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Öykü Arin’e
Umut ol       

ve asla vazgeçme!
DEMOKRASİ 
YERELDEN 
BAŞLAR

ÖZKAN YÜCEL:
‘İzmir Barosu 
ilklere alışık’

MEHMET KUZU:
‘Derman kooperatif 
belediyecilik’
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içindekiler

ÖYKÜ’YE 
UMUT OL...
’Aylık 25 bin kișiye 
ulașmamız lazım’
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N E B İ L  S A Y I N : 
‘ T i y a t r o 

m u t l a k a  v a r 
o l a c a k t ı r ’
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i l k l e r e  a l ı ş ı k ’

2
6

M U R A T  Ç E P N İ :
‘ D e m o k r a s i 
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‘ D e r m a n 

k o o p e r a t i f 
b e l e d i y e c i l i k ’
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UMUT OL VE ASLA VAZGEÇME!
Bu ay dergimizin kapağına Öykü Arin’i taşımak 
istedik. Tam dergiyi baskıya göndereceğimiz sı-
rada, annesi Eylem Şen’in şu çağrısı düştü sos-
yal medyada önümüze: “Kolay mı görünüyor bil-
miyorum ama hiç kolay değil. Bir fırtına tuttu bizi... 
Böylesi çok zor. Bize zor ama siz sadece 3 tüp kan 
vereceksiniz Kızılay’a. Hadi. Daha ne söylesem ne 
anlatsam bilmiyorum. Orada bir yerde uygun donör 
var biliyorum. Henüz hala donör olmadınız mı? Hadi 
olun. Umut olun”

***
Biliyoruz ki, çare dayanışmada, Kuzu’nun söy-
lediği gibi mesela ‘Kooperatifçilikte’... Çepni’nin 
ifadesiyle ‘yerelden başlayacak’ ve Yücel’in vur-
guladığı gibi ‘İzmir ilklere alışık...’

***
‘Martın sonu bahar’ olacaksa, bunu ancak el ele 
verirsek ve kendimizden başlayabilirsek başara-
cağız.  
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Öykü Arin’in Annesinden Çağrı 
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Eylem Şen 
Yazıcı’nın 3.5 
yaşındaki 
kızları Öykü 
Arin’in 
lösemiden 
kurtulması 
için vakit 
kaybetmeden 
ilik nakli olması 
gerekiyor. 

“AYLIK 25 BiN KiŞiYE 
     ULAŞMAMIZ LAZIM”

ASYA YAŞARİKİZ

3.5 yaşındaki Öykü 
Arin’e Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hema-

toloji Bölümün’nde Juvenil Mi-
yelomonositik Lösemi (JMML) 
ön tanısı konuldu. Milyonda bir 
görülen bu ön tanıdan sonra 
Çağdaş ve Eylem Şen Yazıcı’nın 
arkadaşları, “Öykü Arin’e Umut 
Ol” kampanyası başlattı. Kam-
panya İzmir’den başlayarak 
Türkiye’ye yayıldı. 
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Yurt dışında da devam eden kam-
panyalarda Almanya, İngiltere, Avusturya, 
Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde donör olma çağrısın-
da bulunuldu. 

Öykü Arin’in iyileşebilmesi için ilik nakli 
olması gerekli. Eylem Şen Yazıcı bu süreçle 
ilgili “Kızılay’a gidip kök hücre bağışı yapıp 
donör olun. Araştırmadan sonra bir has-
ta ile eşleşme olursa kök hücre bağışı için 
çağrılacaksınız. 4 gün aşı yapılacak. 5. Gün 
sizden kan alınıp fazla kök hücre ayrıştırı-

lıp kendi kanınız size verilecek.” ifadelerini 
kullandı.

VAZGEÇMEYİN!
Yapılan kampanyada sıkça “vazgeç-

meyin” uyarısı yapılıyor. Zira verilecek 3 tüp 
kan ile Öykü Arin ve birçok lösemi hasta-
sı çocuk sağlığına kavuşabilir. Önemli olan 
kan verip vazgeçmemek, kampanya zaten 
devam ediyor deyip ertelememek, hepi-
mize ait olan bu sorumluluğu başkalarına 
ötelememek. 

“25 BİN KİŞİYE ULAŞMAMIZ LAZIM”
Eylem Şen Yazıcı, dergimize verdiği bilgide Türkiye’deki donör 

oranının azlığına dikkat çekerek; “Kampanya şu an durmuş du-
rumda. Türkiye’deki donör sayısı çok az. Normalde 3 milyon olma-
sı gerekirken 400 binlik bir sayı var. Şansımızı arttırmak için aylık 
25 bin kişiye ulaşmamız lazım. Sağlık Bakanlığı Avrupa’nın ikinci 
büyük laboratuvarına sahip olduğunu ve ayda 25 bin kitle çalışma 
yapabileceğini söylüyor. Dolayısıyla daha çok insana ulaşıp daha 
çok kampanya yapmak istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
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ANNE EYLEM ŞEN YAZICI’D
AN 

TÜRKİYE’YE ÇAĞRI: “
DAHA ÇOK 

KAMPANYAYA İH
TİYAÇ VAR”

Minik Öykü Arin
’in

 annesi E
ylem Şen Yazı-

cı, 
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HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR: 
ÖZEL ŞİRKETLER, FABRİKALAR, 
DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ

Mevcut kampanyanın kapasitesini bir an önce 
arttırmanın önemine değinen Eylem Şen, kam-
panya ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Kam-
panyayı örgütleyebilecek bütün kurumlara çağ-
rıda bulunmak istiyoruz. Daha çok insana ulaşıp 
daha çok kampanya yapmak istiyoruz. Bu açıdan 
destek olabilecek bütün kurumları, özel şirketleri, 
fabrikaları, kamu kurumlarını ve diğer bütün de-
mokratik kitle örgütlerini bizimle irtibat kurmaya 
çağırıyoruz.”

ÖYKÜ ARİN’İN TROMBOSİT ALIMI 
SIKLAŞTI

Öykü Arin’in trombosit alımının sıklaştığının 
altını çizen Eylem Şen, Öykü Arin’in sağlığı ile il-
gili “Öykü Arin başlarda 20 günde bir trombosit 
alıyordu. Sonra 6 güne düştü şimdi 5 güne. Genel 
durumunun bozulmadan nakil olması gerekiyor. 
Nakilden önce ne kadar az trombosit alırsa o ka-
dar iyi. Çünkü bu, nakilin başarısını düşüren bir du-
rum. Ama trombositi bittiği için almak zorunda. Bir 
an önce nakil olması gerekiyor. “ diyerek herkesi 
kampanyayı büyütmeye davet etti. 
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Onur Çalı Eksik Yıl, 
Geçen Sene Doğanlar ve Huma 
Kuşları’nda yarattığı üslup ile 

edebiyat dünyasının dikkat çeken 
genç yazarlarından biri. Asya 

Yaşarikiz, öykü ve çevirileri çeşitli 
dergi ve fanzinlerde yayımlanan Onur 
Çalı’nın çalışma odasının kapısını İz 

Gazete okurları için araladı.

ASYA YAŞARİKİZ
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2012 yı-
l ı n d a 
yay ım-

lanan ilk kitabı Eksik Yıl ile 
edebiyatımızın genç isimleri 

arasında yer alan Onur Çalı, An-
kara’da yaşayan İzmirli bir öykü 
yazarı.

Okurlar, Alakarga Yayıne-
vi’nden çıkan Geçen Sene Do-
ğanlar ve Huma Kuşları ile, O’nun 
anlatımında kendine has bir ironi 
ile örülmüş, toplumsal belleği-
mize katkıda bulunan bir yazarla 
karşılaştı.

Edebiyatla kan bağı yazar-
lıkla kalmayan, öykü ve çevirileri 
Notos, Sarnıç Öykü, Dünyanın 
Öyküsü, Askıda Öykü gibi çeşitli 
dergi ve fanzinlerde yayımlana-
nan Onur Çalı’nın çalışma odası-
nın kapısını İz Gazete okurları için 
araladık.

İlk sorum yazıyla uğraşan-
lar için: İlk kitabı çıkarmak... 
Seni masanın başına oturtup da 
yazmaya iten ne oldu? Kimler-
den beslendin mesela? Okuma 
yazma süreci nasıl oluyor?

Klasik olacak ama önce oku-
yarak başladı tabii. Üniversite için 
Ankara’ya gidene kadar, yani on 
yedi yaşıma kadar Kınık ve Berga-
ma’da (ve yazları Dikili’de) yaşa-
dım. Evde iyi kötü bir kütüphane 
vardı. Babamın Cumhuriyet Kitap 
Kulübünden sipariş ettiği kitap-
lardı çoğunlukla. Bazı kitapları 
“yaşım yetmezken” okuduğumu 
düşünüyorum şimdiden bakınca. 
Mesela Uğur Mumcu’nun “Tarikat 
Siyaset Ticaret” ya da “Sakıncalı 
Piyade”si, İlhan Selçuk’un, Server 
Tanilli’nin kitapları. O zamanlar 
kitapçı yoktu Bergama’da. O yüz-
den halk kütüphanelerine, Akif 
Ersezgin Anadolu Lisesindeki 
okul kütüphanemize dadandım. 
Epey okurdum. Muzaffer İzgü, 
Aziz Nesin, Fakir Baykurt, Neca-
ti Cumalı ilk okuduklarımdan. Bir 
süre sonra, muhtemelen okudu-
ğum yazarlara özenerek bir şey-
ler karalamaya başladım. Önce 
şiir tabii. Sonra öyküye benzeyen 

şeyler. “Ciddi” anlamda öykü ya-
yımlamaya başlayalı on yılı geçti 
ama beni yazmaya iten neydi bil-
miyorum. Hâlâ bilmiyorum çün-
kü “mantıklı” düşününce, kimse 
sizden yazmanızı beklemez ve 
talep etmezken ortaya çıkıyorsu-
nuz. Bu ortaya çıkışın arkasında, 
alçakgönüllü de olsanız cüret var 
tabii. Dolaylı olarak şöyle demiş 
oluyorsunuz: “Ben bütün bu oku-
duklarımdan, herkesten farklı bir 
şey anlatacağım size, en azından 
farklı bir biçimde anlatacağım.” 
Bu hiç de kolay değil elbette, 
bunu okudukça ve özellikle yaz-
dıkça daha iyi anlıyor insan.

Eduardo Galeano “Öykü an-
latıcıları yitik hatıranın, aşkın ve 
acının görünmeyen izini arar” 
der. Senin aradığın bir şey var 
mı yazarken?

Dediğim gibi, “farklı”, ken-
disine özgü olan bir dilin peşine 
düşer yazan kişi. Öncelikli derdi, 
meselesi budur bana kalırsa. Ga-
leano’nun öykü anlatıcıları olarak 
adlandırdıklarıyla bugünkü öykü 
yazarları aynı şeyi aramıyorlar-
dır. Birisi hikaye anlatıcılığıdır; 
tahkiyeye, hikaye etmeye, des-
tan türüne yaslanır. Galeano’nun 
bahsettiği görünmeyen izlerin 
yanısıra unutmamayı, hikayeyi 
yaşatmayı ve aktarmayı amaç 
edinmiştir. Çağdaş öykünün ana 
istasyonu hikaye anlatıcılığıdır 
belki ama çok başka duraklarda 
şimdi. Yolculuğu da sürüyor.

“Varolmayan Şövalye” (Ada, 
1985) romanının önsözünde Cal-
vino’nun, daha sonra bu romanın 
da içinde olduğu “Atalarımız” üç-
lemesini yazma sürecini anlattığı 
bir bölüm vardır. Nasıl yazacağını 
bir türlü bulamayan, arayan (ara-
da yazdıklarını yırtıp atan) Calvino 
şöyle der: “Daha düşünceli, daha 
kaygılı bir tonu benimseyecek 
olsam, her şey bozarıyor, hüzün-
leniyordu, benim olan o havayı, 
yani yazanın bir başkası değil de 
ben olmamı haklı gösterecek tek 
özürü yitiriyordum.”
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Benim aradığım da bu aslında, “ben 
olmamı haklı gösterecek tek özürü” arıyo-

rum. Bu özrün daha edebi karşılığına üslup 
deniyor. Galeano’nun bahsettiği o görünmeyen 

izleri arayalım, tamam, ama bunu sadece kendi-
me benzeyen bir özürle yapmak istiyorum. Zor, çok 
zor ama benim aradığım da bu galiba.

Edebiyatla kan bağın hiç bitmiyor. Peki oku-
yacağın kitabı neye göre seçiyorsun? Sağlam bir 
tavsiye, kitap ekleri, internet?

Şakayla karışık, “bugün edebiyat için ne yaptın?” 
diye sorarım her gün kendime, hakkını vermeye ça-
lışırım. Kitap seçimine gelince, okurluğuna güven-
diğim dostlarımın tavsiyelerini ya da sosyal medya 
arkadaşlarımın paylaşımlarını dikkate alırım ama 
daha çok kendi okuma yolumu kendim çizmeyi se-
viyorum. Okunacak o kadar çok iyi kitap var ki baş-
kaca bir tavsiyeye gerek yok aslında. Diyelim Salâh 
Birsel okuyorum, o beni başka bir yazara götürüyor 
zaten. O yazar da bir başkasına. Kitap eklerinden iyi 
kitaplara ulaşmak ne kadar mümkün bilmiyorum 
ama seçici davranarak kitap eklerinden de faydala-
nılabilir belki.

Güzelmiş. Peki Salah Birsel ve Refik Halid ha-
zineleri dışında kimlerin üslubunu seviyorsun ve 
okuyorsun?

O kadar çok ki ömür yetmez hepsini okumaya 
(ve tekrar okumaya) ama sayayım ilk elden aklıma 
gelenleri: İlhan Berk, Tomris Uyar (özellikle Gündö-
küm’leri), Hulki Aktunç, Sevim Burak, Yusuf Atılgan, 
Orhan Duru, Barış Bıçakçı, Behçet Çelik, Aysun Kara, 
Pelin Buzluk, İlhan Durusel, Kerem Işık, Cemil Ka-
vukçu… Bu “hazineler” genelde çetin ceviz olurlar. 
Okumak kolay olmayabilir, alışana kadar zorlayabilir 
ama bu zorluğun sonunda güzel, tatlı mı tatlı, kim-
selere benzemeyen meyveler verir bu yazarlar. Refik 
Halid’in sadece 18 cilt yazıları var (Memleket Yazıları 
başlığı altında Tuncay Birkan’ın yayına hazırladığı), 
Salâh Bey’in denemeleri, günlükleri ha keza. Ahmet 
Rasim okumadım hiç, ilk fırsatta ona el atmayı dü-
şünüyorum.

Senin öykülerine dönersek, öykülerinde İz-
mir’in yeri var mı?

Muhakkak vardır, var. Bazı öykülerde bunu be-
lirgin olarak görüyorum. Okuyanlar fark edecektir 
zaten; çocukluk izleri, mekanlar, semtler, bölgenin 
tarihi, mitolojisi, bazı yöresel sözcükler elbette sızı-
yor öykülerime ama bunu bilinçli olarak, karar alarak 
yapmıyorum, kendiliğinden oluyor.

Peki, öykülerinde şiirle dirsek teması var mı?

Şiir severim, okurum. Geçmişte yazmaya çalış-
tım, hâlâ ara sıra yazmaya çabalarım. Hatta 2013 
yılında Başak Çetin’le birlikte bir haiku kitabı yayım-
ladık, e-kitap olarak. Ben yazdım Başak çizdi, Başak 

çizdi ben yazdım. Sevdiğim şiirleri çeviriyorum, Caz 
Kedisi dergisinde ve Parşömen’de yayımlanıyor za-
man zaman. Sözün özü, şiirle bağımı koparmıyorum. 
Öykülerimde şiirle nasıl bir temasımın olduğunu bil-
miyorum. Dozu iyi ayarlamak lazım, bunu biliyorum. 
Öyküyü şiire boğdurmamak lazım. Netameli iş.

Ağaç Baharı öykünü bir gönderme sayabilir 
miyiz?

İlk kitabım Eksik Yıl’da (2012) “Ağaçları Kurtar-
ma Komitesi” adında bir öyküm vardı. Artık buna ne 
demeli, öykünün sezgisi denebilir belki, Gezi’ye çok 
benzer bir hikaye anlatmıştım o öyküde. Ağaç Baha-
rı öyküsü de onun devamı gibi oldu biraz. Bizim ku-
şak için Gezi önemli bir olay. Elbette yazdıklarımıza 
da yansıyor.

Ayaz bebek, Yücel Arı ve Berkin için yazdığın 
bir öykün var. Öykü toplumsal belleğe katkıda bu-
lunabilir mi?

Evet, Limbo Bar öyküsü. Bu ülkede en savunma-
sız olanlarımız çocuklar. Dört bir yandan tehdit altın-
dalar. Soğuktan öldü Ayaz bebek, yoksulluktan, kırk 
günlüktü daha. Yücel’e kağıt toplarken araba çarptı, 
o da altı yaşındaydı. Berkin’i herkes biliyor zaten... 
Öykü toplumsal hafızaya katkıda bulunabilir elbette. 
Üstelik sloganların, polemik yazılarının, tarih kitap-
larının, makalelerin yapabileceğinden çok daha uzun 
erimli, çok daha etkili biçimde yapabilir bunu. Bugün 
Kuvayi Milliye Destanı’nı okuduğumuzda, resmi ta-
rih kitaplarının kuru anlatımından daha çok şey an-
lattığını görürüz. Ve fakat yazar açısından risk de ta-
şır toplumsal olayları öyküleştirmek. Dertle hemhal 
olmadan yazmaya kalkışınca sakil durabilir. Paniğe 
kapılıp acele etmeden, tarihçiliğe soyunmadan ya-
zabilmekte mesele. Bunu becerebilirsek ne âlâ.

İzmir’le ilgili sevdiğin seni Ankara’dan buraya 
çeken neler var? Bir de illa ki İzmir’in sevmediğin 
tarafları vardır?

17 yıl Bergama civarında yaşadım, 17 yıldır da 
Ankara’dayım. Ankara’yı çok seviyorum. İzmir mer-
kezde hiç yaşamadım ama Pasaport iskelesini se-
verim mesela, artık olmayan Bergama Vapuru’nu, 
İzmir’in kitapçılarını, Karşıyaka’yı… Ailem, dostlarım, 
arkadaşlarım var İzmir’de ama onlardan ayrı olarak 
Bergama’nın her yerinden tarih fışkıran eski sokak-
larını da özlerim. Kınık’ın Delez Tepesini, Dikili’nin 
denizini… Şehrin kendisini, meyhanelerini, parkları-
nı da özlerim yani. İzmir’in sevmediğim tarafı sıcağı 
galiba. Zaten tembel olan bünyemde tehlikeli bir 
rehavet yaratıyor. En azından benim için böyle. 
Ama aynı rehavet, İzmir’e özgü o serbestlik, 
özgürlük, sıcaklık çekiyor da beni. Mem-
leketle ilişkimi özetleyecek en iyi söz şu 
galiba: “Seni uzaktan sevmek aşkların 
en güzeli…”
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‘Tiyatro      mutlaka
var olacaktır’
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Oyunculuk aslında 
ekonomik açıdan garantisi 

olmayan bir iş olduğu için, 
bu 32 yıl içerisinde tüm işleri 
yaptım diyebilirim. Bulaşık, 

temizlik, garsonluk, barmenlik 
gibi birçok iş yaptım.  Ama 

tüm bunların yanında 
‘oynamak’ hayatımda 

hiç eksik olmadı. 

1971 yılında İstanbul’da doğan ve  An-
kara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk 

Sanat Dalı mezunu olan Nebil Sayın, kariyerine 
ilk olarak 2011 yılında Muhteșem Yüzyıl dizi-
si ile adım attı. İçerde, Suskunlar, İntikam, Așk 
Ekmek Hayaller ve Hayat Yokușu dizilerinde rol 
alan Nebil Sayın; son olarak Show Tv ekranla-
rında yayınlanan; kadrosunda Dilan Çiçek De-
niz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaș, Ercan 
Kesal, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli 
isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Muhittin 
karakterini canlandırdı. Nebil Sayın șu sıralar 
ise İzmir’de sahnelenmekte olan ‘Maskeli-

ler’ isimli tiyatro oyununda yer almakta. Yö-
netmenliğini Cengiz Toraman’ın yaptığı oyun, 
Filistinli üç erkek kardeș arasında geçen ve 
savașın sebep olduğu yıkımı anlatan olaylar 
dizisini konu ediniyor. İsrailli yazar Ilan Has-
tor tarafından yazılan oyun; savașın, kardeșler 
arasında dahi ayrıșmaya sebebiyet verdiğine 
dikkat çekerek, șiddeti ve vahșeti bütün çıplak-
lığı ile gözler önüne seriyor. Oyuncu kadrosun-
da, Çetin Ok, Mehmet Küçükgünaydın ve Nebil 
Sayın yer alıyor. Nebil Sayın ile birlikte, kariye-
ri ve oyunculuk sanatına dair merak edilenler 
üzerine keyifli bir söyleși gerçekleștirdik. İște 
söyleșimiz: 



Tiyatro bölümünden mezun 
oldunuz, ardından Muhteşem 
Yüzyıl, İntikam, Suskunlar, İçer-
de ve Çukur gibi ses getiren te-
levizyon dizilerinde rol aldınız. 
Tüm bu projeler ile yolunuz nasıl 
kesişti? 

16 yaşında bir merakla başla-
dı ve o gün, bugündür hala devam 
ediyor. Oyunculuk aslında ekono-
mik açıdan garantisi olmayan bir 
iş olduğu için, bu 32 yıl içerisinde 
tüm işleri yaptım diyebilirim. Bu-
laşık , temizlik, garsonluk, bar-
menlik gibi birçok iş yaptım.  Ama 
tüm bunların yanında ‘oynamak’ 
hayatımda hiç eksik olmadı. Tüm 
projelerin başlaması ise şöyle 
oldu; birçok insan bu iş için me-
najerlerle çalışır, ajanslarla anlaşır. 
Ben pek o işlerde ilgilenmedim. 
Aslında ben aynı zamanda tasa-
rımcıyım, el yapımı deri eşya ya-
pıyorum. Tesadüf yoluyla zaman 
içerisinde çevre genişledi. 
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AYŞE SOYKIRAY

Ben menajerlerle çalışmayı pek sevmedi-
ğim için; bazı menajerlik şirketleri bana sözleş-
me yapmadan sunumumu yapmayı 
teklif ettiler. Ben de kabul ettim. 
Ondan sonra işler gelmeye başladı. 
Ardından televizyona uzun bir ara 
vermiştim. O nedenle 3,5 yıl önce 
İzmir’e yerleştim. Orada deri eşya 
filan yapmaya başladık ama çok 
kötü bir durumdaydık. Birkaç 
bölümlük dizi gelse, işi hızlan-
dıracak ekipman alırım diye dü-
şünüyordum. Elektriklerimiz 
kesilmişti ve öyle bir ortamda 
bulunurken bir film veya dizi 
gelse de oynasak diyorduk. 
Sonra o birkaç bölümlük 
dizi geldi ama bitmedi. Üç 
sezon devam etti ve öyle 
ilerledi. 



Önemli usta oyuncular ile rol 
aldınız. Çetin Tekindor, Mustafa 
Uğurlu, Ercan Kesal, Perihan Savaş 
gibi… Onlarla birlikte böyle değerli 
projelerde yer almanın size kattığı 
değerler olmalı…

Ercan abiyle bir araya gelmek 
çok güzeldi. Çetin hocayla özellikle 
ilk sahnemizi oynayacağımız zaman, 
birkaç saniyelik bir görünürüz, kısa 
bir diyalogumuz olur diye düşünü-
yordum ama eşe dosta haber ver-
miştim, ‘az sonra Çetin hoca ile sah-
nemiz’ var diye…  Yıllar önce de Çetin 
hocayla birlikte seslendirme yapmış-
lığımız vardı. Bu nedenle seslendirme 
odalarında bir araya geliyorduk ama 
burada ilk defa oyuncu olarak bir ara-
ya geldik. Çok heyecan verici ve güzel 
bir şey. Tabi onlar gençler gibi değil, 
benimle birlikte oynarken sanki onlar 
benim öğrencimmiş gibi davranan 
insanlardı. Çünkü  yeni jenerasyon-
larda pek böyle şeyler yok. Bunu ya-
şamak çok özeldi. 

‘GENÇ OYUNCULARIN 
ENERJİLERİ YÜKSEK’

Usta oyuncuların yanında, yeni 
jenerasyonlardan son dönemlerde 
oyunculukları ile adından söz etti-
ren genç oyuncular; Çağatay Ulu-
soy, Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek 
Deniz ile ayni ekipte çalışmak nasıl 
bir duygu?

Yeni olmakla beraber ve bir çoğu 
oyuncu olarak gelmemesine rağmen 
bu işi hak etmek adına inanılmaz bir 
enerji ile çalışıyorlar. Sürekli kendi-

lerini yenilemeye açık tutuyorlar. Bu 
dizilerde buluşmalar da güzel oldu. 
Çünkü ben de genç oyuncu arkadaş-
larımdan bir şeyler öğrendim. Çok 
yoğun çaba sarf ediyorlar, enerjileri 
yüksek ve kendilerini geliştiriyorlar. 

‘SENARYONUN KALİTESİ 
OYUNCUYA YANSIR’

Aslında bir çok projede yer 
aldınız gerek tiyatroda gerekse 
televizyonda. Ancak sanırım 
Türkiye sizi en çok İçerde dizisindeki 
’Çoşkun’ karakteri ile kucakladı. 
Peki bu karakter nasıl ortaya çıktı?

Bu karakter kısa ömürlü 3, 4 bö-
lümlük bir karakterdi. Fakat karakte-
rin ciddi bir önermesi vardı. İçerde’nin 
senaryosu, diğer işlerden farklı ola-
rak çok kaliteli bir senaryoydu. Se-
naryonun kalitesi oyuncuya her za-
man yansır. Bir önermesi, bir davası 
olan karakter oyuncuya çok güzel 
yön verir, çok güzel bir oyun verir… 
Ben de bunu kullandım. Baktım de-
vam ediyor senaristlerin de hoşuna 
gitti. Bu safer karakter için daha dişi 
senaryolar yazmaya başladılar. Bu 
nedenle oradaki şansı yakaladım. 
Daha sonra yaptığım işlerde de onu 
göremedim. 
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Birazda oyununuz hakkında konuşmak istiyo-
rum. ’Maskeliler’ oyunu izleyiciye nasıl bir mesaj 
aktarıyor?

Maskeliler oyunu bir savaşın, bir yangın yerinin 
olduğu bir coğrafya.  Filistin’de 3 kardeşin hikayesini 
anlatan bir oyun. Savaşın hiçbir şeyi temiz bırakma-
dığı, bütün değerleri yok ettiğini bize anlatıyor. Olaya 
her açıdan bakılabiliyor. Filistinlilerin ya da İsraillerin 
açısından bakabiliyorsunuz, salt insan gözüyle göz-
lemleyebiliyorsunuz. 

Bugün ortalığın karışık olduğu her yerde, her 
ailenin içinde yaşandığını düşündüğümüz diyalog-
lar oyununun içerisinde mevcut. Yani aile ilişkilerini 
etkileyen faktörler işleniyor. Evrensel bir oyun. Ka-
rarı seyirciye bıraktıran bir içerikte. 

Son olarak İzmir halkını ve İzmirli tiyatro se-
verlerin tiyatroya karşı yaklaşımlarını nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz. Yani İzmir seyircisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Ben geldiğimden beri çok memnunum. Oyna-
dığımız oyunlardaki salonlarımız dolmuştu. Bir ilgi, 
merak var. Ancak İzmir’deki tiyatro sanatçısı ar-
kadaşlarımdan aldığım görüşlere göre, onların bu 
konuda şikayetleri var. İstanbul’dan en vasat grup 
geldiğinde, kapısında kuyruk olunur ama İzmir’deki 
grupları İzmirliler izlemiyor diye şikayet ediyorlar. 
Ben bunu görmedim ama arkadaşlarımdan aldığım 
duyumlar bu yönde.  

Peki son dönemlerde insanların tiyatroyu 
tercih etmeme nedenleri hakkında ne düşünüyor-
sunuz?

Çok uyarıcı var. Tiyatronun da kendine yeni ka-
nallar açması, yeni deneyimsel girişimlerde bulun-
ması gerekiyor. Çünkü insanlar evlerinden televiz-
yonlarının başından kalkıp, tiyatroya gidip bir saat 
sabit olarak salonda oturmayı tercih etmiyor. Ancak 
bu tiyatrosuz olmaz, tiyatro mutlaka var olacaktır. 
Bir şekilde bunun bir yolu bulunacaktır.

‘MASKELİLER OYUNU, SAVAŞIN BÜTÜN DEĞERLERİ YOK ETTİĞİNİ ANLATIYOR’





Kooperatif 
Belediyecilik’te...

Kooperatifçilik ve yerel yönetimler üzerine 
çalışmalarıyla bilinen, Genç İşi Kooperatif ve 
Şirince Türetim Derneği başkanlığı yapmış, 
aynı zamanda ‘Kooperatif Belediyecilik’ teması 
ile Cumhuriyet Halk Partisi’nden Selçuk 
Belediye Başkan aday adayı olan Mehmet 
Kuzu ile söyleştik.

Röportaj

2007’den beri 
CHP’de aktif bir rol 
üstlenen, Genç İşi 

Kooperatif kurucu ortaklığı, 
Şirince Türetim Derneği baş-
kanlığı ve Selçuk, Seferihisar 
ve Konak Belediyesi’nde ça-
lışmalar yürüten CHP Selçuk 
Belediye Başkan aday adayı 
Mehmet Kuzu “Selçuk’a bor-
cum var. Göçmen ve köylü 
bir ailede büyüdüm. Büyük-
lerimin değerlerini daha da 
belirginleştirip, kente değer 
katabilmek için Selçuk’la ilgi-
leniyorum. 

Şirince Türetim Derneğindeki çalışmalarımla be-
raber hem Şirince hem Selçuk turizminin nasıl geliş-
tiğini ve hangi noktada olduğu gözlemleme fırsatım 
oldu. Kooperatifçiliğe olan ilgimden ötürü de tarım-
sal çalışmalarla ilgilendiğim için tarımın sorunlarını 
gözlemleme fırsatım oldu.” açıklamalarında bulundu. 

Efes ve Meryem Ana turistik bölgelerinin UNES-
CO Dünya Mirası listesine alınmasıyla birlikte ören 
yerlerin stratejik çalışmalara ihtiyacı olduğunu vur-
gulan Kuzu, “Geleneksel yaklaşımlarla politika üret-
meye devam edersek tarım ve turizmin karşılaştığı 
sorunları çözmekte zorlanırız. Selçuk’un geleceğine 
katkı sağlamak adına Kooperatif Belediyecilik adı al-
tında bir program geliştirdim. Belediyelerin içindeki 
çalışmalarım da bu programı geliştirmeme ön ayak 
oldu.” dedi. 
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DERMAN
Selçuk’taki refah soru-

nuna Kooperatif Belediyecilik 
ile çözümler üretileceğini dile geti-

ren Kuzu, bereketli ve kültürel toprak-
lara sahip olan Selçuk’ta istihdam soru-

nu olduğuna dikkat çekti. Kuzu, “Sürekli göç 
veren ve emekli kesime sahip olan bir yer ol-

duğu için Selçuk, en büyük problemimiz istihdam. 
Kooperatifçilik istihdam olanaklarının gelişmesi için 

bir araç. Yapısal bir form. Çünkü kooperatiflerde o kentte 
yaşayanları üretken hale getirebiliriz ve o kentte yaşayanla-

rı üretken hale getirebiliriz. Yaşayanlar üretken hale gelirse de 
gelir ve istihdam sağlanır. Biz belediyelerin hakemliğinde koopera-

tiflerin gelişmesini sağlayacağız.” diye belirtti. 

Kooperatifçiliğin en 
etkin örneklerinin İtalya’nın 

Bologna kentinde gerçekleştiril-
diğini açıklayan Mehmet Kuzu şöyle 

devam etti:  “Bizde ise kooperatifçilik 
geleneksel bir yapıda kalmış. Mevzuat de-

ğişikleri olmasına rağmen sahaya yansıtamı-
yoruz. Biz dünya üzerinde olmayan bir çalışma 
yapmaya çalışıyoruz. Katılımcılığı arttırırken 
ekonomik örgütlenme modelini de oluşturma-
mız gerekiyor. Sivil toplum örgütleri ile bir araya 
gelip Selçuk’taki Atatürk Mahallesini pilot bölge 
olarak ilan ederek aralarındaki ilişkiyi dikeyden 
yatay hale getireceğiz. Eğer vatandaşlar sivil 
toplum örgütlerine katılma cesareti gösterirse 
belediye anlamındaki çalışmalara da katkı sağ-

layabileceklerdir. Adım adım katılımcılığı gelişti-
rirken yeni bir örgütlenme formu oluşturacağız. 
Bu örgütlenme hareketi bir Tüketim Kooperatifi 
kurabilir ve tarım cenneti olan bir ilçede gıda 
güvenliğini sağlamaya ön ayak olabilir”

Selçuk gençlerine ve Selçuk’a prestij ka-
zandırmak amacıyla eğitimlerini Selçuk dışında 
sürdüren gençlerle birlikte Selçuk’un turistik 
bölgelerine üniversiteler ile anlaşmalı olarak 
geziler düzenlemeyi hedefleyen Kuzu, genç-
lerin Selçuk’a kendilerine yer bulabilmelerini 
amaçladığını belirtti. Kuzu ayrıca, yaşlı nüfu-
sun dışarıdan katılımlarla birlikte giderek arttığı 
Selçuk’ta, Kent Belleği Merkezi’nde hem yaşlı-
lara hem gençlere sağlanacak eğitimlerle sos-
yal yaşamı destekleyeceğini vurguladı. 

Ceren DumanMehmet Kuzu



19. yüzyılın karanlık dönemlerin-
de “Bu devirde fikirler için çarpışıyoruz, 
gazeteler de kalelerimizdir.” diyor Alman 
şair Heinrich Heine…

Kitaplarından biri Naziler tarafından 
yakıldığında, «Eğer bir yerde kitapları 
yakıyorlarsa, orada eninde sonunda in-
sanları da yakacaklardır” diyor ve maa-
lesef söylediği gibi de oluyor, kısa süre 
sonra.

Şimdi gazeteler ve televizyonlar bir 
bir kapatılıyorsa, gerçek de öldürülmek 
isteniyordur, farkındayız.

Evrensel gazetecilik ilkelerine bağlı 
kalarak ve insanlık tarihinin biriktirdiği 
ilerici değerlere sahip çıkarak gazetecilik 
yapmaya yönelik imkânların iyiden iyiye 
azaldığının farkındayız.

Tam da böyle bir dönemin ‘başlan-
gıcı’nda, 21 Ocak 2016’da kuruldu gaze-
temiz.

“Eşitlik, özgürlük, barış, kardeşlik, 
demokrasi, laiklik” olarak sıraladığımız, 
“İzmir değerleri” olarak sahiplendiğimiz 
değerlere sıkı sıkıya sarılıp, evrensel 

gazetecilik ilkelerine bağlı kalarak yayın 
yaptığımız için, bu karanlık dönemde ça-
bucak sahiplendi İzmirliler bizi.

Bugün İz Gazete, 4. Yaşından gün 
aldı ve büyüyor. Onbinlerce okur, onlarca 
gönüllü muhabirle kendimizi bir aile gibi 
görüyoruz. 48 sayısı çıkan İz Dergi,17 ki-
tapla Biz Kitap Yayınları ve İZ WEB TV de 
‘kardeş’ olarak dahil oldu ailemize.

2 büyük seçim, 1 darbe girişimi, bit-
meyen bir OHAL gördük bu dönemde…

Sosyal, siyasal ve ekonomik baskı-
larla sınandık.

En ‘tatlı’ yaşımızdayız ve büyüyo-
ruz; farkındayız.

***

2 yıldır doğum günümüzde gerçek-
leştirdiğimiz ve gelenekselleştirmek is-
tediğimiz ‘İz Bırakanlar Ödül Töreni ve 
İz Gazete Kuruluş Kutlaması” etkinliğini, 
bu yıl maalesef Mart ayının sonuna doğ-
ru yapmak durumunda kaldık.

Ama bahar yakın, biliyoruz.

Müjdesini de verelim; yeni dönemle 

birlikte İzmir’e layık, daha güçlü bir ga-
zete olarak geliyoruz: “Gazeteler kalele-
rimizdir”

***
Murathan Mungan’ın dizelerine sığını-
yoruz:

“…
sabır.

Mazlumların ve bilgelerin bize tarihsel
emanetidir,

her yerde yeni anlamlarıyla denenir.
Ve her çağın hurafeleri vardır

kurban alır, kurban verir
Geçer devran, takvimler el değiştirir.

Gün gelir zulüm de göçer
Zaman örter her şeyin üstünü

Uzağı gören çocuklar bilir gelecek uzun 
sürer...”

***

Haber gönderen, yazı paylaşan, zor 
günlerde yanımızda olan, moral ve des-
tek veren tüm dostlarımıza ve okurları-
mıza teşekkür ederiz.

İZ GAZETE AİLESİ

İZ GAZETE AİLESİNDEN 

YENİ YAŞ AÇIKLAMASI: 

Bayraklı Belediye Başkan A. Adayı Murat Öncel, gazetemizin 3. yıl pastasını bizimle birlikte üfl edi.

İZ GAZETE
3 Yaşında

‘GAZETELER 
KALELERİMİZDİR!’



21 Ocak 2016 tari-
hinde yayın hayatına 
başlayan gazetemiz 

üç yılı geride bıraktı. İzmir bası-
nında kısa sürede halkın, yüzü 
emekten yana olanların sesi 
haline gelen İz Gazete, bu sene 
gerçekleşecek olan üçüncü yıl 
buluşmasını 31 Mart yerel se-
çimleri sebebiyle ertelediğini 
daha önce duyurmuştu. An-
cak gazetemize üçüncü yılında 
sosyal medyadan destek ve 
kutlama mesajları geldi.

#İzGazete3Yaşında hash-
tag’ı twitter’da İzmir’de en çok 
konuşulanlar arasında yer alır-
ken, sosyal medyada gazete-
mize Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı ve İz-
mir milletvekili Tuncay Özkan, 
Seferihisar Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, CHP İzmir millet-
vekilleri Tacettin Bayır, Murat 
Bakan, Ednan Arslan,  Sevda 
Erdan Kılıç, Bedri Serter, HDP 
İzmir milletvekilleri Serpil Ke-
malbay ve  Murat Çepni, CHP 
İstanbul eski milletvekili Barış 
Yarkadaş, Bergama Beledi-
ye Başkanı Mehmet Gönenç, 
CHP Çiğli İlçe eski Başkanı 
Utku Gümrükçü, DİSK Ege Böl-
ge Temsilcisi Memiş Sarı, Tüm 
Bel-Sen 1 No’lu şube yönetim 
kurulu üyesi  Birkan Acar, Ge-
nel-İş 2 No’lu şube başkanı Arif 
Yıldız, Arif Ali Cangı, Çevre mu-
habiri Özer Akdemir gibi pek 
çok isim destek mesajları 
gönderdi.

İZ GAZETE



İZ GAZETE



3 Yaşında



İZ WEB TV canlı 
yayınında 

Yerel Gündem 
programının 
konuğu olan 
İzmir Barosu 

Başkanı 
Yücel ile Baro 
kampanyaları, 

İzmir’e 
yapılması 
planlanan 
projeler, 

KHK’lar ve yerel 
yönetimler 

üzerine 
konuştuk.
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‘İzmir Barosu
ilklere alışık...’

Ekim ayında gerçekleşen seçim ile 
Çağdaş Avukatlar Grubunun adayı olarak 
İzmir Barosu Başkanlığını kazanan Özkan 
Yücel, hukuk eğitimini Dokuz Eylül Üniver-
sitesinde tamamladı. 2010 ve 2014 yıl-
ları arasında İzmir Barosu Yönetim Kuru-
luna seçilen Yücel, aynı dönemde Avukat 
Hakları Merkezi, İnsan Hakları Merkezi, 
Staj Eğitim Merkezi, CMK komisyonu ve 
Uzlaştırma Komisyonu, Yayın komisyonu, 
Sağlık Hukuku Komisyonu, Arabuluculuk 
Komisyonu ve Adli Yardım Kurulundan 
sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak gö-
rev yaptı. İzmir Barosunun gerçekleştir-
miş olduğu ilklerden biri olarak belirttiği 
İşkenceyi Önleme Grubunda rol aldı. Pek 
çok çalışmada eğitimci olarak rol alan 
Yücel, aynı zamanda 2002-2017 yılları 
arasında ceza hukuku alanında gönüllü 
eğitmenlik yaptı.  İZ WEB TV canlı yayı-
nında Yerel Gündem programının konuğu 
olan İzmir Barosu Başkanı Yücel ile Baro 
kampanyaları, İzmir’e yapılması planla-
nan projeler, KHK’lar ve yerel yönetimler 
üzerine konuştuk.

Geçtiğimiz Aralık ayında gerçek-

leşen Biz Olmadan Olmaz başlığıyla 
öne çıkan çalıştayınızda hangi konu-
ları ele aldınız?

“Başka bir dünya, başka bir hukuk 
sistemi, başka bir ülke tahayyülüm 
var. Bunu hayata geçirebilmek için bir 
fırsat olarak görüyorum İzmir Barosu 
Başkanlığını. Yönetim kurulundaki ar-
kadaşlarımla beraber verimli ve sağlıklı 
bir çalışmayla umarım bu iki yıllık süre-
ci birlikte güzel bir yere doğru dönüş-
türeceğiz. Biz Olmadan Olmaz çalışta-
yını, Yargıtay’ın yapmış olduğu yargıda 
avukat olmayanların da yer alabileceği 
açıklamasına karşı düzenledik. Bugün 
itibariyle Türkiye’de 140 bin avukattan 
söz ediyoruz, yargının dillere pelesenk 
olmuş bir sacayağından söz ediyoruz. 
Fakat iş yargıya geldiğinde, yargının 
demokratikleştirilmesine üzerine söz 
söylenmeye geldiğinde, avukatlar hep 
üvey evlat muamelesi görüyor. Bunun 
üzerine tüm Türkiye’deki barolarımıza 
ve Barolar Birliğine bir çağrı çıkardık. 
Çalışmaya katılan 33 baromuz oldu. 
Çalışmaya kendi etkinlikleri sebebiyle 



ilklere alışık...’

katılamayıp daha sonrasında bizi des-
teklediğini söyleyen barolarımız da oldu. 
40’ın üzerinde baroyla bu çalışmayı yap-
tık. Yargıda şeffaflığı ve demokratikleş-
meyi konuştuk ve çözüm yolları öner-
meye çalıştık. Siyasi iktidarın şeffaflık 
adına yaptığı birçok şey göz boyamak-
tan ibaret... Biz yurttaşın kendisi hakkın-
daki soruşturmalarda nasıl daha etkin 
olabileceğine, savunmanın önünü nasıl 
açabileceğimize yönelik önerilerimizi 
hazırladık. Bunları yakında Barolar Birliği 
ve bakanlıkla paylaşacağız. Umuyoruz ki 
bir sonuç alacağız. Çünkü susmak kabul-
lenmektir.”

İnsan Hakları Haftası’nda İzmir 
Barosu öncülüğünde başlatılan “İzmir 
İnsan Haklarının Başkenti” kampanya-
sının içeriği ve bu kampanyayla yapıl-
ması planlananlar nelerdir?

“İzmir İnsan Haklarının Başken-
ti kampanyası Türkiye’de bir ilk... İzmir 
Barosu ilklere alışkın bir Baro… 2000’li 
yılların başında ‘İşkenceyi Önleme Gru-
bu’ oluşmuştuk ve bugün yeniden faali-
yete geçirdik. Bu grup faaliyette bulun-
duğu süre boyunca önemli çalışmalarda 

bulundu. Çevre avukatlarının doğduğu 
yer de İzmir’dir. Biz seçimlere katılır-
ken bildirgemizde söylemiştik. Temel 
motivasyonlarımızdan bir tanesi insan 
haklarının korunması ve kollanması. Bu 
aslında bütün barolar açısından olması 
gereken bir şey. Biz bu insan hakları mü-
cadelesinin nasıl verilebileceğine dair bir 
takım kaygılarla yola çıktık. Söylediğimiz 
şey insan hakları mücadelesinin barolar 
açısından, en azından İzmir Barosu için, 
yalnızca hak ihlalleri sırasında bir avukat 
görevlendirmekten ibaret değil. Elbette 
ki her hak ihlalinde, her mağduriyette 
mağdurun kimliğine bakmaksızın orada 
olacağız. Ama bu kentin barosu olarak 
bu kente bir borcumuz var. Bu nedenle 
de insan halkları mücadelesinin bir par-
çası olarak hak bilincinin geliştirilmesini 
önümüze en önemli alan olarak koyduk. 
İster seminerlerle olsun, ister sahada 
yurttaşlarla birebir yapılan çalışmalarla 
olsun, onlara hak bilincini verecek, hak-
larının neler olduğunu fark etmelerini 
sağlayacak, sonra bu hakları temin et-
mek için hangi mekanizmaları harekete 
geçirebilecekleri konusuna ön açarak 

Giderek artan nefret ci-

nayetlerinin ardından LGBTİ 

haklarına dikkat çekmek adı-

na, ilk kez geçtiğimiz kasım 

ayında İzmir Barosu’nda ku-

rulmuş olan LGBTİ Komisyo-

nu’nun faaliyetleri ne şekilde 

ilerliyor?

“Dedik ya bütün dezavan-

tajlı gruplar bizim çalışma ala-

nımızda. LGBİ de aynı şekilde 

söz konusu. Haklarının farkın-

da olunması, birey olarak ka-

bul edilmeleri, yönelimlerine 

saygı duyulması, bu nedenle 

ayrımcılığa tabi tutulmamala-

rını sağlamak bizim hedefleri-

mizden bir tanesi. Yok saymak 

mümkün değil. Siz gözünüzü 

kapatsanız da, kafanızı başka 

yere çevirseniz de bizimle bir-

likteler. Bu nedenle de LGBTİ 

Komisyonu var. Çok daha faz-

lasını yapar mıyız başka kent-

lere de sirayet eder mi bu ça-

lışma, şimdilik Ankara Barosu 

bizi takip etti. Fakat umuyoruz 

ki bütün Türkiye için örnek bir 

çalışma olur.”

‘İzmir insan haklarının başkentidir’
İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel:



peşinden de eğer bu talep ettikleri hak-
lar yerine gelmezse, nereye, nasıl baş-
vurabilecekler, hangi hukuki mekaniz-
maları kullanabilecekler, biz burada nasıl 
yardımcı olacağız bütün bunları konuşa-
bilmek adına bu çalışmamızı gerçekleş-
tirdik. Bu tek başına baroyla yapabile-
ceğimiz bir iş değil. Belediyelerimizden, 
yakında aday olarak açıklanacaklardan 
da bir parti ayrımı gözetmeksizin bir 
niyet belgesi hazırlayıp İzmir Barosuna 
davet etmek istiyoruz. İnsan haklarının 
başkenti olabilmek için ihtiyaç duyduk-
larımızı kendilerine ileteceğiz. 

Örneğin sokak çocuğu kalsın istemi-
yoruz ama bunu baro olarak gerçekleş-
tirebilmemiz mümkün değil. Bunu ancak 
yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde 
gerçekleştirebiliriz. Şiddete uğrayan ka-
dın kalsın istemiyoruz. Bunu ekonomik 
anlamda da, imkânlar anlamında da tek 
başına yapabilmemiz mümkün değil. 
Aday olanların hepsine şunu söyleyece-
ğiz bizden oy istiyorsanız bu taahhütle-
re bağlı kalmak için söz vermeniz lazım. 
Çünkü meydanlarda söylenen çok şey 
var ama sonradan bunlar unutulabiliyor. 
Biz elimizdeki o belgeyle her seferinde 
yeniden hatırlatabilmek için bunu isti-
yoruz. Bu yalnızca kadın, çocuk, mülteci 
haklarıyla değil başka birçok şeyle bağ-
lantılı. Örnek olarak çevre hakkını başka 
bir yerden algılıyoruz. Yalnızca bir ağa-
cın kesilmesinden ibaretmiş gibi. Oysa 
kentin bütün dokusuyla birlikte yaşıyor 
olması çevre hakkının bir parçasıdır. 
Bugün sahil boyunda sürekli yükselen 
binalar görüyorsunuz. İzmir’in silueti 
bozuluyor. 

Oysa yerel yönetimler bu kararları 
alırken kentli ile birlikte hareket ede-
bilmeli. Çok kapsamlı bir alan, çok kap-
samlı bir hedef, zor da bir süreç... İnsan 
hakları diyorsak kaçamak dövüşmenin 
bir gereği yok. İşin tam da merkezi bu-
rası ve yapılması gereken tam da bu… 
Tüm bunları yapma şansına sahibiz çün-
kü biz 110 yıllık bir baroyuz. Şu an için 
9 bin civarında avukatımız var. Meslek 
odalarından, yerel yönetimlerden, de-
mokratik kuruluşlardan hatta kamu ku-
ruluşlarından alacağımız destekle bunu 
gerçekleştirebilecek insan gücüne sahi-
biz. Okullara gidip çocuklarla eğitim ça-
lışması yapacağız. Çocuklarla ilgili yaptı-

ğımız bir çalışmada okulda eğitim yapan 
arkadaşlarımız bedenlerinin onlara ait 
olduğunu ve başkalarının dokunmaması 
gerektiğini söyledikten hemen sonra 3 
tane öğrenci gelip uğradıkları istismar 
vakasını şikâyet edebildiler. Bu bile yapı-
lan için ne kadar değerli bir iş olduğunu 
ve yapılan işin aslında ne kadar sonuç 
vermeye hazır bir iş olduğunu ortaya 
koyuyor. Bunların peşini bırakmayaca-
ğız. İzmir’de çocuk istismarını, kadına 
yönelik şiddeti, işkenceyi sona erdirene 
ve İzmir’i gerçekten haklarıyla yaşayan 
bir kent haline getirene kadar vazgeç-
meyeceğiz bu amaçla da ‘İzmir İnsan 
Haklarının Başkentidir’ kampanyamızı 
başlattık.”

2014 Yerel Seçimlerinde bir seçim 
projesi olarak sunulan İzmir Körfez 
Projesi’nde ÇED olumlu kararı iptal 
edildi. Fakat aynı zamanda Seferihisar 
Kanlıada’da ÇED gerekli değildir deni-
lerek sondaj çalışmalarına başlandı. 
İlerleyen süreçte İzmir Körfez Projesi 
tekrar uygulamaya konulabilir mi ÇED 
kararı ne kadar etkili olacaktır?

“Bu siyasi iktidar varken her şeyin 
olması mümkün. Bir taraftan mahke-
melerin mücadele edebilmesi adına 
mücadele veriyoruz, bir taraftan hukuk 
adına mücadele ediyoruz. Kendi mem-
leketimden örnek vereyim. Kaçkarların 
üstünden gerçekleştirilen otoban bü-
yüklüğünde bir yoldan bahsediyoruz. 
İdare Mahkemesi bir keşif kararı verdi 
ve bütün yol boyunca 1 hafta süren bir 
keşif gerçekleştirdi. Bilim insanları kamu 
yararı yoktur raporu verdi. Mahkeme ise 
kamu menfaati bulunduğu kararı verdi. 
Kamu menfaati yatırımcıların menfa-
atidir derseniz evet doğru ama yurtta-
şın orada bir menfaati yok. Geçenlerde 
Cumhurbaşkanı idare mahkemelerinin 
ayak bağı olduğunu bir takım projeleri 
engellediğini söylerken İzmir Limanına 
ilişkin bir değerlendirme yapmıştı ve iki 
yıllık süreçte şu kadar milyon doları-
mız kayboldu demişti. Bu ülke paradan 
ibaret değil, bu ülkede para kaybetme-
mek adına doğayı tahrip emek bir gün 
başımıza bela olacak ve çocuklarımıza 
yaşanacak bir doğa bırakmayacağız. Bu 
yalnızca merkezi yönetimin değil yerel 
yönetimin de dikkat etmesi gereken bir 
husus. Benim bu kentte yaşayan bir in-

san olarak hem ilçe belediyemden hem 
büyükşehir belediyemden beklentim 
şu, bu kentle ilgili alacağın kararlarda 
meslek örgütlerinin görüşlerini al. Bütün 
bunları ortak akılla çözebilmek müm-
kün, bunu harekete geçirmek lazım... 
Yerel yönetimden belki sağlayabileceğiz 
de merkezi yönetimden hiç umudum 
yok. Çünkü onlar kafalarını koyduklarını 
yapamadıkları yerde mahkeme kararla-
rını bile tanımamak konusunda mahirler. 
Taraf olduğumuz uluslararası bir sözleş-
me var. Taraf olduğumuz bir mahkeme 
var; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. 
Oradan gelen kararlar bile bu bizi bağ-
lamaz denilip elinin tersiyle itilebiliyor. 
İdarenin kendi koyduğu kurallara bağlı 
olmaması, mahkemenin koyduğu kural-
lara bağlı olmaması aslında yine hukuk 
devleti tartışmamıza başka bir pencere 
açıyor. Çünkü hukuk devleti en basit ha-
liyle idarenin kendi verdiği kararlara uy-
ması anlamına gelir. Bunun yapılmadığı 
yerde bir hukuk devletinden söz etmek 
mümkün değil. Buyurun size bir Türki-
ye tarihi daha. Bugün Türkiye’de hukuk 
devleti diye bir şey yok”

İzmir Barosu 31 Mart 2019 Yerel 
Seçimlerine yönelik seçim güvenliği 
kampanyası başlattı. Bu kampanya se-
çim süresinde nasıl işleyecek?

“İzmir’deki her seçim merkezinde 
her okulda bir avukatı görevlendirebil-
mek istiyoruz. Oradan gelen sonuçları 
toparlayabilmek ve orada yaşanabilecek 
ihlallere, problemlere anında müdahale 
edip, orada bulunan avukat arkadaşla-
rımızla çözebilmek istiyoruz. Şu anda 
avukat arkadaşlarımızdan geri dönüşler 
alıyoruz, onların eğitim süreçleri olacak 
okullarda, sandıklarda yapılabilecekleri-
ne ilişkin. Meslek odaları ile çalışmamız 
mümkün. Bunu yaparken bir parti ayrımı 
yapmıyoruz hangi görüşten olursa olsun 
bütün meslektaşlarımızı bu çalışmaya 
davet ettik. Çünkü amacımız sandığa 
atılan oyların gerçek biçimiyle ifade edil-
mesi, görünür kılınması. Bugüne kadar-
ki birçok seçimde oyların gerçek iradeyi 
yansıtıp yansıtmadığı konusunda soru 
işaretleri yaşamıştı. İzmir’de atılan bü-
tün oylar seçmenin iradesini yansıtacak 
şekilde İzmir Barosu koruması altında 
olsun, hak ihlaline izin vermeyelim. En 
azından İzmir temiz kalsın.”





‘Demokrasi 
yerelden 

gelişir’
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı 

İzmir milletvekili Murat Çepni ile 
yaklaşmakta olan yerel seçimler 

başta olmak üzere İzmir ve İzmir’in 
çevre sorunları üzerine konuştuk. 
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İzmir halkının karşı karşıya geldiği birçok 
çevre sorunu bulunmakta. Kültürpark’ta, 
Efemçukuru’nda, Gaziemir’de, Seferihi-
sar’da mahkeme kararı olmaksızın ya da 
dikkate alınmaksızın projeler uygulanma-
ya konulmaya çalışılıyor. Ekolojiden So-
rumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı olarak 
bu projelerin çevreye etkilerini nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

“Ege Bölgesi çok kapsamlı bir tahribat-
la, ekolojik yıkımla karşı karşıya. Bütün bu 
projelerin demokrasi ile kurduğu ilişkiyi 
tartışmak gerekir. Bu projeler ele alındığın-
da insan sağlığı mı rant yatırımları mı diye 
sorulduğunda bir büyüme tarifi yapıyorlar. 
Bütün bu projelere bakıldığında rantçı mı 
halkçı mı belediye istiyoruz buna karar ver-
mek gereklidir.”

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Çepni:

‘Demokrasi 
yerelden 

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Çepni:

RANTÇI MI HALKÇI MI BELEDİYE 
İSTİYORUZ, KARAR VERMEK LAZIM

31 Mart yerel seçimlerine oldukça az bir 
süre kaldı. Şu ana kadarki yerel seçim sürecini 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Toplumda tartışılan yerel seçimlerden daha 
ziyade koyu bir karanlığı aydınlığa nasıl dönüştü-
rüleceğidir. 16 yıllık AKP iktidarı ekonomik ve siyasi 
projelerle zenginin daha da zenginleştiği ama yok-
sulun, işçinin, emekçinin üstündeki baskının çok 
daha arttığı bir dönem oldu. Buna ek olarak da bu 
dönemde gerçekleşen ekolojik anlamda ciddi bir 
talan ve tahribattan bahsediyoruz. Seçimlere ka-
tılma biçimi, katılan partilerin seçim çalışmalarının 
engellenmesi ile demokratik bir seçim olmaktan 
ziyade iktidarın antidemokratik yöntemlerle ken-
disini sandıktan çıkardığı bir süreç yaşıyoruz. Yerel 
seçimler bu açıdan demokrasiyi oylayacağımız bir 
yanıt olacaktır, çağdaşlıktan, aydınlıktan, laiklikten 
yana olanların yanıtı olacaktır.”

Yerel yönetimde bir seçim projesi olarak 
ortaya atılan ve mevcut Büyükşehir başkanı ve 
AKP adayı tarafından olumsuz bir fikir beyan 
edilmeyen Körfez Geçiş Projesinin İzmir’e etkile-
ri nasıl olacaktır? 

“Bu aslında 16 yıllık doğaya karşı açılan sava-
şın somut bir ifadesi. 3. Havalimanı, Kanal İstanbul 
gibi bazı işler iktidarın alameti farikası olurlar. Bu 



projeye İzmir halkı itiraz ediyor, plat-
formlar, ekoloji çevreleri, odalar, mi-
marlar, mühendisler bu projeye itiraz 
ediyor. Ulusal anlamda da itiraz var 
projeye. Bu proje ile körfezi 12 kilomet-
re otoyol ve raylı sistem ile birleştirmeyi 
amaçlayan fakat geliştirildiği yer Gediz 
Deltasındaki flamingoların geçiş böl-
gesidir. Günlük 50 bin geçiş öngörülen 
bu projede İzmir nüfusu dikkate alındı-
ğında bu rakamın sağlaması mümkün 
değil. Mahkemenin durdurma kararına 
rağmen seçim sürecinde CHP Büyük-
şehir başkanı ve AKP adayı bu projeyi 
bir vaat olarak kullanıyorlar. Doğadan, 
emekten, insandan yana olarak açıkça 
görüyoruz ki projeler halktan, kentten 
değil ranttan yanadır.”

IZBAN krizinde anlaşmaya varıldı 
fakat yaşanan bu bir aylık süreci nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

“İşçi sınıfı ve sendikaların serma-
yeye karşı doğal bir hakkı olarak görü-
yoruz. İnsanca bir ücret talep ettiler ve 
sosyal haklarının kısıtlanmasına dair bir 
süreç yaşandı. Sadece IZBAN’da değil, 
İzmir’in ve Türkiye’nin birçok yerinde 
grevler devam ediyor. Seçim öncesine 
denk gelmesi eleştirildi fakat kuşkusuz 
ki işçi sınıfı sonuç alabileceği bir dö-
nemde yapmak ister grevi. İşçi sınıfının 
çıkarı da milyonların çıkarıdır dedik ve 
bu grevi destekledik. İzmir halkını etki-
leyen bir grev oldu ama halkın desteği 
de işçinin yanındaydı. İşçi sınıfının ya-
nındayız ve kazanımlarını olumlu bulu-
yoruz.” 

İzmir’de çıkarılan adaylar hakkın-
da ne düşünüyorsunuz? HDP İzmir’de 
diğer partilerin adaylarını destekleye-
cek midir?

 “24 Haziran seçimlerinin hemen 
sonrasında ortaya çıkan tablo toplum 
aslında hayır diyor. İktidar güçlerini sıkı-
laştırıp, ittifaklarını yeniden kuruyor. Bu 
noktada demokrasi güçlerinin acilen bir 
araya gelmesi ve bunu kalıcı hale getir-
mesi gerektiğini tarif ettik. Eşitlikten, 
adaletten yana bir perspektifle partileri 
aşan bir birliktelik sağlanmalıdır. Yerel 
seçimler için de kayyumların geri alın-
ması ve faşizmin geriletilmesi odağımız 
olacaktır. Bu bir ittifak, yan yana geliş, 
bir güç birliği gerektirir. Eğer demokrasi 
istiyorsak bu demokrasi yerelden ge-
lişir. Yerelde bunun çağrısını yaptık ve 
katılan diğer kurum ve bireyler ile bir-
likte bir Kent Sözleşmesi ortaya çıkar-
maya çalıştık. Nasıl bir kent istiyoruz 
talebini herkes ortaya koysun ve çıkan 
sözleşmeye evet diyen adaylara oy 
verelim dedik. Seçimler sadece koltuk 
sahibinin değişmesi değil aynı zaman-
da bir tutarlılık işidir. Az önce bahsetti-
ğimiz rant projelerine evet mi hayır mı 
mesele budur. Halkın yaşam alanları 
talan edilecek ise bunun hangi parti ile 
yapıldığının bir önemi yok. Demokrasi-
nin somut, tanımlanabilir ve denetle-
nebilir olması gerektiğini düşünüyoruz.”

Hrant Dink ve Uğur Mumcu’nun 
öldürüldüğü aydayız. Ülkemizdeki ba-
sın ve ifade özgürlüğünü nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

“Basın dediğimiz şey sarayın söz-
cüsü olanlar ve olmayanlara dönüşmüş 
durumda. Eğer eleştirirseniz cezaevine 
girersiniz, ekonomik olarak ayakta ka-
lamazsınız, soruşturmalar, gözaltılar, 
tutuklamalarla karşılaşırsınız. Basın 
özgürlüğünü savunmak ülkedeki bütün 
demokrasi talepleri ile iç içe geçmiş du-

rumda. Hrant Dink bizim kanayan ya-
ramızdır. Çok acıdır ki Hrant Dink hala 
o kaldırımda yatıyor çünkü katilleri hala 
bulunamadı. Biz onu katleden siyasi 
anlayışla mücadele ediyoruz. Yine Uğur 
Mumcu’nun katledilmesi de faili meçhul 
cinayetlere bir örnektir. Bu katliamlarla 
hesaplaşmak sadece ölümlere ağla-
maktan geçmiyor. Bunu üreten ve üre-
meye devam eden siyasi anlayışla güç-
lü hesaplaşmaktan geçiyor. Roboski’yi, 
Suruç’u, Gar’ı, İzmir’deki doğa katliam-
larını aynı demokrasi talebi içerisinde 
birleştiremezsek eğer sonuç alamayız. 
Acılarımızı yarıştırmak yerine hesabını 
sormakta ortak olmamız lazım.”

Yerel seçimlere doğru ilerken İz-
mirli seçmene söylemek istedikleriniz 
nelerdir?

“İzmir seçmeni şu tercihi yapmak 
zorunda demokrasiye mi oy vereceğiz 
faşizme mi? Ekolojiden yana olanlar 
mı, ranttan talandan yana olanlar mı? 
Yaşamımızı daha insani koşullarda sür-
dürmemize neden olan kent yaşamına 
mı yoksa yaşam alanlarımızı insanların 
giyiminden konuşma biçimine kadar 
yaşanmaz hale getiren modele mi oy 
vereceğiz? 

İzmir en ileri olduğumuz kentler-
den bir tanesi. Ama yetmez. İzmir hal-
kı yapacağı tercihlerle bir örnek teşkil 
edebilir. Sadece bir koltuk sahibinin de-
ğişmesi değil. çok daha ileri bir modeli 
ortaya çıkarabiliriz. Halkların bir arada 
yaşayabildiği, doğasına, yaşam tarzına 
sahip çıkan bir kent olarak, farklılıkların 
bir arada yaşayabildiği bir kent olarak 
bugüne kadar yarattığının çok daha 
ötesinde bir örnek açığa çıkarabilir İz-
mir.”

“Artık son düzlükteyiz. Her 
birimizin bu sorumlulukla 

davranması gerekir. 
Örgütlenerek demokrasi 
mücadelesi verebilirsek 

aydınlık gelecekleri, özgür 
yarınları kurabiliriz.”



3
1

 |
 G

ü
n

c
e

l










