1945 
yılında yazdığı “Hayvan Çiftliği” kitabının, Türki-
ye’nin bu günkü konjonktüründe okunması gerek-
tiğini düşünüyorum. 

2017’de “Keşke yaşanmasaydı” dediğiniz 
olay oldu mu?

Haksızlığa uğramasaydım, uzun süre tutsak 
edilerek benimle birlikte ailem de ıstıraba mah-
kum edilmeseydi keşke…  Mesleki faaliyetleri 
nedeniyle gazetecilerin tutuklanması ve Sözcü 
Operasyonu keşke olmasaydı. Çünkü titiz bir cid-
diyetle sürdürülmesi gereken FETÖ ile haklı mü-
cadeleyi sakatlamak isteyenlerin eline koz verildi. 
Toplumun adalete olan güven duygusu zedelendi 
ve demokrasimiz bir yara daha aldı. Umarım yeni 
yılda bu hatalar tamamen düzeltilir. 

2017’de sizde iz bırakan en önemli olgu nedir? 
12 yaşındaki oğlum Ege Efe ile özgürlükte kavuştuğum an. 
“2017’de iz bırakanlar” ödülü verseydiniz, kime ya da kim-

lere verirdiniz? Neden? 
Ampute Milli Takımı’mıza verirdim. Çünkü kutuplaştırılan ve 

ayrıştırılan, tasada ve kıvançta bile birleşemez hale getirilen bu 
çileli ülkede hepimizin yüzünü güldürdüler, uzun süre sonra ulu-
sumuzu ortak duyguda bütünleştirmeyi onlar başardılar. 

2017’de olan 2018’de de tekrar etmesini ya da devam 
etmesini istediğiniz şey var mı?

Umut. 
2018’de hayatınızdan çıkmasını isteyeceğiniz 2 şey ne 

olur?
Hiçbir şey. Kişisel hayatımdan memnunum. 
İmkânınız olsa 2018’de değiştireceğiniz 4 şey ne olur?
Adalet, cumhuriyet, demokrasi ve barışı yeniden tesis etmek.
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Selin Sayek Böke
C H P  P M  ü y e s i

 i z m i r  m i l l e t v e k i l i

2017’nin en önemli gelişmesi sizce nedir? 
Neden?

Milyonlarla, aydınlık Türkiye hayalinde ve bunun 
mücadelesinde ortaklaşılmış olması. Gayrimeş-
ru sonuçlanan referandumun sürecinde yaşatılan 
demokrasi buna en güzel örnekti. O aydınlık Türki-
ye’nin toplumsal sözleşmesinin demokrasi üzerine 
kurulması gereğini demokratik haklarını kullanarak, 
referandum kampanyasında yaşatanlar bence 
2017’nin en önemli gelişmesinin ortağı oldular.
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Selin Sayek Böke

2017
mücadele
yılıydı 

2017’de okuduğunuz ve 
sizde iz bırakan kitap ya da kita-
plar oldu mu?

Kitaplar, tiyatro, müzik, 
2017’nin sığınağı oldu yine.

Heinrich Geiselberger’in 
‘Büyük Gerileme’ kitabıyla 
demokrasi için, gerilemeye dur 
demek için mücadele etmem-
iz gerekliliğini; Tayfun Atay’ın 
‘Görünüyorum o Halde Varım / 
‘Meşhuriyet Çağı”nda Kültür ve 
İnsan’daki bugün anlatısında kafa 
yormanın gerekliliğini; Zekeriya 
Temizel’in ‘Çekerek kıyılarına’ ki-
tabindaki Anadolu’nun Cumhuri-
yet tarihinden yeniden yeniden 
öğrenmenin ufuk açıcılığını; Talin 
Azar’in ilk kitabı ‘’Kuklacı’’da 
birlikte büyüdüğüm kuzenimin 
hayal dünyasına ortaklaşmanın 
heyecanının ötesinde, bir şeh-
rin ara sokaklarında zamanlar 
arası bir yolculuğa çıkmanın 
tadını yeniden hatırlamaktan 
çok zevk aldım. Hepsi ve daha 
birçok okuduğum kitap bende 
iz bıraktı… İyi ki kitap var, iyi ki 
edebiyat var, iyi ki sanat var.

2017’de “Keşke yaşanmas-
aydı” dediğiniz olay oldu mu?

Çok oldu, olmaz mı? Re-
ferandum gecesi yaşanan gayri-
meşruluk, o gece bu ülkenin te-
mel değerlerinden sandık seçim 

güvenliğine, demokrasisine di-
namit konuldu. Sonuç da gay-
rimeşru bir sonuç oldu. Hala bu 
gayrimeşruluğu yaşıyoruz. Ayrı-
ca KHK’larla akademiden atılan 
bilim insanları, OHAL’in devamı, 
hapse atılan gazeteciler, millet-
vekilleri… 2017 maalesef bun-
larla hatırlanacak.   

 “2017’de iz bırakanlar” 
ödülü verseydiniz, kime ya da 
kimlere verirdiniz? Neden?

Bir kişiye değil, demokrasi 
için tüm baskıya rağmen referan-
dumda çalışan herkese verirdim. 
Onlar demokrasiye bugünden 
Türkiye’de nefes verenler old-
ular, üstelik bu kadar baskıya, 
bu kadar korkutmaya rağmen. 
Tüm korkusuz ve tüm umudunu 
yitirmeyen, aydınlık bir gelecek 
hayalini yaşatan ve mücadelesi-
ni verenler, milyonlar yani… Bu 
ödülü hakediyorlar.

2017’de olan 2018’de de 
tekrar etmesini ya da devam 
etmesini istediğiniz şey var mı?

Bu ülkeye, demokrasiye, ge-
leceğe inanmış her kesimden her 
düşünceden milyonlarca insanın 
tek adam rejimine karşı “hayır”-
da birleşmiş olması ve bu hayır 
gücünün, sonuç nasıl bir gayri-
meşrulukla değiştirilmiş olursa 
olsun, gerçekte kazanmış olması.

2018’de hayatınızdan çık-
masını isteyeceğiniz 2 şey ne 
olur?

Sadece 2 şey mi? (gülüyor) 
Bu ülkenin hayatından çıkması 
gereken çok sayıda eşitsizlik, 
haksızlık var. Hak hukuk adalet 
diye bunu kastediyoruz. Haksı-
zlıkları hukuksuzlukları olağan-
laşmış halinden, bu ülkenin rutini 
olmaktan çıkarmayı… Bunlar çık-
tığında hepimizin hayatları da el-
bette bizim ve çocuklarımızın ha-
yatları da geleceğe daha umutlu 
bakan, daha özgür daha mutlu 
bir hale gelecek.  

İmkânınız olsa 2018’de 
değiştireceğiniz 4 şey ne olur?

Hepimiz için ülkemiz için, 
çocuklarımız için, değiştirmek 
isteyeceğim çok fazla şey var. 
Değiştireceğiz de… Örneğin ilk 
başta OHAL, KHK’larla yaratılan 
hukuksuzluklar, göz göre göre 
yapılan yolsuzluklar, insanlığın 
ve elbette bu ülkenin de temel 
değerlerini yok eden anlayış…

2018’de doğacak çocuklar 
için sizden bir kaç isim önerisi 
alabilir miyiz?

Özgür, Umut, 
Neşe, Bilgi, Can

2018
özgürlük
yılı olsun 
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HÜSEYİN
MUTLU

AKPINAR
2017’de ‘Keşke yaşanmasaydı’ dediğiniz olay oldu mu?
Ne yazık ki “keşke olmasaydı” sözünü her gün ve defalarca söyle-

mek zorunda olduğumuz bir süreçten geçiyoruz. Yobaz çeteninin darbe 
kalkışması ve sonrasında yaşananlar, her biri yüreğimizi dağlayan şe-
hitlerimiz, terör belasının çaldığı yaşamlar ve zamanlar, bilim kültür ve 
sanat alanında her gün biraz daha geriye gitmemiz, dile ve tavra yapışan 
şiddet, kadın cinayetleri, çocuk gelinler, eğitimdeki perişanlıklar ve 
gericileştirme örnekleri, vicdan kanatan hukuk ve adalet uygulamaları, 
iş ve ekmekleri için açlık grevine zorunlu kalan insanlar, bitmek bilmey-
en yolsuzluk hırsızlık talan örnekleri, basın ve insan haklarına yönelik 
ihlaller, nihayet ülkemiz onurunun uluslararası ya da başka ülkelerin 
mahkemelerinde sorguya çekilmesi, emek ve hak ihlalleri. iç karartmak 
istemem, bütün bunlar dünyanın en güzel ülkesinde keşke yaşanmasaydı.
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hem okudum  
hem de yazdım

2017’de okuduğunuz ve sizde iz bırakan kitap 
ya da kitaplar oldu mu?

Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Söylev”ini yeniden okudum. Bu deha 
ürünü yapıtı, çocuklarımıza ve gençlerimize de 
armağan ettik. Yerel yönetim, ekonomi, siyaset ve 
tarih konulu kitaplar zaten her zaman başucumda 
duruyor. içim daraldıkça, şiir kitaplarına 
başvuruyorum. Güncel yayınları, olabildiğince 
izlemeye çalışıyorum.  Bu arada okumakla 
kalmayıp, “Bir Başkan, Bir Şehir, Bir Aşk” adlı, 
yaşamımı, siyasal mücadelemi, Karşıyaka Belediye 
Başkanı olarak yerel yönetime bakışımı, işlerimizi, 
ülkemize ait gerçekleri ve düşlerimi anlatmaya 
çalıştığım bir kitap yazdım. Uzun bir emek ürünü 
olan kitabım kısa sürede 6. Baskıya ulaştı. Bu 
anlamda önemli bir boşluğu doldurduğuna ve 
örnek oluşturduğuna inanıyorum.

2017’nin en önemli gelişmesi sizce nedir? Neden?
Hak, hukuk, adalet kavramlarının ve demokrasinin 

değerinin yeniden anımsanmasıdır. Yıpranan, yorulan ve 
bütün bu olumsuzlukları hak etmeyen bir ülkemiz, Türkiye 
Cumhuriyetimiz var. Yeniden bu coşkuyu yaşam biçimine 
dönüştürmenin birinci koşulu, sözünü ettiğim kavram ve 
değerlerin bir an önce yaşamımıza, siyasete ve ülke yöne-
timine egemen olmasından başka çaremiz yok. Çok kan 
kaybettik, hatır ve hatıralara çok saygısızlık ettik ve daha 
da önemlisi her alanda insanlık bahçesinin karanlıklarına 
doğru çekilme tehlikesiyle yüz yüzeyiz. Onurlu hiçbir ülke, 
bu hazin gerçeklikle yaşayamaz ve varlığını sürdüremez.

“2017’de iz bırakanlar” ödülü verseydiniz, kime ya 
da kimlere verirdiniz? Neden? 

Yukarıda saydığım olumsuzluklara direnen, demokra-
si ve hukuk adına mücadele eden, bu nedenle bedel öde-
mek zorunda kalan, inadına umut ve mücadele bayrağını 
düşürmeyen, kalemiyle işiyle düşüncesi ve eylemiyle 
“umut tükenmez” diyen herkes bu ödüle layıktır. Biz 
kendi ölçeğimizde, Basın Özgürlüğü Ödülünden Attila 
İlhan Şiir Ödülüne, bu değerlerin temsilcilerinin adlarını 
sokaklarımıza, meydanlarımıza, parklarımıza vererek, 
üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz.

2017’de olan 2018’de de tekrar etmesini ya da de-
vam etmesini istediğiniz şey var mı?

”İs değil, iz bırakan” her onurlu yürüyüşün, çalışkan-
lığın ve ortaya konan eserlerin devam etmesi, ülkemiz için 
yaşamsal öneme sahiptir.

2018’de hayatınızdan çıkmasını isteyeceğiniz 
2 şey ne olur?

Ülkemin başına dert olan her şeyin bitmesi ve 
geri dönmemecesine bu güzel coğrafyadan çekip 
gitmesi, bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak en 
büyük dileğimdir.

Bir belediye başkanı olarak, Karşıyaka’ya aşkla 
hizmet ederken önümüze çıkan ve bizi örseleyen 
yasa, mevzuat, ön yargı, bilgi ve bilinç yoksunluğu 
gibi engellerin, belediyeleri hala rant kapısı olarak 
görenlerin ve kirli siyaset hokkabazlarının ha-
yatımızdan çıkmasını ne çok isterim.

İmkânınız olsa 2018’de değiştireceğiniz 4 şey 
ne olur?

   1.Algısızlık ve bilinçsizlik,
   2.Vicdansızlık, ahlaksızlık, yalancılık,
   3.Cehalet, gericilik, duyarsızlık,
   4.Başta Cumhuriyet değerleri olmak üzere, 

tarihe, coğrafyaya ve doğaya karşı yabancılaşma 
ve “Üç Maymun” zihniyeti.

2018’de doğacak çocuklar için sizden bir kaç 
isim önerisi alabilir miyiz?

Umut, Devrim, Emek, Filiz, Deniz, Kardelen, 
İzmir…

Hepsine şimdiden güzel bir Türkiye, yaşanası 
bir dünya ve onurlu bir yaşam dilerim.

2017 benim için çalışmanın, başarmanın ve 
karşılığını hemşerilerimin gözlerinde okumanın 
yılıdır.  2018 benim için Karşıyaka için, ülkem için, 
tüm insanlık için kurduğum düşlerin gerçekleşme 
yılı olsun isterim.
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Levent Piristina .
mücadeledevam etmeli

B u c a  B e l e d i y e  B a ş k a n ı

2 017’nin en önemli gelişmesi 
sizce nedir? Neden?

Adalet Yürüyüşü. Ülke-
mizin içinden geçmekte olduğu ciddi 

süreçte toplumun tüm kesimlerini uzun 
zaman sonra ilk kez ortak bir amaçta 

buluşturan dünyanın en barışçıl eylemi 
olması nedeniyle bence yılın değil son 

yılların en önemli gelişmesidir bu tarihi 
yürüyüş. 

2017’de okuduğunuz ve sizde iz 
bırakan kitap ya da kitaplar oldu mu?

Nutuk.
2017’de “Keşke yaşanmasaydı” 

dediğiniz olay oldu mu?
2017 yılında dünya üzerinde 

“keşke yaşanmasaydı” dediğimiz pek 
çok olay olmuştur. Ancak bir Bucalı 

olarak geçtiğimiz yıl Anneler Günü’nde 
yaşanan ve 24 hemşerimizi toprağa 

verdiğimiz kaza içimizi o kadar yaktı ki 
2017’ye baktığımda “keşke” dediğim 

olay o dur. 
 “2017’de iz bırakanlar” ödülü 

verseydiniz, kime ya da kimlere verir-
diniz? Neden? 

Tarihi Adalet Yürüyüşü’nün mima-
rı,  Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu…
2017’de olan 2018’de de tekrar 

etmesini ya da devam etmesini istedi-
ğiniz şey var mı?

Adil bir toplum düzeni için toplu-
mun tüm kesimlerinin verdiği müca-

delenin kararlılıkla devam etmesini 
isterim.
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Adil
gelir dagılımı-

DÜNYAYA 
BARIŞ 

GETİRMEK
İSTERDİM

2018’de hayatınızdan çıkmasını iste-
yeceğiniz 2 şey ne olur?

Savaşlar ve emperyalizm
İmkânınız olsa 2018’de değiştireceği-

niz 4 şey ne olur?
Çocuk tacizlerinin bitirmek, kadına 

şiddetin sona erdirmek, adil gelir dağılımı 
sağlamak, dünyaya barış getirmek 

2018’de doğacak çocuklar için sizden 
bir kaç isim önerisi alabilir miyiz?

Umut, Barış, Özgür, Adalet

2017 benim için 
UMUT yılıdır. 

2018 benim için BARIŞ 
yılı olsun isterim.



Kişiye özel program uygulama
Özel Dersler

Çocuklara özel
 Çocuk Jimnastiği

Çocuklara özel Yüzme kursları
Sağlık kulübü dahilinde yüzme 

havuzu, sauna
Tüm genel alanlarda Wi-Fi

Haftalık Beden Ölçümü
Profesyonel Ekip

Spor sağlıklı 
yaşamanın 
en önemli 
yoludur

www.hilifesport.com Mustafa Kemal Mahallesi Yüksek Vadi AVM 6755 SK. 
NO:68 B/12 Karşıyaka / İzmir 0 232 370 11 33 - 34  0 549 646 20 28
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           Murat          Bakan  

İmkânınız olsa 2018’de 

değiştireceğiniz 4 şey ne 

olur?

Dile benden ne dilersen 

diye düşünerek cevap 

vereyim.

1. Dünya’da savaşları 
bitirmek isterim.

2. Yoksulluğu sona 
erdirmek isterim.

3. Dünya’nın yeniden 
canlı cansız tüm doğanın 

korunduğu ve tahrip 
olmadığı bir hale gelmesini 

dilerim.  

     4. Yeryüzünün aşkın    

         yüzü olmasını dilerim.

2018’de doğacak 
çocuklar için 
sizden bir kaç 
isim önerisi 
alabilir miyiz? 

En sevdiğim 
isimleri 
sıralayayım: 
Selin, Yiğit, Derin

2017 benim için 
savaş, kan, gözyaşı 
yılıdır.
 
2018 benim için 
BARIŞ yılı olsun 
isterim.

C H P  i z m i r  m i l l e t v e k i l i
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2017 insanlık için   
 kötü bir yıldı

2017’nin en önemli gelişmesi sizce 
nedir? Neden?

Soruyu 2017’nin en önemli gelişmesi 
değil, en önemli olayı olarak anlıyorum. 
Zira gelişme pozitif bir değerlendirmedir 
ve Türkiye’nin içinde bulunduğu OHAL 
koşulları ve siyasi iklim düşünüldüğünde 
pozitif bir değerlendirme yapmam müm-
kün değil. 2017’nin  Türkiye ve dünya açı-
sından önemli olaylarını ise birbirinden 
ayrı ayrı değerlendirmek gerekir.

2017’nin en önemli olayı kuşkusuz 
16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referan-
dumdur. İktidarın 2012 yılından itibaren 
sol ve sağ liberaller desteğini de almak 
sureti ile bilhassa, ilk yıllarında askeri 
vesayete son verme, sivilleşme, demok-
ratikleşme, AB ile bütünleşme söylemleri 
ile merkez medyadan ldığı müthiş destek 
ile sonrasında ise parti devlete dönüşmek 
ve kendisine muhalefet edebilecek tüm 
yapıları sindirerek inşa ettiği (de facto) 
Saray Rejimi’ni meşru zemine taşımak 
için yaptığı referandum onlarca farklı olay 
içerisinde tarihsel olarak en önemlisidir. 
Saray rejimini destekleyen iki siyasi par-
tinin 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 
almış olduğu toplam % 61 küsür oya rağ-
men OHAL koşullarında devletin tüm ola-
nakları ve asimetrik medya gücü ile gittiği 
seçimde mühürsüz oylara rağmen resmi 
olarak yüzde 50’yi ama gerçekte yüzde 
50’yi bulamadığı halde parlamenter de-
mokrasiyi sona erdiren referandumu dü-
şünmek gerekir.  

2017’de okuduğunuz ve sizde iz bı-
rakan kitap ya da kitaplar oldu mu?

Çok sayıda kitap okudum ancak bun-
ların içerisinde aynı yazara ait iki kitabın 
beni en çok etkileyen kitap olduğunu ra-
hatlıkla söyleyebilirim. Yuval Noah HA-
RARİ’nin insanın işbirliği yapma yetene-
ği ile evrimini anlaşılır bir dille anlattığı 
Hayvanlardan Tanrılara Sapiens kitabı ile 
Homo Deus – Yarının Kısa Bir Tarihi adlı 
kitaplarıdır.

2017’de “Keşke yaşanmasaydı” dediği-
niz olay oldu mu? 

 Trump’ın ABD Başkanı olmasını dünya 
için riskli buluyorum, Türkiye’de ise parla-
menter demokrasiyi sona erdiren ve saray 
rejimini meşruiyet kazandırmanın en en 
önemli adımlarından birisi olan gayri adil re-
ferandum için hiç yaşanmasaydı diyebilirim. 

“2017’de iz bırakanlar” ödülü verseydi-
niz, kime ya da kimlere verirdiniz? Neden?

 Türkiye’de Kemal KILIÇDAROĞLU’na 
dünya siyasi tarihine geçen adalet yürüyüşü 
dolayısıyla verirdim. Dünya’da ise  Massac-
husetts Institute of Technology’de (MIT) Prof. 
Dr. Xuanhe Zhao ve ekibinin 3D yazıcıda ge-
netiği değiştirilmiş canlı hücreleri mürekkep 
gibi kullanarak üç boyutlu baskı yapmasını 
iz bırakacak bir bilimsel adım olarak görüyo-
rum. Bu yüzden o ekibe de bu ödülün veril-
mesi gerekir.

2017’de olan 2018’de de tekrar etme-
sini ya da devam etmesini istediğiniz şey 
var mı?

2017 yılı insanlık için kötü bir yıldı ancak 
enerji ihtiyacının fosil yakıtlara bağlı kalma-
ması ve yenilenebilir enerji kaynakların-
dan enerji üretimi kullanımı konusunda çok 
önemli bilimsel gelişmeler oldu bunun de-
vamının gelmesini diliyorum umarım insan-
lık çok kısa bir sürede enerji ihtiyacını temiz 
kaynaklardan karşılayacaktır.

2018’de hayatınızdan çıkmasını isteye-
ceğiniz 2 şey ne olur?

Şimdi ve 2018’de iktidar partisi ve onun 
Genel başkanının demokratik yollarla hayat-
larımızdan çıkmasını diliyorum. Bu erken se-
çimle mi olur bilemem ama bunu isterim. 
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  Zeynep 
       Altıok
C H P  G e n e l  B a ş k a n  Y a r .  i z m i r  m i l l e t v e k i l i

2018’de hayatınızdan 
çıkmasını isteyeceğiniz 

2 şey ne olur?

Cevabını hepimizin 
bildiğiniz bir soru bu.  
OHAL ve örgütlü saf 

kötülük…

İmkanınız olsa 2018’de 
değiştireceğiniz 4 şey ne 

olur?

Başkanlık, tek adam 
sisteminden, demokratik 

parlamenter sisteme 
geçilmesi,

Rantsal yıkımların, kentsel 
yok oluşların yerine 

modern, çağdaş, doğayla 
uyumlu, estetik ve tarihe 
saygılı kentleşme anlayışı

Gelir adaletsizliği yerine 
ekonomik ve kültürel 
hayatta sosyal adalet

Hayvanları Mal 
statüsünde gören 

5199 sayılı kanunda, 
hayvanların “mal” değil 

“canlı” olduğunu belirten 
maddenin geçmesi

2018’de doğacak 
çocuklar için sizden bir 
kaç isim önerisi alabilir 

miyiz?

Berkin, Toprak, Güneş, 
Dilan...

2017 benim için Adalet 
Mücadelesi yılıdır

2018 benim için tek 
kelimeyle BARIŞın yılı 

olsun isterim  

Adalet, demokrasi, eşitlik, 
laiklik, birlikte yaşama ve 
kardeşlik kavramlarının 
tümünü barındıran çok 
anlamlı bir tek kelime! 
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Yılın haklı davası ödülünü 
NURiYE ve SEMiH’e             
verirdim

C H P  G e n e l  B a ş k a n  Y a r .  i z m i r  m i l l e t v e k i l i

2017’nin en önemli gelişmesi sizce nedir? Neden?
Kesinlikle Adalet Yürüyüşü…
Türkiye ve dünya demokrasi tarihine kara bir leke 

olarak geçen Başkanlık Sistemi oylaması, ülkemizin ve 
halkımızın geleceği açısından en önemli kırılmalardan 
birisi oldu. 3 Milyon mühürsüz oyun yasaya aykırı bir 
şekilde geçerli sayılması sonrası evet oylarının artırıl-
ması ile aslında halkın onaylamadığı bir rejimin halka 
rağmen dayatılması toplumu neredeyse ikiye böldü. 
İktidarın ayrımcı politikaları, eğitimin gericileştirilme-
si, işsizlik, gelir adaletsizliği ve şiddet sarmalında bir 
yönetim anlayışıyla korkutulmuş, sindirilmiş ve ezilmiş 
bir toplum yaratıldı. 

Demokrasi, laiklik, eşitlik, özgürlük talepleri olan 
bütün muhalif kesimlere yapılan baskı, seçilmiş beledi-
ye başkanları ve milletvekillerinin tutuklanması, OHAL 
ve KHK’lar eliyle haksız, hukuksuz ve soruşturmasız 
gelen ihraçlar tüm toplumda adalet beklentisinin çığlık 
haline gelmesine neden oldu.

Cumhuriyete, Atatürk’e ve laikliğe saldırılar arttı. 
Demokrasi rafa kaldırıldı. Yoksulluk ve yolsuzluk ülke-
mizin tarihinde görülmemiş şekilde yayıldı. Organize 
kötülük bu iktidar döneminde olduğu kadar hiç hakim 
olmamıştı.

Adalet Yürüyüşü işte böyle bir süreçte ortaya çıktı. 
Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı bu 
yürüyüş sadece Türkiye demokrasi tarihine altın harf-
lerle geçmedi, dünya demokrasi tarihinde de çok önemli 
bir yeri olacak. Adalet yürüyüşü tüm topluma nefes 
aldırdı, umut aşıladı ve direnme gücü verdi.   

 2017’de okuduğunuz ve sizde iz bırakan kitap ya 
da kitaplar oldu mu?

Ali Murat İrat’ın “Yalnızlığa Övgü” kitabı muhte-
melen sadece benim için değil birçok okuyucu için yılın 
kitapları arasında yerini aldı. 

İbrahim Kaboğlu’nun ’15 Temmuz Anayasası’ 
adlı kitabı OHAL koşullarında hukukun durumunu 
net şekilde ortaya koydu. Bu yıl hem okunması hem 
de okutulması gereken kitaplar arasında.

Sevgili Fazıl Say’ın “Akılla Bir Konuşmam Oldu” 
eseri ise kültürel yozlaşma yaşadığımız bugünlerde; 
sanata ve edebiyata katkısı çok anlamlı ve “derin” 
olan bir kitap oldu. Bir solukta okuduğum bu eserde 
yozlaşmaya ve karanlığa karşı “aydınlık melodileri” 
inanın bana duymakla, okumakla kalmayacaksınız, 
göreceksiniz de…

 2017’de “Keşke yaşanmasaydı” dediğiniz 
olay oldu mu?

Tam 2017’ye girildiği gün İstanbul Reina’da 
yaşanan ve 39 insanımızın katledildiği gecenin ve 
yıl boyu kan dökülen olayların hiç yaşanmamasını 
isterdim.

 “2017’de iz bırakan” ya da “Altın saat kulesi” 
ödülü verseydiniz bu kim olurdu? Neden?

Ödülün adı çok önemli değil ancak Nuriye 
Gülmen ve Semih Özakça’ya zaten vicdanlarda ve 
gönüllerde verilmiş olan “Yılın Haklı Davası” ödülü-
nü verirdim.

 2017’de olan 2018’de de tekrar etmesini ya 
da devam etmesini istediğiniz şey var mı?

Adalet Yürüyüşü…
Bunu salt “yürümek” olarak algılamamak ge-

rekiyor. 2017 Adalet Yürüyüşü bir başlangıç, hukuk 
mücadelesinin haklı adımlarıydı. Bütün demokratik 
ve toplumsal kanallarda bu birlik duygusunu devam 
ettirmek gerekiyor. Bu tüm toplumsal katılımı geniş 
ve örgütlü direniş ülkenin her alanında barışçıl ve 
demokratik kurallar çerçevesinde sürmeli, adalet 
arayışı sürmeli. Hak, Hukuk, Adalet talebinin sesi 
yükselmeli, yükselerek devam etmeli.
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TACETTİNBAYIR

geldikleri gibi 
giderler 
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2017’nin en önemli gelişmesi sizce nedir? Neden?

16 Nisan’da yapılan ve ülkemizde Tek Adam rejiminin önünü açan, 
Cumhurbaşkanlığı seçimi 2017’nin en önemli olayıdır. Seçim sonucu 
ile kimsenin artık, can ve mal güvenliği kalmamış, demokrasiden 
vazgeçilmiştir. Parlamenter sistem askıya alınmıştır.
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geldikleri gibi 
giderler 

2017’de okuduğunuz ve sizde iz bırakan 

kitap ya da kitaplar oldu mu?

Geldikleri gibi giderler…

2017’de “Keşke yaşanmasaydı” dediğiniz 

olay oldu mu?

YSK keşke, AKP temsilcisinin müracaatını, dik-

kate almasaydı. Çünkü YSK temsilcisi, Yasamanın 

üstünde değildir. Maalesef, 16 Nisan referandumu 

YSK’nın aldığı mühürsüz ve usulsüz pusulala-

rın geçerli sayılması ile şaibeli seçim durumuna 

düşmüştür.

“2017’de iz bırakanlar” ödülü verseydiniz, 

kime ya da kimlere verirdiniz? Neden? 

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçda-

roğlu’na, Ankara’dan İstanbul’a gerçekleştirdiği 

‘’ADALET YÜRÜYÜŞÜ’’ için İz Bırakanlar Ödülünü 

verirdim. Bu ülkede Adaleti savunan milyonlarca 

insanı arkasında toplayan bir lider olduğu için.

2017’de olan 2018’de de tekrar etmesini ya 

da devam etmesini istediğiniz şey var mı?

Referandumun tekrar yapılmasını, Parla-

menter sisteme dönülmesini ve ‘’CUMHURİYET’’ 

ayarlarına geri dönülmesini isterdim.

2018’de hayatınızdan çıkmasını isteyeceği-

niz 2 şey ne olur?

Ben bunu çoğaltmak istiyorum. Gazetecilerin 

haksız tutuklanmaları, HAKSIZLIK-HUKUKSUZ-

LUK-ADALETSİZLİK

İmkânınız olsa 2018’de değiştireceğiniz 4 

şey ne olur?

Yargı, Eğitim, Sağlık Sistemleri ve Dış Politika

-2018’de doğacak çocuklar için sizden bir kaç 

isim önerisi alabilir miyiz?

Adil, Adile, Kemal, Özgür

-2017 benim için YOLSUZLUK,ŞAİBE ve ADA-

LETSİZLİK yılıdır. 

-2018 benim için ÖZGÜRLÜK ve ADALET yılı 

olsun isterim.
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 yollar
    boşuna      
yürünmedi

    2017’de “Keşke yaşanmasaydı” dediğiniz olay oldu mu?

Keşke Enis Berberoğlu hapiste olmasaydı. Keşke sırf gazeteci-
lik yaptığı için gazeteciler haksız yere hapishanelerde olmasaydı. 
Keşke özgürlüğün, sokağın, hayatın içinde hep beraber huzurla ve 
barışla yaşayabilseydik. 

En önemlisi
                     Adalet yürüyüsü.

2017’nin en önemli gelişmesi sizce nedir? 
Neden?

Türkiye için önemli gelişme Genel Başkanı-
mız Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’nun başlattığı 
Adalet Yürüyüşü’dür. Bu ülkenin onurlu insanları 
için, onurlu insanlarla birlikte omuz omuza, yan 
yana yürüdüğümüz yolların boşa yürünmediği-
nin anlaşılacağına, eninde sonunda adaletin tesis 
edileceğine inanıyorum. Bu anlamda 2017’nin iç 
karartıcı ortamında en umut vaat eden mücade-
leydi Adalet Yürüyüşü….
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iz bırakan 
              kitaplar

2017’de okuduğunuz ve sizde iz 
bırakan kitap ya da kitaplar oldu mu?

“Türkiye’de Mevsimlik Tarımsal 
Üretimde Yabancı Göçmen İşçiler” adlı 
bir kitap yayınlandı. Saha araştırmala-
rı yapan Kalkınma Atölyesi tarafından 
hazırlanan, Suriye’den gelen Domlar  
(Romanların bir kolu olarak nitelendiri-
lir) da dâhil olmak üzere mevsimlik ta-
rım işçilerinin durumunu gözler önüne 
seren kapsamlı bir araştırma raporu… 
Kimsenin görmek istemediği gerçekler 
tokat gibi yüzünüze çarpıyor. Bunun dı-
şında çok sayıda rapor var ki çalışma-
larımıza ışık tuttuğu için hepsine emek 
verenlere buradan da teşekkür etmek 
istiyorum. 

 “2017’de iz bırakanlar” ödülü verseydiniz, kime ya da 
kimlere verirdiniz? Neden? 

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya sabırları, cesaretle-
ri ve hayatta kalmayı başardıkları için tüm toplum adına bir 
ödül verilsin isterdim. 

2017’de olan 2018’de de tekrar etmesini ya da devam 
etmesini istediğiniz şey var mı?

Ufak tefek yaşanan sağlık sorunlarına rağmen kızım ve 
oğlumun çok şükür sağlıkla ilgili bir problemi yok. İnsan ha-
yatta ne ister ki ailesiyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ha-
yat… Umarım 2018 huzurlu, sağlıklı ve bereketli geçen gün-
leri hepimize getirir. Özellikle yeni yılın tüm hastalara şifa 
getirmesini içtenlikle isterim. 

2018’de hayatınızdan çıkmasını isteyeceğiniz 2 şey ne 
olur?

Yorgunluğun sona ermesini isterim. Bir de üzerimize ya-
pıştırmaya çalıştıkları umutsuzluğun…. Yüzümüzün gülme-
diği her bir anın yerini mutluluk alsın, neşe alsın.

İmkânınız olsa 2018’de değiştireceğiniz 4 şey ne olur?
Evsiz, hanesiz hiç kimse kalmasın. Yatağa aç giden tek 

bir çocuk dahi olmasın. İşsizlikten intihar eden tek bir gen-
cimiz olmasın. Dışlanan tek bir Roman vatandaşı dahi kal-
masın

2018’de doğacak çocuklar için sizden bir kaç isim öne-
risi alabilir miyiz?

Sanırım en zor sorulardan biri Önermek çok zor… Rüzgar 
olur, Nehir olur, Başak olur, Fidan olur, Toprak olur… Önerme-
si çok zor ama biz Romanlar için içinde yaşadığımız dünya ve 
bize kucak açan doğa çok önemlidir, ilham alınabilir.  

2017 benim için zorluğuna rağmen mücadeleden kop-
mama yılıdır.  2018 ise daha fazla zorluğun yaşanmayacağı 
bir yıl olsun isterim.
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Ali Yiğit
C H P  i z m i r  m i l l e t v e k i l i

2017’nin en önemli gelişmesi sizce ne-
dir? Neden?

2017’nin en önemli olayı ülkemizde CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlat-
tığı “Adalet Yürüyüşüdür”.  Sayın Genel Başka-
nın Ankara Güvenpark’ta tek başına başlattığı 
yürüyüş 24 gün devam etmiş ve milyonlarca 
insanın katılımıyla yürüyüşün ayak sesleri 
bütün dünyada yankı bulmuştur.

2017’de okuduğunuz ve sizde iz bırakan 
kitap ya da kitaplar oldu mu?

2017’de fırsat buldukça kitap okumaya 
çalıştım. İlk olarak aklıma gelenler, AhmetÜ-
mit’in “Elveda Vatanım’”, Zülfü Livaneli’nin 
“Huzursuzluk” ve bugün de yaşanmakta olan 
iktidar kavgalarının geçmişine uzanan Ahmet 
Akbulut’un “Sahabe Dönemi İktidar Kavgası” 
adlı eserleridir.

2017’de “Keş-
ke yaşanma-
saydı” dediğiniz 
olay oldu mu?

Keşke yaşanmasay-
dı diyebileceğim olayların 
başında terör gelmektedir. 
Dünyanın neresinde olursa olsun 
insan hayatını hedef alan bütün 
terör olaylarının yaşanmamasını diler-
dim.  Sadece insana değil doğaya, çevreye 
ve canlılara yönelik her türlü katliamın olmaması-
nı isterdim.

 “2017’de iz bırakanlar” ödülü verseydiniz, 
kime ya da kimlere verirdiniz? Neden? 

2017’de iz bırakanlar ödülünü tartışmasız 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve-
rirdim. Bütün baskılara karşın vicdanların sesi-
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Ali Yiğit

modern
bir Türkiye

ne tercüman olarak yürüttüğü 
demokrasi, hak, hukuk, adalet, 
eşitlik ve özgürlük mücadelesin-
den dolayı. 

2017’de olan 2018’de de tek-
rar etmesini ya da devam etmesi-
ni istediğiniz şey var mı?

2017’nin insanlık için, doğa 
ve çevre için kayıp bir yıl oldu-
ğunu düşünüyorum. Gelecek 
adına hiçbir umut yeşertmediği 
inancındayım. Onun için 2018’e 
taşınmasını istediğim bir güzellik 
barındırmıyor.

2018’de hayatınızdan çıkma-
sını isteyeceğiniz 2 şey ne olur?

2018’de hayatımızdan çıkma-
sını istediğim birçok şey var. Bun-
ların başında da yaratılan korku 
ikliminin sona ermesi gelmektedir. 
Yaşanılan hukuksuzluk ve ada-
letsizlik sürecinin sona ermesini 
isterdim.

İmkânınız olsa 2018’de de-
ğiştireceğiniz 4 şey ne olur?

İmkânım olsa 2018’de ön-
celikle yoksulluğu ve yolsuzluğu 
sona erdirir, gelir dağılımındaki 
eşitsizliği giderir, insanların gele-
ceğe güvenle baktığı, demokra-
sinin bütün kurum ve kurallarıyla 
yaşatıldığı çağdaş bir Türkiye iklimi 
oluştururdum.

2018’de doğacak çocuklar 
için sizden bir kaç isim önerisi 
alabilir miyiz?

Bu yıl doğacak çocuklara Barış 
ve Özgür adları konulsun ve bu 
çocuklar adlarına yakışır bir şekilde 
barış içinde, özgürce koşuştursun.

2017 benim için insan hakları 
ve özgürlük adına bir önceki yıldan 
daha da geriye gidilen bir yıl 
olmuştur.

 2018’in başta ülkemiz olmak 
üzere tüm dünyaya barış, huzur, 
eşitlik, adalet ve özgürlük getirme-
sini temenni eder, bütün canlıların 
yaşam hakkına saygı duyulduğu 
bir yıl olmasını dilerim.
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mustafa                         ince
İmkânınız olsa 2018’de değiştireceğiniz 4 şey ne olur?

Tüm insanların hakça yaşayabileceği  
ekonomik bir düzen sağlardım. Asgari 

ücreti en az 3 bin lira yapardım.  Herkesin 
ev sahibi olmasını sağlardım.  Ve tüm 
insanların sağlıklı yaşayabilmesi için 

hastalıklar yeryüzünden silerdim.
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      2018 sevdiklerimle
birlikte olacağım
      bir yıl olsun

2017’nin en önemli gelişmesi sizce 
nedir? Neden?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun Adalet Yürüyüşü başlatıp, tamam-
laması. Çünkü Gandi’nin tuz yürüyüşünden  
sonra dünyada yapılan en uzun yürüyüş 
oldu.

2017’de okuduğunuz ve sizde iz bıra-
kan kitap ya da kitaplar oldu mu?

Vladimir Bartol’un “Alamut”
 2017’de “Keşke yaşanmasaydı” dedi-

ğiniz olay oldu mu?
16 Nisan’da gerçekleştirilen Cumhurbaş-

kanlığı Hükümet Sistemi referandumu keşke 
yapılmasaydı. Keşke mühürsüz oylar geçerli 
olmasaydı.

 “2017’de iz bırakanlar” ödülü ver-
seydiniz, kime ya da kimlere verirdiniz? 
Neden?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu’na “Adalet yürüyüşü”nü gerçekleştirdiği 
için ödül verirdim.

 2017’de olan 2018’de de tekrar etme-
sini ya da devam etmesini istediğiniz şey 
var mı?

Güzelbahçe’ye doğalgaz gelecek söyle-
minin, 2018’de gerçek olması.

2018’de hayatınızdan çıkmasını isteye-
ceğiniz 2 şey ne olur?

Hainler ve yalancılar
2018’de doğacak çocuklar için sizden 

bir kaç isim önerisi alabilir miyiz?
 Ayşe, Durali ve Göher. 
2017 benim için sevdiklerimden ayrılık 

yılıdır.
 2018 benim için sevdiklerimle birlikte 

olacağım bir yıl olsun isterim.
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 S e f e r i h i s a r  B e l e d i y e  B a ş k a n ı

      TunçSoyer
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Daha iyi, daha güzel 
DAHA ADiL BiR 
DüNYA mümkün!

 S e f e r i h i s a r  B e l e d i y e  B a ş k a n ı

2017’nin en önemli gelişmesi sizce 
nedir? Neden?

Trump’ın Kudüs açıklaması. Çünkü, 
önümüzdeki yılları da çok olumsuz etkile-
yebilecek sonuçlar doğuracak.

2017’de okuduğunuz ve sizde iz bıra-
kan kitap ya da kitaplar oldu mu?

Homo Sapiens, Homo Deus, İyilik Gü-
zellik, Koşmasaydım Yazamazdım

2017’de “Keşke yaşanmasaydı” dedi-
ğiniz olay oldu mu?

Erken gidenler.
 “2017’de iz bırakanlar” ödülü ver-

seydiniz, kime ya da kimlere verirdiniz? 
Neden? 

1) Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ve 
onlarla beraber Veli Saçılık. Muazzam bir 
direniş ve hak arayışı mücadelesi verdikleri 
için…

2) Kemal Kılıçdaroğlu. Adalet Yürüyüşü 
için…

3)Dünyayı daha iyi, daha güzel, daha 
adil bir yer yapmak için çalışan ve ismini 
bile bilmediğimiz herkes.

Böyle bir dünyanın mümkün olduğuna 
inandığım için…

 

2017’de olan 2018’de de tekrar etmesini 
ya da devam etmesini istediğiniz şey var mı?

Sağlık ve huzur içinde, ailemle ve çalışma 
arkadaşlarımla sevgi, saygı ve anlayış çerçeve-
sinde sürdürdüğümüz beraberliğimiz. 

2018’de hayatınızdan çıkmasını isteye-
ceğiniz 2 şey ne olur?

Yalan
Nefret
İmkânınız olsa 2018’de değiştireceğiniz 

4 şey ne olur?
İktidar
Doğaya saygısızlık
Hak etmediğimiz yaşam kalitesi
Barış içinde bir arada yaşamanın kıymetini 

bilmeyenler
2018’de doğacak çocuklar için sizden bir 

kaç isim önerisi alabilir miyiz?
Defne, Başak, Çınar, Pınar, Toprak, Deniz
 

2017 benim için hayata  çentik 
atmaya gayret ettiğim bir  yıldır.

2018 benim için  hayata bir çen-
tik atma yılı olsun isterim.
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Sevda Erdan Kılıç
C H P  P a r t i  M e c l i s i  ü y e s i

2017’nin en önemli gelişmesi sizce nedir? Neden?
2017 ‘nin en önemli olayı ADALET YÜRÜYÜŞÜ’dür. 

Ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu adalet olgusu Genel 
Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun   yürüyüşe başlama-
sı ve her kesimden insanın bu yürüyüşe katılması Dünya 
Tarihine geçmiştir.

2017’de okuduğunuz ve sizde iz bırakan kitap ya da 
kitaplar oldu mu?

Bu yıl gerçekten çok kitap okudum, hepsini okurken 
ayrı haz aldım, her kitap her hikaye her karakterden ders 
alarak devam ederim ben yaşamıma. Ahmet Ümit’in EL-
VEDA GÜZEL VATANIM ‘dan çok etkilendim, en son  Zülfü 
Livaneli’nin ELİA İLE YOLCULUK kitabını bitirdim çok gü-
zeldi. Khaled Hosseini’nin BİN MUHTEŞEM GÜNEŞ kitabı 
dostluğu, kadın dayanışmasını inanılmaz anlatmış. Yaz-
makla bitmeyecek bu yılın kitapları herhalde.
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Sevda Erdan Kılıç

Her evde bir 
DENiZ olsun 
isterim

2017’de “Keşke yaşan-

masaydı” dediğiniz olay oldu 

mu?
Ülkemizde ve Dünyada 

birçok keşke yaşanmasaydı 

dediğimiz olay oldu ama keşke 

2017 yılı REİNA KATLİAMI ile 

başlamasa ve ölümlerle zu-

lümlerle devam etmeseydi.

“2017’de iz bırakanlar” 

ödülü verseydiniz, kime ya da 

kimlere verirdiniz? Neden? 

Adalet savaşçıları KEMAL 

KILIÇDAROĞLU, NURİYE GÜL-

MEN ve SEMİH ÖZAKÇA’ya 

verirdim. 

2017’de olan 2018’de de 

tekrar etmesini ya da devam 

etmesini istediğiniz şey var 

mı?
Ben bu yıl Adalet Yürüyü-

şü ile bir araya gelen insanla-

rın zorbalıklara, hırsızlıklara, 

zulümlere ve faşizme karşı ye-

niden kenetlenip mücadeleye 

devam etmesini ve farklı ey-

lemlerle bu direnişe daha çok 

insanın katılmasını istiyorum. 

2018’de hayatınızdan 

çıkmasını isteyeceğiniz 2 şey 

ne olur?

OHAL’İN ve yarattığı hak-

sız mağduriyetlerin tüm va-

tandaşlarımızın hayatlarından 

çıkmasını istiyorum. Kendi 

hırsları uğruna başkalarını kı-

ran , kendi hedeflerini ülkenin 

ve partimizin çıkarlarından 

önde tutan , vefasız, riyakar 

insanların hayatımdan çıkma-

sını istiyorum. 

İmkânınız olsa 2018’de 

değiştireceğiniz 4 şey ne 

olur?
Cumhurbaşkanını, Eği-

tim Sistemini, Yargı Sistemini, 

Sağlık Sistemini diye yazmaya 

devam ederken iktidarı değiş-

tirir ülkeyi Cumhuriyet Halk 

Partisi iktidarı ile tanıştırır-

sak değil 4 şey ülkedeki tüm 

olumsuzluklar ortadan kalka-

cağını düşünüyorum. 

2018’de doğacak çocuk-

lar için sizden birkaç isim 

önerisi alabilir miyiz?

Tabi ki… Ben her evde bir 

DENİZ olsun isterim. İnsanla-

rın isimleri ile hayata tutun-

duğuna inanırım. Nasıl ben 

bu ülkeye, Cumhuriyet Halk 

Partisi’ne ve hayata Sevda’yla 

bağlandıysam doğacak çocuk-

larla isimleri bağlanacaklar. 

Nasıl karakterde çocukları ol-

malarını istiyorlarsa, buna uy-

gun isimler koysunlar. 

 

2017 benim için  ACI VE 

ZULÜM   yılıdır. 

2018 benim için YURT-

TA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ 

yılı olsun isterim.
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SERDAR
SANDAL

     Toplumsal muhalefet   

          tükenmediC
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2018’de doğacak 
çocuklar için 
sizden bir kaç 
isim önerisi 
alabilir miyiz?
Nuriye, Semih, 
Kemal, Veli
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     Toplumsal muhalefet   

          tükenmedi
2017’nin en önemli gelişmesi sizce 

nedir? Neden?
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü. 

Toplumsal muhalefetin halen tükenmediğinin 
en önemli göstergesiydi.

2017’de okuduğunuz ve sizde iz bırakan 
kitap ya da kitaplar oldu mu?

Mehmet Uzun’dan Dicle’nin Sürgünleri ve 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’unu bu yıl bir 
daha okudum.

2017’de “Keşke yaşanmasaydı” dediği-
niz olay oldu mu?

16 Nisan referandumu 
 “2017’de iz bırakanlar” ödülü verseydi-

niz, kime ya da kimlere verirdiniz? Neden? 
Kemal Kılıçdaroğlu’na verirdim. Bıraktığı iz 

uzunca yıllar silinmeyecek.
Ahmet Şık’a verirdim. Türkiye siyasi tarihi-

ne damga vurmuş bir gazeteci oldu. 

2017’de olan 2018’de de 
tekrar etmesini ya da devam 
etmesini istediğiniz şey var mı?

Hayır bloğu ile başlayan, 
Adalet Yürüyüşü, mitingi ve 
kurultayı ile güçlenen toplumsal 
muhalefetin birlikteliğini devam 
ettirmesini isterim. 

2018’de hayatınızdan 
çıkmasını isteyeceğiniz 2 şey ne 
olur?

Savaş ve toplumsal kutup-
laşma.

İmkânınız olsa 2018’de de-
ğiştireceğiniz 4 şey ne olur?

- Mevcut Cumhurbaşkanı 
- Mevcut Başbakan 
- Mevcut Bakanlar 
- Mevcut Belediye Başkanla-

rı’nın  bir kısmı 

2017 benim için 
hazırlık  yılıydı. 

2018 benim 
için kendimi 

anlatabilme yılı 
olsun isterim.
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           Özcan    
     Durmaz  

2018’de doğacak 
çocuklar için sizden 
bir kaç isim önerisi 

alabilir miyiz?

Defne, Barış, Deniz, 
Umut, Sevgi, Kemal.

Referandumdaki 
sessiz dayanışma

devam etmeli

C H P  A l i a ğ a  i l ç e  b a ş k a n ı
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Referandumdaki 
sessiz dayanışma

devam etmeli
2017’nin en önemli gelişmesi sizce 

nedir? Neden?
16 Nisan, Cumhurbaşkanlığı hükümet 

sistemini getiren Anayasa referandumudur. 
Bu referandum sonucunda bulunduğumuz 
coğrafyada ve tüm Müslüman ülkeler içinde 
sadece Türkiye’de kurulabilmiş ve eksiklerine 
rağmen işleyen tek parlamenter demokratik 
sistemi ortadan kaldıran sonun başlangıcıdır.

2017’de okuduğunuz ve sizde iz bırakan 
kitap ya da kitaplar oldu mu?

Ekonomide Masallar ve Gerçekler. Ömer 
Faruk Çolak.

Türkiyenin 200 Yıllık iktisadi Tarihi. Şevket 
Pamuk.

Samizdat. Soner Yalçın.
Serenad. Zülfü Livaneli.
Yakın Tarihin Gerçekleri. İlber Ortaylı.
2017’de “Keşke yaşanmasaydı” dediği-

niz olay oldu mu?
16 Nisan Anayasa Referandumu.
“2017’de iz bırakanlar” ödülü verseydi-

niz, kime ya da kimlere verirdiniz? Neden? 
Kemal Kılıçdaroğlu. Ankara İstanbul 

arasında Adalet için, dünya tarihinin 3. büyük 
siyasi yürüyüşünü gerçekleştirmiştir. Ben-
ce 2017 yılının dünyadaki en büyük siyasi 
eylemidir.

2017’de olan 2018’de de tekrar etmesi-
ni ya da devam etmesini istediğiniz şey var 
mı?

16 Nisan referandumunda, baskıya ve 
diktaya karşı güzel ülkemin insanlarında 
oluşan sessiz dayanışma ve biraya gelme 
ruhunun devamının sağlanması en büyük 
dileğimdir.

2018’de hayatınızdan çıkmasını isteyece-
ğiniz 2 şey ne olur?

Ülkemin üstüne çöken karanlık,
Dünya barışını tehdit eden emperyalizm.
-İmkânınız olsa 2018’de değiştireceğiniz 4 

şey ne olur?
OHAL’in kaldırılması,
Adaletin ve demokrasinin eksiksiz yerleş-

tirilmesi,
Kadına ve çocuklara yönelik şiddetin ve 

cinsel saldırıların ortadan kaldırılması,
Çevre ve doğa talanının son bulması.

2017 benim için; en 
karanlık anda bile umudun 
yeşertilebileceğinin, sessiz 

çoğunlukların dayanışmasının 
yükseltilebileceğinin 
kanıtlandığı bir yıldır. 

2018 benim için; 
güzel ülkemin ve güzel 

insanlarımızın geleceğe 
umutla bakabildiği yıl olsun 

isterim.
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>>>    2017’nin en önemli 
gelişmesi sizce nedir? Neden?

2017 yılının insanoğlunun 
geleceğini inşa etme macerasında 
çok aktif rol oynadığına inanıyo-
rum. Çağdaş yaşamı onu birçok 
açıdan etkileyen teknoloji ve bilimi 
anlamadan anlayamayız. Bu yüz-
den teknolojik ve bilimsel geliş-
meleri yakından takip ediyorum. 
Örneklendirecek olursam; kanserle 
savaşan programlanabilir hüc-
reler, elektrikli otomobiller, hatta 
elektrikli uçaklar, alternatif enerji 
kaynaklarının oluşturulması ve ya-
pay zekânın önlenemez yükselişi 
beni oldukça heyecanlandırıyor.

Değinmek istediğim diğer 
bir nokta da 2011 yılında ilk kez 
Endüstri.4 terimi ile anılan hala 
doğum sürecinde olan dördüncü 
sanayi devrimidir.2017 yılında bu 
yöndeki atılımlar dünyayı şekillen-
diriyor. Sanayi devriminde gelen 
bu yeni aşama da hızlı olamaz, ra-
dikal kararlar alamazsak gelişmiş 
toplumlar ile aramızda ki uçuru-
mun ciddi bir biçim de açılacağını 
öngörüyorum. Bulunduğumuz 
noktayı tespit etmeli üniversite 
sanayi iş birliğine yönelik projeleri 
hızlandırmalıyız. Dünya gelişiyor 
ve değişiyor. Dünya bu gelişime 
erişemeyen sistemleri eliyor.

2017’de okuduğunuz ve sizde 
iz bırakan kitap ya da kitaplar 
oldu mu?

En çok iz bırakan kitap Tolstoy 
dan “ insan neyle yaşar” kita-
bı oldu. Bu kitap insanın dünya 
üzerindeki varlığını,  kişisel hırs ve 
çıkarların olmaması gerektiğini, 
insan sevgisi ve merhametini, 
komşuluk ilişkilerin önemine kadar 
birçok konuda ibretlik mesajlar 
veriyor.

Diğer kitap Sandy Tolan dan 
“limon ağacı”  kitabı oldu. Bu kitap 
ta dünyanın en uzun savaşı olan 
İsrail Filistin savaşının Yahudi bir 
aileyle Filistinli bir ailenin  kesişen 
hayatlarından örnekler vererek bü-
tün gerçekçiliğiyle bize aktarıyor.

Khaled Hosseini / Uçurtma 
Avcısı Afganistan da yaşanan 

savaş ve göç zamanın da birlik-
te büyüyen iki çocuğun hikayesi 
Okuduğum kitapların içerisinden 
etkisinden uzun süre kurtulamadı-
ğım bir kitap. 

2017’de “Keşke yaşanmasay-
dı” dediğiniz olay oldu mu?

Cumhuriyet yönetim siste-
mine inanmış ve benimsemiş biri 
olarak 16 Nisan 2017 Referandu-
mu’nun çok önemli bir tarihi olay 
olduğunu düşünüyorum. Ülkemi-
zin ve bizlerin geleceğiyle ilgili çok 
ciddi kaygılarım var.

 “2017’de iz bırakanlar” 
ödülü verseydiniz, kime ya da 
kimlere verirdiniz? Neden? 

Kesinlikle adalet yürüyüşü-
nü başlatıp yüz binlerle birlikte 
Ankara’dan İstanbul’a yürüyerek 
toplumsal muhalefeti  uluslar 
arası  düzeye taşıyan sayın genel 
başkanımız kemal kılıçdaroğluna 
verirdim. Bu yürüyüşün adalet, bir-
lik ve düzen için önemli bir sinerji 
oluşturduğunu düşünmekteyim. 
Bu hareketi ortak değerlere sahip 
çıkmanın başlangıcı olarak görüyo-
rum.

Canan Dağdeviren ve Asuman 
Özdağlar Dünya’ya Türk insanının 
başarasını gösterdikleri için onlara 
da bu ödülü verirdim.

2017’de olan 2018’de de tek-
rar etmesini ya da devam etmesi-
ni istediğiniz şey var mı?

2017 yılında bir kez daha gör-
düm ki kararlılık sonuç veriyor ve 
insanlar artık istemediği şeylerin 
karşısında duruyor. Örneklendire-
cek olursam;

 Hükümet tarafından zeytin-
likleri talan edecek bir yasa tasarısı 
meclise sunuldu. Zeytin üreticileri 
ve köylüler eylem hazırlıklarına 
başladı. Kararlı duruş gösterdiler 
ve hükümetin geri adım atmasını 
sağladılar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı emeklilik yaşının yüksel-
tileceğini açıkladı. Tepkiler nede-
niyle hemen vazgeçildi. Kıdem 
tazminatı düzenlemesini Meclis’e 
getireceklerini belirtti. 

Sendikalar, işçiler ayağa 
kalktı. Hükümet bir yasa tasarısı 
bile sunamadı. Başbakan Binali 
Yıldırım kazanılmış haklardan 
geri adım atılmayacağı garantisi 
vermek zorunda kaldı. İşçiler, 
sendikalar tetikte kalarak müca-
delelerini gösterdiler.

Hükümet Şişecam işçilerinin 
grevini yasakladı. Ama işçiler pes 
etmedi. Direnişe geçti. Mücadele 
ettiler kazandılar. Zafere ulaştılar. 

Örneklerini çoğaltmak 
mümkün olmakla birlikte insan-
ların istemediklerinin karşısında 
durabilme cesaretinin devamlı-
lığını 2018 de de görmeyi umut 
ediyorum.

2017 yılında  kısa 
ve uzun vadeli planlar 

yaparak vizyon ve 
misyonumu oluşturduğum 

bir yıl geçirdim.
Gözlemledim, analiz 
ettim, araştırmalar 

yaptım ve bu doğrultuda 
yapacağım çalışmaları 

belirledim .Kısaca 
hedeflerimi belirlediğim 

ve en önemlisini 
gerçekleştirdiğim bir yıldı. 

2018 yılının okuduğum 
yüksek lisanstan mezun 
olup önümüze çıkacak 

olası bir erken seçimden 
başarıyla çıkmamıza 

katkı sağlayabileceğim, 
cumhuriyet halk 

partisi ve ülkemizin 
bekası için çalışmaktan 
yorulmayacağım bir yıl 

olmasını isterim.
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Baran
Gezmis

Yıldırım     
.    

C H P  F o ç a  i l ç e  B a ş k a n ı

2018’de doğacak çocuklar 
için sizden bir kaç isim 
önerisi alabilir miyiz?

Kendi ismimden dolayı 
doğacak ilk çocuğumun 
adını kız da olsa erkek 
de olsa Deniz koymayı 

düşünüyorum.
Umut ismini ve Ekin ismini 
de önerebilirim. 2018 yılının 
umut dolu, ektiklerimizin, 

emeklerimizin 
karşılanacağı bir yıl 
olmasını diliyorum.

2018’de hayatınızdan 
çıkmasını isteyeceğiniz 

2 şey ne olur?
Terör, kadın cinayetleri,

İmkânınız olsa 2018’de 
değiştireceğiniz 4 şey 

ne olur?
Gelir adaletsizliği, İnsani 
gelişme, Doğaya zarar 

veren bütün termik 
santral vb. yapılar, AKP 

İktidarı.
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2017 yılı benim için 
güzel dostluklar 
biriktirdiğim, fark 

ve farkındalık 
yaratan projeleri 

gerçekleştirdiğim bir 
yıl oldu.

2018 benim için 
günlüğüme yazacağım 
yine anlamlı hikâyelere 

sahip bir yıl olsun 
isterim.
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2017’nin en önemli gelişmesi 
sizce nedir? Neden?

2017’nin en önemli gelişmesinin 
15 Haziran ‘da Güvenpark’ta başla-
yan, 4.5 milyon insanın katılımı ile 
Maltepe’de taçlanan Adalet Yürüyü-
şü olduğunu düşünüyorum. Çünkü 
ülkemiz ve dünya siyasi tarihine rekor 
olarak geçen Türkiye’nin en barışçıl 
ve demokratik eylemi olan bu yürü-
yüş, siyasi tarihimizde yeni bir sayfa 
açmıştır.

2017’de okuduğunuz ve sizde iz 
bırakan kitap ya da kitaplar oldu mu?

Hep söylerim, kitap okumak bireyi 
özgürleştirir, Türkiye’nin iradesine 
ipotek koydurmayan özgür bireylere 
ihtiyacı var. Bu nedenle her kitap ayrı 
bir değer. Ancak bir tane örnek vermek 
gerekiyorsa, çeşitli ülkelerde uygu-
lanan idam cezalarının yöntemi ve 
toplumsal etkisi anlatan ‘Eğer Devlet 
Öldürürse’ isimli kitap yakın zamanlar-
da beni fazlasıyla etkileyenlerden. 

2017’de “Keşke yaşanmasaydı” 
dediğiniz olay oldu mu?

Yaşadığımız kötü olayın daha iyiyi 
gerçekleştirmek için bir sebep oldu-
ğunu düşünüyorum. Kendi hayatımda 
yok. Ancak yaşadığımız ülkede birden 
fazla…

 “2017’de iz bırakanlar” ödülü 
verseydiniz, kime ya da kimlere ve-
rirdiniz? Neden? 

Beşiktaş’a :) her zamanki gibi 
yüzümüzü güldürdü. Hanson Robo-
tics’in kurucusu Dr. David Hanson da 
iz bırakan bir kişilik. Yapay zekayı en-
tegre ettiği Sophia isimli insansı robot 
ile bilim dünyasında yeni bir gündem 
oluşturdu.

okumak bireyi      
özgürleştirir

2017’de olan 2018’de de 
tekrar etmesini ya da devam 
etmesini istediğiniz şey var mı?

Ömer Hayyam’ın dediği gibi 
‘Adalet Kainatın Ruhu’. Türki-
ye’de adaletin yeniden tesis 
edilmesi için verilen hak müca-
delelerinin aynı inanç ve karar-
lılıkla devam etmesi hepimizin 
ortak bekletisi.

2018’de hayatınızdan 
çıkmasını isteyeceğiniz 2 şey 
ne olur?

Hayatında neyin var olup 
neyin olmayacağın kendi yet-
kinliği ile sonuçlandırmalı insan. 
Anlam katmayan durumlar söz 
konusu olduğunda zaman israfı 
yapmıyorum.

İmkânınız olsa 2018’de 
değiştireceğiniz 4 şey ne olur?

Cezaevinde büyümek 
zorunda kalan bebekler, haksız 
yere tutuklu olan gazeteciler, 
akademisyenler. Hayvan dost-
larımızın anayasadaki tanımı, 
esnafın omzundaki ağır vergiler, 
gün be gün artan işsizliğin ne-
deni çarpık istihdam politikası, 
uluslararası arenada ülkemizin 
prestijini sıfıra indirgeyen dış 
politikamız… Çok şey sayılabilir…

Bu nedenle bu soruya ceva-
bım tek… Önce iktidar...

2018’de doğacak çocuklar 
için sizden bir kaç isim önerisi 
alabilir miyiz?

Kız çocukları için Bade ve 
Bahar. Erkek çocukları için ise en 
çok ihtiyacımız olan şey Barış.
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2017’nin en önemli gelişmesi sizce nedir? Ne-
den? 

Bence 2017’nin en önemli gelişmesi, hiçbir şeyin 
gelişmemesidir. Evet, tüm ekonomik, sosyolojik, politik 
kuramlara ve tezlere inat durum budur. Hiçbir şey 
gelişmiyor. Burası Türkiye! Yok öyle! 

2017’de okuduğunuz ve sizde iz bırakan kitap ya 
da kitaplar oldu mu?

Martin Cohen’in 101 Ahlak İkilemi, Ece Temelku-
ran’ın Devir, Özgür Bolat’ın Beni Ödülle Cezalandırma 
kitapları bende kalıcı izler bıraktı diyebilirim. 

2017’de “Keşke yaşanmasaydı” dediğiniz olay 
oldu mu?

Engin Cezzar, Halit Akçatepe, Ayberk Atilla gibi 
oyunculuk sanatının önemli ustalarını kaybettik. 
Gidenin yeri asla dolmuyor. İçinden el çekilmiş eldiven 
gibi kalıyoruz. Zaten 2017’nin gelişinde de meymenet 
yoktu. Daha ilk saatlerinde korkunç bir terör saldırı-
sıyla başlamıştı. 2017’nin kendisi hiç yaşanmasaymış 
diyeceğim de dilim varmıyor. 

“2017’de iz bırakan” ya da “Altın saat kulesi” 
ödülü verseydiniz bu kim olurdu? Neden? 

Oyunculuk üzerine yazdığım kitabın yeni baskısını 
yapan çılgınlar kulübü BİZ KİTAP bu ödülü hak ediyor. 
Gidip kuantum, enerji, çakra, pozitif düşünce kitabı 
bassana kardeşim! Neden sanat kitabı basıyorsun? 
Deli misiniz siz! 

2017’de olan 2018’de de tekrar etmesini ya da 
devam etmesini istediğiniz şey var mı? 

Memleket bir çeşit “survivor” olduğu için, hayat-
ta kalsam bana yeter. Beklentimi bu düzeye çekince 
rahatladım. Neydi o öyle politikaymış, ekonomiymiş, 
eğitimmiş ve saireymiş. Hepsine boş verdim. Şimdi 
dert üstü murad üstüyüm. Herkese tavsiye ederim. 
Ne demişler: “İp büküle büküle kaytan, insan düzüle 
düzüle şeytan olur.” 

T i y a t r o c u  /  Y a z a r

2018’de hayatınızdan çıkmasını isteyeceği-
niz 2 şey ne olur? 

1) Olağanüstü hal 
2) Fazla kilolarım 
İmkânınız olsa 2018’de değiştireceğiniz 4 

şey ne olur? 
Bu değiştirmeyi olumlu anlamda dönüştür-

mek olarak alıyoruz herhalde. Öyleyse... 
1) Öncelikle kendimi 
2) Eğitim sistemi saçmalığını 
3) Toplumsal paylaşımın adaletsizliğini ve 

zorbalığını 
4) Doğanın sermaye ve egemenler tarafından 

talanını 
2018’de doğacak çocuklar için sizden bir kaç 

isim önerisi alabilir miyiz? 
İsim önerisi değilse bile sevgili ebeveynlere 

genel olarak şunu söylemek isterim. Çocuklarınız 
yarın bir gün büyüdüğünde sizin anlam dünyanızı 
paylaşmayabilir. Bu nedenle sizin anlam dün-
yanızı yansıtan aşırı öznel isimler koymayın bu 
bir. İkincisi çocuklarınıza abartılı çağrışımları olan 
isimler (padişah, muhteşem, hey maaşallah! ve 
benzeri) isimler koymaktan kaçının. Büyüdükle-
rinde ortamların eğlencesi olmasınlar. Son olarak 
da çocukkarınıza günün modası isimler koymak-
tan kaçının. Bu ismi ortalama 85 yıl taşıyacağını 
unutmayın. 

2017 benim için anımsanması için 
özel bir neden olmayan yıldır 

2018 için iddialı değilim, beklentim 
de düşük, bir tık daha iyi olsun 

bana yeter. 

2017’nin en önemli gelişmesi  
hiçbir şeyin

gelişmemesidir      
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KAFALI

R a d y o c u
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2017’nin en önemli gelişmesi 
sizce nedir? Neden?

Cumhurbaşkanının muhtar-
lardan sonra sarayda güzellik 
uzmanlarını ağırlaması ve Güzellik 
Uzmanlarını ilgilendiren KHK’yı 
imzalaması...

2017’de okuduğunuz ve sizde 
iz bırakan kitap ya da kitaplar 
oldu mu? 

Lisa Papademetriou’nun 
Bonbon Şekeri Kitapları serisinden 
çıkan “Nasıl Kandırıldım?” isimli 
kitabı ülkemizdeki siyasi olaylarla 
bir ilgisi olmamasına rağmen beni 
çok etkiledi… 

2017’de “Keşke yaşanmasay-
dı” dediğiniz olay oldu mu? 

İzmir Adliyesi’ne yapılan terör 
saldırısını tek başına önleyen trafik 
polisi Fethi Sekin’in şehit olması

“2017’de iz bırakanlar” ödülü 
verseydiniz, kime ya da kimlere 
verirdiniz? Neden? 

Tabi ki Kemal Kılıçdaroğlu’na… 
Adalet Yürüyüşü’nde ben de onun-
la yürüdüm, milyonlarcamız gibi…

2017’de olan 2018’de de tek-
rar etmesini ya da devam etmesi-
ni istediğiniz şey var mı? 

24 yıldır mikrofondayım, 
bundan sonra da radyocu olarak 
devam etmek istiyorum.

2018’de hayatınızdan çıkma-
sını isteyeceğiniz 2 şey ne olur?

İki değil üç şey var; 
1. Recep 
2. Tayyip 
3. Erdoğan 
İmkânınız olsa 2018’de de-

ğiştireceğiniz 4 şey ne olur? 
RTÜK, YSK, HSYK, Diyanet
2018’de doğacak çocuklar 

için sizden bir kaç isim önerisi 
alabilir miyiz?

 Kız: Nuriye Erkek: Semih 

2017 benim için 
yağmurdan kaçarken 

tutunulan dolunun 
yılıdır. 

2018 benim için 2017’yi 
aratmayacak bir yıl 

olsun isterim.

24 
YILDIR
MİKROFONDAYIM
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      Misket  Dikmen
i z m i r  G a z e t e c i l e r  C e m i y e t i  B a ş k a n ı

2017’nin en önemli gelişmesi sizce nedir? Neden?
Türkiye’de son yıllarda adeta adaleti arar hale geldi. Her 

meslek grubundan, her yaştan insanlar haksız ve hukuksuz 
biçimde gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Ülkemizin en çok 
ihtiyacı olanın ‘adalet’ olduğunu düşünüyorum. CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “Adalet Yürüyüşü”-
nün de bu yılın hatta son yılların en önemli direnişi, eylemi 
olduğunu düşünüyorum. Gazeteci Milletvekili Enis Berberoğ-
lu’nun tutuklanmasına tepki olarak başlayan eylem adeta çığ 
gibi büyüdü ve İstanbul’da son buldu. Biz de, İzmir Gazeteci-
ler Cemiyeti olarak bu yürüşüşte yerimizi aldık. 170’e ulaşan 
tutuklu gazeteci sayısı ülkemizdeki adelete, demokrasiye ve 
basın ve ifade özgürlüğüne bakış açışını gözler önüne seriyor. 
2017 yılı gazeteciler için yine zor bir yıl oldu. Bundan sonraki 
yıllarda gazetecilerin tutuklanmak yerine tutuksuz yargılan-
masının bir usül haline gelmesini talep ediyorum.



İZDERGİ 49

      Misket  Dikmen

2017’de okuduğunuz ve sizde iz bırakan kitap ya 
da kitaplar oldu mu?

Yazar Noah Harari’nin kitabı Homodeus bu yıl 
okuduğum ve etkinlendiğim kitap oldu. İnsanları bek-
leyen geleceği, bilimin geldiği noktayı, ölümsüzlüğe 
aslında ne kadar yakın olduğumuzu bilimsel verilerle 
ve sade bir üslup ile anlatan bu kitabı genç gazeteci 
arkadaşlarımın da okumasını tavsiye ederim.

2017’de “Keşke yaşanmasaydı” dediğiniz olay 
oldu mu?

2017 yılının hemen girişinde Reina adlı gece 
kulübünde yaşanan silahlı saldırı ve Türkiye’nin dört 
bir yanından gelen şehit haberleri yüreğimizi derinden 
yaraladı. OHAL koşullarında gazetecilerin ve aka-
demisyenlerin görevlerinden alınması da bizler için 
keşke yaşanması diyeceğimiz en önemli gelişmeydi. 
Silahla barışın gelmeyeceğini hepimizin artık anlaması 
gerekiyor. Terörün, dini, ırkı olmadığının tüm dünyaca 
kabul görmesini diliyorum.

 “2017’de iz bırakanlar” ödülü verseydiniz, kime 
ya da kimlere verirdiniz? Neden?

Bu yıl birçok gazeteci parmaklıklar ardına atıldı. 
Birçoğu yeni yıla orada ‘merhaba’ dedi. Demokrasinin 
olmazsa olmazı basın ve ifade özgürlüğüdür. Bu ne-
denle 2017’yi küçük koğuşlarında dört duvar arasında 
ailelerinden uzakta geçiren tutuklu gazetecilere “iz 
bırakanlanlar” ödülü vermek isterdim. Bir kez daha 
tekrarlamak istiyorum; Tutuklu gazetecilere özgürlük.

2017’de olan 2018’de de tekrar etmesini ya da 
devam etmesini istediğiniz şey var mı?

Adalet Yürüşü’ne katıldığımızda gözümüze çarpan 
en önemli şey katılan herkesin birbiriyle olan daya-
nışmasıydı. O sıcak tek bir amaç uğruna Adalet için 
yürüyen binlerce insan bizlere gösterdi ki, dayanışma 
bu ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu duygu. Bu nedenle 
sadece 2018 için değil gelecek yıllar için Türkiye’de 
yurttaşların dayanışma içinde zorluklara karşı omuz 
omuza mücadele etmesini dilerim.

2018’de hayatınızdan çıkmasını isteyeceği-
niz 2 şey ne olur?

Televizyonu açtığımda son dakika haberi ola-
rak “şehit” haberini görmemeyi umut ediyorum. 
Artık gençlerimizin gelişen ve değişen dünyaya 
uyum sağlaması gerekiyor. Bu silahla değil bilim 
ile olacak. Bunun için eğitim sistemimizin dini 
içerikten sıyrılarak evrensel bir içerik kazanması 
gerekiyor.

İmkânınız olsa 2018’de değiştireceğiniz 4 
şey ne olur?

Özgür gazeteciler ve gazetecilik.
Meslektaşlarımızın yaşadığı işsizlik sorununa 

köklü bir çözüm bulmak.
Sanırım bu ikisi benim değiştirmek istediğim 

öncelikli taleplerim.
2018’de doğacak çocuklar için sizden bir kaç 

isim önerisi alabilir miyiz?
Deniz, Barış, Mustafa Kemal

2017 benim için 
tutuklu bir yıldır.

2018 benim için 
barış, huzur, adalet 

ve özgürlük yılı 
olsun isterim.

tutuklu
   gazetecilere
özgürlük
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    2018 yılı emeğin,             

        barışın ve
      sevginin yılı olsun
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2017’nin en önemli gelişmesi 
sizce nedir? Neden?
Ortadoğu’daki savaşlar. Küresel 
sermayenin Dünya üzerindeki rant 
paylaşımı.
2017’de okuduğunuz ve sizde iz 
bırakan kitap ya da kitaplar oldu 
mu?
Zülfü Livaneli - Huzursuzluk,  Ha-
san Ali Yücel - İlyada Destanı 
2017’de “Keşke yaşanmasaydı” 
dediğiniz olay oldu mu?
Kadın Cinayetleri

“2017’de iz bırakanlar” ödülü 
verseydiniz, kime ya da kimlere 
verirdiniz? Neden? 
Adalet Yürüyüşü, Kemal Kılıçdaroğ-
lu  ve adalet mücadelesindeki yeri 
nedeniyle tutuklu gazeteci Ahmet 
Şık 
2017’de olan 2018’de de tekrar 
etmesini ya da devam etmesini 
istediğiniz şey var mı?
Mücadele
2018’de hayatınızdan çıkmasını 
isteyeceğiniz 2 şey ne olur?

OHAL  ve yasaklar 
İmkânınız olsa 2018’de değiştire-
ceğiniz 4 şey ne olur?
OHAL –Saat farkı- İşsizlik- Savaş-
lar 
2018’de doğacak çocuklar için 
sizden bir kaç isim önerisi alabilir 
miyiz?
Barış, Sevgi, Deniz 

2017 benim için MÜCADELE  yılıdır.  
2018 benim için EMEĞİN ,BARIŞIN 
VE SEVGİNİN  yılı olsun isterim.

    2018 yılı emeğin,             

        barışın ve
      sevginin yılı olsun
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Yunus 
Bekir
Yurdakul

G a z e t e c i ,  y a z a r ,  e d i t ö r 

 2017 benim 
için sıkıntıların,  
haksızlıkların,  

vicdansızlıkların, 
hukuksuzluğun, 
adaletsizliğin , 

çocuklara tecavüzün,  
kadın ölümlerinin,  
ekonomik çöküşün 

yılıdır.
2018 benim için 
barışın yılı olsun 

isterim.
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Ödülüm; Nuriye Gülmen, 

Semih Özakça, 
Ahmet Şık ve 

Selahattin Demirtaş’a...
2017’nin en önemli gelişmesi sizce nedir? 

Neden? 
Basının, Meclisin bir bölümünün hapishaneye 

taşınması; Nuriye Gülmen-Semih Özakça’nın işlerini 
geri isteme konusundaki kararlı tutumları.

2017’de okuduğunuz ve sizde iz bırakan kitap 
ya da kitaplar oldu mu?

Olmaz mı? Hem de öyle çok ki! İlk elden sayabi-
leceklerim şöyle: 

“Anne Beni Bekleme” (Hidayet Karakuş, Bilgi 
Yayınevi), 

“Atları Bağlayın Geceyi Burada Geçireceğiz” 
(Melisa Kesmez, Sel Yayıncılık), 

“Çatıdaki Gezegen” (Behiç Ak, Günışığı Kitaplığı), 
“Eşiktekiler” (Gönül Çatalcalı, Tekin Yayınevi), 
“Evimin İnsanı” (Nurgül Ateş, Çizmeli Kedi), 
“Harita Metod Defteri” ve “Küre” (Murathan 

Mungan, Metis), 
“Hassas Kalp Hikâyeleri” ve “Öykü Yazmak Hikâ-

ye Anlatmak” (Feridun Andaç, Eksik Parça), 
“Hayat Pastanesi” (Çiğdem Sezer, Günışığı 

Kitaplığı), 
“Kadınlar” (Eduardo Galeano, Sel Yayıncılık), “
Kamçılanma Mesafesi” (Zeynep Uzunbay, Ma-

nos), 
“Konuşmanın İmkânsızlığı Üzerine Bir Diyalog” 

(Osman Çakmakçı), 
“Merak” (Alberto Manguel, YKY), 
“Seher” (Selahattin Demirtaş, Dipnot), 
“DSözlü/ Yazılı” (Ferit Edgü, YKY), 
“Paramparça” (Mehmet Atilla, DeliDolu), 
“Zaman da Eskir” (Ayla Kutlu, Bilgi Yayınevi)...

2017’de “Keşke yaşanmasaydı” dediğiniz 
olay oldu mu?

Ankara Yüksel Caddesindeki “İnsan Hakları 
Anıtı”nın rehin alınması/ tutsak edilmesi.

“2017’de iz bırakanlar” ödülü verseydi-
niz, kime ya da kimlere verirdiniz? Neden? 

Ahmet Şık, Selahattin Demirtaş, Nuri-
ye Gülmen-Semih Özakça/ İnsan olmanın 
onurunu korudukları, insan olmaktan (onca 
utanç verici tutuma karşın) en küçük bir ödün 
vermedikleri için.

2017’de olan 2018’de de tekrar etmesini 
ya da devam etmesini istediğiniz şey var mı?

Her şeye karşın vicdanlı insanların varlığı, 
çocukların gülümsemesi... 

2018’de hayatınızdan çıkmasını isteye-
ceğiniz 2 şey ne olur?

Yer yer hepimizin karşılaştığı kaba saba 
insan tutumları, hayatın her alanında vicdan-
sızlık...

İmkânınız olsa 2018’de değiştireceğiniz 
4 şey ne olur?

Yargıyı -her aşamasında- tam bağımsız 
kılardım. Eğitim öğretimi bilimsel hale getirir, 
çocukların/ halkın ayağına (yerinde ve nitelikli 
eğitim) götürürdüm. Sağlık sistemini halkın 
çıkarlarına göre yeniden düzenlerdim. Yurt-
dışında, her ne ad altında olursa olsun asker 
bulundurmaya son verir; yurtta kimsenin 
ötekileştirilmediği/ burnunun kanamayacağı 
bir barış ortamının kurulmasını sağlardım.

 2018’de doğacak çocuklar için sizden 
birkaç isim önerisi alabilir miyiz?

Barış, Deniz, Dost, Emek, Eren, Gülce, 
İklim, Sevgi, Özgür...
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Handan
Gökçek

Y a z a r

2017 
              kötü izler

                     bıraktı            
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Handan
Gökçek

Y a z a r

2017’nin en önemli gelişmesi sizce 
nedir? Neden?

Halk oyunları yarışması için Macaris-
tan’a giden 16 kişilik ekipten 11’i iltica etti. 
Türkiye’ye 5 kişi döndü. Bu haber çok şey 
anlatıyor bana göre. 2017’nin kısa özeti 
gibi.. Neden sorusunun cevabını hepimiz 
biliyoruz... 

2017’de okuduğunuz ve sizde iz bıra-
kan kitap ya da kitaplar oldu mu?

Bir Garip Aşk Öyküsü, Carl-Johan Vallg-
ren, Metis Yayınları  

Luigi Pirandello, Gölge Adam, Palto 
Yayınevi  

2017’de “Keşke yaşanmasaydı” dedi-
ğiniz olay oldu mu?

Çok fazla, mesela o bombalar hiç patla-
masaydı... 

“2017’de iz bırakanlar” ödülü ver-
seydiniz, kime ya da kimlere verirdiniz? 
Neden? 

Canan Dağdeviren, Ferzan Özpeteki 
Nuri Bilge Ceylan, Prof. Dr. Metin Gürses 
gibi isimlere bu ödülü verirdim. Sanat ve 

bilim alanında yaptıkları çalışmaları önemli. 
2017 daha çok kötü izler bıraktı iyileri 
bulmak zordu...  

2017’de olan 2018’de de tekrar etme-
sini ya da devam etmesini istediğiniz şey 
var mı?

Bir önceki sorunun yanıtı, burada da 
geçerli bilim, sanat, spor dalında iyi işler 
yapan isimlerin 2018’de çok daha kalaba-
lıklaşmasını isterdim.. 

2018’de hayatınızdan çıkmasını iste-
yeceğiniz 2 şey ne olur?

Bu iki şeyin bir tanesi çok özel, diğeri 
de çok genel ama her ikisini de sır olarak 
tutayım şimdi... 

İmkânınız olsa 2018’de değiştireceği-
niz 4 şey ne olur?

Eğitim sistemi her şeyden önce.... Liste 
uzun dört şeyle sınırlandıramadım. 

2018’de doğacak çocuklar için sizden 
bir kaç isim önerisi alabilir miyiz?

Umut, Devrim, Özgür, Taylan 
2017 benim için acılı bir  yılıdır.
2018 benim için BARIŞ  yılı olsun 

isterim.

2017 
              kötü izler

                     bıraktı            
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2017’nin en önemli gelişmesi sizce 
nedir? Neden?

16 Nisan Anayasa değişikliği referandu-
mu... Ülkenin demokrasi ibresi tersine döndü.  

2017’de okuduğunuz ve sizde iz bıra-
kan kitap ya da kitaplar oldu mu?

Defterler 3 – Albert Camus / İthaki Yayın-
ları

Kedi Öyküleri – Derleme / Yitik Ülke Yay.
2017’de “Keşke yaşanmasaydı” dediği-

niz olay oldu mu?
5 Ocak 2017 yılında İzmir’de yaşanan 

Adliye saldırısı...
 “2017’de iz bırakanlar” ödülü verseydi-

niz, kime ya da kimlere verirdiniz? Neden? 

Sadece 2017 yılı değil, göreve geldiği 
günden bu zamana kadar, tüm ülkenin gön-
lünü ve sempatisini kazanan Ovacık Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’na verirdim.  

2017’de olan 2018’de de tekrar etme-
sini ya da devam etmesini istediğiniz şey 
var mı?

OHAL’in bitmesini isterdim.

2018’de hayatınızdan çıkmasını iste-
yeceğiniz 2 şey ne olur?

2002 yılından bugüne kadar gelen siyasi 
her şeyin hayatımızdan çıkmasını isterdim. 
Bu soruyu iki seçenekle cevaplamak zordu. 

İmkânınız olsa 2018’de değiştireceği-
niz 4 şey ne olur?

Asgari Ücret, 
Kültür Seviyemiz, 
Eğitim Sistemiz 
son olarak “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” 
2018’de doğacak çocuklar için sizden 

bir kaç isim önerisi alabilir miyiz?
Öykü 
Atlas 
Parla

2017 benim için üretim anlamında çok 
çalıştığım bir yıldı. 

2018 benim için hepimiz için yasakların 
olmadığı gazetecilerin içeride olmadığı bir yıl 
olsun isterim.

Son cümle, 2017 yılında hayatını kaybeden Engin Cezzar, Tayfun Talipoğlu, Halit Akçatepe, Tarık 
Akan, Bülent Kayabaş, Hakan Balamir, Fikret Hakan, Muzaffer İzgü, Onur Şenli gibi sanatçılarımızı, 
aydınlarımızı kaybettiğimiz bir yıl oldu. Onları da burada anmak isterim... Işıkları yolumuzu aydınlatsın.

‘Yurtta sulh
cihanda sulh’                                               
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Y a z a r

Murat Sahin.
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2017’nin en önemli gelişmesi sizce nedir? Neden?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-lu’nun yaptığı “Adalet Yürüyüşü”. Çünkü 70 yaşında bir kişinin 420 kilometreyi yürüme-yi göze alması ve tamamlaması çok önemli.2017’de okuduğunuz ve sizde iz bıra-kan kitap ya da kitaplar oldu mu?Soner Yalçın”Kayıp Sicil”,

Hüseyin Mutlu Akpınar “Bir Başkan, bir şehir, bir aşk”,  
Mustafa Balbay, “Sülale devri”, “Zulüm-hane”, 

Yaşar Aksoy “Hayatım Kitap”, Yılmaz Özdil “Adam”, “Kadın”, Nihan Ertem “Mozaik”
2017’de “Keşke yaşanmasaydı” dedi-ğiniz olay oldu mu?

Suriye’de yaşananlar, keşke yaşanma-saydı...
“2017’de iz bırakanlar” ödülü ver-seydiniz, kime ya da kimlere verirdiniz? Neden? 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-lu’na verirdim. Adalet yürüyüşü yaptığı için.

2017’de olan 2018’de de tekrar etmesini ya da devam etmesini istedi-ğiniz şey var mı?
Yok.
2018’de hayatınızdan çıkmasını isteyeceğiniz 2 şey ne olur?

Yandaş medya ve yalancılar
İmkânınız olsa 2018’de değiştire-ceğiniz 4 şey ne olur?

Dört Y, yani, 
Yolsuzluk, 
yoksulluk, 
yandaş medya 
ve yalancılık
2018’de doğacak çocuklar için siz-den bir kaç isim önerisi alabilir miyiz?Barış, Özgür, Devrim, Yezdan

2017 benim için siyasete adım atma yılıdır. 
2018 benim için siyaseti öğrenme ve ilerleme  yılı olsun isterim.

Suriye’deyaşananlar
KEŞKE 
YAŞANMASAYDI
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      Mustafa Anıl Feroğlu
2017 benim için HAK, HUKUK, ADALET yılıdır. 
2018 benim için insan onuruna yakışacak bir SEVGİ ve BARIŞ yılı olsun isterim.

İz bırakanlar ödülü
VEYSEL AMCA’YA 
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2017’nin en önemli gelişmesi 
sizce nedir? Neden?

2017 yılının şüphesiz en önemli 
gelişmesi CHP Genel Başkanı Sn. Ke-
mal KILIÇDAROĞLU’nun liderliğinde 
başlayan, tüm dünya kamuoyu tara-
fından yakından takip edilen ve aynı 
coğrafyanın bir parçası olduğumuz 
yurttaşlarımıza hak, hukuk, adalet 
kavramlarının önemini yeniden ha-
tırlatan Adalet Yürüyüşü’dür.

2017’de okuduğunuz ve sizde 
iz bırakan kitap ya da kitaplar oldu 
mu?

George Orwell ‘Faşizm Kehanet-
leri’,  Any Rand ‘Hayatın Kaynağı’ ve 
tarih-siyaset sevenler için ise Sinan 
Meydan ‘El-Cevap’

2017’de “Keşke yaşanmasaydı” 
dediğiniz olay oldu mu?

2017 yılının başında bir çok 
terör olayı ile karşılaştık. Her biri çok 
üzücü ve masum insanlara yönelik 
saldırılardı. Özellikle  05/01/2017 
tarihinde İzmir Adliyesine yapılan 
hain saldırıda gözünü kırpmadan 
büyük bir faciayı önleyen Şehit 

polisimiz Fethi Sekin’in göstermiş 
olduğu cesaretin hepimizi derinden 
etkilediğini düşünüyorum. Musa Can 
ve Fethi Sekin’i saygı ile anarken bir 
daha böyle bir olayın yaşanmaması-
nı temenni diyorum.

”2017’de iz bırakanlar” ödülü 
verseydiniz, kime ya da kimlere 
verirdiniz? Neden?

Bu ödülü, cezaevindeki yatan 
Kara Harp Okulu öğrencisi oğlu için 
adalet arayan ve başından sonuna 
kadar Adalet Yürüyüşü’ne katılıp ve 
İstanbul’a dek kesintisiz yürüyen 63 
yaşındaki Veysel Kılıç amca ve Adalet 
kavramını içselleştirip, her neresin-
den olursa olsun bu yürüyüşe katılan 
ve Adalete güç veren her bir yurtta-
şımıza verirdim.

2017’de olan 2018’de de tekrar 
etmesini ya da devam etmesini 
istediğiniz şey var mı?

2017’nin ikinci bölümünde 
karşılaştığımız ve bizlerde  de şaş-
kınlığa sebep olan, bazı çevrelerdeki 
Cumhuriyetimizin kurucusu, Mustafa 
Kemal ATATÜRK’e duyulan sevgi  ve 

saygı’nın 2018 yılı içerisinde devam 
etmesini istiyorum.

2018’de hayatınızdan çıkmasını 
isteyeceğiniz 2 şey ne olur?

Şahsım adına değil ama ülkem 
ve insanlık adına, anti-demokra-
tik uygulamaların son bulması ve 
bağımsızlığını kısıtlayan her karanlık 
emperyalist gücün bu coğrafyadan 
silinmesini temenni ediyorum

İmkânınız olsa 2018’de değişti-
receğiniz 4 şey ne olur?

Kadına şiddetin son bulması, 
milli eğitimin laik bir sistem üzerinde  
her kesime ücretsiz olması, asgari 
ücretin arttırılması ve işsizliğin kalıcı 
çözümler üreterek son bulması

2018’de doğacak çocuklar için 
sizden bir kaç isim önerisi alabilir 
miyiz?

Sözleri Hüseyin KARAKUŞ’a 
ait olan şiirin dizelerinde geçtiği 
gibi ‘İster kız ister erkek adı DENİZ 
olmalı’ dedikten sonra Gezi Parkı 
eylemlerinde katledilen kardeşleri-
mizden Ali İsmail ve Berkin isimlerini 
de önerebilirim.

      Mustafa Anıl Feroğlu

İz bırakanlar ödülü
VEYSEL AMCA’YA 
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Murat Serdar Koç

2019 
SEÇiMLERiNE

NASIL 
HAZIRLANACAĞIZ?
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Bizim yolumuz 
Mustafa Kemal’in, 

Pir Sultan 
Abdal’ın, Deniz’in 

yoludur

Tam bağımsız Türkiye 
idealine kendisini adamış 
devrimci ve yurtsever yol-
daşlarım. Benim yaşam 

öyküm aslında sizlerin yaşam öykü-
südür. Doğunun en batısı, batının en 
doğusunda yer alan şehrimiz İzmir’e 
yerleşen binlerce emekçinin, binler-
ce yurtseverin, binlerce devrimcinin, 
ekmeğini taştan çıkaran, ne ezen 
ne ezilen, insanca, hakça bir düzen 
peşinde koşan solcuların yaşam 
öyküsüdür. 

Ben 55 yıllık Cumhuriyet Halk 
Partili, 25 yıllık kayıtlı üyeyim. 
Bizim yolumuz, ‘dönen dönsün ben 
dönmezem yolumdan’ diye haykı-
ran Pir Sultan Abdal yoludur. Bizim 
yolumuz ‘Ya İstiklal, ya ölüm’ diyen 
Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur. 
Bu yol Nazım’ın, bu yol Deniz’in, 
bu yol Mahir’in, Yusuf’un yoludur 
yoldaşlarım. Selam olsun Deniz’e, 
selam olsun Mahir’e, selam olsun 
Yusuf’a, adını anamadığım bedel 
ödemiş binlerce devrimciye selam 
olsun. Ne ezen ne ezilen, insanca, 
hakça bir düzen isteyen Karaoğlan 
Ecevit’e selam olsun. Tam bağımsız 
Türkiye için şehit düşmüş yüzbinlere 
selam olsun. 

1980 DARBESİ 
ÜLKEMİZİ ‘SOL KIRIM’A 

UĞRATMIŞTIR
Ülkeme baktığımda gördüğüm 

genel manzara vahimdir. Ülkemiz 
1980 askeri darbesinden günümüze 
değin geçen süreçte, uğradığı sol 
kırımla, çağdaş uygarlık ve de-
mokrasi düzeyinin çok gerisinde 
bırakıldı. Atatürk önderliğinde ulusal 
bağımsızlığını kazanan halkımızın, 
ekonomik ve kültürel bağımsızlık 
mücadelesini bir tehlike olarak 
gören egemen güçler ve işbirlik-
çilerinin başlattıkları ekonomik ve 

kültürel sömürü bugünkü vahim 
tabloyu ortaya çıkardı. Ülke ahlak-
sızlığa peşkeş çekildi. Ülkemizi içine 
düştüğü bu bataklıktan kurtarabile-
cek tek güç CHP’dir, soldur. 

‘DAHA DİNAMİK, DAHA 
ÜRETKEN OLMALI’

Cumhuriyet Halk Partisi ülke-
nin ve halkın geleceğini korumak 
için daha dinamik, daha üretken 
siyaset yapmak zorundadır. Cum-
huriyet Halk Partisi adı üzerinde 
cumhuriyetin ve halkın partisidir. 
Parti içerisinde halkın yani üyele-
rinin iradesinin üzerinde hiçbir güç 
yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi 
eğer iktidara gerçekten talipse, 
parti içi demokrasi ‘ama, yalnız, 
fakat’ ile başlayan hiçbir cümleye 
yer vermeksizin işlemelidir. Parti 
üyesi herkes, partideki her makama 
başkasından izin almaksızın aday 
olabilmelidir. Yakın, akraba, eş, dost, 
çalışma arkadaşı, ahbap çocuğu gibi 
nitelikler Cumhuriyet Halk Partisi 
kapısından içeri sokulmamalıdır. 

‘ADAY BELİRLEME ÖN 
SEÇİMLE OLMALIDIR’
Aday belirleme yetkisinin parti 

merkezince kullanılmasının tüm 
dünyada ve ülkemizde katılımcı 
demokrasiyi sınırladığı ve parti-
lerdeki merkezi oligarşik yapıları 
güçlendirdiği açıktır. Aday belirleme 
yetkisini tamamıyla yerel örgütlere 
ve parti üyelerine veren tek yöntem 
ön seçimdir. Cumhuriyet Halk Partisi 
girilecek her seçimde adaylarını hâ-
kim denetiminde ve tüm üyelerinin 
katılacağı ön seçimle belirlemelidir. 
Milletvekili milletin adayı, belediye 
başkan adayı halkın başkan adayı 
olmalıdır. Hiç kuşku duyulmasın 
ki, bütün Cumhuriyet Halk Partisi 
üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
kurumsal kimliğini ön planda tuta-
cak bilgi ve donanıma sahiptir. 

‘TAŞERON İŞ TERÖRÜDÜR’
Emperyalizmin Ortadoğu’daki 

taşeronu olan bu kapitalistlerin, 
kurduğu taşerona dayalı ekonomik 
modele son vermek Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin boynunun borcudur. 
Taşeron demek, sömürü demektir. 
Taşeron demek, emek hırsızlığı 

demektir. Yok edilen iş güvenliğidir. 
Taşeron iş terörünün, işçi cina-
yetlerinin diğer adıdır. Örgütlü işçi 
hareketleri ve gerçek devrimci işçi 
sendikaları sol dünya görüşünün bel 
kemiğidir. İşçinin, emekçinin kanıyla 
lekelenen bu iktidardan Soma’nın, 
Ermenek’in hesabı sorulmalıdır. 
Bizler Cumhuriyet Halk Partililer 
olarak her zaman emeğin, emekçi-
nin yanında olmalıyız. Emekçilerle 
omuz omuza taşerona karşı birlikte 
mücadele etmeliyiz. 

NASIL OLACAK, NASIL 
OLMALI?

Peki tüm bunlar nasıl yapı-
lacak? Kadınlarımızla çalmadık 
kapı bırakmayarak, gençlerimizle 
girmediğimiz in bırakmayarak. O 
sandığı mahalleye koyduğumuzda 
mahallede kadınlarımızın ve genç-
lerimizin nasıl arttığını göreceksiniz. 
Sandıktan çıkan koordinatörler nasıl 
çalışacak biliyorum. Biliyorum o 
sandıklardan çıkan koordinatörler 
gençler ve kadınlardan oluşacak. 
Kadın kolları seçimini sadece kadın-
larımız yapmalı. Kimse müdahale 
etmemeli… Gençlik kolları seçimini 
sadece gençlerimiz yapmalı. Kimse 
müdahale etmemeli… Danışma 
kurulları üyelere açık olmalı…Bütün 
komisyonları aktif hale getirerek ve 
bu komisyonlar tam yetkili çalışması 
sağlanmalı…Bütün ilçe örgütleri, 
bütün üyelerine ilçe başkanı hissi-
yatı vermeli, bütün üyelerle birlikte 
çalışmalı…

Günümüzde artık sosyal med-
yanın gücü ortada, bu bağlamda 
güçlü bir sosyal medya kullanımı 
gerekli… Bu da kişiye özel değil 
örgüt adına olmalı... 

Bu yapacaklarımızla 
görün bakın 2019 
seçimlerine nasıl 
hazırlanacağız. CHP’nin 
asıl potansiyel gücü 
birliktelikle ortaya 
çıkar. Önemli olan 
CHP’nin gücü ise gerisi 
teferruattır. 
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Ege’de 40 yıl önce yapılan uranyum 

madenciliğinin korkunç sonuçları kitaplaştırıldı.

DiLSiZ ÇOCUKLARI EGE’NiN

Türkiye’de çevre gazeteciliği 
denince ilk akla gelen isimlerden 
Özer Akdemir’in 3. kitabı “Uranyum 
Uğruna/Dilsiz Çocukları Ege’nin” ki-
tabı çıktı. İlk iki kitabında olduğu gibi 
üçüncü kitabında da çevre sorunları-
na eğilen Akdemir bu kez Ege’de 40 
yıl önce yapılmış uranyum madenci-
liğinin günümüzdeki çevre ve sağlık 
etkilerini ele alıyor. 

Bilimsel raporlar, alanda yapılan 
ölçümler, gözlemler ve halkla yapılan 
görüşmeler üzerine kurgulanan 
kitap, doğaya yapılan kontrolsüz 
müdahalelerin nasıl bir trajediye 
dönüştüğünü gözler önüne seriyor. 

Adeta adları kaderlerine benze-
yen Kasar ve Kisir adlı iki şirin Ege 
köyü’nün “kanser köyler”e dönüş-
mesinin gerisinde yatan ibretlik öykü 
var kitapta. 

Herkesin unuttuğu, yetkililerin 

sorumluluk almaktan kaçındığı, 
umursamadığı iki köyün neden kan-
serlerle boğuştuğuna ışık tutuluyor. 
Bilimin ortaya koyduğu verilerin acı 
gerçekliğinde, adeta dilsiz bırakı-
lan, sessizlikle boğulan, yok sayılan 
iki köyün ibretlik öyküsünü yazan, 
Akdemir, madenlerce delik deşik 
edilmiş, ormanları yağmalanmış, 
meraları talan edilmiş, suları - havası 
kirletilmiş Anadolu’da binlercesi bu-
lunan sessiz, dilsiz köylerden ikisine 
ses olmak istemiş bu kitapla.

O yüzden ikinci adı “Dilsiz çocuk-
ları Ege’nin” olmuş kitabın.

Akdemir’le üçüncü kitabı hakkın-
da söyleştik:

Öncelikle kitabınız için kutluyo-
ruz, okuru bol olsun. Bu sizin üçün-
cü kitabınız. Yine çevre sorunlarına 
eğilen bir kitap yazmışsınız ancak 
bu sefer hemen hemen hiç bilin-

meyen bir konuya el atmışsınız. 
Nereden aklınıza geldi bu konu?

Herşey Bergama’ya, 5 Haziran 
2005 Dünya Çevre Gününe altın 
madencilerinin saldırısı ile ilgili 
davanın bir duruşmasına giderken, 
minibüsün içinde yapılan bir soh-
betle başladı. Ege Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği öğretim üyesi Enver 
Yaser Küçükgül’ün 35-40 yıl önce-
sinden bir anısının peşine düştük 
bir anlamda. Enver Hoca sohbet 
arasında henüz lise öğrencisi iken, 
Manisa Köprübaşında uranyum iş-
letmesinde mühendis olarak çalışan 
bir akrabasını ziyarete gittiğinde 
gördükleri üzerine mühendis olmaya 
karar verdiğini anlattı. O tesislerde 
nükleer yakıt hammaddesi olan “sarı 
pasta”nın üretildiğini de söyledi. “Ne 
oldu o sarı pastaya, Köprübaşındaki 
uranyum işletmesine? Hala orada 
mı acaba?” gibi soruların çekiciliğine 
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kapılıp yanıtlarını bulmak 
için, Bergama yolculu-
ğundan bir hafta on gün 
sonra EGEÇEP’ten Jeofizik 
Yüksek Mühendisi Erhan 
İçöz’ün arabasıyla kendi-
mizi Köprübaşı yolunda 
bulduk. Bir bilinmeze doğru 
gittik, yıllardır bilinen ama 
önemsenmeyen, sessizlikle 
geçiştirilmeye çalışılan bir 
çevre ve sağlık skandalının 
verileri ile geri döndük. Öykü 
böyle başladı.

Daha önce Köprüba-
şındaki uranyum maden-
ciliğinin yarattığı sorunlar 
biliniyor muydu yani? 

Kesinlikle! Devletin 
ilgili tüm birimlerinin haberi 
vardı oradaki durumdan. 
Zaten 40 yıl önce, MTA’nın 
da içinde olduğu, yabancı 
ülke teknik personelinin de 
yer aldığı bir pilot proje idi 
Köprübaşındaki uranyum 
madenciliği. Onun üzerinde 
konuya dair bilimsel makale, 
araştırma yapılmıştı. Ancak 
bunlardan en önemlisi 2008 
yılında Fırat Üniversitesi öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Şaşmaz tarafından yapılan 
araştırma idi ki, TÜBİTAK 
destekli bu araştırmada 
uranyum madenciliğinin yol 
açtığı çevresel sorunlar hiç-
bir şüpheye yer bırakmaya-
cak derecede konulmuştu. 

Ne gibi verilen var Prof. 
Şaşmaz’ın raporunda?

Prof. Şaşmaz, bölgedeki 
topraktan, havadan, sudan, 
bitkilerden aldığı örnekle-
ri daha güvenilir bulduğu 
Kanada’ya göndermiş, 
buradan gelen sonuçları ra-
porunda yorumlayarak ilgili 
her yere göndermişti. Bu 
verilere göre bölgede uran-
yum madenciliği kaynaklı 
çok ciddi bir kirlilik vardı ve 
acil önlem alınması gereki-
yordu. Raporun bu çarpıcı 
tespitlerine rağmen, 2008 
yılından bizim gidip ölçümler 
yaptığımız ve bunu gazete 

haberi olarak duyurduğu-
muz günlere kadar hiçbir 
girişimde bulunulmamıştı. 

Haberlerden sonra 
neler oldu?

Biz, Kasar köyünde li-
mitlerin 140 katı radyasyon 
ölçtük. Yapılan madencilik 
faaliyetinin ardından hiçbir 
önlem alınmadan terk edilip 
gidilen, köye 1 km uzaklıkta, 
hala tarımsal faaliyetin ve 
hayvancılığın yapıldığı bir 
bölgede. Haberlerin ardın-
dan TAEK ve diğer yetkililer 
bölgenin doğal uranyum 
yatağı olduğunu  ileri süre-
rek, yüksek radyoaktivitenin 
‘normal’ olduğunu açıkla-
dılar. Milyon yıldır o top-
rağın içinde zararsız halde 
bulunan uranyumu 40 yıl 
önceki madencilik faaliyeti 
ile kendilerinin açığa çıkar-
dığını, bir anlamda uyuyan 
canavarı uyandırdıklarını, 
üstelik sonrasında da hiç bir 
şey yapmadıklarını gizle-
meyi, örtmeyi, inkar etmeyi 
tercih ettiler. Tipik suçlu 
devlet refleksi!

Öte yandan, AKP’li Köp-
rübaşı Belediyesi de yıllardır 
ilçe halkına uranyumlu su 
içirdiğinin ortaya çıkmasın-
dan korkup olayın üstünü 
örtmeye çalışanlar kervanı-
na katıldı. 

Köprübaşı ile ilgili 
TBMM’ye verilen tüm soru 
önergeleri bu ucuz üç may-
mun siyaseti ile yanıtlandı. 
“Herşey normal” dedi TAEK, 
“sorun yok”. Oysa sorun çok 
çok daha büyük bizim yaz-
dığımızdan. Koca bir baraja, 
oradan nehirlerle, derelerle 
Ege’ye kadar giden büyük 
bir kirlilik var.

Kisir Köyü, Kasar Köyü, 
isimleri ne kadar benziyor-
lar birbirine. Buradaki so-
runla ilgili de önemli veriler 
yer alıyor kitabınızda. Kisir’ 
deki uranyum skandalını 
da sizin haberler ortaya 
çıkardı değil mi?
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Evet. Kisir’e, Köprübaşı 
haberlerinden yaklaşık 1 - 2 ay 
sonra gittik. Kanser olaylarının 
nedenleri konusunda haber,  tv 
programı yapacaktık ki, köylü-
lerle konuşurken yakın bir yerde 
uranyum sondajları olduğunu 
söyledi köylüler. Sonrasında 
Köprübaşı hala tartışılırken 
Kisir’de ortaya çıktı uranyum 
kirliliği karşımıza. Burada da üç 
kez ölçüm yapıldı, bizzat benim 
katıldığım. Ölçülen değerler Ka-
sar’dakilerden kat kat fazlaydı?! 
İzin verilen limitlerin 500-600 
kat fazlası radyoaktif değerler 
ölçüldü. Ama aynısı oldu, TAEK 
bu değerleri de ‘normal, doğal 
uranyum madeninde olabilecek 
değerler’ diye geçiştirdi. 

Yani Kasar’da da Kisir’de 
de değişin bir şey olmadı öyle 
mi? Halk hala bu radyoaktif 
kirlilikle, uranyum karışan 
suları içerek mi yaşıyorlar?

Aynen öyle! Çok uzun 
zamandır ülkede hiç bir şey 
rayında gitmiyor zaten. Tam bir 
akıl tutulması, siyasette, sosyal 
yaşamda yozlaşmanın tavan 
yaptığı günlerden geçiyoruz. 
Çevre sorunları, bu sorunlarla 
boğuşan halkın çığlıkları duyul-
muyor. Duyurmaya çalışanlar 
ise tehditler, ötekileştirmelerle, 
baskılarla susturulmaya çalışı-
lıyor.

Kasar’da, Kisir’de devle-
tin inkar ettiği çevre sorunları 
nedeniyle her gün insanlar 
kanserle boğuşuyorlar. Küçük 
çocuklara kadar indi kanser 
olayları. “Uranyum uğruna” ki-
tabı ile ben onların duyulmayan, 
duyurulmasın istenen acıklı öy-
külerini aktarmak istedim. Şunu 
da göstermek istedim okurlara; 
daha 40 yıl önceki uranyum 
kirliliği sorununu çözemeyen, 
üstünü örten bu zihniyetin elin-
de nükleer santraller intihardır! 
Bunu gelecek nesillere yapa-
mayız!

Uranyum madenciliği, 
radyoaktivite, nükleer tehlike 

gibi son derece teknik bir ko-
nuyu ele alan kitabınızda bazı 
bölümlerde kullandığınız dil 
dikkat çekici. Edebiyatla, öykü 
tadında anlatmayı yeğlemişsi-
niz bazı bölümleri. 

Ekolojik meseleleri edebi-
yatla anlatabilmenin son derece 
önemli ve bir o kadar da gerekli 
olduğunu düşünüyorum. Son 
yıllarda gittikçe gelişen “eko 
eleştiri” ya da “eko kurgu” de-
nilen bu tür, ekolojik sorunların 
edebi bir dille ele alınmasını, 
yansıtılmasını önemi üzerinde 
duruyor. Ben de bir süredir bu 
yönde denemelerde bulunu-
yorum. Kitapta bahsettiğiniz 
bölümler de o kısımlar. Kisir 
köyünü tarif etmek, Latmos 
kırsalı hakkında bilgiler ver-
mek ya da 13 yaşında kanser 
tedavisi görmek zorunda kalan 
bir kız çocuğunu anlatabilmek 
için çoğu zaman haber dili, 
tekniği yetersiz kalıyor. Olayı 
sizin gördüğünüz pencereden 
okura aktarabilmeniz için metne 
duygularınızı, gözlemlerini-
zi, doğa betimlemelerinizi de 
koyabilmelisiniz. İşte bu kitapta 
bazı bölümlerde bunu yapmaya 
çalıştım. 

Nükleer santral tartışma-
larının içinde 40 yıl önceden 
gelen böylesi bir tehlikenin 
de tartışılmasının son derece 
önemli olduğunu düşünüyoruz. 
Çok teşekkür ederiz. Tekrar 
kitabınızın okuru bol olsun...

Ülkemizin bu karanlık 
günleri de geride bırakacağını 
biliyorum. Nükleer santral, ter-
mik, HES’ler gibi doğa yıkımına, 
talana ve çevre kirliliğine yol 
açan faaliyetlerden bir an önce 
vazgeçileceğini düşünüyorum. 
Bu umudumuzu hiç yitirmemek, 
hep korumak durumundayız. 
Gelecek kuşaklara borcumuz 
bu bizim. Doğayla barışık, insan 
onuruna yaraşır bir yaşam, 
bir ülke kuracağız, hep birlik-
te.  Bana bu olanağı verdiğiniz 
için İz Dergi’ye çok teşekkür 
ederim.. 
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