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İz Gazete’nin 2. yılıydı. 

İzmir’in önemli isimlerin-
den “….…..’nın izi kalsın. İyi ki 

doğdun İz Gazete!” mesajları almış 
ve yayınlamıştık. Boşluğa yazdıkları 
birçok kelime yayın çizgimizin net-
leşmesine yardımcı olmuştu. 

Şimdi 2020’ye veda etmişken, İz 
Dergi’nin yeni sayısıyla karşınızdayız.

Hemen hemen hepimizin hatır-
lamak istemeyeceği kadar kötü bir yıl 
oldu 2020.

Hem de sadece İzmir için değil, 
tüm dünya, tüm insanlık için…

İzmir içinse, ‘katmerli’ geçti 
2020’nin zorluğu.

Pandemi, ekonomik krizin üzeri-
ne; deprem, tsunami, sel…

Hepsi üst üste geldi.

Gazetemizin kuruluş yıl dönü-
münde ‘İz Bırakanlar’ ödülleri veriyo-
ruz, okurlarımız bilir.

2020’nin hepimizde ağır izleri 
kaldı ve bu sayı biraz da ‘not düşsün’ 
diyedir ama bu yıl ödül verilecekse, 
‘İz Bırakanlar’ listesinin başına İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 

Soyer’i yazmak gerekir.

‘Sakin Şehir’ Seferihisar’dan gel-
diği İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı koltuğunda, neredeyse hiç 
sakin gün geçirmedi. 

Ancak inatla, inançla, kararlı-
lıkla, mücadeleyle, dayanışmayla; 
tüm zorluklarla baş etmeye yetecek 
enerjiyi de hepimize verdi. 

Her hafta odalarla, sendikalarla 
görüştü. İEKK toplantılarıyla kentin 
önemli aktörlerinin fikirlerini aldı, 
Acil Çözüm Ekipleri ile yollara düş-
tü kentin arka sıralarına gitti; sokak 
sokak yürüdü, dinledi, çözüm üret-
ti. Her sorunu dert etti kendine, her 
fikri önemsedi, muktedir gibi değil 
paydaş gibi davrandı. Yetkisinin de 
sorumluluğunun da farkında bir baş-
kan, özgüvenle dinleyen bir Başkan, 
uzlaşmayı taviz değil bir gereklilik 
olarak gören bir Başkan olarak yürü-
dü, tam da İzmir’e yakışan bir başkan 
oldu.

***

Bu sayımızda; pandemide da-
yanışmanın, depremde yaraları 
sarmanın, birbirine sarılmanın, 

umudu diri tutmanın, İzmir’e yakışır 
bir başkanın izini okuyacaksınız. 48 
sayfaya ne kadar sığarsa…

2’nci yılımızın kutlama mesajla-
rındaki kelimeler için mücadele etti-
ğimiz bir yıl oldu 2020. 

Bu zorlu yıl ve mücadele unutul-
masın, izi kalsın.

Yeni yıla; dayanışmanın, ada-
letin, eşitliğin, özgürlüğün, barışın, 
demokrasinin, huzurun, sağlığın izi 
kalsın.

2021 her şeyin çok daha güzel 
olduğu bir yıl olsun.

İZİ KALDI, İZİN KALSIN!

Ümit Kartal
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2 Ocak
Ege Üniversitesi kampüsünde Sezen 

Zambak’a (23) traktörle çarparak ölümüne 
neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Vehbi 
B. için yapılan tutuklama talebinin reddinin 
ardından sosyal medyada #sezenzambaki-
cinadalet etiketiyle kampanya başlatıldı. Öte 
yandan öğrenciler, kampüste çok fazla inşaat 
olduğu için okulun tehlikeli bir yere dönüştü-
ğünü söyleyerek önlem almayan Rektörlüğe 
tepki gösterdi.

14 Ocak
İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mecli-

si, oy çokluğuyla Cem Evlerinin imar planına 
ibadethane olarak işlenmesine karar verdi. 
Alevi-Bektaşi toplumunun temsilcileri kara-
rı memnuniyetle karşıladı. İBB Başkanı Tunç 
Soyer karar hakkında “Değil bir ay, bir dakika 
ertelemeye bile hak olmadığını düşünüyorum. 
Bizim temelde dayanağımız kamu vicdanıdır. 
Biz kamu vicdanının gereğini yerine getirmiş 
bulunuyoruz” dedi. 24 Ocak

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla; 
Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgesi kapsamındaki bazı taşınmazların (ki-
misi vatandaşa ait) acele kamulaştırılacağı 
duyuruldu. Karar kamuoyunda büyük bir rant 
projesi olarak değerlendirildi. Bölgede ‘Kanal 
İstanbul’ benzeri bir ‘Kanal Çeşme’ projesi ya-
pılacağı ve geri dönüşü mümkün olmayan za-
rarlara yol açacağı iddia edildi.

26 Ocak
Kulüp tarihi boyunca ilk kez kendi stadın-

da karşılaşmaya çıkan Göztepe’de taraftarlar 
Gürsel Aksel Stadı’nı karnaval alanına çevirdi. 
Göz-Göz yeni stadın açılışını 2-1’lik Beşiktaş 
galibiyeti ile yaptı.

5 Şubat
Buca Belediyesi, Or-

du’da evine giderken ce-
zaevi firarisi tarafından 
katledilen Ceren Özde-
mir’in adını Çamlıkule 
Semt Merkezi’ne verdi.

6 Şubat
Menderes Bele-

diyesi, 12 Eylül 1980 
cuntasının lideri Kenan 
Evren’in ismini taşıyan 
caddeyi Türkan Saylan 
Caddesi olarak değiş-
tirme kararı aldı.
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6 Şubat
CHP; gerçekleri çarpıttığı, AKP söylem-

leri doğrultusunda adeta bir reklam ajansı 
gibi çalıştığı, halkın değil iktidarın menfaatleri 
doğrultusunda yayınlar gerçekleştirdiği ge-
rekçeleriyle CNN Türk kanalını boykot etme ve 
hiçbir CHP’linin bu kanala katılmaması kara-
rını aldı.

8 Şubat
CHP İzmir İl Kong-

resi’nde tek aday olan 
mevcut il başkanı De-
niz Yücel, 611 dele-
genin 258’inin oyunu 
alarak yeniden baş-
kan seçildi. Yücel, bu 
kadar az oy almasına 
ilişkin, “Tek aday ol-
duğum için delegeler işaretlemeyi unutmuş-
lar” dedi. Yücel’in zaferi ‘Pirus Zaferi’ olarak 
nitelendirildi.

19 Şubat
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in en 

büyük meydanının açılışını yaptı. Bizİzmir adı 
verilen dijital meydan; vatandaşın kentteki 
tüm etkinlikleri takip edebilmelerini, beledi-
yeden haber almalarını, önemli konularda gö-
rüş ve önerilerini kolaylıkla paylaşabilmelerini 
sağlıyor.

8 Mart
Türkiye’de en çok kadın yöneticinin görev 

yaptığı kurumlardan biri olan İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nde 34 daire başkanından 17’sinin, 
156 müdürden 77’sinin kadın olduğu açıklandı.

11 Mart
Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının gö-

rüldüğü açıklandı. Dezenfektan, kolonya ve 
maske satışlarında artış gözlendi. Toptan 
satış yapan alışveriş noktalarında yoğunluk 
oluştu. Fırsatçılar türedi; birkaç hafta öncesi-
ne kadar kutusu 7 liraya satılan standart bir 
maskenin tanesi 5 liraya çıktı.

17 Mart
İBB, Koronavirüs ile mücadelede belediye 

çalışmalarına ışık tutması amacıyla kendi ‘Bi-
lim Kurulu’nu oluşturdu. Başkan Tunç Soyer, 
‘Belediyemiz tüm olanaklarıyla göreve hazır.’ 
Dedi.

22 Mart
Salgınla mücadele kapsamında tüm 

sektörler için peyderpey tedbir genelgeleri 
açıklanırken, 65 yaş üstündeki ve kronik ra-
hatsızlığı olan vatandaşlar için sokağa çıkma 
kısıtlamaları başlatıldı.

23 Mart
İBB Başkanı Tunç Soyer, salgın nedeniyle 

kriz belediyeciliğine geçtiklerini duyurdu. Be-
lediye başkanlarının Sağlık Bakanlığı’nın yet-
kisine giren alanlarda açıklama yapamayaca-
ğını ve karar alamayacağını hatırlatan Soyer, 
“Kriz belediyeciliği; yerel yönetim ve merkezi 
idarenin, yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını en kısa 
sürede gidermesine fırsat tanıyacak” dedi.
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25 Mart
İtalya’da salgının en ağır bilançosunun 

yaşandığı dönemde İtalyan gemilerin Türkiye 
ile ticarete devam ettiği ortaya çıktı. Ticaret 
Bakanlığı; Çeşme Limanı’na gemilerin gelme-
ye devam ettiğini itiraf ederken dezenfekte 
işlemleri yapılarak faaliyetlerin sürdürüldüğü-
nü iddia etti. Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın 
açıkladığı verilerin yanlış olduğu ve toplumun 
kandırıldığı birçok medya kuruluşunda yazılıp 
çizilmeye başlandı.

26 Mart
Salgın nedeniyle 65 yaş ve üstündeki va-

tandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilir-
ken genel bir karantina uygulanmaması ‘tak-
sitle tedbir alınmaz’ yorumlarına neden oldu. 
Öte yandan hükümetin ‘Evde kal, evde hayat 
var’ şeklinde çağrılar yapmasına rağmen zo-
runlu olmayan iş kollarında üretimi devam 
ettirmesi ‘iktidarın ikiyüzlülüğü’ olarak nite-
lendirildi.

30 Mart
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 

“Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” diyerek başlatı-
lan Milli Dayanışma Kampanyası için halktan 
bağış talep etti. Gelişmiş dünya ülkelerinde 
hükümetler vatandaşa yardım ederken Tür-
kiye’de ise vatandaştan bağış beklenmesi 
kamuoyunda ‘ekonominin çöküşünün itirafı’ 
olarak tanımlandı.

26 Mart
İBB, 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi ol-

mayan yurttaşlar için gıda paketi dağıtmaya 
başladı. Belediye personeli ve gönüllü ekip-
lerle buluşan Başkan Tunç Soyer, “Bugün yap-
tığımız şey Türkiye’ye ilham olacak, dünyaya 
örnek olacak” diye konuştu. Salgın sonrasında 
insanlığı başka bir dönemin beklediğinin altını 
da çizen Soyer, “Doğanın bize anlatmak iste-
diği bir şey var. Beklentisiz, çıkarsız ve sıfatsız 
dayanışma” dedi.

1 Nisan
İhtiyaç sahipleri için belediyelerin düzen-

lediği yardım kampanyaları, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’nun valiliklere gönderdi-
ği genelge ile engellendi. Söz konusu karar; 
‘Pandeminin bile siyasallaştırıldığı ve özellikle 
CHP’li belediyelerin halk tarafından başarılı 
görülmesinin engellenmesi’ yorumlarına ne-
den oldu. 11 büyükşehir belediye başkanı ise 
yaptıkları ortak açıklamada; yardım bekleyen-
lerin mağduriyetinin artacağını belirtti.

10 Nisan
Türkiye’de salgın nedeniyle ilk sokağa 

çıkma yasağı 10 Nisan gecesi açıklandı. Yasa-
ğın uygulanmasına 2 saat kala ilan edilen ka-
rar öncesinde vatandaşlar, panik halinde fırın 
ve bakkallara akın etti. Sosyal mesafenin hiçe 
sayıldığı görüntüler ortaya çıktı. İçişleri Ba-
kanlığı’nın stratejik bir hata yaptığını belirten 
sağlıkçılar, ‘1 aylık mücadelenin 2 saatte yok 
edildiği’ ifade edildi. İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, kararının ardından yaşanan ‘izdiham’ 
sebebiyle istifa ettiğini Twitter’dan duyurdu. 
Ancak istifa, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Er-
doğan tarafından kabul edilmedi. Soylu’nun 
istifası, birçok siyasi polemiğe de neden oldu.



7
 |

 İ
Z

 D
e

rg
i

15 Nisan
Salgın nedeniyle cezaevlerindeki dolulu-

ğu azaltmak bahanesiyle AKP ve MHP tara-
fından hazırlanan İnfaz Yasası Teklifi, TBMM 
Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yaklaşık 90 bin 
mahkuma tahliye yolunu açan teklife; muha-
lefetin bütün çabalarına rağmen siyasi tutuk-
lular, düşünce suçluları, tutuklu gazeteciler 
dahil edilmedi. Ancak bazı mafya ve organize 
suç örgütü liderleri bu yasayla erken tahliye 
edildi.

17 Nisan
İktidarın önce PTT sonra da eczaneler 

aracılığıyla ücretsiz dağıtacağını açıkladığı 
maskeler, günlerce vatandaşa ulaştırılamadı. 
Yaşanan bu maske skandalına İzmir Büyük-
şehir Belediyesi, maskematik uygulamasıyla 
çözüm getirdi. Metro istasyonları gibi kala-
balık noktalara yerleştirilen maske otomatları 
sayesinde vatandaş, ücretsiz şekilde maskeye 
ulaşabildi.

29 Nisan
AVRASYA Kamuoyu ve Araştırma Şirketi, 

‘Kovid-19 Pandemisinin Toplumsal/Ekono-
mik ve Siyasal Etkileri Araştırması’nın so-
nuçlarını açıkladı. Buna göre; 31 Mart 2019 
yerel seçimlerinde yüzde 58.1 oy alarak İBB 
Başkanı seçilen Tunç Soyer’in 29 Nisan 2020 
tarihi itibariyle oyunu yüzde 62.2’ye yükselt-
tiği belirtildi.

1 Mayıs
İşçiler pandemiye rağmen çalışmaya 

mahkûm edilirken, 1 Mayıs Emek ve Dayanış-
ma Günü kutlamalarına yasak getirildi.

2 Mayıs
İzmir, tarihi bir dayanışmaya imza attı. 

İz Gazete öncülüğünde gerçekleşen ‘Daya-
nışmayı Canlandıralım’ canlı yayınında; İBB 
Başkanı Tunç Soyer’in ihtiyaç sahiplerine 
gıda yardımı amacıyla başlattığı ‘Biz Varız’ 
kampanyası için 25 bin 695 adet gıda paketi 
satın alındı. 7 saat süren yayına siyasetçiler, 
sanatçılar, gazeteciler ve yazarların yanı sıra 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ka-
tıldı. Dünyanın dört bir yanından dayanışmaya 
katılanlar gıda paketlerini halkinbakkali.com 
üzerinden satın aldı.

11 Mayıs
İBB, pandemide ekonomik zorluk yaşa-

yanlara destek için ‘Askıda fatura’ uygulama-
sını başlattı. Zorluk yaşayan ailelerin su fatu-
raları dayanışmayla ödendi.
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20 Mayıs
İzmir’de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 

camilerin merkezi ses sistemine girerek bazı 
camilerden ‘Çav Bella’ marşı çaldı. CHP, dini 
değerlere yapılan saldırıyı kınadı. CHP’li Banu 
Özdemir, camilerden şarkı çalarken çekilen bir 
videoyu Twitter’dan paylaştığı için tutuklandı; 
kamuoyunda CHP’ye yönelik oluşturulmaya 
çalışılan algı büyük tepki çekti. İktidarın, dini 
hassasiyetler üzerinden toplumsal kutuplaş-
mayı derinleştirdiği ifade edildi.

27 Mayıs
Çeşme Projesi hakkında rapor yayımlayan 

TMMOB İzmir Koordinasyon Kurulu, projenin 
Çeşme Yarımadası’ndaki su yetersizliğini ve 
kirliliğini büyüteceğini belirtti. Projenin, sade-
ce mesleki açıdan değerlendirildiğinde bile bi-
limsel dayanaktan yoksun, şehircilik ilkelerine, 
planlama esaslarına ve yasal mevzuata aykırı 
olduğu kaydedildi.

1 Haziran
İktidar, birçok salgın kısıtlamasını kaldı-

rırken ‘normalleşme’ sürecine girildiğini ve 
‘kontrollü sosyal hayat’ aşamasına geçildiğini 
açıkladı. Hekimler ise normalleşmenin normal 
olmadığını belirterek rehavete kapılmanın 
ikinci dalgaya sebep olacağını ifade etti.

27 Mayıs
*AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, 

Başbakan olduğu dönemde sosyal medya 
üzerinden hakaret ettiği öne sürülen CHP Ka-
rabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, 
gözaltına alındı. Koyurga, çıkarıldığı nöbetçi 
mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. 

8 Haziran
İBB, salgın sürecinde sahnelerden uzak 

kalan özel tiyatroları desteklemek için 56 
farklı tiyatro topluluğuyla ‘Sofita İzmir Proje-
si’ni başlattı.

11 Haziran
AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcı-

sı Emre Cemil Ayvalı, AKP ile FETÖ ilişkisine 
yönelik, “Darbeci Kemalistlerle FETÖ’yü bir-
birine kırdırmak suretiyle yol aldık” diyerek 
Fetö’nün siyasi ayağını itiraf etti. Ayvalı, 2018 
genel seçimlerinde AKP’nin İzmir Milletvekili 
adaylarından birisiydi.

14 Haziran
İBB Başkanı Tunç Soyer’in ‘üreticinin ürü-

nü dalında kalmasın’ diyerek başlattığı gönül-
lü meyve hasadı programı sayesinde Kemal-
paşalı kiraz üreticisi rahat bir nefes aldı. 459 
gönüllü dönüşümlü olarak Kemalpaşa’daki 21 
mahallede 95 üreticinin bahçesinde kiraz ha-
sadına katılarak çiftçiye destek oldu.

19 Haziran
AKP’nin baroların yapısını değiştirme 

planına karşı, Türkiye’nin dört bir yanından 
Ankara’ya doğru yola çıkan baro başkanları 
‘Savunma Yürüyüşü’ başlattı. 23 Haziran’da 
Ankara’nın girişinde bir araya gelen baro 
başkanlarına, polis yürüyüş engeli koydu ve 
bulundukları alanı barikatlarla çevirerek fiili 
gözaltı uyguladı. Çoklu baro sistemini ‘ihanet 
projesi’ olarak tanımlayan avukatlar ise dire-
ne direne ablukayı dağıttı. Ancak çoklu baro 
sistemini getiren kanun değişikliği, 2 Eylül’de 
yürürlüğe girdi.
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3 Temmuz
FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında 

dava açılan ve görevden uzaklaştırılan eski 
Urla Belediye Başkanı CHP’li Burak Oğuz, 6 yıl 
3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme he-
yeti Oğuz’un tutuklu bulunduğu 7 aylık süreyi 
de dikkate alarak tahliye kararı verdi. CHP, is-
tinaf ve temyiz süreçlerinde Oğuz’un aklana-
cağına inandığını açıkladı.

9 Temmuz
TOKİ, Karşıyaka’da bulunan kamuya ait 

‘Rekreasyon Alanı’ ve ‘Açık Spor Tesisi Alanı’ 
için ihaleye çıktı. Deniz kenarında bulunan 21 
bin 432 metrekarelik ‘Rekreasyon Alanı’, ismi 
açıklanmayan özel bir şirkete 51 milyon 900 
bin TL’ye satıldı. 10 bin 544 metrekare yüz 
ölçümüne sahip, ‘Açık Spor Tesisleri Alanı’ ise 
özel bir şirkete 60 milyon TL’ye satıldı. Karşı-
yaka Belediyesi, söz konusu alanların satın al-
maya güçleri yetmeyecek kadar büyük fiyata 
satıldığını açıkladı. Rant iddiaları ise günlerce 
gündemden düşmedi.

18 Temmuz
AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İBB’nin 

Süt Kuzusu paketlerinde yer alan gökkuşağı 
renklerine ‘subliminal mesaj’ diyerek ülkedeki 
düşmanlaştırma politikasına bir yenisini ekle-
di. LGBTİ+ haklarını ve İBB Başkanı Tunç So-
yer’i hedef alan AKP’li Dağ’a birçok kesimden 
tepki gelirken kendisine ülkedeki ‘dağ’ gibi bi-
rikmiş sorunlar hatırlatıldı.

25 Temmuz
CHP’nin ‘İktidar Kurultayı’ ismini verdiği 

37’nci Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğ-
lu, yeniden Genel Başkan seçildi. Kurultay’da 
Kılıçdaroğlu ‘İkinci Yüzyıla Çağrı Beyanname-
sini’ de açıkladı. İzmir’den Devrim Barış Çelik, 
Ednan Arslan, Rıfat Nalbantoğlu ve Selin Sa-
yek Böke PM’ye; Mahir Polat ise YDK’ya gir-
meyi başardı.

5 Ağustos
AKP’nin İstanbul Sözleşmesi’ni hedef 

alan söylemlerine karşı birçok kentte eylem 
yapan kadınlar İzmir’de de bir araya geldi 
ancak yürüyüş taleplerine Valilik’ten izin çık-
madı! Anayasal ve demokratik haklarını kul-
lanmak istediklerini söyleyen kadınlara polis 
çok sert müdahalede bulundu. 17 eylemci 
gözaltına alındı. ‘Kadına şiddete karşı’ eylem 
yapmak isteyen kadınlara, polisin şiddet uy-
gulaması büyük tepkilere neden oldu.

19 Ağustos
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl 

dönümünde yurt genelinde yapılacak etkin-
likler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafın-
dan 81 il valiliklerine gönderilen genelge ile 
yasaklandı. Kararın yok hükmünde olduğunu 
söyleyen İzmir Barosu, “Niyetinizi de gerici 
zihniyetinizi de biliyoruz. Zafer Bayramımızı 
halktan kaçırmanıza izin vermeyeceğiz” dedi. 
AVM’lerin açılmasını, kalabalık sınıflarda ya-
pılan üniversite sınavlarını ve Ayasofya’nın 
ibadete açılışındaki tedbirsizlikleri hatırlatan 
İzmir Barosu, AKP’nin milli bayramları zihin-
lerden silmeye çalıştığını ifade etti.
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23 Ağustos
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1926’dan 

1937’ye kadar yurt içi gezilerinde kullandığı 
Beyaz Vagon, 13 yıldır sergilendiği Alsancak 
Garı önünden ‘hava koşullarından olumsuz 
etkilenmemesi’ bahanesiyle kaldırıldı. Tarihi 
vagonun, daha sağlıklı ziyaret için gardaki 1 
No’lu kapalı perona taşınacağı belirtildi. Bazı 
İlçe belediyeleri, Beyaz Vagon’u koruyacakla-
rının sözünü vererek meydanlarda halkın zi-
yaretine açılması çağrısında bulundu.

29 Ağustos
CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresinde 

parti üyesi gençler, basın emekçilerine saldır-
dı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti saldırıyı sert dil-
le kınadı! CHP, olaylara karışan partilileri, kesin 
ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti. Ara-
lık ayında kararını açıklayan kurul ise geçici ih-
raç ve kınama cezasıyla yetindi. CHP İl örgütü 
ise disiplin kurulunun kararına itiraz etti.

4 Eylül
İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) Kovid-19 

salgınına karşı yoğun önlemler altında ‘Ak-
deniz’ temasıyla konuklarını 89’uncu kez 
ağırladı. 

1 Eylül
 İBB, kent içi motorlu taşıt trafiğini en aza 

indirme stratejisine uygun olarak; iç körfezde 
sefer yapan gemilerde ‘bisikletli yolculara’ 5 
kuruşa hizmet vermeye başladı.

22 Eylül
İBB, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu 

yıl 11’incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En 
İyi Uygulama Yarışması’nda dört ödül birden 
kazandı. 35 üye belediyenin 102 projeyle baş-
vurduğu yarışmaya 8 projesiyle katılan İBB; 
Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinde ‘İz-
mir’de Sosyal Mesafe ve Bisiklet Yolları’, Sağ-
lıklı Çevre kategorisinde ‘Tarımsal Tahmin ve 
Erken Uyarı Sistemi’, Sağlıklı Yaşam kategori-
sinde ‘Pandemide Ruh Sağlığımızı Koruyoruz’ 
ve Sosyal Sorumluluk kategorisinde ‘Halkın 
Bakkalı’ projeleri ile Jüri Özel Ödülü’nü aldı.

28 Eylül
İBB Başkanı Tunç Soyer, Kovid-19 sal-

gınının belediyeye olan faturasını açıkladı. 
Ulaşımda 259 milyon liralık hâsılat kaybı, 
genel bütçede 176 milyon liralık kayıp ve su 
gelirlerinde de yüzde 55’lik azalma olduğunu 
belirten Başkan Soyer, gelirlerdeki düşüş ve 
giderlerdeki artışın sonucunda pandeminin 
faturasının 1 milyar lirayı bulacağını ifade etti. 
Mevcut duruma rağmen yatırımların ve hiz-
metlerin aksamadan sürdüğünü vurgulayan 
Soyer, sağlık krizinin de ekonomik krizin de 
ciddi olduğunu kaydetti.
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30 Eylül
İBB Başkanı Tunç Soyer, özellikle deza-

vantajlı mahallelerin ihtiyaçlarına kısa süre-
de cevap verebilmek için Acil Çözüm Ekipleri 
oluşturdu. Soyer, kurulan Acil Çözüm Ekiple-
ri’nin belediyelerin rutin hiyerarşisi içerisinde 
hareket etmeyeceğini; tespit edilen yol, su, 
kanal, ulaşım, park gibi sorunların oluşturulan 
ekiplerle hızlı şekilde giderileceğini açıkladı. 
Muhtarlar ise çalışmaları gördükten sonra 
sorunların ilk kez bu kadar hızla çözüm bul-
masından mutluluk duyduklarını kaydetti. 
Öte yandan ekiplerin koordinasyonu İZBETON 
Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’ya verildi.

1 Ekim
Açıkladıkları Kovid-19 verilerinin gerçeği 

yansıtmadığı yönünde gelen eleştirilere yanıt 
veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, semptom 
göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların 
günlük verilere dahil edilmediğini itiraf etti. 
Koca’ya semptom göstermese de testi pozi-
tif olanların bulaştırıcı olduğu hatırlatılarak bu 
kişilerin de ‘pozitif vaka’ olarak günlük tabloya 
eklenmesi ve toplumun doğru bilgilendirilme-
si istendi.

4 Ekim
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenle-

diği kent tarihindeki ilk uluslararası maraton 
koşuldu. Burundi, Kenya ve Etiyopyalı atletler 
Maraton İzmir’e damga vurdu. Pandemi ön-
lemleri kapsamında getirilen kota nedeniyle 
yaklaşık bin kişinin katıldığı 42 ve 10 kilomet-
relik koşular kentte renkli görüntülere sahne 
oldu.

19 Ekim
Deprem ve benzeri afetler sonrası oluşan 

barınma sorununun çözümü için İBB öncülü-
ğünde gönüllülere ve belediye bünyesindeki 
hizmet gruplarına yönelik çadır kurma eğitimi 
verildi.

30 Ekim
Ege Denizi Seferihisar açıklarında saat 

14.51’de 6,9 büyüklüğünde deprem mey-
dana geldi. SAKOM’dan alınan bilgilere göre 
İzmir’de enkaz altından 116 yurttaşın cansız 
bedeni çıkarılırken 1 kişi ise Seferihisar’da or-
taya çıkan tsunamide suda boğularak vefat 
etti. Yıkılan 17 binanın tamamının Bayraklı’da 
olması yumuşak zemin, kaliteli malzeme kul-
lanılmaması gibi birçok tartışmayı da berabe-
rinde getirdi. 

1 Kasım

1 Kasım

Bayraklı’da yıkılan Doğanlar ve Rıza Bey 
apartmanlarına ilçe belediyesinin 2012 ve 
2018’de ‘çürük’ raporu verdiği ortaya çıktı. 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) 
İzmir Şubesi, deprem sonrasında gerekli eği-
timi almış deneyimli ekiplerle hasar tespit ça-
lışmalarına katılmak istedi. Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü ise olumsuz cevap verdi. İMO 
İzmir’in sürecin dışında tutulması ‘Deprem bi-
lançosu mu gizlenecek?’ tedirginliğine sebep 
oldu.
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2 Kasım
Türkiye’yi acıya boğan İzmir depremi 

sonrasında sıcak yemek, kuru gıda ve hijyen 
malzemeleri ile uyku tulumu yardımı yapmak 
isteyen pek çok kişi ve kurum İBB’ye başvur-
du. Pandemi sürecine damga vuran ‘Biz Varız’ 
kampanyası, ‘Askıda İyilik Var’ sloganıyla dep-
remzedeler için revize edildi. Hayırseverler, 
Biz İzmir ve Halkın Bakkalı sanal platformları 
üzerinden yardım yaptı. 

2 Kasım
Enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 

yaşındaki Elif Perinçek, umudun simgesi oldu. 
Elif bebeğin enkazdan çıkarılırken itfaiyecinin 
parmağını tutması, görenleri gözyaşlarına 
boğdu. Bu fotoğraf, sosyal medyada 2020 
yılının en çok paylaşılan fotoğraflarından biri 
oldu. 

3 Kasım
Depremde bilanço her geçen gün ağırla-

şırken 91 saat sonra mucize gerçekleşti ve 4 
yaşındaki Ayda Gezgin enkazın altından kur-
tarıldı. Ayda bebeğin annesi Filiz Gezgin ise 
depremde vefat etti.

2 Kasım
İBB Başkanı Tunç Soyer, İzmir depreminin 

yaralarını sararken vefat edenlerin ailelerin-
den bir kişiyi belediyede istihdam edeceklerini 
ve kadro önceliği vereceklerini açıkladı.

4 Kasım
İBB Başkanı Tunç Soyer, deprem nedeniy-

le ev ihtiyacı doğan afetzedeler ile yardımse-
ver vatandaşı buluşturacak yeni bir kampanya 
başlattı. ‘Bir Kira Bir Yuva’ adıyla hayata geçi-
rilen dayanışma kampanyası için oluşturulan 
web sitesi üzerinden kira desteği vermek ya 
da boş durumdaki evini kullanıma açmak iste-
yenler bildirimde bulundu.

9 Kasım
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzunde-

re’de her birinde 56 daire bulunan 4 bloktaki 
224 konutun eksiklerinin giderildiğini ve ko-
nutların depremzedelere açıldığını duyurdu. 
Elektriği, suyu bağlanan, beyaz eşya ve mo-
bilyaları yerleştirilen daireleri bir yıl boyunca 
depremzedeler kullanacak. Depremzedeler 
dairelerden ayrılırken eşyaları da yeni evlerine 
götürebilecek.

12 Kasım
İBB tarafından depreme yönelik önlemleri 

bilimsel olarak ele almak üzere ‘İzmir Depremi 
Ortak Akıl Buluşması’ düzenlendi. Başkan Tunç 
Soyer, afetle mücadelenin yerelde başlayıp 
yerelde kazanılacağını belirterek İmar ve Afet 
Kanunlarının yeniden ele alınması gerektiğini 
söyledi. Soyer, etkin bir afet yönetimi için afet 
hukukunun belediyeleri temel alacak şekilde 
yapılandırılmasını istedi. Öte yandan buluş-
maya Bakanlık ve Valilik düzeyinden katılım 
sağlanmaması CHP’nin tepkisine neden oldu. 
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17 Kasım
İzmir, depremin yaralarını sarmaya ça-

lışırken Kovid-19 gerçeğiyle bir kere daha 
yüzleşmek zorunda kaldı. Kentteki vaka sayı-
larında ciddi artışlar gözlendi. İktidar, hekim-
lerin ‘karantina’ çağrılarına kulak tıkayınca 
İBB Başkanı Tunç Soyer ise çareyi İzmirlilere 
yaptığı ‘gönüllü karantina’ ricasında buldu. 
Öte yandan Soyer, belediyenin birçok alanda-
ki etkinliklerini geçici süreyle durdurduklarını 
açıkladı.

24 Kasım
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit To-

run, Menemen Belediye Başkanı CHP’li Ser-
dar Aksoy’un 16 Kasım tarihinde ‘kesin ih-
raç’ istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) 
sevk edildiğini bildirdi. Aksoy ise 18 Kasım’da 
CHP’den istifa ettiğini ancak belediye başkan-
lığına devam edeceğini açıkladı. 20 Kasım’da 
ise belediyeye düzenlenen yolsuzluk operas-
yonunda Başkan Aksoy, ‘zimmet’ ve ‘irtikap’ 
iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gö-
zaltına alındı. 24 Kasım’da da Aksoy dahil 11 
kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 Aralık
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 

İzmir’i ziyaret ederek depremzedelerle bu-
luştu. Belediye başkanlarından da bilgi aldı. 
Depremin yaralarının sarılması için belediye 
başkanlarının seferber olduğunu söyleyen 
Kılıçdaroğlu, “Açık ve net söylüyorum; İzmir 
Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyeler 
burada tarih yazdı. Kimsenin en ufak ihtiyacı 
göz ardı edilmedi” dedi.

8 Aralık
İzmir depreminin ardından depremzede-

leri ve onlara destek olmak isteyenleri bir ara-
ya getiren “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasında 
sona gelindi. Kampanya kapsamında taahhüt 
edilen kira desteği 42 milyon 649 bin liraya 
ulaştı. İBB Başkanı Soyer, dayanışma göste-
ren herkese teşekkür etti.

16 Aralık
9 Ekim’de İzmir’de 4 kişinin ölümüyle ülke 

gündemine gelen sahte içki, 17 Aralık itiba-
riyle 14 ilde 92 kişinin hayatını kaybetmesine 
neden oldu.

17 Aralık
Seçim yenilgilerini kabul etmeyip antide-

mokratik uygulamalara gitmekte hiçbir beis 
görmeyen AKP, Menemen’de de aynı yolu 
seçti. 1 Aralık’ta kura sonucu kaybettiği Me-
nemen Belediyesi Başkan Vekili seçimine iti-
raz eden AKP, bir hukuk skandalıyla seçim so-
nucunu iptal ettirdi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz 
Yücel, “Seçim sırasında kuranın yöntemine ve 
şekline herhangi bir itiraz olmadı. Bu konuda 
tutanak ve dilekçe de yok. Hatta bu yöntemi 
onlar önerdi. Kura işlemi yasaya ve mevzuata 
uygun şeffaf şekilde yapıldı.” dedi.

13 Aralık
İklim krizinin neden olduğu düzensiz 

yağışlar, kuraklık, nüfus artışı ve salgın sü-
recinde artan su kullanımı İzmir’de susuzluk 
tehdidini gündeme getirdi. Uzmanlar suyun 
etkin ve doğru kullanımı için uyarılarda bu-
lunurken İBB Başkanı Tunç Soyer de herkesi 
‘Su krizi kapıda’ diyerek tasarrufa davet etti. 
Ayrıca Soyer, İzmir’in 2019 yılı verilerine göre; 
suyun yüzde 72’sinin tarımda, yüzde 18’inin 
sanayide, yüzde 10’unun da evlerde tüketil-
diğini kaydederek tarımsal üretimdeki su kul-
lanımını azaltacak alternatifler üreteceklerini 
vurguladı.
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“Biz siyasetle zenginleşen 
siyasetçilerden değiliz.  
Kentin merkezindeki otobüs garajının plazaya 
çevrilmesine izin veren siyasetçilerle, yeşil alan 
planını değiştirip müteahhitlerle iş birliğinde gökdelen 
diken siyasetçilerle, sayın cumhurbaşkanına 
‘bu şehre ihanet ettik’ 
dedirten düzenlemeleri yapan 
siyasetçilerle ilişkimiz olmaz,  
onlara benzemeyiz. Bizim bu tür siyasetçilerle 

hiçbir benzerliğimiz yoktur. Biz hangi 
parayla mutlu oluruz biliyor 
musunuz? Eşinden şiddet gören 
kadın iş buluyorsa, kendi ekmeğini 
kazanıyorsa biz onun aldığı maaşla 
mutlu oluyoruz. Midye dolma satan kadınlarımız 
var. Restoran açma hayalini kuruyorlar. Dereotlu, 
cevizli midye yapmaya başladılar. O midyeden 
alınlarının ak sütüyle kazandıkları paradan mutlu 
oluyoruz. Cebine giren haksız kazançla 
mutlu olan siyasetçilerden değiliz 
çok şükür. Siyasette yarışacaksak bunu 
performans üzerinden yapalım. Siyaset bir kenti 
dönüştürme sanatıysa gelin birlikte yapalım. Bu 
şehrin insanları icraat üzerinden 
yarışanları takdir eder ve haklarını 
teslim eder. Bu şehir ve güzel insanları 
buna değer. Mevlana’nın güzel bir lafıyla bitireyim:  

Bizi bilen bilir bilmeyen de
kendi gibi bilir”
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âşık 

2 0 2 0 ’ d e 
ertelemek zorun-

da kaldığınız kişisel 
bir planınız var mıydı? 

 Hayır yoktu. Artık kişisel 
bir plan yapmıyorum. Tüm mo-

tivasyonumuz, İzmir’in sorunlarıy-
la başa çıkmaya ve krizler sonrasında 

da hayalini kurduğumuz şehri yaratmaya 
dair. Bundan da hiç şikayetçi değilim

2020’de okuyup etkilendiğiniz ve önerece-
ğiniz kitap ya da kitaplar var mı?

  Evet, bir tanesi Stefan Zweig’ın ‘ İnsanlığın Yıl-
dızının Parladığı Anlar’ kitabı. Bundan çok etkilen-
dim.  Çünkü insanlık tarihinin dönüm noktalarından 
seçmeler, bunların arkasındaki insanların iradele-
rini, kararlılıklarını ve yaşadıkları talihsizlikleri ama 
sonunda ortaya koydukları başarıları anlatıyor.  İn-
sanlık tarihinin değişmesine yol açan kilometre taşı 
olayları çok iyi anlatıyor. Çok etkileyici bir kitaptı.

İkincisi de Amin Maalouf’un ‘Uygarlıkların Ba-
tıı’ adlı son kitabı. Bu da Doğu Akdeniz’in nasıl bir 
güç kaybı yaşadığını ve medeniyetlere öncülük 
edebilecek bir noktadan nasıl gerilediğini anlatan 
çok önemli bir kitap. Bir tür otobiyografi aslında. 
Amin Maaouf’un kendi yaşadıkları üzerinden or-
taya koyduğu önemli bir hafıza tazelemesi. Orta 
Doğu coğrafyası ile ilgili yakın dönem tarihini anla-
tan çok kıymetli bir kitap.

2020’de sizi en çok yoran şey ne oldu? 

Hem dünya, hem ülkemiz hem kentimiz çok sı-
kıntılı bir yılı geride bırakıyor. Pandemi ve ardından 
gelen depremde dayanışma ile ortaya çıkan başarı 
hepimizindi. Destansı bir dayanışmayla pandemi 
ve deprem felaketlerinin büyük tahribatını hızla gi-
derirken, yaraları sarıp, acıları paylaşırken, hala sığ 
siyasi amaçlarla yapılan seviyesiz saldırılara yoru-
lup üzüldüğümü söyleyebilirim. Ama bunlar başa-
rı yolumuzda asla engel olmadı, bundan sonra da 
olmayacak. 

İzmir’e âşık 
İzmir ile şanslıyım
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2020’de sizi en çok heyecan-
landıran / umutlandıran şey ya da 
şeyler ne oldu?

Elbette bu dayanışma seferliği 
oldu. Keşke bizi birleştiren şey sa-
dece acılar olmasa. Ama yaşayarak 
bir kez daha tecrübe ettik ki bizi bir 
arada tutan Anadolu’nun o kadim 
kültürü hala çelik gibi sağlam.

2020’de tamamlanmasından 
ya da ilerlemesinden memnun 
olduğunuz Büyükşehir projeleri 
neler?

En başta Narlıdere metrosunu 
söyleyebilirim. Çünkü pandemiye 
ve depreme rağmen hiç duraksa-
madan, takvim hiç şaşmadan , büt-
çesi hiç şaşmadan yoluna devam  
etti. Bütün bu süreçte 10 bin met-
renin üzerinde yani 10 kilometre 
tünel kazıldı. Öngörüldüğü tarihte 
bitecek. Sürecin devamı için gere-
ken 125 milyon Euroluk finansman 
yaratılarak süreç devam etti. Bu-
nun dışında Opera binamızın inşa-
atının devam ediyor olması ve Buca 
Metrosu için oluşturduğumuz 490 
milyon Euroluk  konsorsiyum beni 
memnun eden  projelerimiz oldu.

2020’de ertelenmesine en 
çok üzüldüğünüz proje ya da et-
kinlikler neler?

Masal Evleri projemizin İz-

mir’in dört bir yanına dağılması 
konusundaki hızımızın pandemi 
engeliyle kesilmesinden üzüntülü-
yüm. Yani istediğimiz sayıda Masal 
Evi’ni hayata geçiremedik. Çocuk-
larımız ve gençlerimiz için istediği-
miz sayıda spor alanı yaratamadık. 
2021’de bunları telafi edeceğimize 
inanıyorum.

Yeniden normale döndüğü-
müzde yapmayı en çok özlediğiniz 
şey ya da şeyler neler? 

Çok daha fazla vatandaşımızla 
beraber olmak, esnafımızla, üre-
ticimizle daha sık buluşmak. Arka 
mahallelerdeki vatandaşlarımızla 
daha çok beraber olmak, daha çok 
vakit geçirmek, onların derdini din-
lemek ve yerinde çözüm üretmeye 
çalışmak. 

Bir konuşmanızı Mevlana’nın 
“bizi bilen bilir, bilmeyen kendi 
gibi bilir” sözü ile tamamladınız 
ve bu konuşma çok yankı uyan-
dırdı. Sizi bilmeyen ama bilmek 
isteyenler varsa, kendinizi birkaç 
cümle ile nasıl tanıtırsınız?

Bu memlekete aşık, İzmir’e 
aşık ve onu değiştirme-dönüştür-
me gücü verilmiş bir şanslı in-
san olarak tarif edebilirim. En 
önemli meziyetimin empa-
ti, ortak aklı hakim kıl-
maya çalışmak oldu-

ğunu düşünüyorum. Demokrasinin 
doğduğu yer, hatta ‘kalesi’ olan bu 
kenti bu özellikleriyle geleceğe ta-
şımak, hem refahı büyütmek hem 
de refahın adil paylaşımını sağla-
mak için  canla, başla, aşkla çalışan 
bir insan olarak tanımlayabilirim.

Bir yılı daha geride bırakır-
ken, önce 2020, sonra Cumhuri-
yet’in 100. yılını kutlayacağımız 
2023 için mesajınız ne olurdu? 
Nasıl bir yeni yıl, nasıl bir ikinci 
yüzyıl hayal ediyorsunuz?

Çok daha fazla umut taşıyarak 
giriyorum 2021’e. Bu umutların 
gerçekleşeceği bir yıl ve Cumhu-
riyetin demokrasiyle daha güçlü 
bir biçimde taçlandıracağı bir  yeni 
yüzyıl hayal ediyorum. Bunun 
için de bütün İzmirlilere çok 
güveniyorum. İzmirlilerle 
beraber bu yolculu-
ğu sürdürmekten 
büyük gurur ve 
mutluluk du-
yuyorum. 

Bütün 
İzmirlilere 

güveniyorum
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RAKAMLARLA. . .

SOYER’İN 550GÜN 
SUNUMUNDAN NOTLAR

F. Altay-Narlıdere Metrosu için 
125 milyon Euro finansmanla 8 bin 
769 metre tünel açıldı. 13.5 km ve 
11 istasyondan oluşacak Üçyol-Bu-
ca Metrosu’nda ise ihale süreci 80 
milyon Euro ön finansmanla başladı. 
11 km’lik Çiğli Tramvayının ihalesi 
yapıldı.  

451 yeni otobüs alındı. 31 adet İz 
Taşıt çalışmaya başladı. 200 yeni durak 
eklendi.

2 yeni feribot alındı, sefer ara-
lıkları yolcu gemilerinde 15 daki-
kaya, arabalı vapurda 20 dakikaya 
düşürüldü.

150 bisiklet, 70 tandem bisiklet 
alındı; 15 bisiklet istasyonu, 175 park 
yeri oluşturuldu. 

2,7 milyon ton sıcak asfalt dö-
küldü, 4 milyon 562 bin metrekare 
sathi kaplama yapıldı, 2 milyon 285 
bin metrekare kilit parke taş döşen-
di, 18 km yeni bağlantı yolları, 750 
km ova yolları yapıldı. 40 km bisiklet 
yolu yapıldı.

550.6 km içme suyu hattı yapıldı. 
38 adet sondaj kuyusu açıldı.

60.6 km yağmursuyu hattı, 
255.8 km kanalizasyon şebekesi ya-
pıldı.

100 bin hanenin elektriğini ürete-
cek kapasiteye sahip Tıbbi Atık Tesisi, 
günde 20 bin ton atık sterilizasyonu 
gerçekleştiriyor. 

112 bin 350 metrekare park ala-
nı yenilendi.

2019’da 9 bin 555, 2020’de 81 bin 
620 metrekare yeni park alanı yaratıldı.

43 üretici kooperatifinden 206 
milyon 957 bin 484 TL’lik alım ya-
pıldı.

Pagos, Kültürpark ve Buca Kasap-
lar Üretici Pazarlarında, 39’u tarımsal, 
13’ü kadın olmak üzere 52 üretici koo-
peratifinin ürünleri yer aldı.

Halkın Bakkalı’nın 6 yeni şubesi 
açıldı.

Tire, Kiraz ve Bergama Kooperatif-
lerinden ‘Süt Kuzusu’ projesi kap-
samında 19 milyon litre süt alına-
rak İzmirli çocuklara dağıtıldı.

36 bin 234 üreticiye 770 bin 
meyve ve zeytin fidanı dağıtıldı.

450 bin nergis çiçeği soğanı, 75 bin 
salep yumrusu, 40 bin lavanta fidesi 
dağıtıldı.

459 gönüllü 95 üreticinin kiraz 
hasadını tamamladı.

2 yeni kadın sığınma evi açıldı.

0-5 yaş arası 4 bin 379 anneye 
ulaşım kartı desteği sağlandı.

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 
40 bin adet bot ve mont, 17 bin adet 
kırtasiye kartı dağıtıldı.

Pandemi sürecinde 150 ton 
hayvan maması dağıtıldı. 

Pandemi döneminde, kişi başı 400 
TL nakdi yardım 40 bin kişiye ulaştırıldı. 
70 bin adedi bağış olan 222 bin gıda 
paketi dağıtıldı. 

Pandemi döneminde 2 bin 100 
ton sebze meyve 10 ilçede vatanda-
şın kapısına götürüldü.

4 milyon 657 bin 808 maske üre-
tildi, 6 milyon 750 bin maske dağıtıldı. 
Şehrin bir çok noktasına maskematikler 
konuldu. 

5 milyon kişilik çorba, sıcak ye-
mek, kumanya ve pide dağıtımı ya-
pıldı.
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zamanın
i ç i n d e

“Ne içindeyim zamanın, 
Ne de büsbütün dışında; 
Yekpare, geniş bir anın
Parçalanmaz akışında” *

Öncekilerden kötü bir yılı 
daha geride bırakıyoruz. 
Piyasacı düzenin; neo 

liberal politikaların dünyayı tüke-
tişine bağlı olarak küresel boyutta 
sorgulandığı, bir anlamda kendini 
de tükettiği bir zamanın içindeyiz. 
Kendimizi ve sevdiklerimizi koru-
ma içgüdüsüyle her şeyin dışında 
kalmaya çalışarak şimdilik gündelik 
kurtuluşlarla mutlu oluyoruz. Ah-
met Hamdi’nin dediği gibi yekpare 
geniş bir anın parçalanmaz akışın-
da çırpınan kurbanlarız. Aralık ayı-
nın son günlerinde yine suçu giden 
yıla keserek umudumuzu gelecek 
yıla bağladığımız iyimser ve kaderci 
cümleleri sarf etmeyen var mı? “Bir 
bitse artık bu yıl”, “2020 bi git artık 
ya bi git…”, “Gelen gideni aratma-
sa bari”, “inşallah 2021 yepyeni bir 
sayfa olacak”…

“Bir su yılı denebilirdi geldi geçti 
Üstünde durmuyorum 
Terledim, bulanık baktım 
Ne varsa kendiliğindendi 
Hemen hemen evden çıkmadım” 

Edip Cansever’in dizeleri gibi 
felaketleriyle birlikte üzerimizden 
kendiliğinden geldi geçti 2020. Ne 
varsa kendiliğindendi. Pandemiyle 
birlikte hepimiz zorunda kalmadık-
ça hemen hemen evden hiç çıkma-
dık. En azından çıkmamaya çalıştık. 
Hastalananlar terledi bulanık baktı, 
hastalanmayanlar da kendiliğinden 
gelen afetlerin, salgının kötülükle-
riyle baş başa bırakıldılar. İktidarın 
çözüm aramak yerine yüzünü kade-

re dönerek ‘bir kulluk sınavı’ olarak 
tanımladığı salgının geçmesi için 
dua ve sabır önermesiyle kendi ken-
dimize kaldık. Salgınla mücadeleyi 
sadece iktidarın çıkarlarını koruyan 
yandaş zenginleri koruyacak ted-
birler ve gece yarılarında açıklanan 
acayip uygulamalarla yönetenlerin 
ekonomisi “şahlandığında” hasta-
lıktan değilse çaresizlikten bulanık 
baktı insanlarımız. Şimdi umudu-
muz yeni gelen yılda. 

Zeynep Altıok Akatlı
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“Her şeyi yazarım da zama-
nı yazamam – o yazar çünkü beni” 
der Oruç Aruoba. 2020 onu da aldı 
bizden. Yaşamı anlamak ve kötü-
yü iyiye çevirmek, değiştirmek için 
bize ilham verecek nice dizesi ve dü-
şüncesiyle yaşayacak elbet sevgili 
Oruç. Evet karamsar olmak için her 
türlü sebebimiz var. Salgınla birlik-
te iktidarın İslamcı, gerici baskısını 
kelimenin hakkını veren fiziksel ve 
manevi şiddete maruz kalarak his-
settiğimiz emek karşıtı, ayrımcı po-
litikalarla başa çıkmaya çalışırken 
bir de can kaygısıyla sınanır olduk. 
Sevdiklerimizi kaybettik. Gelecek 
kaygısıyla buhrana düştük. 

Oysa ‘zamanın dışında kalma-
mak’ kendi elimizde. O yüzden yılı 
kapatırken ben yüzümü Nilgün Mar-
mara’ya dönerek “Arınalım, arınalım 
artık yolsuzluklarından şu densiz 
yeryüzünün kalık çirkefinden; sevgi 
yazısıyla!” dizeleriyle karşılayalım 
isterim yeni gelen yılı. 

2020’yi tek bir kelimeyle tanım-
la deseler ben “dayanışma” derdim. 
Bize dayatılana boyun eğmeyen in-
sanların dayanışmayla direnişinden 
öğrenilecek çok şey var. Geleceği-
mizi de kendi elimizde tuttuğumuzu 
fark etmeliyiz. İyinin farkında ol-
mak ve yayılmasına katkıda bulun-
mak için kötüye boyun eğerek gün 
kurtarmakla kendi etrafımızdaki 
çemberi daraltırız ancak. Aşının bu-
lunmasıyla kesif karanlığın içinde 
bilimin ışığı parladı. Aşıyı bulanlar 
tevekkül etmediler değil mi? Bugün 
“bilim kurulu” kararlarıyla sermaye-
darı koruyan bir yandan da bilimi be-
nimseyen, gerçeğin peşinden giden 
hekimlerin meslek örgütünü kapat-
maya çalışan iktidar aşı vaatleriyle 
siyaset yapıyor. Ülke gündemi bu 
kadar yakıcı sorunla dopdoluyken 
tuhaf bir ısrarla sivil toplum örgüt-
lerinin faaliyet alanlarını yasakla-
mak, kapatmak için torba yasa için-
de zor maddeleri koydukları kanun 
teklifinin meclise getirilme sebebi 
iktidarın bu dayanışmayı güçlendi-
ren, örgütleyen ve yaygınlaştıran 
tüm yapılardan rahatsızlık duyması. 

Sivil toplum örgütleri yanı sıra yerel 
yönetimler de sosyal devlet açığını 
kapatabilmek için hizmet alanla-
rını genişleterek sosyal adalet ve 
eşit yurttaşlık ilkeleri çerçevesinde 
kamucu ve katılımcı yönetim örne-
ğiyle sivil dayanışmayı buluşturan 
başarılı çalışmalar yaptılar. Bir an-
lamda görevini yapmayan iktidarın 
yıkımına çare olmak için çalışan sol, 
sosyalist ve sosyal demokrat yerel 
yönetimlerin yılı oldu 2020. Öyleyse 
31 Mart seçimlerinden sonra kay-
bedilen yerel gücü etkisizleştirmek 
için de bir yasa uydurulmalıydı, öyle 
de yapıldı. 2020’de iktidarın tüm fa-
aliyetleri günü ve gücü kurtarmak 
oldu. Yalnız bırakılanlarsa zengin 
fakir ayırmayan salgının müşterek 
korkusuyla müşterek direniş ve da-
yanışma ruhunu, toplumun geçmiş 
hafızasında yeri olan yardımlaşma 
bilincini uyandırdılar. 

2020 sınavını en zorlu veren 
kentlerden biri İzmir oldu. 2019’da 
yaşanan büyük yangın felaketinin 
ardından pandemiyle mücadele 
eden kent 116 can kaybına sebep 
olan 7.0 şiddetinde bir deprem ya-
şadı. İzmir Büyükşehir belediye 
başkanı Tunç Soyer görevi devral-
dığında “Sosyal demokrat beledi-
yeciliği geliştirebilmek için ‘kentsel 
ittifakları’ ve ‘toplumsal müşterek-
leri’ içeren ‘yeni bir kent hukuku’ 
inşa etmemiz gerekiyor. Bu hukuk 
kamu kurumları, sivil toplum ör-
gütleri ve tüm toplumsal kesimleri 
kapsayan çok geniş bir ortak aklı 
ve güçlü bir katılımı içermeli, şef-
faf olmalı. Yeni bir sosyal demokrat 
belediyecilik anlayışını, şüphesiz 
dönemin koşullarından azade dü-
şünemeyiz.” diyordu. Kadim kül-

türlerin buluşma noktası olan; çok 
sesli, çok renkli, çok nefesli İzmir’in 
kültürel değerlerinin dünyayla bu-
luşması, inovasyon, teknoloji, bilim 
ve sanattan beslenerek yerel de-
ğerleriyle doğasına, çevresine sahip 
çıkan, kucaklayan bir şehir olarak 
gelişmesi için çalışırken tüm önceli-
ğini kriz belediyeciliğine odaklamak 
durumunda kaldı. Devletin yurttaş-
lara güvence sunmadığı, güven ver-
mediği, eşit davranmadığı süreçte 
sosyal devletin eksikliği en ağır 
şekliyle hissedilirken kamucu, eşit 
gücünü yardımlaşmadan alan hızlı 
ve sonuç odaklı çalışmalarla sayısız 
haneye, yurttaşa ulaşıldı. Pandemi 
sırasında yardımları yasaklayan ve 
vatandaştan IBAN üzerinden destek 
isteyen hükümet, depremde da ye-
rel yönetimin ekiplerini alana sok-
mamak, afet üzerinden siyasi rant 
sağlamak için zor kullanarak hizmet 
ve dayanışmanın önünü kesmek is-
tiyordu. Depremin ardından bölgeye 
ilk kurulan 500 belediye çadırının, 
stk yardım standlarının kaldırılması 
talimatı verildi. Yardımın da tekeli 
olduğunu böylece öğrendik. Enkaz-
dan kurtarılan bedenleri taşıyan 
sedyelerin kurtarıcı ekibin elinden 
çekiştirildiği, iyiliği kötülükle sa-
hiplenmek için sınır tanımayanları, 
ekranlara yansıyan utanç anlarını 
ömrümüz oldukça unutmayacağız, 
unutamayacağız. 

Deprem sürecinde arama, kur-
tarma ve yardım faaliyetlerinde 
büyükşehir belediyesi ekipleri ve 
itfaiyeciler yok sayıldı. Çalışmaları 
engellendi. Hatta kimi yerde tartak-
landılar alan dışına atıldılar. Oysa 
48 saatte Büyükşehir Belediyesinin 
hızla devreye aldığı Bir Kira Bir Yuva 

2020’yi tek bir kelimeyle tanımla deseler 
ben “dayanışma” derdim. Bize dayatılana 
boyun eğmeyen insanların dayanışmayla 

direnişinden öğrenilecek çok şey var.
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uygulaması aracılığıyla 21 milyon kira yardımı 
ve Halkın Bakkalı aracılığıyla 17 milyon bağış 
toplandı. Kısaca 48 saatte Ankara’dan valiliğe 
gönderilen 24 milyon TL yardımın çok üstünde 
destek sağlandı. 

Yaşadığımız eşit ve adil olmayan düzenin 
kaderimiz olmadığını kaynakları adil kullanarak 
tüm köy ve mahallelere ulaştırmaya kararlı yerel 
yönetimlerin çabaları ve yurttaş bilinciyle bu gü-
nümüze derman olduğumuz gibi geleceğimize de 
sahip çıkabileceğimizi hissettiriyor. 

Çayda akan su gibi, çölde esen yel gibi 
İşte bir günü daha kayboldu ömrümün. 
Ben ben oldukça iki günün gamını bir çekmem. 
Biri geçip giden gün biri gelecek gün.**  

Gönül isterdi ki aydın kimliği, sanata ve bil-
giye bağlılığı, insancıl kimliğiyle Tunç Soyer’in 
İzmirimiz’den ülkemizin her köşesine mutluluk, 
eşitlik ve barışın yayılması için yerelden ulusla-
rarası kültürel kaynaklara kucak açan, bir günü 
kurtaran değil geleceği kuran vizyonundan ya da 
İzmir’in güzelliklerinden, tarihinden, sanattan 
bahsedeyim.  Ama yaşam damarlarına rant için 
göz koyulmuş, özgür ve bir arada yaşama kültürü 
nedeniyle açıkça hedef alınan bu güzelim kentin 
gündemi 2020 de başkaydı. Günün gamını çeki-
yoruz çekmesine ama geçip giden günün pasını 
silip atacak iyilikleri yakamıza iliştirip gelecek 
günümüze, umudun rüzgârına duralım derim. 

Son sözü İzmirli şair Metin Altıok’a bırakayım;
“Ömür boyu tarayıp ördüğüm şu zamanı,
Benden sonra başıboş ortalıkta bırakma.
Ki sessizce büyürken depreşik yalnızlığı,
Sallansın kurdelesi hiç olmasa başında.”

2020 Aralık / Urla 
*Ahmet Hamdi Tanpınar

**Ömer Hayyam

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer baş-
kanlığında iktidarın yanlış politikalarıyla bitme 
noktasına gelen tarımın ve üreticinin yerelde güç-
lendirilmesi için teşvik ve destek çalışmalarını Hal-
kın Bakkalı projesiyle başka bir boyuta taşıyarak 
pandemi ve deprem sürecinde yardımlaşma ağını 
ve kaynakları genişletmeyi başardı. İzmir’in farklı 
semtlerinde halka doğal ve sağlıklı ürünleri uygun 
fiyatla ulaştırmak amacıyla kurulan Halkın Bakkalı 
şubeleri online erişimle pandemi sürecinde 220 bin, 
deprem sonrası ise 20 bin gıda paketinin ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırılmasına vesile oldu. Pandeminin ilk 
dalgasında dağıtılan 220 bin gıda paketinin 71 bini 
yurttaşlar tarafından gelen bağışla 150 bin paketi 
ise belediyemizin kooperatiflerden aldığı ürünlerle 
hazırlandı. Bu süreçte kooperatiflere 30 milyon TL 
destek sağlandı. Deprem sürecinde ise Halkın Bak-
kalı’ndan 122 bin gıda kolisi, 140 bin hijyen pake-
ti yanı sıra buzdolabı, çamaşır makinesi, set üstü 
ocak, yatak, baza, uyku tulumu ve sıcak yemek de 
halkın bakkalı aracılığıyla yurttaşların bağışlarıyla 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yine pandemi süre-
cinde seyyar Pazar uygulamasıyla 2.100 ton seb-
ze ve meyve 10 ilçede yurttaşların kapısına teslim 
edildi. Süt Kuzusu projesi ile 30 İlçe, 591 mahalle’de 
159.000 çocuğa 12.461.048 litre süt dağıtımı ya-
pıldı. Bu süreçte alım yapılan kooperatiflere 65 mil-
yon TL destek sağlandı. Deprem sürecinde Bir Kira 
Bir Yuva programıyla 2 bin 337 kişi ye toplam 23 
milyon 370 bin TL tutarında yardım sağlandı. 

Pandemi sürecinde uzaktan eğitim zorunlulu-
ğu oluştuğunda eğitimin aksamaması için ihtiyaç 
sahibi ve depremzede vatandaşlarımıza tablet ve 
bilgisayar dağıtımı yapıldı. İzmir’in her yerinde her-
kesin aynı imkânlarla yaşaması, yoksulluğun ve 
eşitsizliğin azalması, istihdamın gelişmesi amacıyla 
çalışan Meslek Fabrikası üzerinden 12 kurs merke-
zinde 91 branşta 450 kurs olanağı sağlanan 4.500 
kursiyer meslek sahibi oldu. Bu merkezlerde pan-
demi sürecinde maske üretimine geçildi. 4 milyon 
567 bin 808 maske üretildi ve toplamda 6 milyon 
750 bin ücretsiz maske dağıtıldı.

Pandemi sürecinde 40 bin 62 kişiye, 17 bin 795 
bin TL, deprem sürecinde evi ağır hasarlı 472 kişi’ye 
4milyon 720 bin, orta hasarlı 1540 kişi’ ye 7 milyon 
700 bin TL olmak üzere  toplam 2012 depremze-
deye 12 bin 420 TL yardımla toplamda 2020 yılında 
42 bin 74 kişiye 30 bin 215 TL nakdi yardım sağlan-
dı. Askıda fatura uygulaması ile İzmirliler 1 milyon 
229 bin 284 TL tutarında toplam 13bin 878 adet su 
faturası ödeyerek ihtiyacı olana destek sağladılar. 
Sağlık çalışanlarını da unutmayan İzmir Büyükşehir 
ücretsiz toplu ulaşım, konaklama ve otopark deste-
ği verdi. Sokaktaki hayvanları da unutmayan bele-
diyemiz sadece pandemi sürecinde 150 ton mama 
ile besleme yaptı.

Bir anlamda görevini 
yapmayan iktidarın 

yıkımına çare olmak için 
çalışan sol, sosyalist ve 
sosyal demokrat yerel 

yönetimlerin yılı oldu 2020.
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İZMİR’DE
KİM KİMİ

DÖVECEK?

Tunç Soyer’i benim 
için değerli kılan 
özellik, en basit 
anlatımla: Tunç 

Soyer, “İzmir gibi” 
bir başkan. Soyer, 
İzmir’in bir kişiye 
indirgenmiş hali.
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Ateş İlyas Başsoy

İzmir gelecekte ya köhne bir 
anlayışın kurbanı olup kabuğuna 
çekilecek ya tüm Türkiye’ye “el ele 
olursak beraberce kazanırız” diye 
haykıran bir başarı sembolü olacak.

31 Mart 2019 seçimlerinde 
İstanbul ve Ankara’nın ka-
zanılması, İzmir’i “en büyük 

CHP’li kent” olmaktan “kurtardı”. Kurtardı 
diyorum, çünkü bu paye bazen (hatta ge-
nellikle) başa bela oluyordu. İktidar CHP ile 
ilgili eleştiriler getirirken söze önce İzmir’le 
başlıyordu. Kocaoğlu bu nedenle çok çekti…

İstanbul ve Ankara’da partiler deği-
şirken, İzmir’de “belediye başkanı” değişti. 
İzmir’e çok hizmet vermiş ve bana göre Tür-
kiye genelindeki ve tarihindeki en başarılı 
belediye başkanlarından biri olan Aziz Ko-
caoğlu tekrar aday gösterilmedi ve yerine 
Tunç Soyer aday gösterildi.

Tunç Soyer seni nasıl parti ayrımı 
yapmadan seviyorsa; sen de Tunç 
Soyer’i parti ayrımı yapmadan sev, 
siyasi görüşün ne olursa olsun, 
yerelde Soyer’i sahiplen. 

Kim aday gösterilse kazanacağı için, İzmir’deki seçim kam-
panyası Tunç Soyer aday gösterildiği anda bitmişti bir bakıma. Bu 
süreçleri uzun uzun anlattığım kitabım “Hepimiz Aynı Belediye 
Otobüsündeyiz” aralık ayının başında çıktı. Kitapta anlattıklarımı 
burada tekrar etmeme gerek yok.
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Karşılıklı anlayışın kenti… Hani o çirkin, tepeden 
bakan, kibirli sözcük var ya: “Hoşgörü”… İzmir’de 
kimse kimseyi hoş görmüyor, herkes herkese saygı 
gösteriyor; İzmir bu nedenle çok hoş görünüyor.

Tunç Soyer benim için bunların hepsi. O tıpkı 
İzmir gibi dışa açık, üst düzey yabancı dil biliyor. İş 
hayatından, ticaretten anlıyor. Maaş almış ve maaş 
ödemiş; fatura almış ve fatura kesmiş. İzmir gibi ki-
bar, temiz, nazik; öte yandan İzmir gibi kültürlü, ön-
görülü ve çağdaş. Kendi değerler hiyerarşisi çok net 
olsa da hayata farklı bakanlara karşı hiçbir toptancı 
fikri yok. Hayatımda dindar insanlara bu kadar gö-
nülden sevgi duyan hiçbir dindar insan görmedim 
örneğin. Soyer “ağzı laf yapan siyasetçi”den çok, 
“dinlemesini bilen bir aydın”… Bildiğimiz siyasi ka-
lıpların çok ötesinde (dışında değil, ötesinde), dün-
yaya Batılı bir sosyal demokrat, hatta bir sosyalist 
gibi bakıyor. Ve İzmir gibi keyifli. Hayatı ciddiye al-
manın, biraz da hayattan keyif almak, gülmek, şa-
kalaşmak, belki nara atmak, bazen dans etmek de-
mek olduğunu biliyor. Onun gülüşü kalıpları yıkıyor. 
Çevremizde tornadan çıkmış gibi örneklerini gör-
düğümüz, renksiz, tatsız, tuzsuz (çünkü cahil, çün-
kü çapsız, çünkü görgüsüz) “siyasetçi modeli”ne hiç 
benzemiyor.

Ülkedeki yoksulluğun İzmir’i vurmaması 
mümkün değil. Tüm avantajlarına rağmen, İzmir’de 
(de) yaşayanların çoğu yoksul. İzmir sadece kendi 
çevre ilçeleri için değil, çevresindeki Manisa, Aydın, 
Denizli gibi iller için de ekmek kapısı. İzmir güç-
lüyse Ege güçlü. İzmir Türkiye’nin en çok göç alan 
kentlerinden ama garip şekilde buraya gelen 
göçmenler bir yıl içinde kendini “İzmirliyim” 
diye tanıtmaya başlıyorlar. Bir sihir. Başka 
kentlerde pek görülmeyen bir durum, 
örneğin İstanbul’da altmış yıldır ya-
şayan yetmişlik Sivaslılar var…

Tunç Soyer’e beş yıl önce ne söylediysem şimdi 
de aynısını söylüyorum: “Senin yoldaşın İzmir’in arka 
sıraları olsun. İzmir’in çarpık arka sokaklarını sahiplen. 
Orada ne cevherler, ne muhteşem gençler, ne büyük bir 
enerji var… 1950’lerde korkunç kentsel gelişim kararla-
rıyla nüfusun yüzde 90’ının denizle ilişkisini koparmış-
lar. Bu kenti tekrar denizle buluştur. İzmir’in bereketi 
yoksullara ekmek ve özgürlük getirsin. İzmir’in arka sı-
raları da dev parklarla, endüstriyel tasarımla ve bilimsel 
tarımın bereketiyle tanışsın.”

Tunç Soyer benim için tüm bunları yapacak olan 
veya yapılması için kentin enerjisini ortaya çıkartacak 
olan kişi: Dev makineyi ateşleyecek buji…

İzmir’de bir değişim kaçınılmazsa, bu değişimin başında 
Tunç Soyer olmalı diyenlerden biriyim. Bunu da rüzgâr Soyer’e 

döndükten sonra değil, beş yıldır, en ters rüzgarlarda ve kendi adı-
ma ciddi riskler alarak söyledim.

Tunç Soyer’i benim için değerli kılan özellik, en basit anlatımla: Tunç 
Soyer, “İzmir gibi” bir başkan. Soyer, İzmir’in bir kişiye indirgenmiş hali.

Benim için İzmir, Türkiye’nin lokomotifi, gurur ve umut kapısı. İzmir bir model, 
Batı’ya ve Akdeniz’e açılan bir pencere, “Doğu”nun en güzel limanı… Atatürk, “Ordu-

lar ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri” derken, şimdilerde bize sadece Ege gibi gelen İzmir’i 
gösteriyor. Atatürk’ün “ileri” sözü, savaştan sonra küllerinden doğan bir ülkenin “ilerleme” 

sembolü olarak yaşıyor. Ülkenin ekonomi modeli, tarım politikaları, ihracat ve ithalat kural-
ları İzmir’de belirleniyor, “iktisat kongresi” için İzmir seçiliyor, tıpkı ülkenin en büyük vitrini olan 

“fuar”ın İzmir’de kurulması gibi… İzmir laiklik demek, ne mutlu. Sokakta güvenle yürüyen kadınlar ve 
pervasızca atılan kahkahalar demek. Üzüm suyu ile sarhoş olup, deniz suyu ile ayılmak demek İzmir…
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Soyer’in hataları, yanlış-
ları olabilir. Bunların çoğu hata 
değil “taviz”dir aslında. Siz ar-
kasında durdukça çıkar grup-
larına karşı, daha güçlü olur. 
O zaman “hata” görünümlü 
“taviz”ler de azalır. Bunu ya-
pacak olan, ona güç verecek 
olan sizlersiniz; en arka sıra-
dan başlayarak, tüm İzmirliler.

Başlığı, biraz da dikkat 
çeksin diye “kim kimi döve-
cek?” yaptım. Gerçekte kimse 
kimseyi dövmesin; İzmir de, 
ülkemiz de şahsi çıkarlar gö-
zetmeyen kadrolarca el ele 
kalkınsın isterim. Bunun yolu 
birlik olmaktan geçiyor. İz-
mir’de “Tunç Devri” bu birlik 
güçlendikçe daha fazla his-
sedilecek. Başkanınıza sahip 
çıkın.

Çünkü Soyer kolayına kaçmıyor, kaç-
mayacak… Ucuz siyasi nutuklar atan ve 
kutuplaşmayı körükleyen “İzmir tüccarları” 
gibi davranmıyor ve davranmayacak. Tunç 
Soyer, belki CHP seçmeninden bile önce 
AKP seçmenini kucaklıyor ve kucaklaya-
cak. Çünkü AKP seçmenlerinin büyük bö-
lümü “arka sırada” oturan işçi sınıfı. AKP 
seçmenlerin çoğunluğu bizim canımız. Biz 
onları kucakladıkça, kutuplaşmadan güç 
alanlar eriyip gidecekler.

İzmir, “kentine sahip çık”. Tunç Soyer’i 
dövmek isteyen, haydut, hak yiyici, bencil 

bir kesim var. Çok az bunlar. İçlerinde her 
partiden insan bulabilirsiniz. Çok azlar ama 
konum ve para itibari ile çok güçlüler. Bun-
ların Soyer’i incitmesine, onun yolculuğunu 
bozmasına engel ol.

Tunç Soyer seni nasıl parti ayrımı yap-
madan seviyorsa; sen de Tunç Soyer’i par-
ti ayrımı yapmadan sev, siyasi görüşün ne 
olursa olsun, yerelde Soyer’i sahiplen.

İzmir gelecekte ya köhne bir anlayışın 
kurbanı olup kabuğuna çekilecek, ya tüm 
Türkiye’ye “elele olursak beraberce kazanı-
rız” diye haykıran bir başarı sembolü olacak.

Elbette böyle parlak bir insanın dostları kadar 
düşmanları da olur. Tıpkı şeytanın Prada giymesi 
gibi, esas düşmanların birçoğu da dost gibi görünür. 
Yan gelip yatmaya alışmış bir bürokrasi, “iş çıkartan” 
bir yeni başkanı başarısız kılmak için zımni bir anlaş-
maya kolayca varabilir.

Bu nedenle bu yazıyı, bu mektubu, İzmir’in muh-
tarları, manavları, öğrencileri, kuaförleri veya emekli 
teyzeleri için yazdım. Kurtuluş onların elinde… İzmir, 
“kendine sahip çık”.

Sadece AKP veya siyasi rakipleri değil, CHP’li 
olduğunu söyleyen bazı dar kadrolar da Soyer’in ba-
şarılı olmasını istemiyor. Bu o kadar açık ki… Benim 
İstanbul’dan gördüğümü İzmirliler haydi haydi görü-
yordur… 

1971 Bursa 
doğumlu ileti-
şimci, yazar ve 
matemat ikç i . 
Bir dönem Bir-
Gün Gazete-
si’nde yazdı. 
Basılan ilk 

kitabı 1994 tarihli Yüksek 
Volüm’dür. Seçme sınavlarında ma-
tematik sorularını çözme yeteneği-
ni geliştirmek üzerine yazdığı ÖSS 
Matematikte 20 Soru Garanti adlı 
kitabıyla dikkat çekti. 2008’de bası-
lan Reklamcı Nedir?, 2011’de bası-
lan AKP Neden Kazanır? CHP Neden 
Kaybeder? adlı kitapları çok satanlar 
listesine girdi. Yirmi yıldır Diyalo-
jik İletişim, Yeni Kentliler, Sevginin 
Kökeni ve Dönüştürücü Gücü gibi 

konulara çalışıyor. Reklam Yaratıcı-
ları Derneği Başkanlığı yaptı, Türki-
ye Zeka Vakfı genel kurul üyesidir. 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2019 
yerel seçimlerinde başta İstanbul ve 
Ankara olmak üzere 11 büyükşehir 
belediyesinin kazanılmasını sağlayan 
kampanyanın başkanlığına Ateş İlyas 
Başsoy’u getirdi. Başsoy; yerel yö-
netim kampanyalarının alışılageldiği 
üzere seçim öncesi birkaç reklam ve 
birkaç sloganla sınırlı kaldığında ba-
şarılı olamayacağını söyleyerek çok 
sayıda seçim bölgesinde kampan-
yaları ekibiyle birlikte yürüttü. Yerel 
seçimlerdeki tarihi başarıdan sonra 
Başsoy’un ‘Seveceksen Radikal Sev’ 
ve ‘Hepimiz Aynı Belediye Otobü-
sündeyiz’ isimli kitapları büyük yankı 
uyandırdı.

ATEŞ İLYAS BAŞSOY KİMDİR?
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kafamda 
kentsel 

dönüşümler

İşte İzmirlinin 
kafasındaki 

kentsel 
dönüşüm 

bilinmezlerinin 
cevapları 
bu kadar 

açık ve net.  
Tunç Soyer 
çok önemli 
hamleler 

ile kentsel 
dönüşümün 
önünü açmış 
durumda…  

Özgür Coşkun

ve İzmir

Son zamanların en çok akılda 
kalan parçası…

İkiye On Kala seslendi-
riyor: Kafamda kentsel dönüşümler…

Yıllarını gazetecilik mesleğine 
vermiş biri olarak benim gibi binlerce 
İzmirli’nin kafasında da kentsel dönü-
şüm var.

Nüfusu 4 milyonu geçen bu koca 
kentte kentsel dönüşüm nasıl ve 
neye göre olacak soruları birbirini ko-
valıyor…

Akdeniz’in incisi de olsa, gökde-
lenler ardı ardına yükselse de hala 
dönüşümünü tam olarak sağlayama-
mış bir kent İzmir.

Peki, bu kentte kentsel dönüşü-
mü kim nasıl yapacak ya da yapıyor?

En önemlisi de yerinde kentsel 
dönüşümü… Herkesi memnun ede-
rek... Hak kaybına ve her iki tarafı da 
zarara uğratmadan yapmak… Başka 
örneği de yok Türkiye’de.

Bu sorulara yanıt bulmak için en 
doğru adres olan, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire 
Başkanlığı’nın kapısını çaldım.

Aldığım yanıtlarla kentteki kent-
sel dönüşüm atağına, İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi’nin bu konudaki müca-
delesine şahit oldum.

Başkan Tunç Soyer ve ekibi, kent-
sel dönüşüm konusuna büyük önem 
veriyor…  Son depremden sonra ne 
kadar haklı oldukları da bir daha gö-
rüldü…

Kentin 6 bölgesindeki 248 hek-
tarlık alanda adeta yeniden yaşam 
başlamış durumda.

Üstelik Tunç Soyer’in stratejik ve 
kritik hamlesi ile kentsel dönüşüme 
İzmir Büyükşehir’in güçlü sermayeli, 
önemli şirketlerinden İzbeton da ka-
tılmış durumda… Böylece uzun sü-
redir durağanlaşmış süreç yeniden 
hızlanmış.

İzbeton’un ihalelere katılımı, hem 
vatandaşa hem müteahhit firmalara 
güven ve garantörlük sağlamış.

Gelin İzmir’de neler yapıldığına 
birlikte bakalım…

İşte Büyükşehir Belediyesi Kent-
sel Dönüşüm Dairesi’nin kentteki 
kentsel dönüşümü nasıl ve neye göre 
yaptıklarının tüm detayı:
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“İzmir’in kentsel dönüşümün-
de iki aşama var. Biri ön hazırlık 
diğeri de yapım aşaması. Diğer il-
lerden ayrılma noktamız da bu. Ön 
hazırlığı belli prensipler üzerinde 
yürütüyoruz. Münferit dönüşümler 
olmayacak, sadece yapı değil alt-
yapı da dönüşecek. Yaptığımız işleri 
de böyle planlıyoruz. Bu planlamayı 
bütünden yapıyoruz. Bu planlama-
yı hayata geçirmek için inşaatları 
etaplıyoruz. Üç kriterimiz var, birin-
cisi uzlaşma, ikincisi yerinde dönü-
şüm, üçüncüsü de belediye garan-
törlüğü…

Şu an fiilen 6 bölgede 248 
hektar alanda çalışmaları sürdü-
rüyoruz. Konak’ta Ege Mahallesi, 
Karabağlar’da Uzundere, Karşıya-
ka’da Örnekköy, Gaziemir Emrez, 
Çiğli’de Güzeltepe’de. Çiğli projesini 
hazırladık ama pandemi sürecinde 
daha tanıtmadık kamuoyuna. Ora-
da İletişim ofisimiz var. Her bölge-
de iletişim ofisimiz var. Hem hak 
sahibi birebir bilgi alıyor, hem tek-
nik kadromuz çalışıyor. Bilgilendir-
me, her türlü belge temini, talepler 
orada alınıyor. Bir yandan da hak 
sahipliği tespitine dönük ölçümle-
ri yapıyorlar. Kendi veri tabanımızı 
oluşturuyoruz. Kentsel tasarım ya-
rışmasıyla da mimari konut tiplerini 
oluşturuyoruz. Veri tabanı ile bunlar 
bir araya gelip bunlar oturduğu za-
man artık kentsel tasarım projesi 
ortaya çıkmış oluyor. Kişilerin inşaat 
hakları, proje maliyetleri neyse on-
ları belirliyoruz. Projeyi vatandaşa 
sunmaya dönük uygulama esasla-
rını belirliyoruz. Bununla ilgili Meclis 
karar alıyor. Karar geçtikten sonra 
artık başkanımızın katılımıyla ka-
muoyuna tanıtıyoruz.

Biz 4 bölgede yapım aşama-
sındayız. Bu ihalelerde belediyenin 
kendi adına aldığı bir şey yok. Biz 
burada sadece hakem rolü görü-
yoruz. Bu çalışmalarda belediyeye 
kalan hiçbir şey yok. Müteahhit ve 
ev sahibi kapsamında garantör rolü 
oynuyor belediye… Bu çalışmayı ta-
mamladığımız 4 bölge var. Uzunde-
re’de 2 proje, Örnekköy’de 1 proje. 
Bunların teslimini yaptık. Toplam 

960 bağımsız birim teslimini ger-
çekleştirdik. Ege Mahallesi’nde kat 
karşılığı ihalemizi yaptık, ihaleyi 
alan firma çalışmalara başladı. Yine 
Örnekköy’de 2. etabın ihalesini yap-
tık, müteahhitlere yer teslimi yapıl-
dı buralarda da. Bizim aslında şu an 
yaklaşık 6 bin bağımsız birimimiz 
var, ihale aşamasına gelen. Bütün 
bu ihalelerimiz kat karşılığı esası ile 
hazırlanmış durumda. Piyasa ko-
şullarına bağlı olarak teklif almak-
ta sorun yaşadığımız etaplar var.  
Başkanımız da bu noktada ‘Piyasa-
yı daha fazla beklemeye gerek yok 
eğer teklif alamıyorsak biz belediye 
şirketleri ile bu işi yaparız’ dedi ve 
bu noktada şu an için İzbeton dev-
reye girdi. 

Ege Mahallesi ve Örnekköy’de 
de ihalelere girdi İzbeton ve proje-
lerimize ilgi arttı. Depremden son-
ra konunun önemine ve aciliyetine 
binaen meclisin oybirliği ile aldığı 
kararla Örnekköy’deki 2 etap pro-
tokol yoluyla İzbeton’a devredildi. 
Örnekköy’de 4 imar adasını kapsa-
yan yaklaşık 1000 bağımsız birim-
lik protokol imzaladık İzbeton’la ve 
İşi kat karşılığı İzbeton yaptıracak. 
Taahhüdümüzü İzbeton’un yerine 
getirmesi vatandaşa daha da güven 
veriyor, bizi de rahatlatıyor.

Ne vatandaş yüklenicinin 
oyuncağı olmalı, ne de yüklenici iyi 
niyetle iş yaparken orada bir tane 
hak sahibinin oyuncağı olmamalı. 
Bu bizim farkımız. Bu zaman alıyor 
ama tüm kent dokularını çözüyor. 
Bu anlamda da projelerin hazırlığı 
tespitleri zaman alıyor. Biz artık işin 
meyve kısmındayız, bunları almaya 
çalışıyoruz.

Bir de bizim dönüşüm 
modelimizde şunu da ek-
lememiz lazım. Biz bu 
insanlara kira yar-
dımları yapıyo-
ruz. Geçici is-
kân hakkı 
tanıyo-
r u z . 

Ayrıca inşaat etaplarımızı yaparken 
hepsini birden silip süpürmüyoruz. 
Kendi evinde yaşantısını sürerken 
inşaatlar devam ediyor. Onun alt-
yapılarını organize ediyoruz. Hiçbir 
şekilde müteahhitle karşı karşıya 
bırakmıyoruz. Muhatap biziz, ga-
rantör biziz. Özellikle kendi kendine 
dönüşemeyecek bölgeleri belirle-
miştik, buralarda yapıyoruz. Bir de 
kendi kendine dönüşebilecek yer-
lerimiz var. Gültepe bunun bir ör-
neğidir. Karabağlar’ın belli bölgeleri 
örneğidir. 

Şu anda Büyükşehir Belediye-
miz 1000 konutu vatandaşa teslim 
etti, yaklaşık 1.300 tanesinin yapımı 
devam ediyor. 3000 konutla ilgili de 
belediye şirketleri üzerinden hızlı 
bir inşaat süreci başlatıyoruz. İzbe-
ton’un devreye girmesiyle birlikte 
de bu alanlarla da uzlaşma talepleri 
arttı. Öngörümüz şu, 2023’e kadar 
inşaatları başlatmak ve bu havayı 
yakalamışken uzlaşmaları yürüt-
mek…”

İşte İzmirlinin kafasındaki kent-
sel dönüşüm bilinmezlerinin cevap-
ları bu kadar açık ve net.  Tunç Soyer 
çok önemli hamleler ile kentsel dö-
nüşümün önünü açmış durum-
da…  

Bu modelin CHP’nin 
diğer belediyelerine 
de örnek olacağını 
düşünüyorum.
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Türkiye’ye
örnek oldu

‘BİRÇOK DESTEK 
GÖRDÜK’

Pandemi sürecinde sağlık 
çalışanlarının çok zor koşullar-
da ve kendi yaşamlarını da riske 
atarak hizmet vermeye çalıştı-
ğını söyleyen İzmir Tabip Odası 
Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, süreç 
içinde ulaşım, barınma, koruyu-
cu ekipmanlar gibi birçok konuda 
belediyelerden destek gördük-
lerini aktardı. Büyükşehir’in Kriz 
toplantılarında dayanışma içinde 
olduklarını ve kendilerine birçok 
imkânın sunulduğunu da kayde-
den Çamlı, Kovid-19’un meslek 
hastalığı bile kabul edilmediği bir 
dönemde sağlık çalışanları adına 
bir park ve anıt yapılması çabası-
na girilmesinin duygulandırıcı ol-
duğunu da kaydetti. 30 Ekim’de-
ki İzmir depreminin ardından da 
yerel yönetimle koordinasyon 
içinde olduklarını söyleyen Çamlı, 
önerilerinin dikkatle yerine geti-
rilmeye çalışıldığını ifade etti.

Depremzedelerin çadır kent-
ten kalıcı barınma alanlarına geçi-
şinin 1 ay gibi kısa sürede olması 
sebebiyle Büyükşehir’i tebrik et-
mek gerektiğini vurgulayan Çamlı, 
bütün sınırlamalara rağmen hızlı 
refleks göstermenin İzmir kamu-
oyundan da takdir topladığını be-
lirtti. 

‘İKTİDARA GİDEN YOL’
Devrimci İşçi Sendikala-

rı Konfederasyonu (DİSK) Ege 
Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise 
emek açısından bakıldığında Bü-
yükşehir’le olan ilişkilerin çok iyi 
yürüdüğünü söyleyerek çalışma 
koşullarında ve haklar konusunda 
adil bir paylaşım olduğunu ifade 
etti. Pandemi sürecinde de Bü-
yükşehir’in sendikaları dinlemesi-
nin kenara atılamayacak bir konu 
olduğunu kaydeden Sarı, “Kenti 
yöneten bir belediye başkanı, 
kentin diğer organlarıyla yine bu 
kent ve halkı için mücadele hattı 
kurdu. 

YAĞIZ BARUT

İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Tunç Soyer, Kovid-19 
salgınının Türkiye’de görülmesiy-

le birlikte ‘kriz belediyeciliği’ adını ver-
dikleri bir uygulamaya geçti. Kentteki 
sağlık, ekonomik ve sosyal sorunlara 
anında çözüm bulmak için yeni bir ya-
pılanma modelini uygulamaya koyan bu 
anlayışın içerisine meslek örgütlerinin, 
sivil toplum kuruluşlarının (STK) ve sen-
dikaların temsilcileri de dahil edildi. Bu 
kapsamda oluşturulan Kriz Yönetim Üst 
Kurulu’na destek veren temsilcilere sü-
recin nasıl işlediğini ve İzmir’deki yapılan 
çalışmaları sorduk.

      İ z m i r ’ d e k i
  yönetim anlayışı 

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı
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Süreç içinde gıda kam-
panyası gibi ciddi dayanışma 

ağları kuruldu. Depremde de bu 
dayanışmanın ne kadar önemli oldu-

ğunu bir kez daha gördük. Bu anlayı-
şın önümüzdeki dönemde de devam 
edeceğine inanıyoruz. İnsanlar, ku-
rumlar ötekileştirilmeden aynı zemin 
içinde yer alırsa önümüzdeki süreci 
daha da güçlü atlatacaktır” açıklama-
sında bulundu. “Vatandaşa giden her 
gıda kolisinin üzerinde ‘İzmir halkının 
hediyesidir’ yazması bile başlı başına 
herkesi bu işin içine katma düşünce-
sidir” diyen Sarı, bu anlayıştan vaz-
geçilmediği takdirde özgürlüklere ve 
demokrasiye atılan her adımın güçle-
neceğini ve 2023 yılındaki demokra-
tik iktidara gidişin yerelden kurulma-
ya başlayacağını söyledi. 

‘SEÇİMDE KARŞILIĞI 
OLACAK’

Büyükşehir’in kriz belediyeci-
liğine dair kurduğu koordinasyon 
masasının, vatandaşla belediye ara-
sında doğrudan köprü görevi gör-
düğünü söyleyen KESK’e bağlı Tüm 
Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başka-
nı Buse Engin, sorunların etkisini 
azaltmak için ortak akıl amacıyla ku-
rulan bu mekanizmanın çok işlevsel 
olduğunu ifade etti. Bu sayede akla 
gelmeyecek en ufak sorunlara bile 
akılcı çözümlerin getirildiğini, eksik 
düşünülen noktalarda ise herkesin 
birbirini tamamladığı bir anlayışın ol-
duğunu söyleyen Engin, son dönem-
de belediyedeki yönetim şeklinde ve 
karar alma sürecinde köklü değişik-
liklerin olduğunu vurguladı. “Bazı 
şeyleri eksik ya da hatalı bilebiliriz 

ama söylediğimiz şeylerin dikkate 
alındığı, katılımcı demokrasinin işle-
tildiği bir dönem gördük. ‘Ben bilirim’ 
anlayışının tam tersi bir anlayışla 
yönetiliyoruz. Bunun da seçimlerde 
bir karşılığı olacağını düşünüyorum” 
diyen Engin, yerele dair sundukları 
taleplerin karşılığı olduğunu açıkladı.

‘İYİ BİR SINAV VERİLDİ’
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan 

Yücel ise meslek örgütleri ile beledi-
ye arasındaki iş birliğinin birçok soru-
nun çözümünü kolaylaştırdığını ifade 
etti. Yurttaşların yaşadığı sorunları 
siyasi malzeme haline dönüştürme-
den her türlü çabayı ortaklaştırma-
nın çok değerli bir iş olduğunu söy-
leyen Yücel, “Büyükşehir yönetimine 
teşekkür ediyorum. Çünkü salgının 
başından itibaren meslek örgütle-
riyle kriz toplantıları gerçekleştirdi, 
önerilerimizi aldı ve mümkün olan 
en kısa sürede hayata geçirmeye 
çalıştı. Yapamadıkları şeyleri neden 
yapamadıklarıyla ilgili açıklamalarda 
bulundu. Bunu çok değerli bir girişim 
olarak görüyoruz” dedi. Sivil toplum-
la bağ kurmanın irade gerektirdiğini 
ve iktidarın ‘ben yaptım oldu’ anlayı-
şına karşılık yerelde tam tersi bir an-
layışın olduğunu söyleyen Yücel, “Bu 
konuda Tunç Soyer’in çok doğru bir 
irade sergilediğini düşünüyorum. Bu 
gerçekten bir yönetme anlayışı ve 
bakış biçimi. Türkiye’nin siyaset sah-
nesinde önemli bir değişiklik yaratıl-
dı. Kentliye söz hakkı tanıyan, onlar-
la birlikte hareket etmeye çalışan bir 
anlayış, Türkiye’nin uzun zamandır 
ihtiyaç duyduğu tutum olarak karşı-
mıza çıkıyor” dedi.

‘TÜRKİYE’YE ÖRNEK 
ANLAYIŞ’

İzmir Kent Konseyi Başkanı 
Seniye Nazik Işık da önerilerinin 
karşılık bulmasından ve dikka-
te alınmalarından dolayı çok 
memnun olduklarını belirterek 
Büyükşehir’deki yönetim anla-
yışı ve çalışma şeklinin Türki-
ye’de pek rastlanmadık bir örnek 
oluşturduğunu vurguladı. “Bü-
tün dünyada insanlar seslerini 
duyulmasını ve önerilerinin alın-
masını istiyor. ‘Bana eşekten dü-
şeni getir’ derler, yani yaşayanın 
bilgisine dayalı olan ihtiyaçları 
alabilmek ve uzlaşma ortamın-
da ilerlemek çok değerli” diyen 
Işık, Türkiye’nin artık kutuplaş-
madan yorulduğunu, ortak akıl 
yürütmeyi ve çözümleri birlikte 
bulmayı öne çıkaran yapıların 
bu siyasi yorgunluğu aşmakta 
ilham vereceğini ifade etti.

“Kenti yöneten belediye başkanı, kentin diğer 
organlarıyla yine bu kent ve halkı için mücadele 

hattı kurdu. Süreç içinde gıda kampanyası gibi 
ciddi dayanışma ağları kuruldu.”

Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Buse Engin

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel

İzmir Kent Konseyi Başkanı 
Seniye Nazik Işık
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‘KOMŞUSU AÇKEN  
TOK YATAMAYAN  

KADİM KÜLTÜRÜN  
İNSANLARIYIZ’

‘Dayanışmayı
Canlandıralım’

Koronavirüs salgınından 
ekonomik olarak et-
kilenen ihtiyaç sahibi 

aileler için İzmir Büyükşehir Bele-
diye (İBB) Başkanı Tunç Soyer’in 
çağrısıyla başlatılan ‘Biz Varız’ 
dayanışması, 2 Mayıs Cumartesi 
günü İz Gazete’nin öncülüğünde 
yapılan ve 7 saat kesintisiz olarak 
canlı yayınlanan ‘Dayanışmayı 
Canlandıralım’ kampanyası ile 
büyüdü.

İhtiyaç sahipleri ile yardım-
severler arasında köprü olan ve 
dayanışma ağını büyütmeye ça-
lışan İBB’ye önemli bir desteğin 
geldiği kampanyada zor günlerin 
ancak dayanışma ruhuyla atlatı-
labileceği vurgulandı. Türkiye’nin 
birçok farklı şehrinden olduğu 
gibi farklı ülkelerden yurttaşlar da 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını 
istedikleri gıda paketlerini Halkın 
Bakkalı’ndan (www.halkinbakka-
li.com) alarak kampanyaya des-
tek verdi. Kampanya kapsamında 

yardımseverler tarafından 25 bin 
695 gıda paketi satın alındı.

Tarihi Havagazı Fabrika-
sı’ndan aktarılan canlı yayının 
sunuculuğunu ise ünlü sanatçı-
lar İlkay Akkaya, Levent Üzümcü, 
Onur Akın ile birlikte 26. Dönem 
CHP İzmir Milletvekili Zeynep 
Altıok ve gazeteciler Misket Dik-
men, Seçkin Öner, Ümit Kartal 
yaptı. Canlı yayının teknik hazır-
lığını ve desteğini ise Medyatek 
Prodüksiyon üstlendi.

Türkiye’nin farklı şehirlerin-
den ve yurtdışından aydınların, 
sanatçıların, gönüllülerin bağ-
landığı ve her kesimden insanın 
bir araya geldiği tarihi canlı yayı-
nın konukları arasında İzmir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer ile birlikte birçok İzmir ilçe 
belediye başkanları ve milletve-
killeri de yer aldı. Sanatçılar Onur 
Akın ve İlkay Akkaya canlı yayın 
süresince şarkıları ile keyifli daki-
kalar yaşattı.
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‘DAYANIŞMA BÜYÜMELİ’
“İçim içime sığmıyor çok heyecan verici bir birliktelik” 

diyerek konuşmasına başlayan Tunç Soyer, kampanyanın 
ne kadar önemli olduğundan söz etti. İzmir’i dayanışmanın, 
demokrasinin, birlikteliğin kalesi olarak tanımlayan Soyer, 
kampanya sayesinde yerel basının da ne kadar kıymetli 
olduğunu bir kere daha anlaşıldığını ifade etti. Seçim kam-
panyası süresince İzmir’in arka sokaklarına, mahallelerine 
ulaşacaklarını söylediğini hatırlatan Soyer, “İzmir’in ürettiği 
değeri adil bir biçimde paylaşmadan hiçbirimiz huzurlu ya-
şayamayız. Bizler komşusu aç iken tok yatamayan kadim 
kültürün insanlarıyız. Arka sokaklardaki ihtiyaç sahibi insan-
larımıza ulaşmayı dert edindik” diye konuştu. Kampanyaya 
emek veren herkese teşekkür eden Soyer, bu dayanışma 
sayısının ve farkındalığın arttırılması gerektiğini anlattı.

LİVANELİ: TUNÇ 
BAŞKAN’LA ÖVÜNÜYORUZ

Yayına bağlanan ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, İzmir’in her 
zaman olduğu gibi yine güzel şeylere imza attığını belirterek, 
“Siz Türkiye’yi umutlandırıyor, muhteşem işler yapıyorsu-
nuz. İzmir, Türkiye’nin en büyük ihtiyacı olan tarım gibi hayati 
bir konuda devrim yapıyor. Türkiye’ye model olacak bu çalış-
maların İzmir’den başlaması çok güzel. Tunç Başkan’la övü-
nüyoruz. Çok güzel işler yapıyor. Kültür, tarım, belediyecilik 
müthiş. Hepinizi kutluyorum” dedi. CHP’li belediyelerin yar-
dımlarının pandemi döneminde iktidar tarafından engellen-
mesine de tepki gösteren Livaneli, “Ben aslında hâlâ halkın 
bu duruma nasıl onay verdiğine şaşırıyorum. Halkın ekme-
ğini neden kesiyorsunuz. Bu ne dine ne yurttaşlığa sığmaz; 
insafsızlıktır. Bütün insanlığı tehdit eden bir şey karşısında 
el ele vermekten daha doğal ne olabilir? Biz de dayanışmayı 
seven bir ülkeydik. Gerçekten bugün iktidarın engellemeleri-
ne hayret ediyorum ama belediyelerimiz gerçekten çok gü-
zel işler yapıyorlar” dedi. Livaneli yayında Nazım Hikmet’in 
Şeyh Bedrettin Destanı şiirinden de bir bölüm okudu.
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‘TÜRKİYE’YE ÖRNEK 
OLDUNUZ’

Bu kampanyayla emeğin ve dayanışmanın ne 
olduğunun bütün Türkiye’ye gösterilmiş olduğunu 
söyleyen yazar ve şair Sunay Akın; bundan sonra do-
ğayla bir arada yaşayan, üreten, beyindeki duvarla-
rı yıkan özgür bir dünyanın var olacağını ifade etti. 
Akın, “Her şey çok daha güzel olacak. Bizi tekrar kim-
se mağaralara hapsedemez, zincirleyemez. Sevgiyle 
omuz omuza yaşadığımız, tüm ayrımların ortadan 
kalktığı bir dünyayı yaratacağız” dedi. Tarım, üretim 
ve toprak politikalarında Tunç Soyer’in hayallerini 
gerçekleştirdiğini ifade eden Sunay Akın, “Bugün 
İzmir’desiniz ama aslında bütün insanlığın geleceği 
için çalışıyorsunuz. Ne güzel artı değerler ürettiniz ve 
bunu dayanışmaya dönüştürdünüz. Önemli olan in-
sana değer vermek ve dayanışmaktır. Sosyal devlet 
anlayışının öneminin öne çıkacağı bir dünyaya gidi-
yoruz ve siz bunu zaten İzmir’de çok iyi yapıyorsu-
nuz” diye konuştu.

‘DAYANIŞMAKTAN BAŞKA 
ÇIKAR YOL YOK’

Gazeteci Nevşin Mengü ise yaptı-
ğı konuşmada dayanışma olmadan bir 
yere varılamayacağını, paylaşmaktan 
başka da çıkar yol kalmadığını dile ge-
tirdi. Mengü, “Bu dönemde üretmenin 
de önemini anladık. ‘Dışarıdan daha 
ucuza alıyorsak o zaman dışarıdan ala-
lım’ gibi bir anlayışın salgınla beraber 
kırıldığını gördük. Çünkü, bütün ülkeler 
kendini kapattı. Demek ki 2020 yılı olsa 
bile bir başımıza kalabiliyoruz ve bu 
yüzden kendi kendimize yetmemiz ge-
rekiyor. Umarım bundan sonra devlet 
politikaları buna göre şekillenir.” diye 
konuştu. Mengü, ayrıca Koronavirüs 
günlerinde fırsattan istifade edilerek 
orman alanlarının talan edilmesine de 
değinerek tepki gösterdi. Mengü son 
olarak, “Başlattığınız kampanya çok 
güzel, umarım herkes bu güzel daya-
nışmaya katılır. İmece ruhunu yeniden 
hatırlattınız” ifadelerini kullandı.
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‘DAYANIŞMA 
YOKSA HAYATTA 

KALAMIYORUZ’
Tiyatro, sinema ve dizi 

oyuncusu Berkan Şal 
ise “İçinde bulundu-

ğumuz bu salgın 
günlerinde evlerde 
kaldığı için herke-
se teşekkür ediyo-
rum. İnanıyorum ki 
bu zor günleri sev-

gi, saygı ve daya-
nışma ile hep birlikte 

atlatacağız. Bir anlamda 
da gördük ki evlerimizde 

her şey olsa bile dayanışma ol-
madığı takdirde biz insanoğlu 

olarak hayatta kalamıyo-
ruz. Buradan İzmir Bü-

yükşehir Belediyesi’ne 
ve İz Gazete’ye yap-
tıkları bu anlamlı 
kampanya için te-
şekkür ediyorum” 
dedi.

‘BİRBİRİMİZE 
İYİ BAKALIM’

Tiyatro ve dizi 
oyuncusu Yüksel Ünal, 

salgınla birlikte ortaya çı-
kan ‘sosyal mesafe’ kavramı-

nın aslında insanları kalbi duygular 
açısından daha da yakınlaştırdığını 
ifade ederek, “Anladık ki bizim ara-
mızda güzelmiş hasret” dedi. Ünal, 
herkesi duygulandıran şu anısını 

paylaştı: “Çok uzun yıllar önce rah-
metli anneannem sobayı yakmak 
için kullandığımız yanmış kibrit çöp-
lerini toplardı. Biz bugün idrak ede-
miyoruz ama 1930’lu 40’lı yıllarda 
çakmak, kibrit yok; kadınlar ocağını 
yakıyor, yemeğini pişiriyor, közünü 
saklıyor ve ertesi gün tekrar o közü 
alevlendirip kullanıyor. Hani İstiklal 
Marşı’nda ‘Sönmeden yurdumun 
üstünde tüten en son ocak’ dizeleri 
var ya işte buraya bağlanıyor. ‘Oca-
ğın sönsün’ diye bir beddua vardır 
ya o da buraya öykünür. Çünkü, oca-
ğın tütüyor olması orada bir hayatın 
devam ettiğinin habercisi aslında. 
Bir gün anneannem tarladan geli-
yor, bakıyor ki ocağı sönmüş, telaşla 
komşusundan köz istemeye gidiyor. 
‘Komşu komşunun külüne muhtaç’ 
sözünü hatırlatıyor bana. Annean-
nem bir de diyor ki; ‘Dört göz oca-
ğım var, ocaklardan biri yanarken, 
ötekini yakmak için neden bir daha 
kibrit çakayım. Yanmış çöpü tutuş-
turup diğer ocağımı yakıyorum.’ Ah 
güzel anneannem kibrit çöpünden 
tasarruf mu olur? Ama işte onların 
hikayelerini dinleyince anlıyorum ki 
kibrit çöpünden tasarruf olur. Kom-
şunun külüne muhtaç olduğumuz 
bir dönemde, hocam İbrahim Metin 
Baltacı’nın dediği gibi ‘kişisel bakım’ 
diye bir şey yok artık. Baktın mı he-
pimize birden iyi bakacaksın. O yüz-
den ‘kendine iyi bak’ devrini kapatıp 
‘birbirimize iyi bakma’ takviminin 
başlangıcındayız. Umarım yaşadığı-
mız bu sıkıntılı günler çok güzel bir 
takvimin miladı olur.”
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Bern
a Laçin

Bern
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sanslıyım ben
Izmir kızıyım
..

Enginar dolmasına taparım, kokoreç ve midye dolmaya bayılırım, 
gel gör ki gevrek deyince tek geçerim

1Kendinizi huzurlu hissettiği-
niz bir yer söyler misiniz?

Yalıkavak/Bodrum 

2Sevdiğiniz birini Ege’de ağır-
layacak olsanız nereye götü-

rürdünüz?

Eski Foça 

3 İzmir’in en sevdiğiniz özelliği 
nedir?

Hayatın tadına varmak ve anı ya-
kalamak bu şehrin ve insanının önce-
liği... Bu şehir insanın zamanı demle-
mesine olanak veriyor  

4 İzmir’in en sevmediğiniz 
özelliği nedir?

Çirkin yapılaşma 

5 İlham aldığınız kimse var 
mı?

Şu aralar Jane Fonda

6Favori sanatçınız kim?

Her zaman Yıldız Kenter

35 SORUDA BERNA LAÇİN: 
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İzmir, zamanı demlemenize izin veriyor

15Başınız hiç kanunlarla 
belaya girdi mi?

Kahkaha attım. Başım kanunla bela-
ya girmedi ama kanunları istediği gibi 
oynatmaya çalışanlarla davam hiç 
bitmedi.

16Okulu sever miydiniz?

Hala severim. Eğitim 
benim için hobi. Eğer yeni bir şey öğ-
renmiyorsam yaşadığımı hissetmi-
yorum. Çocukken de böyleydi hâlâ da 
böyle.

17Bağımlılıklarınız var mı?

Bağımlı olmuyor bün-
yem çok ilginç. Bağımsızlığa bağımlı 
olmaktan galiba :)

18En sevdiğiniz yemek 
nedir?

O kadar boğazına düşkün biriyim 
ki bu soruya cevap vermek çok zor. 
Ama şu ara Şevket-i Boston bur-
numda tütüyor şöyle terbiyeli, mis... 
Bir de teyzemiz İzmir’den enginar 
dolması yapar yollar ki taparım... Bol 
kimyonlu kokoreç ve midye dolma-
ya da bayılırım. Gördünüz mü hepsi 
İzmirli sevdiğim lezzetler. Gel gör ki 
gevrek deyince tek geçerim.

7Hatırladığınız en kötü anınız nedir?

Babamın uçağı (pilotken) teröristlerce kaçı-
rılmıştı. Korkunç bir 48 saatti.

8Defalarca izleyebileceğiniz film var mı?

Casablanca

9En son hangi kitabı okudunuz?

Napoli Romanları serisi Elena Ferrante 

10Hayvan besliyor musunuz?

Evet bir köpeğim var; Maltese cinsi, rulo 
kağıt havlu ebatı bir şey, ismi Tonton

11Uzun romanlar mı kısa öyküler mi?

Güzel yazılmış her şey... İkisinin arası 
Novella ise en sevdiğim.

12Köşe yazılarını takip ediyor musunuz?

Bir göz atıyorum genele... En karşıt gö-
rüşte olduklarım dahil... Ama çok detay okumam için 
ilgimi çekmesi lazım o an.

13Kötü bir özelliğinizi söyler misiniz?

İyi mi kötü mü bilmem de bir kere dedim 
mi dönmem.

14Parasız kaldığınız oldu mu?

Tabii ki… Ben memur çocuğuyum, bu ya-
şıma kadar hiçbir zaman fiyatına bakmadan yemek 
sipariş etmedim. Yerleşmiş bir duygudur bu. Hâlâ da 
zorlandığım dönemler oluyor. Elbette şükür, önemli 
olan akşama çorba kaynamasıdır bir hanede, o za-
mana kadar şikayet etmek yakışık almaz.
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19En büyük korkunuz nedir?

Kendime saygımı kaybedecek bir şey yapmak.

20Gün içerisinde en çok neye zaman ayırıyorsunuz?

Şu ara WhatsApp :) Corona’da sosyalleşecek alan kalmadı ma-
alesef böyle oldu.

21Takip ettiğiniz dergiler-gazeteler var mı?

İnternet üzerinden bakıyorum ama kaçırmam dediğim bir tane 
yok.

22Takip ettiğiniz Twitter fenomenleri, Facebook hesapları var mı?

Var ama bunu ayrıca yazayım.

23Başka bir çağda dünyaya gelme şansınız olsaydı ne seçim 
yapardınız?

1920’ler 30’lar, özgürlük fikrinin keşfedildiği dönem.

24Dünyadan ümidiniz 
var mı?

Ben iflah olmaz bir iyimserim

25Memleket nasıl kur-
tulur?

Bu kafayla zor kurtulur. Her-
kes bir ucundan çekiyor, yırtıl-
maya ramak kaldı. Neyse ki ku-
maşı iyiymiş... Bu vatanı sevmek 
ama çok sevmek gerek… Öyle 
lafta, hamasetle bağırmak değil; 
toprağına zeval, ağacına zarar 
gelmesin diye çabalamak, tari-
hine laf ola beri gele sultancılık 
oynayarak değil, bütün tarihine 
sahip çıkmak gerek... Bir küçük 
çeşme, bir kapı, bir kap kaçak 
için üzerine titremek gerek.

26Dünyayı yönetsey-
diniz ilk neyi değiş-

tirirdiniz?

Miras düzenini... Çok üto-
pik... Miras olmasa bu kadar 
kavga, savaş olmaz çünkü; her-
kes sadece yaşadığı sürece sahip 
olacakları için bu kadar şuurunu 
kaybetmez, böyle kötüleşmez.
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27 İzmir’i yönetseydiniz ilk neyi değiştirir-
diniz?

Alt yapı büyük sorun, bir yağmurda sel oluyor. 
Daha temiz olmalı İzmir. Yüksek binalara izin verilme-
meli. Ve deprem sonrası zarar gören binaların sıva ile 
örtülerek yeniden kiralanmasına izin verilmemeli. Halk 
plajları daha güzel hale getirilmeli. Son yıllarda epey 
toparlandı ama hala bazı bölgelerde ihtiyaç var. Kolay 
mı değil? Ama yapılmalı... Bir de iklim avantajından 
faydalanıp, baharlarda büyük festivaller düzenlerdim.

28Tam 35 mi, 35 buçuk mu?

Tam 35.5 :)

29Yüklü miktarda kaybolmuş para bulsa-
nız ne yaparsınız?

Sahibini ararım. Bulamazsam ne yaparım? Sahne 
açarım. 

30Şanslı mısınız yoksa şanssız mı?

Şanslı tabii ki ben İzmir kızıyım.

31En beğendiğiniz fotoğrafınız hangisi?

Eşimin ben manzaraya bakarken 
Santorini’de gizlice çektiği bir fotoğrafım var o... Duş-
tan yeni çıkmışım, saçım henüz nemli, makyaj yok ve 
gün batımını yakalamışım. Çok severim gün batımını, 
en çok da İzmir’de denizin içine dalarak gidişini seve-
rim.

32Bizimle bir çocukluk fotoğrafınızı payla-
şır mısınız?

33En sevdiğiniz kelime?
Eyvallah

34En nefret ettiğiniz kelime?
Yani...

35Yaşamınızdaki son sözünüz bu olacak 
olsa, ne demek isterdiniz?

Yaşamak güzel şey…
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İzmir Büyükşehir Be-

lediyesi İzelman A.Ş., 
Atatürk’ün çocukla-

ra armağan ettiği 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın 100’üncü yılında 
düzenlediği öykü yarışması 
ile çocukların öykülerini sağlık 
kahramanlarına armağan etti. 
Yarışmaya tüm ülkeden yoğun 
bir katılım sağlandı.

Öykü Jürisi
Neptün Soyer  (İzmir Köy Koop. Yönetim Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Adnan Akyarlı  (İzelman Yönetim Kurulu Başkanı)
Sunay Akın (Şair, yazar, tiyatro oyuncusu, araştırmacı, gazeteci)
Orçun Masatçı  (Şehir Tiyatroları Koordinatörü)
Nihat Özdal (Kültür Sanat Şube Müdürlüğü – Küratör, Yazar )
Gülce Başer (Kütüphaneler Şube Müdürlüğü – Roman Yazarı, Şair)
Bilimseli Akarsu (İletişim Psikolojisi Uzmanı)
Seyhan Yolcu Acar (İzelman Anaokulları Sınıf Öğretmeni)

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul olmak üzere 3 kategoride ilk 3’e 
giren öğrencilere bisiklet hediye edildi. Mansiyon ödülü alan öğrenciler 
ise satranç takımı ve satranç kitabı ile ödüllendirildi. Tüm katılımcılara 
çeşitli kitaplar ve Tunç Soyer imzalı katılım belgeleri de teslim edildi.

23 NİSAN’IN
100. YILINI KUTLADIK
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KO
RKUSUZLAR

Toros, Konak’ta ikamet eden Rana Pehlivan,  

sağlık çalışanları için yazdığı öykü ile yarışmaya katılarak  

okulöncesi  kategorisinde 1.’lik elde etti. 

Herkes doktorlardan 
korkup korkmadı-
ğımı merak ediyor. 

Teyzem, yengem, dayım beni ne 
zaman görseler “sen doktordan 
hiç korkmuyor musun?” diyorlar. 

Bu çok garipmiş gibi. Ben de 
onlara her seferinde doktor 

hikayemi anlatıyorum. 

Yaz mevsimin-
de parka gitmiş-

tik. Salıncağın 
zinciri öyle 

bir ısın-

mıştı ki ben tutamamıştım. İşte 
bir gün benim alnım da o zincir 
gibi sıcacık olduğunda annem 
beni doktora götürmüştü. Öyle 
yorgun ve iştahsızdım ki o gün 
önüme çikolatalı dondurma ge-
tirseniz bile ağzımı açamazdım. 

Doktor amca gelip benim 
ateşimi ölçtü. Kulağına taktığı 
demir çubuklar çok havalıydı. 
Bu çubuklar onların daha güçlü 
olmasını mı sağlıyor? Belki de 
doktor amca bu demir çubukları 
eve götürüp onlarla oynuyordur. 
Meğer o aletle sırtımı dinleye-
cekmiş. O gün doktor amcanın o 
havalı çubuklarla öksürüğümün 

şarkısını dinlemesine izin ver-
dim. O da benim ne kadar 

hasta olup olmadığımı 
anladı. Bunun nesi 

korkunç olabilir. 
Ama herkes 

beni alkış-
ladı çok 

cesur bir kız olduğum için. Ben 
en çok hasta olmaktan korkuyo-
rum; doktora gidip iyileşmekten 
değil. Korkusuz olduğum için 
tekrar parka gidip oynayabildim. 
Annemin yaptığı yemeklerin ko-
kusunu almaya başladım. 

Benim hastalığım geçe-
li günler oldu. Şimdi büyük bir 
canavar virüs var. Her gün te-
levizyona çıkıyor. Her gün res-
mi gösteriliyor. Benim de çok 
merak ettiğim bir şey vardı. 
Anneme hep soruyorum: “Bu 
kocaman virüsler mi kazanacak 
yoksa doktor amcalar mı?“ diye. 
Doktor amcalar her gün bir sürü 
maske takıp canavarı yenmek 
için hastanede yatıyorlarmış. 
Doktor amcalar çok güçlüymüş. 
Onlar hiçbir şeyden korkmazlar 
ki. Orda doktor ablalar da var 
hem de. Onların da yavrusu var. 
Onlar hiçbir şeyden korkmazlar, 
aynı benim gibi. Ama benim hi-
kayemi anlatmıyorum ben artık; 
doktorların virüsten hiç kork-
mama hikayesini anlatıyo-

rum. Bu hikayeyi artık 
herkes anlatıyor.
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Defne her gün evinin 
yanındaki çocuk par-
kında oyun oynuyordu. 

O gün yine arkadaşlarıyla oyuna 
dalmıştı. Annesinin ona seslendi-
ğini duydu. Yemek saati gelmişti. 
Arkadaşlarıyla vedalaşıp hemen 
eve koştu. Çok acıkmıştı, hemen 
sofraya oturdu. Fakat Defne’nin 
unuttuğu önemli bir şey vardı. 
Dışarıdan gelince ellerini yıkama-
mıştı. Oysaki annesi onu bu ko-
nuda birçok kez uyarmıştı. Defne 
yemekten sonra biraz kitap oku-
yup uykuya daldı. 

Ertesi sabah annesi Defne’yi 
uyandırdı. Ancak Defne çok hal-
sizdi. Ateşi ve öksürüğü vardı. 
Annesi birden telaşlandı. Çünkü 
ülkede korona virüs salgını vardı. 
Hemen 112’yi aradı. Küçük Defne 
çok korkmuştu. Hastaneye git-
mek istemiyordu. Annesi, tedavi 
olabilmesi için doktor amcaların 
onu görmesi gerektiğini söyledi. 
Defne ağlamaya başladı. Bu sı-
rada ambulans geldi. Ambulansın 
içinden elinde çantası olan güler 
yüzlü bir abla indi. Sağlıkçı abla 
hemen Defne’nin yanına koştu. 
Defne’nin ateşini ölçtü. Küçük 
kızın ateşi çok yüksekti. Sağlık-
çı abla Defne’ye ateş düşüren 
tatlı bir şurup içirdi. Defne’nin 
ateşi biraz düşünce “anne ben 
iyileştim artık. Hastaneye git-
mek istemiyorum.” dedi. Annesi 
ise Defne’nin korktuğu için böyle 
konuştuğunu biliyordu. O yüzden 
hastaneye gitmek için yola koyul-
dular. 

Hastaneye gelip hemen ço-
cuk doktorunun odasına gittiler. 
Doktor “Hoş geldin küçük kız. Sen 
neden ağlıyorsun, anlat bakalım.” 
dedi. Annesi Defne’nin hastane 
ve doktor korkusundan bah-

setti. Doktor gülümseyerek Def-
ne’nin yanına yaklaştı. “Benim 
adım Mehmet. Ben senin çabu-
cak iyileşmen için burada çalışı-
yorum. Doktorlardan korkmana 
hiç gerek yok.” dedi. Defne biraz 
olsun rahatlamıştı. Doktor onu 
muayene ederken bir taraftan da 
şakalaşıyordu. Defne artık ağla-
mıyor, gülüyordu. Doktor Def-
ne’ye “Ne kadar şanslısın ki ai-
lenle görüşebiliyorsun. Benim de 
senin yaşlarında bir kızım var. Adı 
Elif. Ben korona virüsü nedeniy-
le günlerdir kızımı görmüyorum. 
Bu hastanede sizin sağlığınız için 
gece gündüz çalışıyoruz.” dedi. 
Doktor Mehmet, Defne’nin ateşi 
düşene kadar hastanede kalma-
larını istedi. Defne o geceyi anne-
siyle birlikte hastanede geçirdi. 
Bu sırada sürekli hemşire ablalar 
odaya gelip Defne’yle konuşuyor 
ve ateşini ölçüyorlardı. Defne ar-
tık hastanede olmaktan rahatsız 
olmuyordu. Gece rahat bir uyku 
uyudu. 

Sabah Defne kendini çok iyi 
hissediyordu. Doktor amcasının 
verdiği ilaçlar onu çabucak iyi-
leştirmişti. Artık hastaneden ay-
rılma zamanı gelmişti. Doktoru 
onu son bir kez muayene etmek 
için odaya geldi. Onun sağlığına 
kavuştuğunu görünce çok mut-
lu oldu. Defne Doktor Meh-
met’e sarıldı ve teşekkür 
etti. Doktor Mehmet o 
gün Defne’nin do-
ğum günü oldu-
ğunu öğren-
mişti. Ona 
k ü ç ü k 
b i r 

sürpriz yapmıştı. Onu muayene 
ederken kullandığı steteskopu 
Defne’ye hediye etti. “Büyüyünce 
sen de benim gibi bir doktor ol ve 
çocukları iyileştir olur mu?” dedi. 
Defne hediyesini alınca çok mut-
lu oldu. Hastaneden çıkıp evlerine 
gittiler. 

Defne eve geldiğinde hemen 
ellerini yıkadı. Bu hastalık ona bü-
yük bir ders olmuştu. Doktor am-
casının verdiği steteskobu elin-
den düşürmüyordu. Doğum günü 
sebebiyle eve gelen tüm misafir-
lerin kalbini ve sırtını dinleyip on-
lara ilaç olarak bonibon şekerler 
veriyordu. Sonra Doktor Mehmet 
amcasının söylediklerini düşün-
dü. Günlerdir kızını göremediği 
için üzülmüştü. Hemen boya ka-
lemlerini alıp bir resim yaptı. Bu 
resmi doktor amcasına gönde-
recekti. Resimde üç kişi çizmiş-
ti. Bunlardan biri Defne, biri 
Doktor Mehmet ve diğeri 
de onun uzun zamandır 
görmediği kızı Elif’ti. 
Hepsi el ele tu-
tuşmuşlardı ve 
gülüyorlar-
dı.
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Başak Tufan*
*(İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi - Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı öğrencisi)

20’nci yaşımda 

2020
Pek inanasım yoktu açıkçası 20 
yaşımın kapı dışarı çıkamadan 

evde geçtiğine. Gerçi hala 
daha inanamıyorum buna. 
2020 senesinin bitmesine 

birkaç hafta kaldı ve sanki hiç 
bitmeyen bir mart ayındayız gibi 

hissediyorum.‘
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Rouen’da güneşli bir ekim 
sabahıydı. Okulların açıl-
masına birkaç gün vardı 

ve şehri keşfetmek için sabırsızla-
nıyordum. Yabancı bir yerde uyan-
manın verdiği soğukluk hissi ve içimi 
yakan heyecanın ateşi birbirine ka-
rışmıştı. Tam camı açıp caddeyi izle-
yecektim ki... Uyandım. İstanbul’da-
ki evde, yatağımda uyanmıştım. 
Aylardan ekim değil, marttı. Birkaç 
ayda dünya çapında sorun haline 
gelen o virüs, Türkiye’ye de gelmişti 
en nihayetinde. Neyse, zaten birkaç 
haftaya geçecek, ben de rüyalarını 
gördüğüm Erasmus deneyimini ya-
şamadan önce Antalya’ya dönecek, 
birkaç ay sonra da kendimi Fran-
sa’da bir havaalanında bulacaktım. 

Böyle olmadı. Birkaç hafta geçti 
geçmesine ancak her şey kötüye gi-
diyordu. Hem zaten okullar geri açı-
lır hem de aile büyüklerime giderken 
virüs taşırım diye Antalya’ya dön-
medim, sonra da dönemedim çünkü 
20’nci yaşımı kutlamaya iki hafta 
kalmıştı ki 20 yaş ve altına sokağa 
çıkma yasağı gelmişti. Günler, haf-
talar, aylar geçti. 90 gün evden dı-
şarı adım atmamış ve sürekli olarak 
virüsün yayılma hızını ve alınması 
gereken önlemleri dinlerken kendi-
mi insanlarla dolu bir havaalanında 
buldum. İnsanlarla dolu bir havaa-
lanıydı burası, inanılır gibi değildi ve 
önceden hiç düşünmeden yaptığımız 
şeyleri, dokunduğumuz yerleri dü-
şünmeye başlayınca gerçekten ne-
fesimin daraldığını hissediyordum. 
Sonradan bunlara da alıştım tabii. 
Günler, haftalar, aylar geçmeye de-
vam ediyordu. Yazı atlatınca geçerdi 
zaten, dert etmeye gerek de yoktu. 
Biraz dişimizi sıksak yeterdi. 20’nci 
yaşımın ilk yarısı belki karantinada 
geçmişti ancak ikinci yarısı böyle 
olmayacak, eylül ekim gibi okullar 
açılacak, biz de normal hayatımıza 
devam edecektik. Yine yanılıyordum 
tabii ki. Hiçbir şey normale dönmü-
yordu. “Normal” artık bildiğimiz nor-
mal de değildi zaten. 

Zaman daha yavaş akıyordu 
sanki. Günler ellerimden kayıp gi-
diyordu. Herkesin yaptığını düşün-
düğüm gibi zamanımı olabilecek en 

güzel şekilde kullanmaya çalışıyor 
ve moralimi yüksek tutmayı deni-
yordum. Şükürler olsun ki sağlığım 
yerindeydi, sevdiklerim de iyiydi. Biz 
iyiydik iyi olmasına ancak haberlere 
yanlışlıkla maruz kalan birinin bile 
fark edebileceği gibi aslında hiç iyi 
değildik. İnsanlar bir bir işten çıkarı-
lıyor, maaşlar azaltılıyor ve ücretsiz 
izinler havada uçuşuyordu. Normal-
de de çok önemli bir ülke problemi 
olan işsizlik, gittikçe daha da büyük 
bir sorun haline geliyor, “iş ve aş” 
karşımıza yürek burkan trajik olay-
lar olarak çıkıyordu. Zaten çok da 
sağlam olmayan toplum psikolojisi, 
ekonomi ve politika git gide zede-
leniyordu. Yurt dışı gidiş-gelişleri 
askıya alındığı için turizm ekonomi-
siyle gelir sağlayan şehirlerimiz de 
rahat bir nefes alamıyordu.

Oh neyse neyse, açıldı uçuşlar. 
Artık endişeye mahal yoktu, turist-
lerimiz gelecek ve güzel ülkemize 
döviz girecekti. Ne oldu da biz yine 
de rahat nefes alamıyorduk? Mas-
kelerimiz suratımızdaydı çünkü. 
Maske, mesafe ve temizlik kuralla-
rımızı uygulamaya ne kadar uğraş-
sak da ters giden bir şeyler vardı 
sanki, bana mı öyle geldi? Her gün, 
akşam haberlerinde konuşmasını 
beklediğimiz Sağlık Bakanı, bir sü-
reliğine bizimle gittikçe azalan sayı-
lar paylaşıyor, içimize az da olsa su 
serpiyordu. Madem iyiye gidiyordu 
her şey, okullar da açılırdı değil mi? 
Alışveriş merkezleri bile açılmıştı 
zaten, eğitim yuvamız neden kapalı 
kalsındı ki? Bize büyük bir iyimser-
likle yansıtılan vaka sayıları, git gide 
iyimserliğini kaybetmeye ve üstüne 
yüzer yüzer koyarak artmaya baş-
ladı. Her yer açıktı zaten, okullar da 
açılırdı. Ağustos bitti. Eylül, ekim… 
Okullar açılmadı. Değil Fransa’ya 
gitmek, tadını doya doya çıkarama-
dığım kampüsümü bile göremez ol-
dum. Bilim insanları harıl harıl çalı-
şıyor ya aşının eli kulağındadır diye 

ümit ediyor, en azından sınavlara 
okullarımızda gireriz diye düşünü-
yordum. Pek inanasım yoktu açıkça-
sı 20 yaşımın kapı dışarı çıkamadan 
evde geçtiğine. Gerçi hala daha ina-
namıyorum buna. 2020 senesinin 
bitmesine birkaç hafta kaldı ve sanki 
hiç bitmeyen bir mart ayındayız gibi 
hissediyorum.

Zaman bir tek bana mı böyle ya-
pıyor peki, bir tek bana mı bekletiyor 
gelecek baharı? Bu sürede geceler-
ce uyumayan, ailelerini göremeyen, 
yeri gelince evine gidemeyen sağlık 
çalışanlarımıza, siftah yapmadan 
günü bitiren esnaflarımıza; yağmur, 
çamur, virüs demeden çalışmak zo-
runda olanlara altın tepside hazine 
mi sunuluyor? 

İçimizi karartan ve hiç bitmeye-
cekmiş gibi görünen bu yıl; sadece 
gündem değişimi için çözümü basit 
konuları sorun haline getirmek, 1 
TL’lik maskeyi dağıtamamak veya 
1 liralık ekmek için kuyruk olanları 
görmekten fazlasıydı. Hem esnafı 
zor durumda bırakan hem de sa-
hibini sıkıştıran borçları silen gizli 
kahramanlar, yıllarının birikimini ya-
tırdıkları evlerini bir sallantıda terk 
etmek zorunda kalıp bir daha döne-
meyecek olanlara hızır gibi yetişen-
ler ve yaşadıkça umut olduğunu bize 
hatırlatan, küçük ama içimizi ısıtan 
olayları da bize hatırlatan bir yıldı. 

20’nci yaşımı hiç böyle hayal et-
memiştim, hem de hiç. Ancak bu yı-
lın da gözümüze soktuğu gibi hayat 
devam ediyor. Herkesin dört gözle 
beklediği aşıyı bize sunacak bilimin 
ışığında, sağlıklı ve mutlu bir 2021 
olması dileğiyle.

“Dünyada her şey için; uygarlık 
için, hayat için, başarı için en hakiki 
mürşit ilimdir; fendir. İlim ve fennin 
dışında rehber aramak dikkatsizlik-
tir, bilgisizliktir, yanlışlıktır.”

Mustafa Kemal Atatürk

20’nci yaşımı hiç böyle hayal etmemiştim, hem de hiç. 
Ancak bu yılın da gözümüze soktuğu gibi hayat devam 
ediyor. Herkesin dört gözle beklediği aşıyı bize sunacak 
bilimin ışığında, sağlıklı ve mutlu bir 2021 olması dileğiyle.



4
4

 |
 İ

Z
 D

e
rg

i

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin  
ulusal çapta düzenlediği 

Symrna Öykü ve  
Şiir yarışması 

sonuçlandı

İZELMAN A.Ş. ve Kültür Sa-
nat Birimi işbirliği ile düzen-
lenen yarışmada dereceye 

girenler belli oldu.

Pandemi döneminde evde ge-
çirilen zamanların kaliteli hale ge-
tirilmesi, bu süreçte gençlerin hem 
zihinsel gelişimine katkı koymak 
hem de onları üretmeye teşvik et-
mek amacıyla düzenlenen öykü ve 
şiir yarışması kazananları açıklandı.

Yarışmaya çeşitli illerden 378 
geçerli başvuru yapıldı. Katılım-
cıların serbest öykü, serbest şiir, 

lise seviyesi öykü ve şiir dallarında 
eserlerini paylaştığı yarışmada her 
kategoride açıklanan ilk 3’ün yanı 
sıra her dalda birer yarışmacı da 
mansiyon ödülüne layık görüldü.

Her kategori birincilerine Mac-
Book Air ve 250 TL’lik kitap hediye 
çeki, ikincilerine Asus dizüstü bil-
gisayar ve 150 TL’lik kitap hediye 
çeki, üçüncülerine ise Kindle Touch 
ve 100 TL’lik kitap hediye çeki ve-
rildi.
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İZMİR’İ YAŞAMAK
“Haydi!”

Homeros’un sesiyle uyandım
Kutsal bir emanetti İzmir’de sabah

Vapurda çay, gevrek deniz gözlü kahvaltım
Payını verdim elbet, ısrarcı martıların.

Yol gösterdi aniden bir Amazon’un oku,
Kuşluk vakti daldım Kemeraltı’na.
Hanlar çağırdı kalabalıkta, gittim:

Kızlarağası, Mirkelam, Abacıoğlu…
Sade kahve söyledim çoğalan huzuruma.

Öğleüstü sahaflarda aldım soluğu
Kitaplarda attı sanki Symrna’nın kalbi

Alsancak’ta gezmek bu yıl da moda
Uygun adım dolaşalım, ama acıktım

Bugün böyle olsun: boyoz, domat, yumurta…

Asansör’e uğradım akşamüzeri
Eşlik ederken şarkılarla Dario Moreno

Çayımla çiğdemimle izledim manzarayı,
Yan yanaydı bir cami, bir kilise, bir havra
Söyleyecekleri vardı taşlaşan insanlığa.

Akşam, “Göztepe’den dünyaya giden tramvaydı”
Saat Kulesi’nde indim, zamanın tozunu aldım

Islığını duydum ansızın cilveli ışıkların
Kaç aşk çıkar Karşıyaka’dan; genç, yaşlı el ele

Attila İlhan vapurunda, oturdum saydım.

Efsaneler fısıldadı imbat, kulağıma gün boyu
Düşten güzel bir film izledim Karaca’da,

Gece, pelerin gibi sardı şehrin omuzlarını
Balkonumu sarhoş ederken yasemin kokusu,

Bir kez daha selâmladım mavi gözlü dev adamı.

Yarın başka sokaklarda, başka işve başka naz
“Doktor bana da tertip tertip İzmir yaz”

ÖZLEM DERTSİZ
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Y. Bekir Yurdakul

Bir yılı daha mı geride bıra-
kıyoruz?

Zaman akıp gidiyor 
kendi bildiğince... Memnun kalmış 
mıyız, tamam mı, yenisine bakalım 
mı vb. soruları ne bekleyen var ne de 
yanıtlayan. Aslında zaman dediğimiz 
kavram da bizim uydurduğumuz bir 
şey. Her şeyi ölçme, tartma, sırala-
ma, sınıflandırma, kıyaslama heve-
simizin bir ürünü. Sanki zaman diye 
bir ölçüm alınsa elimizden çuvallayıp 
kalıvereceğiz.

2020’nin 365 gününe şöyle bir 
bakmaya yeltenince ilkin ürktüğüm 
düşüyor aklıma. Yok, önceliğim hâlâ 
salgın değil, asıl korkum Çetin Al-
tan’ın, daha 1960’larda yazdığı Bü-
yük Gözaltı’da altını çizdiği gerçek-
liğin şu son yıllarda vardığı nokta... 
Teknolojideki her gelişme, dünyanın 
önemli bir kesiminde ha-
yatı insan için daha 
denetimli, daha 
katlanılmaz kılma-
nın dolayısıyla faşiz-
min yeni araçlarına 
dönüşüyor. Turan Ali 
Çağlar’ın, 2020 Fakir 
Baykurt Roman Ödü-
lüne değer görülen 
Amasanga’sını okurken 

de her geçen gün daralan özgürlük 
alanlarımız düştü aklıma. Hüsnü Ar-
kan’ın Nasreddin’ini de aynı duygu-
larla okuduğumu söylemeliyim.

Salgın Kime Yaradı?
2019’un son çeyreğinde ortaya 

çıkan, 2020’nin ilkyaz günleri bit-
meden tüm dünyayı saran salgınsa 
teknolojiyi, iletişim olanaklarını tü-
müyle denetleyen “yönetici” sınıf-
lar (ülkemiz de aralarında, dünyanın 
çoğunda egemen faşist yapılar) için 
yepyeni fırsatlar yarattı. İnsanlar iş-
siz, ekmeksiz, ilaçsız kaldılar. Yoksul-
luk, açlık hızla kuşattı üreten insanın 
hayatını. “Tedbir” kılıfıyla, gündelik 
hayata yönelen kısıtlamalar, yasak-
lamalar sökün etti; “Nerede ne za-
man ne yapacağınıza ben karar ve-
ririm!” zorbalığı sınır tanımaz oldu. 

Koronavirüs denilen salgının dünya-
nın birçok kara parçasındaki özeti de 
kısaca bu işte.

Her türlü yasakçı zihniyet ve 
tutuma karşın hayatı güzellemenin, 
sınırları duvarları aşmanın yolların-
dan biri belki de en etkili olarak ki-
tapların/ edebiyatın penceresinden 
görünenlere yönelsek hangi fotoğraf 
çıkar karşımıza?

Yayıncılar Ne Diyor?
12 Eylül cuntasından bu yana, 

kitap düşmanlarının yönettiği bir 
ülkede yaşıyoruz. Bütün bu zaman 
diliminde yayın dünyasının içinde 
olan Mavibulut Yayınlarının kurucu-
su Fatih Erdoğan’ın, “Yayın hayatının 
sıkıntıları salgın öncesinde süregeli-
yordu zaten. Özellikle 2018’deki ani 
ekonomik gerileme çok vurucu oldu.” 

sözleri salgına nerede 
yakalandığımızın be-
lirlenmesi açısından da 
önemli. Erdoğan, sal-
gın dönemi üzerine de 
şunları söyledi: “Mavi-
bulut olarak o tarihlerde, 
salgının çok öncesinde 
önlemlerimizi aldığımız 
için salgın döneminin ko-
şullarına uyum sağlama-
mız çok zor olmadı.”

salgın günlerinde
kitaplar ve biz

Her türlü yasakçı zihniyet ve tutuma karşın hayatı 
güzellemenin, sınırları duvarları aşmanın yollarından biri 

belki de en etkili olarak kitapların/ edebiyatın penceresinden 
görünenlere yönelsek hangi fotoğraf çıkar karşımıza?
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Feridun Andaç (Eksik Parça), “Her şey 
krizde ama yayıncılık daha iyi demek zor. İş-
letme giderleri düşmüş görünse de aslında 
ekonomik bir kriz bu...” derken Mesut Örs 
(Bilgi Yayınevi), “hayat eve sığar” günleri için 
yaşanan sıkıntıların yanında şu gözlemini dil-
lendirdi: “Kitap, yeniden gündeme geldi. Kita-
ba, sanata yönelim söz konusu oldu.”

Mehmet Erkurt (Can Çocuk), bu dönem 
çalışmalarını, “Yayınevi birikimini baştan 
elden geçirdik. E Kitap arşivimizi ele aldık, 
geliştirdik.” diye özetlerken şunların da al-
tını dikkatle çizdi: “Korsan yayıncılığın yeni 
boyutları çıktı ortaya ama bu alanda müca-
dele de gelişti. Bu arada ille de işyerinde/ bir 
arada yapılması gereken işlerin ne kadar az 
olduğunu fark ettik!”

Kapanan Kitabevleri ve 
Popüler Yayınlar

Ders kitaplarındaki “bedava veriyoruz” 
oyunlarının bir sonucu olarak kent ve kasa-
balardaki kitapçıların çoğu çoktan kapısına 
kilit vurmuştu. İnadına direnen kitapçılar, 
sahaflar da salgın günlerinde uzun süre ka-
palı kaldı. Kimileri dükkânı tümden kapattı. 
Matbaaların çalışma süreleri sınırlandı, azal-
dı. Okurun kitapla ve yazarla doğrudan bu-
luştuğu kitap fuarları, söyleşi, imza günleri 
yapılamadı.

Ritim, tempo değişmediyse de çalış-
maların önemli bölümü evlere taşındı. Çoğu 
yayınevi ağırlığı tekrar baskılara ve satabile-
ceklerini düşündükleri kitaplara verdiler. Do-
layısıyla yılın başında tasarlanan yayın prog-
ramları, özellikle mart-haziran dönemindeki 
kısıtlama nedeniyle, kaydı. Kitabevleri de sa-
tışı yüksek kitapları çektiler dağıtımlardan.

Kadir Aydemir (Yitik Ülke) anımsattı: 
“Girdiler dolarla satışlar lirayla” olunca za-
ten ekonomisi çökmüş olan ülkemizde salgın 
günleri, yayın dünyası için de her şeyin üstü-
ne tüy dikti sanki.

İnadına Kitap!
“Sia Kitap”, “Parmak Çocuk” gibi, yola 

çıkışları salgın günleriyle bir olan ya da “Ya-
ramaz Çocuk”, “Pikaresk” gibi salgına, kısıt-
lamaya inat onun tam da ortasında doğan 
yayınevlerinin bu ağır koşullarda okurlara 
iyi kitaplar vermeyi isteme ve bunu sürdür-
me kararlılığı insanın arayışının, üretiminin, 
direncinin, dayanışmasının, çözüm ve çıkış 
yoluna yönelişinin sonsuzluğunu göstermesi 
bakımından önemli olsa gerektir. 

Alp Özalp (Sia Kitap), bu dönemi, “Baş-
langıçta pazar, perakende çok etkilendi. İn-
ternet satışları yükseldi ancak 1 Haziran 
sonrası durum değişti.” diye değerlendirir-
ken İzmir’in yenisi Pikaresk’ten Ömür Öz-
çetin, “Biliyoruz ki karanlığın koyulaşması 
aydınlığın yakın olduğunu da söyler. Bu sü-
reçte okura kaliteli kitaplar sunarak ayak-
ta durursak sonrası iyi olacak.” sözleriyle 
umudu, dayanışmayı dile getiriyor.

“Yaramaz Çocuk”tan Sona Polat 
Bilgin’se kitapların, sıkıntıları aşmakta 
en önemli yol arkadaşlarımız olduğuna 
inandığını vurguluyor.

Okurun Beklentisi
Kitabın perakende satışla okura 

ulaşma kanalları zayıfladıysa da internet 
üzerinden satışların arttığı, çocukların ve 
anababaların evde daha çok zaman ge-
çirmek zorunda kalmasının kitaba ev-
lerde yeni alanlar açtığı da salgın günle-
rinin gerçekleri arasına kaydedilmelidir. 
Ne ki okurun asıl beklentisinin kitabı 
dokunarak, karıştırarak, arka kapağını 
okuyarak almak istediği; bundan uzak 
kalmanın yarattığı huzursuzluk da başka 
bir gerçeğimizdir. 

Okur tutumu bağlamında başka bir 
gerçeğimiz de salgını konu alan kitapla-
ra1 ilginin arttığıdır. Şu kısa sayılabilecek 
zaman diliminde yüz yüze kaldığımız 
salgını konu alan kitapların2 da arka ar-
kaya yayımlandığını anımsatarak koya-
lım noktayı.

........................................................

1 Decameron (G. Boccaccio), Dün-
yamızı Değiştiren On İki Hastalık (I. W. 
Sherman), İstasyon On Bir (E. St. J. 
Mandel), Kızıl Veba (J. London), Ko-
lera Günlerinde Aşk (G. G. Marquez), 
Körlük (J. Saramago), Mahşer (S. King), Veba 
(A. Camus), Veba Yılı Günlüğü (D. Defoe)...

2 Corona ve Virüs Savaşları, K. Berkkan, 
Eftalya Kitap, Mart 2020; Wuhan Günlüğü, 
Fang Fang, Bilgi Yayınevi, 2020; Salgın Gün-
leri Hikâyeleri , der.: İpek Arman, Elma Yayı-
nevi, Haziran 2020; Ah Korona Vah Korona! 
Öyküleri, Der.: Nevzat Süer Sezgin, Yakın 
Yayınları, Ekim 2020; Egemen Virüs-Kapita-
lizm Nefessiz Bırakır, Donatella Di Cesare, 
Pinhan Yayıncılık, 2020; Ali Cavid’e Karşı, 
İrem Uşar, Günışığı Kitaplığı, Aralık 2020
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‘AKP’nin en temel hatası  
belediyeleri dışlamaktı!’

Pandemide yaptığı uyarı ve önerilerle dikkat çeken  
Dr. Aytun Çıray, 2020 yılına damgasını vuran Kovid-19 salgınının 

ülkemizdeki siyasi bilançosunu ortaya koydu. Çıray, salgının 
başlangıcından bugüne yapılan temel hataları İz Tv’de anlattı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Dr. 
Aytun Çıray, İz Televizyonu’nda 
yayınlanan ‘Pandemi Özel’ 

programında merkezi ve yerel yöne-
timlerin Kovid-19 salgını sürecindeki 
etkilerini değerlendirdi. Salgının ba-
şından itibaren yaptığı uyarı ve öne-
rilerle dikkat çeken Dr. Çıray, pan-
demi sürecindeki en temel hatanın 
merkezi yönetimin, yerel yönetimleri 
engellemesi olduğunu vurguladı.

Türkiye’de ilk Kovid-19 vaka bil-
diriminin resmi olarak mart ayında 
yapıldığını ama aslında ocak ayının 
başında ilk vakaların görülmeye baş-
landığını kaydeden Dr. Aytun Çıray, 
Sağlık Bakanlığının kurduğu Bilim 
Kurulu’nun ise ilk aylarda ciddi ça-
lışmalar yapmadığını ve alınan bazı 
tedbirlerin yetersiz olduğunu ifade 
etti. 

‘BAŞARISIZLIĞI  
ÇOK AÇIK’

11 Mart’ta ilk vaka açıklandık-
tan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca’nın halkla ilişkiler açısından 
başarılı bir süreç yürüttüğünü ama 
Kovid-19 mücadelesinde başarısız-
lığının çok açık olduğunu vurgulayan 
Çıray, “Sürecin en başında Sayın Ko-
ca’ya acilen 14-21 gün karantina uy-
gulamasını önerdik. Ayrıca hüküme-
tin Kovid konusunda tarihin en büyük 
maskelemelerinden birini yaptığını 
belirttik. Bu zaman diliminde Umre 
vardı ve dini istismarlardan beslenen 

hükümet Umre’yi ertelemeyi göze 
alamadı. Umre’ye giden vatandaşla-
rımızın dönüşünde ise karantinaları 
doğru biçimde sağlanamadı. 

Suudi Arabistan’dan dönen 15 
bin vatandaşımız, Anadolu’nun her 
yerine dağıldı. Zaten yapılan bilimsel 
araştırmalar gösterdi ki Türkiye’de 
yayılım Arabistan kökenli Kovid-19 
virüsüyle oldu” dedi. Yine bu süreç-
te; futbol maçlarının ertelenmesi ya 
da TV’lerdeki şifreli yayınların kaldı-
rılarak halkın evde kalmasının sağ-
lanması gerektiğinde ısrar ettiklerini 
açıklayan Çıray, hiçbir önerilerinin 
kabul görmediğini ve vatandaşların 
omuz omuza kahvehanelerde maç-
ları izleyerek Kovid-19 bulaş riskini 
ciddi oranda artırdığını kaydetti. Öte 
yandan Çıray, okulların kapatılma-
sında da gecikildiğini söyledi. 10 Ni-
san gecesi ‘tam kapanma’ ilan edildi-
ğini ve vatandaşların panikle market 
ve fırınlara akın ettiğini de hatırlatan 
Çıray, “Tam bir skandaldı” diyerek 
sürecin en baştan bugüne dek yöne-
tilemediğini belirtti.

‘BENCİL KARARLAR 
ALINDI’

AKP iktidarının en temel hata-
larından birisinin yerel yönetimleri 
dışlamak olduğunu vurgulayan Dr. 
Çıray, “Belediyeleri dışlamak yerine 
merkezi iktidarla uyumlu çalışma-
ya yönlendirselerdi çok daha faydalı 
sonuçlar çıkacaktı; özellikle İstan-

bul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde-
ki ciddi vaka artışlarını ve ölümlerini 
yaşamayacaktık. Ancak siyasi bir 
endişeyle belediyelerin önlerine ge-
çildi, yardım toplamaları engellendi. 
Bu bencilce ve insan hayatına kas-
teden bir kararlar dizisiydi” şeklinde 
konuştu.

‘TÜM SÜREÇ YANLIŞ 
YÖNETİLDİ’

“Dünyanın bütün ülkeleri kendi 
vatandaşlarına ayni ve nakdi yardım-
da bulunurken sadece iki ülke vatan-
daşından para topladı; birisi Türki-
ye’ydi” diyen Aytun Çıray, bu durumu 
Türkiye’nin böyle bir pandemiye hazır 
olmadığının kanıtı olarak değerlen-
dirdi. Diğer yandan Türkiye’nin en 
büyük talihsizliğinin ekonomik krizin 
ortasında pandemiye yakalanmak 

Yağız Barut 
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olduğunu söyleyen Çıray, “Kovid-19, 
Türkiye’de yayılmaya başladığında 
resmi rakamlara göre; işsizlik yüzde 
14, genç işsizlik ise yüzde 25 civa-
rındaydı. Bu kadar fazla işsizin ol-
duğu bir ülkede yapılacak tek şey; 
karantina kararları alındıktan sonra 
işsiz ve günlük iş yapan vatandaşlara 
doğrudan nakdi yardım yapılmasıy-
dı. Bu yapılamadı çünkü ülkenin AKP 
yüzünden yedek akçesi kalmamıştı. 
Kendi vatandaşına bakamayacağını 
anlayan hükümet, tam kapanmayı 
sağlayamadı ve hâlâ sağlayamıyor. 
Ancak iktidar; şehir hastanelerine 
verilen haksız kira ödemelerini ve 
köprülere yapılan döviz bazlı öde-
meleri bu dönemde kısıp vatandaşa 
aktarmış olsaydı karantinadaki eko-
nomi soruna çözüm bulabilirdi. Kimi 
iktidarlar zenginleri kimi iktidarlar ise 
ihtiyacı olanı tercih eder. Ne yazık ki 
AKP hükümeti, 5 müteahhidi finanse 
etmeyi tercih etti! Bu anlamda bütün 
süreçleri yanlış yöneten, can ve mal 
kaybına neden olan bir yönetimle 
karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

DERPEMİN  
PANDEMİYE ETKİSİ

30 Ekim’deki İzmir depreminin 
salgına olan etkisini de değerlendi-
ren Çıray, “Olağanüstü bir süreçten 
geçtik tabii ama burada kritik bir şey 
oldu; Çevre Bakanı ile Sağlık Baka-
nı’nın İzmir’de milletvekilleri ve bele-
diye başkanlarıyla toplantı yapacağı 
söylendi. O toplantıya katıldığımda 
gerçekten dehşete kapıldım. Özel-
likle Sağlık Bakanı’nın katılacağı 
bir toplantıda herkes omuz 
omuza oturuyordu. Küçü-
cük salona 100’den fazla 
insan doldurulmuştu ve 
sanki Kovid-19 virüsü bu 
ülkeye hiç uğramamış gibi 
bir ortam vardı. O tablo-
yu görünce toplantının 
başında hemen orayı terk 
ettim. Çünkü; vatandaşın 
sorunlarına çözüm arayacak 
bir zihniyet o odadan çıka-
mazdı. Kendileri hakkında tedbir 
alamayanlar, kendileri salgı-
nı ciddiye almayanlar İzmir’e 
faydalı olamaz diye düşün-
düm. O toplantının ardın-

dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlar 
da oldu. Gördüm ki bu iktidar, salgını 
hiç ciddiye almamış. Sürekli millete 
‘mesafe’ diyenler, kendi toplantıla-
rında mesafeyi sağlayamıyorlar. Bu 
arada deprem alanına o kadar alaka-
sız insanlar geldi ki; kalabalık siyasi 
heyetler, kendini göstermek isteyen 
STK’lar… İnanılmaz bir kaos vardı, 
halbuki bunlar tek elden yönetilme-
liydi. O zaman hekim olarak şunu 
gördüm; İzmir’de salgın patlayacak. 
Şimdi İzmir, en çok hastalığın görül-
düğü, yatak sayısının sıkıntılı olduğu, 
ölümlerin arttığı şehir oldu” diye ko-
nuştu.

GÜVEN KRİZİ OLUŞTU!
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu 

hakkında da açıklamalarda bulunan 
Dr. Çıray “Kurul bir kere çok kalabalık 
ve bu kadar büyük bir kalabalıktan 
kısa zamanda sonuçlar almak çok 
zor! Ayrıca, en başından itibaren si-
yasi açıklamaları Sağlık Bakanı, tek-
nik açıklamaları ise Bilim Kurulu’nun 
içinden seçilecek bir sözcü yapma-
lıydı ki; güvenirlilik sağlanabilsin. Bu-
nunla birlikte Bilim Kurulu’nun içinde 
Türk Tabipleri Birliği, Eczacılar Oda-
sı, Diş Hekimleri Odası, Veterinerler 
Odası gibi kurumlardan temsilciler 
olmalıydı ama yanaştırmadılar bile! 
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu için 
tavsiye makamı derken; Cumhur-

başkanı ise ‘Her türlü sorumluluk 
Bilim Kurulunun’ dedi. Yani ‘başarı 
bizim, başarısızlık onlarındır’ deme-
ye getirdi. Bilim Kurulu da hükümet 
gibi çok fazla güven kaybetti. Bence 
bu Bilim Kurulu feshedilmeli ve tüm 
sağlık alanındaki STK’ların temsil 
edildiği yeni bir Bilim Kurulu oluştu-
rulmalı, içinden de bir sözcü seçilerek 
açıklamalar onlara yaptırılmalıdır. Aşı 
konusunda da en doğru güven sağ-
lama metodu bu olacak. Esasen mil-
letimiz yıllardır aşılardan yana şüphe 
duymamış, peki şimdi neden şüphe-
li? Vatandaş aşılardan değil; bu ikti-
dardan ve Bilim Kurulundan şüphe 
duyuyor. Doğru kararlar alamaya-
caklarını düşünüyor, aşı konusunda 
da istismar edilmek istemiyor” de-
ğerlendirmesini yaptı.

AKP döneminde Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün kapatıl-
masının bedelini pandemi dönemin-
de ödediğimizi de ifade eden Çıray, 
Hıfzıssıhhanın; Türkiye’de koruyucu 
hekimlikte, aşılarda, ilaçların denet-
lenmesinde ve birçok bilimsel çalış-
malara önderlik eden uluslararası 
alanda otorite olarak kabul edilmiş 
özerk bir kurum olduğunu hatırlattı.

‘SAĞLIKÇILARA 
MİNNETTARIM’

Hekim ve eski bir Sağlık Ba-
kanlığı Müsteşarı olarak tüm sağlık 
çalışanlarına minnettar olduğunu 
kaydeden Çıray, “İnsanüstü bir güç 

gösterdiler ve gösteremeye de 
devam ediyorlar. Muazzam bir 

psikolojik baskı altında, sürek-
li ölümle savaşarak ve kendi 
üzerlerindeki riski bilerek bu 

işin üstüne gittiler. Eğer 
Türkiye’de daha büyük bir 
kriz olmadıysa bu fedakâr 
insanlar sayesinde olma-
dı. Onun için derhal Ko-
vid-19 meslek hastalığı 

kabul edilmeli ve hayatını 
kaybeden sağlık çalışan-

larımız meslek şehidi kabul 
edilmeliler. Bu işin bir maddi 

ölçüsü yoktur ama sağlıkçılara 
motivasyon sağlayacak, geçim 
şartlarına kalite getirecek zam 
ve sosyal katkılar yapılmalıdır” 
diye konuştu.
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İzmir depreminde Doğanlar 
Apartmanı enkazından 65 saat 

sonra kurtarılan mucize bebek Elif 
Perinçek, küçücük elleriyle kocaman 

bir umudu tüm Türkiye’ye aşıladı…

2020 yılında hafızalara ‘umudun simgesi’ 
olarak kazınan bu fotoğraf, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye 
ekibinde görevli Süreyya Mümtaz 
Kurt tarafından çekildi. 


