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sosyalist gazeteci 
       Hasan TahsinTufan Şişli
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Hasan Tahsin için ya-
zılan kitaplarda ve 
makalelerde, onun 

milliyetçiliği, tetikçiliği ve İTC 
( İttihat ve Terakki Cemiyeti ) 
üyeliği özellikle vurgulanmak-
tadır. Teşkilatı Mahsusa üyeliği 
yapmış olması, Buxton kardeşler 
suikasti girişimi, övünç kaynağı 
yapılarak, sosyalist gazeteci 
Hasan Tahsin’in gerçek kimliği 
gizlenmiştir. Hasan Tahsin Recep 
takma adını kullanan Osman 
Nevres’ in gerçek hayat hikayesi, 
resmi tarihte yer aldığı biçimin-
den çok farklıdır.

OSMAN NEVRES
1888 yılında Selanik’te doğ-

du. Babasının adı Recep, anne-
sinin adı Rabia’dır. Rabia Hanım, 
Recep Bey’in ikinci eşidir. Binnaz 
ve Melek Hanım’lar, bu evlilikten 
doğan kız kardeşleridir. Recep 
Bey’in ilk eşinden olan oğlunun 
adı Mehmet Recep’tir. Yaş olarak 
Osman Nevres’den büyüktür. 
Şemsi Efendi okuluna gitti. Öğ-
renimine, Fevziye Mektebi’nde 
devam etti. Okul müdürü Cavit 
Bey’in etkisinde kalarak İttihatçı 
fikirlere sahip oldu. Ailesi, İstan-
bul’a gittiğinde, kendisi Sela-
nik’de kaldı. 1907 yılında İstan-
bul’a geldi. Cavit Bey’in kefilliği 
ile Teşkilatı Mahsusa’ya ( TM ) 
girdi. Darülfûnun’da eğitim gör-
dü. 1908-1909 yıllarında, İTC’nin 
görevlendirmesi ile Paris’e gitti. 
Monj sokağı 51 numaralı apart-
manın bir dairesinde, Mazlum 
Boysan ile birlikte kaldı. Sor-
bonne Üniversitesi’nde, siyaset 
bilimi okudu. Belçikalı sosyalist 
Emile Van Der Velde’nin, Vakans 
konferanslarını izledi. Fransız 
sosyalist, Jean Jaures ile ilişki 
kurdu. İtalya’nın, Trablusgarp’ı 
işgal etmesi üzerine, Mısır uy-
ruklu, öğrenci lideri Şeyh Dayeh 
ile birlikte mitingler düzenledi. 
Olimpia Sineması’nda izlediği bir 
filmi protesto ettiği için soruş-
turmaya uğradı. Kimi kaynaklar, 
sinema perdesine ateş açtığını 
yazmıştır. Ancak, olayların geli-
şiminden, böyle olmadığı anla-

şılmaktadır. Sahneye, bir takım 
malzemeler fırlatmış ve kısa bir 
konuşma yapmıştır. (Kimi kay-
naklarda, eylemin İsviçre’de ya-
pıldığı yazılmaktadır. Bu önerme, 
tarihsel akışa uygun değildir.) 
Yüzeysel bir sorgudan sonra 
serbest bırakılmıştır. Paris’te 
yayınlanan bir gazetede, bunun 
haklı bir protesto olduğu yer 
almıştır. İstanbul’a dönen Osman 
Nevres’in Sorbanne Üniversite-
si’nden mezun olduğuna dair bir 
kayıt bulunamamıştır. 

BUXTON KARDEŞLER 
SUİKASTİ

Aydoğan Yavaşlı’nın yazdığı 
Ben Hasan Tahsin (İzmir’li Çocuk) 
isimli kitapta anlatıldığına göre, 
Osman Nevres 1914 yılı başında 
İstanbul’a geldiğinde, Hacı Adil 
Bey görüşmek için kendisini 
çağırır. Şişli’de bir apartmanda 
görüşürler. Odadaki diğer kişiler 
dışarı çıkarılarak, Eşref Bey, Hacı 
Adil Bey ve Osman Nevres bir 
toplantı yapar. Buxton kardeşle-
rin öldürülmesi emrini, bu top-
lantıda, Eşref Bey’den almıştır.

Romanya’da bulunan Noel 
ve Lenand (Charles, olarak ya-
zan kaynaklar da var) Buxton 
kardeşlerin öldürülmesi, TM’den 
aldığı en önemli görevdi. Osman 
Nevres’in Bükreş’e giderken kul-
landığı belgenin isim hanesinde 
Hasan Tahsin Recep adı yer alı-
yordu. Mesleği, gazeteci olarak 
yazılmıştı.

2 Ekim 1914 de silahını 
ateşleyen Hasan Tahsin, Leland’ı 
hafif yaralamış, asıl hedef olan 
Noel’i ise ıskalamıştı. Yakalanan 
suikastçı, kimi kaynaklara göre 5 
yıl, kimilerine göre ise 10 yıl, ka-
lebent cezası almıştı Hasan Tah-
sin, hapisteyken, Noel Edward 
Buxton tarafından ziyaret edil-
miş ve bu ziyaretler düzenli bir 
görüşmeye dönüşmüştür. Resmi 
tarih, kaçarak kurtulduğunu yaz-
sa da, Alman orduları, Bükreş’i 
işgal ettikten sonra, 8 Aralık 
1916 tarihinde Hasan Tahsin 
serbest bırakılmıştır.



Bu olaydan sonra, hiç vaz-
geçmediği Hasan Tahsin adı, 
eski bir ittihatçıya aittir. İTC’nin 
fikirlerinden uzaklaşıp, anarşist 
düşüncelere yaklaşan gerçek Ha-
san Tahsin, Selanik’de Silah isimli 
bir gazete çıkarıyordu. Silahçı 
Tahsin diye bilinirdi. Eski bir bah-
riye yüzbaşısıydı. İTC’nin, gazeteyi 
kapatması direktifine uymamıştı. 
Bir görüşme için İstanbul’a çağırı-
lıp, içtiği kahveye zehir konularak 
yok edilmiştir. (Farklı kaynaklarda, 
boğularak öldürüldüğü de yaz-
maktadır.)

Osman Nevres’in, bu gerçeği 
öğrenerek, Hasan Tahsin ismini 
kullanmaktan vaz geçmemesi ve 
Hukuk- u Beşer’i yayınlayarak İTC 
ye ve uzantılarına muhalefet et-
miş olması kuvvetle muhtemeldir.

HÜRRİYET VE İTİLAF 
FIRKASI’NA KATILMASI

Hapisten çıkan Hasan Tahsin, 
İTC’den uzaklaşmıştı. Hüriyet ve 
İtilaf Partisi’ne yazıldı. Cavit Bey 
devreye girerek onu, İsviçre’ye 
yolladı. 1917 yılında, İstanbul’a 
döndü. Talat Paşa tarafından, 
İzmir’e sürüldü.

Cavit Bey’ in, ilerleyen yıllar-

da, İTC’nin kontenjanından vekil 
yapıldığını, Dışişleri Bakanlığı 
görevini de üstlendiğini biliyoruz. 
İzmir suikasti davasında, asılarak 
yok edilmiştir.

HUKUK-U BEŞER
İzmir’e yerleşen Hasan Tah-

sin, Hukuk- u Beşer gazetesini 
yayınlamaya başladı. Aynı yıl Su-
diye Hanım ile gizlice evlendi. Bu 
evlilikten, Mehmet Kemal isminde 
bir çocukları oldu. Kızkardeşi Me-
lek Hanım’ın anlatımlarına göre, 
Ege bölgesindeki, mukavemet 
örgütleri arasında bağlar kurmak 
için çalışıyordu. Afyon’a kadar 
giderek, çeşitli yapılarla görüşüp, 
insan ve silah akışının düzenlen-
mesinde görev aldı. Kadın hakları 
ile ilgili bir makalesi, sonraki yıl-
larda İzmir’i yakan şahıs olarak 
anılacak olan, İzmir Vali Vekili, 
Sakallı Nurettin Paşa’yı kızdırdı. 
Gazetesi kapatıldı. Hasan Tahsin, 
kadın haklarını gazetesinde savu-
nan ilk erkek yazar olarak bilinir. 
Baskılardan yılacak bir kişiliğe 
sahip değildi. Sulh ve Selamet 
gazetesini yayınlamaya başladı. 
Gazetecilik yaptığı yıllarda, İTC’yi 
ve savaş vurguncularını sert bir 
şekilde eleştirmiştir.



Cenazesinin, ailesi 
tarafından, Harmandalı 
yakınlarında, bilinmeyen 
bir yere gömüldüğü 
söylenmektedir. İstanbul 
- Üsküdar’da bulunan 
Bülbülderesi mezarlığındaki 
mezar temsilen yapılmıştır. 

MAŞATLIK MİTİNGİ 
VE İLK KURŞUN

İzmir’i işgal edecek 
kuvvetlere karşı direnmek 
için,  ‘’Redd-i İlhak Heyeti 
Milliyesi’’ adında bir dernek 
kurulmuştu. 14 Mayıs 1919 
da Maşatlık’da yapılan 
mitingin, örgütleyicisi bu 
dernekti.  Hasan Tahsin 
derneğin kurucularındandı. 
Diğer kurucu üyeler, Mora-
lızade Halit Bey, Mustafa 
Necati ve Ragıp Nurettin 
Beydir. Ateşli konuşmalarla, 
gelecek işgal kuvvetlerine 
karşı direnişi örgütlemeye 
çalışıyordu. Ertesi gün, 
İzmir’e giren düşman birlik-
lerine kitlesel bir müdahale 
olmadığını görmüş ‘’Ola-
maz, olamaz, böyle ellerini 
sallaya sallaya giremezler’’ 
diyerek silahını ateşlemiştir. 
Basil Delaris ve Jorj Papa-
kostos ismindeki Efzon as-
kerleri bu ateşle ölmüştür. 
İşgal kuvvetlerinin açtığı 
karşı ateşle vurulmuş, be-
deni süngülerle delinmiştir. 
Cansız bedeni, Konak mey-
danı’ndaki Saat Kulesi’nin 
dibinde bulunmuştur.

Cenazesinin, ailesi 
tarafından, Harmandalı 
yakınlarında, bilinme-
yen bir yere gömüldüğü 
söylenmektedir. İstanbul 
- Üsküdar’da bulunan Bül-
bülderesi mezarlığındaki 
mezar temsilen yapılmıştır. 
Bu mezarlık, Sabetaycılar 
için kutsal sayılan bir yerdir. 
Hasan Tahsin’i, İTC’ye yön-
lendiren Cavit Bey,  Sabe-
taycı olarak bilinirdi.

SOSYALİST  
HASAN TAHSİN

Hasan Tahsin’in sos-
yalist olarak nitelenmesi, 
1919 yılında olmuştur. 
Dostları da, düşmanları da 
kendisini sosyalist olarak 
tanımlıyordu. Kendisi de, 
açık olarak, sosyalist oldu-
ğunu gazetesinde yazmıştı.

İşgal Komutanlığı Mat-
buat ve Sansür Müdürü ya-
pılan Mihail Rodas’ın, 1925 
yılında, İzmir’de yayınlanan 
Anadolu gazetesinde çıkan 
anılarında ‘’ Ayakta olan 
bu Türk kitlesi arasında 
Hukuk-u Beşer gazetesinin 
genç Çerkes muharriri Ha-
san Tahsin’e tesadüf et-
tim... Gazetesinde, Bolşevik 
tarzında müteaddit sosya-
list makalat neşretmiş idi ‘’ 
denmiştir. 

Aynı dönemde, yayın 
yapan Köylü gazetesinin, 
kendisi için Bolşevik sıfatını 
kullanması üzerine, Hu-
kuk-u Beşer’in 7 Mart 1335 
tarihli sayısında ‘’ Biz mes-
lek itibarıyla tekrar edelim 
adaleti içtimaiye ve mua-
vezene-i iktisadiye esasını 
terviç edenlerdeniz yani 
kelimenin tam anlamıyla 
sosyalistiz.’’ diye yazmıştır. 
İftiralara cevap başlıklı bu 
yazısında, bolşeviklik için ‘’ 
Daha ne olduğu belli olma-
yan ve cidden buhar halin-
de bulunan bir fikrin nez-
dimizde rey-yi zemin kabul 
görmeyeceği müstağni-i 
izahtır.’’ demiştir. Kimi res-
mi tarih yazarları, buradan 
yaptıkları çıkarımla, 

İşgal Komutanlığı Matbuat ve Sansür Müdürü yapılan Mihail Rodas’ın, 1925 yılında, İzmir’de 
yayınlanan Anadolu gazetesinde çıkan anılarında ‘’ Ayakta olan bu Türk kitlesi arasında Hukuk-u 
Beşer gazetesinin genç Çerkes muharriri Hasan Tahsin’e tesadüf ettim... Gazetesinde, Bolşevik 

tarzında müteaddit sosyalist makalat neşretmiş idi ‘ ’ denmiştir. 



Hasan Tahsin’i, Bolşevik 
düşmanı, milliyetçi ve islamcı 
fikirlere sahip biri olarak ta-
nımlamak istemesi beyhude 
bir çabadır.

Hasan Tahsin, İttihat 
ve Terakki’den kesin kopuş 
yaşamış, ona karşı muhalif 
örgütlenme çalışması yapmış 
sosyalist bir gazetecidir. Em-
peryalist saldırganlığın işgal 
ordularına sıkılan İLK KUR-
ŞUN sosyalist bir namludan 
çıkmıştır.

HUKUK-U BEŞER 
GAZETESİNDEKİ 
ANTİ İTTİHATÇI VE 
SOSYALİST İÇERİKLİ 
YAZILARI

‘’ Asabı gergin, mecruh ve 
şikeste emel-i validemiz va-
tana doğru bütün zi-nüfus ve 
zevil-i ihtiram kollar uzanıyor; 
İşte dün programını neşret-
tiğimiz Sulh ve Selemat Ce-
miyeti, iki gün evvel de te-
şekkülünü telgraf havadisi ile 
bildirdiğimiz Vatan Cemiyeti 
bunlar hep Müdafa-i Huku-
ku-i Osmaniye fikri etrafın-
da az çok farklarla vatanın 
temin-i selamet ve istiklal-i 
endişesiyle teşekkül etmiş 
müessisat-ı milliyemizdir’’ ( 
Numara 22 - 2 Aralık 1918 )

Paristen gelen Jurnal Zevde-
ba gazetesinden alıntı yaparak 
yayınladığı bir makale oldukça 
dikkat çekicidir. ‘’ Hâlbuki İttihat 
ve Terakki bir Pan Türkizim ya-
ratmak istiyor idi. Abdülhamit’in 
usullerini ve efkârını kendisine 
mal etti. Almanlar, Talat, Enver, 
Doktor Nazım kendilerini büyük 
adam olmuş zannedenlerin diğer 
rüesanın kabulünü celbe muvaf-
fak oldular.

Anadolu’da Rumların ve 
Ermenilerin imhasını emreden 
ve memleketlerini Almanların 
ellerine bırakan bu adamlar, 
Abdülhamit siyasetinin hukuki 
varisidirler. Mösyö Sazunuf’un 
da dediği veçhile: ‘’Bunlar hilafeti 

Berlin’de tesis ettiler.’’ ( Numara 
22- 2 Aralık 1918 )

Hasan Tahsin, yurt dışında 
yaşayan aydınların çıkardıkları 
yayınları yakından takip edi-
yordu. İTC’yi, Abdülhamit po-
litikalarının bir uzantısı olarak 
değerlendiriyordu. Türk ırkçısı 
bir yaklaşım içinde olmadığı, 
ülkede yaşan diğer halkların yok 
edilmesine karşı bir duruş içinde 
olduğunu görmemek mümkün 
değildir.

‘’İttihadçı Gazeteler El’ân İn-
tişar Ediyor’’ , başlıklı makelesin-
de İttihad ve Terakki’ yi destekler 
mahiyette yayın yapan gazete-
leri ağır bir dil ile eleştirmiştir. 
‘’ Azıcık vaziyeti tamik etseler! 
Prestişkarı oldukları cemiyet ve 
fırkanın yahut iman-ı siyasiyenin 
tutar bir yeri kaldı mı? Cemiyetin 
hayat-ı siyasiyesinde, bütün 
faaliyetlerinde kan ve cinayet, 
zulûm ve suistimal, medeniyete 
sithfaf, kâinata meydan okumak 
gibi mezalim, meş’um ve meb-
de-i memleket için, asr-ı hazır 
için birer şeyn olan, pek çok fa-
sıllar dururken el’an beyaz kâğıt 
üzerinde yüz kızartacak kara 
cümlelerle kimin hesabı görül-
mek ve kimin haysiyet ve şerefi 
kurtarılmak isteniyor ‘’ ( Numara: 
30 - 11 Aralık 1918 ) diye ya-
zarak, İTC’nin sabık bir teşkilat 
olduğunu belirtmiş, ittihatçı 

matbuayı suçlamıştır.
 Teceddüt Fırkası’ nın, kapa-

tılan İTC’nin mal varlığının dev-
rini istemesi üzerine ‘’ Bizce bir 
fırka-i siyasiye adi bir şirket gi-
bidir. İnhilal vakti halinde emvali 
mahlûle intikal ederi bir diğeri 
buna tevarüs edemez... İttihad 
ve Terakki ya var ya yok! Bunu 
anlamak istiyoruz. Varsa nasıl 
oluyor da memlekete bu kadar 
zulüm ve ihanette bulunan bir 
teşkilatın devamına müsaade 
ediliyor? Laşesine bütün bir 
milletin tükürdüğü bir canavarın 
mezarcılığını yapanlar, onu bir 
hortlak gibi meydana çıkarma 
teşebbüsündedirler.’’ ( Numara: 
45 - 30 Aralık 1918 ) Bu satırla-
rın yazarını, İTC mensubu olarak 
nitelemek, hatırasına yapılan en 
büyük hakaret olarak görülmeli-
dir. Leşine bütün milletin tükür-
düğü bir örgüt olarak nitelediği 
İTC’nin mensubu olarak değil, 
tüm dünya halklarının yaşam 
hakkına saygı gösterilmesini 
isteyen bir sosyalist olarak ya-
şamını sürdürdüğü bilinmelidir. 
Buxton kardeşler suikastinden 
sonra, Hasan Tahsin’nin TM ve 
İTC ile bağları tamamen kop-
muştur. Hasan Tahsin, İTC’yi, 
millete düşman bir örgüt olarak 
görmektedir. İTC’yi, Abdülhamit 
politikalarının devamı ve Alman 
işbirlikçisi olarak tanımlayan 
sosyalist bir gazetecidir.
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Hür Hukuk-u Beşer’ in 86 
numaralı nüshasındaki ‘’ Dik-
kat Edelim Tehlike Yaklaşıyor 
‘’ başlıklı yazı, İTC’nin, ülkeyi 
sürüklediği savaşlar ve bunların 
acı dolu sonuçları üzerine yazıl-
mıştır. Gazetenin 45. sayısından 
itibaren, isminin başına Hür keli-
mesinin eklendiği görülmektedir. 
Baskı altındaki bir yayının, küçük 
bir isim değişikliği ile hayatına 
devam etme biçimi olması muh-
temeldir. Gazetenin 88 sayılı 
nüshasında ‘’ Unutmayalım o 
İttihad ve Terakki ki cebin olduğu 
kadar cüret-kâr, riya-kar, mel’a-
net-kar deasisiyle bu memle-
ketin asır-dide ihtişamını kara 

lekelerle kirlettiler ‘’ diye yazan 
bir başyazarın, İttihatçı olması 
nasıl düşünülebilinir? 

‘’ Vaktiyle Paris sosyalist 
konferanslarından birinde Bel-
çika meşahir-i siyasunundan ve 
Beynelmilel Sosyalist Cemiyeti 
Reis-i Muhtermi Vander Vild’in 
(Emile Vander Velde), milliyet 
esasını sosyalizmin reddetme-
diğini binaenaleyh namuslu sos-
yalistlerin evvela milliyetperver 
olmaları zaruretini büyük bir 
belagat ve kuvvetle söylediğini 
hatırlıyorum.

Evet; Sosyalizm beynelminel 
bir hayatı bir akideyi bir sima-i 

içtimayı doğuracak bir validedir... 
Evvela milliyet esasi ki mahrek-i 
medeniyetin birinci kuvvesi ha-
riciyeyi teşkil eder. Bunların her 
ikisinin de aza-yı vatan ve beşe-
riyet sıfatıyla şiddetle temasına 
zaruridir. ‘’ ( Numara: 107 - 9 
Mart 1919 ) Bu yazıyı, İzmir’de 
Türk Ocağı’nın açılması üzerine 
yazmıştır. Kendisinin, nasıl bir 
milliyetçilik anlayışına sahip 
olduğunu belirterek, ırkçı olma-
yan bir faaliyette bulunmaları 
halinde, iyi ilişkiler içinde olacak-
larını belirtmiştir. Türk Ocağı’nın, 
İTC’nin bir kuruluşu olmasından 
şüphe ettiğini, böyle çıkmaması-
nı umduğunu yazmıştır.

Hasan Tahsin’in sosyalist olarak nitelenmesi, 1919 yılında olmuştur. 
Dostları da, düşmanları da kendisini sosyalist olarak tanımlıyordu. 
Kendisi de, açık olarak, sosyalist olduğunu gazetesinde yazmıştı.

LENİN VE TROÇKİ 
ÜZERİNE YAZDI

Gazetenin 154. sayısında, 
başındaki “Hür” eklentisinin 
kalktığını görüyoruz. 4 Mayıs 
1919 da yayınlanan bu nüsha-
da, Troçki üzerine bir değerlen-
dirme yapılmış olması dikkat 
çekmektedir. “Herc ü Merci-i 
Kâinat Troçki” başlıklı yazı, Troç-
ki ve Lenin arasındaki görüş 
ayrılıklarına değinmiştir. Lenin’i 
bir öğretmen, Troçki’yi bir ihti-
lalci olarak tanımlar. Görüş ayrı-
lıklarının, çok önemli olmadığını 
yazar, “Nihayet- ül emr; Troçki 
bir komiserdir. Lenin ise ihtilal 
mabududur.” der. Gazetedeki 
diğer yazılarda, Sovyet ordula-
rının ilerleyişi ve Avrupa halkla-
rının Sovyetleri selamlamasına 

ilişkin bölümler yer almaktadır. 
Beynelminel Komünist İdare-
sinin gerekliliğini savunanların, 
teşkilatlanmalarından bahsedil-
mektedir.

Bu yazıyı hazırlarken, Hu-
kuk-u Beşer’den yaptığım tüm 
alıntılar, İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi’nin 2011 yılında yayınla-
dığı Hukuk-u Beşer kitabından 
alınmıştır.

Hasan Tahsin için, çok daha 
detaylı bir çalışma yapılması 
gerektiğine inanıyorum. Öl-
dürmek istediği Noel Buxton 
ile iki yıl boyunca, hapishane 
ziyaretlerinde konuştuklarının 
ayrıntılarına ulaşmak, İsviçre’de 
kaldığı süre içindeki ilişkilerini 
irdelemek gerekiyor. Ege bölge-
sinde yaptığı örgütlenme çalış-
malarına ilişkin bilgi, belge bul-

mak önem taşıyor. Bu dönemde, 
Kemalist önderliğin, anılan coğ-
rafyada örgütlenmesi bulunmu-
yordu. İTC ile birlikte olması da 
düşünülemezdi. Büyük ihtimal, 
Kuvva-i Milliye’nin, ilk nüveleri 
oluşturuluyordu. Selanik do-
ğumlu Osman Nevres’e, Çerkes 
diyen, Mihail Rodas’ın dayanağı, 
Ege bölgesindeki Çerkes kuv-
vetleri ile Hasan Tahsin’in ilişkisi 
olabilir.

Bize dayatılan, resmi tarihin 
sayfalarını yırtarak, gerçeğin 
ışığını insanlara ulaştırmalıyız.

Konak Meydanı’nda İBB’nin 
1973 yılında yaptırdığı İlk Kur-
şun Anıtı emperyalist işgale 
sıkılan, ilk sosyalist kurşunu 
anmak isteyenleri, her yılın 15 
Mayıs günü beklemektedir.

Devletin, nasıl olmaması gerektiğini gazetenin 118. sayısında tarif eder “Bütün emelle-
rimiz iki noktada toplanıyor; biri sınıf-ı hakimeyi iltizam-ı hakka mecbur etmek, diğeri sınıf-ı 
mahkumiyeyi suver-i münasebe ile istishal-i hakka muktedir kılmak... Alt tabaka devlet deni-
len binanın temel ve esasıdır. Onları düşünen bir hükümet kendisini de düşünmüş olur.”
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‘köydefestival’ İzmir›in 
Karaburun ilçesinde ilk 
kez bu yıl gerçekleştiril-
di. Farklılıklarımızla bir 

arada olabilmenin ve unuttuğu-
muz değerlerin, bize kendimizi 
nasıl hissettirdiğini yeniden 
hatırladık bu sayede. Festivalin 
etkileri hâlâ devam ederken, 
katılımcılarla, açılış söyleşisinde 
gündeme getirdikleri ‹Sanat & 
Felsefe & Duyarsızlaşma› üze-
rine konuştuk. 

Kadir Has Üniversitesi Ti-
yatro Bölümü Başkanı Doç.Dr. 
Zeynep Günsür Yüceil, Piyanist 
Ezgi Serim, Psikiyatri- Psikote-
rapi Uzmanı Dr. Agâh Aydın, Ege 
Üniversitesi Felsefe Bölümü’n-
den Doç.Dr. Mehmet Kuyurtar 
sorularımızı yanıtladı...

 Evrensel Gazetesi’nde yer 
alan röportajda, sanat ve duyar-
sızlaşma üzerine söyledikleriniz 
gerçekten çok aydınlatıcıydı. Sa-
natta, güncel bir bağlantı / ger-
çeklik bulunamadığında duyulan 
olağan bir tepki gibi görünüyor 
bu tepkisizlik. Duyarsızlaşmayı 
getiren, sanatla izleyici arasında 
yaşanan boşluğun temelindeki, 
ciddi bir zamanlama sorununa 
işaret ediyorsunuz. Zamanlama 
konusunda, tarihsel süreçteki ör-
nekleri nasıl değerlendirirsiniz ?  

Zeynep Günsür Yüceil : Ör-
neğin, 20. YY’ın ikinci yarısında 
bazı sanatçılar öyle işler yap-
maya başladılar ki, eleştirmen-
ler bu işleri varolan sanatsal ku-
ramlarla açıklayamadıkları için 
yeni kuramlar geliştirdiler; ilişki-

‘köydefestival’ 
iz bırakıyor: 

HiÇBiR
  DEĞiŞiM 
   KOLAY
OLAMAZ!
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sel estetik diye bir kavram oluş-
tu. Artık sanat nesnesinin maddi 
anlamda kendisinin değil, içine 
konumlandırıldığı alan ve diğer-
leriyle ilişkisi üzerinden gelişen 
bir estetik algının varlığından 
bahsedildiğinde anlam kazandığı 
görülmeye başlandı. Bu çalış-
malar daha önceki dönemlerde 
hiçbir şekilde anlamlandırıla-
mayacakları için büyük ihtimalle 
sanat eseri olarak da görülmeye-
ceklerdi. Peki hangi şartlar oluştu 
da sanatçılar böyle bir kırılma 
deneyimi yaşadılar ve alımlayı-
cılar da bu deneyimi fark edebil-
diler derseniz işte bu tamamen 
zamanın ruhu - Almanca’da Zeit-
geist dedikleri- ile ilgili bir durum 
diyebilirim. İhtiyaçtan doğan 
sanat yapma biçimleri. Değişen 
dünyanın içindeki insanın deği-
şen algısı ve bunun dışavurumu. 
Felsefeci Rancier, globalleşme, 
üretimin bilgisayarlaşması 
ve maddi özellikleri kaybolan 
mallarla birlikte ters anlatıların 
oluştuğundan bahseder. İronik 
biçimde kapitalizmin içinde 
maddileşmenin yok olmaya 
başladığını iddia edebiliriz. Aynı 
zamanda şimdiki zamanın kurgu 
biçimini almasından, egemen 
medya ve hükümetlerin düzenle 
ilgili gerçeği yeniden kurguladı-
ğından da bahsedebiliriz. Buna 
karşın, çağdaş sanat alanında da 
gerçekliğin farklı halleri, kurguları 
karşı karşıya gelir. Örneğin Por-
tekizli yönetmen Pedro Costa’nın 
filmlerinde, göçmenlerle ilgili 
bu kurgular belgesel gibi çalışır. 
Günlük hayatın küçük sahneleri 
inşaa edilir, yangına maruz kalan 
göçmen ailenin dairesinin kapı-
sını açarak cehenneme gireriz, 
belge ile görüntü arasındaki fark 
ortadan kalkar. Gerçekliği üreten 
kurgu şeylere anlam verir yeni-
den.

Bu koşullar altında sanatçıla-
rın günümüzde yaşadığı belirsiz-
likler ve zamanın ruhu -Zeitgeist- 
nereye doğru yol alıyor sizce, ne 
şekilde evriliyor ? 

Zeynep Günsür Yüceil : Bugün 
boşluğu, olmayan şeyi hayal 
edebilmek için gerekli olan boş-
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luğu tarif etmeye çalışıyor 
bazı sanatçılar. Yapmama hali 
içinden yeni bir yapış bulmaya 
çalışan sanatçılar çok heyecan 
verici diye düşünüyorum. Alı-
şık olduğumuz siyasal ve sos-
yal yapının içinden değil, daha 
oluşmamış, belki çok küçük bir 
sezginin içinde kıvrılmış ufacık 
bir cenin gibi olan bir şeyin 
hayali içinden konuşmaya 
başlayan sanatçılar var. Elbet-
te oldukça tedirgin edici bir yer 
orası çünkü daha tanımlan-
mamış bir yer. Başka yaşam 
biçimlerine, ilişki biçimlerine 
gebe ama daha doğmamış 
olduğu için isimsiz. Oyunculuk 
çalışmalarında, oyuncunun bir 
sonraki devinimini, aksiyonunu 
bilmediği ve tahmin bile ede-
mediği yer. O durumda kalan 
oyuncu için çok zor, tekinsiz 
bir an belki ama o boşluk anını 
deneyimlemeden de kendisi 
için yeni olana, bilinmez olana 
doğru hiç gidemeyeceğinin 
bilincine sahip olduğu sürece 
ondan kaçmayacak. Hakikatini 
kurgulayacak, yeniden. 

köydefestival, alıştığımız 
etkinliklerin tamamen dışın-
daydı. Köy kahvesinde piyano 
atölyesi, her yaştan, her çevre-
den insan vardı dört gün bo-
yunca. Gazeteci Serdar Kızık bu 
hikayeyi yazarken 20 yıllık bir 
müzikal süreçten bahsediyor, 
bu bir yenilik arayışı mıydı?

Ezgi Serim: Yola çıkarken 
yazmıştım: ‘’Bu etkinlik, eli-
mizden geldiğince; mesleğimiz 
aracılığıyla rekabetten çok 
uzakta bir el ele verme ihtiya-
cıydı sadece, hepsi bu...’’   

Kişisel olarak merak ettiğim 
bir şey sormak istiyorum. 16 
yaşınızda Hannover Tiyatro ve 
Müzik Yüksek Okulu’nda yaptığı-
nız dinleti üzerine ‘’exceptional  
talent’’ diyerek Almanya’da sizi 
korumasına alan Profesör Heidi 
Köhler’e yıllar önce bu festivali 
yapacağınıza dair söz verdiğinizi 
duyduk, kendisinden bahseder 
misiniz biraz?

Ezgi Serim:  Hocamın ben-
den beklentisi çok fazlaydı 
müzikal anlamda, elinden gelen 
her şeyi sonuna kadar yaptı, bu 
inanılmaz bir durum! Tam an-
lamıyla anne-çocuk ilişkisiydi, 
zorlukları da dâhil (gülüyor...) 
Konrad Adenauer bursunu ken-
disinden öğrendiklerim saye-
sinde kazandım. Benden isteği, 
sorgulayan, mesleği aracılığıyla 
sınırları aşabilen bir müzisyen 
olmamdı. Bu etkinlik, annemin 
hocası, benim manevi büyü-
kannem Marta Amati ve piyano 
hocam Heidi Köhler’in isteğiydi.   

Farklılıklarımızla bir arada, 
huzur içinde yaşayabildiğimiz 
bir dünyayı hepimiz çok istediği-
mizi söylerken nerede tıkanıyo-
ruz acaba?

Ezgi Serim: Bunu kabul et-
mesek de hepimiz aynı bütünün 
parçalarıyız. Kendi kararlarımız-
dan ve sonuçlarından sorum-
luyuz elbette ama birbirimizin 
kararları ve sonuçlarından da 
hayati ölçüde etkileniyoruz. Bu 
nedenle birimizin varlığının, her 
anlamda diğerlerinin varlığına 
bağlı olduğunu kavramayı de-
neyebiliriz belki, bilemiyorum ? 
Konuşmak zor maalesef böyle 
konularda. Hiçbir değişim ko-
lay olamaz ancak çözümsüz 
konuşmalar yapmak yerine, 

bireyin sorgulamaya 
kendinden başlaması, 
biraz da öngörü bece-
risini kullanarak so-
rumluluk alması daha 

anlamlı geliyor bana. 
’İnsan bilgiyi değil sev-

giyi arar. Kişiyi ne demek 
istediği ya da ne anlatmak 
istediği değil, ne söylediği 
ve nasıl söylediği ele verir. 
Psikanalistler analizandın 
ne demek istediğiyle değil, 
ne söylediğiyle ilgilenirler. 
Analizandın ne demek 
istediğiyle ilgili ısrarını ters 
yüz edip, ne söylediğiyle, 
ağzından çıkanla, imle-
yenin çok anlamlılığına 
yönelmesine imkân sağlar-
lar. İnsanın gerçeği; unu-
tulan, şaşırılan, utanılan; 
söze düşmeyendedir. Ya da 
kekelenen, sürçülen, birden 
ağızdan kaçıveren sözlerde 
gizlenendir. ‘’ demiştiniz. 
Sözün, gerçeği temsil eden 
tarafını nasıl yorumlaya-
cağız bu durumda? Size 
böyle genellemeci sorular 
yöneltmek istemiyorum 
ama açık sözlülük kavramı 
ne olacak?

Agâh Aydın: Kelimeler 
gördüklerimizi kavrayamı-
yorsa ya da gördüklerimiz 
kelimelere sığmıyorsa 
konuşmak ne işe yarar?

Şiir mümkün olan en 
az sözcükle kurulduğun-
dan, sözden uzaklaşıp 
gerçeğe yaklaşır, hatta 
dokunabilirse gerçeğe 
yürekleri titretir. Söz 
olmasaydı insanlar ne 
imgeye ne de “gerçek”e 
dayanamazlardı. Şiir 
grameri, aklı başında an-
lamları alt üst eder. Sözü 
ters çevirdiği gibi tüm 
tezgâhları parçalar, düzeni 
sarsar, yenilenme umudu 
verir.
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İnsanın hakikati tam da psi-
kanalitik bir dinlemede ya da düş 
gibi, şiir gibi imleyenin çok anlam-
lılığına izin veren bir düşünce biçi-
minde kendini ele verir.

Bu açıdan sanat ve psikanalitik 
dinleme ruhsal aygıtın hakikati-
ne başka başka yöntem, biçim ve 
yollarla ulaşma girişimidir. Başka 
deyişle sanat, ne sanat için, ne de 
halk içindir. Sanat bir hakikat arayı-
şıdır. Diğer yandan kendi düşüncesi 
üzerine düşünme- becerisi olmayan 
biriyle herhangi bir konuda düşü-
nüp konuşmak ne yazık ki mümkün 
olmaz...  

Eğer gerçekler bu kadar ra-
hatsızlık vericiyse, sorgulayan her 
çalışma zannettiğimizden de yüksek 
bir tahammül gerektirmez mi? Daha 
önemlisi az önce sanat ne sanat için, 
ne de halk içindir dediniz. Bu koşul-
lar altında gerçekle yüzleşme çaba-
sında olan sanat ve felsefeye karşı 
duyarsızlaşma olağan bir reaksiyon 
mudur? 

Agâh Aydın: Bu bakımdan felse-
fe de kendi yöntemleriyle tıpkı sa-
nat ve psikanaliz gibi insanın haki-
katine ulaşma girişimidir. Tam da bu 
noktada başka türlü ulaşılamayacak 
olan bir bilgiye, yalnızca psikanalizle 
ulaşılabilecek bilinçdışının bilgisine 
dayanarak konuşursak, insan kendi 
hakikatine daima direnir. Sonuç 
olarak felsefe ve sanat, tarihin 
her döneminde kendi hakikatinin 
soğukluğuna, anlamsızlığına katla-
namayan insan yavrusu tarafından 
yüksek bir değer atfedilen, ancak, 
bilinçli farkındalıktan kaçan bir 
değersizleştirme ve duyarsızlığa 
mahkûmdur.

köydefestival açılışında yaptığı-
nız konuşma üzerine soru sormadan 
önce, geçtiğimiz hafta yaptığınız 
röportajda yer alan yazıyı hatırlat-
mak istiyoruz “Svendsen ne diyor 
‘kötülük’ ve ‘budalalık’’ 

Mehmet Kuyurtar: Aslında 
Svendsen’in kendisi de bu konu-
ya, Hitler’e suikast girişimine katıl-
dığı için idam edilen Dietrich Bon-
hoeffer’in hatıralarındaki budalalık 
hakkında yazdığı bir pasaja dikkat 
çekerek giriş yapar. Bonhoeffer’in 
saptaması şöyledir:

“Budalalık iyiye, kötüden daha 
tehlikeli bir düşmandır. Kötülüğe 
karşı çıkılabilir; maskesi düşürülüp, 
gerektiğinde güç kullanarak önle-
nebilir. Kötülük, hiçbir şey olmasa, 
insanları huzursuz ettiği için bile 
kendi yıkımının tohumlarını daima 
içinde taşır. Budalalık karşısında 
ise savunmasızız. Ne karşı çıkmak, 
ne güç kullanmak tesir eder ona; 
akıl yürütmek işe yaramaz; kişisel 
önyargılarla çelişen olgular basitçe 
kuşkulu kılınabilir -gerçekten de, 
budala bunları eleştirerek karşı 
koyabilir, bunlar inkâr edilemez 
şeylerse, küçük istisnalar ola-
rak pekâlâ kenara itilebilirler. De-
mek ki, alçak birinden farklı olarak, 
budala halinden gayet memnundur; 
gerçekte ise, saldırganlaşması için 
fazla şey gerekmediğinden, kolayca 
tehlikeli hale gelebilir. O yüzden bir 
budalaya, bir alçaktan daha dikkatli 
yaklaşmak gerekir; bir budalayı, bir 
daha asla akıl yoluyla ikna etmeye 
çalışmamalıyız, zira bu hem yarar-
sız hem de tehlikelidir.”

 Bonhoeffer’inki gerçekten çok 
çarpıcı bir saptama, bu konuda siz 
ne düşünüyorsunuz?

Mehmet Kuyurtar: Evet, çok 
ilginç. Bu saptamaları yorumlarken 
Svendsen budalalığın akli olmaktan 
çok ahlaki bir kusur olduğunu söy-
ler. Belli tarihsel toplumsal koşul-
ların biçimlendirmesiyle insanların 
kendi kendilerini budala yerine 
koydukları veya başkalarının onu 
budala yapmasına izin verdiklerini 
söyler. Dolaysıyla budalalık psiko-
lojik olmaktan ziyade esas itibariyle 
sosyolojik bir sorundur. Bana ka-

lırsa işte duyarsızlaşma dediğimiz 
‘insani durum’ da  budalalıktan 
ötürü yayılıp durur. Çünkü birilerinin 
gücü ve kötülük yapma kapasitesi 
kötülüğün kötülük olarak farkında 
olmayan budalaların sayesinde 
artar, genişler.

 Felsefenin insanları ‘ buda-
lalık’tan kurtarma kapasitesi var 
mıdır?

 Mehmet Kuyurtar: Şimdi aslın-
da yukarıda Bonhoeffer’den aktar-
dığım pasajın son cümlesinde “bir 
budalayı bir daha akıl yoluyla ikna 
etmeye çalışmamalıyız, zira bu 
hem yararsız hem de tehlikelidir” 
sözünü olduğu gibi kabul edersek, 
yok dememiz gerekir ama ben 
felsefenin insanların ‘budalalık’ 
tuzağına düşmesine/düşürülmesi-
ne müdahale edebilme, engelleye-
bilme kapasitesine sahip olduğunu 
düşünüyorum. Felsefi pratiğin belki 
de en çarpıcı sözlerinden biri olan, 
Sokrates’ın “sorgulanmamış bir 
hayat yaşanmaya değer bir hayat 
değildir” sözünü düşünün! Felsefe 
tam da sorgulama bilinci yaratır ya 
da sorgulama bilincinin ta kendisi-
dir. Sorgulayan bir bilinç her türlü 
budalalıktan uzak durur!
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Yeşim Yavuzer

Özgürlükçü Hukukçular Platformu 
(ÖHP) bu yıl İzmir’de Ege İnsan 
Hakları Okulu’nu kurdu. Okul, ilk 

etkinliğini ise bu ay İzmir Şirince’de Ali Ne-
sin’in Matematik Köyü’nde gerçekleştirdi.

ÖHP, Uluslararası Demokrat Hukukçular 
Örgütü (IADL) ve İnsan Hakları ve Demokra-
si İçin Avrupalı Hukukçular Örgütü (ELDH) iş 
birliğinde “1. Uluslararası Ege İnsan Hakları 
Okulu Sonbahar Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştay, “Akademik Özgürlük” temasıy-
la gerçekleşti.

İnsan hakları ile ilgili çalışmalar yürüten 
Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerinden 
gelen farklı meslek gruplarından yaklaşık 80 
dinleyici ve 14 konuşmacının katıldığı Çalış-
tay kapsamında; ‘akademik özgürlüğün’ ne 
olduğu, neden ‘akademik özgürlüğe’ ihtiyaç 
duyulduğu, bu özgürlüğün nasıl olması 
gerektiği, cinsiyetçi akademi, OHAL Türki-
ye’sinde akademinin ve akademisyen olma-
nın ne demek olduğu ile ‘üniversite özerkliği 
mi akademik özgürlük mü’ konuları tartışıldı.

Çalıştay’a destek veren İtalyan Ulusal 
Barosu ve Paris Barosu’nun dayanışma ve 
destek mesajları okundu. 

Görev yaptığı İzmir Devlet Opera ve 
Balesi’nden KHK ile ihraç edilen orkestra 
şefi İbrahim Yazıcı ise piyano dinletisiyle 
etkinliğe destek verdi.

ÇALIŞTAY KONUŞMACILARI
‘Bu Suça Ortak Olmayacağız Bildirisi’ne 

imza attıkları için KHK ile ihraç edilen aka-
demisyenlerin özellikle davetli olduğu Çalış-
tay’ın konuşmacıları: Prof. Dr. Mithat Sancar, 
Prof. Dr. Melek Göregenli, Prof. Dr. Nilgün 
Toker, Doç. Dr. Fikret Başkaya, Yrd. Doç. Dr. 
Kerem Altıparmak, Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü, 
Yrd. Doç. Dr. Serdar Tekin, Yrd. Doç. Dr. Lü-
lüfer Körükmez Kaya, Dr. Cenk Yiğiter, Dicle 
Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Bölümü’n-
den Bavver Kılıçoğlu, Avukat Ziynet Özçelik, 
İtalyan Ulusal Araştırma Konseyi Uluslara-
rası Hukuk Çalışmaları Enstitüsü Araştırma 
Müdürü Hukukçu Dr. Fabio Marcelli, Avrupa 
Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Hukukçular 
Örgütü (ELDH) Başkanı Bill Bowring ve Ga-
zeteci İrfan Aktan.

BASKI ARTTIKÇA İNSAN 
HAKLARI MÜCADELESİ 
YÜCELTİLMELİ!

Çalıştay sorumlularından ÖHP’li Avukat 
Barış Işık: “Özelde Türkiye, genelde dünya 
insan hakları bağlamında zor günler geçirdi, 
geçirmektedir. Hak ihlallerinin yoğunlaştığı 
tam da bu günler insan hakları mücade-
lesine en çok ihtiyaç duyduğumuz günler 
olduğu bilinciyle bu Çalıştay’ı yapmak ge-
rekliliğini ve hatta zorunluluğunu duyduk. 

Dünyanın İnsan Hakları Savunucuları

İzmir’de Buluştu
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Ege İnsan Hakları Okulu’nun bu Çalıştay’ı 
bizlere bir kez daha umudun ne kadar canlı 
olduğunu gösterdi. İnsan hakları mücadelesi 
insanlık tarihinden beri var olan bir mücade-
le. Bizim bu projeyi ortaya çıkarırkenki ga-
yemiz hem dünya hem de OHAL sürecindeki 
Türkiye bağlamında yeniden bir silkelenme 
amacıydı. Özellikle en baskıcı rejimlerin ol-
duğu süreçlerde insan hakları mücadelesi 
en çok ihtiyaç duyulan duygu. İnsan hakları 
mücadelesine gönül vermiş insanların çalış-
masıyla bu Çalıştay’ı yaptık. Maddi bir çıkar 
sağlanmıyor, tamamen gönüllülük temelli 
bir çalışma. Başvuruları köyün kapasitesine 
göre belirledik. Başvurular arasından seçmek 
durumunda kaldık ve bu seçiciliğin renkli ol-
masına dikkat ettik. Başvuran hemen hemen 
herkesi almaya çalıştık. Baskı arttıkça insan 
hakları mücadelesinin de yüceltilmesi gerek-
tiğine inanıyorum. ‘Akademik Özgürlük’ ko-
nulu Çalıştay gerçekleştik. Hocalarını özleyen 
ve insan hakları mücadelesine gönül koyan 
insanları bir araya getirdik ve bu muhteşem 
bir mutluluk. Hepimizin buna ihtiyacı vardı. 
İnsanlar memnundu, geri dönüşlerden mem-

nununuz. Kulaklarımızı tıkayarak gözlerimizi 
kapatarak ‘Akademik Özgürlüğü’ tartışama-
yız. Bizler hukukçuyuz ve politikayla alakalı 
olarak ülkenin gidişatını ve bundan etkilenen 
insanları göz ardı edemezdik.  Bu okulun 
temellerini attık. Dönem dönem organizas-
yonlarımız sürecek. Bu ilkti, bizim için kıy-
metli. Bu yola baş koyarken insanların belli 
kaygısı oluyor üstesinden gelebilecek miyiz 
gelemeyecek miyiz diye… Bu coğrafyada bu 
kaygıda da haklı olduğumuzu düşünüyorum. 
Her zaman insan haklarına ihtiyaç var ve 
mücadelesi yükseltilmeli. Elde edilen kaza-
nımlara sahip çıkmamız gerekiyor. Bizler her 
zaman buradayız, Ege İnsan Hakları Okulu bu 
yüzden var.”

UFKUM AÇILDI!
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Zeynepcan 

Akar: “Bu okul hepimize bir nefes oldu. O 
kadar çok ve o kadar renkliydik ki ufkum açıl-
dı, umudum tazelendi. Akademik özgürlüğü 
böyle güzel bir ortamda tanımlamak büyük 
bir şanstı. Evrensel özgürlüğün yaşayan hali 
buradaydı.

ÖHP, Uluslararası Demokrat Hukukçular Örgütü (IADL) 
ve İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Avrupalı Hukukçular 
Örgütü (ELDH) iş birliğinde “1. Uluslararası Ege İnsan 
Hakları Okulu Sonbahar Çalıştayı” düzenlendi.
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UMUT VERİCİYDİ…
Çalıştay sorumlularından ÖHP 

İzmir Şube Eş Başkanı Avukat Fat-
ma Demirer: “OHAL koşullarında 
genç ve dinamik bir ekip olan ÖHP 
Uluslararası Hukuk Komisyonu 
olarak böyle bir etkinliği gerçekleş-
tirebilmek umut vericiydi. Kapatılan 
derneğimiz ÖHD’nin önünde, ka-
patmanın aslında fiilen bir anlamı 
olmadığını, yasal ve meşru olan her 
platformda çalışmalarımıza devam 
edeceğimizi belirtmiştik. Bu çalışma 
ile sözümüzün arkasında durmuş 
olduk. En ufak bir aksilik yaşanma-
dan çok küçük bir ekiple muazzam 
bir emekle güzel ve anlamlı bir iş 
çıkardığımızı düşünüyoruz. Katılan 
herkesin ve tüm konuşmacıların 
değerli katkıları, doyurucu tartış-
maları ve memnuniyetleri sonraki 
çalışmalarımız için teşvik edici oldu. 
Gündemin hızlı değişikliği nedeniyle 

konuyu belirmekte 

zorlansak da Ege İnsan Hakları 
Okulu olarak yıl boyunca farklı baş-
lıklarda çalıştaylar düzenlemeye 
devam edeceğiz.”

ZAMAN ABES 
İNANÇLARI DEĞİL 
SADECE HAKİKATİ 
KORUR!

Araştırma Görevlisi Sibel Öz-
kan: “Akademik özgürlüğün ve bir 
akademisyenin çalışma sınırlarının 
ne olduğu uzun zamandır üzerine 
düşündüğüm bir konuydu. Bir ÖYP 
asistanı olarak beş yıllık akademik 
yaşamım boyunca bu sınırlara sü-
rekli çaptığım için hak ve özgürlük-
lerimi öğrenmek amacıyla bu Ça-
lıştay’a katıldım. Birbirinden verimli 
oturumların gerçekleştiği bu üç 
günün sonunda anladım ki aslında 
sorgulamamız gereken akademik 

çalışmalara pratikte getirilen sınır-
lılıklar. Bu sınırlar illa ki doğrudan 
dayatmacı bir şekilde getirilmiyor; 
‘Senin iyiliğin için söylüyorum’, ‘bak 
ilerde başına bela olur’, ‘ben bunun 
altına imza atamam başkasıyla ça-
lış’ gibi söylemlere maruz kalıyor ve 
çoğu zaman işimizi elimizde tutmak 
ile hakikatin peşinde koşmak ara-
sında sıkışıp kalıyoruz. Akademik 
özgürlüğe de bu nedenle ihtiyaç 
duyuyoruz, belli baskılar altında 
belli kaygılarla yapılan ve manipüle 
edilen akademik çalışmalar geçer-
liliğini ne kadar koruyabilir? Galileo 
Galilei dünyanın yuvarlak olduğunu 
söylediğinde kilisenin söylemine 
ters düştüğü için önce bu makale-
sini geri çekmesi istenmiş, ardından 
Engizisyon tarafından yargılanmış 
ve ağır cezalara çarptırılmıştı. Fakat 
biz bugün biliyoruz ki dünya yuvar-
laktır; zaman abes inançları değil 
sadece hakikati korur. 
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Bugün bilimsel birikimden 
söz edebilmemizin tek nedeni bu 
çatışmayı göze almış bilim insan-
larının dirayetidir. Kısacası bilim 
insanının toplumsal ve bireysel 
çıkarları gözetmeksizin evrensel 
gerçeklerle yüzleşecek bir vizyona 
sahip olması gerekmektedir. Özgür 
düşünce ortamı sağlandığında bu 
çatışmanın şiddeti azalacak, bilim 
insanları nitelikli çalışmalar ürete-
bilir hale gelecek ve bilimsel ilerle-
me ivme kazanacaktır.

TÜRKİYE’DEKİ 
AVUKATLARDAN  
İLHAM ALIYORUZ!

IADL Avukat Carlos Orjuela: 
“Genel olarak Türkiye’deki durumla 
ilgili bir şey soruyorsanız eğer, ben 
endişe duyuyorum. Benim üyesi 
olduğum IADL örgütü özellikle 
Türkiye’deki avukatların durumuyla 
ilgili bilgi sahibi. Çok yakın zaman-
da pek çok tutuklama olduğunun 
da farkında. Sadece avukat ol-
dukları için tutuklanan avukatlar 
olduğunun da farkında. Ki bu 
hukukçular insan haklarını savu-
nuyorlar. Ben dahil olmak üzere 
IADL insan haklarını korumak için 
çalışan hukukçuların örgütü. Be-
nim böyle bir düşüncem var, ben 
de bir Türk hukukçusu olsaydım ve 
burada insan haklarını savunuyor 
olsaydım muhtemelen tutuklana-
caktım. Gelmeden önce kaygılarım 
vardı ve çok mutlu oldum. Özellikle 
Deman’ın ve arkadaşlarının düzen-
lediği bu uluslararası konferansta 
olmak benim için önemli. Bundan 
sonra da yapılacak bu tür ulus-
lararası konferanslar için destek 
oluyorum, cesaretlendirici olmak 
istiyorum ve bunun için planlar 
yapıyoruz. Bu olağanüstü ve baskı 
altındaki durumda olan avukat-

ların durumunu anlamak benim 
için gerçekten aslında çok zor. Bir 
şanslı durumum var konuyla ilgili, 
ben burada değilim ve bu sebeple 
sıkıntı yaşamıyorum. Ama şunu da 
biliyorum ki bu tür kritik durum-
larda dayanışma çok önemlidir. Bu 
konuyla ilgili IADL’in destek mesaj-
larını Türkiye’deki meslektaşlarıma 
iletiyorum. Biz Türkiye’deki avukat-
ların yaptığı çalışmalardan ilham 
alıyoruz.”

GÖRDÜĞÜM EN ZENGİN 
TOPLANTILARDAN 
BİRİYDİ…

Etkinliğe ev sahipliği yapan 
Nesin Matematik Köyü’nün ku-
rucusu Ali Nesin: “İnsan hakları 
Türkiye’nin en büyük sorunların-
dan biri ve bu sorun yeni bir sorun 
değil. On yıllardan beri süre gelen 
bir sorun. Benim düşünceme göre, 
öncelik insan haklarına olmalı. İn-
sanın ideolojik düşüncesi ne olursa 
olsun öncelik insan haklarına ve-
rilirse eğer birçok sorunun üste-
sinden geleceğimize inanıyorum. 
Dolayısıyla bu tür toplantıların çok 
daha fazla, çok daha sık ve çok 
daha fazla yerde yapılması gerek-
tiğini düşünüyorum. Buradaki bu 
toplantı bugüne kadar gördüğüm 

en zengin toplantılardan biriydi. 
Düzenleyicileri kutlarım ve kolay-
lıklar dilerim.”

SORUMLULUĞUMUZ VAR!
İtalyan Ulusal Araştırma Kon-

seyi Uluslararası Hukuk Çalışma-
ları Enstitüsü Araştırma Müdürü 
Hukukçu Dr. Fabio Marcelli: “Çok 
etkilendim bu Çalıştay’dan. Pek çok 
katılımcı vardı akademisyenlerden, 
genç insanlardan ve entelektüel-
lerden. Çok önemli bir mesele olan 
akademik özgürlük tartışıldı. Şu 
anda çok ciddi problemler yaşanan 
bir alan bu. Bir araştırmacı olarak 
doğrudan bu konuyla ilgiliyim. Ve 
akademisyenler dünyasının, bilgi-
leri paylaşmasının hayati olduğunu 
düşünüyorum. Dünyada şu anda 
çok ciddi problemler yaşanmakta. 
Şu an bir nükleer savaş tehdidi var. 
Ayrıca küresel ısınma gibi çok ciddi 
evrensel problemler var. Tabii aynı 
zamanda sosyal olarak da bazı so-
runlar var ki bunlardan biri de aşırı 
yoksulluk. Aynı zamanda yerel ça-
tışmalar da devam ediyor özellikle 
Ortadoğu ve Afrika’da. Entelek-
tüeller ve akademisyenler olarak 
bir sorumluluğumuz var. Bizler bu 
sorunlar hakkında çözümler üret-
meliyiz. Bu çok büyük bir görev. 
Bu tür uluslararası konferanslar 
bizlerin bir araya gelip bu konular 
hakkında konuşup tartışmamız için 
önemli alanlar. Geldiğim ve katıl-
dığım için çok memnunum. İtalyan 
Ulusal Barolar Birliği’nin teşekkür-
lerini ve takdirlerini sunuyorum. 
Çünkü hukukçular çok önemli bir 
grup. İnsan hakları, demokrasi ve 
barış için avukatların görevi çok 
önemli.”

İNSANLAR BİR ARAYA 
GELDİKLERİNDE 
UMUTSUZLUKLARI 
KIRILIYOR

Gazeteci İrfan Aktan: “OHAL 
döneminde tüm faaliyetlerin aksa-
tıldığı, Musa Anter Gazetecilik Ödül 
Töreni’nin bile yasaklandığı bir 
dönemde insan hakları savunucu-
larının en büyük sıkıntısı bir araya 
gelememek ve bu dönemi tespit 
edecekleri etkinlikleri yürüteme-
mek… 
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Buradaki bu 3-4 günlük okul 
hem hak savunucuları açısından 
hem akademisyenler açısından 
hem de bence bir hukuk dev-
letinde hak savunuculuğunun 
temelini oluşturan avukatlar 
açısından önemliydi. Burada 
avukatların esas olarak düzen-
lediği bu etkinlik, özellikle KHK 
ile atılmış akademisyenlerin de 
buluşmasıydı. Avukatlarla bir 
buluşma gerçekleştirildi. Belki 
somut olarak buradan bir şey 
çıkmayacak… Çıkması da bek-
lenmiyor. Ama vaziyetin tespiti, 
Türkiye’deki mevcut durumun 
tespiti ve belki senin yaptığın 
gibi haberlerle kayıt altına alın-
ması önemli. 10 yıl sonra bu 
dönemler geçtiğinde, insanlar 
dönüp o dönem kim ne yapmış, 
kim direnmiş, kim sessiz kalmış 
diye baktığında, burası da buna 
benzer etkinlikler de mutlaka 
referans olacaktır. Herkesin 
susmadığı görülecektir. Öte yan-
dan Türkiye’de yargının geldiği 

nokta, artık, avukatlar açısından, 
avukatlar ki yargı erkin önemli 
bir organıdır, bir tür ilgası, bir tür 
hükümsüzleştirilmesiyle karşı 
karşıyayız. O yüzden avukatların 
da bir yol bulması, örgütlenmesi 
lazım. Bir araya gelip insan hak-
ları ihlalleriyle ilgili, Türkiye’de 
kanunların uygulanmamasıyla 
ilgili sorunları tartışmaları ge-
rekiyor. Bunu akademisyenlerle 
yapmaları da çok anlamlı. Dola-
yısıyla meslek içi de bir faaliyet. 
Meslek içi de bir etkinlik ve genç 
avukatlar çoğu… Bu insanların 
çok uzun bir yolu var. Ve bu yolda 
şimdiden kendilerine bir hat çiz-
meleri bence çok önemli. Örgüt-
lenmiş olmaları, böyle bir hatta 
girmiş olmaları. Hukuk, adalet ve 
insan hakları temelli bir savunu-
culukta karar kılmış olmaları çok 
önemli, çok anlamlı. O yüzden de 
bence etkinliklerinin ilaveten de 
desteklenmesi çok önemli. Tür-
kiye’deki hak mücadelesinin bir 
parçası olarak değerlendirmek 

lazım. Bu dönemde avukatların 
yaptığı faaliyetleri desteklemek. 
Buradaki pek çok insan bunu 
böyle değerlendiriyor. Ben buna 
benzer başka etkinliklere de 
katılıyorum ve gördüğüm şey şu; 
insanlar bir araya geldiklerinde 
umutsuzlukları kırılıyor. Heye-
canlanıyorlar. Burada da bunu 
görüyorum. Özellikle avukatlarda 
gördüğüm heyecan beni şaşırttı. 
Çünkü memlekete genel bir bez-
ginlik, bir umutsuzluk hali var. 
Belki buradan gidenler, tek tek 
yine bu yargı süreçleriyle karşı 
karşıya gelecek olan avukatlar 
yine bir umutsuzluğa girecekler 
ama belli aralıklarla bence bu tür 
etkinlikler terapi gibi geliyor in-
sanlara. O yüzden somut bir şey 
çıkmasına gerek yok bu terapinin 
kendisi de bir müddet daha yol 
almayı olanaklı kılıyor hepimiz 
açısından.”
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Bu bir ilandır.
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YAŞASIN CUMHURİYET
Gölköy adında bir yer varmış Gelibolu’da 
Televizyonda gösterdiler geçen gün. 
Gelenek edinmiş köy halkı, 
‘Ben kendimi bildim bileli bu böyledir’ 
Diyor muhtar: 
29 Ekim’de toptan sünnet ederlermiş çocuklarını... 
Derken ekranda entarili bir çocuk belirdi 
Kirvesi tutmuş kolundan 
Yatırdılar bir kamp yatağına, 
Ardından sünnetçi olacak zat boy gösterdi 
Elinde bıçağıyla, 
Çocuk kaldırdı başını, bağırdı: 
‘Yaşasın Cumhuriyet’ diye 
Bunun üzerine de ekran karardı

Korkarım bu, sade gölköylülerin değil, umumumuzun 
Sade küçüklerin değil, büyüklerimizin de 
Düştüğü bir tarihsel yanılgı 
Çünkü sünnet değil, farzdır Cumhuriyet 
sünnet değil farzdır farzdır cumhuriyet
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Kadınlar 
Cumhuriyet’e 

çok şey 
borçlu

Aylin Nazlıaka*

Osmanlı’nın son döne-
minde kadın hakları 
konusunda bazı küçük 

kazanımlar olduysa da, kadının 
gerçek anlamda toplumda eşit bir 
birey olarak tanınması Cumhuri-
yet dönemiyle birlikte başlamıştır. 
Atatürk devrimleri kadını özgürleş-
tirmiş ve hayatın her alanında var 
edecek ve güçlendirecek altyapıyı 
hazırlamıştır. Laik, demokratik 
ve aydınlık bir Türkiye inşasında 
kadın, toplumun nesnesi değil 
öznesi haline gelmiştir. “Dünyada 
her şey kadının eseridir” diyen Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk sayesinde; 
çağdaş ve ilerici Türk kadınları rol 
model olarak ön plana çıkarılmış, 
başta seçme ve seçilme hakkı 
olmak üzere birçok eşitlikçi hakka 
bazı medeni ülke kadınlarından 
daha önce sahip olmuştur. 1926 
yılında çıkarılan Medeni Kanun ve 
daha sonra çıkarılan İş Yasası ve 
Ailenin Korunması Yasası kadınları 
hukuki bakımdan daha korunaklı 
hale getirmiştir. Osmanlı dönemin-
de nüfus sayımında bile sayılma-
yan kadınlar, Atatürk Türkiye’sinde 
pilot, doktor, hâkim, mühendis, 

sanatçı, akademisyen olmuş; kısa-
cası kültürel, sanatsal, ekonomik 
ve sosyal hayatın her katmanında 
eşit birey olarak yer almıştır. 

CUMHURİYETİN 
AYDINLIĞINDAN 
AKP’NİN KARANLIĞINA

AKP iktidarları döneminde 
toplumun her kesimini derinden 
etkileyen, olumsuz söylemlere, 
politikalara ve uygulamalara tanık 
olduk. Son 15 yıldır Türkiye, kadın 
hakları konusunda Cumhuriyet 
tarihinin en vahim dönemini ya-

şamaktadır. İktidar çağdaşlık ve 
aydınlanmayla olan kavgasını 
kadınlar üzerinden yürütmüştür. 
Bu dönemde kadının hem sosyal 
statüsünde hem de topluma katılı-
mında sistemli ve bilinçli bir geriye 
gidiş söz konusudur. Ama bu şaşır-
tıcı değildir; gerici, tutucu ve bas-
kıcı iktidarların ana hedefinde her 
zaman kadınlar olmuştur, çünkü 
kadın toplumu dönüştürme gücü-
ne sahiptir. Kadının eşit, özgür ve 
kendi ayakları üzerinde durabilen 
güçlü bir birey olmasını istemeyen 
bu zihniyetler, kadını eve kapatmak 
ister. Onun yaşamını annelik, ev 
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işleri, yaşlı bakımı gibi gele-
neksel rollere hapsedip, kadını 
toplumsal hayattan tecrit 
etmeyi hedefler. ““Bir çocuk 
iflas, 2 çocuk patinaj, 3 çocuk 
eh, bize 4-5 lazım”, “annelik 
en büyük kariyerdir”, “işsizlik 
arttı; çünkü kadınlar iş ara-
maya başladı”, “ekonomik kriz 
bitti, artık erkekler iş buluyor, 
kadınlar eve dönebilir” (iş is-
teyen bir kadına) “evdeki işler 
yetmedi mi?” cümlelerini ku-
ran hükümet yöneticileri işte 
bu zihniyetin temsilcileridir. 

Kendisinde kadının kılığı-
na, kıyafetine, yediğine, içti-
ğine, kahkahasına, kaç çocuk 
doğuracağına, bu çocukları 
nasıl dünyaya getireceğine 
karışma hakkı gören bu kafa 
yapısı, kadını bedeninden ki-
şiliğine kadar denetim altına 
alma ve terbiye etme arzusu 
ve iddiası içindedir. Onlar için 
kadın bir eşyadan ya da sü-
rekli yumurtlayan bir kuluçka 
makinasından farksızdır. İşte 
bu nedenledir ki; milletve-
killiğimin ilk yılında (2012) 
AKP’nin kürtajı yasaklama 
girişimine karşılık “Erdoğan 
vajina bekçiliğini bıraksın” 
dediğim için AKP sözcüleri 
uzun süre şahsımı hedef al-
mış ve beni marjinalize etme 
çabasına girmiştir. Zamanla 

onları daha iyi tanıdım ve güç-
lü kadına tahammülü olmayan 
bu zihniyetin, Meclis çatısı 
altında bile “bir kadın olarak 
sus”, “nasıl olur da iki çocuk 
annesi, evli bir kadın böyle 
bir şey söyler” gibi cinsiyetçi 
söylemlerine şaşırmaz oldum. 
Rejim değişikliği görüşmeleri 
esnasında demokratik hak-
kımı kullanıp kendimi Meclis 
kürsüsüne kelepçelediğimde 
de, “bir kadın olarak” yaptı-
ğımdan utanmam gerektiğini 
söyleyenler yine AKP millet-
vekilleriydi. Bu eylemde bir er-
kek milletvekillerinin talima-
tıyla bana ve bana destek olan 
kadınlara Meclis’te saldıran 
AKP’nin kadın milletvekilleri, 
ne yazık ki demokrasi ve kadın 
hakları mücadelemize büyük 
zarar veriyor.  

KADINLAR BU 
KARANLIĞI YIRTIP 
ATACAK! 

Gerici ve laiklik karşıtı 
karanlık zihniyetin iktidarı-
na rağmen Türkiye’de kadın 
mücadelesi o kadar kök saldı 
ki; hükümetin kadın düşmanı 
politikaları geri püskürtülüyor. 
Kadın dayanışması ve direnişi 
sayesinde ne kürtajı yasakla-
yabildiler, ne de tecavüzcüleri 

aklayabildiler. Tüm çabaları 
nafile! Kadınlar inatla aydınlık-
tan yana tavır almaya devam 
ediyor. Eşitlik mücadelesi dün 
vardı, bugün var ve yarın da 
var olmaya devam edecek!

Kurtuluş savaşında ülke-
sini bağımsızlığa götürmek 
için savaşan kadınlarımız, eşit, 
özgür, adil bir Türkiye için mü-
cadeleye yine en ön saflarda 
devam ediyor. Gezi direnişin-
den, Hayır Platformu’na, Ada-
let Yürüyüşü’nden Meclis’te 
ve sokakta direnmeye kadar 
her alanda siyasetin belirleyi-
cisi olmayı sürdürüyor. Arthur 
Schopenhauer “insanı mutlu 
eden mücadele ve zaferdir” der. 
Bu ülkenin kadınları bunca 
eşitlik mücadelesinin ardın-
dan zaferi kucaklamayı çoktan 
hak etti.

İz Gazete aracılığıyla 
Cumhuriyet’in kazanımlarına 
sahip çıkan ve kadın mücade-
lesine omuz vererek onurlu bir 
duruş sergileyen tüm kadınları 
selamlarım. 

Eminiz; kadınlar bu karan-
lığa boyun eğmez!

Saygılarımla,
*Ankara Milletvekili
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Cumhuriyet, Atatürk ve silah 
arkadaşlarının Türk Milletine 
bıraktıkları en büyük miras ve 

vazgeçilmez bir değerdir.
19 Mayıs 1919’da Ulu Önderimiz 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a 
çıkarak başlattığı milli mücadele, Türk 
milletinin inanç ve azmiyle başarıyla 
sonuçlanmış, 29 Ekim 1923 tarihinde 
cumhuriyetin ilanıyla, milli mücadele taç-
lanarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ku-
rulmuştur. Atatürk “Türk Milletinin karak-
terine ve adaletine en uygun olan idare, 
Cumhuriyet idaresidir, Cumhuriyet; dü-
şüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür ne-
siller ister” demek sureti ile ancak temel 
hak ve özgürlüklerinin esas alınıp hayata 
geçirildiği demokratik hukuk devletinde 
cumhuriyetin var olacağını ve Türkiye’deki 
siyasal rejimin bu yönde şekillenmesini 
arzu ettiğini anlamaktayız. Tarihsel süreç-
te bize bunu göstermektedir;

23 Nisan 1920’de Ankara’da kurulan 
TBMM ile “egemenliğin kayıtsız şartsız 
milletin olduğu” ilkesi ilan edilmiş, 29 
Ekim 1923’te ise bu ilkeye dayalı olan 
Cumhuriyet kabul edilmiş, böylece halka 
dayalı ve laiklik ilkesine yönelen yeni bir 
yönetim biçimi oluşturulmuştur. Atatürk 
“Türk Milletinin karakterine ve adaletine 
en uygun olan idare, Cumhuriyet idare-

sidir, Cumhuriyet; düşüncesi hür, anlayışı 
hür, vicdanı hür nesiller ister” demek su-
reti ile ancak temel hak ve özgürlüklerinin 
esas alınıp hayata geçirildiği demokra-
tik hukuk devletinde cumhuriyetin var 
olacağını işaret etmiştir. Demokrasi ve 
Cumhuriyet anlayışı birbirini tamamlayıcı 
ve birbirinden ayrılmaz iki unsur olarak, 
hem toplumun hem de toplumu oluştu-
ran bireylerin temel güvencesi biçiminde 
günümüze kadar gelişimini sürdürmüştür. 
Özgürlük ve demokrasi Cumhuriyet siste-
mi içerisinde birbirinden ayrılmaz, birbiri 
ile özdeşleşmiş unsurlardır.

Demokrasi varlığını, ancak hukuk 
devletlerinde sürdürebilecek bir yönetim 
biçimidir. Hukuk devletinin olmadığı bir 
coğrafyada demokrasiden bahsetmek 
mümkün değildir. Atatürk Devrimlerinin 
alt yapısını oluşturan hukuk düzenimize 
karşı teokratik devlet düzeni özlemi içinde 
gelişen saldırılar ciddi tehlike oluşturmak-
tadır. Laik devlet ve Hukuk Devrimi ülke-
mizin onurudur. Cumhuriyetimiz ancak bu 
hoşgörü ve özgürlük düzeni içinde varlığı-
nı sürdürmek olanağına sahiptir.

Bu nedenle de tarihsel süreç içerisin-
de gerçekleşmiş bulunan bu temel hak ve 
özgürlüklerin değerini çok iyi bilmek ve 
cumhuriyetin niteliklerine sahip çıkmak 
gerekmektedir.

Av. Aydın Özcan*

CUMHURİYETİMİZİ  
 A N L A M A K



Geçmişini çok iyi bilmeyen top-
lumların geleceğine çok güçlü ve 
güvenli bir biçimde bakması mümkün 
değildir. Bu topraklarda barış ve kar-
deşlik duygusu içerisinde asırlardır 
birlikte yaşayan, ülkenin bağımsızlığı 
ve kurtuluşu için birlikte omuz omuza 
kanı, canı pahasına mücadele ederek 
bir millet oluşturan insanlar, yine aynı 
duygularla, bu çok zor koşullarda ku-
rulmuş bulunan Türkiye Cumhuriyeti 
Devletini koruyup, kollayarak, ülkenin 
birlik ve bütünlüğünü her şeyin üze-
rinde tutacaklardır.

Cumhuriyet değerlerinin kıymetini 
bilerek, tüm yıldırma ve saldırılara 
karşı geleceği birlikte yaşama ülkü-
müzü, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
hayalini kurduğu ve temellerini attığı 
laik, demokratik, çağdaş hukuk devleti 
ilkesini hayata geçirmek için yılmadan 
mücadele edeceğimize dair verdiğimiz 
sözün sonuna kadar savunucusu ola-
cağımız bilinmelidir. Cumhuriyetimizi 
ve Atatürk Devrimlerini her koşulda 
korumayı amaç edindiğimizi bir kez 
daha ifade etmekteyiz.    

*İzmir Barosu Başkanı
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Cumhuriyet, egemenli-
ğin sadece ve sadece 
millete ait olduğu ve 

bunu temsilcileri (milletvekilleri) 
aracılığıyla kullandığı bir yönetim 
biçimidir. 

Cumhuriyet, üstünlerin huku-
ku değil, hukukun üstün olmasıdır. 
Kanun önünde herkesin eşit ol-
masıdır. Ayrıştırmadan (alevi, sün-
ni, çerkez, laz, abaza, kürt, türk) 
demeden bir olmak demektir. 
İnsan haklarına saygının olması, 
kişinin temel hak ve hürriyetleri-
nin var olması demektir. Laikliktir. 
Özgürlüktür cumhuriyet… 

Kolay kurulmadı bu vatan, bu 
cumhuriyet. Hakkımız olana sahip 
çıkmak için savaştık, aç kaldık, 
varımızı yoğumuzu katık ettik 
cumhuriyetin temeline… Bağım-
sızlık için… Birinin değil, herkesin 
söz hakkı, onuru olabilsin diye.  

Bağımsızlık üzerine Ata-
türk’ün sözünü hatırlatmak isti-
yorum: “Tam bağımsızlık denildiği 
zaman, elbette siyasi, mali, iktisadi, 
adli, askeri, kültürel ve benzeri her 
hususta tam bağımsızlık ve tam 
serbestlik demektir. Bu saydıkları-
mın herhangi birinde bağımsızlıktan 
mahrumiyet, millet ve memleketin 

gerçek manasında bütün bağımsızlı-
ğından mahrumiyet demektir” 

Kurtuluş Savaşı bir destandır. 
Bir mucizedir, varoluştur. Yeniden 
doğuştur. Bu kurtuluşta, kazanı-
mında milletine güvenen, inanan 
bir lider vardı. Nitekim; Cumhu-
riyetin ilanından sonra da yine 
halkın yanında ve halkın yararına 
işler yapan bir lider vardı. Ve halk 
da ona inandı. Yasalar, devrimler 
bu yüzden kolaylıkla kabul gördü. 
Biliyorlardı ki herşey kendileri için. 
Daha huzurlu, daha iyi bir gele-
cek…

Bütün dünyaya kafa tut-
muşsun, savaştan çıkmışsın ama 
buna karşın neredeyse her an her 
dakika her alanda devrimler ya-
pıyor, fabrikalar kuruyor,  ekono-
miyi, tarım ve sanayiyi geliştiriyor 
ve hiçbir ülkede örneği yokken 
kadınına değer veriyor, ona seçme 
ve seçilme hakkını tanıyorsun. 

Çıkan tüm yasalar halkın 
yararına. Torba falan değil yani. 
Doğrudan kanunun kendisi. 

Cumhuriyetin ilanını takip 
eden yıllar; sosyal, siyasal, ekono-
mik, eğitim, hukuk, tarım ve sana-
yi ve birçok alanda kazanımlarla 
doludur.  

Yasin Aksu*

   ‘OHAL’DE

HANGİ 
  CUMHURİYET…
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DÜN NE KAZANDIK, 
BUGÜN NE 
KAYBETTİK!

Dün Siyasal olarak; 29 
Ekim 1923 yılında Cumhuri-
yet’i ilan ettik. 3 Mart 1924 
yılında Halifeliği kaldırdık. 
Siyasi partileri kurduk. 

Bugün, Cumhuriyet ile 
hesaplaşıyoruz. Kendini halife 
zannedenler, şeyhler, tarikat-
lar devletin her kademesinde-
ler. (15 Temmuz darbe girişimi 
bu nedenle oldu.) Bugünlerde 
kurulmaya çalışan yeni bir 
parti var, fakat toplantısını 
gerçekleştirebilmek için yer 
dahi bulamıyor.

Dün Hukuk alanında, 
1924 Anayasa’sı ilan edildi.  
17 Şubat 1926 yılında Mede-
ni Kanun ilan edildi. 8 Mayıs 
1928’de Borçlar kanunu ilan 
edildi. 10 Mayıs 1928’de Tica-
ret Kanunu ilan edildi. 1 Tem-
muz 1928’de Ceza Kanunu 
ilan edildi.

Bugün Hukuk alanında, 
Anayasa’yı değiştiriyoruz. 
Müftülerimize nikah kıyma 
yetkisi vereceğiz.  Belli alanda 
değil birçok alanda torba ola-
rak kanunlar çıkartıyoruz. Tek 
tek ne gerek var!

Dün Eğitim alanında, 3 
Mart 1924’de Tevhid-i Ted-
risat Kanunu ilan edildi. 1 
Kasım 1928’de Latin Alfabesi 
kabul edildi. 15 Nisan 1931’de 
Türk Tarih Kurumu kuruldu. 
12 Temmuz 1932’de Türk 
Dil Kurumu kuruldu. 1933’de 
İstanbul Üniversitesi ve Anka-
ra Dil Tarih Coğrafya Fakültesi 
açıldı. 

Bugün Eğitim alanında, 
İmamhatip okulları sayısını 
artırıyoruz. Sabit bir eğitim 
politikası belirleyemedik. Üze-
rinde çalışıyoruz. Ülkemizde 
misafir etmiş olduğumuz arap 
komşularımız için bazı hasta-
ne vb. yerlerde tabelalarımızı 

arapça olarak düzenledik. İler-
leyen zamanlarda belki daha 
kapsamlı bir değişiklik olabilir. 
Neredeyse her ilde üniversite 
açıldı. Nitelikli mezun öğrenci 
yok denecek kadar azaldı. 

Dün Ekonomik alanda, 17 
Şubat 1923’de İzmir İktisat 
Kongresi toplandı.(Yerli malı 
kullanımının önemi vurgulan-
dı) 1933 yılında ilk beş yıllık 
kalkınma planı hazırlandı. Çok 
sayıda fabrika kuruldu. 

Bugün Ekonomik alanda,  
beş yıllık kalkınma planları 
devam ediyor. Kalkınmayı 
halktan alınan vergilere zam 
yaparak halledeceğiz. Yerli 
malı pekiyi değil, samanı falan 
o yüzden ithal ediyoruz. Var 
olan birçok fabrika, kurum 
ve kuruluşları özelleştirdik. 
Kalanları da “babalar gibi sa-
tacağız” sanırım.

Dün tarım alanında, 1925 
yılında köylünün durumunu 
düzeltmek için Aşar Vergisi 
kaldırıldı. Çiftçi desteklendi. 
1929 yılında Tarım Kredi Koo-
paratifleri kuruldu. 

Bugün tarım alanında, 
Köylü şehire göç etti. Yat’lar-
da kullanılan mazottan vergi 
alınmazken, çiftçiden üretim 
için kullandığı mazottan vergi 
alıyoruz. Ürettiği malı, mal 
ettiği fiyatın altından alıyoruz. 
Çiftçilerin neredeyse tama-
mının bankalara kredi borcu 
bulunmakta, haciz ile karşı-
laşmaktalar.

Dün Ulaşım alanında, 
Demiryolları yabancıların elin-
den alınarak kamulaştırıldı. 
Yeni demiryolları yapıldı. Elde 
var olan imkanlar ölçeğinde 
Cumhuriyetin ilanından 1938 
yılına kadar 3360 km demir-
yolu yapıldı. 

Bugün Ulaşım alanında, 
Yollar yapıldı. Köprüler yapıldı. 
Fakat birçoğu kiralama modeli 
ile çalışmakta. Eldeki limanlar 
satıldı, satılıyor. Yapılan yollar 

ulaşımı kolaylaştırdı, fakat 
motorlu taşıtlara yapılan 
yüzde kırklık zam sanırım bu 
yollara ihtiyacı azaltacak.

İşin özü şu ki..
Yapılanı yıkmak kolaydır. 

Ancak yeniden inşa etmek 
zordur. 

Mesela hep söylediğimiz 
“batı tarzı demokrasi”lerden 
örnek verelim. 

Fransa..
Fransa’da ilk cumhuriyet 

ihtilalden hemen sonra 1792 
yılında ilan ediliyor. Ancak 
sadece 12 yıl yaşayabiliyor. 
İkinci Fransız Cumhuriyeti 
1848 yılında kuruluyor ve 
sadece 4 yıl yaşıyor. Üçüncü 
Fransız Cumhuriyeti 1871’de 
kuruluyor ve ömrü 69 yıl 
oluyor. Dördüncü Fransız 
Cumhuriyeti ise sadece 12 yıl 
ayakta kalabiliyor. Fransa şu 
anda 1958 yılında ilan edilen 
Beşinci Fransız Cumhuriyeti’ni 
yaşıyor ki, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin ilan edildiği 1923 yılının 
koşulları ile kıyaslanamayacak 
imkanlara sahipti Fransa. 

Kısacası bugün sahip 
olduklarımızı neye ve kime 
borçlu olduğumuzu her gün 
tekrar tekrar hatırlayıp bu 
mirasa daha sıkı sarılmamız, 
kıymet bilmemiz gerekir. 

Son sözüm bizi bu top-
raklarda bağımsız yaşamaya 
layık gören ve bizlere en bü-
yük ve en değerli mirası bıra-
kan kişiye:

Biliyorum geri gelmeye-
ceksin ama seni özlüyor, senin 
kurmuş olduğun Cumhuriyet 
doğrultusunda koşacağıma, 
senin ilkelerin ve göstermiş 
olduğun hedef için çabala-
yacağıma söz veriyorum. Bir 
olmak için, yeniden çağdaş, 
aydınlık bir Türkiye Cumhuri-
yet’i için…

*İz Dergi Ankara temsilcisi
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Banu Özdemir

Bugün, binlerce yıllık tarihimizde görülme-
miş bir olgunun 94 yaşını kutluyoruz. Tür-
kiye toplumunun yokluk ve imkânsızlık-

lara rağmen tüm dünyaya azmin ve inancın gücünü 
resmettiği Kurtuluş Savaşı’nın Cumhuriyet devrimi 
ile taçlandığı günü kutluyoruz.

Bili ve aklın ışığında, hak ve hürriyetlerin eşit 
olarak dağıtıldığı, toplum iradesi üstünden ipoteğin 
kaldırıldığı bir günü kutluyoruz.

Tam 94 yıldır!
Karşı devrimin her türlü saldırılarına rağmen, 

gölgesinde yetişen milyonlarca filizle ayakta dur-
maya devam ediyor koca çınar. 

Bir zamanlar ‘modern muhafazakâr’ makyajıyla 
kendini tanıtanların, raf ürünü kindar neslin had 
boyutunu aşan demeçlerine rağmen,

Tarikatlar ile siyam ikizi haline gelmiş iktidarın 
tuz kokutan adalet uygulamalarına rağmen,

Cumhuriyetle edindiğimiz haklarımızın, bağnaz 
zihniyet tarafından tahakküm altına alınmasına 
rağmen...

94. 
YAŞIMIZ 
KUTLU 
OLSUN!
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Cumhuriyet, tarihinin en büyük hesaplaş-
masını bu dönemde yaşıyor. 94 yıl önce kanla ve 
gözyaşıyla kazanılmış bir zaferin ardından ger-
çekleşen bu devrim, masa basında torba yasalar-
la, havuz medyasının turnusol ekranlarında yok 
edilmeye çalışıyor.

Açık cezaevine dönmüş Türkiye, hem içerde 
hem dışarda deyim yerindeyse harap ve bitap 
düşmüş halde.

Ancak unutulmamalıdır ki, bağımsızlığı için 
bebeğinin battaniyesini evladı yerine cephaneli-
ğin üstüne örtmüş neslin torunları olan bu millet, 
aynı azim ve inançla bu zor günleri yine atlatacak.

Cumhuriyet bu güne dek olduğu gibi tüm 
yasaklamalara ve engellere rağmen yine kutla-
nacak.

Gayri meşru anayasa oylamasında diktatör-
yaya dur diyenler, 24 gün boyunca 432 km yolu 
adalet istemiyle arşınlayan o onurlu bedenler,

Genci yaşlısı, kadını erkeği, esnafı işçisi bu 
ülkenin tüm yurttaşlarını her zaman olduğu gibi 
Ata’sına ve onun bıraktığı mirasa sahip çıkacak.

Bayramımız kutlu olsun! Birlikte nice yıllara 
Türkiye!
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Günal Biçer*

Cumhuriyeti yazmak, anlatmak hiç 
bu kadar zor olmamıştı!

Bu zorluk, Cumhuriyet rejimi, 
sonrasında; Modern ve Çağdaş yaşam in-
şası değil, yakın tarihimiz başta olmak üze-
re yaşanan kırılmalar ve yansımaları...

Kadının ve Gençliğin, Eşitliğin ve De-
mokrasinin, Bağımsızlık ve Özgürlüğün 
Cumhuriyeti, yaşanan bu kırılma kırılmaya 
esas sebebiyet veren saldırı ve yaklaşım-
lar...

Özellikle son onbeş yılımıza baktığı-
mızda; toplumun her alanda Cumhuriyet 
devrimi ile kazandığını/elde ettiğini ne yazık 
ki bir bir yitirdiğine tanık oluyoruz! Muhale-
fet ve demokrasi bloku/güçleri ve elbette ki 
Cumhuriyet Halk Partisi, demokratik siya-
set kuralları içerisinde mücadele etmekte 
hatta mücadeleyi yükseltmektedir...

Ancak; eğitimde gericileştirme, Kadı-
nın sosyal ve iş yaşamından kopartılması, 
inançları istismar, etnik siyaset, kültürel 
yaşamın adeta yok edilmesi ve Laiklik ilke-
si/olgusunun önce içini boşatmak ve şimdi 
de tamamen yok etmeye çalışmak... 

Tüm bu olay ve olguları yan yana ge-
tirdiğimizde Cumhuriyet ve değiştirilemez 
olan; değiştirildiğinde ya da kopartıldığında 

başka rejime ve sisteme dönüşeceği kesin 
olan ilkelerinde artık hedefte olduğunu gör-
mekteyiz.

Son ve büyük değişim(!) kırılma 16 
Nisan 2017’de ki partili Cumhurbaşkanlığı 
daha doğrusu, tek kişilik, anti-demokratik, 
çoğulculuğu yok eden ve otoriter bir rejim 
inşasının son hamlesi olan ve sistemi kont-
rolsüz değiştiren referandum oldu...

Başka bir yazı konusu olan ve uzun 
uzadıya ele alınması gereken 16 Nisan re-
ferandumunu şimdilik bir yana bırakarak, 
biraz da çözüm umudu paylaşmak istiyo-
rum...

Cumhuriyeti ve çok partili yaşamı inşa 
eden, demokrasi olgusu ile çoğulcu ve öz-
gür yaşamı savunan Cumhuriyet Halk Par-
tisi ve elbette ki demokratik kitle örgütleri, 
sendikalar, özgür ve laikliği savunan tüm 
toplum kesimleri ile mücadele edecek; ül-
keyi bu karanlıktan kurtaracağız...

Umudu yeşerterek, sevgiyi ve yaşam-
daki değerleri ileriye taşımak için bir olaca-
ğız, diri olacağız...

Umudun, barışın, demokrasinin ve 
Mustafa Kemal Atatürk’ün kenti Foça’dan 
sevgi ve dostlukla...

*Cumhuriyet Halk Partisi Foça İlçe Başkanı

BİR OLACAĞIZ
DİRİ OLACAĞIZ
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1899-1961 yılları arasında 
yaşamış roman yazarı 
ve gazeteci Peyami Safa, 

bir toplantıda, insanların isteğinin, 
hayallerinin hayatlarında ne denli 
önemli olduğunu şöyle vurgular: 

“Kişinin isteği şahsiyetini orta-
ya koyar.”

“Nasıl?” diye sorduklarında ise 
şu karşılığı verir: 

“Ne istediğinizi söyleyin, ne 
olduğunuzu haber vereyim: 

Bir darı tanesi mi istiyorsunuz? 
Siz bir serçesiniz. 

Bir kuzu mu istiyorsunuz? Siz 
bir kurtsunuz. 

Bir zafer mi istiyorsunuz? Siz 
bir kahramansınız.” 

Bu yazımda size böyle bir 
kahramanı anlatmak istiyorum: 
Orhan Boz. Kendisi 29 Ekim Kole-
ji’nin kurucusu. Ne güzel bir isim 
koymuşlar, diye söylediğinizi duyar 
gibiyim. Koleje verilen bu ad, ger-
çekten de bir harika. Hem insanıy-
la, hem doğasıyla muhteşem bir 
şehir olan İzmir’imizde 29 Ekim 
adını, bir eğitim kurumunda böyle 

bir vesileyle görmek bizleri olduk-
ça gururlandırdı doğrusu. Ayrıca 
kurumun irtibat telefonunun son 
dört hanesi de 1923 ile bitiyor. Şu 
an bu yazıyı okuduğunuzda benim 
hissettiğim bu duygu selinin bir-
çoğumuzun yüreğine de dokundu-
ğundan eminim. 

Kolej kapısından girdiğiniz 
anda kendinizi büyük bir güven or-
tamında buluveriyorsunuz. Apay-
dınlık bir şeyler çarpıyor yüzünüze: 
Kurucusundan idari kadrosuna, öğ-
retmenlerinden personeline herkes 
aydınlığın, cumhuriyetin, güvenin, 
bilimselliğin ve çağdaşlığın timsali. 
İlk anda içinizde ve yüzünüzde be-
liren tebessüm ve ferahlık hiç kay-
bolmuyor! Ve sonunda ‘işte burası, 
benim evladımı bırakabileceğim en 
güvenli yer’ diyorsunuz. 

Çağdaşlığı, bilimselliği ve gü-
veni temel alan bir ortamda yeti-
şen çocuklar, tabi ki günümüzde, 
arzu edilen bir toplumu oluşturlar. 
Bir ülkenin gelişmişliğinde en te-
mel rol, eğitim sistemidir. Eskiden 
olduğu gibi günümüzde de tüm 
iktidarların kendi zihniyetine göre 
yapboz tahtasına dönüştürdüğü 

eğitim sistemimizden hepimiz za-
rar görmüyor muyuz? Bu konuda 
konuşmaktan ziyade hepimizin 
elini taşın altına koyması gerekiyor 
bence! 

İşte elini taşın altına koyanlar-
dan biri de, Peyami Safa’nın hikâ-
yesindeki gibi bir kahramanın ta 
kendisi! 1973 doğumlu, evli ve bir 
çocuk babası. 

İlk gençlik yıllarında girmiş ol-
duğu inşaat sektöründe kısa süre-
de gerçekleştirmiş olduğu projeler-
le öne çıkarak ‘İştirak Gayrimenkul 
ve İnşaat’ şirketini kurmuştur.

İştirak Gayrimenkul ve İnşaat 
Narlıdere, Güzelbahçe, Yelki ve Se-
ferihisar bölgelerinde yapmış oldu-
ğu lüks konutlarla adını duyurarak 
bir marka haline gelmiştir.

Dürüst, tertemiz bir hayatın 
içinden gelen bu eğitim kahramanı, 
bu süreçten sonra birçoğumuz gibi 
ülkemiz ve geleceğimiz için eğiti-
min ne denli önemli bir yere sahip 
olduğunu görmüş ve bu düşünce 
onun bundan sonra ki yaşamında 
bağlandığı düşüncelerin temeli 
olmuştur. 

Doğan Beyazgül

EĞİTİMİN 
KAHRAMANI: 
29 EKİM KOLEJİ
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Ben eğitim sistemimizi uzunca 
bir zamandan beri paslı bir aynaya 
benzetiyorum. O pasın içinden de 
görünen görünmeyen birçok genç. 
Pası silelim dedik başaramadık! 
Bir de baktık ki yıllarca tertemiz bu 
genç beyinleri, birtakım çevreler, 
bu paslı görüntünün içine sokmayı 
başarmışlar. Fetö’nün okullarından 
bahsediyorum. Okullarının du-
varlarına çaldıkları sorularla sınav 
birincileri yazan bu sözde eğitim 
kurumları, sonunda hak ettikleri 
mertebeye indiler. Tabi ki bunların 
dışında çok büyük başarılara imza 
atan eğitim kurumlarımız da var; 
ama uzunca bir süredir böyle bir 
görüntünün içinde nice nice genç-
lerimiz de yok oldular! 

Biz nerede hata yaptık, ne 
kadar doğrumuz var? O paslı ay-
nanın önünde yitip giden aslında 
geleceğimiz! Bu aynanın pası bir 
gün tamamen temizlenecek ve o 
zaman biz Orhan Boz gibi eğitim 
kahramanlarımıza minnettar ka-
lacağız. Çünkü ülkemizde yaşanan 
15 Temmuz darbe girişimi sonucu 
oluşan yeni konjonktürde eğitimin 
toplumda ne denli önemli bir yer 
tuttuğunu gören Orhan Boz, en 
çok da eğitim sistemimizdeki bu 
aksaklıkları görerek, bu sektöre 
yeni bir bakış açısı kazandırmayı 
hedeflemiştir. Bu hedefinin teme-
linde vatanını, milletini ve bayra-
ğını seven, Kuvayi milliye ruhuyla 
hareket eden, Atatürk ilke ve 
devrimlerine sımsıkı bağlı, Cum-
huriyetimize sahip çıkan öğrenciler 
yetiştirmek var! Bu nedenle 29 
Ekim Koleji’ni kurmuş ve bunun 

için de zihnimize bir eğitim kahra-
manı olarak çoktan kazınmıştır.

Kendisi bir konuşmamızda 
İnönü Mahallesi’nde doğduğunu 
ve yoksulluğun içinden geldiğini 
samimi bir şekilde söylüyor ve 
ardından “Yoksul almak ,bir şey 
yapamamak demek değildir, çok 
çalışmak var ,diyor. Kalem tutmayı 
bilen ‘A, B’yi öğrenen her çocuk 
başarılı olabilir, diyor. Gerçekten 
de bana göre de öyle. Ancak bir 
düşünsenize bu noktada heba 
edilmiş nice nice çocuk içindeki 
cevheri bir şekilde çıkaramamış ne 
de çok genç var! Peki suç kimde? 
Suç, o imkânları onlara sağla-
yamayan herkeste! Birileri taşın 
altına elini sokmalı, dedik ya, işte 
Orhan Boz bunu başaran değerli 
insanlardan beri! İnşaat sektörünü 
çok iyi bildiği için 29 Ekim Koleji’ni 
muhteşem bir kompleks haline 
getirmeyi başarmış! ‘Hem zihinsel 
hem bedensel olarak çocukları ye-
tiştirmek’ kolejin en büyük hedef-
lerinden biri. Çocuklar, ülkemizin 
başarılı üniversitelerinden mezun 
olmuş eğitimcilerin kanatları altın-
da. Seviye tespit sınavları yapılıyor, 
burslar veriliyor kolejde! Her şeyin 
kazanç olmadığını belirten Orhan 
Boz 20’ye yakın başarılı öğrenciyi 
ücretsiz olarak kolejde okutuyor. 
Öğrencilerin seviye tespit ve ger-
çek başarıları tespit edilirken en 
yeni ve bilimsel araçlar ve yön-
temler kullanılıyor. Birinci ve ikinci 
sömestrde dışarıdan gelen öğret-
men ve sorularla kolejin öğrenci-
lerine sınav yapılması planlaşmış. 
Şişirme başarılarla değil tamamen 

gerçekçi ve bilimsel yöntemlerle 
öğrencilerin başarısını ölmeyi 
hedeflediklerini belirten Orhan 
Boz, bu çalışmalarıyla çok büyük 
başarılara yakında imza atacak 
bence. Kendisi tam bir idealistliğin 
ve dürüstlüğün sembolü olan bir 
eğitim kahramanı çoktan olmuş! 
Peyami Safa’nın hikâyesinde oldu-
ğu gibi zafer istiyor çünkü. Hem de 
en zoru olan eğitim alanında! 

Çocukların hayatında babaları 
bir kahramandır. Ben Orhan Boz’a 
hem bir baba olarak hem de bir 
eğitimci olarak bir kahraman, di-
yorum! Koskoca bir şehirde çocu-
ğuna uygun bir ana okulu bulmak 
için ne kadar zorlandıklarını an-
lattığında oldukça etkilenmiştim. 
O süslü püslü; gösterişli eğitim 
kurumlarının aksine çocuğun ru-
huna inebilecek bir şeyler arıyordu 
çünkü. Aynı bizim gibi. Sen, işte bu 
yüzden Peyami Safa’nın hikâye-
sindeki o gerçek zaferi arayan, o 
değerli kahramanlardan birisin!

Orhan Boz “Sevdamız Eğitim, 
Sevdamız Gençlik” anlayışını ilke 
edinmiş ve 29 Ekim Eğitim Ku-
rumlarımızın ikinci kampüsünü ve 
iki anaokulunu daha İzmir’in çeşitli 
bölgelerinde eğitim sektörüne 
kazandırmak için çalışmalara baş-
lamıştır. 

Eğitime olan sevdasında tüm 
İzmirlileri Atatürk ve İlke ve Dev-
rimlerinin ışığında buluşturmak 
için heyecanla ve mutlulukla çalış-
malarına devam etmektedir.
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Aziz Buğa

Kamusal alanda adalet 
arayışı yüzyıllardır 
süre gelen bir mü-

cadele alanı, öyle ki ötekilerin 
tarihi bu adalet arayışı ile yazıl-
dı. Erkin yazdığı tarih sayfaları-
na çok yazılmasa da günümüze 
efsanelerle, hikâyelerle ulaştı. 
Bu mücadele tarzı elbette 
bilinçli ya da bilinçsiz şekilde 
süre geldi. İnsanoğlunun son 
yüzyılda kavramlar ve tanım-
larda netliği ve enformasyona 
daha hızlı ulaşması artık net 
bir şekilde ne aradığımızı ve ne 
için mücadele ettiğimizi ortaya 
koyuyor. Evet, adalet arıyoruz. 
Kamusal alanda adalet arayışı 
daha net bir zeminde ve kendi-
ni daha iyi ifade edebilir şekilde 
mücadelesini sürdürüyor.

Peki, adalet arayışımız 
sadece hukuksal alanda mı? 
Hayır, kamusal alanın her ala-
nında bu arayışımız sürüyor. 
Genel başkanımız Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu,  fabrikalardan 
tarlalara, okullardan adalet 
saraylarına, meclisten sokak-

lardaki kadınlara kadar herkese 
adalet arıyor. Toplumsal barışın 
ön koşulu ve insanların ortak 
paydası olarak ortaya çıkan bu 
sürek, kendisini bize toplum 
sözleşmesi olan devlet olarak 
ortaya çıkarıyor. 

Genel Başkanımız sayın 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni bir 
hat ve yeni bir söylem olarak 

parti içinde ve ülkemizde baş-
lattığı bu süreç, ülke içinde yeni 
bir arayış, yeni bir mücadele 
tarzını ışık tutuyor. Sokaklar-
dan aldığımız oyların, sokaklar-
dan gelen sese kulak vererek 
yine sokakta mücadelesini 
sürdürmek, sosyal demokrat 
bir kültürün ortasını yaşamaya 
başlamaya işaret ediyor. Biz 

KAMUSAL ALANDA
ADALET KAVRAMI 

VE KILIÇDAROĞLU
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Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sosya-
list Enternasyonal çizginin içinde yer 
alarak mücadelesini verdiğimiz, ilkele-
rin ve siyasetin hiç bu kadar yakınında 
sağladığı su götürmez bir gerçek olarak 
ortaya çıktı. Bizlere düşen ise bu müca-
delenin içinde bir yağmur tanesi olarak 
sağanak yağışa dönüşerek ülkemizi 
aydın bir geleceğe götürmektir. 

Onlar parçalanır bölünür, her gün 
yeni bir isim altında toplanırken, kökleri 
ve mücadele tarihi ile yarınlara göz 
kırpan CHP, siyasi dinamiklerine genç 
kuşakları olmamıştık. Bir kez daha 
Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu partiye ne 
kadar büyük kazanımlar katarken, 12 
Eylül Darbesinin üstünde kalan tortu-
larını üstünden atmayı Kılıçdaroğlu ile 
atmayı başarmıştır. Milyonların umudu 
olma adına yolan çıkan bu koca yürekli 
adamın arkasında, halk kitlerini gör-
mek başımız dik mücadeleyi zaferle 
taçlandırmak için azim veriyor bizle-
re.  Yaşı ne olursa olsun mücadeleye 
ara vermeden yüzlerce kilometre yol 
yürüyen ve tarih sahnesindeki yerini 

kalın harflerle yazdıran ve yazdırmaya 
devam edecek olan genel başkanımız 
bizlere umut dimdik ayakta demeye 
devam ediyor.

Demokrasiyi bu ülkenin ana da-
marlarına zerk edecek olan CHP’nin 
mücadeleci yoldaşlarıdır. Onlar se-
çilmişleri zorla istifa ettirtirken bizler 
demokrasi derslerini vermeye devam 
etmeye ve tespitlerimizin ne kadar da 
haklı olduğumuzu bir kez daha gördük.  
Dayanışmanın, kolektif aklın ve doğru-
dan demokrasinin ne kadar etkili oldu-
ğunu bir kez daha gördük.

 Kamusal alanda adalet kavramının 
ne kadar değerli olduğunu bir kez daha 
gördük. Genel başkanımız önderliğin-
de ki mücadelenin parti içinde değil 
ülkenin genelinde yaygınlaşması ve 
halkın sesi olabilmenin mücadelesini 
verdiğimizden hiç şüphemiz yok. Ada-
let paydasının çıkarlar ve taraflı olarak 
okunulmasının ülke dinamiklerinin 
altına nasıl bombaladığını hep birlikte 
gördük.  Adalet herkesin bir gün değil 
her gün ihtiyacı olan bir şey.
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Deniz Doğan

DÖKÜK  AYNA

Nasıl bağırmayacağım ki!  Bütün 
sırlarımı bilmek istiyor. Ancak 
öyle rahatlayacak. Onunkileri 

biliyorum ya,  göz ardı ederek susuyorum 
ya,  çok kolaymış gibi. Eşitlenmek istiyor. 
Denkliğin bu türlüsü. Bu gururu ne sanı-
yor bu. Toz bezi mi?

Tanımaz mıyım o gözleri ben.  Kaç yıl 
oldu. Cam mı sileceğim, kovayı kavramış 
ellerime bakıyor, ellerimdeki kesinliğe.  
Ona eğiliyorum sanki ona kalkıyorum, 
bel büküp gerdan kırıyorum. Hepsini ona. 
Kurulmuş koltuğuna üzerimden kalkmı-
yor bakışları.  Kirli camı hızla açıyorum. 
Kesmiş dikmişim,  dikmiş indirmişim,  
katlamış açmışım, kaldırmış koymuşum. 
Koymuşum ulan işte. Yine de bitmemiş, 
bitmiyor. Bir katre tuz, boynumdan iki 
küreğimin arasına iniyor. Cam önünde bir 
çift kumruya takılıyorum. Ardımda isterik 
bakışlar. Çık dolaş biraz diyorum. Açılırsın. 
Tünediği yerden mızıldanıyor bizimki, işini 
gör sen. “Kuşlara takılıp gidiyor aklım.”

Çıksam diyorum biraz dolaşsam.  Bez 
elimde camı bir siliyorum dişlerim gıcır-
dıyor. Sildikçe kirleniyor,  kirlendikçe sili-
yorum. Gıcım gıcım bir ritim.  Eskiden ne 
eğlenirdim,  doğrama tahtasında ne cıs-
tak havalarım vardı.  Eskiden. Ama eşlik 
edenim de vardı. Birlikte katardık pişmiş 
aşa tuzu, birlikte kaşıklardık. Yenirdi.  Her 
şeyin bir kenarından tutardı. Kenarın-
dan!  Buna alıştırmışım demek.  Bunu 
bildiğimden. Kimden mirassa artık. Hoş, 
işin ortasından tutan mı varmış? Nerde o 
yoğurdun bolluğu. 
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O çipil bakışları inmiyor.  Yabanıl 
isteği ekşi bir koku gibi dayanmış 
burnuma, burnumdan tenime,  her 
yerime.  İşte pençeleri -kıvrık kıvrık-  
işte dişleri -çarpık çurpuk- işte istedi-
ğince duyarlı kulakları -kıllı mıllı-  Bu 
isterikliğini ilk ne zaman yadırgadım 
acaba?  Ya kendi isteksizliğimi... Ya-
dırgadım mı? 

Madem öyle;   toz bezini  atıp  gel 
ulan desem,  gel  bakalım. Ağzının 
suyunu topla da öyle gel. Sevişir gibi 
değil, dövüşür gibi soyunsam. Unut-
sam kadınlığımı. Örme süveteri, örgü 
pantolonumu,  içliğimi, nasıl görü-
nüyor derdinden azade, fırlatsam 
kafasına. Bir hışım çöksem ümüğüne.  
Kaç bucakmış dünya deyip birbirine 
dolaşık bacaklarını haşlanmış bir ta-
vuk gibi ayırsam.  Avuçlasam orasını, 
yaklaşıp nefesini nefesime değdir-
sem. Dişlerim birbirine sürtünürken 
çok mu çekti canın desem.  Önündeki 
kabarıklık diner hemen, kuyruğunu 
indirir. Bu kadarlık bir canı var heve-
sinin.

Bıktım bu kaçma-kovalamaca 
oyunlarından. Üstelik tek kale, hem 
de boş.

Bağırırım tabii. Sırrı dökük bir 
aynayım. Neyimi istiyor? Üstümde 
tepinip durduğu ben değilim. Bunu 
anlamıyor ya, en çok ona içerliyo-
rum. Ben bir başkasıyım artık. İnsan 
kendisini bir yabancıda dener mi! 
Anlatsam. Komik olma. Bir  ada-m-
dan  sisler içinde uzaklaşsam.  Yetse 
nefesim,  şişireceğim yelkenimi. 

Camları parlattım. Süzgün bir 
kadın yansıdı gözüme. İndim aşağı. 
Perdeleri çektim, ışık kırıldı içimde. 
Kovayı aldım, tam yanından geçece-
ğim başını kaldırdı kare bulmacasın-
dan.  Soldan, sağdan, aşağıdan yu-
karıdan topla gel. Gel korkma!  Böyle 
hayvani değil ama onun da sırası var, 
-var mı- insanca bakarak gel.  Kuşlar 
havalanır gibi, ölmüş sardunyamın 
yeşermesi gibi.

Kafasını kaşır şimdi.  Gazetesini 
açar, katlar, defter gibi kucağına yer-
leştirirken sorar: Hanım, akşama ne 
yemek var? 

Zıkkım pişirdim, seversin.  

Ne adası ne bir şey,  çöküp kal-
dım kanepeye.  Kendi etrafımda 
dönüp duruyorum. Diğeri neydi unut-
tum,  asıl bu içerlediğim;  en çok bu.

Şimdi çöktüm ya,  canımdan 
caymış gibi. Oyuncaklı bulmacasın-
dan hiç sekmez sormaya hazırlanır. 
Boynunu kütürdetir, alt dudağını pulu 
tükürükler gibi ıslatır. Hazırdır artık 
bilmeyişime bayılmaya. Eh artık bir 
zahmet sorar, yüzüme bakmadan: 
Soldan sağa altı harf: Şehvetli  _ _ _ 
_ _ _ ?   

Kelimeden olsa gerek, dikkat 
kesildi birden, kaldırdı bakışlarını. 
Gözümün içine bakıyor. Yemekte de-
ğil,  boşaldıktan sonra değil, misafir-
likte değil.  Hızla kalktım kanepeden. 
Elimin ortasında bir şey var, ufalanıp 
duruyor parmaklarım. Kaynamaktan 
yorulmuş çaydanlık tısss diyor bey-
nimde. 

Ardımdan Kösnül demekmiş 
dedi.  Hazla geriye doğru yaslandı. 
Yüzünde çarpılmış bir tebüssüm. Ölse 
de gam yemez gayrı.

Döküldü parmaklarım, sular 
taştı. Bağırdım. Bir şeyler söylüyor, 
duymuyordum. Gözünde bir parlama. 
Hah!  Dibe çöken suda bir meneviş-
lenme görmüş olmalı.  Meşhur güdü-
leri ayaklandı birden.  Dişisi vahşice 
bağırdı çünkü. Ağlıyor da.  Kızışmış 
olmalı.  Boş bırakmak olmaz.  Bir 
ormandayız iki göz odamız, bağırsan 
bakmayacak komşularımız. Daha 
n’olsun. 

Öldürürüm seni dedim.  Sesimin 
harından ürktüm. Bıçak bıçak kıyı-
lıyordu içim. Bir ıstakozu canlı canlı 
haşlıyordum, lime lime ediyordum 
sonra. Bir parça kanlı eti kızmış tava-
ya basıyordum. 

 N’oldu şimdi. Ne yaptım ben 
diyordu karşımdaki. Şaşkındı. Ne 
vardı canım bu kadar öfkelenecek?  
Sakin olmalıymışım,  altı üstü bir bul-
macaymış.  

İşte bu.
Nicedir hayret,  sakınmıyordum 

yaşlarımı. Etkisi de yoktu nasıl olsa. 
Ötekiler neydi unuttum; ama işte bu 
içerlediğim, en çok bu. 
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Doğal ve 30 yıldır da ta-
rihi sit statüsünde olan 
Kültürpark ve Basmane 

çukuru, uzun zamandır şehrin tar-
tışma konularından. Kültürpark’ın 
henüz bir koruma amaçlı bir imar 
planı olmadan Büyükşehir Beledi-
yesi’nin burada çeşitli değişiklik-
lere gitmek istemesi kamuoyunda 
tepkiyle karşılanıyor. Kültürpark’ın 
bakımı yapılarak tarihi ve doğası-
nın korunmasını isteyen Kültür-
park Platformu üyeleri Büyükşehir 
Belediyesi’nin Folkart Basmane 
Gökdelenleri’nin hukuksuzluğuna 
karşı durmasını da talep ediyor. 

Kültürpark Platformu Söz-
cüsü ve Şehir Plancıları Odası 
İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol 
Kocaer ile yaptığımız görüşmede, 
Kültürpark projesini Basmane’de 
Folkart’ın yapmak istediği gökde-
len projelerini konuştuk. 

Kültürpark’ta neler oluyor? 
Gelinen son aşama nedir?

Kültürpark’ın şu anki gündemi 
koruma amaçlı imar planının yapıl-
ması. Biz platform olarak bu yön-
de çalışmaların kurul ve belediye 
tarafından yapılmasını istiyoruz. 
Koruma amaçlı imar planı demek, 
bu alanda korunacak tarihi, doğal, 
kültürel tüm varlıklara ilişkin bize 
kapsamlı bir envarter oluşturacak 
olması ve Kültürpark’ın koruma 
ilkelerini ortaya çıkartacak olması. 
Kültürpark Platformu için koruma 
amaçlı imar planı önemli. 

Büyükşehir Belediyesi kül-
türparkta ne yapmak istiyor?

Koruma amaçlı bir imar planı 
olmadan yani oranın anayasası 
olmadan yeni kararlar yeni projeler 
üretiliyor. Bu bilimsel bir yaklaşım 
olmaktan çok uzak. Ve şehircilik 

ilke ve esaslarına da uygun değil. 
Bu alanda bir kongre merkezi 
gündeme geldi. Bu tip bir mer-
kez Kültürpark’ın ihtiyacı değildir. 
Kültürpark’ın ihtiyacı olan doğal, 
tarihi, kültürel yapısının korunması 
yönünde projeler geliştirilmelidir. 

İZFAŞ kültürpark’ta ne yapı-
yor?

İZFAŞ, Kültürpark’ta ihtisas 
fuarları zamanında ortaya çıkmış 
ve burada gerçekleştirilen doğal 
taş fuarları için organizasyon 
yapan taşeron bir şirket olarak 
oluşmuş. Ancak Kültürpark’ın içe-
risinde bir birimi olan ve o alandaki 
birçok alanda da söz sahibi olan 
ciddi bir oluşum. Ona sorulmadan 
bir etkinlik yapılmıyor. Elektrikten 
tutun bir çok alanda İZFAŞ yetki-
lileri karar veriyor. Ve İZFAŞ  yet-
kilileri hala orada yani İZFAŞ’ın 
oradan çıktığı söylemleri asılsız.

Yunus Bekir Yurdakul

   ‘Basmane’de gökdelen 
gökdelende Belediye 
     Kültürpark’ta kongre merkezi 

    istemiyoruz’
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İZFAŞ’ın orda olmasını istemiyoruz 
çünkü Kültürpark bir kamu alanı. 100 
yıllık kültürü olan kamusal bir alanın yine 
kamu tarafından yönetileceği yani sivil 
toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin 
katılacağı bir yapıyla birlikte yönetilmeli. 
Dolayısıyla burda ticari bir şirket tara-
fından kamusal bir alanın yönetilmesi 
ve onun önderliğinde organizasyonların 
gerçekleşmesi kesinlikle kabul edilebilir bir 
durum değil. Bunun örneğini Kültürpark’ta 
en son yaşanan İzmir Enternasyonel 
Fuarı’nın organizasyonunda da çok net 

gördük. Böyle bir yapının Kültürpark’ta-
ki etkinlikleri organze ettiğinde nasıl bir 
yapının ortaya çıktığını gördük. İZFAŞ, En-
ternasyonel Fuar çerçevesinde sponsorlar 
belirlemiş. Bu sponsorlar ciddi etkisi olan 
inşaat firmaları ve gördük ki açılışında 
dahi ön saflarda yer aldı bu sponsorlar. Ve 
biz açıkcası İzmir Enternasyonel Fuarı’nın 
böyle bir sponsorluğa ihtiyacı olduğunu 
düşünmüyoruz. Halkın fuarıdır, halkın fuar 
etkinliğidir. Dolayısıyla kamu kaynaklarıyla, 
belediye kaynaklarıyla yapılabilecek orga-
nizasyonların tercih edilmesinden yanayız. 

Koruma amaçlı bir imar planı olmadan 
yani oranın anayasası olmadan yeni kararlar 

yeni projeler üretiliyor. Bu bilimsel bir 
yaklaşım olmaktan çok uzak. Ve şehircilik ilke 

ve esaslarına da uygun değil. 
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Fuarın Belediye bütçesinden karşılanmasını 
istiyorsunuz?

Evet belediye bütçesinden karşılanmalı. Des-
tekler olsa dahi bu kadar ön plana çıkarılmamalı. 
Dağıtılan poşetlerin üstündeki baskılara kadar 
bu kadar kamusal alanımıza müdahale eden bir 
ticari organizasyon bizler için üzücü. Kültürpark’ın 
geleceği açısından endişelerimiz bu anlamda çok 
fazla. 

Basmane çukuruyla ilgili durum ne?
Basmane çukurunda 260 metreyi açan bir 

gökdelen yapısı söz konusu. Bunun içinde ofis, 
belediye, konaklama ve ticaretin olduğu bir 
kompleks yapı planlanıyor. Bu alanda yapılacak 
plana ilişkin öncelikle ÇED onayı çıktı. Ve ÇED 
raporuna biz TMMOB olarak dava açtık. Bununla 
ilgili platform olarak da birçok açıklama yaptık. 
Kültürpark’ın hemen bitişiğinde böyle bir yapının 
olması, alanın dokusuyla tamamen uyumsuz. 
Yani Basmane, Kadifekale, Agora gibi tarihi kent 
merkezi ve yanıbaşında da Kültürpark var. Bu 
kadar yüksek bir yapının orda olması Kültürpark’a 
gölge düşürecek ve kamusallığını da zedeleye-
cektir. Çünkü proje lanse edilirken şunu gördük, 
Kültürpark’ın yeşil alanı bu projenin pazarlan-
masında farklı yollardan kullanılıyor. Basmane 
Meydanı, Cumhuriyet Meydanı İzmir’in ilk modern 
kentleşmesinin olduğu alanlar. Bu bölgeler şehrin 
modern kentleşmesinin izlerini taşıyor. Bu bölge-
ye bakan tüm yapıların belirli bir gabarisi, uyumu 
vardır. Ancak o yapı o bölgenin dokusunu tame-
men ortadan kaldıracak. Kent merkezine de ciddi 
dönüşüm baskısı uygulayacak. Bu dönüşüm hem 
sosyal hem mekansal hepsini bir arada getirecek 
bir dönüşüm baskısını ortaya çıkaracağını düşü-
nüyoruz. O bölgedeki ihaleyi alan firma Folkart 
tarafından da geçtğimiz aylarda üç ayrı alternatif 
projeyi web sitelerinde yayınladılar. Görseller 
kamuoyu oylamasına sunuldu ve dendi ki biz 
İzmir’in istediği projeyi yapıcaz dediler. Hepsi 
birbirinden çirkindi. O yapı kesinlikle ordaki do-
kuya uygun değil.  Bu yapı Kadifekale yükseliğini 
aşacak. İzmirin silüetini etkileyecek. Biz bu yapıya 
karşıyız. Çünkü yüksekliğiyle birlikte tabanda da 
ciddi bir metrekare kapsıyor. Öncelikle alt yapı 
ihtiyacını karşılayacak bir bölge değil. Elektiriğin-
den tutun kanalizasyon ihtiyacına kadar bu alanın 
bu projeyi karşılaması mümkün değil. Ordaki tra-
fik yükü de şartları çok zorlar. Hali hazırda zaten 
İzmir ulaşımı bir kriz yaşıyor ve o alanda böyle bir 
yapı İzmir’in felaketi olacak. Böylesi bir durum bir 
kent suçudur. Şu anki Büyükşehir Belediye Baş-
kanı geçmiş dönemlerde alınmış bir karar diyor. 

Kültürpark’ta koruma 
amaçlı bir imar planı 
olmadan yani oranın 
anayasası olmadan yeni 
kararlar yeni projeler 
üretiliyor.

Basmane 
Meydanı’nda 
yapılacak 
proje 
İzmir’in 
tarihi estetik 
silüetini 
bozacak.
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Her ne kadar bunu dese de o projede beledi-
ye binasının da olması aslında bu suça ortaklıktır. 
Belediye de bu suça ortak oluyor. Bu yönde de 
itirazlarımızı dile getirdik. Ve şunu dedik; Biz 
belediyenin bu yapı içerisinde olmasını istemi-
yoruz. Kamusal bir yapıysa bunu kesinlikle kabul 
edemeyiz. Allta bir alışveriş merkezi olacak. O 
alışveriş merkezinden belediyeye gideceğiniz 
bir yer olacak. Yayınlanan görseller sonrası ne 
belediyeden ne CHP içinden bir aksi görüş belir-
tilmedi. Geçtiğimiz günlerde belediye başkanının 
bir açıklaması oldu. Ordaki payının iki katına ka-
dar artırılacağı yönünde. Biz halk olarak böyle bir 
anlaşmanın içerisinde olmak istemiyoruz. 

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş bu 
konuya bir açıklama getirdi mi?

Sema Pekdaş da Kültürpark projesini des-
teklemiştir. Aziz Kocaoğlu’nun ilçe belediye 
başkanlarıyla yaptığı ortak açıklama olmuştu. 
Bu zamana kadar Sema Pekdaş’tan bu konuyla 
ilgili bir açıklama görmedik. Metrekare artırması 
demek kamu yararı açısından sorgulanması gere-
kilen bir nokta. Ortada böyle bir yapıyla kente mal 
olacak bir kent suçu işleniyor ve siz diyorsunuz ki 
burdaki kamu oranını artırıyorum. Yani bu, sanki 
buradaki suçluluk oranını artıracak bir şey getiri-
yor. Biz kendisinden bu yönde bir açıklama değil 
buradaki kötü görüntüye ve ve kötü yapılaşmaya 
karşı nasıl bir mücadele yürüttüğüne dair bir şey-
ler duymak isterdik. Geçmişte alınmış plan karar-
ları olmuş olsa da bugün o kadar yükseklikte bir 
yapı projesi meclisten geçirilebildi. Betonlaşmayı 
arttıran bir anlaşmayla da övünen bir yaklaşımla 
karşılaştık.

Proje umarız hayata geçmez. Şu an Konak 
Belediyesi’nde ruhsatla ilgili görüşmeler yapılıyor. 
Konak Belediyesi’nin de tavrını takip ediyoruz. 

Konak Belediyesi ile görüşmeler yapıyor 
musunuz?

Yapmadık ama ilk zamanlarda bir talebimiz 
oldu buradaki projeye dair ama bu yönde kendi-
lerinden olumlu bir dönüş olmadı. Ordaki hangar 
yapısı Piriştina zamanında verilen bir kararla 
ortaya çıkmıştı. Fakat hangarlar geçici olması 
kaydıyla yapılmıştı. O dönem ihtisas fuarları ya-
pıldığında kent ekonomisine ülke ekonomsine 
katkı koyan fuarlardı. Ancak şu anda aynı etki 
yok. O zaman belediyenin yazmış olduğu yazılı bir 
gerekçe var. Hangar yapıları geçici bir süreliğine 
yapılmıştır. Gaziemirde ihtisas fuarları için fuar 
açıldığında burdaki hangar yapıları yıkılacaktır 
şeklinde. Oranın strüktürü de geçici yapılmıştır. 
Geçici olan bir kullanım kalıcı hale getirilmeye ça-
lışıyor. Biz buna karşıyız.Geçmişte verilen sözlerin 
tutulmasını istiyoruz.

Basmane çukurunda 
260 metreyi 
açan bir gökdelen 
yapısı söz konusu. 
Bunun içinde ofis, 
belediye, konaklama 
ve ticaretin olduğu 
bir kompleks yapı 
planlanıyor. Bu 
alanda yapılacak 
plana ilişkin 
öncelikle ÇED 
onayı çıktı. Ve 
ÇED raporuna biz 
TMMOB olarak dava 
açtık. Bununla 
ilgili platform 
olarak da birçok 
açıklama yaptık. 
Kültürpark’ın 
hemen bitişiğinde 
böyle bir yapının 
olması, alanın 
dokusuyla tamamen 
uyumsuz. 



Bu bir ilandır.

Eğitim sistemine ‘bir gece 
ansızın gelen’ değişiklikleri 
Dokuz Eylül Üniversitesi 

Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bi-
limleri Bölümü Eğitim Programları 
ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı 
Doçent Dr. Hale Sucuoğlu ile konuş-
tuk. Doç. Dr. Sucuoğlu öğretmen ye-
tiştiren bir öğretmen olarak eğitim 
programlarının, iktidarlar tarafın-
dan siyasi amaçlarla kullanılmasını 
eleştirse de sistemin yanlışlarına 
‘bütüncül’ bakmayı öneriyor. Aslın-
da eğitimdeki hatalar siyasetçilerin, 
öğretmenlerin, öğrencilerin ve veli-
lerin hatalarıyla sürüp gidiyor.

Öncelikle konuya genel bir 
çerçeve çizelim istiyorum. Bir 
akademisyen olarak ülkemizde-
ki eğitim politikalarını ve siste-
mi nasıl değerlendirirsiniz? Sizin 
gördüğünüz en büyük problem 
nedir?

Bir sitem değişikliğinin yanı 
sıra programların yenilenmesi ve 
güncellenmesi gerekiyor. Çünkü 
bilgi ve teknoloji çok hızlı deği-
şiyor, iletişim becerileri çok hızlı 

değişiyor ona ayak uydurmak için 
mutlaka güncellemelerin yapıl-
ması gerekiyor. Aslında bu bir 
zorunluluk ama bu güncellemeler 
yapılırken köklü değişikliklere 
gitmek biraz zorlayıcı oluyor. 

En büyük sıkıntılardan birisi 
galiba tahammülsüz olmamız. 
Sistemi hemen değiştiriyoruz, 
biraz sabredip bunun sonuçlarını 
uzun vadede görmek gerekiyor.

Doç. Dr. Hale Sucuoğlu:

                    EğitimdeYağız Barut

Fırsat Eşitliği için 

Bölgesel Programlar
      Bile Hazırlanabilmeli



İktidar, imam hatiplerin teşvik 
edilmesini, türbanın ilköğretim se-
viyesine kadar inmesini, okullarda 
mescit zorunluluğu gibi konuları de-
mokratik bir kazanım olarak sunar-
ken, muhalefet bu konuları iktidarın 
propaganda aracı olarak görüyor. Siz 
bu konuda nasıl düşünüyorsunuz?

Eğitimin tamamen siyasetten 
arındırılmış bir birim olması gereki-
yor. Eğer bağımsız bir birim haline 
dönüşürse bu kadar değişikliklerden 
etkilenmeyecektir. Ancak hükümetler 
ilk olarak eğitimi ele alıyorlar. Çünkü 
bu kanalla en ücradaki kişilere kadar 
fikirlerinizi dayatabiliyorsunuz. Bu an-
lamda her yönetim eğitimi propagan-
da aracı olarak kullanıyor. Buna olanak 
vermemek için eğitimin siyasetten, 
politikadan arındırılmış bağımsız birim 
olması gerekiyor. O zaman her yöne-
tim değiştiğinde bu kadar etkilenme-
yecektir.

Yapılan değişikliklerle eğitimin 
bu kadar karmaşık hale gelmesi, 
devlet okullarına güveni azaltıyor ve 
özel okullar tercih sebebi oluyor. Bu 
durum eğitimin piyasalaşmasını da 
hızlandırıyor. Bunu bilerek, isteyerek 
yapıyor olabilirler mi?

Olabilir. Aslında 90’lı yıllarda 
Amerika’da da böyle bir uygulamaya 
gidilmiş. Özel okullara teşvik yasası 
çıkarılmış ve ailelere teşvik verilmiş. 
Ancak bu durum fırsat eşitliğini orta-
dan kaldırıyor. Maalesef çok zeki olup 
okula gidemeyen çok fazla çocuk var. 
Siyasal olarak değil coğrafi koşullar 
göz önünde bulundurularak bölgesel 
programların hazırlanabileceğini dü-
şünüyorum. Mesela Doğu bölgelerin-
de mevsimsel sebeplerle okullar tatil 
edilebiliyor. Kışın çok fazla sorunlar 
yaşanıyor. Birkaç yıl önce bazı bölge-
lerde OHAL yüzünden aylarca çocuk-
lar okula gidemedi. Fakat sonra bu 
çocukları aynı sınava sokuyorsunuz. 
Bu anlamda bile fırsat eşitsizliği var 
aslında. O yüzden bölgesel programlar 
bile hazırlanabilmeli. Ama tabi doğu 
batı gibi siyasal ayrımlar işin içine gir-
memeli. Ayrıca öğretmen eğitimi ko-
nusunda devletin elinde çok fazla im-
kan var. Özel okulların yaptığının çok 
fazlasını devlet yapabilir. Bir kontrol 
mekanizması da geliştirilip ‘Çalışsam 
da çalışmasam da paramı alıyorum.’ 
anlayışı ortadan kaldırılmalı. 

Hizmet içi eğitim geliştirilmeli o za-
man.

Evet. Hizmet içi eğitim var ama ne 
kadar iyi işliyor bilemiyorum. Açıkçası yine 
meraklı olan, mesleğini seven öğretmen-
ler gidiyor. Kontrol mekanizması için başka 
şeylerde düşünülmeli. Belki 5 yıllık süreçte 
bir sınav ya da müfettişlik denetimi gibi.

Velilerin durumu nedir?
Açıkçası sistemin bu hale gelmesinde 

velilerin de çok etkisi var. Çocuklarımız söz 
konusu olduğunda doğal olarak çok fazla 
sorguluyoruz, üzerine düşüyoruz ama 
hırsımız bambaşka bir hale dönüştürüyor 
sistemi. 2-3 yıl önceden çocukları ders-
hanelere göndermeye başlıyoruz. Evet, bu 
bir yarış, çocuklar ön sıralarda yer alama-
ya çalışıyor ama bunu yaparken çocukların 
hayatını gasp ediyoruz aslında. Mesela, 
pek çok veli çocuğun yerine ödev yapıyor. 
Onun iyiliğini düşünüyoruz zannedip aslın-
da kötülük yapıyoruz. Sorumluluk vermek 
gerekiyor çocuğa. Bu anlamda sorunlar 
sadece öğrencide, öğretmende, sistemde 
ya da velide değil, bütüncül bakmamız ge-
rekiyor ve ona göre bir çözüm bulunmalı. 

Bu noktada veli eğitimine de önem 
verilmeli.

Kesinlikle veli eğitimi çok önemli, as-
lında bu programlar açıklanırken, veli top-
lantılarında bu programlar neyi anlatıyor, 
kazandırılmak istenen nedir, veliye ne gibi 
sorumluluk düşüyor, bunların anlatılması 
gerekiyor. Çünkü anlatılmadığı zaman 
veliler kendi sorumluluklarının dışına çıkıp, 
öğretmenleri yönetmeye çalışıyorlar. Bu 
anlamda öğretmene de güvenmemiz ge-
rekiyor.

Öğretmenlere güvenmemiz gereki-
yor demişken, KPSS Öğretmenlik Alan 
Bilgisi Testi’nin net ortalamaları çok 
düşük, yani öğretmenler kendi branşla-
rında bile başarısız. Öğretmen yetiştiren 
bir akademisyen olarak ne söylemek 
istersiniz?

Eğitim bilimlerinde aslında böyle bir 
sorun yok. Öğretmenler iyi puanlar çı-
karabiliyor ama alan derslerine gelince 
oranlar çok düşük. Bu da çok iddialı bir şey 
bence, çünkü Türkiye’de ki bütün eğitim 
fakültelerindeki alan hocalarını zan altına 
almış oluyorsun. Bu durum öğretmenlerin 
özgüvenini de zedeler. Onun yerine belki 
de sorulara bakmak lazım. Acaba sorular 
ölçme değerlendirme açısından bilenle 
bilmeyeni ayırt edebiliyor mu? 
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Öğrencilerinizden aldığınız geri 
bildirimler nasıl? Eminim ki birçoğu 
geleceğe dair kaygılıdır. 

Atanması garanti olan bölümlerin 
öğrencileri ve atanması zor olan bölüm-
lerin öğrencileriyle karşılaştığımızda bu 
aradaki kaygıyı daha çok görebiliyoruz. 
Birçoğu ya polisliğe başvuruyor ya da 
başka ne yapabilirim diye arayış içindeler. 
‘Nasıl olsa atanamayacağız, niye çalışa-
lım ki hocam’ diyen çok fazla öğrenci var. 
Gelecek kaygısı öğrencileri çok etkiliyor. 
Anadolu Öğretmen Liseleri kapanmadan 
önce gelen öğrenci profili çok farklıydı. 
Onlar ne istediklerini bilerek, öğretmen 
olacağım diyerek geliyordu, bakış açıları 
daha farklıydı. 

Düz liselerden ‘Hiçbir şey olamazsam 
öğretmen olurum.’ düşüncesiyle gelen çok 
var. Gerçekten öğretmen olmak isteyenler 
için başka bir eleme yapılabilmeli. Çünkü 
ailesinin zoruyla gelen, sırf üniversite 
okumuş olmak için gelen de çok var. Bir 
eleme olursa biraz daha farklı bir bakış 
açısı yakalanabilir. Formasyon olduğu 
sürece de bu biraz zor gözüküyor. Ancak 
Finlandiya gibi ülkelerde öğretmenler için 
yüksek lisans şartı koşuluyor. Belki böyle 
bir şart konulabilir. 

Sınava gelene kadar olan süreçte, 
öğrencinin bilgiyi içselleştirmesi ve 
onu gerçekten öğrenmesi her şeyden 
daha önemli ancak ülkemizde bir sınav 
gerçeği var. Sınav sistemi hakkında ne 
söylersiniz?

Öğrencinin bu kadar fazla olduğu 
yerde sınav kaçınılmazdır. Ancak bir haf-

ta sonunda yapılacak bir sınavla geçmiş 
bilgileri ölçmek gerekiyor. Tabi bunu açık 
uçlu soruyla mı, çoktan seçmeli soru-
larla mı yapacağız, bu konuda herkesin 
kafasında soru işareti var. Güvenirlilik, 
geçerlilik nasıl olacak önemlidir. Kimin 
önü açılacak, birileri için mi yapılıyor yoksa 
gerçekten öğrencileri elemek için mi yapı-
lıyor? Öncelikle bu güvenin oluşturulması 
gerekiyor.

Başka bir güvenirlilik konusu din 
dersleri için konuşuluyor. Din dersi zo-
runlu olmalı mı?

Din dersi Müslüman bir toplumda 
farklı dinleri de öğretecek şekilde olması 
gerekir. Din dersi olmasında bir sakınca 
yok ama içindeki konuları verirken, çocu-
ğun yaş dönemine bakarak vermek ge-
rekiyor.  Somut ve soyut işlemler dönemi 
dikkate alınması gerekiyor. 6 yaşındaki 
çocuğa cennet cehennem kavramını ver-
meniz çok zordur. Programlar dört dörtlük 
bile hazırlansa esas iş öğretmende bitiyor. 
İyi bir program öğretmenin elinde kötü bir 
hale gelebilir. Çok kötü bir programda yine 
öğretmenin elinde çok iyi bir hale de ge-
lebilir. Din dersi verirken çocukların daha 
sonraki dönemlerini etkileyecek bir eğitim 
verirseniz orada sorun var demektir. Öğ-
retmene çok büyük bir iş düşüyor. Örnek-
lerini çok fazla gördüğümüz olaylar yaşa-
nıyor. Ufacık çocuğa cenneti anlattığınızda 
eve gidip ailesine ‘ben ölmek istiyorum. 
Şimdi ölürsem cennete gidecekmişim’ 
diyor. Bu yüzden küçük yaştaki çocuğa ar-
kadaşlık, saygı, sevgi, adil ve dürüst olmak 
gibi kavramları daha kolay öğretirsiniz. 
Bunlar daha kalıcı olur hem.

Anadolu Öğretmen Liseleri kapanmadan önce gelen öğrenci profili çok 
farklıydı. Onlar ne istediklerini bilerek, öğretmen olacağım diyerek 
geliyordu, bakış açıları daha farklıydı. Düz liselerden ‘Hiçbir şey olamazsam 
öğretmen olurum.’ düşüncesiyle gelen çok var. Gerçekten öğretmen olmak 
isteyenler için başka bir eleme yapılabilmeli. 
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“...geçtiğimiz günlerde İzmir Büyük 
Şehir Belediyesi’nin hizmete soktuğu 
İZUM (İzmir Ulaşım Merkezi) a 
göndermede bulunarak “Akıllı Şehir” 
kavramını açmaya çalışacağım.
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Bugünlerde sıkça duydu-
ğumuz ve içini aslında 
pek de dolduramadığı-

mız bazı terimler var. Büyük Veri, 
Endüstri 4.0, Nesnelerin İnter-
neti, Akıllı Şehirler ... gibi. Aslında 
hepsi birbiri ile ilintili ve her biri 
başlı başına önemli başlıklar. 
Çünkü biz henüz içini bile doldu-
ramamışken Avrupa’da aksiyon 
alındı bile. Üstelik 2010’lu yılların 
başından beridir. 

Bu yazıda biraz da geçtiğimiz 
günlerde İzmir Büyük Şehir Bele-

diyesi’nin hizmete soktuğu İZUM 
(İzmir Ulaşım Merkezi) a gönder-
mede bulunarak “Akıllı Şehir” 
kavramını açmaya çalışacağım. 

İZUM henüz emekleme saf-
hasında olduğu için onun üzerine 
eleştiri yapacak değilim. Zamanla 
kapsamı genişleyip ve şehiriçi 
ulaşımın organize edilmesi için 
etkin bir merkez konumuna dö-
nüşecektir. Amacım batıda neler 
oluyor biraz onu anlatmak ve 
“acaba biz de yapabilir miyiz?” 
sorusunun cevabını bulmak.

En temelden ele alırsak “akıllı 
sistem” kavramını “bir bilgiye 

sahip ya da ölçerek, kontrol ederek, 
anlayarak bilgiye sahip olan ve onu 
değerlendirip sonuca giden yapı” 

olarak tanımlayabiliriz.
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En temelden ele alırsak 
“akıllı sistem” kavramını “bir 
bilgiye sahip ya da ölçerek, 
kontrol ederek, anlayarak bilgi-
ye sahip olan ve onu değerlen-
dirip sonuca giden yapı” olarak 
tanımlayabiliriz. İnsanoğlu en 
eski çağlardan beri aklını, duyu 
organları sayesinde gözlemlediği 
ve algıladığı (ölçtüğü) bilgiler ile 
doldurmuş ve bunları yorumlara-
yarak medeniyeti inşaa etmiştir. 
Ayrıca bu bilgileri diğer insanlarla 
paylaşmış ve yaygınlaşmasını 
da sağlamıştır. En yakınınızdaki 
örnekler buzdolabınız ya da kli-
manızdır. Ona bir değer verirsiniz 
(derece) o da o değere göre çalı-
şır ya da kapanır. Bu bile en basi-
tinden termostat denilen ölçme 

ünitesi ile ısıyı ölçüp, anlık olarak 
değerlendirip programlandığı 
eylemi yapmaktır. 

Bir şeyin önüne “akıllı” 
kelimesini koyduğunuzda, bu 
kelimenin onu akıllı yapıp yap-
madığına bu temel bakıştan çı-
kışla bir kaç noktadan ele almak 
gerekiyor.

Akıllı dediğimiz şey bilgi 
üretiyor mu? Ölçüyor mu?

Örneğin “Akıllı Şehir” de-
diğimiz bir şehri ele alalım. Bu 
şehrin bir aklının olduğundan 
bahsedebilmemiz için öncelikle 
bu şehrin kendi içinde ne oluyor 
ne bitiyor farkında olması gere-
kir. Şehir, mümkün olduğunca 
noktada havasının ne kadar kirli 

olduğunu, havanın kaç derece 
olduğu, bu havadaki karbonmo-
noksit miktarının ne olduğu, ses 
seviyesini, ışık seviyesini, o es-
nada yolarında nerelerde yoğun-
luk olduğu, kaç arabanın trafikte 
dolaştığı ... gibi bilgileri anlık bili-
yor olması gerekli. Aynı insan gibi 
ve insan refleksi gibi. Nasıl hava 
birden soğuduğunda insan bunu 
duyu organları ile algılayabiliyor 
ve önlemini o esnada alabiliyorsa 
şehir de o hassasiyette olmasa 
da bunu biliyor olmalı ve önlem 
alması için anlık olarak onu yö-
netenlere bu bilgiyi sunmalı. 

Şimdi böyle okuyunca ütopik 
geliyor olabilir ya da bunu yapa-
bilmek için milyar dolar yatırım 
gerekir diyor olabilirsiniz. 

Ama işin içyüzü öyle 
değil. Çünkü bunu yapabi-
len şehirler var. Üstelik çok 
da büyük olmayan bütçeler 
ile. 

Bilgi üretme ve bunu 
hem değerlendirme hem 
de değerlendirmek için açık 
kaynak olarak insanlara 
sınırsız sunma anlamında 
New York dünyada şuanda 
birinci sırada. Yer altındaki 
kanalizasyon geçidinin sı-
caklık değerlerini bile ölçer 
ve paylaşır durumdalar 
örneğin. Ama ben size onun 
kadar büyük bütçeli, so-
ğuk, mesafeli bir şehirden 
değil daha mütevazi, daha 
samimi ve daha sıcak bir 
şehirden bahsedeceğim. 
Barcelona!

Barcelona 2012 yılın-
daki belediye seçimlerinden 
sonra yeni gelen başkan 
Xavier Trias’ın “Akıllı Şehir” 
konseptine odaklanması 
ile başladı işe. Öncelikle bir 
Akıllı Şehir Takımı (Smart 
City Team) oluşturuldu. Bu 
takım şehir meclisinde yer 
alan farklı kesimlerden in-

sanların katılımı ile oluştu-
ruldu. Akıllı Şehir konsepti 
temel olarak yedi farklı 
başlık altında toplandı. 

• Apps4Bcn Portal ( 
Şehir için uygulamaların 
işleyeceği web servis ve 
internet sitesi)

• 380 noktada ücretsiz 
elektirikli araç şarj istas-
yonu

• Akıllı trafik lambaları
• Ücretsiz şehiriçi yay-

gın/geniş WiFi alanları 
• Tüm otobüs durakla-

rına USB portlarının da ol-
duğu bilgilendirme alanları

• Akıllı Şehir Kampüsü
• Açık, erişilebilir veri 

tabanı
Tüm bu uygulamalar 

yapılırken şehrin aynı za-
manda sosyal ve teknolojik 
olarak da kalkınması da 
göz önünde bulundurularak 
şehirdeki üniversitelerden 
de katılımcılar konuya dahil 
edildi. Altyapı yatırımları 
için Intel ve Cisco gibi fir-

malar sıraya girmişken Bar-
celona şehrin aynı zamanda 
innovasyon açısından da 
bir merkez haline dönüş-
mesi için yerel tedarikçileri 
ve açık kaynak sistemlere 
yöneldi. Açık kaynak yazılım 
ve Aurdino çipler kullanıla-
rak düşük maliyette ve ge-
liştirilmeye açık bir sistem 
oluşturuldu. Şehrin “Akıllı 
Şehir” haline dönüşmesi 
tabandan başlatıldı. Projeyi 
yönetenlerin altını çizdiği 
“Akıllı Şehir için Akıllı Va-
tandaş” kavramı bu taban-
dan başlatılan hamlelerin 
dayanak noktası. Çünkü 
“Akıllı Şehir” dendiğinde 
vatandaşlar bunun müşte-
risi ya da bu model altında 
birer tüketici olarak görü-
lebilirler. Ancak Barcelona 
da tabandan başlatılan 
hareketin temel düşüncesi 
şu “Vatandaşlar akıllı kent 
konseptinin müşterisi ya 
da tüketicisi değil üreti-
cisi olmalı. Çünkü sistem 
ancak böyle işleyebilir ve 
geniş alanlarda fayda sağ-
layabilir.”
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Şunu da hatırlatmakta fayda var. 
Projenin başındaki insanlar şehirde 
yaşayan insanların her sorununun çö-
zümünün illaki teknoloji olmadığının 
çok farkındalar. İşe başlamadan önce 
bunun ayrımını çok net yapıyorlar.

Yukarıda bahsettiğim, şehrin kendi 
bilgisini ürettiği ağ işte bu “Akıllı Vatan-
daş” çalışmaları ile hayata geçirildi. Fab 
Lab Barcelona adıyla kurulan merkezde 
önce üniversite öğrencileri ile yapılan 
workshoplar ile Aurdino chiplere yük-
lenecek yazılımlar ve bu çiplerin yapısı 
hakkında workshoplar yapıldı. Daha 
sonra bu workshoplar yine kentte 
yaşayan üniversite hocaları ve pro-
fesyoneller ile bir araya getirildi. Hem 
genç nüfusun teknolojik üretime geçişi 
için bir adım atıldı hem de katılımcı bir 
yapı sağlandı. Daha sonra ortaya çıkan, 
bilgi ve veri toplamaya yarayan ürün-
ler (sensörler) yine yerelde üretilerek 
şehrin pilot bölge olarak belirlenen bir 
çok noktasına yerleştirildi. Bu kitler 150 
Euro gibi düşük maliyet ile üretildiler. 
Bu yerleştirilen veri toplayıcılar bugün 
Barcelona’nın 250’den fazla noktasında 
online olarak anlık bir şekilde ses, ısı, 
ışık, karbonmonoksit, nitrojendioksit, 
nem ölçümü yapıyor ve bu ölçümler 
veri olarak “Açık Veri” portalına yükle-

niyor. Webden istendiği zaman erişimi 
mümkün bir veri havuzu bu. Aynı za-
manda aynı yapıdaki sensörler ile tra-
fikte ilerleyen araç sayıları tespit edilip 
anlık veri olarak izlenebiliyor.

Peki bu veri ile ne yapılabilir? Ör-
neğin anlık sıradışı veri değişimi takip 
edilerek bazı durumlar önceden farke-
dilebilir. Şehrin ısı değişimi, ışık değişimi 
çeşitli kriterler ile yorumlanıp elektrik 
tüketimine dair bazı verileri elde etme-
nize yarayabilir. Bunun sonu yok... Çap-
razlama veri karşılaştırması size ortada 
olmayan üçüncü bir veriye ulaştırabilir. 

Sadece küçük bir bölümünü ör-
neklediğim Barcelona’daki Akıllı Şehir 
projesi peki nelere sebep oldu. Örneğin 
çalışmanın tavandan değil tabandan 
başlatılması sayesinde yerel üreticilerin 
akıllı sistemler konusunda üretim ka-
biliyeti ve know-how seviyesi yükseldi. 
Üretmeye teşvik edildikleri ürünleri 
alanda uygulama, deneme imkanı 
buldular. Şehre ekonomik kazanımları 
oldu. Şehirde bu sayede oluşan yenilikçi 
yaklaşımlar sayesinde Avrupa Komis-
yonu Barcelona’ya “En İnnovatif Şehir 
Ödülü” nü verdi. Aynı zamanda kent 
2014 yılında “Smart City Expo” ya ev 
sahipliği yaptı.
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Geçtiğimiz günlerde dünya kamu-
oyunu meşgul eden Katalunya Refe-
randumu da bu örnek üzerinden farklı 
açıdan değerlendirilebilir. Acaba “kendi 
kaderini belirleme” isteği “kendi kendi-
ne yetebilme” kabiliyeti ile belirginle-
şen bir durum olabilir mi acaba? Bu tabi 
başka bir yazı konusu.

Kısaca anlatmaya çalıştığım örnek 
Akıllı Şehir uygulaması, gelişimin ve 
değişimin tabandan oluşmasına bü-
tünüyle engel kanun, yönetmelik vb. 
yazılı emirler cehennemi olan ülkemiz 
için ütopik geliyor olabilir. Ancak yine 
de doğrunun ve olması gerekenin ne 
olduğu konusunda yazıp çizmemize, 
anlatmamıza engel değil. 

Öte yandan bizde veriye karşı bir 
direnç olduğu da ortada. Hem toplan-
ması hem de yayınlanması konusunda. 
Ben bu direnci “hakikata karşı direnç” 
olarak tanımlıyorum. Çünkü veri hem 
hakikat hem de şeffaflık demek ve ra-
kamlar yalan söylemiyor. Barcelona’nın 
turizm alanında gelen turistlere dair 
verileri otel, hostel, pansiyon, kam-
ping gibi kategorilerle yayınladığını da 
belirtmek gerekiyor. Ortada aslında 
bir “Veri/Hakikat/Şeffaflık Kültürü” 
olduğu bir gerçek.

Bu bilgiler daha yaşanılabilir ve 
temiz bir kent için katkı yapmak isteyen 
bizlerin tezlerinin doğruluğunu ortaya 
koymaya yöneliktir. “Taban Hareketi” 
dediğimiz ve içinde yer aldığını düşün-
düğümüz toplulukların tavana taleple-
rini doğru ve bilinçli şekilde iletebilmesi 
için bu anlamda entelektüel seviyesini 
de yükseltmesi gerekiyor. Daha çok 
okumalı ve savunduğumuz doğrultuda 
dünyada neler oluyor takip etmeliyiz. 
İstemedikçe, istediğimizi yüksek sesle 
dile getirmedikçe bu anlamda değişi-

min olmayacağını hepimizin artık bil-
mesi gerekiyor. 

Dipnotlar : 
1. Büyük Veri; toplumsal medya 

paylaşımları günlükleri bloglar fotoğraf 
video dosyaları gibi değişik kaynaklar-
dan toparlanan verinin anlamlı işlene-
bilir biçime dönüştürülmüş biçimine 
denir 

2. Endüstri 4.0; temel olarak 
Bilişim Teknolojileri ile Endüstriyi araya 
getirmeyi hedefliyor. Ana bileşenlerin-
den ilki Yeni Nesil Yazılım Donanım yani 
bugünün klâsik donanımlarından farklı 
olarak düşük maliyetli kaplayan enerji 
harcayan üreten ancak kadar yüksek 
güvenilirlikte çalışan donanımlar dona-
nımları çalıştıracak işletim ve yazılım 
sistemlerinin kaynak bellek kullanımı 
açısından tutumlu olması hedefidir 

3. Nesnelerin İnterneti ; “ben-
zersiz bir şekilde adreslenebilir nes-
nelerin kendi aralarında oluşturduğu, 
dünya çapında yaygın bir ağ ve bu 
ağdaki nesnelerin belirli bir protokol 
ile birbirleriyle iletişim içinde olmaları” 
olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bu 
kavramı kabaca; çeşitli haberleşme 
protokolleri sayesinde birbirleri ile 
haberleşen ve birbirine bağlanarak, 
bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturmuş 
cihazlar sistemi olarak da tanımlamak 
mümkündür.

4. Akıllı Şehir ; Kentliyle bütün-
leşen, vatandaşların isteklerini, mevcut 
ve potansiyel sorunlarını zamanında 
ve yerinde tespit eden, problem önce-
liklerini objektif kriterlerle belirleyen, 
bürokrasiyi azaltarak, çözümlerin üre-
timinde halkın da katılımını sağlayan; 
şeffaf, katılımcı, üretken yerel yönetimi 
öne çıkarmaktır. 

Bir şeyin önüne “akıllı” kelimesini koyduğunuzda, bu kelimenin onu akıllı yapıp 
yapmadığına bu temel bakıştan çıkışla bir kaç noktadan ele almak gerekiyor.
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“Bir roman kadar uzun bu tümce,
— Sonra işte yaşlandım.”

Gülten Akın

Gülten ablayla ilk karşı-
laşmamız yok aklımda. 
Ankara’da, belki İstan-

bul’da; yeni çıkan kitabının imza-
sında ya da bir söyleşide... Şöyle 
ayaküstü birkaç tümce, o yeni 
kitabı üzerine aklıma düşenler. 
Ama öyle bir buluşma var ki soluk 
almadan, gözümü ayırmadan iz-
lemiştim. Ne hoştu! Kestiği kara 
saçları gibi kısacık, sıcacık, gülüm-
seme dolu. Neler mi olmuştu o 
gün? Anlatayım:

İzmir’de kurulu “Kadın Yazar-

lar Derneği”, Konak Belediyesi’yle 
birlikte tasarlamışlar Gülten ablayı 
bu “gavur”, bu “şiir” kentte ağırla-
mayı; ona bir onur ödülü vermeyi.

Zeynep Uzunbay, çok iyi ha-
zırlanmış kendi emeği bir metni 
seslendirirken anlattı onu. Uzun-
bay’ın dediklerini de bulup yeniden 
okumalı.

Sonra işte söz Gülten Akın’ın…

Bir şiire kalkar gibi doğruldu 
koltuktan, ağır adımlarla yürüdü 
sahne önüne ve çıktı o iki basama-
ğı omuzlarında onca şiir, yüzünde 
yılların eskitemediği ince gülüm-
seme, teninde kadınlarımızın ren-
gi, kolunda bütün şairler. Teşekkür 

etti söylenenlere, mahcup olduğu-
nu ekledi. Şunları da söyledi:

— İnsanın insana ihtiyacı var, 
ben oralarda bulunmak istedim. 
İnsanın, ezilenlerin, kadınların, 
çocukların, hastaların, yanında 
kimse olmayanların yanında ol-
mak istedim.

Bütün o “yanında” olduklarına 
bir teşekkür selamı verir gibiydi, 
öyle içtenlikle, öyle sıcak bakışlarla 
süzdü salonu/yılları; salonda göz 
göze geldi şiiriyle, yaşamıyla ya-
nında durduklarıyla bir olanlardan 
salona akanları. Yorulduğunu dü-
şünenler çoktu. Belli ettiler bunu, 
söylediler de… Sonra işte sürdürdü:

Sonra İşte  
   Gülten Akın
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— Yaşlanmak böyle bir şey 
işte. Karşınızda böyle yaşlanmış 
oturmak, size böyle görünmek is-
temiyordum; şiirlerimle buluşmak 
istiyordum sizinle. Onun için pek 
katılmıyorum böyle toplantılara 
ama beni çok mutlu ettiniz bura-
da, çoook.

“Çok yormasak Gülten hanımı” 
türküsü sürerken onun ritmi gibi 
yükseldi öneri:

— Şiirlerinden seslendirse 
Gülten Hanım… olmaz mı?

Peki, dedi ve çevirdi; az önce 
Zeynep’in sözü getirip bağladığı 
“Kuş Uçsa Gölge Kalır”ın sayfa-
larını. Belki hazırlıklıydı hangi şiire 
sesini vereceğine belki o an karar 
verdi; bunu kimse bilemedi. Haya-
ta, sokağın ve omuzdaşlığın bek-
lentilerine/ olmazsa olmazlarına 
hazır gibi hazırdı. “Sapak” aktı geldi 
onun o yorgun ve onca da dingin 
sesinden:

“Yol da yolcu da bir”
diyor Galib
Üstat dediyse belki öyledir
nice kapı kapanır, açılır nice sapak
devler haramiler, engeller
özürler, özür sebepler
bencileyin hayalden gidilir.

bir kez basılsın o kitap
bir kez (istedim)
yalnız senin ve benim bildiğimiz
dokunma istedim
dokunmayalım
(sıcak bir eli saymayalım)
sesteki sabırsız tını
yanlış söylenmiş bir adı
düzeltmenin sıkıntısı

ah, acelesi olan yolcuydum ben
ardımda bıraktığım tufan
iz kalmasın istedim
gücüm bir kuytuya bir gölgeye
küçük çaresiz toy
ne bilirdim

sen kendine kurguladın dünyayı
ben kendime sandım (abdal)

Şimdi uzak, şimdi yakın
bir tansık mı, belki
hiç gelmeyecek olan
zamanı tartarak
iyiyim
sen nasılsın?

Şiirinin üstüne düştü sesindeki 
hüzün. Avazı sorumlusuna gön-
deren bir ezgiyi sakladı zulasında. 
Kimseleri ayırmadan, ille ki kendini 
kayırmadan:

— Ne yazık ki bu kitapta 
böyle şeyler var işte. Ben de üz-
günüm.

Bir an durdu. Bir an; bir şiir 
ömrüne, bir karar sürecine at sürdü 
doludizgin. Işıltılı bir sesle parlattı 
sahneyi yeniden:

— Şimdi, şimdi karar ver-
dim!..

Bunu bize söyledi. Sonra işte 
kendine döndü:

— Umutlu bir şeyler yaz!

Yüreklerden sızan o incecik “bi 
daha!” çığlıklarına armağanı “Si-
nopsis” oldu aynı kitabından…

Bebek ağlar
vapurlar geçer
bazı sulardan
bebek ağlar
bütün sular güneye mi akar
kuzeye bazı sular
kabarır deniz olanlar
bebek ağlar

boyna keser keser keser
geveze berber
tüfeğini alır asker
pek çok asker
uçak düşer
ölür içindekiler
ne çok avcı ne çok tavşanın
peşine düşer
bebek ağlar

bazı ülkelerde savaş başlar sa-
vaş biter

savaş yine başlar biter
anneler çocuklar askerler ölür
(baba zaten askerdir)
fotoğraflar biraz daha büyütülür
duvarı kaplar ölmüşler
bebek ağlar

bazı ülkelerde
bazı insanlar bağırır
Devrim Devrim Devrim
(devrim birkaç zaman
büyük harfle yazılır)
sonra birden kapanır
bütün hoparlörler

anneler ağlar
gözleri dağlarda (asılmışlar)
dağlar ağlar sular ağlar
anneler babalar ağlar
bebek ağlar
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Sesini aldı şiirden Gülten Akın, 
gözünü sesinden; “sesine konan 
kuşları” dinledi bir süre, gözlerimiz-
den akan kuş seslerini; o kuşlara 
gitmeye hazırlanan elleri, o ellerden 
yükselen “alkış alkış çoğalmaları…” 
çoğaldı/ çoğalttı yeniden… Sonra 
hepsini kaydetti yazılmış/ yazılacak 
bir şiire bir bir… Sonra işte sevinçler 
yüklü bir çığlıkla iniverdi sahneden:

— Beni yine çağırın! Yine ça-
ğırın!

Söz şiire kesti, gayrı susma 
vaktidir derken, kalktı bir el salonun 
ortalık yerinden. Bir türküye vardı 
Gülten Akın’ın “Öğretmen Türküle-
ri”nden…

(…..)
Maraşta Hatayda orda burda
Saz benzi dal kuru bedeniyle
Çifte su verilmiş güney çeliği
Salmanı bilir misiniz Salmanı?
(…..)

Sonra işte o Salman, Salman Bü-
yükâşık seslendi yılların ötelerinden:

— 1971-2011! Yeniden bura-
da karşılaştık. Tam kırk yıl sonra! 
Gülten Akın’ın o unutulmaz dize-

lerindeki Salman’ım ben. Onurum 
sevince dönüştü yeniden, öpüyorum 
ellerinizden…

Sonra işte tasarlanmış ödüle 
geldi sıra. Ve bunun için İstanbul 
yolunu kısa kılmış Sennur Sezer 
varıverdi yanına sahnedeki şiirin.

Sonra işte son seslenişiydi gü-
nün ondan gelen. Gülten ablayı yor-
mayalım uyarılı akan izlenceye verdi 
sözün inceliğini:

— Gülten gibi darıdan küçük 
olup da içine dünyayı sığdıran şairle-
rimiz ne yorulur ne usanır. Onun bize 
daha kitap borcu var… ‘Yormayalım!’ 
demelerinizden incindim. 

 

Ve bunları bir yazı kılığında sun-
mak için yeniden okudum o “darıdan 
ufak” Gülten Akın’ın bütün şiirini… 
Sonra işte gördüm ki kırk yıldan çok 
olmuş o kara saçlarını kesmiş Gül-
ten abla, “Ah, kimselerin vakti yok/ 
Durup ince şeyleri anlamaya” diyeli. 
Ve yine derin bir bulmacadır kaldı 
bende, “kestim kara saçlarımı” dizesi-
nin bana ettikleri…

Demem o ki bu satırlarla yetinir-
seniz “sonra işte” eksik kalır sizdeki 
Gülten Akın destanı.

Gülten Akın’ın İzmir’e geldiği son gün...

Emek Yurdakul, Muzaffer İzgü ile röportaj yapıyor. Yıl: 1994
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Ölmeden İyi İnsanlar

Devlet 
Başkanı

12 Eylül cuntasının başı (Evren, ken-
disini “devlet başkanı” seçtirdiği), esip 
savurduğu günlerde aydınlara da sık sık 
veryansın etmekten kendini alamazdı.

O konuşmalarından birinde (Aziz 
Nesin’i de işin içine katarak) “Vahdettin 
de aydındı ama vatanı sattı.” deyince Aziz 
Nesin’in yanıtı gecikmedi:

- Aydın mıydı bilmem ama Vahdettin, 
devlet başkanıydı!

Çocuklardan  
Ç/aldığım Öyküler

O Kadar da 
Değil!

Berkan Balpetek’e
Defne yedi yaşında. Bu, ilk “yaz tatili”. 

Babasının işi çok! Onu İzmir’de bırakıp anne-
siyle Antalya’ya gitmişler. Bir hafta geçmiş 
geçmemiş, babası aramış. Telefonu annesi-
nin elinden kapan Defne’nin ilk sözü, “Baba, 
seni çok özledim!” olunca babası, “Gelip ala-
yım kızım seni madem...” demiş.

Defne, duraksamadan yanıtlamış baba-
sını:

— O kadar da özlemedim baba!

İzgü, Güzelyalı’da çocuklarla... Yıl: 1995 / Fotoğraf: Yörükhan Ünal
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Ne Güzel Kitaplar!
“Paramparça”, 

Mehmet Atilla, DeliDolu 
(Tudem Yayınları), Mayıs 
2017 İzmir

Büyük umutların 
yeşerdiği, insanca, 
hakça bir yaşama 
doğru sıkı bir koşunun 
yaşandığı 1970’li 
yılların ikinci yarısı ve 
1980’de yaşanan o 
büyük yenilgi! Son-
rası bugün de süren 
büyük adaletsizlik 
ve eriyip giden “iyi” in-
san, iyi dünya! Her şeyin “paramparça” 
olduğu bir dönemi, yine başarılı bir dil ve 
kurguyla anlatıyor Mehmet Atilla. Soran, 
sorgulayan, arayan, anlamaya çalışan bir 
yolculuk.

  “Karaço”, Hüseyin Yurttaş, Tekin Yayı-
nevi, 2017 İstanbul

Hüseyin Yurttaş, 
milli mücadeleyi, o 
büyük destanı konu 
alan yeni bir yapıt 
sunuyor okura. Ku-
vayı Milliye’nin Yunan 
işgaline karşı on dört 
ay gibi oldukça uzun 
bir süre direndiği So-
ma-Cinge cephesine 
“karaço” adlı araba-
sıyla mühimmat ve 
malzeme taşıyan sa-
vaşçı, direngen Fakı’nın 
ilginç olduğu kadar 
heyecan verici mücadelesine çağırıyor 
bizi. Batı Anadolu’nun 1920’li yıllardaki 
acılı günlerine sıkı bir yolcu-
luk bekliyor bizi.

“Denize Yağan Yıldızlar”, 
Asuman Portakal, Altın Kitap-
lar Yayınevi, 2016 İstanbul

İnsanın yerinden yur-
dundan olması, kendi kara-
rıyla bile olsa yürek yakan 
bir olgudur. Günümüzde, 
özellikle Ortadoğu’da ya-
şanan,  binlerce hatta mil-
yonlarca insanın “mülteci” 
oluşunun yakıcı öyküsünü 

“umuda yolculuk”a dönüştürüyor Asu-
man Portakal.

Milyonlarca mülteci ço-
cuktan biri olan Mela’nın, bir 
gece yarısı Halep’te başlayan 
evinden olma halinin size söy-
leyeceği çok şey var.

“Kayıp Kitaplıktaki İske-
let-3/ Fare Sarayı”, Mavisel 
Yener-Aytül Akal, Tudem 
Yayınları, 2016 İzmir

Çocuk yazınının iki 
güçlü temsilcisi Aytül 
Akal ve Mavisel Yener’in 
birlikte kaleme aldıkları 
dizinin üçüncü kitabı da 

doğa ile yabancılaşma, temel 
değerlerden uzaklaşma, değer-
bilmezlik, adaletsizlik gibi insanın 
temel sorunlarını tartışıyor. İyon-
ya’nın merkezi konumundaki antik 
Efes kentini mekân alan bu yapıtta 
da doğanın dilinden uzak düşmele-

rimiz sürükleyici bir macera 
olarak çalıyor kapımızı.

Aklınıza Yazın!
“bıçağını kinle bilerken arka 

sokaklar/ yalanla dokunuyordu, 
büyülü sandığım kilim” Özlem 
Tezcan Dertsiz (“Ateş Alfabesi”, 
Zımba Kitap)

“İsyankâr bir tomurcuk devi-
rir mevsimi/ koca dünya uyurken 
yörüngesinde” Mehmet Büyük-
çelik (“Yürekte Kalan”, Babıali 

Kitaplığı)

“Adresi gizli gizli değişen karanlığa/ 
Devleşen bir sırıtma eşlik ediyor burda/ 

Kendine çıkıntılar arıyor 
kirli gülüş/ Ele gelir ne 
varsa elden ele tüketip/ 
Keseden her değeri kazıma 
meraklısı” Mehmet Müm-
taz Tuzcu (“Kan Katlıyor 
Kendini”, Yasakmeyve Ya-
yınları)

“Hangi göğün örtüsünü 
kaldırabiliriz/ Kül rengine 
dönüşmüşken umutlar” 
Durmuş Taşdemir (“Yaban 
Armudu”, Kanguru Yayınları)
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TÜLİN
ŞAŞMAZ
Özgeçmiş

1969 yılında İzmir’ de doğdu. İlk 1999 
yılında İzmir Fotoğrafçılar Odasından, 

sonra 
IFOD ( İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği ) temel 

fotoğrafçılık eğitimi kursu ile belgesel fotoğraf 
atölyelerine katıldı.

2007 yılında Ege Mahallesi Romanlarıyla 
ilgili olarak “Akvaryum” ve 2009 yılında Cüceler 
ile ilgili “Atlıkarınca” adını verdiği foto röportaj 
çalışmalarını tamamladı. Fotoğrafları pek çok 
gösterilerde ve karma sergilerde yer aldı.

“Hayatın İçinden” isimli fotoğraf sergisi 2009 
da İBB desteği ile Tarihi Havagazı Fabrikasında 
ve 2010 tarihinde İzmir Metrosu’nda açıldı. 
“Akvaryum”, “Atlıkarınca” ve “Dökümcüler” isimli 
fotoğraf gösterileri ile FOTOGEN’in düzenlediği 
Sami Güner Kupası’ nı kazandı. 4. Basmane ve 
Çevresi Tarih, Kültür, Sanat ve Arkeoloji Günleri 
kapsamında “Paşayakov” isimli sergisi açıldı.

İzmir’ de yaşıyor ve kişisel projelerini 
yapmaya devam ediyor. Belgesel fotoğraf 
projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR’DE YAŞAYAN

fotoğrafçılar
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Fotografik Görüş
“Fotoğraf ayrı bir yol ve yolculuk benim için. Sonrasında çok 

şey edinmiş ve öğrenmiş olarak döneceğimi biliyorum. Fotoğrafta 
tüketmekten çok üretmek ve biriktirmek beni mutlu ediyor. Onlar 
bana dünyalarını açıyorlar bende o kapıdan giriyorum. Ortak bir 
yolculuk gibi. En az konu ve anlatmak istediğniz öykünün kuvveti 
kadar fotoğrafta duygusal donanıma sahip olmaya ve güvenilir 
olmaya inanırım. İnsanların dünyasına girmek büyük bir ayrıcalık 
ve onur. Bundan dolayı kimsenin hayatlarına müdahale etmeden, 
sorumlulukla, etik ve sahici olmaya çalışarak  fotoğraf çekmeye 
çalışıyorum. Vizörden bakmak pencereden bakmak gibi. Farkı 
perdemi çekip ilgisiz kalamıyor olmam. Bu yüzden fotoğraftaki 
konularım görmezden geldiklerimiz…”
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