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 ANISINA SAYGI İLE…
Ümit Kartal

Uzunca süredir İzmir’de yaşayan Mu-

zaffer İzgü’yü dergimizin sayfalarına 

geçen yıl kitap fuarına özel olarak 

hazırladığımız sayımızda taşımak istemiştik. 

Kendisini aradığımda ‘Sevgili eşimi kaybettim, 

derin bir keder içindeyim, maalesef yazamam’ 

cevabını aldığım için üzülmüştük.

Bu yıl, sevgili yazarımız Bekir Yurdakul, 

özel bir sayı hazırlamak üzere dergimize gel-

diğinde; Muzaffer İzgü’nün sağlık durumu ile 

ilgili kötü haberler henüz yayılmamıştı.

Elinizdeki bu sayıyı hazırladığımızda, 

‘zıkkım’ gazete ‘Muzaffer İzgü ölümü seçti’ 

başlığını henüz atmamış, sosyal medyada o 

yanlış haber yayılmamıştı.

Bu özel sayıyı elimize alarak, kendisini 

ziyaret etmeyi hayal ediyorduk ve dergiyi mat-

baaya-baskıya göndermek üzereydik ki, Bekir 

Yurdakul’dan gece saatlerinde o acı haberi 

aldık. Bu yazı dergiye sonradan eklendi.

Kayda geçen son sözlerini sizinle üzüntü 

içerisinde paylaşıyoruz.  O’na dair söylenecek-

ler ise bitmeyecektir.

Saygı ile…
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Hiçbir zaman 
   umutsuz olmadım!

Röportaj ve 
Fotoğraflar:
Kadir İncesu
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Muzaffer İzgü, 
edebiyatımızın 
üretken ve çok 

okunan isimlerinden birisidir. 
Hem çocuklar hem de yetiş-
kinlerin severek okuduğ pek 
çok kitaba imza atmıştır.

80’li yıllarda, tek kanallı 
televizyonumuzda “Halo Dayı 
ve İki Öküz” adlı diziyi seyret-
tiğimi hatırlıyorum, yapıtın 
Muzaffer İzgü’ye ait olduğu 
bilmeden... Sonraki yıllarda 
“Zıkkımın Kökü”nün filmi çıktı 
karşıma... Önce filmi izledim 
ve hemen kitabını edindim. O 
günden beri de “Keşke Zıkkı-
mın Kökü’nün devamını yaz-
sa!..” dedim durdum.

Okuduğum her kitabı 
Muzaffer İzgü’ye olan sevgi-
mi daha da artırdı. 2016’daki 
İstanbul Kitap Fuarında uzun 
bir söyleşi yapmak istediğimi 
söylediğimde “Kadirciğim, 
sana hayır demem mümkün 
değil... Ama bu fuar yoğunlu-
ğunda olmasın.” dedi.

Kendisinin de kabul et-
mesiyle İzmir’de yaşayan 
sevgili arkadaşlarım Aslı Kurt 
Can ve Çağdaş Can aracılığıyla 
yaptık bu söyleşiyi. Onca yor-
gunluğuna karşın sorularımı 
ayrıntılı olarak yanıtlayan 
Muzaffer ağabeye ve sevgili 
arkadaşlarıma teşekkürü bir 
borç biliyorum.

Şöyle başlayalım mı 
Muzaffer abi... Gecekonduda 
geçen bir çocukluk… Arka-
daşlarınız, eviniz, oynadığı-
nız oyunlar… Anlatacağınız 
neler var o günlerden?

Gözümü açtığımda, ba-
bam bir ev yapmış bize... 
Tahta parçalarıyla, portakal 
sandıklarıyla... Adana’ya ilk 
gecekonduyu yapan insan. 
Duvarları -Adana’da ona “ber-
di” derler- kargılar örülerek 
yapılır. Babam onları çakmış, 
içten dıştan sıvamış. Üstü için 
de ikinci el/ çıkıntı oluklu çinko 
satın almış. Çinkolar yer yer 
delik. Sonbaharda dama çıkar 
o delikleri balmumuyla tek tek 
tıkardı. Ama Adana’nın yakıcı 
güneşi eritirdi balmumunu.

Ev dediğin zaten bir oday-
dı; yatak odası, yemek odası, 
konuk odası, mutfak, hatta 
banyo... Sonraları babam kü-
çük bir banyo yaptı.

Yer yatağında yatardık, 
evde zaten ne masa ne san-
dalye... İnanın üç kişiye bir 
yorgan ancak düşerdi. Yok. 
Para yok, bir şey yok.

Babam bulduğu işlerde 
çalışırdı. Emeklilik yoksa, SSK 
yoksa babamın suçu ne bun-
da? Hastalandı mıydı hepimiz 
açız. Garsonluk yapar, sokakta 
ıspanak satar. Yani böyle bir 
ev.
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İzgü, en çok sevdiği arkadaşlarıyla, çocuklarla...

Bu evden mi çıktı Muzaffer 
İzgü? Neyin sayesinde? Şubat 
ayı geldi mi bizim evde odun 
kömür de biterdi. Biz kardeşler 
yere uzanır kitabı öne koyardık, 
onun altına defteri... Ödevi ora-
dan bakar yapardık. Üşüdük mü 
kaş göz ederdik birbirimize... Bir 
ayağa fırlardık. Hooohoooohoo-
oo bu tarafa... Hooohoooohoooo 
o tarafa... Amerikalı Kızılderilile-
rin dansını bilir misiniz? Aynısı! 
On Hooohoooohoooo bu tarafa, 
on Hooohoooohoooo o tarafa... 
Annem de akşama zehir gibi 
mercimek çorbasını içirirdi bize. 
Üç kişiye bir yorgan; o çeker, 
o çeker, sabahı ederdik. Gider 
okulda ısınır, kurulanırdık.

Okuldan eve dönerken üs-
tüm başım ıslanırdı. Ceketim bile 
yoktu. Elbisem yok, paltom yok. 
Ceket, babamın ceketi; uzun, 
omuzları düşük, kolları sarkık. 
Bununla gider gelirdim okula, 
o da ıslanırdı. Kim kurutacak 
bunu? Durumu iyi olan bir arka-

daşım götürürdü beni evlerine... 
O günlerden birinde, “Bugün 
seni eve götüremeyeceğim, 
ablamın nişanı var. Bir yer söyle-
yeceğim oraya git.” dedi. Adana 
Halkevi Kütüphanesi...

“Orada soba var mı?” dedim.
“Var.”
“Kızarlar mı bana ısındım 

diye?”
“Hayır.”
O gün Adana’da nasıl yağ-

mur yağıyor, sicim gibi! Koşa 
koşa arkadaşımın sözünü ettiği 
binaya gittim. Binayı bulunca 
öyle bir sevinç ki çenem tıkır 
tıkır ediyor, burnumun ucundan, 
kulaklarımdan yağmur suları 
damlıyor. Sıcağa kavuşmanın 
sevinci... Çikolata, elma isteme-
yen, yalnızca ısınmak isteyen 
bir çocuk... İkinci kata çıktım bir 
tabela: Kütüphane. O gün orada 
yaşadıklarımı “Zıkkımın Kökü”nde 
yazdım.

İnsanlar Zıkkımın 
Kökü’nü gülerek 

okur ama bir 
yerde durur, 

düşünmeye 
başlar. İşte 
gülmecenin 

görevi budur!
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Atatürk’ü gördüğünüz o ana ilişkin neler var 
anlatmaya değer gördüğünüz?

Annem de babam da öyle Atatürkçü insanlar ki...
Bir gün babam eve geldi, “Yarın Atatürk Adana’ya 

geliyormuş! Sizi götüreceğim.” dedi.
Aman aman bir servindik, bir sevindik. Sevinçten 

ne yapacağımı bilmiyorum.
Devrisi gün babamın elinde bir testi... O zaman 

böyle poşet filan yok, annemin elinde bir kara torba... 
Kara torbada zeytin-ekmek varmış. Atatürk Parkının 
ilerisine, İstasyon Meydanına gittik. Yürü, yürü sonun-
da bulduk. Atatürk’ün çıkacağı kürsüye 20-25 metre 
uzaklıktayız. Kalabalık. Olduğumuz yere oturduk, 
zeytin ekmeğimizi yedik. Bir ses, “Atatürk geldi!” dedi. 
Herkes ayağa fırladı. Beş yaşında, ufacık çocuğum. 
Babamın pantolon, gömleğini çekiyorum, “Atatürk, 
Atatürk!” diyerek. Millet alkışlıyor. Babam heyecanla 
beni aldığı gibi omzuna oturttu. Bir gördüm Ata-
türk’ü!.. Aman Allahım, o ne heyecan! Havalardayım, 
alkışladım, alkışladım. Arkaüstü düşüyordum, babam 
zor yakaladı.

O gün (23 Mayıs 1938) orada Atatürk’ün bir sözü 
var kürsüden söylediği, yaş betona çiviyle kazınmış 
gibi beynimde...

“Çok çalışacağız arkadaşlar!” dedi, sağ elinin işa-
retparmağını kaldırarak. Belki de yazdığım 154 kitabın, 
24 tiyatro oyununun arkasında Atatürk’ün o gün söy-
lediği “Çok çalışacağız arkadaşlar” sözü var. Ben bunu 
yerine getirdim.

Atatürk gittikten sonra babam “Hasta hasta geldi 
Adana’ya!” dedi. Babamın bu sözünü hiç unutmuyo-
rum.

“Baba,” dedim, “niye hasta hasta geldi?”
“Oğlum,” dedi, “seni görmek için!”
Ben bir sevindim, bir hoşuma gitti. Atatürk beni 

görmeye gelmiş! Canım babacığım...
Üç insana çok ağladım ölünce; karıma, karım ölün-

ce ben de öldüm. Üç insan şunlardı: Bir, Atatürk... İki, 
Bilgi Yayınevinin sahibi, can dostum, arkadaşım Ah-
met Tevfik Küflü... Yayınevinin yazarı değildim, Ahmet 
Bey candan arkadaşımdı, kardeşimdi. Bir de benden 
bir yaş büyük Sefa ağabeyim öldüğünde... Onunla her 
şeyimizi paylaşmıştık.

Günümüzde gayet iyi 
çocuk yazarları da var. 

Büyüklerden de ozanlar, 
yazarlar yetişiyor. 

Yazsınlar. Ülkelerine 
yararlı olsunlar.

O günden sonra orası benim 
ikinci yuvam, evim oldu. Öyle sev-
dim Adana Halkevi Kütüphanesi-
ni... Bir boşluk buldum mu hemen 
oradaydım. Cumartesi öğleden 
sonraları ve pazarları kütüphane-
deydim. Annem beni aradı mıydı 
orada bulurdu. Orada, o dört yıl 

içersinde herhalde 250-300 kitap 
okudum. Anladım mı? Çocuk kitabı 
yok ki nesini anlayacağız. Klasikler 
de 1942’de başladı çevrilmeye, 
Hasan Âli Yücel zamanında... O 
klasikleri sonradan okumaya baş-
ladım. Bu durum bende büyük bir 
okuma alışkanlığı yarattı. Şu anda 

da -iki elim kanda olsa- her gün en 
az 150 sayfa kitap okurum. Şuna 
inanıyorum ki sevgili Atatürkümüz 
3997 kitap okumuş. Ben ya daha 
az ya daha çok... Bilmiyorum sayı-
sını ama... Her gün okuyan insanım. 
Bırakmam. Bugün işim var, okuma-
sam demem.

‘Röportajın 
yapılmasında 
katkısı olan Çağdaş Can’a 
teşekkür ederiz.’



Ya Atatürk’ün ölümü?
Bir gün eve geldim, elekt-

rik direğinin dibinde çocuklar 
ağlıyor.

“Niye ağlıyorsunuz?” 
dedim.

“Atatürk ölmüş!” dediler.
O dünyamda Atatürk’ün 

öldüğüne hiç inanır mıyım? 
Doğaüstü bir varlık o... Koş-
tum eve,  baktım annemin de 
gözleri yaşlı... Annem, Nedim, 
Atilla, Timuçin... ağlıyorlar.

“Atatürk öldü, diyorlar?” 
dedim. Annem başını salladı. 
Bir çığlık benden, bir çığlık...

Arkadaşlarımın yanına 
gittim. O sahneyi de unutmu-
yorum. Arkadaşlarımla omuz 
omuza nasıl ağlıyoruz. O gü-
zel insanı yitirmek de büyük 
üzüntülerimden biriydi.

Hangi yazarları okuyor-
dunuz o günlerde?

O zamanlar çocuk kitabı 
yazarı yoktu. “Oliver Twist”ler 
filan vardı. Konu bizden değil. 
Dikkat edin; kişi adları bizden 
değil, yer bizden değil... O 
kitaplar bana yabancı gelirdi. 
Çocuk kitapları yoktu. Bundan 
20-25 yıl önce çocuk yazını, 
çocuk edebiyatı yok dediler. 
Yahu nasıl olmaz? Çocuğun 
doktoru ayrı olur, giysisi ayrı... 
Hatta yemeği ayrı... Nasıl ço-
cuk edebiyatı olmaz? Orhan 
Kemal’in “Suçlu”sunu büyük de 
okuyabilirmiş, çocuk da... Onu 
belki okuyabilir. Ama “Sefiller”i 
nasıl okuyacak? Bunun kavga-
sını çok verdim.

Yayınevime de dedim; 
çocuk okuru olmayan bir toplu-
mun yetişkin okuru asla olmaz, 
asla! Çocuk yaşta yetişecek ki 
insan, ileride de kitap okusun.

“Siz, yayınevi olarak, neden 
kitap yayımlıyorsunuz?”

“İnsanlar okusun diye.”
“Eeee, okur yok! Okuru da 

biz hazırlayacağız.”
“Nasıl olacak?” dedi Ahmet 

Bey?

“Çocuk kitapları yayımla-
yacağız.”

Bilgi Yayınevi, benim ve 
diğer yazarların çocuk kitapları-
nı yayımlamaya başladı. Düşü-
nün, Bilgi Yayınevi Türkiye’nin 
büyük yayınevlerinden birisidir, 
yayımladığı çocuk kitabı sayısı 
on altı (rakamla 16) idi. Şimdi 
sayısını bilmiyorum. Bundan 
25-30 yıl önce Anakara Üni-
versitesinin “Muzaffer İzgü ve 
Çocuk Edebiyatı” sempozyumu 
yapacağını söyleseler güler 
geçerdim. Ve o sempozyumla 
ilgili de muhteşem bir kitap 
yayımladılar.

Çocuk yazını vardır ve 
çocuklara mutlaka o kitaplar 

verilmelidir. Mutlaka çocuk 
okur yetiştireceğiz. Benim 154 
kitabım var, bunların 98 tanesi 
çocuklar için. Demek ki ben ço-
cuklar için daha fazla yazmışım.

Yine o günlerde kurduğu-
nuz düşlerinizde neler vardı?

Zengin olacağım, şöyle 
olacağım gibi şeyler yoktu. Ço-
cukluktan beri kurduğum düş-
lerde hep şu vardı: Muzaffer ne 
annene söz ver ne babana ne 
de öğretmenine! Yaşamda ken-
dine söz ver, kendine! Başarıya 
ulaşmanın tek yolu budur. Hep 
böyle düşündüm. Öğrencile-
rimle konuşurken de bunu söy-
lüyorum.
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Yazmaya yönelik ilk dene-
meleriniz nasıl başladı?

İlk yazım aklımda... Evimizin 
bitişiğinde Münevver teyze otu-
rurdu. Ne zaman postacı geçse 
penceresini açardı. Çıngıl mıngıl 
ses çıkaran bir pencereydi.

“Postacı evladım bana mek-
tup var mı?” derdi. Postacı “Uu-
uıımmmhhh!” eder giderdi.

“Anne, ne diyor?” derdim.
Annem de “Yok, diyor ho-

murdanıyor oğlum.” derdi.

“Neden homurdanıyor pos-
tacı?” dediğimde, “Her gün sor-
duğu için.” dedi.

Birinci sınıftayım. Okuma 
yazmayı biliyorum. Yazım da inci 
gibi, öğretmenim de çok beğeni-
yor yazımı. Öğretmenime, böyle 
böyle bir mektup yazacağım, 
dedim. Öptü iki yanağımdan öğ-
retmenim...

Bugün gibi aklımdadır o 
mektubum da.

O yaştaki bir çocuğun o in-

sana yaşama sevinci vermesi... 
Öğretmenim de bunu sormuştu, 
nerden aklına geldi diye.

Aklımın kıyısından bile geç-
mezdi o mektubun “ilk” yazım 
olacağı ve beynime kazınacağı.

İkinci yazım da... Dördüncü 
sınıfta bir öğretmen geldi, ışıklar 
içinde yatsın, Yusuf Gülen adlı 
bir öğretmen. Öğretmenimiz bize 
yirmi dakika düş kurdurur, yirmi 
dakikada da bu düşümüzü yazdı-
rırdı. Ne güzel bir öğretmenmiş!

Amerika’dan İngiltere’ye, Fransa’dan Yeni Gine’ye, İspanya’dan 
Japonya’ya, Güney Afrika Cumhuriyetine dek birçok ülkede gösterildi 
“Zıkkımın Kökü”. Ve neredeyse her ülkeden ödülle döndü.

“130 Muzaffer İzgü, gel ba-
kayım gel. Çok güzel yazmışsın, 
oku arkadaşlarına.” dedi.

Alkışladı arkadaşlarım. Öğ-
retmenim, “Bu yazıyı temize 
çek, yarın okulun duvar gazete-
sine koyalım.” dedi.

Öğretmenim yazımı duvar 
gazetesine asarken yanında 
bekledim. Duvarın dibinde bir 
o yana bir bu yana gidiyorum. 
Okuyan yok, ne biçim şey bu! 
Gururlu ve sevinçliyim. Dosdoğ-
ru müdürün odasına çıktım.

“Başöğretmenim, yazım 
çıktı duvar gazetesinde, okur 
musunuz?” dedim.

Benimle geldi, yazımı oku-

du, “Afferim be, afferim, güzel 
yazmışsın!” dedi. Sevindim. 
Sonra öğretmenler odasına git-
tim. Bir 4B’nin öğretmeni inme-
di. Görsem şimdi de konuşmam. 
O çocuk dünyamda dert oldu. 
Sokağa çıktım. Simitçi, boyacı, 
çırak kimi bulursam duvar gaze-
tesinin önüne getirdim. Koştum 
eve, babam o gün ıspanak sat-
mış, parçalar arabanın üstünde, 
yerde. Ayağını çamur duvara 
uzatmış. Babama bağırdım:

“Babacığım, benim gazete-
de yazım çıkt!”

“Hangi gazetede oğlum?” 
dedi babam.

“Duvarda baba!” deyince bu 
kez de “Hangi duvarda oğlum?” 

dedi.
“Okul duvarı baba, duvar 

gazetesi!” dedim.
Hızla yerinden kalkan ba-

bam, “Hanım, şimdi okulu kapa-
tırlar, koşalım oğlum!” diyerek 
koşmaya başladı. İnanın koştu, 
benimle geldi. Duvarın dibinde 
eğildi, yazımı okudu. Böyle nasıl 
duygulanmış. Döndü bana, sanki 
gözleri uzamış gibi, iki bileğimi 
tutarak, “Sen yazar mı olacaksın 
Muzaffer?” dedi.

“Evet, baba!” dedim. Orada 
kendime söz verdim. ‘Sen yazar 
olacaksın Muzaffer!’ dedim. İşte 
o günden bugüne dünyanın ya-
zısını yazdım. Bunlar da benim 
ilk yazılarımdır.

Bir gün geldi, “Bugün konu serbest, herkes istediğini yazsın.” dedi. Zaman kırk dakika. 
Ben kıvranıyorum, ne yazsam diye. Baktım pencereden bir yaprak düşüyor. Galiba bir dut 
yaprağıydı. Yaprak çok üzülüyor, gövde anne, dal kardeşleri, yaprak komşuları... Ben ne ya-
pacağım, diyor. Aşağıya bir bakıyor, suya düşüyor. Suya düşeceğim, duydum ki bu su dereye 
gidermiş. Dere de ırmağa, ırmak da denize... Öyleyse ben özgürlüğe gidiyorum diyor. Irmak-
ta da denizde de balıklarla dans ederim, dalgalarla yarışırım, neler neler görürüm.

Öyle sevmiş ki öğretmenim “Yaprak” öykümü...



Zengin olacağım, şöyle olacağım 
gibi şeyler yoktu. Çocukluktan 
beri kurduğum düşlerde hep 
şu vardı: Muzaffer ne annene 
söz ver ne babana ne de 
öğretmenine! Yaşamda kendine 
söz ver, kendine!

İlk yazma süreci içerisinde 
hangi yazarlardan etkilendiniz?

Okuduklarım etkiledi beni. 
Beni şu yazar çok etkiledi diye-
mem. Öyle bir şey yok zaten. 
Yazar, bence özgün olmalıdır. 
Kendi yazmalıdır. Onun etki-
sinde kal, bunun etkisinde kal... 
Hayır. Yazar kendine özgü dü-
şünebilmeli.

Meslek seçiminizde hangi 
düşünceler etkili oldu?

Köy enstitülerine dördün-
cü sınıfta öğrenci alıyorlarmış. 
Ama köy çocuğu olmanız ge-
rekiyormuş. Adana’da Düziçi 
Köy Enstitüsü vardı, bize yakın. 
Küçük Kilise köyü muhtarına 
ağlaya ağlaya yalvardım. Ba-
bam beni okutamaz, biliyorum. 
O durumda ben de babam gibi 
garson filan olurum. İçimde 
bir şeyler var: Okuyan insan, 
düşünen insan... Bir mesleğim 
olsun istiyorum. Muhtar ağla-
mama dayanamayarak köyü-
müzün çocuklarındandır diye 
bir kâğıt verdi. 

“Baba baba, kurtuldum!” 
diye bağırarak babamın yanına 
gittim. Babam, “Ne kurtulması 
oğlum?” dedi. Kâğıdı uzattım, 
aldı, okudu, okudu. “Sen nasıl 
bir köy çocuğunun hakkını yer-
sin!” diyerek yırtıp attı.

Ortaokul bitti. Öğretmen okuluna gidecek 
öğrencileri öğretmenler kurulu seçerdi. Müdü-
rümüz Mustafa Bey’e, beni öğretmen okuluna 
göndermeleri için yalvardım. Öğretmenim de, 
“Muzaffer bütün derslerin 10, seni seçmeyece-
ğiz de kimi seçeceğiz fakat oku, tıp oku.” dedi. 
“Yok, babam beni okutamaz.” dedim. O sayede 
gittim Diyarbakır’a.

Sevgili Günsel’imle orada tanıştık. O, bir yıl 
sonra geldi, yatılı değildi.

Okulu birincillikle bitirince Diyarbakır Ziya 
Gökalp İlkokuluna atandım. Sonraki yıl eşim, 
canım karıcığım da birincilikle mezun oldu. 
Birlikte Silvan’a atandık. Orada dört yıl kaldık, 
sonra Aydın’a geldik. Öğretmenliği seçim süre-
cim de bu.

Öğretmenliğinizin yazarlığınıza kat-
kıları için neler söylersiniz?

Öğretmenlik gereği sürekli çocuklarla 
beraberim. O zaman her çocuk edebiyatı 
yazarının öğretmen olması gerekir. Ben 
öğretmen olduğum için bunları yazdım 
dersem... Hayır. Ama çocuklarla birlikte 
olmak, çocukların dünyasını daha çok 
gözlemlememe izin veriyor.

‘Röportajın yapılmasında katkısı olan Aslı Kurt Can’a teşekkür ederiz.’



Peki, nasıl yazıyorsunuz? Ve bugün de dak-
tilo kullanıyorsunuz. Bunun özel bir nedeni mi 
var?

Önce yazacağım şeyin planını yaparım. Bir 
disiplin sorunudur yazmak işi. Konuyu saptarım, 
yürürken düşünürüm. Sabah yürüyüşleri yaparım; 
o gün ne varsa planlar, yazarım. Bir kahraman 
benim isteğim dışında başını alıp gidemez. Öykü-
deki, romandaki kahraman benim buyruğumdadır. 
Planı yanıma, daktiloyu da önüme alırım. Evet, 
hâlâ daktiloda yazarım. Daktiloda yazmamın 
sebebi şu: Bilgisayara, hiçbir yeniliğe karşı deği-
lim. Kant, “El beynin dışarıya uzanmış şeklidir.” 
diyor. Gerçekten çok doğru. Beyin emir veriyor, 
parmaklarınız yapıyor. Daktiloda noter kâtibi gibi 
yazıyorum. Bilgisayarda yazamıyorum. Beyin emir 
veriyor, parmak oynamıyor. Onun için bilgisayarı 
kızıma verdim.

Yazar olarak, tiyatro oyunlarımda olsun, 
öykü ve romanlarımda olsun birbirine benzeyen 
bir tane şey bulsunlar yazarlığı bırakırım. Hepsi 
özgün. Çünkü ben zaman harcıyorum yazdıkla-
rım için. Bir çocuk kitabı en azından beş-altı ay 
zamanımı alır. Bir oyunu bir yıldan, bir romanı bir 
buçuk-iki yıldan önce yazamam. Boyacı küpü değil 
bu. Hayır, öyle değildir yazarlık. Büyük bir emek 
sarf edeceksin. O emeğin sonucudur yazarlık.

Bir gün bir mektup aldım:
“Öğrendim ki en önemli çocuk kitabı yazarı 

sizmişsiniz. Ben emekli oldum, çocuk kitabı yaz-
maya başlayacağım. Çocuk kitabı nasıl yazılır, 
bana madde madde yazar mısınız?”

Adama, “Şu emekliliğin keyfini çıkar, işine bak 
yahu!” dedim. Ama aynı adamın kitabını da üç yıl 
sonra gördüm. Düşün, böyle yazarlar da var!

Yetişkinler için mi, çocuklar 
için mi yazmak daha zor?

Bence ikisi de zor. Benim 
büyüklere yazdığım gülmece öyle 
önemli ki! İnsan okuduğu bir gül-
mece öyküsünden sonra niye gül-
düm, kime güldüm, niçin güldüm 
diye düşünemiyorsa bu gülmece 
görevini yapmıyor demektir.

Bir, gülmece güldürmeli ama 
daha çok da düşündürmeli. İki, 
halkın gülmecesi olmalı. Ben bil-
mediğim bir konuyu yazamam. 

Bana sosyeteyi yaz deseler dün-
yada yazamam. Ama bir öğret-
meni yaz deseler... Yaşadığımız 
şeyleri yazarım. Gülmecede de 
başarılı olmak için çok çalıştım. 
Ki o dönemde Aziz Nesin, Rıfat 
Ilgaz ve ben Akbaba’nın en çok 
okunan yazarlarıydık. Can arka-
daşlarım gitti, ben kaldım o günün 
gülmecesinden.

Mizahın görevi düşündür-
mektir, edebiyat tadı vermektir. 
Ben kitaplarımda sırtımı hep ede-
biyata yasladım. Edebiyatsız bir 

şey yapamam. Ne olacak şimdi? 
Güneş doğdu... Böyle yazmam. Ne 
derim: Güneş dağın arkasından 
ateşten bir top gibi çıktı. Bakın bi-
rincisini herkes söyler, yazar. Ama 
ikincisinde bir görüntü, bir duygu 
hatta bir katılım var. Sanki bir be-
yaz güvercin bana doğru geliyor 
güneşin doğduğu yerden... Sırtını 
edebiyata yaslamak dediğim bu

Çocuk kitaplarımda da sırtımı 
hep edebiyata yasladım. Kitapla-
rım bu yıl elli dolayında civarında 
yeni baskı yapmış. 



Kitaplarınızın ilk yayımlan-
ma sürecini anlatır mısınız?

Kitaplarımı daha önce Remzi 
Kitabevi yayımlıyordu. Ben de 
Attilâ İlhan’ın genel yayın yönet-
meni olduğu Demokrat İzmir ga-
zetesinde köşe yazısı ve gülmece 
öyküsü yazıyordum. Attilâ İlhan o 
sıralarda Bilgi Yayınevinin başına 
geçmişti. Aziz Nesin, yayınevin-
den ayrılınca Ahmet Bey, Attilâ 
İlhan’a, “Bize bir gülmece yazarı 
lazım.” demiş. Attilâ İlhan beni 
önerince de Ahmet Bey kitapla-
rımın Remzi Kitabevi tarafından 
yayımlandığını ifade etmiş. A. 
İlhan da, o beni kırmaz, diye ya-
nıtlamış.

Gerçekten de kıramadım. 
Kitaplarımı Bilgi Yayınevine ver-
dim. Ondan sonra bütün kitapla-
rım Bilgi Yayınevinden çıkmaya 
başladı. Memnunum, mutluyum. 
Çocuklarıma da “Ben öldükten 
sonra kitaplarımı asla Bilgi Yayı-
nevinden almayacaksınız! Hep o 
yayınevi yayımlayacak.” dedim.

Çocuk kitaplarının işlevi 
olmalı mıdır?

Kesinlikle... Bir çocuk kitabı 
çocuklara düş kurduramıyorsa 
işlevsiz bir kitaptır. Okuyunca 
düş kuran çocuk soru sorar. Yani 
beyin çalışıyor demektir. Düş 
kurduruyorsan beyin çalışmaya 

başlamıştır. Çalışan beyin soru 
sorar. Soru soran çocuk artık 
birey olmuş demektir. Kitabın 
görevi insanı birey yapmak olma-
lı. Ben hep bunu dikkate alırım. 
Çocuk kitaplarımda da bu ilkeler 
geçerlidir; düşündürüp soru sor-
durmak...

İlk yazdığınız günlerden bu-
güne, yazdıklarınız içerik açısın-
dan nasıl bir değişim gösterdi?

Günün sorunlarını izleme-
seniz o yazdığınız gülmece düş 
ürünü olur. Gündemi izlerim. Be-
nim şimdi en çok okunan çocuk 
kitaplarım arasında “Anneanne” 
dizisi vardır, yirmi kitap... O dizi 
bütün Türkiye’de en çok satılan 
kitaplardandır. Amacım annean-
ne, anne ve çocuk ile bir yaşa-
ma kültürü aşılamak. Ben kısırı 
yazdım, günümüz çocukları cips 
yiyorlar. Üç kuşak ötenin kültürü... 
Kısırı da yazarım, ev gezmelerini 
de... Kültürümüzde ne varsa on-
ları yazıyorum. Hatta bir anneden 
mektup aldım. “İyi ki yazmışsınız, 
kızım sık sık kısır yapmamı isti-
yor.” demiş. Görevimi yapmışım.

Gülmecenin sınıfsal olması 
gerektiği şeklindeki düşüncenizi 
açıklar mısınız?

Tabi tabi, varsılın gülmecesi 
olamaz zaten. Gülmece yoksu-
lundur. Çarpıklıkları, terslikleri, 

zorlukları, geçim sıkıntısını çeken 
yoksul insanlardır. Zenginlerde 
onlar yok ki! Mutlaka sınıfsal 
açıdan olaya bakmalı gülmece 
yazarı. Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin ve 
ben bu gözle bakmışızdır.

İnsanları güldürmek mi ağ-
latmak mı daha zor? 

Ağlatmak çok kolaydır. Adını 
vermek istemem, öyle bir yazarı-
mız da vardı. İşte çocuğun annesi 
ölüyor, halasına sığınıyor, eniştesi 
istemiyor, çocuk köprüaltına sı-
ğınıyor.

Yahu çocuğa yaşamın mutlu-
luklarını neden anlatmıyorsunuz 
da acıları anlatıyorsunuz? Çocuk 
daha ilk satırda hüngür hüngür 
ağlamaya başlar.

Ortaokul öğretmeniyken 
bir öğrencim, kız arkadaşına, al 
bu kitabı oku, diyor. Önce ben 
okudum. Az önce sözünü ettiğim 
konu. Felaket şeyler.

Çocukları ağlatmak çok 
kolaydır, güldürmek zordur. O 
zaman da gülmeceyi yazına çok 
iyi serpiştireceksin. Eğer serpiş-
tirmezsen çocuk o zaman, “Bu 
yazar amma komik biriymiş!” der. 
Sen kendin komik olursun. Onun 
için sırıtan gülme olayını çocuk 
hemen fark eder. Gülmeceyi de 
vereceksin konunun içinde, çocuk 
ayırdına varmayacak onun. 

Yazar 
arkadaşı, 

“kızı”, can 
dostu Mavisel 

Yener ile...
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Hangi gülmece yazarlarını 
kendinize yakın buluyorsunuz?

Ülkemin sorunlarını yazan 
gülmece yazarlarını her zaman 
sevmişimdir. Rıfat Ilgaz’lar, Aziz 
Nesin’ler... Bunların dışında da pek 
gülmece yazarı yetişmedi. Hâlâ 
yok. Bu konuda yoksuluz biz. Oysa 
Nasrettin Hoca’nın, İncili Çavuş’un 

torunlarıyız. Yüklü bir gülmece 
geçmişimiz var bizim. Ne yazık ki 
yetişen yok. Nasrettin Hoca’nın 
gülmecesi bugünlere kadar kalmış. 
Halk tarafından da eklenmiş bir-
çok olay. Ben de ekledim bir tane 
haddim olmayarak. Hatta Ataol 
Behramoğlu adımı da belirterek 
bir yerde kullandı, ne güzel bir an-
latı diye...

Onu anlatır m ısınız?
Anlatayım. Nasrettin Hoca’nın 

karısı ölüyor. O da benim gibi 
çok severmiş karısını. Hoca dağa 
çıkmış. Köyün ağası demiş ki “Bu 
adamı alın gelin!”

Hoca, “Ağaya söyleyin, gel-
mem!” demiş.

Arkasından evi yanmış Hoca’nın. Hoca daha 
da yükseğe çıkmış.

Ağa, “Söyleyin ona, yeni ev yapacağım, eş 
bulacağım.” demiş.

Bu kez de eşeği ölmüş. Hoca daha da yuka-
rılara çıkmış. Ağanın isteğiyle zorla getirmişler. 
Ağa anlatmış... Ne isterse verecek. Ağa ne derse 
Hoca, istemem diyor. Sonunda aklına düşmüş 
Hoca’nın, “Niye bu kadar üsteliyorsun, senin 
maksadın ne? Bu yapacaklarının karşılığında ne 
istiyorsun benden?” demiş.

Ağa, “Ne olur bundan böyle şu eşeğe sen de 
herkes gibi doğru düzgün bin.” demiş.

Nasrettin Hoca yanıt vermiş: “Ben dönek 
değilim.”

Günümüze uygun, eklemek istedim. Nas-
rettin Hoca beni affetsin. Çünkü aynı zamanda 
Nasrettin Hoca’nın kentinin fahri hemşerisiyim 
ve Nasrettin Hoca Altın Ödülünü aldım.

Gülmeceyi “sağlıklı güldürme” olarak ad-
landırmanızın nedeni nedir?

Gıdıkladığın herkes güler değil mi? Sağlıklı 
bir gülme mi bu? Sağlıklı gülme kime, neye, 
niçin güldüğünün ayırdına vardıran bir gülmece-
dir. Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin ve ben bunu yaptık. 
Şimdi yok.

Öykülerinizde mizah her zaman ön plan-
da… Romanlarınızda ise daha çok toplumsal 
konulara yer vermenizin nedeni nedir? 

Onlarda da gülmece vardır. Gecekondu’da 
da, Zıkkımın Kökü’nde de gülmece vardır. Gülme-
ce benim has damarımdır, ondan vazgeçemem. 
Ama oraya öyle yerleştirilmiştir ki onun içinde 
kaynamış gitmiştir. İnsanlar Zıkkımın Kökü’nü 
gülerek okur ama bir yerde durur, düşünmeye 
başlar. İşte gülmecenin görevi budur!..

Ülkemin sorunlarını yazan 
gülmece yazarlarını her 

zaman sevmişimdir. Rıfat 
Ilgaz’lar, Aziz Nesin’ler... 
Bunların dışında da pek 

gülmece yazarı yetişmedi. 
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Çocuklara okuma alış-
kanlığı kazandırma süre-
cinde anne babalara, öğret-
menlere ve yazarlara düşen 
sorumluluklar nelerdir?

Kitap fuarlarına gelen 
anne babalar bana çocukları-
nın kitap okumadığını söyler-
ler. Siz okuyor musunuz, diye 
sorarım hemen. Baba futbol 
hastasıdır. Şunu söyleyeyim 
futbol hastalarının üniversi-
teyi kazanma oranları yüzde 
dört! Kafa top gibi çalışmıyor 
çünkü. Bana, bir kişi olsun, 
üniversite mezunu futbolcu 
gösteremezsiniz. Çocuğa 
da aşılanıyor bu, sen yılda 
milyonlar alacaksın... Baba 
öyle sanıyor, çocuk da... Maçı 
izliyoruz. Maçtan sonra üç 
adam çıkıyor; top buradan 
gitse şöyle olurdu, şuradan 
gelse böyle olurdu diyor. 
Onu da oturup izliyor. Akşam 
tekrarı veriliyor maçın, onu 
da izliyor. Nasıl zamanını 
harcıyorsun sen buna yahu? 
Anne babalar bari siz “sah-
tekâr” olun diyorum. Şöyle 
bir duralıyorlar. “Okuyor gö-
rünün” diyorum. On beş gün 
okuyun, on beş gün sonra siz 
bırakın, çocuk bırakmaz. Ama 
anne açmış diziyi izliyor, baba 
açmış futbol izliyor. O diziler, 
nedir o diziler? Hepsi kav-
ga, hepsi kavga. Bir benim 
gözümle görün... Sevgi yok, 
duygu yok. Hepsi duygudan 
yoksun. 

Öğretmenlerin de oku-
maları gerek. Ben hep şunu 
söylerdim eskiden: Ne olur 
günde en az yarım saatinizi 
okumaya ayırın. Öğretmenler 
de okusun, çocuklar da oku-
sun. Bazı okullar yavaş yavaş 
buna başlamıştı. Bazen gün-
de bir ders okuyorlar. Sevin-
dirici bir durum. Öğretmeni 
okumazsa, annesi okumazsa, 
babası okumazsa çocuğa 
kitap oku demek tuhaf bir 
durum oluyor. Çok tuhaf... 
Önce anne babanın örnek 
olması gerekiyor. 

Kırk yıl önce yayımlanan kitaplarınız bugün de aynı ilgiyle, he-
yecanla okunuyor. Kitaplarınızın aradan geçen onca zamana karşı 
güncelliğini yitirmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kırk yıl önceden bugünü görmek çok önemli. Ben hep ülkemin 
geleceğini gören insanım. Politika ve hemen hemen her konuda... Açın 
kitaplarımı okuyun; kırk yıl önce yazılmış olayları bugün yaşanmış gibi 
değerlendirebiliyorsunuz. Bu, yazarın uzak görüşü. Yazarlık bu zaten. 
Kurslarla bir insanın yazar olacağına inanmıyorum. Resimde belki öğ-
retirler yeteneğin varsa... Bir müzik aletini çalmayı öğrenebilirsin bel-
ki... Gel seni yazar yapayım. Olmaz! Kursla filan bir şey olmaz, olacak 
şey değil. Bu, doğuştan gelen bir yetenektir. Doğuştan bir yeteneğin 
yoksa istediğin kadar çabala, yazar olamazsın. Benim doğuştan gelen 
bir yeteneğim var. O yeteneğimi tepe tepe kullanıyorum. Doğa bana 
bu gücü vermiş, neden yazmayayım? Hele hele çocuklara neden yaz-
mayayım? 

Çocukluğunuzdan beri okuduğunuz yazarlar içinde sizi en çok 
hangisi etkiledi?

Beni en çok etkileyen, şairlerden Nâzım Hikmet olmuştur. Ahmed 
Arif olmuştur beni en çok etkileyenlerden biri de. Ben çocukken zaten 
çocuk yazarı filan yoktu. Günümüzde gayet iyi çocuk yazarları da var. 
Büyüklerden de ozanlar, yazarlar yetişiyor. Yazsınlar. Ülkelerine yararlı 
olsunlar.

Yazmanın Muzaffer 
İzgü için anlamı nedir?

Yazmak benim için bir 
kurtuluş değildir. İzlemem 
de gerekiyor. Ben bunları 
yazdım ama şu şu şunlar 
düzeldi mi? Bu bu ne oldu? 
Sen yazdın Muzaffer bunu. 
Onu da izlerim. Yapımdır o 
benim. Evime çok gazete 
gelir, okurum. Ayda 22 der-
gi gelir, izlerim. Günde en 
az 150 sayfa kitap okurum. 
Haberlere bakarım, zorun-
luyum haberlere bakmaya. 
Ülkemizde neler oluyor, 
neler yapılıyor? Bunlara 
göre ne yazacağıma karar 
vermem gerekiyor. Bunları 
yazıyorum. İleriki yıllarda 
da yazdıklarımın bir bölümü 
yerine getirildi mi getiril-
medi mi onu da izliyorum. 
Getirilmeyenler var mı? 
Dolu!.. Sen istediğin denli 
yaz diyorlar, biz bildiğimiz-
den şaşmayız. Bunlar hep 
gelip geçici şeyler. Hiçbir 
zaman umutsuz olmadım. 
Bir gün umutsuz olmadım.

Beni en çok etkileyen, 
şairlerden Nâzım Hikmet 

olmuştur. Ahmed Arif 
olmuştur beni en çok 

etkileyenlerden biri de. 



Bunca üretkenliğinizin temelinde ne 
var?

Her gün okumak, her gün düşünmek...
Yazarlıkta üç şey önemlidir.
Bir, okumayan insan asla yazamaz, 

isterse dünyanın en yeteneklisi olsun. İki, 
düş kurmayan insan yazamaz. Üç, gözlem 
yapmayan insan yazamaz.

(Eliyle pencereyi gösteriyor.)
Şurada dikilirim; bir insan nasıl yürü-

yor, çocuğunun elini nasıl tutuyor, çocuk 
arabasını süren kadın mutlu mu, mutsuz 
mu, bir sorunu mu var, eşiyle mi kavga 
etti... Yüzüne bakıp onun üstüne öykü 
kurabilirim. Bu pencereden bakınca... Dı-
şarı çıkınca daha çok. Onun için ben hep 
kaldırımda yürürüm. Yolda yürürsem gelip 
arabanın biri çarpar, dalıyorum çünkü... 
Yürüyorum bütün insanları düşüne dü-
şüne. Gözlem yapmayı çok severim; bir 
hamalın yükünü sırtına kaldırması, alması, 
taşıması... Bunlar öyle önemli ki yazaca-
ğınız zaman da bunu kullanacaksınız. Yeni 
yazmaya başlayanlara, çok iyi gözlemci 
olun, diyorum. 

Yazarken, yapıtınızı oluştururken en 
çok nelere dikkat ediyorsunuz?

Çocuk yapıtlarımda genellikle paylaş-
mayı, üretmeyi, Atatürk ilkelerine sahip 
çıkmayı, güçsüzden yana olmayı... Çocuk 
yapıtlarımda mutlaka bunlardan birine yer 
veririm ve işlerim. Eğer böyle olmazsa o 
yapıtı amacına ulaşmış saymam.

Benim anlattıklarım emek veren 
insanlardır, emekçilerdir. En basitini söy-
leyeyim, annemiz onca yaprağı tek tek 
sarar, buğusu üstünde o güzelim sarmayı 
sofraya getirir. Yemeği yedikten sonra 
annemize o yemek için teşekkür etmek 
gerekiyor. Anneye her emeği için teşekkür 
etmek gerekir. Bunlara dikkat ederim yaz-
dıklarımda...

Çocuk edebiyatında son 70 yıldaki değişimi/ gelişimi 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Benin çocukluğumda hatta yakın zamana kadar çocuk 
edebiyatı diye bir şey yoktu. Biraz da çocukları okurdan say-
madıkları için... Okusa ne olacak, okumasa ne olacak... “Oku-
dun da ne oldu!” diye bile söylenmiştir. Çocuklar bir sanat 
öğrensin, bir şeyler yapsın diye düşünülürdü, yetmiş yıl önce. 
Düşünün; o zaman ben on dört yaşındayım. Babam belki öyle 
düşünmezdi ama o yaştaki herhangi bir çocuğun babası ter-
ziye, berbere çırak verip bir an önce çalışmasını isteyebilirdi 
çocuğunun. Okudu mu eve masraf olurdu. Hele hele bir de 
üniversite dedin mi, her kentte de üniversite yok... İstanbul’a 
gelecek. Yemesi, içmesi, okul masrafları, barınması...



Bu süreçte yazar da 
kendisini gerektiği ka-
dar yenileyebildi mi?

Evet, yazarlarımızın 
birçoğu kendini yeniledi. 
Zaten öbür yazarlar da 
orada kaldılar. Daha 
önce sözünü ettiğim ağ-
latan yazar orada kaldı. 
Bugün bir tek çocuğun o 
yazarın kitaplarını oku-
duğunu düşünemem, 
hiçbir çocuk okumaz.

O yıllarda ne radyo ne tele-
vizyon vardı. Önce radyo girdi 
hayatımıza, sonra televizyon. 
Sonra internet… Sonra her an 
farklı teknolojik sistemler… Siz 
bu süreçte kitaba olan ilgiyi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Bunlar/ bu saydıkların önce 
komşuluğu bitirdi. Komşular bir-
birlerine gider gelirlerdi. “Bir ma-
niniz yoksa bu akşam annemler...” 
denirdi. Önce misafir şekeri veri-
lirdi gelenlere... Adı bile “misafir 
şekeri”ydi. Çay içilir, sohbet edilirdi. 
Şimdi o tür şeylerin hemen hepsi 
bitti.  Konukluk, komşu ilişkileri, 
rahatça diyebilirim ki yok. Yok 
artık. Söylesen, işten güçten ba-
şımızı kaldıramıyoruz, diyecekler. 

O zaman da o insanların işi gücü 
vardı.

Bu durum, kitap okuma alış-
kanlığını yok ediyor. Bir romanın 
dizisi olsun televizyonda izler, 
sonra da o romanı okuduğunu 
sanır. Hayır. Televizyonu izlediğiniz 
zaman düş kurmazsınız. Çünkü 
görüyorsunuz. Ben yazıyorum, 
kız konuşuyor, bir yere yetişmeye 
çalışıyor, saçlarından yağmur sula-
rı damlıyor... Ama kızın bir işi var ki 
koşuyordu, arada soluklanıp tekrar 
koşuyordu. Bunu okuyunca beyin 
o kızı karşısında görür. Televiz-
yonda görüyorsunuz zaten. Fark 
bu işte; birinde görürsünüz, diğeri 
beyninizi çalıştırır, hayal kurdurur, 
soru sordurur.



Her an teknolojiyle iç içe 
olan çocuklar ve kitap okuyan 
çocukları kıyasladığınızda ortaya 
nasıl bir sonuç çıkıyor?

Sakın yanlış anlaşılmasın, 
hiçbir zaman teknolojinin karşı-
sında değilim. Ama bunlara da 
eşit bir zaman ayırmak gerekiyor. 
Elinde bir bilgisayarla akşama 
kadar uğraşan bir çocuğun beyni-
nin fazla çalışacağına, düş kura-
cağına, soru soracağına inanmı-
yorum. Tutukturlar, soru sormaz 
o çocuklar.

Anne babalara, kitap seçimi 
konusunda neler söylemek is-
tersiniz?

Anne baba ve öğretmenler 
dördüncü sınıfa kadar çocuklar 
için kitap seçebilir. Hep şunu 
söylerim, dördüncü sınıftan son-
ra çocuğu özgür bırakacaksınız. 
Çocuklar kendi kitaplarını ken-
dileri seçecekler, okuyacaklar. 
Bazı anne babalar kendileri seçer. 
Kocaman olmuş çocuğu baskı 
altında tutuyor demektir. “Bu 
kitabı oku.” diyor çocuğa, bundan 
o anlam çıkar. Çocuk kendi iste-
diği kitabı okuyacak. Onun için de 
dördüncü sınıftan sonra serbest 
bırakın diyorum. Öncesinde se-
çelim, çok titiz olalım. Kendimiz 
bilmiyorsak okuyan birine, öğret-
menine soralım, çocuğa vereceği-
miz kitap belli olsun.

Bir anne özel bir okuldaki ki-
tap fuarı sırasında şunları söyle-
mişti: “Bütün kitaplarda anlatı-
lan her şey çok olumlu. İnsanlar 
çok iyi... İyiler kazanıyor. Her şey 
dört dörtlük. Ama gerçek hayat 
öyle değil. Okuduklarını hayatta 
bulacağını sanan çocuklarımız 
gerçek hayatta karşılaştıkları 
olaylar karşısında ne yapacak-
larını bilemiyorlar. Keşke yazar-
larımız yazarken buna da dikkat 
etse!” Ne dersiniz?

“Yumurtadan Çıkan Öğretmen” 
adlı kitabımı okusalar... Çok ba-
sit, buna hemen örnek vereyim: 
Çocuk öğretmenini, öğretmen de 
öğrencisini çok seviyor. Düşüne-
mezsiniz onun pazarda, “yumur-
ta, yumurta!” diye bağıracağını... 
Uzak semtteki bir pazara gittikle-

rinde çocuk “yumurtadan çıkan” 
öğretmenini görüyor. Çocuk altüst 
oluyor. Devrisi gün çocuk, “Öğret-
menim, sizi pazarda yumurta sa-
tarken gördüm!” diyor. Öğretmen 
de “Bana yumurta sattıranlar 
utansın! Ben evimi geçindirmek 
zorundayım.” diyor. Çocuğa bun-
ları vereceksin. Ve ben her zaman 
veriyorum. Her anlattığım şeyde 
bunlar vardır. Olması da gerek.

Yasaklar konusunda ne dü-
şünüyorsunuz? Sizin kitaplarınız 
da yasaklardan payını aldı… “Zık-
kımın Kökü”, “Donumdaki Para”, 
“Ekmek Parası”, “Halo Dayı ve İki 
Öküz”…

12 Eylül sonrasıydı. “Halo 
Dayı ve İki Öküz” adlı romanımın 
dizisi de sekizinci bölüme gelmiş-
ti. O zamanlar televizyonda uy-
duruk diziler yoktu. “Halo Dayı ve 
İki Öküz” de aynı adlı romanımdan 
çekiliyordu. Gerçek yaşamdan... 
Sosyal bir diziydi. İlk iş olarak bu 
dizi yasaklandı. Benim için de 14 
yıl hapis cezası istediler.

“Donumdaki Para” adlı kitabım 
yasaklandı, 12 yıl yayımlanamadı. 
“Ekmek Parası” da yasaklandı. 
Çocuk kitabı yasaklanır mı? Onu 
yasakladılar. Kültür Bakanlığı 
benden kitap istiyor, veriyorum, 
Kültür Bakanlığının yayımladığı 
kitap yasaklandı. Sonra serbest 
bırakıldı. Şimdi kırk baskı yapmış-
tır.

Gülmecenin görevi ne ise, ne 
gerekiyorsa ben onu yazıyorum. 
Yani ille alıp götürecekler. Kiminde 
geç kalıyorlar, kiminde tuttura-
mıyorlar, kiminde de aslan gibi 
yargıçlar çıkıyor ve biz ortalıkta 
dolaşıyoruz. Dolaşacağız da...

“Zıkkımın Kökü”nün devamını 
neden yazmıyorsunuz?

Zıkkımın Kökü’nü üç kitap 
olarak düşünmüştüm. Birinci ki-
tap, ilkgençlik yıllarım, ilk aşkım 
Raziye...

Raziye’yi bir daha hiç görme-
dim. Çok yoksul bir ailenin çocu-
ğuydu. İstanbul’a, Taşlıtarla’ya 
göç etmişlerdi. Bulurum diye git-
tim. Taşlıtarla beklediğimden de 
büyük çıktı. Yalnızca trenle dönüş 

biletim ve torbada zeytin ekme-
ğim vardı. Akşam biletiyle geri 
döndüm. Raziye yıllar sonra bile 
bizi arasaydı uygar ilişkiler içer-
sinde karım buyur edip herhalde 
bir çay sunardı kendisine.

Bir de o yaştan emekliliğe 
kadar olan dönemi yazacaktım. 
Sonra da emeklilik sonrasını. Baş-
ka olaylar çıktıkça, başka kitaplara 
geçtim. Rıfat Ilgaz da “Sarıyazma” 
romanının devamını yazacaktı, 
dörde, beşe çıkacaktı kitap sayı-
sı... Orada kaldı.

Yazarlar kurgularlar ama ol-
muyor. Daha önemli olaylar öne 
çıkıyor. “Donumdaki Para”, “Dayak 
Birincisi” çıktı ortaya... “Donumdaki 
Para” ile Türk Dil Kurumu Öykü 
Ödülüne, “Dayak Birincisi”yle de 
Bulgaristan Altın Kirpi Ödülünü 
değer görüldüm.

“Zıkkımın Kökü” tam anla-
mıyla gerçek bir yaşam müca-
delesi… Filme alındı ve çeşitli 
ödüllere değer görüldü. Filmi 
izlediğinizde neler düşünmüş-
tünüz?

Adana’daki çekimlere de 
gittim. Nerede görse bana hâlâ 
“Babacığım” der Menderes Sa-
mancılar. Adana’da bir süre önce, 
bir açılışta da beraberdik. Gerçek-
ten de babamın yapısına uygun 
bir karakter olarak oynadı. Babam 
öyleydi, bazı şeyleri de ben söyle-
dim ama çok yeteneklidir Mende-
res bu konuda.

Böyle bir film yapıldığı için 
seviniyorum. Hiç unutmam çoluk 
çocuk beraber gittik sinemaya. 
Nasıl bir heyecan, nasıl bir korku 
içimde... Eşim ve çocuklarımla 
büyük bir mutlulukla eve döndük. 
Nefis bir film olmuş! Ki ben ro-
manımın yazımında büyük emek 
çekmiştim, onlar da filmin çeki-
minde büyük emek çektiler. Helal 
olsun onlara.

Amerika’dan İngiltere’ye, 
Fransa’dan Yeni Gine’ye, İspan-
ya’dan Japonya’ya, Güney Afrika 
Cumhuriyetine dek birçok ülke-
de gösterildi “Zıkkımın Kökü”. Ve 
neredeyse her ülkeden ödülle 
döndü.



“Yedi Renkli Saat” adlı ki-
tabım yaşamımdan bir alıntı. 
Kitabı okuyan çocuklar da 
etkileniyorlar. Eğer çocuk-
luğumda bir saatim olsaydı, 
şu anda evde 55-60 saatim 
olmazdı. Kafam çocuk olmasa 
ben bu saatleri alır durur mu-
yum? Saat zamanı bildiren bir 
araçtır. Biri de aynı, on beşi de 
aynı. Ama çocuk kafası öyle 
düşünmüyor. Oynarım bazen. 
Kimini bozarım, sonra oturur 
tamir ederim.

“Nasrettin Hoca’nın, 
İncili Çavuş’un, Bekri Mus-
tafa’nın ve Bektaşi’nin soyu-
yuz” dediğiniz Rıfat Ilgaz ve 
Aziz Nesin ile olan dostluğu-
nuzu anlatır mısınız?

Rıfat Ilgaz ve Aziz Nesin 
ile Akbaba’nın direğiydik.

Rıfat Ilgaz ile çok yakın 
dostluğumuz vardı. Onunla 
pek çok yere gittik. Ben Rıfat 
ağabey ile birlikte olmaktan 
onur ve mutluluk duyardım. 
Rıfat ağabey de aynı şeyleri 
düşünürdü.

Akbaba’ya katılma öykü-
nüzü de anlatsanız bu arada?

Evet, Akbaba’da yazmaya 
başlamamın öyküsü de ente-
resandır. O sıralar öykülerim 
Demokrat İzmir gazetesinde 
yayımlanıyor. Akbaba’ya 42 
öykü gönderdim, biri olsun 
yayımlanmadı. Rıfat Ilgaz’ı, 
Aziz Nesin’i okuyorum. Benim 
öykülerim de güzel diyorum, 
yayımlanmıyor. Bir gün Yusuf 
Ziya Ortaç’a telgraf çektim, o 

zaman telefon yoktu:
“Akbaba kadrosuna gi-

rinceye dek biliniz ki posta 
İzgü’den Ortaç’a çalışacak.”

Akbaba, gülmecenin an-
siklopedisi olan önemli bir 
dergi... Ortaç, çalışanına, “Kim 
bu Muzaffer İzgü?” demiş. O 
da, “Her hafta bir öykü gönde-
riyor, üç yıldız veremediğimiz 
için masanıza koyamıyoruz.” 
demiş. “Peki, öyküleri ne ya-
pıyorsunuz?” diye sorunca da 
“Çöpe atıyoruz.” yanıtını almış. 
“Son gelen duruyor mu?” de-
miş. Önceki gün bir öykümün 
daha geldiğini duyunca fırla-
mış koltuğundan... Okumuş... 
“Mükemmel bir öykü, siz bunu 
da mı çöpe atacaktınız?” de-
miş.

Sonra Ortaç’tan bir mek-
tup; “Muzaffer İzgü, İstan-
bul’a gelin, tanışalım.”

Aydın’da öğretmendim 
o zaman, otobüsle gittim 
İstanbul’a. İnanır mısınız 42 
öykümün 39’u Akbaba’da ya-
yımlandı.

Yaptığınızın yayımlanması 
için birisinden yardım bekle-
meyin, kendiniz uğraşın. Ben 
o çabamı sürdürmeseydim, 
belki de Akbaba öykülerimi 
yayımlamayacaktı. Ama be-
nim kendi inancım ve çabam, 
doğru dürüst gülmece öyküsü 
yazma inancım onları ya-
yımlattı. Bu anım benim için 
önemli. Birçok yapıtımın ilk 
yayımlandığı yer Akbaba’dır.

“Zıkkımın Kökü”ndeki sanal pirzola bölümü var aklımda… İnce bir alaysama…  
Söyleşilerinizde de “Biz hep yoksullukla alay ettik.” diyorsunuz.

Babam eve gelir, üç kilo pirzola aldım derdi. Koyun pirzola... Ateşi yakmamışsınız 
daha diye söylenir, koltuğunun altı şişkince. Ama koltuğunun altında hiçbir şey yok. 
Hadi Muzaffer, hadi Muzaffer yelpazele, der babam. Kaç pirzola yersin oğlum? Üç 
tane yeter baba. Yok, beş tane ye. Biber de ister misin? Olur baba. Aç ekmeği. Ne ek-
mek var evde ne bir şey. Getir getir ekmeğini derken annem masaya bir yumruk vurur, 
yeter, derdi, yeter. Bizim ağzımızın suyu akıyor.

Annem çok akıllı bir kadındı, babam düşler içinde yüzerdi. Birinden akıl, diğerinden 
düşleri almışım. O birleşimden Muzaffer İzgü çıkmış. Babamın sanal pirzolası buydu.

Özellikle çocuk kitaplarınızı 
yazarken yaşadığınız kaygılar olu-
yor mu?

Yok, çocuk kitaplarının okuna-
cağına inanıyorum. Çünkü çocuğu 
çok iyi tanıyorum. Az önce de anlat-
mıştım, öğretmenliğimin de bu du-
ruma etkisi var. Bir de benim yapım 
çocuk... Arkadaki müze gibi yerde 
oyuncakları gördünüz. Size saatleri-
mi göstermedim. Çocukken, “Anne, 
saat al!” derdim. “Oğlum ekmek yok, 
sana nasıl saat alayım?” derdi. Bir 
hayal ediyorum, bir hayal ediyorum 
saatim olsa diye. Bir gün bileğime 
kalemle saat çizdim. İnanın, yatağın 
içine giriyorum, saati görüyorum. 
Kimse görmesin diye kolumu kapa-
tıyorum. Banyo günüm geldi, annem 
suyumu hazırladı. Titriyorum, yalan, 
saatim akıp gidecek diye... İkinci 
banyoda yutturamadım, saatim su 
oldu, aktı gitti.

Muzaffer İzgü’den Kadir İncesu’ya

“Yedi Renkli Saat” adlı 
kitabım yaşamımdan bir 

alıntı. Kitabı okuyan çocuklar 
da etkileniyorlar. Eğer 

çocukluğumda bir saatim 
olsaydı, şu anda evde 55-60 

saatim olmazdı.



Sizin için tiyatro da bir tutku olsa ge-
rek…

Babam içkili bir lokantada garsondu. O 
lokantanın alt katında bir saz vardı, Seyhan 
Saz... Ses ve dans gösterileri sonrası tiyatro 
başlardı. Babam garson olduğu için içeriye 
bedava girerdim. Hep tiyatroyu beklerdim. 
İstanbul Tiyatrosu gelirdi. “Hamlet”i ilk kez 
orada izledim. Evde pamuktan bir kelle 
yapıp “Olmak ya da olmamak, işte bütün 
mesele bu!” der dururdum... Annem, “Kafayı 
yedi bu!” deyince, babam “Yok hanım, oyun 
o oyun, tiyatro.” demişti. İlk tiyatro alışkan-
lığım orada başladı, sevdim tiyatroyu. Hâlâ 
da çok severim.

Hayatınız, “Bütün Bunlar Bize Özgü, 
Yazan: Muzaffer İzgü” adıyla tiyatro sah-
nelerine de taşınmış. Oyunu izlediğinizde 
neler hissettiniz?

İzmir’de, oyun yazarı Haluk Işık var, 
yaşamımı yazmış. Yaşama nasıl baktığımı, 
yaşamla nasıl alay ettiğimi yazmış. Oyunu 
izlediğimde çok duygulandım.

Yıllar sonra Türk edebiyat tarihini ya-
zacaklar sizi nasıl anlatsınlar istersiniz?

Cervantes “Don Kişot”u yazalı dört yüz 
yıl kadar oldu. O zaman İspanya’nın kralı 
kimdi bilen var mı? Sokağa çıkın, on kişiye 
sorun, ikisi -belki daha fazlası- “Don Kişo-
t”u bilir. Oysa hiç kimse, değil o dönemin, 
bugünün İspanya kralını, Madrid valisini, 
belediye başkanını bilmez. Demek ki “Don 
Kişot” yaşıyor.

Rıfat Ilgaz’lar, Aziz Nesin’ler, Muzaffer 
İzgü’ler unutulmayacak, kalacak. Buna yü-
rekten inanıyorum. Onun için de kalıcı şeyler 
yazdığıma inanıyorum. Hem çocuk edebiya-
tında hem gülmecede...

Muzaffer İzgü, hayatının en çok hangi 
günlerinde tam anlamıyla mutlu olduğunu 
düşündü?

Şimdi o, yaşamdan tat almaya bakar. 
Çocukluğumda çok zorluklar yaşadım. 
Gençlik yıllarımda da ev geçindirmek, ço-
cuklar, kolay değil. Bütün yaşamım koşuş-
turmayla geçti. Özel bir yaşamım yoktu. 

Karımı alayım, Karadeniz kıyılarına gideyim, 
uçakla Paris’e gideyim... Yapamadık. Diyelim 
Paris’teyiz. Ya konferans vardır ya bir söy-
leşi ya da bir kitabım çevrilmiştir. O nedenle 
çağrılmışımdır. Yine konuşmalar, konuşma-
lar...

Beyninin özgür kalmaması da hoş bir 
şey değil. Gittik, dolaştık, geldik ama özel 
bir yaşamım olmadı şu ana kadar...

Uzun zamandır İzmir’de yaşıyorsunuz. 
Neden İzmir’i tercih ettiniz?

İzmir, bir kez iklim olarak Adana›ya çok 
benziyor. Sebzesi, meyvesi bol. Hepsinin 
dışında çok uygar bir kent. Türkiye’nin uygar 
kentlerinden biridir. Sağ olsun gelen baş-
kanlar da İzmir’imizi güzelleştirmeye çalışı-
yorlar. Bazen eşimle de giderdik Kordon’a, 
Alsancak’a; gezer, hayran olurduk. Açık söy-
leyeyim İzmir’i de, anılarımla dolu Aydın’ı, 
Adana’yı da çok seviyorum.

Gelecekle ilgili planlarınız neler?
Eşimi kaybettikten sonra... Gökyüzü 

niye masmavi? Niye bu tarafı sarı, bu tarafı 
yeşil, bu tarafı kırmızı, bu tarafı mor değil? 
Bak, bak, bak... Kaç yaşındayım ben yahu? 
84! Hep bunu görüyorum. Bugün dolma 
yiyorsun, dokuz gün sonra bir daha dolma 
yiyorsun. Dolma yemeye mi geldim bu dün-
yaya? İlkbahar, yaz, sonbahar kış... İlkbahar, 
yaz, sonbahar, kış... İşte kiraz mevsimi gene 
geliyor. 84. kez kiraz mevsimini göreceğim...

Her şey bana birer yineleme gibi ge-
liyor. Artık, yaşın gereği galiba bu. İyi ki 
doktor olmamışım. Ben yaşta birisi gelse 
“Doktor, ölecek miyim?” dese git, git de-
rim. Ölüm korkusu nedir insanlarda, onu 
da hiç anlamıyorum. Ben varsam ölüm yok 
zaten, ölüm geldiği zaman ben yokum. Bu 
korkular, bu anlamsız şeylerden uzaklaşın. 
Düşünün, okuyun, yardımcı olun, güçsüz-
den yana olun, akıl verin, akıl alın... Bunların 
hiçbiri yok insanlarda.

“Dolma pişti mi?”
“Pişti. Gel, ye...”
Son sözüm bu...

(2017)

Yaptığınızın yayımlanması için birisinden yardım beklemeyin, kendiniz uğraşın. 
Ben o çabamı sürdürmeseydim, belki de Akbaba öykülerimi yayımlamayacaktı. 
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Bu bir ilandır.

Ahmet Büke

Kitabın kıt olduğu zamanlarda bü-
yüdüm ben. Şimdi daha okuma 
yazmayı bilmeyen kızımın küçük 

bir kitaplığı var. Benim ilk kitaplığım, an-
nemin yeniden boyayıp temizlediği eski bir 
ayakkabılıktı. İzmir’e, toptancıya mal almak 
için giden babama yalvardığımı hatırlıyorum:

“Baba vallahi de billahi de ağır ağır oku-
yacağım getireceğin kitapları. Hemen bitirip 
yenilerini istemeyeceğim.”

Az kitap çok kitap da demektir aslında. 
Benim için az kitap iyi kitaptı aynı za-

manda. Satır satır okunan sayfalardı. Hatta 
yeniden okumalara doyulmayan kitaplardı. 
Onlar eskimesin diye kaplanırdı. Yıpranan 
yerleri özenle onarılırdı. Sırtına kat kat şeffaf 
bant geçirilirdi. Notlar düşerdim kimisinin 
sayfaları üzerine. Kalem değdirmeye bile kı-
yamazdım kimi zaman da. İlk sayfaya adımı 
yazardım; okul numaramı hele mutlaka.

İşte bakmaya kıyamadığım az kitaplar 
içinde büyüdüm ben. Hepsini de çok sevdim. 
O eski ayakkabılığın raflarındaki her biri için 
emek verdim. Hatta kan döktüm(!) çünkü 
epey bir bölümü sünnet hediyemdi.

Dedim ya az kitap çok kitaptır çünkü 
hepsinin öyküsü vardır.

Az kitabınız varsa hiç sizin olmamış kimi 
kitaplar da sizindir aslında. Zira onların da 
öyküleri vardır kalbinize dokunan.

İşte benim de öyle iki kitabım oldu; as-
lında hiç olmadılar ama ben onları kitaplarım 
arasında sayarım hep. Üstelik isimlerini bile 
bilemedim.

Anlatayım.

İlkokulda girişimci bir çocuk vardı. Arife 
günleri lokum, bayramlarda oyuncak, Hıd-
rellezlerde ise dilek taşı satardı. Adı saklı 
kalsın diye C. diyelim şimdi.

C., o sene bir de çekiliş organize etti. 
Koca bir un çuvalında numaranmış paketler 
vardı. Söylediğine göre harika oyuncaklar, 
sırtı fiyakalı cep aynaları, parmakları açık 
kar eldivenleri, onluk Mabel sakız paketleri, 
teneke Meysu daha neler neler…

Bu, hayali ömre değer çekiliş curcunası-
nın bileti iki buçuk liraydı ki iyi paraydı benim 
için çünkü haftalığım bir beşlikti.

Bütün sınıf numaralarımızı aldık. Cuma 
günü paydos zili çalınınca C. bizi okulun arka 
bahçesinde topladı. Tombala kesesinden 
sırayla sayıları çekmeye başladı.

Bana kesekâğıdı içinde bir kavanoz Ora-
let çıktı. Portakallı Oralet!

Onun ismine de S. diyelim çünkü sınıfın 
en güzel kızıydı ve hâlâ öyledir; S’ye çıkan 
kesekâğıdının üzerinde “Muzaffer İzgü’nün 
iki kitabı” yazıyordu.

Koca Çınarın
Gölgesinde
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Benim iki buçuk liram heba olmuştu. 
S’ye bir hazine çıkmıştı bana göre ama hiç 
memnun görünmüyordu. Bu normaldi çünkü 
S. sınıfın en güzel kızıydı, ona Mercedes çıksa 
bile beğenmeme hakkı vardı. 

Yine de eve dönüş yolunda şansımı de-
nedim. 

“Değişelim mi?”
Hiç konuşmadı.
Epey bir Oralet’in faydalarını anlattım. 

Hatta o zamanlar çok meşhur olan Oralet 
Osman reklam filmindeki Osman Alyanak’ın 
taklidini yaparak “Mis gibi portakal, hemi de 
C vitaminli. Kolay portakal…” bile dedim.

Gülümsedi ama yanıt vermedi.
“Bari Muzaffer İzgü’nün hangi kitapları 

bunlar. İsimlerini söyle.” dedim.
Saçlarını savurup gitti.
O günden sonra bunu hırs haline getir-

dim. Babam İzmir’e her gidişinde Muzaffer 
İzgü kitabı ısmarlıyor sonra sonra S.’ye, “Bu 

mu? Bu mu yahu?” diye soruyordum.
“Cık!” diyordu sadece.
S.’lerin bahçe duvarına o kadar çok erik, 

şeftali ve nihayetinde bizim bahçenin gül-
lerinden taşıdım ki adım sersem aşığa çıktı 
mahallede.

Yine de S.’nin hakkını yemeyeyim, onun 
sayesinde dünyanın en güzel yazarlarından 
birini tanımış oldum. Üstelik ilkokul bitene 
kadar epey bir İzgü kitabı okudum. Kitapları 
zaten seviyordum ama böylece iyice tutkunu 
oldum. 

Bu o kadar işime yaradı ki güzel kızların 
çoğu zaman başkalarını sevdiklerini ama 
kitaplar sayesinde bu acının da geçtiğini hat-
ta zamanla eğlenceye dönüştüğünü erken 
yaşta öğrendim.

Yani Muzaffer İzgü’nün üzerimde hakkı 
çoktur.

Gölgesiyle ve kitaplarıyla hep başımızda 
olsun. Çok çok sağ olsun.

12 Haziran 2017

“Baba vallahi de billahi de ağır ağır okuyacağım getireceğin 
kitapları. Hemen bitirip yenilerini istemeyeceğim.”
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İstanbul’dayız. Kızımız küçük. 
O park senin bu park benim 
dolaşıp duruyoruz bebek 

arabasıyla. Arada arabada uyudu-
ğu da oluyor. O araları değerlen-
dirmek için yanımıza bir iki kitap 
almayı unutmuyoruz.

Daha Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesinin “Küçük Dev Adam” 
sempozyumunun düşü bile kurul-
mamış. Ne de Ankara Üniversite-
sinin Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 
Sempozyumunun tasarımı... Çok 
ödüllü yapıtı “Zıkkımın Kökü” filme 
de alınmamış, belki kimi yönet-
menlerin düşlerinde dolanmakta. 
Sevgili İzgü, “Çocuk okuru olma-
yan bir toplumun yetişkin okuru 
da olmaz!” sözünü de dememiş 
henüz. Aydın’da tiyatro sahnesine 

adı da verilmemiş. “Kim 500 Milyar 
İster” adlı yarışmada bir yarışmacı, 
Muzaffer İzgü’nün “Aydınlı” oldu-
ğunda, adı gibi emin, ayak direyip 
elenmemiş de.

Ve bendeniz; bir Alsancak 
şenliğinde, sokak panolarında yer 
verilmek üzere şu satırları yazacak 
kadar tanımamışım henüz bu di-
rençli insanı:

“Bir top ak pamuğa sarılı yürü-
yen gülümseme. Sesi bir yerlerde, 
aklı hep Alsancak’ta, denizi arayan 
sokağında. Hayatın coşkun akan 
selinde sevgiliye adanmış ömür. 
Kıyamam çocuk, savaşa öfke, ha-
yata avuç avuç tat, hayına yumruk, 
insana el! Hoca Nasrettin müridi! 
‘Çıktık açık alınla!’ bebesi... Çocuk 
arkadaş. 75’lik çocuk.”

İstanbul’dayız. Bakırköy’de, 
Zuhuratbaba Parkında... “Bir Mayıs 
Polis Bayramı”nı da kucaklayıp 
çıkmışız evden. İzgü’nün o günler-
de yenile yayımlanan bu kitabını, 
eşim okumuş, ben de bitirmeye 
durmuşum. Kızımız oyuncaklar 
arasında “şimdi sıra kimin” yarış-
masına dalmışken duyuldu mısır-
cının sesi. Haşlanmış mısır. Hem 
mevsimi hem de parkta!

Vardım yanına. Gençten bir 
satıcı. Bir yandan eşimin, “süt” 
olsun, uyarılarını dikkate alıp mısır 
seçerken bir yandan da koyulttuk 
mu sana sohbeti mısırcıyla. Elim-
deki kitabı görünce kederlendi:

- Ne güzel, okuyorsun abi!
Boş bulunup “Sen?” diyecek 

oldum. “Severim okumayı...” deyip 
duraladı. Sonra da bir “ama” yük-
seldi dudaklarından.

Bakışlarımdan okudu “ama”-
nın ardını arayışımı.

- Nerede abi, para mı var ki? 
Ancak doyuyor karnımız.

Hangi Anlatıya  
   Sığar ki
                     Muzaffer İzgü!

Yunus Bekir Yurdakul
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“Kütüphaneler, arkadaşlardan/ 
komşulardan ödünç alabilirsinler 
vb...” akıl yürütmelere boş verdim.

- Olsa okur musun?
- Okumam mı abi? Hem de 

severek! 
Uzattım “Bir Mayıs Polis Bayra-

mı”nı.
- Bak bu yeni çıktı. Muzaffer 

İzgü’nün. Biz okuduk, az bir şey 
kaldı bitmesine. Ben yeniden alırım.

- Ama abi!.. (Duraladı.) O za-
man ben de senden mısır parası 
almam.

O olmazdı işte. Zor da olsa ikna 
etmiştim, “say ki İzgü’nün hediye-
sidir; o seni, beni/ bizi yazıyor; ben 
okudum, sen de oku; sevinir”i de 
araya katarak.

“O zaman kızının mısırı benden 
olsun.” ikramının ardından sordu:

- Tanır mısın abi Muzaffer İz-
gü’yü?

“Elbette.” demiştim ‘O beni 
tanımaz ama!’yı içimden geçirip.

Mısırcı bütün kazanı satıp bitir-
miş bir keyifle sürmüştü arabasını 
yarınlara ve o karşılaştığımız anki 
kederini bana bırakıp.

Aradan birkaç yıl geçti geç-
medi, kendimizi İzmir’de bulunca 
yapıtlarından sonra kendisiyle de 
(anımsadınız mı sevgili Sezai Sa-
rıoğlu’nun, “tanışmak” ve “yeniden 
tanışmak” seslenişini) tanıştık Mu-
zaffer İzgü’yle.

Şu yukarıda anlattığım mısırcı-
yı söyledim bir gün Muzaffer abiye. 
Sevinci, yeni bir kitabını kucaklamış 
olmak gibiydi.

- Yaşa Bekir, ne güzel yapmış-
sın!

Sonra duraklamıştı:
- Desene bir kitap borçlandım 

sana...

Hepimizin az çok tanıdığı, aşi-
na olduğu bir addır İzgü. Ondandır 
ki bilinenleri yinelemeden şuracığa 
farklı birkaç satır düşsem dedim 
onun için.

Hayatta en çok karısını (böyle 
dediğine bakmayın, sevgilisidir as-
lında “rahat uyusun” Günsel abla) 
sevmiştir o. Ve en çok “her başarılı 
erkeğin arkasında...” diye başlayan 
tümcelere kızmıştır. Bir de evde 
barkta, “Yazı yazıyorum hanım, 
sustur şu çocukları!” kibirlenmele-
rine düşenlerden utanmıştır.

Bir “vosvos”u (hani şu Hitler 
efendinin ürettirdiği ama halkın 
olmasını engelleyemediklerinden) 
vardır, şehrin dışına çıkar. Evde 
çocukların oyununu engellememek 
için. Dikiş makinesinin tahtasını 
(altlığını) kucağına alır, üstünde 
daktilosu. Sigara denen meret de 
dostu o zamanlar; fosur fosur, tıkır 
tıkır derken otomobilin içi göz gözü 
görmez olur. O günlerden birinde 
şikâyet de etmişlerdir arabada ne 

yaptığını yoramayıp.
Jandarma gelir, tıklatır.
Açar camı İzgü. Ne yaptığını 

görünce döner şikâyetçilere, “Hadi 
be!” der kovar hepsini, bırakıp gider 
jandarma.

Sonra İzmir yılları. Aynı titizlik-
ten çıkınca yola, evde kimse hele ki 
çocuklar yorulmasın, Üçyol’da bir 
“dükkân” kiralar. Her boşluğunda 
soluğu orada alır. Okur bir yandan 
(hâlâ yaptığı gibi), gazetelere göz 
gezdirir, arada uğrayan dostlarıyla 
sohbetleri koyultur bir de.

Komşu esnaftan meraklı bi-
rileri çalar bir gün kapısını. Uzatır 
başını kapı aralığından:

- Ne iş yapıyorsunuz burada?
Yanıt sanki dünden hazırdır:
- Löpestik satıyorum.
Ne meraklı anlamıştır ne sa-

tıldığını o küçücük dükkânda ne 
de İzgü’nün bildiği vardır nedir 
“löpestik”!

Derken 12 Eylüllü günler çalar 
kapıyı. 1978’de “Donumdaki Para” 
ile öykü ödülünü aldığı Türk Dil 
Kurumunun da üyesidir. Darbeci-
ler sudan gerekçelerle kapatınca 
TDK’yi yerine kurulması tasarlanan 
Dil Derneğine kurucu üye olamaz 
ama 34 kurucunun ardından 35. 
üye olarak kaydolur. 

“Donumdaki Para”, 12 Eylül de-
nince de anlatılacak bir dolu öykü 
vardır aslında ama onları da “ede-
biyat tarihçisi” (okur) bulsun!1

Vardım yanına. Gençten bir satıcı. Bir yan-
dan eşimin, “süt” olsun, uyarılarını dikkate 
alıp mısır seçerken bir yandan da koyulttuk 
mu sana sohbeti mısırcıyla. Elimdeki kitabı 

görünce kederlendi:

- Ne güzel, okuyorsun abi!
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Bir gün bir “dosya” için bilinmeyen bir çocukluk 
anısını istemiştim İzgü’den de. Evet, “Zıkkımın Kö-
kü”nde yazmıştı hepsini ama “ille ki yazmadığın, ör-
neğin çocukluğuna dönsen/ dönmek istesen... anım-
sayacağın bir an...” deyince bakın ne anlatmıştı:

“İkinci Dünya Savaşı başladığında yedi yaşın-
daydım. Evet, yoksulduk, çok yoksulduk ama o güne 
dek, doyum tokum ekmek yiyebiliyorduk. Ekmek, tek 
gıdamızdı bizim. Yanında ne makarna, ne bulgur, ne 
patates, ne mercimek... Savaş başlayınca ekmek de 
bitti. Tükendi. Babamın aylığı on sekiz liraydı. Bu pa-
rayla ancak on sekiz ekmek alabilirdik, o da karabor-
sadan, ya da üç buçuk kilo toz şeker... 

“Bir gün annem duvarı yumrukladı. ‘Bizi aç bı-
rakanlar utansın!’ deyip çıktı, gitti. Biraz sonra bir 
çuvalla döndü. Bulgur kepeğiymiş. En ucuzu bulgur 
kepeğiydi. Setik derdik adına. Bulması, alması bir 
dert, yemesi başka bir dertti. Yanınızda su olmazsa 
setik topağını yutarken boğulurdunuz. Kardeşimle 
ben, gözlerimiz gövere gövere, o topakları yutmaya 
çalışırdık. Ama zenginin her şeyi vardı; eti de, sütü de, 
yumurtası da... Birilerinin paylaşım kavgası, birilerinin 
‘savaş zengini’ olması için, benim gibi, milyonlarca 
çocuk aç kalmıştı. Onun için hiçbir gün demedim; 
demem, diyemem, ‘Ah, çocukluğumu bir daha yaşa-
yabilsem!’ diye.” 

Ne yazmıştır, nasıl yazmıştır İzgü. Tıpkı Orhan 
Kemal’in, yargıca dediği gibi,2 yaşadığını (bu toprağın 
insanını ve onun uğradığı haksızlığı) bildiğini (yoksul-
ları, namusuyla ekmeğinin ardında koşanları; mer-
hametsizleri, onurunu bir avuç çıkar için utanmadan 
yiyenleri...) yazmıştır:

Okullardan birinde çocuklarla sözü ve hayatı 
paylaşırken ufaraktan bir yavru elini kaldırıp seslenir 
İzgü’ye:

- Ben senin nasıl yazdığını biliyorum!
Şaşırır İzgü. Nereye vardıracaktır bu çocuk sözü, 

merak eder ve sorar:
- Nasıl yazıyorum ben?
- Senin içinde bir çocuk var; o söylüyor, sen yazı-

yorsun.
İçindeki çocuk mu?
Onu da kendisi söylüyor yazdıklarının/ anlattıkla-

rının bir yerinde:
“Bebekleri hep leyleklerin getirdiği söylenir ama 

leylekler bizim mahalleye uğramamışlar hiç, nedense 
mahalledeki yoksul arkadaşlarımı da beni de kömür 
çuvalının içinde bulmuşlar.”

Ah sevgili Muzaffer abim, Asım Bezirci halklı 
çıkmalı;3 unutma olmaz mı?

Hepimizin 
az çok tanıdığı, 

aşina olduğu 
bir addır İzgü. 

Ondandır ki 
bilinenleri 

yinelemeden 
şuracığa farklı 

birkaç satır 
düşsem dedim 

onun için.
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Notlar:
1 Yıl 1978. Türk Dil Kurumu (TDK) ödül-

leri açıklanmış. Haberi, TRT’de, dönemin 
önemli spikerlerinden Aytaç Kardüz veriyor:

“Roman dalında, ‘Sancı... Sancı’ ile Ne-
cati Tosuner; deneme dalında ‘Bir Yumak 
İnsan’ ile Çetin Altan; şiirde, ‘Trabzonlu De-
likanlı’ ile Yaşar Miraç ve gülmece dalında, 
‘Donumdaki Para’ ile Muzaffer İzgü…” diyor 
demesine de İzgü’nün yapıtını hem başını 
eğerek hem de sesini alçaltarak (mahcup/ 
utanır bir ifadeyle) duyuruyor. Haberi din-
leyen İzgü, bu sunuşu yıllarca unutmaya-
caktır.

Ödüllerin açıklanmasından kısa süre 
sonra, Ankara’da bir kitapçıdan, bir kadın, 
İzgü’nün ödüllü kitabını soruyor:

— Sizde ‘Donumdaki Para’ var mı?
Görevli, bir anlık şaşkınlık ve tereddüt-

ten sonra kitabı uzatıyor okura. Kadın çok 
seviniyor ve eşine telefon etmek için izin is-
tiyor. Kendisine uzatılan telefonun tuşlarına 
hızla dokunuyor. Eşinin telefonu açmasıyla 
kadının sevinçle haykırması bir oluyor:

— Alo, hayatım; ‘Donumdaki Para’yı 
buldum!

2 “Ne dediğini bilen bir yazar için sınıflar 
dışında bir edebiyat yoktur.” diyen Orhan 
Kemal, öykü ve romanlarında haksızlığı, hu-
kuksuzluğu, yoksunluğu, toplumsal çelişki-
leri anlattığı için birçok kez yargılanmıştı.

Yine böyle bir davada yargıcın, “Niye 
hep yoksulları anlatıyorsun?” yollu sorusu-
na verdiği şu yanıtla aklanmıştır:

“Ben ciddi bir yazarım. Zenginleri bil-
sem onları yazardım. Fakirleri bildiğim için 
fakirleri yazıyorum.” (Y. Bekir Yurdakul, 
“Ölmeden İyi İnsanlar”, Yitik Ülke Yayınları, 
2016 İstanbul)

3 Yıl 1990. Karşıyaka Belediyesi “Muzaf-
fer İzgü’ye Saygı” toplantısı düzenliyor. Ko-
nuşmacılardan birisi de Sivas-Madımak’ta 
yakılan aydınlarımızdan Asım Bezirci’dir.

Bezirci o gün şunları söyler:
“Benim adımı çıkarmışlar çok çalışka-

nım diye. Şöyle çalışırmışım, böyle çalışır-
mışım. 60 yaşındayım. 66 yapıtım var. Mu-
zaffer İzgü’ye bakın 57 yaşında, 72 yapıtı 
var. Onun yapıtları 72’den 172’ye çıksın. 
Çünkü ülkemiz ancak onurlu yazarların, 
kişilerin çabalarıyla aydınlığa çıkacaktır.”



Bu bir ilandır.

Her kitap fuarında 
gördüğümde mutlu 
olduğum, iyi ki de var 

dediğim yazarların başında gelir 
İzgü usta. Fuarlara adım attığım-
da imza yaptığı Bilgi Yayınevinin 
önünde alırım soluğu; önünde 
imza kuyruğu varsa ses çıkarma-
dan izler, fotoğraflarım. İmzalarını 
attıktan sonra elini öper, hal hatır 
edip güler yüzlü bir fotoğrafını 
çekerim. O fotoğraf çekilmezse 
fuara gittim saymam kendimi. 
İmza için bekleyeni yoksa bir kare 
de yanında, boynuna sarılarak 
çektiririm. Uzak durursam her 
zaman ki gibi, “Elini omzuma at, 
deden sayılırım senin!” der.

2007 yılında yeni kitabı çık-
mış bir yazar olarak, “Okuyan Şe-
hir Sakarya” etkinliklerinde uzun 
uzun zaman geçirme, kendisini 
yakından tanıma fırsatı buldum. 
Sakarya’da, söyleşim sırasında 
sahnemi paylaşıp Eşekli Kütüp-
haneciyi anlattığım sunumuma 
ortak oldu. Usta ile aynı sahnede 
çocuklara, gençlere okuma kül-
türü, kitap sevgisi üzerine ko-
nuşmanın mutluluğunu, onurunu 
yaşadım.

Gün boyu anlattığı her şeyi 
zihnime kaydettim. O kadar 
değerli anları bir daha bulmak 
mümkün olmazdı. 

Çocukları sevmenin coşkusu 
gözünden, gülüşünden anlaşılan 
ustanın güzel günlerine tanık 
olmak, etrafında olmak, o havayı 
solumak bambaşka bir mutlu-
luktu.

2. Çukurova Kitap Fuarının 

onur konuğu olduğu 2009 yılında 
fuar boyunca Çukurova’nın sevgi 
seli olup Muzaffer İzgü için fuara 
aktığına, kitap imzalamaktan 
kolunun yorulduğuna, imza kuy-
rukları uzadığı için kendi adına 
düzenlenen söyleşilerden okurları 
bekletmemek için ayrıldığına, 
yazma coşkusuna, hüznüne, göz-
yaşlarına tanık oldum. Adana’da, 
büyüdüğü coğrafyanın çocukla-
rıyla, gençleriyle buluşmak İzgü 
için başka bir yaşam sevinci ve 
coşkuydu.

Aynı coşkuya 2011 yılında 
Ankara’da III. Ulusal Çocuk ve 
Gençlik Edebiyatı Sempozyu-
munda şahit oldum. Sempozyum 
Onur Sanatçısı Muzaffer İzgü idi. 
Ankara Üniversitesi edebiyatla, 
çocuk sesleriyle sarmalandığında, 
salonların hınca hınç dolduğu 
anlara, umuda, mutluluğa ortak 
olmak unutulmazdı. Her konuş-
masında kitabı, kütüphaneyi, 
okuma kültürünü öne çıkaran 
Ustanın, “Çocuk okuru olmayan 
bir toplumun yetişkin okuru da 
olmaz!” sözü kulağımızdan hiç 
çıkarmayacağımız bir küpe.

Kütüphaneci olarak İzgü’ye 
başka bir hayranlığım kendisini 
yetiştiren yer olarak kütüphaneyi 
referans vermesi. Hemen her 
söyleşisinde, “Ben Adana Halkevi 
Kütüphanesinden yetişmeyim. Eğer 
o kütüphane olmasaydı, Muzaffer 
İzgü yoktu.” der.

Adana Halkevi Kütüphane-
siyle soğuk bir günde tanışması, 
kütüphanenin kapısından içeri 
sırılsıklam girmesi, kütüphane 
görevlisi Zihni amcanın ona sa-

hip çıkması, ceketini kurutması, 
“Yavrum, bu burada ısınsın, sen 
de ne istersen yap.” demesi, kü-
tüphanede ısınması, derslerini 
yapması, ödünç kitap almaya 
başlamasıyla bir çocuğun öyküsü 
yeniden yazılır. İlk okuduğu kitap 
“Define Adası”yla hayatı değişir. 
Kütüphane ikinci yuvası olur. İkin-
ci sınıfla beşinci sınıf arasında en 
az 350-400 kitap okur. Başka bir 
söyleşisinde; “Okumak düş kurdu-
ruyordu.” diyor İzgü. O düş kuran 
çocukları çoğaltmak için kitaplar 
yazan, okul okul, kütüphane kü-
tüphane, fuar fuar, ülkeyi gezen, 
okuyan, yazan ve kendini yenile-
yen bir yazar olarak üreten usta-
nın kalemine, yüreğine sağlık.

Onun bu emeğini kütüphane-
ciler olarak görmezden gelemez-
dik. 2017 yılında, 53. Kütüphane 
Haftası kapsamında halen baş-
kanı olduğum Okul Kütüphaneci-
leri Derneğinin geleneksel olarak 
verdiği “Kütüphane ve Okuma 
Kültürüne Katkı Ödülleri 2017” 
kapsamında yılın yazarı olarak 
İzgü ustaya kütüphaneciler adına 
ödül verme şansım oldu. Ödülü 
23 Nisan 2017 günü İzmir Kitap 
Fuarında Bilgi Yayınevi standında, 
okurların önünde, çocuklarla ve 
yazar dostlarıyla birlikte verdik. 

Okuma ve yazma sevdalısı 
bir yazarın yolunda olmak, onun 
gölgesinden, izinden yürümek, 
ülkenin çocuklarının mutluluğu 
için çalışmak, ülkeyi kocaman 
“Kütüphane”ye, “Kütüphane 
Cumhuriyeti”ne çevirmek İzgü’ye 
sözümüz olsun.

9 Ağustos 2017, Dikili/ İzmir

İzgü’nün İzinden Umuda Giden Yol;

                    KütüphaneAydın İleri



Dede İzgü:
Olur mu sevgili 

Emek! Hiç Emek iki 
yüz sözcükle anlatılır mı? Emek 
genç, çok genç… Ben Üzüm’ü 
(“Kaçak Kız”) koca bir gençlik 
romanında anlattım. Sevda 
(“İçimde Çiçekler Açınca”) için 
sayfalar doldurdum. Çiçek’i (“Bü-
tün Sabahlarım Senin Olsun”) yaz-
mak için kaç bin sözcük… Üstelik 
Emek benim torun.

Neyse sevgili Emek, ben 
senin için yeni bir gençlik romanı 
yazarım. Acaba nerden başlarım 
romana veya ilk tümcesi ne olur 
romanın?

“Kitap imzalıyordum, önüm-
de kocaman bir kuyruk vardı. 
İki el uzandı arkadan, gözlerimi 
kapattı. ‘Bil bakalım ben kimim?’ 
demedi. Ben hemen oracıkta, 
‘Emek…’ dedim, ‘…Nasılsın Emek, 
iyi misin?’ Sevgi onun ellerindey-
di, benim kapalı gözerimdeydi. 
Emek sevgiyle doludur. Kurtlar, 
kuşlar, çiçekler, ağaçlar, çocuklar, 
yaşlılar bilirler Emek’in sevgiyle 
dolu olduğunu. Emek’i görünce 
hepsi birden sevgi türküleri ça-
ğırırlar.

Ne kolay olacak Emek’in 
romanını yazmak. Çiçekli, ço-
cuklu, kuşlu, ağaçlı, kahramanı 
sevmek…

Sevgin hiç bitmesin sevgili 
torunum.

Muzaffer İzgü’nün, Emek Yurdakul’un

     Lise Andacına Düşen Sözcükleri ve
                    Emek’in Dedesine Yanıtı

Torun Emek:
Biliyorum hakkında onlarca şey yazıldı, 

yazılıyor ve yazılacak Muzaffer dedeciğim. Ben 
sana hakkında yazılanlar dışında, ustası oldu-
ğun sözcüklerle nasıl bir armağan verebilirim, 
diye düşünüp durdum. Yazdıklarında benim için 
seçtiğin sözcüğe takılı aklım: “sevgi” …Aklımda 
bir anı… seni “tam eyleyen”… iyi ki benim anım 
dediğim…

İzmir’e taşınalı çok olmamıştı. Yeni dünya, 
yeni insanlar, yaşım sekizde yol almakta. Akşam 
misafiri annemlerden yaşlıca bir çift. Kapıda, 
saçları omuzlarından dökülen, aralardaki akları 
duruşuna mağrur bir ifade katan, yuvarlak göz-
lüklerinin ardında ışıl ışıl gözlü bir kadın. Ninem… 

Anneannesiz ve babaannesiz, üstelik sa-
natla, edebiyatla iç içe büyümüş bir çocuk için 
rüya gibi bir “nine”. Anadolu’nun sıcacık gülüm-
semesiyle batıya yüzünü dönmüş dimdik bir 
kadın. Kendi olarak var, geldiği evde, Günsel 
olarak var. Önce kadın değil, önce insan olarak 
var. Bunca üretken ve bunca tanınmış eşinin 
ne arkasında ne de önünde, tam yanında var. 
Mesleğini severek yapan bir öğretmen olarak 
var. Kendini geliştiren, okuyan, sorgulayan… Bu 
toprakların genelinden sıyrılmış, evlenince “biz” 
olup “ben” olmayı unutmamış, diğer yandan yol 
arkadaşı dedemle el ele. Anne olmuş, belki de 
merhametine merhamet katmış ve o kimliğin al-
tında yitmemiş. Yol boyunca dayatılan kimliklere, 
davranış biçimlerine gülerek bakmış, geçip git-
miş yanlarından. Sadece “oluşuna” yani Günsel’e 
yeni nitelikler eklemiş yaşamı boyunca.

Bir tarafıyla çocuk olduğunuzun farkında 
ama kişiliğiniz olduğunun da farkında. Sizden 
çocuksunuz diye sevimlilik beklemeden, hoş-
sohbetiyle gönlünüzde yer açan;  çocuk kalbinize 
hayranlık çentiği atan bir karakter olarak ilginizin 
odağına yerleşiverirdi ninem. İşte o akşamın 
özeti aklımdaki fotoğraf karesindeki kadın, şarap 
kadehi elinde gramofon dinleyen ninem, aklım-
da sadece sevgi dolu bir anı değil, geleceğe dair 
bir düş, hayatta duruşa dair, var olmaya dair bir 
fikir… 

Muzaffer İzgü’nün yol arkadaşı, bir tanecik 
sevgilisi, onu “tam eyleyen”, ışıklar içinde olan 
ninem…

Emek Yurdakul
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“83 yıldır bakıyorum, gök 
aynı gök; hep mavi, hep mavi. 
Neden bir gün sarı, bir gün pem-
be, öteki gün başka renk olmu-
yor?Sıkıldım her gün aynı şeyi 
görmekten.”

Nasıl bir yürek yangını 
tarifidir bu? Yaşama 
isteğinin bu denli 

çökmesi… Yüzlerce eser yazmış 
bir yazar, belki de ona yüzlerce 
defa ilham veren gökyüzünden 
nasıl olur da sıkılır?

“Sıkıldım. Karım öldüğünden 
beri hiçbir şey tat vermez oldu.
Anlamı yok kızım hiçbir şeyin.”

Her şeyin anlamını yitirme-
si… Başını çevirdiği her yerde 
mizahi bir yön gören, gündem-
de her ne varsa kalemine onu 
vuran, bir çocuğun masum 
inadına, bir annenin feryadına, 
bir kadının serzenişine, bir de-
denin bastonuna, bir erkeğin 
bıyığına anlamlar yükleyerek 
sayfalar dolduran bu koca in-
san için nasıl olur da her şey 
anlamını yitirir?

“Olur mu Muzaffer amca! 
Böyle hisseder, böyle yaşarsa-
nız nasıl yazarsınız?” sözlerim 
ve beni oracıkta öylece dondu-
ran, birkaç saniyeliğine kelime-
lerimi yutan cevabı:

“Yazmak istemiyorum ki. 
İçimden gelmiyor. Benim hayat 
arkadaşım öldü. Benim yaşama 
sevincim öldü!”

2016 İzmir Kitap Fuarı’n-
da, imza standının başında 
konuştuk tüm bunları. Her yıl 
olduğu gibi yine onu görmek 
için uğradım yanına. Coşkuyla 
verdiğim merhabayı bu kez 
umutsuz, bıkmış ve aldığı ne-
festen şikâyetçi bir Muzaffer 
İzgü karşıladı. Çocukluğumu-
zun Muzaffer İzgü’süydü o. 
Gençliğimizin de... Yaşımızdan 
bağımsız okuyabileceğimiz bir 
kitabı mutlaka vardı. Biliyo-
rum ki yıllar sonra yine onun 
bir kitabı elimde olacak. Onu 
böylesine karamsar ve hüzün 
girdabında görmek, içimden bir 
parça çocukluğumu, bir parça 
gençliğimi, bir parça da gelece-

ğimi kopardı sanki.
Dedemlerin karşı komşu-

suydu o. Ta yıllar yıllar öncesin-
den bir aile tanışıklığı vardı. Her 
gün okuldan evine döndüğü 
sokak babamın, annemin, kar-
deşlerimin yaşanmışlıklarını da 
taşıyan sokaktı. Doğup büyü-
düğüm Aydın’a eğitim hizmeti 
vermiş bir öğretmendi. Geç-
mişten konuşabildiğim, beni 
eskilere hatta tanık olmadığım 
tarihime yolculuğa çıkaran bir 
isimdi Muzaffer İzgü. Yazma-
lıydı daha. Yine her şeyin bir 
anlamı olmalıydı.

“Yazamıyorum artık.” dedi. 
Büyük bir sevgi… Bir aşk di-
yemiyorum çünkü sevgiyi 
kutsal sayıyor İzgü. “Aşkmış(!) 
Aşk bir gün biter. Aşk değil kızım, 
sevgidir önemli olan. Ben bunca 
yıl eşimden habersiz hiçbir şey 
yapmadım, hiçbir yere gitmedim, 
biz birbirimize hiç bağırmadık. Bir 
evlilikte her şeyden önce saygı ol-
malı. Şimdi bu unutulmuş. Saygı 
oldu mu sevgi de gelir. Saygı her 
zaman her şeyden önemlidir.”

Muzaffer İzgü’nün

Belma Alper Uğurlu

İç Sesinden

    Yansımalar



İZDERGİ 33

Beynimde çınlıyordu: Önce saygı ol-
malı. Saygı, saygı, saygı… Hayat felsefemi 
onun dilinde bu denli anlamlı görmek beni 
çok etkiledi. İlerleyen yaşına, onca gör-
müş geçirmişliğine, çektiği onca sıkıntıya 
rağmen hâlâ daha gerekçesiz bir şekilde 
hayatında saygıyı ön plana alması beyni-
mizdeki sinapsları birbirine bağladı sanki.

Bütün eserlerinde bireyler ve toplum-
lar arası saygının/ saygısızlığın yansıma-
larını farklı boyutlarıyla işler İzgü. Sosyal 
hayatın bütünlüklü örgüsü içinde kişilerin 
birbirine yaklaşımını ve bundan doğan so-
nuçları ele alır. Saygı kavramının artık çoğu 
yerde anlamını yitirdiği, incinen ve inciten 
ilişkiler sarmalında yüreklerimizin parçala-
rını avuçlarımızda gizleyerek yürüdüğümüz 
şu günlerde ondan bunu duymak, birilerine 
ilişkilerde saygının önemini ve önceliğini 
anlatma çabasını görmek son derece tak-
dir edilesi bir durumdu. 

Yazdığı yüzlerce kitaptan bir kısmının, 
önündeki onlarca kitabının üzerinde par-
maklarımı şöylece gezdirdim. Benim için 
bir kitabını seçmesini rica ettim. “Çapulcu 
musun Vay Vay?”ı aldı ve imzaladı. “Çapulcu 
musun Vay Vay?”, ülkenin geçtiği süreçleri 
vatandaş gözüyle, mizahi bir kurgu içinde 
değerlendiren bir öykü kitabı. Zaten İz-
gü’nün kitaplarında komşunuzu, mahalle 
bakkalınızı, televizyondaki spikeri, devlet 
dairesindeki memuru rahatlıkla görebilir-
siniz. Nefes alan her canlı ve nefes alana 
eşlik eden her şey onun öykülerine konu 
olmaya adaydır. Yaşanan her şey onu il-
gilendirir. Hep bir şeyler anlatma kaygısı 
vardır. Ama nasıl bir dildir ki kullandığı ne 
anlatırsa anlatsın içinde farklı bir bakış açı-
sı, bir espri görebilirsiniz. “Çapulcu musun 
Vay Vay?”a adını veren öyküde eşinden 
arabasını değiştirmesini isteyen bir kadının 

ilginç isteği örneğin. Kocası arabalar 
hakkında hiçbir fikri olmayan karısına 
hangi model istediğini soruyor. Ka-
dının cevabı şu oluyor: TOMA. Kitabı 
okurken, ‘Bunu nereden, nasıl buldun 
Muzaffer amca?’ diyerek, epeyce gül-
düm. 

O bizi hep güldürdü. Ama gördüm 
ki artık o gülmüyor. Onu böyle görmek 
istemiyorum. Tüm sevenleri adına, 
“Sana ihtiyacımız var. Lütfen bunu hiç 
aklından çıkarma.” dedim. Ayaküstü ne 
çok şey konuştuk. Ne çok şey anlattı 
daha doğrusu bana. Bu, biraz incitici, 
biraz hüzün verici, çokça da etkileyici 
ve düşündürücü görüşmenin ardından 
yanından uzaklaşırken beynimde bir 
donma, hayatımda bir duraksama 
hissettim. Adım atıyordum, Muzaffer 
amca arkamda kalmıştı ama adımla-
rımın ilerlemediğini sanki bileğimden 
bağlı bir ipin onun masasında kitapla-
rının arasına sıkıştığını hissediyordum. 
“Saygı,” diyordu. “Her şeyden önce say-
gı. Benim hayat arkadaşım öldü. Gökyü-
zü hep aynı, her gün mavi, neden başka 
renk değil…” Döndüm. “Muzaffer am-
cacığım konuştuklarımız beni öylesine 
etkiledi ki elinizi öpmek için döndüm.” 
dedim, elini öptüm. Konuştuklarımızı 
bir dergide yazmak istediğimi söyle-
yerek iznini istedim. Aldığım izin ve 
sağlık dileklerimle tekrar uzaklaştım.

Sevgili Yunus Bekir Yurdakul’la 
sohbetimiz sırasında da “Bütün bun-
ları yaz, onunla ilgili bir dosya hazır-
lıyorum. Orada yer alsın.” dediğinde 
teklifini severek kabul ettim. 

Türkiye’nin büyük değeri Mu-
zaffer İzgü’ye hürmet ve 
selamla…

Yazdığı yüzlerce kitaptan bir kısmının, önündeki onlarca 
kitabının üzerinde parmaklarımı şöylece gezdirdim. Benim için 
bir kitabını seçmesini rica ettim. “Çapulcu musun Vay Vay?”ı 
aldı ve imzaladı. 
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İki gözüm Muzaffer,
Ben Hikmet. Hani şu “akıl almaz maceralar”ını yazdığın 

anneanne. Kaç yazar, kahramanından mektup almıştır bilmi-
yorum ama sen bunu çoktan hak ettin Muzaffer. Beni çocuklarla 
tanıştırdığın için aslında çok mutluyum. Kimi zaman inatçılıklarımı, 
alınganlıklarımı bile anlatsan mutluyum. Çünkü çocuklar beni se-
nin sayende sevdi. Teşekkür etmem gereken biri daha var biliyor 
musun? O da senin hiç tanıyamadığın, ismini bile hatırlayamadığın 
anneannen. Hep söylüyorsun, “Benim bir anneannem olsaydı bu 
seriyi yazmazdım.” diye. Bu beni hüzünlendiriyor aslında. Varlığımı 
anneannene borçlu olduğumu düşündükçe onunla bazen kafamda 
konuşuyorum. Diyorum ki “Biliyor musun torunun senin özleminle 
beni yarattı. Çocukken parklarda kendine anneanne ararmış. Park-
ta oturan yaşlı bir teyze görünce hemen yanına yanaşır, yavaşça 
başını dizlerine koyarmış. Kendi anneannesi zannedermiş onu. Bu 
yüzden epey papara yediği de olmuş.”

Mavisel Yener

Muzaffer İzgü’ye

       Mektup

Biliyorum ki ben bunları anneanne-
ne anlattığımı hayal ederken sen yeni 
yaramazlıklar peşindesin. Evet evet, 
bir çocuktan daha çocuksun Muzaffer. 
Bazen kitabın diğer kahramanlarıyla bir 
olup beni kandırmaya çalıştığını fark 
etmedim sanma. Ama ben kül yutmam! 
Torunlarım Oya ile Metin’in, kızım ve 
damadımın kandırmacalarını sezmek 
benim için hiç zor olmadı, olmayacak! 

Arkadaşıma gitmem bile olay oldu, 
hemen “Anneannem Arkadaşına Gidi-
yor” diyerek yazdın olanları. Hem, ne 
diye herkese ilan ettin ki eski arkadaş-

larımı kaybetme korkusu yaşadığımı? 
Ancak benim yaşıma gelenler anlar 
bunu. Çocukluk arkadaşım Rukiye’nin 
torunları ona saygısızlık edince çok 
üzüldüm, kendi halime şükrettim, eve 
dönünce herkesi dönüp dönüp öptüm. 
Onu bile yazdın Muzaffer!

Yan apartmandaki arkadaşım Mü-
zeyyen de pek sevindi öykülerde adını 
görünce, “ünlü oldum” diye diye okuttu 
kitaplarını herkese. Bakkal Mustafa, 
Manav Hilmi Bey, kasap ve Sütçü Ah-
met Bey de sayemde yerlerini almışlar 
öykülerde. 

Harry Potter’a kızıp Hayri Potur’u yazdın, 
beni “Dans Kraliçesi” yaptın,  çamaşırı 

küllü suyla yıkadığımı bile anlattın, kuzumu 
apartmanın kömürlüğüne sakladığımı 

okurlara fısıldadın, hepsini bir yana koy da 
en sevdiğim, beni “sihirbaz” yaptığın kitap.
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Çocuksu davranışlarım, 
tuhaf isteklerim varmış diyor-
sun. Bir şeye karar verdim mi 
o olana kadar “insanın kafasını 
kurutur”muşum, aşk olsun! Evde 
yalnız kaldığımda kedim Tekir 
ile konuştuğumu da herkese 
söylemişsin, sanki sen bunu 
yapmıyor musun? Sadece kendi 
serüvenlerimi okuyorum sanma! 
“Konuşan Kedi”de Nadire Nine’yi 
de kedilerle konuşturduğunu 
biliyorum. Senin kitap kahra-
manların olarak kime benziyoruz 
bul bakalım… Kaç kere duydum 
çiçeklerle, ağaçlarla konuştuğu-
nu Muzaffer! Kaç kere parklara 
gittiğinde kedilerle, kuşlarla ko-
nuştuğuna tanık oldum. 

Adım Hikmet diye bana 

yapmadığın kalmadı, beni askere 
bile gönderiyordun neredeyse. 
“Anneannem Askere Gidiyor” diye 
çok güldürdün çocukları, sen de 
hep gülesin Muzaffer! 

Bir defasında, banyoda ki-
litli kaldığımda komşuların beni 
kurtarmak için neler yaptığını 
anlatıyordun. Bilesin ki “Annean-
nem Banyoda Kilitli Kaldı” başlıklı 
öykünün sonunu sen yazmadın, 
ben yazdım. Ben bu numaraları 
yutar mıyım? Kendim açıverdim 
o kapıyı, kimseye muhtaç değil-
dim. Herkes kendine pay çıkardı 
öykünün sonunda. Onların haline 
ne çok güldüm bilemezsin. Sesi-
mi hep duydun Muzaffer, kendi 
öykülerime en çok da benim 
güldüğümü hep bildin.

Her yaşlı gibi ben de anıla-
rıma çok bağlıyım ama torun-
larımın mutluluğu için, rahmetli 
eşim Bahri ile aldığımız gramo-
fonumu gözden çıkardım. “Anne-
annemin Gramofonu”nda bunu 
anlatmıştın hatırlıyor musun?

Biliyor musun Muzaffer, 
seninle çok benziyoruz aslında. 
İkimiz de dar gelirli ailelerin ço-
cuklarıyız, ikimiz de yaşama çok 
bağlıyız, ikimiz de çocuklar için 
her şeyi yaparız, ikimiz de zeytini 
çok seviyoruz, ikimiz de televiz-
yonu ve maçları hiç sevmiyoruz, 
ikimiz de kafamıza koyduğumu-
zu yapıyoruz! 

Mademki sana içimi dökü-
yorum, şunu da söylemesem 
olmaz:

“Anneannem Bisiklet Yarışçısı” deyip torunuma bisiklet almamın aslında biraz da ken-
di hevesimi gidermek için olduğunu yazmışsın. Yok efendim televizyonda gördüğüm ak 
saçlı kadına özenip pedal çevirme hayalleri kurmaya başlamışım, yok efendim koskoca 
anneanne bisiklete binmeye öykünmüş. Sonunda kırlarda tek başıma bisiklete bindim, oh 
olsun! Bütün okurlar da buna tanık oldu. Madem sen beni yazarsın ben seni yazmam mı 
Muzaffer? Evin içinde biricik eşin Günsel ile Skotıra (Bak nasıl yazılacağını bile bilmiyo-
rum, Türkçesini bulamamışlar mı bunun?) bindiğini, koridorlarda onu sürdüğünü, Günsel 
ile motosikletin tepesinden inmediğinizi anlatayım mı okurlara? Hı Muzaffer, sen misin 
benim bisikletimi yedi düvele anlatan, bende daha anlatacak ne çok yaramazlığın var!

Onu bunu bırak da Muzaffer, 
sayemizde çocuklar kısırı eski-
sinden daha çok sevmiş, duydun 
mu? Ben torunlarım sokak satıcı-
larından yiyecek almasınlar diye 
evde lahmacun yapmaya karar 
verince, okurların da evde lahma-
cun istemeye başlamışlar. Tarhana, 
menemen, taze soğan haphum-
yumtamturlop, ne güzel lüpletiyor 
çocuklar, kahrolsun hamburger! 
Yeni maceramı yaz da sana şöyle 
ekşili bir bakla yaprağı salatası ya-
payım, olur mu?  

Harry Potter’a kızıp Hayri Po-
tur’u yazdın, beni “Dans Kraliçesi” 
yaptın,  çamaşırı küllü suyla yıka-
dığımı bile anlattın, kuzumu apart-
manın kömürlüğüne sakladığımı 
okurlara fısıldadın, hepsini bir yana 
koy da en sevdiğim, beni “sihirbaz” 
yaptığın kitap. O öyküde, torunum 
Metin’in gözünden ne güzel anlat-

mışsın beni, her okuyuşumda duy-
gulanıyorum: “Gerçekten annean-
nem evin papatyası, lavantasıydı. 
Annemin en büyük yardımcısıydı. 
Sıkıntılı günlerimizde, sofrada hiç-
birimizin ağzını bıçak açmıyorken, 
ne yapar eder, bir konu bulur, bizi 
güldürmeye çalışır, sıkıntımızı yok 
etmek isterdi.” demişsin. Beni en 
iyi sen anladın, her yaşlı gibi se-
vilmeye ihtiyacım vardı, bu sözle-
rinle beni dünyanın en mutlu öykü 
kahramanı yaptın. Yayıncın Ahmet 
Tevfik Küflü de pek severdi beni. 
“Kardeşim” derdi sana, yeni mace-
ralarımı okumayı dört gözle bekler-
di. Aslında o da bize çok benzerdi 
biliyor musun? Sevilmeye ne çok 
ihtiyacı vardı.

Seninle ne çok anımız var 
Muzaffer. Yazdığın bir maceramı 
biriciğin Günsel’e okurken mutfak-
tan yanık yemek kokusu geliyordu 

hatırlıyor musun? Bir defasında, 
daktilonun tıkırtısını ne çok sev-
diğini söylemişti sana. Dağlardan, 
derelerden, kırlardan, kitaplardan, 
gökyüzünden konuşurdunuz en 
çok. Günsel’le beraber ne güzel gü-
lerdiniz be Muzaffer! Dostluğunuza 
alıştım, beni hiç ihmal etmediniz. 
İkinizle beraber sofraya ne çok 
oturmuşluğum vardır. Kimse göre-
mese de siz ikiniz beni görürdünüz 
Muzaffer. 

Çocuklara kültürel değerlerimi-
zi, sevgiyi, fedakârlığı, dürüstlüğü, 
üretkenliği, çalışkanlığı, saygıyı, 
aileyi, düşlemeyi anlattık; onlara 
kitapları sevdirdik, kikir kikir gül-
dürdük ya onları Muzaffer, ne sen 
ne ben ölürüz be Muzaffer! 

Hikmet
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Serap Erdoğan O gün Ilgım Anı heyecanla girdi kapıdan, 
ayakkabılarının her bir teki ayrı yönlere 
uçtu, tüm böylesi gelişlerinde olduğu 

gibi.

“Gordion’daydık, onu gördük!” diyerek elindeki 
kitabı salladı. 

Midas’ın mezarında değil elbet, Ankara’daki 
bir alışveriş merkezinde çocuklara kitaplarınızı 
imzalarken görmüş sizi. Dedesini, ninesini, sonra 
annesini, babasını, en sonunda da kendini büyüt-
müş, kuşaklarca okunmuş, sevilmiş bir insanı ilk 
kez görmekle heyecanlanmasın da ne yapsındı?

“Onu bir kez gördüm ben de. Hatta Alsan-
cak’ta, adının verildiği sokakta yemek yedik kala-
balık bir grupla. Beni anımsamaz belki ama yine de 
söyleseydin kızım olduğunu.” dedim. 

“Anne! Biliyorsun, yapamam öyle şeyleri.” 
dedi.

Sevincini bir kedi gibi kucaklayarak kitabı oku-
mak üzere yatağına girdi.

Aklının uçurtmasına takılmış bütün soruları 
o son kitapla çözmek üzere imiş gibiydi. Tüm oku-
duklarında birikmiş gizemi sizi görmekle buluştu-
rup gidereceğini düşünüyordu sanki. Böylece onu 
yalnız bıraktım. Sonra gizlice sevincin her yere da-
ğılmış varlığını kucağıma alıp tüylerini okşadım.

Muzaffer İzgü

      Adlı Denize

Babam haftalık bir 
okuma programı 
yaptı bize. Biz 
gizlice sırayı bozup 
Muzaffer İzgü’leri 
öne alıyorduk. 
Kitaplarınızı ilk orada 
tanıdık... ve Milliyet 
Çocuk dergilerini.
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Babam bir köy öğretmeniydi 
ben ilkokula başladığımda. Yozgat’ın 
Çekerek ilçesinin Sarıköy adındaki bir 
köyüne atanmıştı. Erkekleri Arabistan’a 
işçi gitmiş, yoksul bir köydü. Babam 
Ankara’daki okullara mektuplar yazdı, 
kitaplar istedi. Öyle ki kolilerce dergi, 
ansiklopedi ve kitap yığıldı okulun kapı-
sına. Kardeşim ve ben öyle sevindik ki!

“Baba lütfen, önce biz okuyalım, 
sonra ver okula!” diye yalvardık.

Babam haftalık bir okuma prog-
ramı yaptı bize. Biz gizlice sırayı bozup 
Muzaffer İzgü’leri öne alıyorduk. Ki-
taplarınızı ilk orada tanıdık... ve Milliyet 
Çocuk dergilerini.

Biz hepsini tükettikten sonra 
oyuncaksızlıktan, uzunca boş vakitleri 
nasıl dolduracağımızı bilememekten 
belki, belki de düşlemeyi öğrendiğimiz-
den, dergilerdeki resimleri kesip kitap-
lardan denk düşen uygun diyalogları 
arayarak, zaman zaman da kendimiz 
yaratarak evin duvarlarını fotoromana 
çevirdik. Bu yaptığımızla da o küçücük 
köyde meşhur olduk. Gelen misafirler 
ilkin bir sergiyi gezercesine duvarları 
geziyor, kahkahalara boğuluyor, sonra 
çaylarını içiyorlardı.

Şimdi kızımın ve kendi tanışıklığım 
arasında kurduğum köprüde onca derin 
farka rağmen aynı coşkunun sürmesi 
nasıl da anlamlı.

Onunla birbirimizin yerine geçerek 
dört yıl boyunca tek bir kitap için çalış-
tık. Ben yavru gibi duyup düşünmeyi 
anımsadım, o anne olarak bakıp şiirce 
söylemeyi. Böylece “Öpücük Balıkları” 
adlı şiir kitabımız oluştu. 

Gece eteklerindeki son karanlığı 
topluyor şu an. Ve ben genişlemesine 
esnemiş bir sabahı bekledim size söy-
lemeyi sürdürmek için…

Ankara’nın yabani yapılarına 
Güneş’ten önce maviye değmiş bir 
görünürlük yayıldı. Çocukluğun arsası 
uzadıkça uzadı. Güneş’in altında ne 
varsa uyanmaya, görünür olmaya baş-
ladı. En çok da kocaman apartmanlar 
görünür oldu bu esnada. Her birinin 
içinde dolaştım düşümde. En yoksu-
lundan, en varsılına, en genişinden en 
darına bütün kitaplıklarda muhakkak 
bir Muzaffer İzgü kitabına rastlamanın 
mümkünlüğü ile daha çok yayılır oldu 
Güneş kente. 

Ilgım benden oldukça uzağa, Şav-
şat’ın bir köyünde, dedesinin orman 
evine gitti. Yapayalnızım yani bozkırda. 
Her gün söyleşiyoruz. Kitapları tüke-
nince perşembe pazarı için ilçeye de 
gitmişken kitaplarınıza uğramış yine. 
Sonra dedesinin torun aşkına yaptığı 
havuzda yüzmüş ki dağ suyu ile bes-
lendiğinden çok soğukmuş. Kentlerin 
klorlu havuzlarını terk etmenin uçarılığı 
ile oradaki bir kurbağanın havuzdan 
dışlanmasına izin vermemiş. Beraber 
yüzdüklerini, onu kendine alıştırdığını 
düşünüyor şimdi. Birlikte vraklamaktan 
mutlularmış.

Sizin çocukluğun o engin arsasına 
diktiğiniz güzelim fidanların meyvele-
rini biz topluyoruz şimdi işte tahmin 
edeceğiniz gibi.

Çocukluğu bir havuzdan öte bir 
denizcesine taşıran adanmış varlığını-
zın, düşlerinizin hiç boşuna olmadığını 
bilmelisiniz. Uykusuzluğun mutlaka bir 
karşılığı olmalı, olmuştur.

Çocukluğun sınır tanımayan coğ-
rafyasında anlatacak öyle çok şarkı, 
öykü, masal ve bulut varmış ki koca-
man bir çınar, durup anlattınız.

Ellerinizi uzatın, kıymetle öpmek 
isterim.

ANKARA, 2017 Haziran

Çocukluğun sınır tanımayan coğrafyasında anlatacak öyle çok şarkı, 
öykü, masal ve bulut varmış ki kocaman bir çınar, durup anlattınız.
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P E N C E R E M - 3 
Yunus Bekir Yurdakul

Gazeteci, Yazar, Editör

neyimvarsadilimde@yahoo.com

Yıl 1992. İzmir’de, Yeni 
Asır’dayım. “Yazıişleri 
eğitim sorumlusu” diye 

de bir unvanım var. Gazetedeki dil 
yanlışlarıyla baş etmenin yollarını 
arıyorum/ arıyoruz gazeteci dost-
larla. Konuya ilişkin, “Bizim Sayfa” 
adıyla aklına estikçe çıkan bir de 
“iç yayın” hazırlıyorum.

Gazetede olunur da yazma-
dan/ sayfalara bulaşmadan olur 
mu? Çok sürmüyor, “bir kitap 
sayfası” yapsak diyorum ilgililere. 
Hem yeni yayınları tanıtırız hem 
de yazıişleri için bir kitaplık oluş-
tururuz. Eh, alınabilirse reklam da 
cabası.

Olur deniyor, uçuyorum! He-
men sıvıyorum kolları. Sayfanın 
“renkleri” olsa derken açılıyor 
“Unutulmayanlar” penceresi. Dost-
lardan çalınıyor kulağıma hoş bir 
Nahit Ulvi anısı. Bir de fotoğrafı 

olsa... Yok! Arşivimizde, yıllardır 
İzmir’de, burnumuzun dibinde 
yaşamakta olan Nahit Ulvi’nin 
fotoğrafı yok! Gazeteyle/ gazeteci-
likle ilgili ilk şaşkınlığım oluyor bu. 
Zamanla şaşırmamayı da öğrene-
ceğim öyle “arşiv”den “olur olmaz” 
fotoğraf aramamayı da... Ve kendi 
belgeliğimi daha özenli yapmakta 
da gecikmeyeceğim.

O güne değin varsa “Birisi” var 
aklımda, bir de İzmir’de yaşadığı.

“Zor mu? Giderim evine çeke-
rim!” hevesinin ardına düşüyorum. 

Arıyorum telefonla, uygun 
gününü soruyorum, sözleşiyoruz.

İzmir’de yeniyim. Nasıl giderim 
Alsancak’a?

Gazeteci dostlar en kestirme-
sini söylüyorlar:

- Heykel’den bir dolmuşa bin, 
Sevinç’te in. Orada sorarsın.

Boş bulunup soruyorum:
- Sevinç kim?
Gülüyorlar. Varınca tanışır-

mışım. Dolmuşta kaptana, aman 

‘Bu kitabımı  
   sana ithaf
                              ediyorum’

Nahit Ulvi Akgün
Önce, “Birisi”; sonra, 

Alsancak efendisi. Kıbrıs 
Şehitleri’nin eksilen 
kahkahası. Dahası, 
inceden bin Alsancak 
dizesi... Evren türküsüne 
yargılı bir gerçek düş! 
Yolumuzun üstündeki 
adam! Ağaçlar uyanınca 
ağız dolusu sevinç, 
dökülen yapraklarca 
hüzün... Biraz İstanbul, 
az Milas, çokça ve ille 
İzmir. Haberi kızlardan 
alan incelik… Hep âşık.

Bende Kalanlar
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unutmasın kaygısıyla üç dört kez 
“Sevinç”i anımsatarak varıyorum. 
Demek pastaneymiş! Dönüşte so-
racaklar ya “tanıştım mı Sevinç’le”, 
yanıtımı cebime koyup adrese va-
rıyorum.

Nasıl sıcak bir karşılama... Ve o 
(1996’da aramızdan ayrılışına dek) 
dört yıl sürecek unutulmaz dostluk 
başlıyor. Neler anlatıyor, nelerden 
konuşuyoruz? Hepsi birer küçük 
yazı/ not olup kayda geçiyor.

Belgeliğinden kimi dergileri, 
yazıları, fotoğrafları, gazete kesik-
lerini katıyor sohbete. Bir de çok 
özel fotoğraf çıkıp geliyor. Lütfü 
Özkök çekmiş. Fötr şapkalı bir Na-
hit Ulvi portresi.

Gözlerim ışıyor. Kitap sayfam-
daki “pencere”de kullansam ne 
güzel olur!..

“Alabilir miyim 
bunu?”

“Hayır, veremem!”
Donup kalıyorum. 

“Niye”si bakışlarımda.
Açıklıyor.
- Lütfü çekmişti bu kareyi. Çok 

severim. Sekiz on tane de çoğalt-
mıştı benim için.

‘İyi ya o zaman birini alsam!’ 
geçiyor içimden. İçimden geçenleri 
okuyor sanki:

- Kim aldıysa geri getirmedi. 
Son olarak Yaşar Aksoy aldı, geri 
vermek üzere, o da getirmedi. Ve-
remem.

Yok yok, o fotoğrafı sayfamda 
kullanmalıyım. Birden aklıma ge-
liyor:

- Nahit Abi, ben bunu üç gün-
lüğüne alıyorum. Çarşamba günü 
gazeteyle birlikte getiririm. Beni 
pek tanımıyorsun, haklısın. Şu da 
nüfus cüzdanım. Fotoğrafı getirin-
ce alırım. 

Melahat ablanın tazelediği 
çaylarımızın yanı başına Nahit abi-
nin sözleri de düşüyor:

- Koy onu cebine. Fotoğrafı da 
al. Anladım ki çarşambaya görüşe-
ceğiz. Hadi kolay gelsin.

Çayımı içip çıkıyorum. Ama 
nüfus kâğıdımı da bırakıyorum tüm 
ısrarına karşın.

“Birisi
Bir şey var aramızda

Senin bakışından belli

Benim yanan yüzümden

Dalıveriyoruz arada bir

İkimiz de aynı şeyi düşünüyoruz belki

Gülüşerek başlıyoruz söze

Bir şey var aramızda

Onu buldukça kaybediyoruz isteyerek

Fakat ne kadar saklasak nafile

Bir şey var aramızda

Senin gözlerinde ışıldıyor

Benim dilimin ucunda”
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Çarşamba öğlen saatlerinde 
gazeteyi -ve fotoğrafı elbette- kol-
tuğumun altına sıkıştırıp varıyorum. 
Çok seviniyor, teşekkür ediyor.

İstanbul’dayken bir sahaftan 
-nasıl bir şanssa- bulduğum, İz-
mir’in unutulmaz yayımcısı Besim 
Akımsar’ın bastığı, “Birisi”nin ilk 
baskısını1 çıkarıyorum çantamdan. 
Şaşırıyor:

- Yahu bende yok bu baskısı! 
Nerden buldun?

“Size getirdim.” diyorum.
“Olmaz!” diyor. “Sen kaybet-

mezsin; getir imzalayayım, sende 
kalsın.”

Arkası geliyor. Öteki kitaplarını 
taşıyor masaya. Bende olmayanları 
soruyor. Birer birer imzalıyor.

Eğitimsen 1 Nolu Şube, dizi et-
kinliklerinden birine çağırmış. “Gelir 
misin?” diyor.

Öyküleriyle şiirlerini anlatıyor. 
Seslendiriyor şiirlerini. Bu unutul-
maz “akşam”ı, salonu dolduran eği-
tim emekçileriyle birlikte izliyorum.

Haziran 1994’te, “Nahit Ulvi 75 
Yaşında” diyerek onu ve şiirini anla-
tıyorum.

Dostum Feridun Andaç’ın yö-
nettiği TYS Edebiyat için yaptığım 

söyleşi, “İnandığını, Sevdiğini, Yaşamı 
Yazıyor O” başlığıyla yayımlanıyor.2

Birkaç yıl sonra gün yüzüne çı-
karacağımız “İzmir İzmir kent kültürü 
ve sanat dergisi” için yaptığımız söy-
leşide, “Anı Kültürümüz Yok Bizim”3 
başlığının altında özellikle kentleri-
mizdeki hoyratlığı irdeliyor.

“İzmir İzmir” için bir şiirini iste-
diğimde tereddütsüz “olur” diyor. 
“Ama”sı var! Epeydir yalnızca “Adam 
Sanat”ta çıkmakta şiirleri. “Son çıkanı 
oraya yolladım. Bundan sonraki se-
nin.” diyor.

Sözünde duruyor. Onca edebi-
yat, sanat dergisi varken İzmir’de/ 
Türkiye’de, Nahit Ulvi’nin dizeleriyle 
de çoğalıyor “İzmir İzmir”. “İzmir Tür-
küsü”nü biz yayımlıyoruz.

Yine bir akşamüstü evinde ya 
bir söyleşi ya da belki bir çay içimi 
uğradığımda ne zamandır düşünü 
kurduğu “toplu şiirleri”nin yayımla-
nacağı haberini veriyor çocuklar gibi 
sevinerek. Ve ekliyor:

- Bu kitabımı sana ithaf edece-
ğim Bekir.

Çok sevinsem de “ama bunu 
hak edecek...” falan gibi bir şeyler 
dolanıyor dilimde.

“Öyle istiyorum ben. Hem çok-
tan hak ettin bunu sen.” deyip bağlı-
yor sözü.

Adam Yayınlarının “Birisi” adıyla 
ama çok gecikerek yayımladığı “Bü-
tün Şiirleri”ni göremiyor Nahit Ulvi. 
Kitapta “ithaf” olmadığı gibi, “İzmir 
İzmir”de yayımlanan iki şiiri de yer 
almıyor. Konuyu, “‘Birisi’ İçin Satırbaş-
ları”4 adıyla yazdıysam da “gören”/ 
duyan olmuyor dediklerimi.

Ve daktilosundaki son şiirini 
bana ulaştırmasını istiyor eşinden/ 
Melahat abladan, “Buraya kadarmış. 
Bitti Melahat!” demeden önce.

O şiiri (ki gerçekten son şiiriydi) 
koyalım mı şuraya:

“İncir Ağacı
Duvar dibindeki incir ağacı
Senin durumunu kim bilecek
Ya çocuklar yolar yaprağını
Ya üstüne siyer kedi köpek

Yemişlerin olsa bir boy atsan
Dallarında kuşlar gelir aşka
Bu şenlik bu cümbüş sürüp gider
Sabah bir başka akşam bir başka

Garibimin eli kolu bağlı
Sesi sedası çıkmaz siner öyle
Biri gelir de söker kökünden
Artık ona haram olur duvar dibi bile”
    

Kasım 1996 

1 “Birisi”, Nahit Ulvi Akgün, Gutenberg Yayınları, Nisan 1955, İzmir
2 TYS Edebiyat, sayı: 9, Temmuz 1994
3 İzmir İzmir kent kültürü ve sanat dergisi, sayı: 0, Haziran 1996
4 Anadili Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı: 20, Ocak-Şubat-Mart 2001



İZDERGİ 41

Ölmeden İyi İnsanlar

YUKARISI 
AŞAĞISI

11 Aralık 2010 Cumartesi, yine Salih-
li’deyiz. Şiir İkindilerinin yirmi beşinci yılı: 
“Güz 44”ün konukları; Çınar Çığ, Hüseyin 
Haydar, Hüseyin Yurttaş, Onur Şenli, 
Salih Bolat, Yusuf Alper, Zerrin Taşpınar.

Dionysos Emek Ödülü, Talat Sait 
Halman ve Mustafa Şerif Onaran’a ve-
riliyor.

Yoğun bir katılım var, salon yine dop-
dolu. İzmir’den katılımı Y. Bekir Yurdakul 
örgütlemiş, bir otobüs gelmişiz, ön sıra-
lardayız.

“Salihli’denİZ”, Belediye Kültür Yayın-
larından çıkmış. Editör: Tuğrul Keskin.

Şiir, şiir, şiir… şiirle ezgi kucaklaşıyor 
yine, hepimizi sarıp sarmalıyor.

Bahri Karaduman çok mutlu, kitaba 
iki yazısı alınmış: “Aşkı Bile Hüzünle Yaşa-
mış Bir Ozan: Onur Şenli” ve “Çınar Çığ’ın 
Ozan Yüreği ve ‘Aslı Türküdür’”.

Etkinliğin sonunda özlem gidermeler, 
söyleşiler...

Bahri Karaduman, sesleniyor:
“Nasılsın Çınar Abi?”
Yanıt buruk:
“Nasıl olayım Bahriciğim; yukarısı 

bypass, aşağısı kanser!”
Bahri Karaduman’dan

Çocuklardan  
Ç/aldığım Öyküler

ZENGİNİN 
RENGİ

Ayşe Durgut’a
Yağız altı yaşında. Okulla pek barışık 

değil. Kulüple de öyle ama yine de koşup 
geliyor. Geldiği de belli oluyor hani; öylesine 
hareketli... Öğretmenine bakılırsa epey de 
yaramaz...

Yağız’a yetemediği günlerden birinde 
öğretmeni, umarsız, uzanıyor telefonuna:

— Bu kadarı yeter. Babanı arayayım, 
gelsin alsın seni!

— Telefonunu kırarım!
Ne yapsa da durdursa Yağız’ı? Aklına ilk 

gelene sığınıyor öğretmen.
— Kırarım, dediğin bu telefon kaç para, 

haberin var mı senin?
Bakışlarına yüklüyor merakını Yağız.
—???
— İki bin lira. Kırarsan alırım babandan.
Sanki şöyle bir evi dolanıp geliyor Yağız...
— Kalsın o zaman.
Öğretmen, kısa da olsa soluklandığı ses-

sizliği suların durulmasına yormaya niyetle-
nirken geliyor Yağız’ın sorusu:

— Kaçaydı bu telefon?
— İki bin lira!..
— Ne kadar zenginmişsin sen!?
— Elbette. Bak, bu okulu açtım. Arabam 

var, evim var...
— Yok yok, zengin değilsin sen. Burayı 

birisi açmıştır sana, birileri yardım etmiştir. Ya 
da piyangodan çıkmıştır. Annen, baban des-
tek olmuştur... Biliyorum ben, zengin değilsin 
sen. Olamazsın!

— Niye?
— Zenginler beyaz olur. Sen değilsin!
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Ne Güzel Kitaplar!
“Özgür Çocuklar-1/ 

Davetsiz Misafir”, Ke-
rem Işık, Tudem Yayın-
ları, İzmir, Nisan 2017

Büyümek o cen-
net ülkeyi bir yerlerde 
unutmaksa kaybınız 
çoktur. Onun içindir 
ki “Hatırlamak ya-
şamaktır.” diyor Ke-
rem Işık ama ille de 
çocukluk çağımızı... 
Sonra alışılmış/ yaygın 
anababa tutumlarını doluyor diline, bir de 
kurallar bütünü okulu ve çocukların düş 
dünyalarına düşmanlıklarımızı... Bir de 
nereye varsak orada kendi benzerlerimizi 
bulma hasletimizi, farklı olana taham-
mülsüzlüklerimizi... Ve ne güzel bir anla-
tım tutturarak yapıyor bunu... Yetmez mi!

“Luviya/ Batı 
Anadolu ve Ege’nin İÖ 
2. Binyıl Tarihine Yeni 
Bir Bakış”, Sefa Taşkın, 
Arkeoloji Sanat Yayın-
ları, İstanbul, 2016

Bergama’da yaptı-
ğı başarılı belediye baş-
kanlığı ve çevre müca-
delesiyle de tanıdığımız 
Sefa Taşkın, son yıllarda 
kendisini bütünüyle 
Anadolu uygarlıklarına/ Batı Anadolu’dan 
çıkarak Anadolu’nun geçmişine adadı. 
Karac’oğlan’ın, “...sual eylen bizden evvel 
gelene/ kim var imiş biz burada yoğ iken” 
dizelerini “çağrı” belleyen bir iz sürüş bu! 
Sahi siz merak etmiyor musunuz Anado-
lu’nun kadim halklarını/ Luvileri?

“Tedirgin Bir Yazar Yusuf Atılgan”, 
Haz.: Murat Şahin, Destek Yayınları, İstan-
bul, Mart 2017

Edebiyat dünyamız-
da bugün de bir yıldız 
gibi parlamayı sürdü-
ren Yusuf Atılgan’ı bir 
kez de çok yakın/ çok 
sevgili dostu İhsan 
Bayram’dan dinlemek 
için iyi fırsat Murat 

Şahin’in çalışması. Bir dostlar sofrasın-
dayız ve artık aramızda olmayan İhsan 

Bayram o sımsıcak anlatımıyla 
alıp bir Atılganlı yıllara götürüyor. 
Hüzünle, sevgiyle yer yer kederle 
dolaşıyorsunuz sayfalarda. 

“Kırık Bir Hüzün/ Ali Rıza Ertan’a 
Sevgiyle”, Haz.: Ah-
met Günbaş-M. 
Kadri Sümer, Buca 
Belediyesi Yayını, 
İzmir, Haziran 2017

Dünyamızdaki 
konukluğu, 1944-
1979 yılları arasında 
ve yalnızca otuz beş 
yıl sürmüş şair Ali Rıza 
Ertan için şair-yazar 
dostları, yirmi bir yıldır 
bir yarışma düzenlemek-
teler. Otuz beş yaşını aşmamış şairlerin 

aday olabildiği yarışmada bugüne 
kadar ödüle değer görülen adlar ve 
şiirleri bir arada sunuluyor okura 
bu güldestede. Onca yıldır ve genç 
yaşta ödüllendirilen Ertan dostları-
nın sonraki yıllarda şiir dünyamızın 
etkin adları olarak var olmaları bu 
ödüle verilen titiz emeğin de bir 
göstergesi.

“Kelebekten Sığınak”, Kezban 
Şahin Taysun, 

Yitik Ülke Yayınları, 
İstanbul, Nisan 2017

Çok ödüllü yazar 
Kezban Şahin Taysun; 
“Kafesteki Kalp” (ro-
man), “Aynadaki Göz” 
(öykü) kitaplarının 
ardından üçüncü 
kez çalıyor okurun 
kapısını. “Kele-
bekten Sığınak”ta, 
bozulan çevrenin 

neden olduğu sorunlara, daralan 
ve sıkışan insanın trajik hallerine, 
emekçilerin hak arayışlarına, hak 
ve özgürlük ihlallerine, erkek ege-
men hayatın neden olduğu baskıya 
bakıyor/ bakmaya çağırıyor okuru. 
Birbirinden ilginç ve başarılı on beş 
öykü, toplamda günümüz dünyası-
nın bir görünümü sanki!

AKLINIZA 
YAZIN!
“Ey gövdede 
çiçeklenen 
zaman/ Kendini 
sevmeden kimseyi 
sevemezmiş insan.” 
Şükrü Erbaş  
(“Pervane”, 
Kırmızıkedi 
Yayınları)

“bir söz bir hece/ 
varır gideceği yere”  
Ferzan Sarpkaya  
(“Gün Vurgunları”, 
Etki Yayınları)

“ellerine/ cennet 
dökülmüş 
senin/ ben 
sıratı koparırken 
ellerimle”  
Hakan Unutmaz 
(“Aksak Fabl”, 
Artshop Yayınları)

“Narçiçeği aşermiş 
annemin dudakları/ 
Bana uyku getiren 
yanık ninniler 
söyledi/ Ruhuma 
yerleşti şiir.” Fatma 
Aras 
(“Söz ve Hançer”, 
Etki/ DİZE 
Yayınları)

“ve bir sandalye 
çekip karanlığın 
karşısına, / 
oturup karşılıklı 
soğumayan çaylar 
içmek/ ne güzeldir 
ki öyle güzeldir” 
Nedâ Olsoy 
(“Yaşamak Avuç 
Yalamak İşi”, Etki 
Yayınları)
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‘Burası Alsancak’ın

     köyü ve 

     BİZ BURAYI
  KASABA
 YAPMAYA 
ÇALIŞIYORUZ’

Asya Yaşarikiz



Dans ederken kendimi ne 
kadar özgür hissediyorsam 

bisikletin üzerinde de öyle 
hissetmeye başladım. 

Bir sokak düşünün, içinde 
heykel ve bakır atölyesi, 
vintage mağazası, çöp 

toplayıcıların gölgesinde serinle-
yip çay içtiği bir kahvesi olan. Cafe 
Candela’nın sahibi Alev Özgür, bu 
sokakta Alsancak’ın gürültülü ve 
döner kokulu sokaklarından sıkı-
lanlara alternatif bir mekan yarat-
mış. Veganlara özel yemeklerin de 
olduğu ev yapımı soğuk şerbetleri 
tadabileceğiniz bu mekan, konsept 
mekanları seven İzmirlilerin uğrak 
mekanlarından biri olmaya aday. 
Zira burası bisikletli ulaşımı tercih 
eden, tiyatro, müzik, dans ve sine-
ma ile ilgilenen yurttaşların yararla-
nacağı etkinliklerle dolu bir ajandası 
olan bisiklet kafe.

Öncelikle kafe fikri nasıl orta-
ya çıktı, nasıl başladın?

Çocukluk hayalimdi. Aslında bir 
sahaf açmak istiyordum. Zamanla 
çay kahve içeriz, eşim dostum gelir 
derken böylece sahaf fikrim kafeye 
dönüştü. Temamıza bir de bisiklet 
ekledik. Ve iki ay önce burayı açtık. 

Burası bisikletlilerin mekanı 
mı olsun istiyorsun?

Bisikletli insanlarla sohbet 
etmeyi seviyorum, hayata ba-
kışları ister istemez farklı oluyor. 
Evet bisikletliler buraya gelsin, 
bisikletlerinde bir arıza olduğunda 
burada tamir edebilsinler. Bilsin-
ler ki burada bir Cafe Candela var. 
Yastık yaması, bisiklet tamiri gibi 
malzemelerimiz şimdiden mevcut. 
Burada kendi tamirini yapabilirler, 
malzemeler için her hangi bir ücret 
talep edilmeyecek. 

Burası Bornova Sokağı’nın 
paralel sokaklarından biri. Neler 
yaşıyorsun burada?

Çok enteresan şeyler yaşıyoruz. 
Burayı ilk açtığımda, ‘Buraya trans-
ları almayacaksın yoksa senden ye-
mek yemeğiz’ diyen insanlar vardı. 
Tabi bu benim hayat görüşüme çok 
ters. Burası bir kafe, buraya herkes 
geldiği gibi transların da gelmesi 
çok normal. Burada oturan insanlar 
birbirlerini rahatsız etmiyor. Rahat-
sız eden müşteri varsa zaten mü-

dahale ediyorum. 
Buraya yönelik bir ön yargı 

hissettin mi peki?
Burada transları rahatsız eden 

insanlar var. Bizim en büyük proble-
mimiz homofobik, transfobik insan-
lar. Sokakla ilgili hiçbir problemimiz 
yok. Ön yargıları yıkmak gerekiyor. 
Bu zamana kadar herhangi bir so-
run yaşamadım. Pek önyargılı ola-
cak, korkulacak bir yanı yok buranın.

Bu sokak alternatif bir sokak 
bile olabilir...

Bu sokağı köhneleştirdikçe, ge-
riye attıkça ve buralara gelmedikçe 
translar için de çok büyük tehlike 
var, bizim için de.

Normalleştirmek lazım belki?
Tabi. Buralarda birkaç kafe daha 

açılsın istiyorum. Daha fazla güzel 
mekân olsun ki insanlar gelme-
ye başlasın ve dediğin gibi sokak 
normalleşmeye başlasın. Burayı 
normalleştirirsek ne transları ne de 
kendimi ötekileştiririz.
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Burası bisikletli ulaşımı tercih eden, 
tiyatro, müzik, dans ve sinema ile ilgilenen 

yurttaşların yararlanacağı etkinliklerle dolu 
bir ajandası olan bisiklet kafe.

Burası zamanla Kıbrıs Şehit-
leri’nin dönercilerle dolu kimliksiz 
caddesine alternatif de olabilir...

Burada esnaf çok güzel... Karşı-
mızda bir kahve var örneğin. Bazen 
bizim yanımıza masa atıp oturuyor-
lar. Yani buranın alternatif bir sokak 
olmasını çok istiyoruz. Mesela bu-
rada bir seramik atölyesi var. Yurt 
dışından insanların, öğrencilerin, 
gezginlerin geldiği güzel bir hostel 
var burada. Heykel atölyesi, ileride 
vintage mağazası, çok güzel kahve-
ler yapan bir Bodrum Kahvesi adlı 
mekân var. Yani burada çok güzel 
bir ortam var. Bakır ustası bile var 
bu sokakta. Birazcık derlenip topar-
lansa harika bir sokak olacak burası. 

Kıbrıs Şehitleri Caddesi artık 
birçok kişinin keyif almadığı bir 
sokak haline dönüştü. Alsancak’ın 
ara sokakları insanların nefes 
alabildiği yeni bir sokak olur mu 
sence?

Birazcık farklılık gerekiyor. 
Alsancak’ta döner kebap dışında 
yemek yenilecek mekân yok. Ama 
burada veganlar var, farklı bir şeyler 
yemek isteyen insanlar var. Biz bu-
rayı açarken, çay çorba menemen 
konseptimiz olsun istiyorduk. So-
ğuk/sıcak çorbamız, menemenimiz, 
kahvaltımız var. Veganlar da burada 
yemek yiyebiliyor vejeteryan da. 

Bu sokakla ilgili aklında bir 
fikir var mı?

Farklı şeyler yapma niyetim 
var. Para kazanmak gerekiyor ama 
ilk amaç o değil. Ben burayı yeni 
insanlarla tanışmak için açtım. Yeni 
insanlar yeni öneriler geliyor. Bu 
sokak sanat galerilerinin olduğu bir 
sokak… Ve burada sanatla dikkat 
çekebiliriz. 

Burayla ilgili planların neler?
Burayı canlı tutmakla ilgili plan-

larım var. Tiyatrocu arkadaşlarımızla 
burada tiyatroyla ilgili konuşmak 
istiyoruz. Bu sokak zaten çok renkli, 
daha da renklendirip sanatla dol-
durup insanların ilgisini çekmek 
istiyoruz. 

Bunun dışında sokak tangosu, 
bisiklet tamir ve bisikletle ilgili atöl-
yeler düşünüyorum. Trafikte bisiklet 
kullanımını, nasıl bisiklet kullanıla-
cağını konuşabileceğimiz bir ortam 
yaratmak istiyorum burada. 

Kışa doğru da belgesel ve 
film gösterimi hazırlamayı plan-
lıyorum. Bu daha konsept bir 
durum olacak. 

Burada yapılan etkinlik sa-
yısı arttıkça burası daha güzel 
bir yer olacak...

Burası Alsancak’ın köyü ve 
biz burayı kasaba yapmaya ça-
lışıyoruz. Ama burada çok güzel 
hikâyeler var. Bisikletliler artık 
buradan geçerken kornaları-
na basıyor. Bir şekilde farklılık 
oluşmaya başladı. Birkaç küçük 
renklilikle bu farkındalık daha da 
artacak.

Peki konsept kafe işine gir-
meden önce neler yapıyordun?

9 Eylül Üniversitesi’nde 
sözleşmeli çalışmıştım. Kısa bir 
dönem bir lokantada da çalış-
tım. En son da bir dershanede 
eğitim danışmanlığı yapıyordum. 
Haftanın altı günü günde on 
saat çalışıyordum. Haftada bir 
gün iznimi yatıp uyuyarak geçir-
mekten başka bir şey yapamaz 

hale geldim. Ama ben yerinde 
duramayan hareketli biriyim. 
Lisedeyken edebiyat grubumuz-
la dergi çıkarırdık bir yandan da 
çevre örgütleriyle okulda etkinlik 
düzenlerdik. Hep çok aktiftim. 
İstanbul’da iş dışında bir şey 
yapamadığım dönemde ani bir 
kararla İzmir’e taşındım. Ve yine 
lise yıllarımdaki aktif deli dolu 
hayatıma geri döndüm. Koyu bir 
Karşıyaka taraftarıyım ve taraf-
tar haklarıyla ilgili yönetimde yer 
alıyorum. Maçları izliyorum. Ce-
zalı maçlarda kadın taraftarların 
maça alınmasını protesto ediyo-
rum. Bir şeyler ters gidince mü-
dahale etmeden duramıyorum.

Bunun dışında salsa ve tan-
goyu keşfettim. Daha neler ya-
pabilirim derken bisiklete merak 
saldım. Dans ederken kendimi 
ne kadar özgür hissediyorsam 
bisikletin üzerinde de öyle his-
setmeye başladım. Ve bisiklet 
kafe konseptinin tam bana göre 
olduğunu anladım. 



Kıyısı olan ülkeler, kıyı-
sal kesimden değişik 
şekilde yararlanmak-

tadır. Bunlarda bir tanesi de 
balık yetiştiriciliğidir. 

Ülkemizde genellikle ka-
feslerde balık yetiştiriciliğinin 
yapıldığı alanlar, korunaklı çok 
sayıda küçük koy ve körfezle-
rin yakın kıyı şerididir. Oysaki, 
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 
24 Ocak 2007 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanan Tebliğin-
de, balık çiftliklerinin kurulacağı 
alanlara ilişkin kriterler belirlen-
miştir. Bu tebliğin 3.ncü mad-
desinde; “kapalı koy ve körfez-
lerde balık çiftlikleri kurulamaz” 
ifadesi yer almaktadır.  Ancak 
diğer kriterlere olduğu gibi bu 
kritere de uyulmamaktadır.

Temiz denize, mavi bayraklı 
plajlara ve bakir koylara sahip 
olan Karaburun Yarımadası’nın 
nerdeyse tüm kıyı şeridi “Su 
Ürünleri Yetiştiriciliği Potansiyel 
Alanlar Protokolü” kapsamına 
alınmıştır. 

Bu Potansiyel Alanları aca-
ba nasıl belirlenmiştir? 

Bu alanlar, bakanlık tem-
silcilerinin 18-22 Şubat 2008 
tarihinde Çeşme’de yaptığı ve 
yerel yönetimlerden, üniver-
sitelerden ve STK’lardan hiç 

kimsenin davet edilmediği bir 
toplantıda muhtemelen masa 
başında belirlenmiştir. 

Çevre ve Orman Bakanlı-
ğı’nın talimatı ile hazırlanan ve 
10.03 2008 tarihinde onayla-
nan “Su Ürünleri Yetiştiriciliği 
için Potansiyel Alanları” pro-
tokolü ile Karaburun İlçesi 5 
bölgeden oluşan Su Ürünleri 
Üretim Sahaları ile çevrilmiş 
durumdadır. 

Hazırlanan protokole 
göre Karaburun İlçesi sınırları 
içerisinde mevcut 14 adet su 
ürünleri firmasına ait toplam 24 
adet su ürünleri üretim projesi 
faaliyet göstermektedir. Bun-
lardan 20 adedi Gerence-Ba-
dembükü arasında yani Karabu-
run Yarımadası’nın batısında, 4 
adedi ise doğusunda Mordoğan 
bölgesindedir.

 Son birkaç yıldan bu-
yana, yarımadanın doğusuna da 
talep artmaktadır. Bunlardan en 
güncel olanı, “Agromey 1-2-3” 
adıyla Karaburun Ambarse-

ki-İnecik arasında yerleşmek 
isteyen üç balık çiftliğidir. Bu üç 
çiftlik isim değiştirerek ve ka-
pasitesini 7.500 tona arttırarak 
adı geçen bölgede 3.9 milyon 
m2’lik bir alana yerleşmek üzere 
başvuruda bulunmuştur. Daha 
önce Gerence ve Küçükbahçe 
mevkiinde bulunan bu 3 çift-
lik taşınma gerekçesi olarak; 
ulaşım, deniz trafiği ve perso-
nelinin sosyal ortamdan uzak 
oluşunu göstermiştir. Ancak 
bunları hiç birisi mantıklı görül-
memektedir.

Peki, balık çiftliklerine niçin 
karşı çıkıyoruz?

Aslında uygun alanlarda ve 
yukarıda adı geçen 20.01.2007 
tarihli tebliğde belirtilen kriter-
lere uymak koşuluyla balık çift-
likleri kurulabilir. Çünkü onlar, 
hem ihracat yoluyla ülkemize 
döviz kazandırmakta, hem de 
beyaz et üretimine katkı sağ-
lamaktadır. Ancak genellikle bu 
kriterlere uyulmamakta, dola-
yısıyla çevreye zarar vermek-
tedirler.

Prof. Dr. Mustafa Ünsal

KARABURUN YARIMADASINDA
  BALIK ÇİFTLİKLERİ VE

         ÇEVREYE ETKİLERİ
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Balık Çiftliklerinin Çevreye Etkileri:
Aslında kriterlere uymayan ve kıyıya yakın 

olarak kurulan balık çiftlikleri pek çok yönden 
çevreyi olumsuz etkilemektedir. Bunlardan 
önemli olan bazılarını şöyle sıralanabiliriz;

1. Atık ve artıklar; balıklara verilen yem ar-
tıkları ve balıkların dışkıları dibe çökmekte, bun-
lar bakteriler tarafından parçalanarak hidrojen 
sülfürü (H2S)bol, oksijeni az bir ortam oluşmak-
tadır. Bu oksijensiz ortamda bulunan diğer hay-
vanların yaşamlarını sürdürmeleri olanaksızdır, 

2. Kimyasallar; Balıkları hastalıklardan 
korumak amacıyla antibiyotikler başta olmak 
üzere çeşitli kimyasallar kullanılmaktadır. Bu 
kimyasallar da insan dahil ortamda yaşayan her 
türlü canlıyı olumsuz etkilemektedir,

3. Besin ve beslenme; Balık yeminin ham 
maddesi için balık unu ve balık yağına olan ge-
reksinim, doğal kaynakların hızla tüketilmesine 
neden olmaktadır. Örneğin 1 ton çiftlik balığı 
yetiştirmek için, 3 ile 5 ton arasında deniz balığı 
gerekmektedir,

4. Deniz yüzeyinde, özellikle orkinos çift-
liklerinde kullanılan yemlerden (dondurulmuş 
balık) kaynaklanan bir yağ tabakası oluşmakta-
dır.

Bu yağ tabakası;
a) Görüntü kirliliği oluşturmakta,
b) Plajlara kadar ulaşarak turizmi olumsuz 

etkilemekte,
c) Deniz yüzeyinde bariyer oluşturarak, 

havadan deniz suyuna gaz (oksijen, azot vb) 
girişini engellemektedir,

5. Tehdit Altındaki Türler Listesi’nde yer 
alan, balık yumurtaları ve yavru balıklar için ko-
runma alanları oluşturan deniz çayırları (Posido-
nia) na zarar vermektedir,

6. Çiftliklerin çevresinde bir koruma alanı 
oluşturulacağından, geçimini balıkçılıkla sağla-
yan amatör yöre balıkçılarının avlanma alanları 
oldukça sınırlandırılmaktadır,

7. Karaburun özelinde nesli tükenmekte 
olan, bu nedenle pek çok sözleşme ile koruma 
altına alınan Akdeniz Foku (Monachus monachus) 
da balık çiftliklerinden olumsuz etkilenmektedir.

Sonuç olarak; Temiz denize, mavi bayraklı 
plajlara ve bakir koylara sahip Karaburun Yarı-
madası kıyıları, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Potan-
siyel Alanları Listesi’nden çıkarılmalı ve Yarıma-
danın Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇKA) ilanı için 
gerekli Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılarak ivedi-
likle yürürlüğe konulmalıdır.
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Karaburun’un tüm halkı tara-
fından kullanılan ve turizm 
açısından Karaburunun en 

güzel koyuna  AGROMEY adlı şir-
ket tarafından yapılması planlanan 
balık çiftlikleri tüm yarımada halkı 
tarafından tepki ile karşılanmaktadır.

Bizler yaşlısıyla, genciyle kadı-
nıyla erkeğiyle çocuğuyla tüm Ka-
raburun halkı olarak denizlerimize, 
sahillerimize… yaşam alanlarımıza 
sahip çıkmaya çalışıyoruz tek iste-
ğimiz hükümet yetkililerinin burada 
yaşayan insanların söylediklerine 
kulak vermesidir. Ama ne yazık ki 
Para ve Rantın sesi Halkın sesini 
bastırmaya çalışmaktadır.

Karaburun Yarımadası deniz 
çayırları ve Akdeniz foku açısından 
önemli bir yerdir. Geniş ve düz tarım 
alanlarımızın olmaması nedeniyle 
bölge halkı geçimini turizm ve ba-
lıkçılık ile sağlamaya çalışmaktadır. 
AGROMEY adlı şirket tarafından 
kurulması planlanan balık çiftlikleri 

deniz çayırlarının yok olması-
na, Akdeniz Fokunun üreme 
alanının yok edilmesine ve 
bölge insanının geçim kay-
naklarının yok edilmesine 
neden olacaktır.

AGROMEY adlı şirket tarafından 
kurulması planlanan balık çiftliği, 
Kaynarpınar ile aslan burnu arasına 
387 hektar deniz alanına kurulmak 
isteniyor. planladıkları kafes sayısı 
ise şimdilik 84 (Agromey 1-2-3). 
Yani kabaca bir hesap yapıldığında 
yaklaşık 600 futbol sahası büyük-
lüğünde turizm cenneti bir alan sa-
dece para için yok edilmek isteniyor. 
Karaburun’umuz, denizlerinin ve 
kıyılarının temizliğiyle, doğasıyla, 
huzurlu yaşamıyla çekim merkezidir. 
Denizleri, kıyıları, dağları tahrip edil-

miş, kirletilmiş bir Karaburun demek, 
Karaburun’un, doğasının, turizminin 
sonu demektir.

Bu bir katliamdır. Kara-
burun’un ve Karaburun’lula-
rın can damarını kesmektir.

27.07.2017 Tarihinde 
Ankara’da Agromey adlı 
şirket ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımızın yetkilileri arasında 
İnceleme, Değerlendirme Komisyonu 
(İDK) Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Ne yazıktır ki…bu toplantıda görüşü-
lecek olan ÇED Raporunun bir parça-
sı olması gereken “HALKIN KATILIMI” 
Bölümüne başlık olarak dahi yer 
verilmemiştir. Yani halkın sesine ku-
laklar tıkanmış, halkın sesi duyulmak 
istenmemiştir.

Ben buradan bir kez daha hükü-
met yetkililerimize sesleniyorum …
Lütfen halktan aldığınız yetkiyi şir-
ketten yana değil halktan yana kul-
lanınız. Bölgemizin ve çocuklarımızın 
geleceğini karartmayınız Karaburun 
halkının çığlığını duyunuz.

Bizler tertemiz denizimizi ve 
kıyılarımızı, turizmi, kıyı balıkçılığını, 
Akdeniz Fokunu, deniz çayırlarını, 
kısacası Karaburun’da yaşamı ko-
rumak için elimizden gelen her şeyi 
yapmaya hazırız. Çığlığımızı duyacak 
ve haklı olduğumuz bu konuda biz-
lere destek verecek tüm siyasi parti-
lerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza 
ve duyarlı vatandaşlarımıza çağrıda 
bulunuyorum gelin destek verin…
Doğamızın, denizlerimizin, çocukla-
rımızın geleceğini hep birlikte kurta-
ralım…Paranın ve rantın bölgemizi 
ve geleceğimizi esir almasına seyirci 
kalmayalım. Sevgi ve saygılarımla…

*Karaburun CHP İlçe Başkanı

Bülent Çumçum*
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Her gün binlerce insanın 
Kemal Kılıçdaroğlu ön-
cülüğünde, yüz binlerce 

adım attığı Adalet Yürüyüşü, gele-
cekte, geriye dönüp bakıldığında, 
Türkiye demokrasi tarihinin en 
önemli dönüm noktalarından biri 
olarak anılacak.

Siyasetin tüm olağan kanal-
larının tıkandığı bir zeminde yeni 
siyaset arayışında önemli bir bü-
yük adım olarak değerlendirmeli-
yiz adalet için atılan yüz binlerce 
adımı. Yürüyüşte atılan adımlar, 
Saray’ın tek adam siyaseti tara-
fından tıkanmış, daraltılmış olan 
‘’normal’’ siyaset kanallarına 
alternatif, yeni bir demokratik 
kanalın var olduğunu, mümkün 
olduğunu göstererek topluma 
büyük bir nefes aldırdı. Ancak 
adalet yürüyüşünün geleceğin 
aydınlığına işaret ediyor olmasının 
nedeni yalnızca bugün Saray fa-
şizmine karşı, demokraside kararlı 
bir ısrarı temsil etmesi değil. Bu-
nun ötesinde, adalet yürüyüşü, 

Türkiye’nin ihtiyacı olan CHP 
öncülüğünde yeni özgürlükçü 
siyasete bir fırsat penceresi açtığı 
için kıymetli. Bu anlamda adalet 
yürüyüşünü yalnızca günlük bir 
kazanım ve toplum adına bir ses 
olmanın ötesinde, her şeyden 
önce muhalefet etmenin içeriğini 
ve biçimini yeniden tanımlamayı 
zorunlu kılan bir siyasi kırılma 
noktası olarak değerlendirmeliyiz. 

Adalet yürüyüşü toplumsal 
muhalefetin bütün bileşenleri-
nin yeniden bir araya gelmesini 
sağladı. ‘Dip dalgasının’  özgür-
lükçü bir iktidar alternatifi olarak 
siyasete kanalize edilmesi için 
yeniden umut ışığı oldu. 16 Ni-
san referandum çalışmalarında 
partilerüstü bir toplumsal siyasi 
mücadelenin gücünün referan-
dum sonuçlandıktan sonra ortaya 
çıkan gayrimeşruluk karşısında 
salt hukuk eksenine çekilerek 
sınırlanmasından duyulan umut-
suzluğu kırdı. 

Bir kez daha karşımızda ör-
gütlü siyasi partilerden bağımsız 
olarak büyüyen toplumsal muha-
lefetin enerjisini Türkiye siyase-
tinde belirleyici kılacak adımları 
hızla ve bütünlüklü biçimde atarak 
siyaseti etkinleştirme fırsatı var. 

Daha önce de karşımıza çıkan fır-
satlarda elde ettiğimiz deneyim-
leri de kullanarak bu seferi farklı 
kılabiliriz. Bu sefer başarmamız 
gerek, ve başarmamız mümkün.

Adalet Yürüyüşü bir kez daha 
gösterdi ki Türkiye’de ‘’meşru’’ bir 
rejim var-‘’mış’’, ‘’normal’’ siyasi 
koşullar mevcut ve siyasi kanallar 
açık-‘’mış’’, hukuk var-‘’mış’’ gibi 
davrandığımızda değil, bu ger-
çekleri tespit ederek yeni siyasi 
kanalları açmak ve toplumsal mu-
halefeti örgütlemek için mücadele 
verdiğimizde başarılı oluyoruz. 
Aksi biçimde hareket ettiğimizde 
toplumsal sıkışmışlığına rağmen 
Saray rejiminin kendi dilini ve ikti-
darını bizim üzerimizden yeniden 
üretmesine imkan veriyoruz. Si-
yaseti yeniden tanımlamaya karşı 
çekingen davranan, siyasetin ken-
disini yeni bir toplumsal muhale-
fetin öncüsü olarak değil iktidarın 
elinden ’muhafazakarlık’ kozunu 
almak üzerine kurgulayan muha-
lefet, aydınlık Türkiye yarınlarına 
can suyu vermekte zorlanıyor. 
Oysa Adalet Yürüyüşü gösterdi 
ki toplumsal muhalefete öncülük 
edecek ve kendi siyasetini yapa-
cak bir muhalefet Saray rejimini 
paniğe sevk ediyor. 

       Adalet  
   Yürüyüşü’nün 
Ardından…

Doç. Dr. Selin Sayek Böke*
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İşte CHP’nin önüne bir kez 
daha çıkan tarihi fırsat budur; 
Hayır iradesinde buluşan, Adalet 
Yürüyüşü ile güçlenen toplumsal 
muhalefete öncülük etmek ve 
toplumun dinamik gücünü siya-
sete dahil ederek ve büyüterek 
gerçek bir dönüşümü başlatmak.  

CHP’yi, yükselen toplumsal 
‘dip dalgasının’ siyasi öncüsü 
yapmak için birkaç aşamadan 
oluşan bir toplam siyasi karar-
lılığa ihtiyaç var. Hedef ve kitle 
tarifini yapmak, bu tarif doğrul-
tusunda özgün bir siyasi dil oluş-
turmak ilk önemli adımlardan. 
Örgütlenme biçimini ve pratiğini 
çağın gereklerine ve Türkiye’nin 
dönüşmekte olan sosyolojisine 
ayak uyduracak biçimde yenile-
mek elzem. Bu örgütlenmenin 
dayanacağı özgürlükçü sosyal 
demokrat bir siyasi programa 
ve onun taşıyıcısı olabilecek bir 
kadro ile toplum önüne koyan bir 
siyasi kararlılığa ihtiyacımız var. 
Yani adalet yürüyüşüyle ortaya 
bir kez daha çıkan toplumsal 
enerjiyi, dip dalgasını bir “kurucu 

siyasete” dönüştürmeliyiz. 
Bundan sonrasının yol hari-

tası belli. Gelinen noktada, yeni 
toplumsal sözleşmenin temelini 
oluşturacak prensipler etrafında 
toplumsal muhalefeti bir araya 
getirmenin ötesinde bu eylem-
liliği sonuca taşıyacak  somut 
adımların da tarif edilmesi gerek. 
Sadece eylem değil, o eylemin si-
yasi kazanımını tarif eden, hedefi 
de yol haritasını da mücadelenin 
bir parçası yapacak eylem planla-
rını her aşamada ortaya koymaya 
ihtiyaç var. 

Öncelikle hedef ve kitle ta-
rifini doğru yapmaya ve siyasi 
dilimizi bu tarif doğrultusunda 
şekillendirmek önemli. CHP’nin 
öncelikli hedefinin özgürlükleri, 
laikliği ve demokrasiyi vazgeçil-
mez gören yeni toplumsal dip 
dalgasının kurucu unsuru olan 
toplum kesimlerinin hassasiyet, 
beklenti ve itirazlarını hakkıyla 
temsil etmek olması gerekir. 
Bu dip dalgayı Gezi’de, adalet 
yürüyüşünde, AKP faşizmi karşı-
sında direnmekte kararlılığını ve 

duyarlılıklarını cinsel tacize karşı, 
eğitimde yaşanan yıkım ve dö-
nüşüme karşı, zeytinlik talanına 
karşı, Cerattepe’de ve daha nice 
alanda ortaya koyan kalabalık-
larda görüyoruz. Türkiye’nin yeni 
laik-demokratik siyasetinin kuru-
cusu olacak dinamik toplum ke-
simlerini mobilize etme, örgütlü 
siyasete dahil etme fırsatını, ‘mu-
hafazakarlara konuşalım’, ‘sağa 
açılalım’ gibi siyaseti bir toplum 
tahayyülü olmaktan çıkarıp, 
konjonktürel taktiğe indirgeyen 
yaklaşımlara feda etmemeliyiz.  
AKP hegemonyasının giderek 
daralan ‘biz’ tanımı dışında kalan 
‘muhafazakar’ yurttaşlarımız da 
elbette bu yeni siyasetin parçası 
kılınmalıdır. Ancak bunun yolu, 
AKP’ye benzer, Türkiye’nin çök-
müş merkez sağına öykünen bir 
siyasi dil kurgulamak değil, her-
kesin Anayasal haklarını, yaşam 
biçimini ve özgürlüğünü savunan, 
hukuk devleti temelinde yük-
selen adil bir kalkınmayı hedef 
edinen samimi, net, çizgileri belli 
özgürlükçü bir siyaset dili inşa 
etmektir. 
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İkinci önemli unsur, bugün 
Türkiye’nin içinde bulunduğu 
rejimin, normal siyaset ka-
nallarını tıkayan bir faşizm 
olduğu bilinciyle mücadele ve 
örgütlenme biçimini tanım-
lamak olmalı. Meclis içinde 
mücadelenin önemini akıldan 
çıkarmayan, ancak otoriter bir 
rejim karşısında mücadelenin 
ancak ve ancak meclis içi ve 
meclis dışı demokratik yön-
temleri bir arada etkin biçimde 
kullanmakla mümkün olduğu-
nu içselleştirmiş bir muhalefet 
anlayışını sürekli kılmalıyız. 
Daha önce Gezi’de, Yırca’da, 
taciz yasasında etkinliği ispat-
lanmış bu muhalefet anlayışına 
doğru Adalet Yürüyüşünde 
attığımız dönüştürücü adımları 
sürdürmeli, bir yöntem olarak 
kalıcı kılmalıyız. Meclis dışı 
demokratik mücadelenin etkin 
götürülebilmesinin yolunun, 
bu mücadeleleri taşıyabilecek, 
toplumsal muhalefetin bile-
şenlerini siyasete ve CHP’ye 

taşıyacak bir örgütlenmeden 
geçtiği aşikar. Bu anlamda, 
dönüşümün üçüncü ayağı ola-
rak,  ‘dip dalgasının’ heyecanını, 
umudunu ve dinamizmini parti 
örgütlerimize taşıyacak bir 
örgütsel çalışma yapmalıyız. 

Bu dönüşümün bir başka 
aşaması ise programa dair 
atılacak adımlar. Kendi ideolo-
jik tercihleri, temel sorunlara 
dair çözümleri ve siyasi ilke-
leri net bir özgürlükçü sosyal 
demokrat programı 2019’a 
giderken ortaya koymak çok 
önemli. Programın tabandan 
yukarıya doğru, toplumu da-
hil ederek, eylemlilikle ortaya 
konan talepleri her aşamada 
somutlaştırarak oluşturulması 
bu siyasetin içselleştirilmesi 
için de bir fırsat olacaktır. Ayrı-
ca bu programı taşıyacak, yeni 
toplumsal dip dalgasının tem-
silcilerini, bileşenlerini içeren, 
yeni özgürlükçü siyasetin ve 
ilericilerin toplum hayalini yan-

sıtan kadroları da toplum önü-
ne koymalıyız. Yerel seçimleri 
de bu yönde bir fırsat olarak 
değerlendirmeliyiz. 

Uzun lafın kısası,  Adalet 
Yürüyüşümüz, Türkiye’nin Sa-
ray rejimini aşması, Türkiye’yi 
yeniden ‘normalleştirecek’ ve 
‘özgürleştirecek’ yeni bir siya-
setin kurulması yönünde önü-
müze gerçekçi bir şans daha 
koydu. Toplumsal sözleşmenin 
toplumun kendisi tarafından, 
siyasetin zeminini genişleterek 
yazılabileceği yeni bir zemin 
açtı. Kurucu siyasetin ortaya 
çıkabileceğini somut adımlarla 
ortaya koydu. Şimdi yeni bir 
örgütlenme biçimiyle, eylem-
lilikle, bu eylemliliği besleyen 
kendi siyasi dilimizle, siyaseti 
rejimin dar kalıbı içinden değil 
dışına taşarak yapmamız ge-
rektiği gerçeğinden doğan bu 
yeni siyaseti kurma zamanı.

*CHP Parti Meclisi Üyesi 
İzmir Milletvekili



İZDERGİ 53



İZDERGİ54

‘BENİM İÇİN SİYASET

        SORUN ÇÖZME
                    SANATIDIR’Karabağlar Belediye Mec-

lis üyesi ve CHP grup 
sözcüsü Bülent Sözüpek 

ile ülke ve ilçe gündemi ile gele-
ceğe dair beklenti ve temennileri 
hakkında konuştuk.

Öncelikle sizi tanıyalım?
1979 Tokat Artova Yağmur 

Köyü doğumluyum. İlkokulumu 
köyde okudum. Sonrasında bölge-
mizde ortaokul olmadığından yatılı 
ilköğretim bölge okulunda oku-
dum. Bizim bilgimiz olmasa da bu 
okulların sınavları vardı bu konuda 
ilkokul hocamız Sezai hocamız 
sağ olsun, kulakları çınlasın, bizi 
yönlendirdi. 5 çocuklu bir ailenin 
en küçük ferdiyim. Lise öğreni-
mimi tamamlamak için İzmir’e 
ablamın yanına okumaya geldim. 
Karşıyaka’da Mehmet Ali Lahur 
Ticaret Meslek Lisesi’nde okudum. 
Lise dönemimde o zaman hal-
kevleri vardı daha kapanmamıştı. 
Halkevlerinde örgütlendik. Kendi 
okulumuzda dergi çıkarttık, sol 
fraksiyon olarak. Hatta o dönem-
de tutuklanan arkadaşlarımız oldu, 
İbrahim Yayan diye bir arkadaşı-
mız vardı, hükümler giydiler.

“Gezi, 
‘hayır’ 

ve adalet 
yürüyüşü 

beni çok 
heyecan-
landırdı”

Benim o dönemde köye dön-
mem bir nevi kurtuluş olmuştu o 
süreçte. Tekrardan köy hayatına 
döndük. Sonra üniversite sınavla-
rına girdim. Tokat’ta Gazi Osman 
Paşa Üniversitesi’nde Muhasebe 
ve Finansman bölümünü okuduk-
tan sonra tekrar İzmir’e dönüş yap-

tım. Abilerimin yanında kaldım. O 
dönemde de Açık Öğretim Fakülte-
si’nden hem okulumu bitirdim hem 
de mali müşavirlik stajımı tamam-
ladım. 2,5 yıl dolduktan sonra mali 
müşavir oldum. Şu an Karabağ-
lar’da kendime ait bir bürom var, 
Yunus Emre Mahallesi’nde. Yakla-

şık 16 yıldır o bölgede yaşamakta-
yım, 2008 yılından beri de yine aynı 
bölgede mali müşavirlik yapmakta-
yım.  Bu süre içerisinde, mali mü-
şavirlik biraz da esnaflık olduğu için 
oradaki insanlarla ilişkilerimiz çok 
iyi gelişti. Ailem de siyasetle ilgilidir. 
Babadan partiliyiz. 



SHP döneminde ve hatta Tokat milletve-
kili Kazım Özev de dayımdır, SHP döneminde 
Erdal İnönü ile birlikte Tokat milletvekili ola-
rak siyaset yapmışlardır. O zamanlar bizler 
de traktörlerle seçim çalışmalarında yer alır 
ve SHP bayraklarını taşırdık. O bölgeler DYP, 
RP ve ANAP’ın ağırlığının olduğu bölgelerdir. 
Onların baskılarına rağmen, bizim 8-9 ale-
vi köyümüz vardı, SHP seçim çalışmalarını 
yürütüyorduk. Yaşadığımız ilçede de ilk SHP 
bürosunu babam açtı. Kimse o bölgelerde 
SHP ilçe binalarını açamıyordu bu baskılardan 
dolayı. 

Esnaflık nasıl bir avantaj sağlıyor, poli-
tika yapmak bakımından?

Olduğum bölgede her siyasi düşünce-
den esnaflar var. Sonuçta orada herkesin 
bir işin ucundan tuttuğunda insanların hem 
sana güveni artıyor hem de siyasi düşünceni 
saklamana gerek kalmıyor. Yani benim solcu 
olduğumu, inancımı, yaşam biçimimi, tarzımı 
bütün müşterilerim bilir. Bizim bölgemizdeki 
insanlar hem iş olarak hem de kişilik olarak 
benim dürüstlüğüme inanırlar. Kendi otur-
duğum bölge Yurtoğlu Mahallesi, eski İzmir, 
varoş denilen bölge. Bütün bunları birleş-
tirdiğimde ciddi boyutta bir çevrem oluştu. 
Ayrıca benim büyük abim, Yücel abim, DİSK 
Genel-İş 3 No’lu Şube’de yöneticiydi bir önce-
ki dönemde, belediye çalışanıdır. Kani Başkan 
İzmir, Memiş Başkan da şube başkanıydı o 
dönemde. Gençliğimde de sendikanın bütün 
eylemlerine katılıyordum, her safhasında en 
önde olduk. O zamanlar siyasete girmek gibi 
bir düşüncem de yoktu aslına bakarsanız. Si-
vil toplum örgütlerinin de halen içerisindeyiz. 

Kendi bölgemizde Hacı Bektaş 
Veli ve Köy Dernekleri, Erenler Der-
neği, kendi federasyonumuz Tokatlı-
lar Federasyonu’nda aktif roller aldık. 
Benim 150’ye yakın müşterim var, 
o sayı 500’e ulaşır açıp kapatmalar-
la birlikte. Bütün müşterilerim bizi 
tanıdıktan sonra bizim partimize oy 
verdiler belediye seçimlerinde. 

İş hayatında ve günlük hayatın-
da verdiğin sözleri yerine getirmen 
lazım, bizim akçeli işlerde gözümüz 
yoktur. Akçeli işlerden her zaman 
uzak durmuşuzdur. Kimsenin para-
sında, bir kuruşunda gözümüz olmadı 
olmaz da. Kendi adıma karşımdaki 
insanın işini de kendi kasam gibi dü-
şünürüm. Ben nasıl kendi cebimden 
bir kuruşumu harcarken dikkat edi-
yorsam, mükelleflerimin de bir kuru-
şunun ziyan olmasını istemem. Biz 
devlet ile mükelleflerimin arasında 
bir aracı, bir köprüyüz. İnsanlar gelir 
ödemelerini bize verir, biz götürür 
yatırırız. Bu güne kadar herhangi bir 
sıkıntı yaşamadık, ekonomik olarak. 
Bu insanların güvenmelerini sağlıyor. 
Ben hiçbir kişiye gidip bana muha-
sebeni getir diye teklifte bulunmam, 
şu ana kadar hep müşterilerimin ara-
cılığı ile yeni müşteri bulmuşumdur. 
Referansla bana gelmişlerdir. Bunun 
da tek sebebi güvendir. Bu duru-
munda siyasal olarak şöyle bir etkisi 
oldu; kendi partililerimizin dışındaki 
insanlarında bize güvenmesi sağ-
lanmış oldu ve artı oy aldık belediye 
meclis üyeliği seçimlerinde. Benim 
oturduğum mahallede biz hep birinci 
partiyiz. Varoşlara baktığınızda Cum-
huriyet Halk Partisi genelde ikinci 
partidir. Ama Yurtoğlu Mahallesinde 
Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti 
olarak çıkıyor ve fark atıyoruz. Bu da 
insanların güveninden kaynaklanı-
yor. İnsanların yardımına koşuyoruz 
bizler. Vatandaşımızın en ufak bir 
problemi olsa dahi bunu belediye 
meclis gündemine taşıyorum, hatta 
vatandaşımız ile birlikte belediyeye 
gidiyorum. İşimden, sosyal hayatım-
dan feragat ederek bunu yapıyorum. 
Aslında sadece belediye için de ge-
çerli değil bu durum. Kaymakamlık’ta 
olsun, Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 
olsun elimden geldiğince yardım et-
meye çalışıyorum. Bu gibi yaklaşımlar 
da insanların bize olan sevgi ve gü-
venlerini artırıyorlar. 

Olduğum bölgede her siyasi düşünceden 
esnaflar var. Sonuçta orada herkesin bir 
işin ucundan tuttuğunda insanların hem 

sana güveni artıyor hem de siyasi düşünceni 
saklamana gerek kalmıyor. 



İZDERGİ56

Belediye meclis üyesi 
olmayı nasıl tarif edersiniz? 
İnsanların bazıları meclis 
üyesi olmayı ihale kovalama, 
rant kovalamak olarak düşü-
nüyor?

Benim için siyaset sorun 
çözme sanatıdır. Ben partime 
artı bir değer kazandıracak-
sam, yaşanan problemleri 
çözüp onu oy olarak Cumhu-
riyet Halk Partisi’ne kazandı-
racaksam bu beni mutlu eder. 
Bayramda Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin bir vekili ile beraber 
1000 çift ayakkabı dağıttık. 
Bundan hiç kimsenin haberi 
yoktur. Kız çocuklarına 1000 
çift ayakkabıyı alıp dağıttık. 
Kendi cebimizden aldık bu 
ayakkabıları. Bunlardan bir 
kısmını Karabağlar ADD’ye, 
bir kısmını Erenler Derneğine 
bıraktık. Uzundere köyüne, 
Limontepe’ye gönderdik. 
Ekonomik durumu iyi olma-
yan insanlara ulaştırdık bu 
yardımları. Ama bunun hiç 
reklamı yapılmadı. Bu benim 
için en büyük keyiftir. Bunun 
siyasal reklamının yapılmasını 
doğru bulmuyorum. Zaten 
bu yüzden kimsenin haberi 
olmadı. Ben birkaç dönem 
önce Gıda Derneği’nin de baş-
kanlığını yapmıştım. Belediye 
bünyesinde o zaman Gıda 
Bankası kurulmuştu. O dö-
nemde vatandaşa koli yardımı 
yapılıyordu. Koliler arabalara 
yüklenip ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılıyordu. Bir gün ben de 
katıldım dağıtıma. Sonradan 
fark ettik ki yardımı alan va-
tandaş elinde yardım kolisi ile 
giderken mahcup oluyor. Bu 
durumu engellemek için yar-
dımı arabayla direk evine gön-
dermeyi düşündük. Bir süre 
böyle devam etti bu uygula-
ma. Sonra biz bunu kart yardı-
mına dönüştürelim, ‘Bağ Kart’, 
bizim istediğimizi değil kendi 
ihtiyaçlarını alsın. 80 liralık bir 
yardım ile sadece bozulma-
yacak kuru gıdalar değil de 
kendi ihtiyacı ne ise onu alsın. 
Şu anda da bu uygulama be-

lediyemizde mevcut. Yaklaşık 
1500 kişiye bu maddi yardım 
yapılmaktadır. Siyasette hep 
hizmet ve vatandaşla iç içe 
olarak ilerledim yani. 

Yerelde, partimizin ilçe se-
çimlerinde aktif rol aldım. Si-
yasette dürüst, düzgün, ekibi-
ne güvenen, inanan insanlarla 
siyaset yapmak istiyorum ve 
yapıyorum. Bizim siyasi profi-
limiz bellidir. Dışarıda bir du-
ruşumuz var ise bu insanların 
verdiği değerden kaynaklanır. 
Siyasette üretmiyorsan, top-
luma bir şeyler veremiyorsan, 
siyaseti sadece bir erk olarak 
görüp hiçbir şey kazanamaz-
sın. Maalesef böyle insanlar-
da var. Hiçbir şey olamamış 
insanlar belediyeye 
meclis üyesi olayım 
da bir erk sahibi ola-
yım diyen insanlar 
var. Şunu söylemek 
istiyorum siyaset 
bizde ekonomik kayba yol 
açıyor. Ama bu beni mutsuz 
etmiyor. En azından bir şeyler 
için uğraşıyorum. Bir şeyler 
üretiyorum. Mesela ben bele-
diye meclisinde birçok önerge 
veriyorum. Aynı zamanda grup 
sözcüsüyüm belediye mecli-
sinde. Aslına bakacak olursa-
nız Karabağlar’da biz iktidarız, 
önerge vermememiz lazım. 
Cemevi yapılsın diye, engelli 
merkezi yapılsın diye önerge 
verdim mesela. Bu arada ben 
aynı zamanda Karabağlar Be-
lediyesi Spor Dernekleri kulüp 
başkanıyım. 

Sokağa çıktığınızda gön-
lünüz rahat mı?

Ben sokağa çıktığımda 
bütün esnafla selamlaşırım. 
Benim siyaseten kafam rahat-
tır. Ben bir şeyler yaptığıma, 
partimize bir değer kattığıma 
inanıyorum. Bizim partimi-
zin de hedefi bu olmalı. Şu 
an ülkemizde en güçlü sivil 
toplum örgütü Cumhuriyet 
Halk Partisi’dir. Türkiye’nin de 
umududur. İnsanların sığına-
cağı tek yer Cumhuriyet Halk 
Partisi’dir.

 Dindar insanlar bile 
AKP’nin zulmünü görüp 
Cumhuriyet Halk Parti-
si’nden medet umuyor. 
İşten atılan, açığa alınan, 
ailesi bile iktidar tehdidi 
altında olanlar ve hatta 
kendisi yüzünden çocuğu 
işten çıkarılan insanların 
tek sığındıkları ve sığına-
bilecekleri yer Cumhuriyet 
Halk Partisi’dir. Ama bütün 
bunlara rağmen siyasette 
adam kayırmacılık yapılırsa 
ne olur, %25’te kilitlenir 
kalırız. 

Bu sebeple iktidar 
olmak Cumhuriyet Halk 
Partisi için hayal değildir. 
Ben şu an 37 yaşındayım. 
Eğer benden genç birileri 
gelecekse hemen onların 
önünü açar siyaseti bırakı-
rım. Ama bizim partimizde 
maalesef 70 yaşına gelmiş 
ama halen belediye baş-
kanlığında gözü olanlar 
var. Bizler nitelikli insanları 
yönetici yapmazsak dışa-
rıdan partili olmayan bir 
insan geldiğinde ne anla-
tabilir. Partinin tüzüğüne 
hakim, nitelikli, eğitimli 
yöneticilere ihtiyaç var. Ör-
neğin iktidar olduğumuzda 
bizim ekonomi politikamız 
budur diyebilecek, sosyal 
politikalarımızı anlata-
bilecek insanlara ihtiyaç 
var üst kademelerde. Her 
insanın bir alternatifi vardır 
siyasette. Ama alternatif 
olan kişi daha nitelikli ve 
becerikli olmalıdır. Partide 
adalet ve liyakat olmalıdır 
ve çok önemlidir. Partimi-
zin emekçilerinin emeği 
göz ardı edilmemelidir. 
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HEDEFLERİMDE  
BU KENTİN YÖNETİMİNE 
KATKI SUNMAK VAR

Parti içerisindeki ve siyaset-
teki idealiniz nedir?

Siyaset olarak şartlar ve 
koşullar el verirse hedeflerim bu 
kenti, Karabağlar’ı yönetmeye 
yönelik. Ben kapasitemi ve gü-
cümü biliyorum. Bu bölgenin so-
runlarını çok iyi biliyorum. Bizim 
bu bölgedeki insanların hikayeleri 
hemen hemen aynıdır. İş bulmak 
için Anadolu’dan geliyorlar veya 
okumak için geliyorlar benim gibi. 
Benim yaşıtlarım akrabalarının 
yanında kalarak okumuştur. 
Kentlilikte neler eksik bunları 
biliyorum. Köy hayatından gelip 
şehir hayatına alışmak zaman alı-
yor. Bunları birbirine entegre et-
mek için de sosyal politikalar ge-
rekiyor. Zaten bir toplum sosyal 
ve kültürel olarak geliştirilmezse 
ne siyasi bilinç ne de siyasi ahlak 
oluşur. Şehrin eğitim seviyesi 
yükselirse politik ve ekonomik 
seviye de yükselir. Bu, şehrin 
refah seviyesinin artması de-
mektir. Karabağlar yatay ve dikey 
olarak ikiye ayrılır. Yatay bölgede 
ekonomik durumu daha kötü olan 
insanlar oturuyor genellikle. Ora-
da yaşama şansı bulabiliyor. Ana-
dolu’dan gelen çoğu insan orada 
ikamet ediyor. Dikey bölgede ise 
hem ekonomik seviyesi hem de 
eğitim seviyesi daha yüksek olan 
insanlar ikamet ediyor. Bundan 
dolayı da kültürel kutuplaşma 
baş gösteriyor. Ben olsam Kara-
bağlar Belediyesi binasını Yeşillik 
Caddesi’ne değil, varoş bölgeye 
yaptırırdım. Hem oranın gelişimi 
sağlanmış olurdu hem de bele-
diye binası gelince diğer devlet 
kurumları da geleceğinden oranın 
gelişimi de hızlanırdı. İnsanlar 
lokanta, eczane açacaktı, bütün 
esnaf yönelecekti. O zaman böl-
geler arası uçurum da kapanmış 
olacaktı. Bu uçurumu kapatmak 
şu an bile mümkün. Belediyenin 
yaptığı sosyal tesisleri ve kültür 
merkezlerini genelde yatay böl-
gelere yapması gerekli. İmkanlar 
artırılmalı. Bu sayede insanlar da 
birbiri ile entegre olurlar. Kültürel 

etkileşim kendiliğinden olur. Bir 
spor merkezi yaptın bir de kütüp-
hane yap. Güçlendir orayı. Müze 
yapılmalı. En büyük eksiklik budur 
bence. Ulaşım ayrı bir sorun Ka-
rabağlar’da, İzmir’in tamamında 
olduğu gibi. Karabağlar Beledi-
yesi’nin bütçesi normalde sınırlı, 
480-500 bin nüfusumuz var kişi 
başı 50 kuruş bütçe düşüyor. Bu 
bütçe bence öncelikle kenti gü-
zelleştirmeye harcanmalı. Peyzaj 
düzenlemeleri ve yolların dü-
zeltilmesi lazım. Güzel olan yere 
insanlar gelir. Kamuya hizmet et, 
borçlan devlete kimse sana bir 
şey diyemez. Çalıp çırpmadığın, 
hak yemediğin sürece. Biz dürüst 
belediyeyiz fakat hizmette aksa-
yan yönlerimiz olduğunu düşünü-
yorum. Halk için riske girmeli be-
lediye başkanı. Hedeflerimde bu 
kentin yönetimine katkı sunmak 
var. Ne zaman olur bilmiyorum. 
Siyasette hedefleriniz olmazsa 
ilerleyemezsiniz. Tıpkı hayatın 
kendisi gibi. Bir yerde işe girdi-
ğinizi düşünün, orda yükselmek 
hedefiniz değilse ya da başka bir 
değişle idealist olmayan bir insan 
başarılı olamaz. 

Ne zaman siyasete girdiniz? 
Son dönemlerde sizi en çok he-
yecanlandıran şeyler nelerdir?

2000 yılında Cumhuriyet 
Halk Partisi’ne üye oldum. Lise 
yıllarından beri siyasetin içinde-
yim. Gezi beni çok heyecanlan-
dırmıştı. Tam insanlar gençlikten 
umudunu kesmiş, gençler siya-
setle ilgilenmiyor apolitik yetişi-
yor diye düşünürken başlamıştı 
Gezi. Ben de Gezi eylemlerinin 
tamamında yer aldım. Gezi’den 
çıkardığım sonuç, gençlerin iste-
diğinde bu ülkenin yönetimde söz 
sahibi olabilecekleridir. Çıkardığım 
sonuç umuttur. Umut gençler-
dedir. 

Ayrıca ‘Hayır’ kampanyasın-
dan da çok heyecanlanmıştım. 
AKP’li ve MHP’lilerde ‘Hayır’ 
kampanyasına destek vermişler-
di. Cumhuriyet rejimine yapılan 
bu ön yoklamaya karşı çıkan 
solcu kadar sağcıları da gördüm. 
İnsanların cumhuriyete bağlılığını 
gördüm. Ve ‘Hayır’ çıktığını düşü-

nüyorum referandum sonucunda. 
Ben de o gün sandıkta görev-
liydim kendi bölgemde. Bakıyo-
rum her sandıkta fark atıyoruz, 
referandum sonucunun hayır 
çıkacağına emindim. Yüzde olarak 
da tahminim %56 %44 Hayır’ın 
kazanacağı yönündeydi. Televiz-
yonlara bakıyorum, hiç elimizdeki 
verilere uymayan %70 evet önde. 
Bütün büyük şehirlerde hayır 
oyu önde olmasına rağmen nasıl 
oluyorsa sonuç ‘evet’ olarak açık-
landı. Bir algı ile yönettiler süreci 
bilinçli bir şekilde %51’e %49 yer-
leştirdiler. 

Bir diğer heyecanlandığım 
şey ise ‘Adalet Yürüyüşü’. 69 ya-
şında olan Genel Başkanımızın 
ben artık ‘Lider’ olmak istiyorum 
haykırışı idi bu yürüyüş. ‘Yalnız da 
olsam yürüyeceğim’ dedi ve yola 
çıktı. Bu partiye de bir dinamizm 
kattı. Mitingde çok kalabalık ger-
çekleşti. İktidarın beklemediği bir 
kalabalıktı. O yüzden basit bir algı 
ile 180 bin kişi katıldı dediler 3,5 
milyon insanın katıldığı mitinge. 
Ben de oradaydım. İnanılmaz 
bir insan kalabalığı vardı. Bunun 
devamının da gelmesi gerekiyor. 
Beni son dönemde en çok heye-
canlandıran şey genel başkanımı-
zın başlattığı bu ‘Adalet Yürüyüşü’ 
dür. 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun da 
eleştirdiği, ‘İzmir kendisinden 
bekleneni tam karşılayamıyor’ 
gibi bir eleştiri var. Sizce İzmir 
rolünü iyi oynuyor mu?

Maalesef belediye başkan-
ları kendisini örgütün üzerinde 
görüyor. Ben ne kadar sevilirsem 
sevileyim Cumhuriyet Halk Partisi 
olmazsa, bağımsız olarak seçime 
gireyim kendi bölgemde alacağım 
oy 1000’i geçmez. Cumhuriyet 
Halk Partili olmanın verdiği güçle 
ben bu koltukta oturuyorum. 
Benim de bu koltukta Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin iktidar olması 
için çalışmam gerekiyor. Belediye 
başkanları yine üzülerek söylüyo-
rum çalışmadı. Odalarından çık-
madılar referandum sürecinde.
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 Bu bağlamda İzmir kendisin-

den bekleneni veremedi. Referan-

dumda %70 ‘Hayır’ olsa idi İzmir’de 

Türkiye için bugün başka şeyler 

konuşuyor olurduk belki de. Üyeler 

ve sivil inisiyatif çok güzel çalıştı. 

Biz hiç çalışmasak belki de bir puan 

etkilerdi. Atatürkçü, cumhuriyetçi, 

laik insanlar bunun bir dönüm nok-

tası olduğunun bilincindeydi. Eğitim 

seviyesi yüksek olan yerlerde dik-

kat edin hayır oyu daha fazla çıktı. 

Fazla emek verilmeden kendiliğin-

den de alınmış bir orandır bu oran. 

Beklentilerin altında kalmıştır İzmir. 

Daha fazla çalışmalıydık. Mesela 

İzmir’de AKP oyunu korumuş. 

Sizce örgüt şeması nasıl ol-

malı?

Örgüt İzmir’de genç ve dinamik 

olmalı. İl başkanı bütün toplumu 

kucaklayan birisi olmalı, pasif ol-

mamalı. İl başkanı bulunduğu ilde 

genel başkanın temsilcisidir. Kitleye 

hakim olmalı. Hareketli olmalı, ör-

gütü elinde tutmalı. Burada yaptığı-

mız yürüyüş alternatif gibi algılandı. 

Hâlbuki genel merkezle diyalog 

halinde olunmalıydı. İl başkanının 

30 ilçenin başkanına sözünün geç-

mesi lazım. Gidiyoruz dediğinde 

500 araba değil 1000 araba gidil-

mesi lazım. Gerektiğinde sert ama 

siyasi demeçlerin de düzgün olması 

lazım. İzmir il başkanının genel baş-

kan kadar karizması olması lazım. 

İş hayatında ve günlük 
hayatında verdiğin sözleri 

yerine getirmen lazım, bizim 
akçeli işlerde gözümüz yoktur. 

Akçeli işlerden her zaman 
uzak durmuşuzdur. Kimsenin 

parasında, bir kuruşunda 
gözümüz olmadı olmaz da. 
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Bu yıl 16.sı düzenle-
necek olan Harita ve 
Kadastro Mühen-

disleri Odası’nın Yaz Eğitim 
Kampları ile ilgili İzmir Şube 
Başkanı Kubilay Yıldırım ile 
konuştuk. Başkan Yıldırım, bu 
yıl 5-13 Eylül tarihleri arasında 
Seferihisar’da gerçekleşecek 
olan kampla ilgili, “Yarın mühen-
dis olarak çalışacak, bir arada 
olacak meslektaşlarımızı mü-
hendis olmadan bir araya getirip 
birbirleriyle tanışmalarını ve 
yapılan etkinliklerle kaynaşmala-
rını sağlıyoruz. Bu kampın temel 
amaçlarından biri bu... İnanın hiç 
denizi görmemiş veya hiç yüz-
memiş öğrenci arkadaşlarımızın 
deniz kıyısında yapılan bu kamp-
lar sayesinde denize girmelerini 
hatta yüzme öğrenmelerini bile 
sağlıyoruz. “ şeklinde konuştu. 

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ

     KAMPTA BULUŞUYOR
Röportaj: Ümit Kartal

Kamp Fikri İlk olarak nasıl ortaya çıktı?
HKMO İzmir Şubesi’nin yetki alanında olan İzmir, 

Aydın, Denizli, Uşak, Muğla illerinde büyük ve köklü 
üniversiteler olmasına rağmen, bu üniversitelerimizde 
Harita/Geomatik Mühendisliği bölümü yoktu. Ancak 
mesleki disiplinimizle alakalı sadece Harita Teknikerliği 
eğitimi veren bölümler vardı. Bununla ilgili biz şubemizin 
kuruluş yılı olan 1987 yılından bu yana İzmir’deki devlet 
üniversitelerinden birinde Harita/Geomatik Mühendisliği 
bölümünün açılmasıyla ilgili çaba gösterdik.  Fakat bunu 
2010 yılına kadar başaramadık. İzmir’de Katip Çelebi Üni-
versitesi’nin kurulmasıyla çabamız karşılık buldu. Şubemi-
zin yetki alanı dışındaki üniversitelerin Harita/Geomatik 
bölümünde okuyan öğrencilerin bölgemizin turizm özelliği 
de göz önünde bulundurularak şubemiz öncülüğünde belli 
sayıda öğrenciyi bir araya getirecek bir kamp düzenle-
me düşüncesi kurullarımızda ağırlık kazandı. Şubemiz 8. 
Dönem yönetim kurulunun bu konudaki önerisi de Genel 
Merkezimizce uygun görülerek ilk kampımız 2002 yılında 
Dikili’de “Deprem ve Deformasyon Ölçüleri” temasıyla 
gerçekleştirildi. 
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Yaz Eğitim Kampınız nasıl bir 

formatta gerçekleşiyor? 
İlk kampımız daha çok mü-

hendislik konuları ağırlıklı idi. 
Daha sonraki kamplarımız ise 
mesleki konularla birlikte sosyal, 
kültürel ve çevre konularının da 
işlendiği temalara göre yürütüldü. 
Bu kamplarda gerek mesleki alan-
da gerekse seçilen temaya göre 
belirlenen diğer alanlarda, konu-
sunda yetkin ve uzman konukları 
öğrencilerle buluşturduk.

Kampımızın bir diğer özel-
liği de Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği içerisinde ilk ya-
pılmış olması… Bundan sonra 
TMMOB’ye bağlı birçok oda da 
benzer şekilde kamplar düzen-
lemeye başlamıştır. Bilgisayar 
Mühendisleri Odası İzmir Temsil-
ciliğinin de bu yıl ilk kez Yaz Eğitim 
Kampı düzenleme çalışmalarını 
yürüttüğünü biliyoruz. 

Peki, bu kampta ne oluyor?
Yaz Eğitim Kampında ülke-

mizdeki farklı üniversitelerimizin 
Geomatik/Harita Mühendisliği 
bölümünde okuyan ve kampa 
katılan öğrencilerin kuruluşundan 
beri, bilim ve tekniği esas alarak, 
biriktirdiklerini hep ülke ve top-
lum yararına kullanan TMMOB ve 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası’nı(HKMO) tanımalarını sağ-
lamak, bununla beraber kamp 
süresi içerisinde alanında uzman 

konuklarımız ile birlikte gerek 
meslek alanımızdaki gelişmeler, 
gerekse de sosyal, kültürel ve 
toplum ile ilgili birçok konuda 
öğrencilerimizin daha fazla bilgi 
ve fikir sahibi olmalarına katkıda 
bulunmak hedeflenmektedir. 
Yine kamp programı çerçevesin-
de yapılacak atölye çalışmaları 
sayesinde de öğrencilerin daya-
nışmayı ön plana çıkararak birlikte 
üretebilmeyi ve kaynaşmalarını 
sağlamaktır.

Bu yıl hiç ara vermeden Yaz 
Eğitim Kampının 16.sını düzenle-
yecek olmamız, aynı zamanda bu 
konuda odamızın kurumsallaş-
masının da göstergesi olmuştur.  
Genel merkezimizin desteği ve 
Şubemizin çok büyük çabalarıyla 
yürütülen Yaz Eğitim Kamplarının, 
büyük ekonomik zorluklar yaşa-
sak da geleceğimiz için mutlaka 
yapmaya devam etmeliyiz. Bu 
anlayış bizleri bu günlere taşıdı.

Benim iki tane genç çocuğum 
var, bu kamplar sayesinde onlarla 
daha sağlıklı ilişki kurmayı öğren-
dim. Bu biz yöneticilere kattığı en 
önemli unsurlardan biri... Çünkü 
yöneticiler genç değilse öğrenci 
arkadaşlarla iyi iletişim kurama-
yabiliyor, fakat biz bu kamplar 
sayesinde hem gençler gibi dav-
ranmayı hem de birçok konuda 
onlara daha faydalı olmak için 
kendimizi geliştirme imkânı da 

buluyoruz. Bunlar göz ardı edile-
cek konular değildir. 

Kamplarınız nasıl bir hazırlık 
sürecinden geçiyor? 

Kamplar her yıl değişik bir te-
mada yapıldığı için o temaya göre 
alt başlıkları oluşturma zorunlulu-
ğumuz var. Bu alt başlıklara göre 
de bizler konuşmacılar belirliyo-
ruz. Ve başta da dediğim gibi bu 
konuşmacıların kendi alanlarında 
uzman olmaları gerekiyor. Hatta 
bazen uzman olması da yetmiyor 
öğrenciler ile iyi anlaşması, bildi-
ğini aktarması da ön koşullardan 
birisi oluyor.  Son iki kampta, 
mesleki konular ya da sosyal ko-
nularla giriş yapmak yerine, daha 
çok öğrenciye psikolojik anlamda 
da kendilerini daha iyi tanıma-
ya imkân veren kendi alanında 
uzman psikologlarla ya da ileti-
şim uzmanlarıyla açılış yaparak 
kampımıza ayrı bir hava katmaya 
çalışıyoruz. 

Şubenizin yetki alanda ka-
yıtlı 1.500 harita mühendisi var. 
Günümüzde 40 civarında üniver-
sitede Harita/Geomatik bölümü 
bulunmakta. Bunların 23›ü her 
yıl öğrenci almakta olup, yaklaşık 
1500 civarında mezun vermekte-
dir. Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da 
öğrenci alan üniversitelerimizin 
tamamından 100 kadar öğrenci-
nin kampımıza katılımını planlı-
yoruz.
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Kampa sadece öğrenciler 
mi katılıyor? 

Hayır, öğrencilerimizin yanı 
sıra Bu kampta meslek örgü-
tümüzün yöneticileriyle de bir 
araya geliyoruz. 7-8 günlük bu 
süre içerinde Türkiye’nin farklı 
yerlerinden gelen yöneticilerle 
mesleki faaliyetler açısından 
eksik kalan birçok konuyu da 
birbirimize aktarma imkânı bu-
luyoruz. Ayrıca şubelerimizde 
görevli olup kampa katkı koyan 
arkadaşlarımızda var. Bu durum 
kamplarımızı daha anlamlı kılı-
yor. Ayrıca kamplarımıza katılan 
birçok öğrenci arkadaşımızla 
daha sonra çalışma alanlarımızın 
herhangi birinde meslektaş ola-
rak çalışmanın keyfini yaşıyoruz. 
Hatta bu arkadaşlarımızın bir 
bölümü odamızın kurullarında 
aktif görev almaktadırlar. Bu da 
çok güzel bir şey… 

Harita Mühendisliği dışın-
daki disiplinlerden de katılım 
oluyor mu? 

Daha önceki kamplarda 
farklı bölümlerde okuyan sınırlı 
sayıda öğrenciyi etkinliğimize 
davet etmiştik. Fakat birçok 
nedenden dolayı bu durumu 
devam ettiremedik.  Farklı bö-
lüm öğrencileriyle kendi bölüm 
öğrencilerimizi bir araya getir-
mek güzel fakat fiili olarak kamp 
konsepti içerisinde bu işlemi 
yürütmek çok kolay olmamakta-

dır. Bizler kampın özüne de zarar 
vermeden, bu başarılı Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası 
etkinliğini hiç kesintiye uğratma-
dan bu günlere taşımayı kamp 
yürütme kurullarınca belirlenen 
bu temel ilkeler sayesinde başa-
rabildik. .  

Sohbetimiz sırasında her 
kamp için bir tema seçtiğinizi 
söylemiştiniz. Bu senenin te-
ması ne acaba? 

Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri işlemlerinin hemen 
hemen tamamını değer üzerine 
kurar. Arazideki topladığı verileri 
bir şekilde mühendislik formas-
yonu doğrultusunda yoğurur ve 
mamul haline getirir. Mesleğimiz 
için çok önemli olan bu kavra-
mın hem sosyal anlamda hem 
de kültürel açıdan da karşılığı 
çoktur. 

Bu değerlerin toplumda 
karşılığı fazlasıyla var. Bu kamp 
döneminde değer kavramı mes-
leki ve sosyal değerler açısından 
da yoğurmak istedik. Her veri 
bizim için bir değerdir.  Araziden 
topladığımız ve haritaya dö-
nüştürdüğümüz bu değerlerin 
hem hesaplanma matematiksel 
model oluştururken yaptığımız 
işlemlerde hem de sunarken 
bunlardan faydalanıyoruz. Ör-
neğin günümüzde akıllı kentler 
konuşuluyor bunun temelinde 
de değerler yatar. 

Öğrenci arka-
daşlarımızla bu konu 
üzerine çok konuşu-
yoruz. Geçen sene 
kampta farkındalık 
üzerine tema oluş-
turduk bu senede 
öğrenci arkadaşları-
mızla değer kavramı 
üzerine konuşup 
temanın Değerler 
olması konusunda 
karar kıldık. Kampı-
mızı bu temayla ve 
dolu bir içerikle bu 
sene 5-13 Eylül ara-
sında Seferihisar›da 
Teos Ormancı Tatil 
Köyü’nde gerçekleş-
tireceğiz. 

Ayrıca HKMO İz-
mir Şubesi Yönetim 
Kurulu adına,  Yaz 
Eğitim Kampı fikri-
nin doğmasına ve 
aralıksız bu günlere 
kadar sürdürülme-
sine katkı koyan ve 
emek veren herkese 
sizin aracılığınızla 
teşekkür etmeyi 
borç bilirim.  
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SERDAR ÖZDEMİR:
BU KADAR ÖZGÜRLÜKLERLE  
ANILAN BİR KENTİN  
SİNEMAYLA DA ANILMASINI  
ÇOK İSTERİM
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Röportaj:  
Emre Özkan
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İzmir doğası, tarihi, insanları ve yılın neredeyse tamamı güneşli 
olan havasıyla tam bir sinema vahası. Sahil kenarlarındaki 
ilçelerinin sakinliği ve ulaşım kolaylığı, iç kesimlerde yer alan 

ilçelerinin tabii ve tarihi dokusu birçok sinemacı için doğal bir plato. 
Bu plato neden kullanılamıyor, neden sinema yapımcıları, yönet-
menleri bu koca şehirde dizi ve film çekmekte zorlanıyorlar. Bu şehir 
kendi içinde yetiştirdiği sinemacılarıyla, özgürlükçü kültürüyle bugün 
sinema sektöründe ön sıralarda yer alıyor ancak film üretilen şehirler 
sıralamasında aynı başarıda değil. Birçok yönetmen, birçok oyuncu 
İzmir de büyümüş olmaktan, İzmir de yaşadıkları anılardan zevkle 
bahsederken İzmir de oynadıkları ya da yarattıkları filmlerden aynı 
içtenlikle bahsedilemiyor. 

İzmir yavaş yavaş sinemaya gönül vermiş kamera arkasından, kamera önüne birçok sa-
natçının tercihi haline geliyor. Bu durumun oluşturduğu ortamda İzmir’e yerleşmeyi seçen izle-
diğimiz birçok dizi ve filmin Görüntü Yönetmeni Serdar Özdemir’le İzmir’i neden tercih ettiğini, 
İzmir de sinema yapmanın zorluklarını ve İzmir’in sinema adına geleceğini konuşma fırsatımız 
oldu. Anılarımızda yer etmiş Şubat, Ben de Özledim dizilerinden, Altın Portakal ödüllü Kar 
Beyaz, Türkiye’deki korku filmi denilince ilk akla gelen serilerden Dabbe 5- Zehr-i Cin ve son 
olarak Burak Aksak’ın komedi Filmi Dede Korkut Hikayeleri- Salur Kazan- Zoraki Kahraman 
filmleri gibi bir çok film ve diziyi onun kadrajından izleme imkânı bulduk. 
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Bunca filme ve diziye rağmen bu-
luştuğumuz andan itibaren, nezaketi, 
enerjisi ve mütevazi tavrı sohbetimiz 
boyunca beni etkileyen yegâne özelliği 
oldu. Alsancak’ta güzel müziklerin çaldığı, 
nezaketli insanların bulunduğu bir kitap 
kafede İzmir ve sinemayı konuşmak bü-
yük bir zevkti.

YERLEŞMEDİM ASLINDA, 
İZMİR’E KESİN DÖNÜŞ 
YAPTIM

Okul bittikten sonra uzun süre İs-
tanbul da yaşadın, seni İzmir’e getiren, 
İzmir’e yerleşmeni sağlayan neydi?

Yerleşmedim aslında, İzmir’e kesin 
dönüş yaptım (Gülüyor), Evliliğimden 
dolayı İzmir’e yerleştim. İşlerimi gene 
İstanbul’dan yürütüyorum. Teknoloji çağı 
iletişim daha kolay artık, telefonla her 
şeyi konuşup görüşüyorsun. Bir uçakla 
da İstanbul’dasın. Artık birçok şey daha 
kolay. Bu şehirde yaşamak rahat ne bir 
stresin oluyor ne bir kaygın, nefes alıyor-
sun. İstanbul’un yoğunluğundan, trafiğin-
den, karmaşasından sonra İzmir cennet 
gibi geliyor. Bir nebze kafanı dinleyebili-
yorsun burada, iş olmadığı zamanlarda 
bu sakin ve huzurlu yerde hem araştırma 
yapıp hem kendini geliştirip hem de sa-

kin bir hayatın olabiliyor. Kısaca insanın 
kafası dinç oluyor. Mesela İstanbul’da 
olunca evden dışarı çıkmazdım. İş olduğu 
zaman işe giderdim, o da sürekli koştur-
maca kısacası bir şeyler yapıyorsun ama 
anlamıyorsun. Repo(tatil) günlerinde, 
daha ziyade çalışmadığım işin olmadığı 
zamanlarda İstanbul’da evden çıkmadan 
kafamı dinlemekle geçiyordu. Bir ay mı 
boşluğum oldu, bir ay evdeyim, belki ar-
kadaşlarım ararsa, o da nadir, bir kahve 
içmeye çıkıp hemen evime geliyordum. 
İstanbul insanı yoruyor, yorucu ve stresli 
hayatıyla dört duvara kapatıyor. Bir yer-
den bir yere gitmek iki saat sürüyor nere-
deyse. İzmir, İstanbul’a göre daha rahat, 
havası güzel, denizi daha bir mavi, insanı 
güzel, o yüzden tercihim burası. Yerleş-
me nedenim de aslında buradan da işleri 
yürütebildiğimi görmek oldu. Evlendikten 
sonra eşimle birlikte tejrar İstanbul’a 
taşınacaktık, şehir dışı işi geldiği için biraz 
uzattık taşınmayı, iş bittikten sonra tam 
taşınalım dedik başka bir şehir dışı işi 
geldi, Adana’ydı Bursa’ydı derken fırsat 
olmadı. Sonra dedik ki burası güzel, işle-
rimi buradan da yürütebiliyorum, ikimiz 
de İzmir de yaşamayı seviyoruz, eşimle 
beraber burada yaşayalım o zaman de-
dik. (Gülüyor) Anlayacağın İzmir bize telaş 
etmemeyi öğretti.

Birçok şehirde, özelliklede İstanbul’daki filmlerde görüntü yönet-
menliği yaptın. Uzun süredir İzmir de yaşayan bir görüntü yönetmeni 
olarak İzmir’in dokusu ve görüntüsünü nasıl görüyorsunuz?

İzmir tarihi olan bir kent sonuçta İstanbul kadar öne çıkmasada, 
geçmişten gelen bir şehirleşmesi var. Ben Buca da yaşıyorum, evimin 
olduğu mahallenin bir arka mahallesine gidiyorum Rum evleri var, yüz 
yıllık yüz elli yıllık belki, iniyorsun Alsancak’a Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne 
tarihi dokusunu her şeye rağmen kaybetmemiş bir merkez, Rum evleri, 
Ermenilerin yaşadıkları konaklar, Konak’ta, Bornova da koca koca Le-
vanten konakları hala ayaktalar. Biraz daha gez şehrin etrafında hatta 
şehrin merkezinde antik kentler var. Her döneme ait dokular çok fazla. 
Tarihi doku açısından baktığımızda İstanbul ile arasında pek fark var 
mıdır, bence yok. Bu yüzden her döneme ait istediğin resmi istediğin 
dokuyu çok rahat bulabilirsin. Aslında ben sektörün İstanbul’dan tama-
men taşınmasını istiyorum, İzmir olur, Antalya olur hatta Adana olabilir. 
Yani hem ışığın hem de yansımanın bol olduğu yerler benim için çok 
büyük avantaj. İstanbul bu konuda çok kısır bir şehir.
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İzmir de sizin gibi sektörde yer edinmiş birçok si-
nema sanatçısı yaşıyor, birçoğu da gelmek için gün 
sayıyorlar. Bu sanatçıların birbirlerinden ya kopuk ya da 
bir araya gelemiyorlar. Sizce bunun şehrin sinemacılara 
hazır olmamasıyla bir alakası var mı? 

Sektör tamamen İstanbul da kurulmuş, kökleşmiş, 
bütün teknik yapısıyla, ışık şirketleri, kamera şirketleri, 
set şirketleri hepsi orada bir şekilde kendilerini tutundur-
muşlar. İzmir de bu teknik alt yapı yok, İzmir de bir film 
çekmek istediğin zaman yine İstanbul ile bir bağlantı kur-
mak zorundasın. Bu teknik bağları koparmak için buraya 
yatırımlar yapılması lazım. Bu yatırımlar içinde burada 
ciddi anlamda film çekecek, dizi çekecek, reklam çekecek 
şirketlerin olması gerekiyor. Bir de burada şunu görüyo-
rum, ben buraya geldiğim de birkaç klip ya da reklam gibi 
çekimleri görüştüğümüzde, şöyle bir anlayışla karşılaşı-
yorsunuz İzmirli işi diye bir yaklaşım önünüze geliyor. İzmir 
de yaşayan biriyseniz hemen İzmirli işi yapacaksın gibi bir 
sözle, anlayışla karşılaşıyorsun. Bence ondan sıyırılmak 
gerekiyor. Yatırımcılar İzmir de yaşıyorsan ve İzmir de bir 
iş yapıyorsan yarı profesyonelmişsin gibi bakıyorlar. İstan-
bul’dan geldiysen istersen dünyanın en berbat işlerini yap 
veya işe yeni başlamış biri ol İstanbul’dan geldiğin için seni 
bu işin ehli sanıyorlar. Bu illüzyonun tüm yatırımcıların ka-
fasında kırılması gerekiyor. İzmir de de insanlar bu işi takip 
ediyor ve profesyonel işler çıkartabiliyorlar. Sadece dedi-
ğim gibi teknik alt yapının buraya biraz daha yönelmesi 
gerek. Bu anlayışın hızlıca kırılması gerek. Bunun kırılması 
da mümkün bence. Dediğim gibi buraya teknik yatırımcının 
gelmesi için çaba harcamak gerekiyor. Bunun bir yolu İzmir 
de yapılan işlerin tanıtımlarının desteklenmesi, teknik ya-
tırımcıyı cesaretlendirebilir. Yatırımcının bir de ön yargısını 
kırıp önceden araştırma yapması gerekiyor, iş verdiği insan 
kim, daha önce ne yapmış, İzmir de oturması bir ön yargı 
oluşturmamalı. Bir de İzmirli yatırımcı da belli başlı klişeleri 
kullanmaktan vazgeçmeli, işim hızlı olsun ama güzel olsun 
ve ucuz olsun. Tabi ki her iş için bunu söylemiyorum ama 
İzmir de sık sık karşılaştığım bir durum olduğu için dile ge-
tiriyorum. Bu üçünün bir arada olacağı bir iş dünya da yok, 
öncelikle yatırımcının bunu kırması, İzmir de yapılan işlerin 
daha yoğun tanıtımının yapılması ve teknik yatırımcının 
gelmesine yardımcı olunması bence İzmir’in bu algısının 
kırılmasında büyük rol oynayacaktır. Yani burada bir şirket 
bir film çekmeye kalksa bu klişenin arkasına sığınarak 
filmcilerin tabiriyle, ölü fiyatlarla iş yapmaya çalışıyor o 
da olmuyor yürümüyor. İzmir’e gelmiş sinemacı da böyle 
olunca İzmir de bir şey üretmekten çok bir ayağını İstan-
bul’da bırakıp iş için hala oraya gidiyor. 

REKLAM, DİZİ, FİLM ÇEKECEK CİDDİ YATIRIMCIYI, BURAYA ÇEKMEK İÇİN ÖNCE 
DEVLET YA DA BELEDİYELERİN YATIRIM YAPMASI İYİ BİR BAŞLANGIC OLUR.

DEVLETİN 
SİNEMALARA, 
SİNEMACILARA 
ADİL DESTEK 
VERMESİ 
GEREKİR...

Sizce devletin ya 
da yerel de belediye-
ler sinema ve sinema 
yatırımcılarına destek 
vermeliler mi?

Sinema kitleleri 
etkileyen bir sanat dalı 
hatta iletişim aracı diye 
de kabul ediliyor artık. 
Senin sineman güçlüyse 
propagandanı bununla 
yaparsın. Yani insan-
ları bilinçlendirir ya da 
uyutursun (Gülüyor). 
Sinemayla insanları 
eğlendirebilirsin, güncel 
olayları bir kurgu içinde 
insanları sıkmadan an-
latabilirsin. Bunu bugün 
Hollywood çok güzel 
yapıyor. Eğer bir idealin 
varsa sinemanın üzerine 
düşülmesi gerekiyor. 
Bu açıdan bakıldığında 
sadece İzmir değil tüm 
ülke bakımından bak-
mak gerekir. Devletin 
sinemalara, sinemacıla-
ra destek vermesi gere-
kir. Bu bizim ülkemizde 
adil olarak yapılacağı bir 
dönem olacak mı bilmi-
yorum. 
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İzmir özelinde düşürsek 
bir sinema stüdyosu açma 
konusunda tabi ki belediye-
nin bir yardımı olmalı, çünkü 
o yatırımın oluşmasını sağ-
layacak birikimde yatırımcı 
yok ülke de. Ki olay sadece 
stüdyoyu kurmakla olmu-
yor, bunun içine kostüm 
departmanını koyacaksın, 
sanat departmanını koya-
caksın, ışık departmanını 
koyacaksın, dekorcusu var, 
kuaförü var buranın yemek-
hanesi olacak, çalışanları 
olacak. Kocaman bir fabrika 
kuracaksın aslında buraya 
ancak bu tek başına yerel 
belediyelerin yapabileceği 
bir şey mi pek emin değilim. 
Ama tek başına olmasa 
da böyle bir yatırım için ön 
ayak olmaları gerekmekte, 
dediğim gibi bu yatırımı ya-
pacak birikimde yatırımcının 
olduğunu düşünmüyorum. 
Ancak Kültür Bakanlığı veya 
belediyeler, üniversiteler ve 
sinema yatırımcısını cesa-
retlendirecek şeyler yapar-
salar bu sorun çözülebilir. 
Bir de kurduk yaptı olma-
ması gerek, kurulursa üstü-
ne düşülmesi lazım. İzmir’de 
bir sinema stüdyosu yapılır 
ve işlemesi sağlanırsa hem 
şehrin ekonomisine katkısı 
olacaktır hem de kültürüne. 

Aslında daha çok ya-
pımcı yani filmin yatırım-
cısıyla alakalı bir durum, 
yapımcı bir senaryo yazdırır 
ya da bir senaryo bulur, 
genel de daha kolay olsun 
diye İstanbul da çeker daha 
çok kontrolü altında olsun 
ister. Bu açıdan bakıldığında 
yapımcının da İzmir’e ne 
yapabilirim diye düşünmesi 
gerekiyor. Sonuçta sinema 
para ile dönen bir iş, yapımcı 

yatırımı görecek buraya 
senaryosunu getirecek, 
parayı İzmir de harcama-
ya karar verecek, kısaca 
bu işin özü bu (Gülüyor). 
Aslında sektördeki her şir-
ketin buraya gelmesi doğru 
olur mu olmaz mı bunu da 
bilmiyorum. Yani dünyada 
örnekleri var. Amerika da bir 
Hollywood’ta kendine has 
bir sinema üretimi var, bir 
de New York’ta kendini var 
eden anlamını bulan bir si-
nema üretimi var. Türkiye de 
neden bu olmasın, sağlıklı 
bir sinema ve kültür politi-
kasıyla bu neden sağlanma-
sın. İstanbul sinema sektö-
rüne kendi tarzında filmler 
üretirken, İzmir neden kendi 
içindeki sanatçılarla tarzı-
nı yaratarak sektöre yeni 
filmler üretmesin. Her şeyin 
bir yerde toplanması bana 
saçma geliyor. Çünkü İs-
tanbul’a sinemayı bırak her 
sektörü topluyorlar her şey 
oraya yığılmış durumda. Bu 
da zaten büyük bir boğul-
muşluk yaratıyor. Bir sine-
ma endüstrisi yaratılmak 
istenirse bunu ölçüp biçme-
den İstanbul’a sıkıştırmak 
anlamsız oluyor tabiki. Biraz 
da sinema sanatının olu-
şabilmesi için kaliteli insan 
gerek, İzmir insanı bunun 
için biçilmiş kaftan, kültürlü, 
sorgulayan, bilinçli, neza-
ketli, saygılı olan bir yapıya 
sahip. Bu her şeyden önce 
bir sektörün gelişmesi için 
en önemli toplumsal nitelik. 
Bence İzmir de yaşayan 
insanlar şehirlerinde bir film 
çekildiğini duyduklarında, 
onu benimseyecek ona ken-
dilerinden bir şeyler katacak 
yapıdalar. Bu bir sinemacı-
nın arayacağı yegâna önce-
liklerden.

TÜRKİYE DE GÖRÜNTÜ 
YÖNETMENLİĞİ ÜZERİNE 
SAĞLAM EĞİTİM VEREN BİR 
OKUL YOK!

Türkiye de ki görüntü yönetmenliği 
eğitimi hakkında ne düşünüyorsunuz ya 
da Türkiye de görüntü yönetmeni yetişme-
sini sağlayacak bir okul ya da kurum var 
mı?

Türkiye de görüntü yönetmenliği üze-
rine bildiğim bir okul yok! Sinema bölümle-
rinde bölüyorlar işte Görüntü Yönetmenliği, 
senaryo, yönetmenlik diye. Ben de bu tarz 
bir sistemin uygulandığı Dokuz Eylül me-
zunuyum bu eğitimin bir hayrını görmedim 
doğrusu. Şu anki okullardaki duruma pek 
hakim değilim ama, benim zamanımda ve-
rirlerdi kamerayı elimize bir şeyler çekerdik 
ama bize görüntü yönetmenliğinin ne oldu-
ğunu anlatmazlardı. Bir kere bir hocamızın 
kendi çabalarıyla görüntü yönetmenliği 
üzerine birkaç dersimiz olmuştu. Ben Dokuz 
Eylül’den önce Kayseri de de iki sene oku-
dum, orada bir hocamız vardı Moskova Film 
Akademi mezunu Zahur Mükerrem, görüntü 
yönetmenliği üzerine yazılar yazan, araştı-
ran kendisi de görüntü yönetmeni olan bir 
hocamız. Bize bir filmin görüntü yönetme-
ninin gözünden nasıl sinematografik olarak 
çözümlenebileceğini gösterirdi. Bir o hoca-
mızdan gördüm, onun dışında görüntü yö-
netmenliği okurken bile bu branşa özel eğil-
miş anlatan bir hoca ya da okul görmedim. 
Bu eksiklik sektörde görülse de insanlar 
işlerini severek yaptıkları için biraz bu eksiği 
kapatıyorlar. Daha çok her şey ustadan gör-
me şeklinde oluyor. Ustadan ne görüyorsan, 
bir sonraki ne aktarılıyor. Senin ustan ne 
yaptıysa sen de oradan ilerliyorsun. Yenile-
meden çok temkinli olmaya yönelik bir devir 
daim oluyor. Onun için bana hala bir okul 
eğitimi almış bir görüntü yönetmeni var mı 
deseniz bence yok!

 Bir şehir içindeki sanatçıları, bilim in-
sanları, düşünürler yetiştirdikçe ve onlara 
sahip çıktıkça yaşar. Burada yetişen, yaşa-
yan sanatçılar o şehrin hatta o ülkenin ay-
dınlık geleceğini oluştururlar. İzmir Türkiye 
de sanat ve kültür başkenti olacak yegâne 
şehir. Bu durumu geliştirmek, ilerletmek her 
zaman bizim elimizde. Sanat’ın bu kadar yu-
halandığı bu günlerde şehrin bu potansiyeli-
ni yaşatmak geleceği yaşatmak olacaktır.>>>>
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Gülsen Candemir 21. yüzyılda savaşların su ve enerji üzerin-
den çıkacağına ilişkin varsayımlar hiç de 
yabana atılır gibi değil. Enerji üretirken su 

kaynaklarını ve tüm doğal yaşamı yok eden kapita-
list sistem,ülkemize enerji ihtiyacının sürekli büyü-
düğü kirli, verimsiz bir sanayileşme modeli dayatıyor. 
Bilgi yoğun, Ar-Ge’ye dayalı üretim alanları yerine 
demir çelik, çimento gibi enerji yoğunluğu yüksek 
sanayi kollarına yatırım yapılması nedeniyle, enerji 
tüketimini her geçen gün katmerlenirken, ekolojik 
yıkım da derinleşiyor. Tam bir pazara dönüşen enerji 
alanı, gelişmiş ülkelerde her gün doğa dostu noktaya 
evrilirken Türkiye gibi ülkelere yerli ve yenilenebilir 
kaynaklar yerine ithal kaynaklara bağımlı termik ve 
nükleer santraller dayatılıyor. 

Kamucu, doğaya dost enerji,

    tüm sorunları çözer 

TMMOB’a bağlı Elektrik Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş 
ile enerji alanını ve AKP’nin 15 yılda bizi getirdiği 
noktayı konuştuk. Elektrik faturalarındaki TRT 
payı için ‘TRT bütçesinde sadece bandrol gelir-
leri, 2015 yılı hasılatını geçmiştir’ diyen Ulutaş, 
TRT’nin tüm yükünün halka yüklendiğini, ancak 
yayın politikasının tamamen iktidara endekslendi-
ğini ifade etti. 

15 yıldır ülkeyi aynı parti yönetiyor. Geride 
kalan 15 yılda enerji alanında neredeyiz?

AKP döneminde ağırlaştırılmış neo-liberal bir 
ekonomik modeli hiç görülmedik ölçüde kararlı-
lıkla sürdürülüyor. Bu modelin en yakıcı etkilerini 
enerji alanında da hissettik. Bir kamu hizmeti olan 
elektrik enerjisinin sunumu, kâr odaklı bir anlayışa 
teslim edildi. Kamunun elektrik üretimi geriletilip 
özelleştirilme tamamlanınca enerji pahalıya mal 
oldu. Tüm ekonomik faaliyetler için temel girdi 
niteliğinde olan elektrik enerjisi maliyetlerinin 
artması toplumda genel bir yoksullaşma ve alım 
gücü düşüklüğü yarattı. Günlerce süren kesintiler, 
ülke genelinde yaşanan sistem çökmelerini yaşa-
dığımız bu dönem içinde ne yazık ki arz güvenliği 
sorunu da yaşamaktayız. 

Kamu hizmetinin özel 
sektöre gördürülmesi du-
rumunda yaşamsal olan 
denetim mekanizmaları ise 
gereğince işletilmemiştir. 
Enerji Piyasası Düzenlenme 
Kurulu’nun eksikleri nedeniyle, 
neredeyse isteyenin istediği 
yere istediği santralı kurup, 
istediği fiyatların oluşması 
durumunda enerji ürettiği 
bir yapı oluşmuştur. Kayıp ve 
kaçak oranlarını düşeceği ve 
hizmet kalitesinin artacağı 
gerekçesiyle gerçekleştirilen 
özelleştirilme, aksine kayıp ve 
kaçak konusunu çözülemez bir 
sorun haline dönüştürmüştür.



Enerji maliyetlerindeki orantısız artış sa-
nayide işçilik maliyetlerinin düşürülmesiyle 
dengelenmeye çalışılan bir ekonomik yapı 
oluştururken, maliyet unsuru olarak görülen 
işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri bakımından 
tüm sektörlerde ciddi gerilemelere ve ölümlü 
iş kazalarına, cinayetlerine neden olmuştur. 
Günü birlik çözümler nedeniyle AKP döne-
minde başta doğalgaz olmak üzere ithal kay-
naklara dayalı elektrik üretiminin payı düzenli 
olarak artmıştır. Yerli ve yenilenebilir kay-
naklara dayalı elektrik üretimi, doğalgazdan 
üretime alım garantisi verilmesi nedeniyle de 
uzun süre gelişememiştir. Planlanan nükleer 
santrallaraalım garantisi verilmesi, orta ve 
uzun vadede başta rüzgar ve güneş olmak 
üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının payının 
olması gereken seviyelere ulaşamamasına 
neden olacaktır.

Enerji alanında yaratılan ve genel eko-
nomik yapıyı dönüştüren gelişmeleri tersine 
çevirmenin yolu, kamucu anlayışa geri dönül-
mesidir. Enerji alanının bütünlüklü olarak hem 
kar hırsından hem de siyasi baskılardan uzak 
özerk bir yapı tarafından yönetilmesi gerekir. 

HES’ler Karadeniz’de coşkun 
akan derelere, İzmir ve çevresinde 
RES’ler dağlardaki yeşil alanlara, 
jeotermal enerji de tarım alanla-
rına zarar veriyor.  Termik sant-
rallere, nükleere karşı çıkarken 
alternatif enerji kaynaklarının da 
çok masum olmadığı görülüyor. 
Doğaya zarar vermeden enerji 
elde etmek mümkün değil mi? 

Ne yazık ki, tüm enerji üretim 
yöntemlerinin doğaya ve çevreye 
olumsuz etkileri var. Ancak diğer 
yandan sürekli artan enerji ihtiya-
cımızın gerekçelerini sorgulama-
dan bütünlüklü bir enerji politikası 
üretilmez. Medeniyetimizi sürdü-
rebilmemiz için enerji ve çevre den-
gesini gözetmemiz zorunluluktur. 

Çevreye, kentsel ve tarihsel dokuya 
saygılı, bilgi yoğun, teknoloji yoğun 
bir sanayileşme ve enerji politi-
kası yaşama geçirilmelidir. Enerji 
yoğunluğu ancak yüksek katma 
değerli, çevre dostu, yerli üretim 
teknolojilerine dönük bir Ar-Ge ve 
sanayileşme politikasıyla düşü-
rülebilir. Bugün kullanılan üretim 
modeli, yüksek enerji maliyetlerinin 
işçilik giderlerinin düşürülmesiy-
le dengelenmesine dayalı olarak 
sürdürülmeye çalışılmaktadır. Bu 
model bir yandan ülkemizdeki mü-
hendisleri, “gelişmiş” tabir dilen 
ülkelerdeki, bir kısmı beyin göçüyle 
ülkemizden giden meslektaşla-
rımızın geliştirdiği ekipmanların 
kullanıcısı ve montajcısı haline dö-

nüştürmekte, diğer yandan yeniden 
çok kutuplu hale gelen dünyada, 
ülkemizin emperyalist bağımlılık 
zincirini kırıp, siyasal bağımsızlığını 
geliştirmesi olanağını da temelden 
yok etmektedir. Unutulmamalıdır 
ki, siyasal bağımsızlığın temeli ik-
tisadi bağımsızlıktır. Bunun yolu da 
özgür ve eleştirel düşünen kuşak-
ların yetiştirilmesi amacıyla laik ve 
bilimsel bir eğitimin her kademede 
tesis edilmesinden geçer. Enerji, 
madencilik, telekomünikasyon 
başta olmak üzere temel altyapı 
sektörlerinin kamusal bir master 
planla kısa vadeli ekonomik dalga-
lanmalardan ve şoklardan etkilen-
meyecek bir yapıya kavuşturulması 
gerekmektedir. 
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Termik santrallara kıyasla, 
hidrolik santrallar daha çevreci-
dir denebilir. Ancak kâr güdüsü 
ve denetimsizlik, Karadeniz’in 
coşkun derelerinde ekolojik 
yıkım boyutlarında olumsuz et-
kilere neden olmuştur. İsteyene 
istediği yer için lisans verilmesi, 
dere yataklarını yok etti. Aynı 
dere üzerine çok sayıda HES’e 
izin verilmesi nedeniyle oluşan 
bu tablo, en çevreci üretim 
tekniklerinin bile başı boş bı-
rakılan özel sektör tarafından 
kullanılması durumunda ekolo-

jik yıkıma neden olabileceğinin 
göstergesi sayılmalıdır. Ege 
bölgesinde ise rüzgar santral-
larınınolumsuz etkilerine şahit 
oluyoruz. Yaşam ve tarım alan-
larına yakın bölgelere verilen 
rüzgar ve jeotermal lisanslarına 
yöre halkımuhalefet etmek-
tedir. Öncelikle yatırım hangi 
tekniğe dayalı olursa olsun, 
yöre halkının itiraz ettiği pro-
jeler hayata geçirilmemelidir. 
Enerji üretimi için lisanslama 
sırasında geçekleştirilen Çev-
resel Etki Değerlendirmesi 

(ÇED) bugünkü işleyişiyle kağıt 
üstünde kalmaktadır. Çevresel 
etkiler başta olmak üzere tüm 
toplumsal maliyetler hesap-
lanmadan, tarıma ve turizme 
verilecek zararlar gözetilmeden 
yatırımlara izin verilmemelidir.
Günü, ayı, yılı kurtarmak için 
gerçekleştirilen yatırımlar, eğer 
zeytinliklere, tarım alanlarına, 
yöre halkının ekonomisine, 
doğal yaşama kalıcı zararlar 
verecekse, bu yatırımların ger-
çekleştirilmesinde kamu yararı 
yoktur. 

Enerji üretiminin olumsuz etkilerini 
en aza indirmenin en etkili yolu sanayide 
ve konutlarda enerji verimliliğinin sağlan-
masıdır. “Enerji verimliliği” yalnızca bina-
ların dış cephesinde yalıtım yapmaktan 
veya evdeki, ofisteki ampülleri değiştir-
mekten ibaret bir kavram ve meslek alanı 
değildir, enerjinin üretiminden başlayan 
ve tüketildiği tüm noktaları içine alan bir 
çalışma alanıdır. Sanayi üretiminde enerji 
yoğunluğunu minimum seviyelere dü-
şürmek için bir an önce adım atılmalıdır. 
Sanayide makinelerin verimli olanlarla 
değiştirilmesiyle önlem alınabileceği gibi, 
işlerliği olan bir teşvik ve yaptırım meka-
nizması oluşturarak, katma değeri düşük 
ürünler elde edilen, enerji ve çevre cana-
varı sanayi tesisleri için sınırlandırmaya 
gidilmelidir. Tonlarca demirin bir mikro 
işlemci etmediği bir dünyada, Türkiye’nin 
bilgi yoğun bir üretim modeline geçmesi, 
hem enerji ihtiyacını düşürecek, hem de 
yüksek teknoloji ithalatının yarattığı so-
runları çözecektir.

Elektrik faturaları içinde yer alan 
TRT payı, kurumun son yıllarda iktidarın 
sesine dönüşmesi ile daha çok dile ge-
tirilir oldu. İşverenlerin bu paydan muaf 
tutulması da tuzu biberi oldu. Bu kesin-
tilerden kurtulmak mümkün değil mi?

Mevzuat gereği konut kullanıcıların 

vergi niteliğindeki bu TRT payını ödemek 
dışında seçeneği yok ne yazık ki. İnternet 
erişimi olanbilgisayar ve cep telefonu gibi 
tüm cihazlara ek TRT bandrolü uygula-
masına gidildi. EMO’nun hesaplamala-
rına göre; Temmuz 2016-Mayıs 2017 
döneminde yalnızca cep telefonları ve 
bilgisayarlar üzerinden 610 milyon TL 
ek kaynak yaratıldı. Sayıştay raporları-
na göre TRT, 2015 yılında 1.7 milyar TL 
hasılat elde etti. Bu hasılatın 685,1 TL’lik 
kısmı bandrol gelirinden oluşmaktadır. 
Bu gelire 610 TL olarak hesapladığımız 
ek bandrol gelirinin de eklenmesiyle, TRT 
bütçesinde sadece bandrol gelirleri, 2015 
yılı hasılatını geçmektedir. Bu gelir artışı, 
elektrik faturalarında sanayici için TRT 
payının kaldırılmasına olanak sağlamıştır. 
Bir anlamda şirketler üzerindeki TRT payı 
yükü kaldırılırken, bu yük TRT bandrolü 
uygulamasının genişletilmesiyle yurttaş-
lara aktarılmıştır.Son olarak 8 Ağustos 
2017’de Resmi Gazete’de yayımlanan 
Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 6 olan 
cep telefonlarındaki TRT bandrolü yükü 
yüzde 10’a yükseltilmiştir. Bandrol zam-
mı nedeniyle cep telefonlarının satış fi-
yatları yüzde 3 oranında artacak.Ne yazık 
ki bu uygulamada faturanın yurttaşa, 
kolaylığın işverene sağlandığı örneklerden 
biridir. TRT payının tüm kullanıcı grupları 
için faturalardan çıkartılması gerekir.  

SADECE AMPUL DEĞİŞTİRMEKLE TASARRUF OLMAZ!

Enerji alanında yaratılan ve genel ekonomik yapıyı dönüştüren gelişmeleri  
tersine çevirmenin yolu, kamucu anlayışa geri dönülmesidir. 



Her yaz mevsimin-
de havaların ısınması 
ile klima kullanımı 
artar ve bu da elekt-
rik kesintilerine yol 
açardı, bu yıl havalar 
mevsim normallerinin 
altında seyredince bu 
sorun şimdilik unu-
tuldu gibi. Ürettiğimiz 
enerji veya mevcut 
enerji potansiyeli, ihti-
yacımızı karşılıyor mu?

Haziran 2017’de 
22,4 milyar kilovat saat 
(kWh) elektrik enerji 
üretilirken, 22,3 milyar 
kWh tüketim ger-
çekleşmiştir. Aradaki 
küçük fark ise ithalat 
ve ihracat arasındaki 
değişen dengeden kay-
naklanmaktadır. Tem-
muz ve Ağustos ayında 
klima kullanımı kaynaklı 
yükselişler daha fazla 
olsa da üretim ve tüke-
tim dengesinin normal 
şartlarda kurulabile-
ceğini öngörüyoruz. 
Ancak son yıllarda sık-
laşan kesintilerin büyük 
kısmı, özelleşen dağı-
tım şebekelerin ihtiyacı 
karşılamamasından ve 
yönetim zafiyetinden 
kaynaklanmaktadır. 
Sistem ve şebeke 
güvenliğinin ön plana 
alındığı teknik kıstaslar 
yerine maliyet ve kâr 
hesaplamalarına dayalı 
bir yönetim anlayışı ne-
deniyle tüketimin düşüş 
olduğu dönemlerde de 
bölgesel kesinti olasılığı 
vardır. 

Özellikle seçim öncesi 
dönemlerde bizim karaborsa 
olarak nitelendirdiğimiz spot 
elektrik borsasında fiyatların 
gün içinde aşırı yükselmesine 
önlem olarak, kimi saatlerde 
“arızanın gezdirilmesi” ola-
rak nitelendirilen yöntemle, 
tüketim düşürülmeye çalı-
şılmaktadır. Elbette kamusal 
bakış açısıyla, keyfi olarak 
nitelendirilecek bu kesintilerin 
yaşanması kabul edilemez. 
Üretim şirketlerine makul 
fiyat sınırlamasını getirmeyi 
serbest piyasaya aykırı bulan 
bu anlayışın yarattığı sorunlar, 
kesintiler ve hizmet kalitesinin 
düşürülmesiyle çözülmeye 
çalışılmaktadır. 

‘GEÇİT VERMEDİK’
Ülkenin enerji politikasın-

dan meslek örgütünüz TM-
MOB’a gelirsek, iktidarın ciddi 
baskıları söz konusu. TMMOB 
üzerindeki siyasal baskılar, 
birliğe bağlı odaları ve kapsa-
dığı mesleklerin ifasını nasıl 
etkiliyor?

Aslında TMMOB’a yönelik 
olarak gündeme getirilen si-
yasi baskı doğrudan TMMOB 
üyelerine ve meslek alanlarıyla 
ilişkilidir. Örneğin imar mev-
zuatında yapılan değişiklikle 
binalara ilişkin projelerde 
meslek odalarının tescilinin 
aranmaması, proje üretimine 
ilişkin faaliyetlerinin dönüştü-
rülmesine hizmet etmektedir. 
Odaların söz konusu tescillere 
dayalı gelirini ortadan kaldıran, 
üyeleriyle ilişkisinin sınırlayan 
bu uygulamanın altından bu 
alanı TMMOB’un sınırlamaları 
olmaksızın sermaye şirketle-
rine açma çabası yatmaktadır. 
Bu girişim kendi adına serbest 
çalışan mühendisi, sermaye 
şirketlerinin çalışanı durumuna 
dönüştürmenin ilk adımıdır. Bu 
alandan elde edilen gelirleri 
şirketlere aktarılarak, mü-
hendis emeğinin karşılığının 
küçülmesi anlamına gelen bu 

uygulamaya karşı üyelerimizle 
birlikte mücadele ediyoruz. 
Üyelerle odalar arasındaki 
hukuk gereği, söz konusu pro-
jelerin tescili eskiden olduğu 
gibi sürdürülmektedir.Odamız 
can ve mal güvenliğini yakın-
dan ilgilendiren bu projelerin 
alanında uzman mühendisler 
tarafından hazırlanmasını es-
kiden olduğu gibi teminat altı-
na almaya devam etmektedir. 
Sevinerek ifade edebilirim ki, 
mühendis olmayan, yetkisiz 
kişilerin bu boşluktan fayda-
lanmasına, üyelerimizle birlik-
te geçit vermedik. 

‘BU ÜLKENİN 
MÜHENDİSLERİ VAR’

Öte yandan siyasi bas-
kı kapsamında TMMOB ve 
odaların kimi işlevleri de yok 
edilmeye çalışılmaktadır. İş-
levsiz, yetkisiz, üye ile bağı 
zayıflamış, dernekleşmiş bir 
meslek örgütü hayal ediyorlar. 
Meslek örgütleri, üyelerinin 
mezuniyet sonrası bilgi ve 
deneyimlerini artırmaya yöne-
lik olarak hizmet içi eğitimler 
veriyor. Böylece mühendislerin 
mesleklerini yerine getirirken 
mevzuat değişikliklerini ve 
teknolojik gelişmeleri takip 
etmesi sağlanıyor. Geçtiğimiz 
aylarda Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı,yönetmelik 
değişikliği yaparak kimi işlerin 
yapılabilmesi için meslektaş-
larımıza Elektrik Tesisi İşletme 
Personeli Belgesi alma zorun-
luluğu getirdi. Belge için Proje 
Uzmanlık Sertifikası Merkezi 
(PUSEM) kurulurken, eğitim 
ve sınav şartları tanımlandı. 
Konuya ilişkin EMO tarafından 
Danıştay’da davalar açıldı. 
PUSEM’e yönelik açtığımız 
davada verilen yürütmeyi dur-
durma kararında bakanlığın 
görevleri arasında eğitim ve 
belgelendirme yer almadığı-
nın vurgulanması, bu konuda 
meslek odaların sorumlu oldu-
ğunu tesciller niteliktedir.
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 Bakanlığın açılan dava-
lara ve iptal edilen yönet-
melik hükümlerinin ben-
zerlerini mevzuata ekleme 
çabaları devam etmektedir. 
Bu girişim hem odaların 
fonksiyonlarından birini yok 
etmek, hem de odaların 
kâr amacı gütmeyen yapısı 
nedeniyle hizmet olarak 
sunduğu meslek içi eğitimi 
ticarileştirme hedefini taşı-
maktadır.  

Siyasal baskılar ve ya-
sal düzenlemeler ile gözle 
görülür üye kayıpları yaşa-
dınız mı? 

EMO’ya üyelik mesle-
ğini yerine getiren elektrik, 
elektrik-elektronik, kontrol 
ve biyomedikal mühendis-
leri için zorunludur. Kamuda 
görev alan mühendisler için 
ise üyelik isteğe bağlıdır. 
Son yıllarda artan mezun 
sayısı ile birlikte üye sayı-
mızdaki artış devam etmek-
tedir. EMO olarak üye sayı-
mız 70 bindolaylarındadır. 
Son yıllarda yaşanan baskı-
lar nedeniyle üye kaybımız 
söz konusu olmamıştır. 
TMMOB ve odalar, demok-
ratik karar alma süreçleriyle, 
mesleğin toplum ve üye 
yararına icra edilmesi çaba 
sarf etmektedir. Meslek 
alanlarına ilişkin oluşturu-
lan özel komisyonlarının 
çalışmaları, yönetim kurulu 
ve genel kurul kararlarıyla 
yaşama geçirilmektedir. 
Meslek odalarının etki-
sizleşmesi, aynı zamanda 
mesleğin ve mühendislerin 
de güçsüzleştirilmesi an-
lamına geldiğinden, siyasi 
baskılarla Odalaraüye kay-
bettirilmesi imkânsızdır.  Bu 
ülkenin mühendisleri var!

Sosyal Güvenlik Ku-
rumu (SGK) ile TMMOB 
arasında kamuda görev 
başlayan mühendis ve mi-
marların asgari ücretinin 

belirlendiği protokolün 
SGK tarafından tek taraflı 
feshedilmesi ne gibi so-
nuçlar doğurur?

Söz konusu protokol ip-
tali Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) tarafından tek taraflı 
olarak gerçekleştirilmiştir. 
Mesleğin icra edilmesinde 
gereksinim duyulan bilimsel 
gelişmeleri takip edebilmek 
için gereken mesleki yeni-
lenme ihtiyaçları da gözeti-
lerek belirlenen asgari ücret, 
her yıl TMMOB tarafından 
SGK’ya bildirilmekteydi. 
Bu yıl için asgari ücret brüt 
3.500 TL olarak belirlenmiş-
ti. Sigorta primlerinin tam 
yatırılması ve sosyal güven-
ceden mahrum kalınmama-
sı için hayata geçirmek için 
yoğun çaba sarf ettiğimiz 
asgari ücret uygulaması, 
bizzat bu hakları koruma 
görevi olan SGK eliyle yok 
edilmek istenmektedir. Bu 
iptal yalnızca mühendislerin 
maaşını azaltmayacak, aynı 
zamanda SGK için prim, Ma-
liye için gelir vergisi kaybına 
yol açacaktır. Kayıt dışı istih-
damla mücadele görevi olan 
bir SGK nezdinde TMMOB 
tarafından gerçekleştirilen 
görüşmelerde yetkililer,  
işveren kesimleri tarafından 
kuruma büyük bir baskı 
uygulandığını, bakanlık üst 
düzey bürokrasisinin bu du-
rumdan rahatsız olduğunu 
açıkça ifade etmişlerdi. 

Söz konusu protokol 
olsun veya olmasın, mühen-
disler, TMMOB›nin belirle-
diği asgari ücretin altında 
çalıştıramaz. Bu ücretin 
altına çalıştırılan veya SGK 
primi eksik yatırılan meslek-
taşlarımız, örgütlerinin aldı-
ğı kararı yaşama geçirmek 
ve özlük haklarını korumak 
için bireysel olarak da hukuk 
mücadelesi yürüteceğine 
inanıyoruz.

Enerji üretiminin olumsuz 
etkilerini en aza indirmenin 

en etkili yolu sanayide 
ve konutlarda enerji 

verimliliğinin sağlanmasıdır. 
“Enerji verimliliği” yalnızca 

binaların dış cephesinde 
yalıtım yapmaktan veya 

evdeki, ofisteki ampülleri 
değiştirmekten ibaret 
bir kavram ve meslek 

alanı değildir, enerjinin 
üretiminden başlayan ve 
tüketildiği tüm noktaları 

içine alan bir çalışma 
alanıdır.



İZDERGİ 73

‘BİZ BÜYÜK İŞLERİN 
İNSANI DEĞİLİZ

BİR SINIFI
DEĞİŞTİRELİM 

YETER
Mehmet Kuzu

Sevgili Osman Çağ-
rı Şahin Hocam, 
söyleşi teklifimizi 

kabul ettiğiniz için çok te-
şekkür ederiz. İz Dergi olarak 
özellikle eğitim alanında 
alternatif uygulamaların yay-
gınlaşmasını önemsiyoruz. 
Eğitimde yeni yaklaşımların 
ve yöntemlerin geliştirilmesi 
konusundaki başarılı çalışma-
larınızı takdirle izlemekteyiz. 
Sizin ve ekibinizin İzmir yere-
linde öncüsü olduğu çalışma-
ları daha yakından öğrenmek 
istedik.

İlk olarak öncüsü oldu-
ğunuz sosyal girişimle baş-

lamak isterim, ‘Bir Sınıf De-
ğişir’ hareketi nasıl başladı? 

Bir Sınıf Değişir eğitim 
sisteminin mağduru olan iki 
öğretmenin, aynı zamanda iki 
dostun sohbetlerinin derin-
leşmesiyle başladığını söyle-
mek mümkün. Türkiye’de ve 
Dünya’da eğitim adına kopa-
rılan onlarca fırtına varken, 
büyük büyük eğitim reformu 
hamleleri, janjanlı okulların 
söylemleri arasında, “Biz bü-
yük işlerin insanı değiliz, bir 
sınıfı değiştirelim yeter” diyen 
iki öğretmenin bir internet 
sitesi kurmasıyla geniş bir 
kesime açık hale geldi. 

Turgut Uyar’ın 
dediği ve en başından 

beri yol arkadaşım 
olan Muzaffer Hoca’nın 
dilimize doladığı gibi “ 
Efendimiz acemilik…” 

demeyi hiç unutmuyor, 
heyecanımızı taze 

tutuyoruz. 



Kendinizi eğitim sisteminin 
mağduru olarak mı tanımlıyorsu-
nuz?

Evet, aynen öyle… Benim hiçbir 
zaman parlak bir eğitim geçmişim 
olmadı. İlkokuldayken İç Anado-
lu’nun küçük bir ilinden Ankara’ya 
taşındık. Kırşehir’den Ankara’nın en 
iyi devlet okulluna taşıdığım şivem 
öğretmenim tarafından alay konu-
su edilmişti. Sonrasında da hiçbir 
zaman karnemden bizim oraların 
deyişiyle “toklu” (zayıf) eksik olma-
dı. Davranış bozukluklarım ve aşırı 
hareketli oluşum yüzünden çoğu 
zaman okulun istenmeyen öğren-
cisiydim. Lise diploma notuna göre 
okulun son sıralarında yer alıyor-
dum. Üniversite hayalim de yoktu. 
Sonradan işi inada bindirip biraz ça-
lışınca Eğitim Fakültesini kazandım. 
Eğitim Fakültesine girdikten sonra 
aldığım eğitimi görüp memleketin 
öğretmen yetiştirme politikasının 
sakatlığını görünce, kesinlikle başka 
bir şey yapmak gerektiğini düşün-
düm. Birkaç tane kıymet verdiğim 
hocam farkında olmadan beni baş-
ka bir yola itti. Eğitim adına farklı bir 
şeyler yapma merakım ve isteğim 
beni alternatif eğitimle tanıştırdı.       

Eğitimin alternatif hali müm-
kün mü?

Elbette mümkün. Aslında ya-
şamda her şeyin alternatifi müm-
kündür. Bunun aksini iddia etmek 
döngüye karşı çıkmak olur.  Eğitimin 
yüzyıllar öncesine dayanan bir geç-
mişi var. Antik Yunan’a kadar uzanı-
yor. Zorunlu eğitimin ortaya çıkışıyla 
birlikte alternatifinin tarihinin de 
gün yüzüne çıktığını söyleyebiliriz. 
Dünya’da adı sık duyulan modeller 
var. Waldorf, Montessori, Reggio  
Emilia gibi… Hatta uzun bir süredir 
“Okulsuz Toplum” hayali daha çok 
rağbet görmeye başladı. İnsanlar bir 
arayış içerisinde. 

Ben ve arkadaşlarım yukarıda 
adı geçen alternatif eğitim mo-
dellerinin çok özel, çok kıymetli 
deneyimler olmasına rağmen bizim 
geçmişimize, kültürel dokumuza 
yüzde yüz uyum sağlayamayacağını 
düşünüyoruz. Bütün deneyimlerden 

faydalanarak bu topraklara özgü 
bambaşka bir öykü yazabiliriz.   

Bu ülkenin acil olarak geleceği 
öngören, bugünü iyi analiz eden 
bir eğitim tahayyülüne ihtiyacı var. 
Siyasal hesaplara malzeme edilme-
yen,  geniş kesimlerin üzerinde mu-
tabık kaldığı, iktidar değişimlerinden 
etkilenmeyen ulusal bir eğitim 
programından bahsediyorum. Zor 
bir konudan bahsettiğimin farkında-
yım ama değiştirmeye çalıştığımız 
şey de tam bu bakış açısı. Bugün 
üzerinde ortaklaşmamız gereken 
tek gerçeğin çocuklarımızın geleceği 
olduğunu düşünüyorum. Bu arada 
zaman hızla akıp gidiyor. Eğitim 
fakültesinde birinci senemi tamam-
larken “başka bir şey yapmak lazım” 
dediğimi dün gibi hatırlıyorum ve 
çok hızlı geçti zaman. Yıllardır çeşitli 
sebeplerle eğitime dair hayallerimiz 
gerçekleşmiyor diye durup bekleme 
lüksümüz yok. Başta dediğim gibi 
bir yerden başlamak lazım. Bugün 
bir sınıfta ortalama 30 öğrenci 
var.  Bir sınıfı değiştirmek aslında 
çok önemli ve öğretici bir deneyim. 
Yakinen biliyorum ki sınıfında ders 
anlatırken rahatsız olan,  okulunda 
verimli olmak için çabalayan birçok 
meslektaşım var.  Bizim yaptığımız 
iş bir hayalin peşinden gidenleri bir 
araya getirmek ve karşılıklı bir öğ-
renme süreci yaratmak.

Belediyeler, yerel yönetimle-
rin halkla doğrudan temas eden, 
hizmet üreten noktasında. Bu bağ-
lamda Belediyelerin eğitime katkı-
sı alternatif eğitim yöntemleriyle 
mümkün olabilir mi? Somut olarak 
Belediyelerin izlemesi gereken 
adımlar nelerdir?

Senin de dediğin gibi yerel yö-
netimlerin halkla doğrudan temas 
kurabilmesi, halkın nabzını iyi tut-
ması eğitim adına ihtiyaçları belir-
lemek için çok büyük avantaj. Zaten 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bana göre 
en büyük sorunlarından birisi aşırı 
merkeziyetçi olması ve yerellerin 
ihtiyaçlarını çok iyi belirleyememe-
si.  Ankara’da dikilen gömlek her 
bölgeye giydirilmeye çalışılıyor ve 
çoğu zaman sonuç hüsran oluyor. 
Önümüzdeki yıllarda belediyelerin 

ulusal eğitim politikasında daha 
belirleyici olması lazım. Eğitimde 
yerelleşmenin önünü açmalıyız. 
Bu noktada çeşitli tartışmalar var. 
Gerekirse başka bir zaman bunu da 
konuşuruz. 

Bir süredir Türkiye’deki beledi-
yelerin yürüttüğü eğitim hizmetle-
rini yakından takip eden bir ekibin 
parçası olarak gördüğüm bir gerçek 
var ki o da şu,  çoğu belediye sorun-
lu gördüğümüz okul hayatını taklit 
ederek vatandaşa hizmet götürme-
ye çalışıyor. Üzülerek söylemeliyim 
ki bu biraz kolaycılık. Üzüldüğüm 
bir başka konu ise ülkemizi merkezi 
ve sıralama sistemine dayanan 
sınavlardan tam olarak kurtara-
mamış olmamız. Bu konuya şunun 
için değiniyorum. Vatandaşlardan 
belediyelere sınav odaklı kurslar 
açılması yönünde ciddi bir talep 
geliyor ve belediyeler de bu ihtiyacı 
karşılamak zorunda kalıyor. Aslında 
senin sorunun cevabı da burada 
yatıyor. Belediyeler eğitimde gerçek 
bir değişim yaratmak istiyorlarsa 
alternatif modelleri destekleyerek 
işe koyulabilirler.  Başka bir eğitimin 
mümkün olduğunu herkese yaşata-
rak gösterebilirler. 

Geçtiğimiz yıl yaz aylarında ve 
bu yıl yine Temmuz ve Ağustos ay-
larında Konak Belediyesi’ne ait beş 
ayrı merkezde yaz okulları başlat-
tınız. Bu çalışmaların çıkış noktası 
nedir? Diğer yaz okulu programla-
rına göre uygulamalarınızın farklı 
olduğunu düşündüğünüz yönleri 
nelerdir?

Bu çalışmaların çıkış noktası 
eğitime sorgulayıcı bir bakış açısıyla 
bakmamız. Uzun yıllardır çalışı-
yoruz. Psikologlar, Sosyal Hizmet 
Uzmanları, danışmanlar ve eği-
timcilerden oluşan bir kadromuz 
var. Eğitim içeriklerini kendimiz 
oluşturuyoruz. Bizimle çalışabilecek 
öğretmenlerle buluşuyor, program 
ve içerikler üzerine yeniden tartı-
şıyoruz. Eğitimci kadromuzun bize 
öğrettiği çok şey var. Birbirimizden 
besleniyoruz. Her programdan önce 
öğretmen eğitimleri yapıyoruz. Ço-
cuk odaklıyız. 
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Çocuğu bir birey olarak kabul ediyor, ha-
talarımızdan dersler çıkararak ilerliyoruz. Başlı 
başına çocukları eğitmenin gerçek bir değişim 
yaratmayacağının bilinciyle anne-baba eği-
timleri de yapıyoruz. Turgut Uyar’ın dediği ve 
en başından beri yol arkadaşım olan Muzaffer 
Hoca’nın dilimize doladığı gibi “ Efendimiz 
acemilik…” demeyi hiç unutmuyor, heyecanı-
mızı taze tutuyoruz. 

Çalışmalarımızın başka bir çıkış noktası 
ise bizim çabalarımızı sosyal medyadan ve 
farklı mecralardan takip eden Konak Belediye-
si’nin yönetici kadrosu. Konak Belediye Baş-
kanı Sayın Sema Pekdaş ve yönetici kadrosu 
eğitimde yeniliğe ve farklı deneyimlere çok 
açık. Bu durum bizim gibi alternatif eğitim de-
neyimleri uygulayan bir ekip için çok büyük bir 
destek sağlıyor. Ayrıca Konak Belediyesi’nin 
eğitime açtığı merkezlerde çalışan personelin, 
yaptığımız çalışmalara verdikleri destek bizi 
çok mutlu ediyor. Yaptıklarımıza inanıyorlar ve 
işimizi kolaylaştırmak için çok çaba gösteri-
yorlar.

Uyguladığınız yöntemlerle içinde çocuk-
ların ne gibi kazanımlar elde etmesi hedef-
leniyor?

Bizim için her çocuk birbirinden farklı. Do-
layısıyla öğrenme biçimleri de çok farklı. Kaza-
nımları belirlerken bir çok becerinin gelişimine 
hizmet etmek, temel amaç olarak çocukların 
her yönüyle farkındalıklarını arttırmak, dinle-
me ve anlama odaklı, empati becerisi yüksek, 
teknolojiyle günlük hayat becerilerini birleşti-
rebilen çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Ama bir 
dezavantajımız var; o da zaman. Gerçek ve ka-
lıcı bir değişim yaratmak için iki ay çok kısa bir 
süre. Bir de biz ekip olarak yaz öğrenmelerinin 
en kıymetli öğrenme mevsimi olduğuna ina-
nıyoruz. Yazın çocuklar eğlenmeli, keyif almalı. 
Açıkçası keyif almaları bizim için yeterli. 

Çocukların öğrenme sürecine dair ne gibi 
gözlemleriniz var?

Dediğim gibi keyif alarak öğreniyorlarsa 
ne mutlu bize.   Daha çarpıcı bir şey söyle-
yeyim çocukların çabalayıp da öğrenemediği 
şeyler varsa o bizi daha çok mutlu ediyor. 
Çünkü bizim çocukların en çok ihtiyacı olan 
şey öğrenmek için çaba gösterme heyecanını 
yeniden kazanmaları. Var olan okulların ço-
cuklarımıza yaptığı en büyük kötülük doğuş-
tan gelen öğrenme merakını öldürmesi. Bu 
kısa sürede merak duygusunu uyandırmak 
bizim için en büyük mutluluk ve kazanım. 

Farklı semtlerde programlar uyguluyor-
sunuz. Yaşam biçimlerine göre çocukların 
öğrenme süreçlerinde farklılaştığını düşü-
nüyor musunuz? Semtler değiştiğinde, öğ-
renme süreci değişiyor mu ya da çocukların 
yaklaşımları farklılık gösteriyor mu?

Elbette değişiyor. Sonuçta eğitim aynı 
zamanda bir kültürel-sosyal aktarım süreci. 
Güzelyalı Eşrefpaşa, Karataş başka bir de-
neyim, Zeytinlik, İsmetpaşa bambaşka, 1. 
Kadriye en başka… İhtiyaçlar ve beklentiler 
değişiklik gösteriyor. Biz bütün bölgelerin 
ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Böl-
ge bölge anlatmaya kalksam bu röportaj çok 
uzayabilir. Ama şunu söylemden edemeyece-
ğim. Bölgesi, yaşadığı yer, dili, ırkı, yaşantıları 
ne kadar farklı olursa olsun, nereye gidersek 
gidelim çocukların yüreği, gözlerindeki ışıltı 
hep aynı. Onlar iyi ki varlar. 

Yazarın dediği gibi: “Dünyada çiçek, çocuk 
ve kuş olduğu sürece korkma; her şey yolunda 
ve umut var demektir.”

Ne kadar güzel söylediniz, okurlarımızla 
paylaşmak istediğiniz başka bir şey var mı?

Okurlardan ricam bambaşka bir eğitim 
için çabalayanlara omuz vermeleri. Çünkü 
çok ihtiyacımız olacak. Önümüzdeki günlerde 
öğretmenleri bir  “ADA”ya davet edeceğiz. Bu 
kısım şimdilik böyle kalsın. Okurlar önümüz-
deki günlerde sosyal medya üzerinden bizi 
takip etmeye devam edebilirler.

Eğitimi dönüştürme hayalimizin “ada”la-
rını yaratmak umuduyla görüşmek üzere.



“MÜZİK HAKTIR
           SATIN ALINAMAZ”

Dünya müziğinin önde 
gelen isimlerini Berga-
ma’da buluşturan Caz 

müziğinin usta sanatçısı Timuçin 
Şahin Bergama Kolektif Hayal Gücü 
Müzik Merkezi’ni  (BKHMM) anlattı. 
Bergama Belediyesi ile çok özel ve 
anlamlı bir projeyi hayata geçirdik-
lerini belirten Timuçin Şahin’e göre; 
Eğitimi olmayan müzik yapamaz, 
bu müzik için eğitimli kulak gere-
kiyor gibi ifadeler doğru değil. Ver-
mediğiniz bir şeyi insanlardan iste-
yemezsiniz. Sağlık hizmeti nasıl bir 
haksa müzikte bir haktır. Bu hakka 
sahip olmak için paranızın olması 
ya da büyükşehirlerde yaşamanız 
gerekmiyor.” 

“Bergama Kolektif Hayal Gücü 
Müzik Merkezi” projesi için Ber-
gama’dasınız, bize bu projeden 
bahseder misiniz?

Beni çok heyecanlandıran bir 
proje. İsminden de anlaşılacağı 
üzere birçok şeyi kapsayan bir pro-
je. Ses, sanat ve doğa duyarlılığı 
olan herkesin bu projede yer alma-
sını gönülden istiyorum. Bu projede 
birbiriyle ilintili dört tane ünite yer 
alıyor. Dokuz tane eğitmenimiz dö-
nüşümlü olarak Yaşam Boyu Eğitim 
Merkezi’ne gelip gidecekler. Ber-
gamalı çocukların ve yetişkinlerin 
müzikal ve sanat farkındalıklarını 
arttırmak için bu projeyi tasarladık. 
Sadece Bergamalılar değil yurtdı-
şından da katılımcılarımız var. 

Dört adet üniteden bahsetti-
niz, neler var bu ünitelerde? 

Birinci ünitemiz çocuklar için 
“Bergamalı Çocuk Müzisyenleri 
Kolektifi”. 7-14 yaş aralığındaki her 
çocuğumuzun katılmasını sağlama-
ya çalışıyoruz. Çocukları bu yaşlarda 

böyle güzel projelerle tanıştırmak 
çok önemli. Eğitimin çok önemli 
olduğunu her fırsatta vurguluyoruz 
ancak eğitim her şeyden önce bir 
hak. Bu projeyi neden Bergama’da 
gerçekleştirdiğimize dair yani bü-
yükşehir de yapılabilecekken neden 
küçük bir şehri tercih ettiğimizi me-
rak ediyorlar. Bu bana göre yanlış 
bir algı çünkü müzikle buluşmaya 
herkesin hakkı var. Hatta maalesef 
bu onlardan gasp edilen bir hak. 
Sosyal adaletsizlik ve sağlıksız po-
litikalar nedeniyle yüksek sanata 
hakları olmadığına dair bir görüş 
ortaya çıkıyor. Müziği tartışmak, 
eleştirmek için illa bir eğitiminizin, 
paranızın olması veya belli bir züm-
reye ait olmanız şart değil. Biz bu 
proje vesilesiyle onlara hakları olan 
bir şeyi teslim ediyoruz aslında. 
Bence bu da bu projenin en önemli 
tarafı. 

İkinci ünite enstrümantalistler 
için atölyeler, bu daha farklı bir 
atölye çalışması mesela bir davul 
atölyesine her türlü enstrüman 
çalabilen kişilerin gelmesini isti-
yoruz ki böylelikle daha değişik 
bir vizyon ile karşılaşabilsinler. 
Diğer bir önemli nokta ise bu proje 
kapsamında buraya dünyaca ünlü 
yabancı yerli müzisyen arkadaşlar 
da geldi onları her zaman görme 
şansına sahip olamayabilirler. Bir 
dünya vatandaşının hayatını na-
sıl sürdürdüğünü, önemli bir caz 
müzisyeninin, bir müzik yazarının, 
ses teknisyeninin hayatındaki dina-
mikler ve yaptığı iş gibi konuları da 
konuşuyoruz. Sadece teknik an-
lamda içsel bir terminoloji ile değil 
daha kapsamlı bir terminoloji ile 
konuşuyoruz bu bakımdan müzis-
yen olmayan insanlarda kendilerini 
dışlanmış hissetmeyecekler. 

RÖPORTAJ: BÜŞRA DOĞRAMACI 



Üçüncü ünitemiz, 
“dinleme sanatı atölyeleri” 
bu atölyede de aslında işi 
müzikle alakası olmayan 
insanları bu tür müzikle 
tanıştırmak, onlara uzak 
gelen bu seslerin açıklama-
sını biraz daha yapabilmek 
ya da müzikal farklılıkları-
mızı yukarıya çekmek. Ne-
den bazı müzikleri çok daha 
rahat dinliyoruz, bunun 
sebebinin hafızamızda, kül-
türümüzde yaşadıklarımızla 
ne kadar ilintili olduğuna 
dair konuları masaya ya-
tırmış oluyoruz. Dördüncü 
ünitemiz de caz kulüp per-
formans platformu, usta-
larla çalışan çocuklarımız ve 
lokal müzisyenler haftada 
bir bizimle beraber sahneye 
çıkacaklar. Onlar için de çok 
heyecanlı bir durum bu. 
Beraber otak bir müzikal, 
bir dil oluşturabiliyor muyuz 
önemli olan bu. Bir ay sü-
resince bunları ele alacağız 
bakalım nasıl olacak bizler 
de çok heyecanlıyız.

Bu projeyi başka şehir-
lerde de hayata geçirebilir-
diniz. Neden Bergama? 

İki tane önemli nedeni 
var. Ben yerelde yapılan ka-
lıcı etkinliklerin büyükşehir-
lerde yapılan etkinliklerden 
çok daha önemli olduğunu 
düşünüyorum artık. Her 
şeyi büyükşehirlerin üstüne 
yıkmak sanki aynı bahçeyi 
sulamak gibi bir şey, et-
rafının çöp kaldığı bir yeri 
oraya taşımak. Daha önce 
de dediğim gibi bu müziğe 
herkesin hakkı var. Sonuç-
ta baktığınızda müzik bir 
ses ve insanların bu sese 
ihtiyacı var. Bu hakka sahip 
olmak için illa İstanbul’da 
veya New York’ta yaşama-
nıza gerek yok. 

BERGAMA’NIN KÖKENİNDE MÜZİK VAR
Aslında bu benim yerelde bir şey yapma isteğimden 

dolayı ortaya çıkan bir proje ama tabi bunu Bergama’da 
gerçekleştirmek de doğru frekansların oluşması. Berga-
ma’nın çok önemli bir Belediye Başkanı var ve Belediye 
yönetimi çok duyarlı. Özellikle çocuklar, eğitim, sanat 
konularında son derece girişimciler. Onun yanında Berga-
ma’nın kökeninde müzik var, taşı kaldırıyorsunuz yetenekli 
müzisyen çıkıyor. Bizim yapmamız gereken sadece buraya 
farklı müzik araçları getirmek. Bergamalı müzisyenlerin ve 
Bergamalıların olanla yetinmemesi gerekiyor. O yüzden 
Bergama özel bir yer ve doğru bir evlilik oldu. Projenin 
mantığı, idealizmi ve projeye destek veren Belediye aynı 
şeyleri düşünüp ve hissettiği için bunu gerçekleştirme fır-
satını yakalamış olduk ve bu fırsatı iyi değerlendireceğimizi 
düşünüyorum.

Böyle bir proje Türkiye’de ilk defa gerçekleştiriliyor 
peki bu projenin devamı olacak mı?

Bence devamı olması gereken bir proje ama diyelim 
ki devamını getiremedik ama illaki bir şekilde devamı 
gelecektir, bıraktığımız bu iz genç arkadaşlarımızda her 
şekilde ortaya çıkacaktır. Biz genelde sonuç odaklı düşü-
nen insanlar olduk halbuki sonuca varasıya geçen o süreç 
çok önemli. Bir sanatın içine girebilmek, bir enstrüman 
çalmayı öğrenmek orada başka bir insana evrilirsiniz. Çok 
iyi bir piyanist, gitarist, besteci veya ressam olmanın yanı 
sıra asıl önemli olan o yola giderken yaşadıklarınızdır, bunu 
gerçekleştirirken etrafınıza saçtığınız ışıktır. O bakımdan en 
önemlisi sadece müzikal değil kolektif bilinç, yardımlaşma 
alanında da insanlarla bu konuları tartışabilmektir. İnsan 
ırkını başarılı kılan iki özellik var. Biri yarışmacı özelliği, di-
ğeri ise birlikte bir şey yapabilme yani kolektif özelliğidir. 
Yarışmacı ve kolektif özelliği arasında büyük bir asimetri 
oluşuyor o yüzden biraz daha kapsamlı bakmak gerekiyor. 
Bu yüzden bu projenin devamının olacağına inanıyorum.



Siz kendi müziğini yarat-
mış ve müziğe farklı doku-
nuşlar ile değişiklik katmış 
birisiniz. Peki sizin gibi kendi 
müziğini yaratmak isteyen in-
sanlara tavsiyeleriniz nelerdir? 

Tabi ödünsüz müzik yapa-
bilmek büyük bir şans ve çok 
zor bir şey. Hayatta birçok şey-
den feragat etmeniz gerekiyor. 
Ama tabi ki size geri dönüşü çok 
farklı boyutlarda oluyor. O yüz-
den başlarken düşündüğünüz 
şeyler farklı gelişecektir, şanslı 
veya şansız olacaksınızdır, doğ-
ru kişiler ya da yanlış kişiler ile 
karşılaşacaksınızdır yani insanın 
müzik serüveninin hayatla çok 
örtüşen bir benzerliği söz konu-
su durumda. Tabi ki bir geçmişi 
bilmeniz gerekiyor. Ustalar ne 
yapmış, bir geleneği çalışmak 
çok çok önemli ama kulaklarınız 
kadar algılarınızın da, kafanızın 
da açık olması gerekiyor. Müzik 
çok başka yerlere gitti özellikle 
40’lı senelerden sonra. İnsanlar 

sesi alıp üzerinde değişiklikler 
yaptılar ve ses değişti. Bazen 
bir geleneğin içine girdiğimizde 
diğer tarafları görmüyoruz, be-
nim burada da gözlemlediğim 
o. Bir geleneği çok iyi çalıp dün-
yada olan diğer gelişmelerden 
haberdar olmuyoruz. Kendi 
sesinizi yaratmak için kim ne 
yapmış onlara bakmak gereki-
yor. Aynı geleneğin içinde kalıp 
kendi sesinizi de yaratabilirsiniz 
ama her müzisyenin araştır-
macı olması, meraklı olması 
gerekiyor ve o çocuk sezgisel-
liğini koruması gerekiyor. Hani 
çocuklar nasıl merakından gidip 
prize elini sokuyor aynı şekilde 
bizlerinde o prize elini sokması 
ve çarpan elektriği hissetmesi 
gerekiyor biz müzisyen olarak, 
mecazi anlamda söylemek 
gerekirse durum bu. Hayatınızı 
sadece müzik ile sınırlama-
manız gerekiyor. Böylelikle bir 
şekilde kendi sesinizi kesinlikle 
bulacaksınızdır.

“MÜZİK HAKTIR SATIN ALINAMAZ”



Peki “müzik haktır satın alı-
namaz” ifadesi sizce doğru bir 
tanım mı?

Tabi ki doğrudur. Müzik haktır, 
sağlık hizmeti bir haktır. Yani eğer 
medeniyet diye bir şey kurgula-
dıysanız, insanlardan vergi gibi 
şeyler alıyorsanız bu hakkı onlara 
vermeniz gerekiyor. Öncelikle 
eğitim ve sağlık en büyük haktır o 
yüzden biz de öğrenilmiş çaresizlik 
algısı ile karşı karşıya kalıyoruz. 
Eğitimi olmayan müzik yapamaz, 
bu müzik için eğitimli kulak ge-
rekiyor gibi ifadeler doğru olmaz. 
Vermediğiniz bir şeyi insanlardan 
isteyemezsiniz. 

Yapmaya çalıştığım şey insan-
lara caz müziği sevdirmek değil. 
Benim derdim sadece algıların 
daha açık olmasını sağlamak. 
“Komşun açken sen tok yatma” 
gibi atasözlerimiz var bunlar lafta 
kalmamalı, öyle bir hayat kurgu-
lanmalı ki bu sözlerin anlamı işlev-
selliğini kazanabilsin. Örneğin kötü 

bir olayın ardından Facebook’ta 
paylaşım yapılıyor, profil fotoğrafı-
nı değiştiriyorsun görevini yapmış 
gibi hissediyorsun ama senin 
hayatında bir değişiklik olmuyor, 
bu dünya için hiçbir şey yapmamış 
oluyorsun. Ben en azından müzis-
yen olarak ne yaptım yani şöyle iyi 
böyle iyi müzisyen diye anılmak-
tan ziyade bir şey yapmış olmam 
gerekiyor. Bu projeyi buraya geti-
rip gerçekleştiriyorsam en azından 
birkaç kişinin hayatı değiştiriyorsa 
işte bir şey yapmak dediğimiz bu 
oluyor. Küçük aydınlanmalar bü-
tün için çok çok önemli. Öldükten 
sonra güzel bir iz bırakabilmek 
esas husus. Çok büyük güç veya 
para ile sağlanacak şeyler değil bu 
dediklerimiz diktiğiniz iki üç ağaç 
bile sizin ardınızdan kalan güzel 
şey. Yani demek istediğim sadece 
bahçeyi sulamaktansa, her yere 
yağmur yağdırıp kaldırım taşla-
rının arasından bile yeşilliklerin 
fışkırmasını sağlamak. 

“MÜZİK HAKTIR SATIN ALINAMAZ”

Hayatta 
birçok şeyden 

feragat etmeniz 
gerekiyor. Ama 

tabi ki size 
geri dönüşü 

çok farklı 
boyutlarda 

oluyor.
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YUNUS  
KOÇ
Özgeçmiş

1965 Rize doğumludur. İlk fotoğraf eği-
timini ortaokul birinci sınıfta almıştır. 

FOTOFORUM, İZDOF ve İFOD üyesidir. “Önce 
İnsan”, “Türkiye’den Esintiler”, “Alınteri” ve 
‘’Alınteri-2 ‘’ isimli fotoğraf albümleri yayım-
lanmıştır. Sekiz kişisel fotoğraf sergisi açmış, 
birçok karma fotoğraf sergisine katılmıştır. 
Karadeniz’den Yansımalar, Önce İnsan, Yollar 
ve Yolcular, Alın Teri, Yunus Gibi Retrospektif, 
isimli fotoğraf gösterilerini Türkiye’nin çeşitli 
illerinde gerçekleştirmiştir.

Fotoğraf Yarışmalarında Seçici Kurul Üye-
likleri yapmaktadır. Temel ve Uygulamalı İleri 
Düzey Fotoğraf Eğitimleri vermektedir. Bazı 
kurum ve kuruluşlara Fotoğraf Danışmanlığı 
Yapmaktadır.

Berrin Koç ile evlidir. Anıl adında bir oğlu 
vardır. Yaşamını İzmir’de sürdürmektedir.

İZMİR’DE YAŞAYAN

fotoğrafçılar
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Fotografik Görüş
Sanatçı topluma borçlu doğar.
Ben de bu düşünce ile; Yaşadığımız 

çağa tanıklık ederek, gelecek kuşaklara 
bir belge, kültürel miras bırakabilme 
çabası ile uzun soluklu projeler üzerinde 
çalışmalarımı sürdürmekteyim. Bu 
bağlamda, Türkiye’de kaybolmakta 
olan eski meslekler ve son ustaları 
fotoğraflamaya devam ediyorum.



Beşiktaş semtinden çok çok 
uzaklarda bir yerde, yoksul 
bir Ankara mahallesinden 

sesleniyor Orçun Masatçı ilk kitabı 
Öykülerden Kovulanlar’ da bizle-
re. Öyle ‘sesleniyor’ dediğime de 
bakmayın. Masatçı;    tıpkı o yoksul 
mahalle gibi; kıyıda köşede kalmış, 
örselenmiş, yok sayılmışların, yani 
asla keyifli bir öyküye kavuşamamış 
olanların, yani gerçek emekçilerin, 
kendi tabiriyle aralarında büyüdü-
ğü –birçoğumuzun çok yakından 
tanıdığımızı iddia ettiğimiz- ‘ma-
karnacılar’ ın, ‘kömürcüler’ in ko-
vulmuşluğunun çığlığını aktarıyor 
bizlere. Kitaptaki yazılar Ankara’dan 
İzmir’e, sonra yine Ankara’ya, bazen 
İstanbul’a sıçrasa da bir tek şey 
değişmiyor: Aslında her yerde olan 
öykülerden kovulmuş insanlar. Bu 
kimi zaman aşık bir Beşiktaşlı, kimi 
zamansa koca yaz tatilini Dünya Ku-
pası’nda Sovyetler Birliği’ni izlemeye 
ayırmış, onunla yatıp onunla kalkmış 
bir çocuk oluveriyor. Ya da arayan bir 
göz onları seçip bize aktarmanın bir 
yolunu buluyor. 

Masatçı’nın yazılarındaki dili; 
güzel olan her şeye çocuksu bir aşk-
la bağlanmış bir genci anımsatıyor 
biz okurlara. Şiirlerini arabesk bulan 
hocalara, semtlerine uğramayan 
tiyatrolara kızan, sürekli hırpalanan, 
bu nedenle bir yanı hep hırçın olan 
ama her daim çocuksu bir çabayla 
çembere dahil olmaya çabalayan o 
genç bir de bakıyor ki; çemberin dışı 
bir hayli kalabalık: Suruç’ta yitirilen 
düş yolcuları, KHK ile görevinden 
uzaklaştırılan akademisyenler, Si-

vas’ta diri diri yakılan ozanlar… 
Gerisi haklı bir mücadelenin 

içinde olmanın, boyun eğmeden, kol 
kola, yüksek sesle ‘Hayır’ diye bağı-
rırken “Bakmayın siz yıkıldı o inan-
dığınız yaşam diyenlere. Oldu ya bir 
kere o yeter. Hani ilk demlendiğinde 
çay, tutturulmuş mudur ki demi? 
Hani ilk bulunduğunda ateş anla-
şılmış mıdır değeri?” diyebilmenin 
tarifsiz mutluluğu… İşte tam da bu 
noktada Masatçı kalemin sivri ucu-
nu adaletsizliklerin kaynağına, emek 
hırsızlarına –küçükken küfrettiği 
zenginlere- savuruyor. Bunu yapar-
ken kaba bir ajitasyona sığınmıyor 
ya sırf bunun için satırlarda 
kaybolmaya değer: “(…) Dedim ya 
kimileri teslim oldu azıcık ısınmaya, 
bir öğün karnını doyurmaya ki 
kardeşimizdir bizim onlar. Biz ise 
kızdık bizi satın almaya çalışanlara 
üstümüz başımız yara, ruhumuzda 
anlatılmaz bir boşlukla bulaştık 
Komünizm denen o tatlı belaya.” 

Masatçı’nın yazılarında kul-
landığı ‘şiirsel’ dilden, bir kelimeyle 
anlattığı onlarca şeyden, tiyatro da 
edebiyat da nasibini alıyor elbette. 
Öyle çok uzaklara da gitmiyor yazar. 
Kiraz mevsimiyle Sait Faik’i, saatin 
zamanın döngü selliğiyle Ahmet 
Hamdi’yi, Rakı şişesiyle Can Yücel’i, 
tiyatronun gücüyle Haldun Taner’i 
aktarıyor okura. Okuru yormuyor 
gibi görünen bu anlatım bir yerde 
onu köşeye sıkıştırıyor. Sözgelimi 
“Yazma gayrı sosyal paylaşım site-
ne bugün Galatasaray, Fenerbahçe 
diye. Bugün günlerden isyan” deyip, 

okuyucudan bir cevap, bir reaksiyon 
bekliyor. Bunu yaparken çocuksu 
bir heyecanla bağlandığı Beşiktaş’a 
öyle bir göz kırpıyor ki, Ankara’nın 
kovulmuş bir semtinde zenginlere 
küfreden çocuğun parmak işaretini 
satırlarda görebiliyor, “En Güzel 
Beşiktaş’ın Çocukları Sever”  diyen 
duvar yazısına bakıp yazıya da, ço-
cuğa da, parmağına da gülümseye-
biliyorsunuz.   

Sokakta tiyatro yaparken, tri-
bünde tezahürat ederken, eylem-
lerde slogan atarken, meyhanede 
rakı içerken gözümüzün önüne 
gelen Masatçı, bu sefer ‘öykümsü 
yazılarıyla karşımızda: “Yani olur da 
alır okursanız bu kitabı, Ankara’nın 
o çirkin(!) mahallelerinin yoksul 
çocuğu yazdı. Her öykünün çirkini, 
her öykünün figüranı kaldık biz de 
hayatta. Çabamızın ve emeğimizin 
görünmez olması, durmadan iftiraya 
uğramamız, her saatimizin kavgayla 
geçmesi bundan belki de. Hırpalan-
dık ve hırçın büyüdük haliyle.” 

Biz Kitap’tan geçtiğimiz ay çıkan 
‘Öykülerden Kovulanlar’ da 18 güzel 
öykü-yazı bulunuyor. Kitabı sahilde 
güneşlenirken ya da yatakta uykuya 
dalarken okumayın, ziyan olmasın. 
Bir yürüyüş dönüşünde, bir tiyatro 
arasında, işe giderken, maçtan dö-
nerken… 

Bu kitabı, bazen ‘söverken’ oku-
yun derim.

BU KİTABI GÜNEŞLENİRKEN OKUMAYIN: 

ÖYKÜLERDEN
KOVULANLAR

Tugay Can

Biz Kitap’tan  
geçtiğimiz ay çıkan 

‘Öykülerden Kovulanlar’ da  
18 güzel öykü-yazı bulunuyor. 
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