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Şirket müdürünün benzini soldu-
ran Başköylülerin incir sopaları 
devlete de hukuku hatırlatmıştı.

ÖZER AKDEMİR YAZDI
J E S  Y A P I L I R S A 
I N C I R  Z E Y T I N  B I T E R

1
0

1
2

“Eğer Genel Merkezimiz takdir eder ve 
beni aday gösterirlerse, 2014’te nasıl 
Karşıyaka’da rekor kırdıysak, Büyükşe-
hir’de de tarihi bir oyla seçilirim.” 

“Gün gelecek, tarihte ilk aktörler birli-
ğinin kurulduğu bu kentte iade-i itibar 
verilecek ve kazıya başladığımız ilk gün 
söylediğimiz gibi ‘Oscar Töreni’ bir gün 
Teos’ta yapılacak.”

HÜSEYİN MUTLU AKPINAR: 
‘ A D A Y  O L S A M  T A R I H I 
O Y L A  K A Z A N I R I M ’
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TUNÇ SOYER: 
‘ T A R I H I  T A P I N A K  A Y A Ğ A 
K A L K I Y O R ’
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Bu proje, Izmir için gelecekte çizilen 
senaryonun bir parçası, o senaryo-
da sağlıksız bir kent var.

ARİF ALİ CANGI YAZDI
I Z M I R ’ E  K A R Ş I  S U Ç : 
K Ö R F E Z  G E Ç I Ş I

ÜMİT 
KARTAL
umitkartal08@gmail.com

 t @umit_kartal

Dergimizin kapağında tarihi bir figürü 
sinema perdesinde canlandıran Devrim 
Evin var...  Düşünceleri ilerici bir sanat-
çı kendisi... Dönem olarak ise, tarihi bir 
dönemeçteyiz; kesin!
Ekonomik buhran, siyasal kriz, iktidarın 
metal yorgunluğu ve biriken değişim 
özlemi... Hal böyle olunca hem İzmir 
hem de memleketin bütünü için yakla-
şan yerel seçimler yarının şekillenmesi 
bakımından fazlaca önemli.
Şimdilerde gazetemizin sayfalarını dol-
duran onlarca aktüel-politik gelişme 
oluyor. Hepsini dergiye taşıyamıyoruz. 
Ama şu temmenniyi paylaşıyoruz: Her 
şey İzmir için güzel olsun, İzmir gibi gü-
zel olsun!
Daha net bir sayı çıkacak Kasım’da...
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Basit olanı seviyorum ben, sade olanı 
seviyorum. Kordon’ da uzun ince bir 
yürüyüşü pek çok şatafatlı eğlencele-
re yeğliyorum. Bu arada, bilir misiniz, 
Cumartesi günlerini hep kendime ar-
mağan ediyorum. Ne ucuz şaraplar, ne 
deniz kenarları, ne balkon sefaları, ne 
bisiklet yolları...
Yazı yazmıyorum bir süredir, soranlar 
oldu; ki bir önceki cümlenin aynısını 
cevap olarak bizzat bulanlar oldu. Üni-
versite bitti, vize ve finallerin derdini iş 
bulabilme derdi aldı. Aslında şanslıyım 
ki mezuniyetime günler kala mezun 
olduğum bölüme ucundan kenarın-
dan teğet geçen bir iş buldum İzmir’de. 
Hem de ailem İstanbul’a taşınmamı is-
terken. Yapmadım, dedim ki kendime; 
ben bu şehri seviyorum, hem boyoz 
yemeye bile alıştım ben. Artık hamuru 
ağzıma yüzüme bulaştırmadan yiyebi-

liyorken boyozu, ne diye vazgeçeyim 
İzmir’den? Bence büyük bir başarı bu. 
Daha haşlanmış yumurta evresine ge-
çemedim ama olsun, alıştım bir kere 
bu şehre. Çok sevdim. Hem demiştim 
ya, benim aklımdan hiç çıkmayan bir 
cümle bu:
İzmir, iyi biridir.
Bunları tek tek aileme de söyledim. Zor 
oldu ama ikna ettim onları da. “Anla-
yış” denilen kelime ne büyük nimet 
insanoğlu adına, bir bilseniz. Ben 23 
yaşımda öğrendim. Bir parantez aça-
rak kameralara dönüp “buradan aile-
me selamlar!” demek istiyorum ama 
yaşam reytingi olan renkli bir yarışma 
değil nihayetinde!
Yaşam, zihni yoran uzuuun bir belge-
seldir.
İşte böylelikle kaldım İzmir de. Hafta-
sonları Karaburun’a kaçıp kafa dinledi-

İREM KARABATAK



ğim yaz günlerini de tüketip sonbaharı 
getirdim. İzmir’i seviyoruz da insanına 
ne demeli peki? Yeni taşındığım so-
kakta ruhu 10 yıl önceden kalma bir 
bakkal var. “Şaşkın Bakkal” diyoruz biz 
ona. Geçenlerde su almak için girdim 
bakkala. İçeri girince de hiç selamla-
maz he! “Ne vardı?” der sadece göz-
lüğünün altından bakarak. Yine aynı 
edayla sordu bana:
-Ne vardı
-Şey.. Bir su vardı abi. Ne kadar?
-1 lira versen yeter.
(O an ışık hızıyla aklımdan geçen dü-
şünceler: Su? 1 lira mı? Bizim bakkal-
da su niye 1 lira ulan? Su dediğin en 
fazla 75 kuruştur mahalle bakkalında! 
Ama Şaşkın da haklı canım.. Dolardı 
enflasyondu derken.. 1 lira olur tabi! )
1 lirayı vermek için elimi cebime attım. 
Hay aksi! Cebimde de hakikaten ön-

cesinden hazırlanmış gibi sadece 75 
kuruş var..
- Abi 25 kuruş eksik ama birazdan 
getiririm ben sana, istersen adımı yaz 
sen benim.
- Olur mu öyle ya?! Niye birazdan ge-
tirecekmişsin, getirme canım! Niye 
getiriyorsun? Sosyal haklarını kullan 
biraz!
- ….?
Suyu ve en önemlisi mahalle kültürü-
ne yaraşır bir hayat bilgisi dersi kap-
samında sosyal haklarımı düşünerek 
evin yolunu tuttum.
***
Bir keresinde de ev arkadaşım gitti bi-
zim Şaşkın’ a:
- Abi ekmek alabilir miyim?
-Tabi, senin kendi kararın!
-..?
***

İzmir’in insanı da biçim biçim, sevdiri-
yor kendini. Bu yüzden kaldım işte bu 
şehirde. İz Gazete’yi de, köşemi de öz-
lemişim bu arada. Uzun zaman olmuş 
yazmayalı. Hani neden yazmadığımı 
soran güzel insanlara yine köşemde 
yazarak cevap vermek istedim:
İnsan, kendisine yaklaşmadıkça asla 
çıkmaz ortaya sahici yazılar, şarkılar 
ve şiirler. Bu dünya, içten olmayan 
yazılar yazarak ortalığı kirletmenin 
çöplüğü olmasın diye bekliyorum. 
Kendime daha çok yaklaşmanın, anı-
lar biriktirmenin yani yaşamı hisset-
menin peşindeyim bir süredir.
Bu büyük bir bekleyiştir; sakın acele 
etmeyin.
Hiçbir şey için hem de. Usul usul sev-
dirsin kendini size, yaşamak.
Güzel bir gün olsun, siz de bunu iste-
yin. Ben hepimiz için istiyorum.
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‘Bizi sanat 
kurtaracak’

İzmir’in, İzmirlilerin tiyatroya bakışını 
nasıl değerlendirirsiniz? ‘APEx/ÇIKIŞ 
YOLU YOK’ oyununuz İzmir seyircisiyle 
buluşacak mı?
İzmir ülkemizin en özel şehirlerinden biri. 
Aydın, demokrat kimlikli insanlarımızın 
adeta son kertede buluştuğu nokta. Av-
rupa’nın demokrasi kültürünü diğer şe-
hirlerimize nazaran daha özümsemiş ve 
çağdaş dünyayı en yakından takip eden 
şehir. Böylesine ileri görüşlü bir şehrin sa-
nata sahip çıkması ve toplumun çağdaş 
demokrat bir seviyeye ulaşabilmesi için 
sanatın ekmek su kadar elzem bir ihtiyaç 
olduğunun farkında olması da gerekiyor 
ve İzmir de bunun farkında. Ben yalnızca 
zaman zaman turneler vesilesiyle İzmirli 
izleyicilerimizle karşılaşabiliyorum ancak 
gerek bu karşılaşmalarda gerekse İzmir de Ay
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RÖPORTAJ: 
CİHAN SAMGAR - TUĞÇE KAŞ 

Sevilen tiyatro oyuncusu Devrim Evin’le hem yeni oyunu 
‘APEx/ÇIKIŞ YOLU YOK’u hem de geleceğe dair planlarını ko-
nuştuk. Londra’da da seyirciyle buluşan ‘APEx/ÇIKIŞ YOLU 
YOK’ adlı oyunuyla İzmir’de de sahneye çıkacağını belirten 
Evin İzmir’i “Avrupa’nın demokrasi kültürünü diğer şehirleri-
mize nazaran daha özümsemiş ve çağdaş dünyayı en yakın-
dan takip eden şehir” diye tanımlıyor.

İşte Devrim Evin ile yaptığımız keyifli söyleşi:

Devrim Evin
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Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

tetur adipiscing elit. Praesent ac tin-

cidunt lacus, vel commodo neque. 

Nam vitae leo quis purus sodales di-

ctum non et nisl. ex aat, sapien ipsum 

posuere sit amet ullamcorper velit 

nisl nec nibh.

consequat eros quis, porta est. Viva-

mus augue sem, posuere eu egestas 

vitae, gravida Ut ac libero quis augue 

tristique varius. Nulla mattis, odio 

aliquet egestas placerat Vestibulum 

ante ipsum primis in faucibus orci 

luctus et ultrices ac turpis eros quis, 

porta est. augue sem.

Tulputate rhoncus lorem. Nunc 

gravida aliquam felis, at efficitur enim 

sodales quis. Aliquam consequat ves-

tibulum augue in aliquet. Aliquam 

in fermentum urna. Quisque id odio 

dictum, varius sem eget, sollicitudin 

nisi. Sed eleifend sapien dolor, vel ac-

cumsan ligula malesuada eget. n hac 

habitasse platea dictumst. In hac ha-

bitasse platea dictumst. Vestibulum 

ante ipsum primis in faucibus orci 

luctus Aliquam non nunc non lacus 

facilisis bibendum. Phasellus ut purus 

vulputate, egestas eros sed, molestie 

urna. Pellentesque a ultricies tortor.

Nunc accumsan, risus non placerat 

feugiat, tellus purus suscipit risus, 

sed egestas lacus sem mollis leo. Ae-

nean accumsan vitae nunc vitae pla-

cerat.  non, sollicitudin magna. Ut id 

bibendum libero.

Nunc accumsan, risus non placerat 

feugiat, tellus purus suscipit risus, 

sed egestas lacus sem mollis leo. Ae-

nean accumsan vitae nunc vitae pla-

cerat.  non, sollicitudin magna. Ut id 

bibendum libero.

The New
Magazine Design

2019

24/7 ONLİNE

Aenean porta leo at sem-

per egestas. Ut luctus var-

ius. Suspendisse leo libe-

ro, malesuada eu vehicula 

nec, iaculis sed libero lo-

rem. 

05
Aliquam Amcorperend
Sapien quat Dolor.
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yaşayan farklı disiplinlerden sanat-
çı arkadaşlarımla sohbetlerimde 
bu bahsettiğim özellikleri özümse-
miş bir şehir olduğunu da gözlem-
liyorum.  Ve APEx/ÇIKIŞ YOLU YOK 
oyunumu İzmirli seyircilerimizle bu 
sezon birkaç kez buluşturmayı dü-
şünüyorum. 

‘APEx/ÇIKIŞ YOLU YOK’ 
oyununun altında yatan 
mesajlar kutuplaşmalar ve 
ötekileştirmeler üzerine, bu 
durumu şuan Türkiye’nin içinde 
bulunduğu durumla birlikte nasıl 
yorumlarsınız?
Yalnızca ülkemizde değil tüm dün-
yada çok daha sert hissedilen bir 
ayrışma, kutuplaşma, ötekileştir-
me girdabına girdik. Sistem bu ay-
rıştırma ve kutuplaştırma ile yerini 
sağlamlaştıran siyasi figürleri ön 
planda tutarken, barışçıl çığlıklara 
tahammül edemez halde baskıyı 
arttırdı.  Bizim gibi az gelişmiş ülke-
lerde, demokrasiyi tam manasıyla 
yönetim biçimine oturtamamış ül-
kelerde ise çok daha sert yaşanıyor 
bu süreç. Savaştan ülkesini terk et-
mek zorunda kalan insanlara karşı 
hamaset ile yaklaşan ve duvarlar 
ören bir ‘Avrupa’ da cabası.  ‘APEx/
ÇIKIŞ YOLU YOK’ tam da bu mese-
leye odaklanarak oluşan bir sahne 
projesi.

24 Haziran’da göçmen sorununu 
anlattığınız  ‘APEx/ÇIKIŞ YOLU 
YOK’ adlı oyununuz Londra’da 
seyirci karşısına çıktı. Geri 
dönüşler nasıl oldu? 
Londra’da oyunu, çoğunlukla farklı 
ülkelerden göçmüş insanların ya-
şadığı kuzey Londra’daki Millfield 
Tiyatrosu’nda oynadım ve insanla-
rın kendi hikâyelerini böyle bir açı-
dan bakarak izlemekten ve yeniden 
sorgulamalar yapmaktan memnun 
kaldıklarını gözlemledim. Gelen 
tepkiler bu yöndeydi. Farklı, alışık 
olunmayan ama derin etkileşim 
bırakabilen geri dönüşümler aldım.

Ayrıca prömiyerini Van’da 
yaptınız. Adana’da da sahnelendi. 
Bu iki şehri tercih etmenizin özel 
bir nedeni var mı ve tepkiler 
nasıldı? Bunlarla beraber yurtiçi 
ve yurtdışı projelerinizden de 
bahsedebilir misiniz? 
Van çocukluğumun 4 yılının geç-
tiği, Adana ise sanat yaşamımın 
13 yılının geçtiği kentler. Ve bu iki 
kent ülkemizde bir sanat etkinliği 
yapılınca ilk akla gelen yerler değil 
maalesef. Bu anlamda da bir öte-
kileştirme var. Madem öyle ben de 
İngiltere’de provasını tamamladı-
ğım eseri ilk buralarda oynayayım 
ve aynı zamanda kendi geçmişime 
de bir selam çakayım istedim. 

Oyunu, Eylül ayı itibariyle Anadolu 
ve Avrupa turneleriyle birçok se-
yircimizle buluşturmaya devam 
edeceğim bu sezon. Aynı zaman-
da İstanbul Devlet Tiyatrosu’ndaki 
görevim de devam ediyor. Orada 
da bu sezon bir oyunum olacak sa-
nırım. Bunun dışında son olarak 7 
Şubat ‘ta Manchester’da ilk göste-
rimini yapan son filmim The Scar’in 
Avrupa festivalleri yolculuğu sü-
recek. Televizyon ile ilgili ise bazı 
görüşmeler yapıyorum ve içime 
sinen bir şey olursa bu sezon TV’de 
de bir şey yapabilirim. Yaklaşık 4,5 
senedir ekran için Türkiye’de bir işin 
içinde bulunmadım. 

Son olarak Karaburun’daki 
Köyde Festival’e katıldınız. Bu 
buluşmadan bahsedebilir misiniz? 
Gözlemleriniz nelerdir?
Karaburun’da düzenlenen Köyde 
Festival’in 2.si idi bu sene. Baş-
ta Ezgi Serim olmak üzere emeği 
geçen herkesi kutluyorum. Muh-
teşem bir fikir ve aynı muhteşem-
likte de buluşma gerçekleşti. Ben 
de elimden geldiğince katkı suna-
bildiysem ne güzel. Onur duyarım. 
Umuyorum bu festival Anado-
lu’nun tüm köylerine yayılır. Çünkü 
bizi sanat kurtaracak. Geri kalmış 
zihniyetle mücadelenin yegâne ışı-
ğı sanat.
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Olten çatısı altında yer alan 
Quartet Grubu sanatçılarıyla; 
Gülce Karagözcük (keman), 
Ercan Atasoy (viyola), Beste 
Başcı (viyalonsel)  ve Eren  
Kuştan (keman)  ile keyifli bir 
söyleşi gerçekleştirdik.

İzmir’in sevilen müzik grubu
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Olten Qartet, İzmir’de Haziran 
2013’de Ceyhan ve Fatma Olten 
tarafından bir farkındalık projesi 
olarak Akgün Çavuş koordina-
törlüğünde gerçekleştirilen Ol-
ten Filarmoni Orkestrası’nın yaylı 
çalgılar grup şeflerinin bir araya 
gelerek oluşturdukları bir oda 
müziği grubu.  Çocukluk arka-
daşları olan Olten Quartet Gru-
bu sanatçılarından Beste Başçı 
bu çatı altında birleşmelerinden 
şöyle bahsetti: “Biz çocukluktan 
beri arkadaşız. 2013 yılında ilk 
sezonumuzu yaptık. Sosyal so-
rumluluk projesi olarak başladı. 
Ortak amacımız düzgün bir mü-
zik eğitimini sadece çocuklara 
değil her yaştan insana aşıla-
mak. Olten çatısında buluştuğu-
muz için, Fatma ve Ceyhan Olten, 

Akgün Çavuş ile birlikte müzik 
adına ortak bir şeyler yapmaktan 
çok mutluyuz. Kaliteli bir dinleyi-
ci kitlesine ihtiyacımız var. Olten 
ailesi olarak hedeflerimiz, müzi-
ğin evrensel dili ve aydınlık yüzü 
ile bizleri tanıştırabilecek sanatçı 
gençlere istihdam sağlayıp onla-
ra kendilerini ifade edebilecek bir 
platform oluşturmak istiyoruz.”

SOSYAL SORUMLULUK ODAKLI 
MÜZİK ANLAYIŞI
Aynı zamanda Olten Filarmoni 
Sanat Okulu’nda öğretmen ola-
rak da görev yapan Olten Quartet 
üyeleri, sosyal sorumluluk proje-
leri dahilinde üniversite, hastane, 
yaşlı yurdu, ÇYDD, rotary gibi sivil 
toplum kuruluşları yararına ver-
diği konserlerin yanı sıra gerçek-
leştirdiği başarılı salon konserleri 

ile yurtiçi ve yurtdışında büyük 
beğeni topladı. Köy okullarında 
da konser verdiklerini söyleyen 
Gülce Karagözcük, klasik müziğin 
ulaşılmadığı yerlerde de bu mü-
ziği sunmaya gayret ettiklerini 
belirtti. Eğitim konserlerinde ekip 
olarak gittiklerini söyleyen Beste 
Başcı, “Okula gittiğimiz zaman 
daha farklı konsepte gidiyoruz. 
Orkestra olarakta eğitim kon-
serleri yapıyoruz. Ünlü solistler 
geliyor. Bu anlamda okullardan 
bize tekrar geri dönüşler oluyor.”  
dedi.

“DİNLEYİCİ BİZE İNANIYOR”
İzmir dinleyicisinin Quartet 
grubuna inanması ve destek-
lemesinden mutlu olduklarını 
vurgulayan Gülce Karagözcük, 
“Farklı şehirlerde konserler veri-
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Tom Hardy

The Real Thing

Jake Gyllenhaal

Duis vulputate rhoncus lorem. Nunc gravida 

aliquam felis, at effi  citur enim sodales quis. 

Aliquam consequat vestibulum augue in aliqu-

et. Aliquam in fermentum urna. Quisque id odio 

dictum, varius sem eget, sollicitudin nisi. Sed 

eleifend sapien dolor, vel accumsan ligula ma-

lesuada eget. Sed tristique massa sit amet dui 

congue, a ullamcorper dui.

In hac habitasse platea dictumst. In hac habiere 

cubilia Curae; Aliquam non nunc non lacus cinia 

vehicula. Donec placerat nisi purus, et dignissim 

leo pharetra in. 
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eleifend sapien dolor, vel accumsan ligula ma-

lesuada eget. Sed tristique massa sit amet dui 

congue, a ullamcorper dui.

In hac habitasse platea dictumst. In hac habiere 

cubilia Curae; Aliquam non nunc non lacus cinia 

vehicula. Donec placerat nisi purus, et dignissim 

leo pharetra in. 

Duis vulputate rhoncus lorem. Nunc gravida 

aliquam felis, at effi  citur enim sodales quis. 

Aliquam consequat vestibulum augue in aliqu-

et. Aliquam in fermentum urna. Quisque id odio 

dictum, varius sem eget, sollicitudin nisi. Sed 

eleifend sapien dolor, vel accumsan ligula ma-

lesuada eget. Sed tristique massa sit amet dui 
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OLTEN 
QUARTET

yoruz. Bizim için hepsi güzel ve anlam-
lıydı. Ama ne yazık ki İzmir’de çok fazla 
kültürel etkinlik ve konser olmamasına 
rağmen 4 yıldır bir hareketlilik var. Bi-
zim orkestramızın her konseri Adnan 
Saygun Sanat Merkezi’nde oluyor. 1200 
kişilik salonda her konserimiz dolu geçi-
yor. Bu sene en çok kombine satışlarının 
olduğu sezonu yaşadık. Bu durum bizim 
için kıymetli. Bir süreden sonra izleyi-
ci sizin yaptığınız işe inanıyor. Vaktinin 
kaliteli geçeceğini görünce artık sorgu-
lamadan geliyorlar.” dedi.

“YURTDIŞINDA AKTİF OLMAK 
İSTİYORUZ”
Olten Quartet ekibi aktif olarak yurtdı-
şındaki festival ve konserlere katılmak 
istediklerini belirten Beste Başcı şu de-
ğerlendirmede bulundu; “Müzik dünyası 
global ve büyük alan. Sonu olmadığı için 
bizler de iyilerle karşılaşmak istiyoruz. 
Daha iyi gruplarla çalışmak için de, et-
kileşim içerisinde olmak istiyoruz. He-
defimiz bu anlamda yurtdışında daha 
çok sosyal sorumluluk projesi olsun. Her 
zaman yaşadığımız ülkeye ne katabiliriz 
düşüncesindeyiz. Bu anlamda da arka-
mızda iyi bir destek var. Quartet ekibi 
olarak şanslıyız.” 

Music Learning Theory’nin Türkiye’deki 
ilk eğitmenlerinden olduklarını söyleyen 
Beste Başçı, “M.L.T, ilk defa Türkiye’de 

yapılan 0-6 yaş ve üstü çocuklarla ens-
trüman eğitimiyle ilgili bir eğitim olacak. 
İlk defa Olten Audition Enstitüsü Milo-
na’daki Enstitüsüyle birlik oldu ve bizler 
3 yıldır eğitim alıyoruz. Onların ilk eğit-
menleriydik ve sınavları geçerek başarılı 
olduk.” dedi.

“HERKESE HİTAP EDİYORUZ”
Quartet grubu olarak halkın kafasındaki 
klasik müzik anlayışının dışında oldukla-
rını söyleyen Gülce Karagözcük, ”Türki-
ye’de tamamen popüler kültür var ve kla-
sik müziği sevdirmek oldukça zor. Bizim 
orkestramızın çeken tarafı sadece klasik 
kısmı ağır basmıyor. İzleyiciye de hitap 
etmemiz gerekiyor. Onların bir noktada 
dikkatini çekersek, bizim için artıdır. Bu 
fikirle 5 yıldır ilerliyoruz.”Konuyla ilgili 
Ercan Atasoy şunları da ekledi: “Konser 
planlamalarımız hem bizim halkımıza 
yakın, onlara hitap edecek müzikler yer 
alıyor. Hem de klasik müziğe ilgi duyan 
insanları kapsıyor. Bütünüyle düşünül-
düğünde farklı bir konsept ortaya çıkı-
yor.” değerlendirmesinde bulundu.

“ÇOCUKLARINIZLA BİRLİKTE 
DİNLEYİN”
Çocukların müziğe yönlendirilmesinde 
en büyük etkenin aileleri olduğunu söy-
leyen Beste Başcı, ”Öncelikle çocuklar 
buraya geldiklerinde bizler onlara rol 
modeliz. Okulda sürekli müzik var ve 
konserlerimiz oluyor. Aynı zamanda 

bizleri sahnede izlediklerinde onlar için 
motive edici oluyor. Bir şekilde bu işi de-
vam ettirmek istiyorlar. Onları ilk teşvik 
eden de aileleri oluyor. Ama devamlılığı 
ortam ve öğretmenleri sağlıyor. Müzik 
sevgisi çocukluktan başlayan bir süreç. 
Çocuklar ileride dinledikleri müziklerin 
tınılarını arıyorlar ve denemek istiyorlar. 
Bunun içinde olabildiğince konserleri-
mize gelip, o ortamı görsünler. Ayrıca 
konserlerimizde interaktif olarak konu-
şuyoruz. Çaldığımız eserleri açıklıyoruz. 
Seyirci bunu bilmek istiyor.” dedi.

Olten Filarmoni Orkestrası’nın açılış 
konserleri 17 Ekim Çarşamba günü Ad-
nan Saygun Sanat Merkezinde seyirci-
siyle buluşacak.

Başlangıcından bugüne bir çok konser 
ve festivalde yer alan  Olten Quartet 
, İzmir, Eskişehir, Ankara’da yaptıkları 
konserlerin yanı sıra ; 2015 yılı Ağustos 
ayında birincisi düzenlenen Eklisia Oda 
Müziği festivalinde ve 11. D-Marin Tur-
gutreis Uluslararası Müzik Festivali’nde 
Fazıl Say’ın ‘Sait Faik’ eserinde Fazıl 
Say ile aynı sahneyi paylaşmıştır. Hazi-
ran 2018’de 22. Uluslararası Bellapais 
Müzik Festivali, 5. AIMA Ayvalık Müzik 
Festivali, 14.Bodrum Müzik Festivali’ne 
katılan Olten Quartet ardından 2. Eğirdir 
Oda Müziği Yarışması’nda Birincilik ödü-
lü almıştır.
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ÖZER AKDEMİR

Hafifçe esen rüzgâr yere düşmüş 
incir yapraklarını havalandırıp az 
ötede akan çayın üzerine bırakırken, 
yüz yıllık bir çınarın gövdesine 
yaslanıp yorgunluk atıyordu Elif. 
Çayın tatlı şırıltısını dinlerken içi 
geçti. Oracıkta, usulcana gövdesine 
sokulup göz kapaklarını ağırlaştıran, 
yelin dağıttığı yaprakların hışırtısını, 
suyun akışını, ağaç dallarındaki kuş 
cıvıltılarını birer ninniye dönüştüren 
seslerin içerisinde olduğu yerde 
uyudu kaldı. Saçının belikleri 
eşarbının arasından omuzlarına 
düşmüştü. Her nefes alışta inip çıkan 
göğsünün üzerinde kırmızı bir uğur 
böceği yukarıya, boynuna doğru 
tırmanıyordu.

Uyandığında şaşkınlıkla etrafına 
bakındı. Kısa bir süre nerede 
olduğunu, zamanı anlamaya çalıştı. 
Boynundan yanağına kadar tırmanan 
uğur böceği ile göz göze gelince 
çayın yanında oturduğu aklına geldi. 
Uğur böceğini incitmemeye dikkat 
ederek parmakları arasında alıp 
diğer elinin avuç içine koydu. Bir 
süre gülümseyerek hareketlerini 
izlediği böceği yanı başındaki bir su 
teresi demetine doğru üfleyip ayağa 
kalktı. Derenin kenarındaki melengiç, 
çınar, söğüt ve kestane ağaçlarının 
gölgesinden az ötedeki bahçesine 
doğru yürüdü. İşi yarılanmamıştı bile. 
Bahçedeki incirler toplanmak için 
kendisini bekliyordu.

Gün daha Aydın dağlarından yüzünü 
göstermeden köyden yürüyerek 
incir bahçesine geliyordu Elif. Eşini 
birkaç yıl önce, “kötü hastalık”tan 
erkenden kaybetmişti. Bir oğlu 
Aydın’da üniversitede okuyordu. 
Bütün işler onun üzerindeydi yani. 

Evin hem anası, hem babası, tek 
ekmek getireniydi. Kendi anne 
babası yaşasa, arkasında dağlar 
varmış gibi güçlü hissederdi ama 
onlar da çok uzun zaman önce göçüp 
gitmişlerdi bu dünyadan. Bir bacısı 
ve ağabeyi ise ancak kendi dertleri 
ile uğraşabiliyor, hayatın hayı huyu 
içerisinde onun sıkıntılarının farkına 
bile varmıyorlardı. Yine de ömürleri 
uzun olsun, Allah eksikliklerini 
göstermesin diye düşünürdü hep.

Eğri, ucunda kanca gibi bir budağı 
bulunan pınar ağacından yaptığı 
ince uzun sopa ile dalları kendine 
çekip incirleri toplarken hiçbir dalı, 
filizi, yaprağı örselememeye çalışırdı 
hep. Balları kıçlarından damlayan 
sarı lop incirlerin tatlı yumuşaklığını 
parmaklarının arasında duyumsadı 
mıydı, elini alışkın bir hareketle 
kıvırıp, inciri çekip alırdı. Eldiven 
takmazdı incir toplarken Elif. İncirin 
olgunlaşıp olgunlaşmadığının en 
iyi çıplak parmaklarla dokununca 
anlaşıldığını düşünürdü. Onun bir 
bebek teni gibi yumuşacık tenini, 
kabuğundaki ince ayvacık tüylerini 
okşamaya doyamazdı.

Artık, sakalı bıyığı terlemeye 
başlayan bir delikanlı olan oğlunun 
tam da incir zamanı üniversiteden bir 
iki arkadaşının peşi sıra Kuşadası’ya 
tatile gitmesine biraz canı sıkılmıştı 
Elifin ama yine de güler yüzle uğurladı 
oğlunu. “Ana, iki güne gelirim” diyen 
oğlunu beklemedi, olgunlaştığında 
toplamazsan küserdi incir. Yağacak 
zamansız bir yağmur tüm emeklerini 
zebil ederdi.

Son yıllarda yağmurlar köylülerin 
kâbusu olmuştu adeta. Çocukluğunda 

Şirket 
müdürünün 

benzini 
solduran 

Başköylülerin 
incir sopaları 

devlete de 
hukuku 

hatırlatmıştı.
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bereket diye altında el ele tutuşup 
maniler söyledikleri yağmurların incir 
mevsimi yağmaması için dua ediyordu 
artık herkes. “Bu yağan yağmur 
değil, dert” demişti komşusu Hanife 
teyze. Yetmişine merdiven dayamış 
güngörmüş, mürüvvet sürmüş bu 
ihtiyar kadın her şeyin geçen zamanla 
birlikte her geçen gün daha da kötüye 
gittiğine inanırdı. Geçmişi hep özlemle 
anar, anılarından bulup çıkardığı 
insanları, çiçekleri, kuşları, olayları 
anlatmaya doyamazdı. Taşları bile, 
incir ağaçlarını bile, elini, yüzünü, 
ömrünü bile eskiten zaman iki şeye 
dokunmamıştı; cam gibi berraktı anıları 
ve zeytin yeşili gözleri genç kızlığındaki 
kadar canlı, parlaktı.

***
Köylüler, meydanındaki kahvede çay 
içerlerken gelen haberi konuşuyorlardı. 
Köyün Tire tarafından girişine, belki 
bir kilometre bile uzak olmayan 
bir yere jeotermal santrali için izin 
çıkmıştı. “Germencik kuş uçuşu 20 
kilometre buraya. Oradaki JES’lerin 
etkileri nedeniyle 3-4 yıldır incirlerimiz 

verimsiz, hasta” dedi muhtar, “Buna izin 
verirsek bizim işimiz biter arkadaşlar”. 
“Birlik olursak yaptırmayız” diye 
konuştu Sami.

Ertesi gün meydanda toplandı köylüler. 
Civar komşu köylerden de gelenler 
vardı. Kadınlar önce geriden geriden 
baktılar köy meydanındaki topluluğa 
sonra onlar da sokuldular kalabalığın 
arasına. Her sözü alan “JES yapılırsa 
incir, zeytin biter” dedi. Gençler, 
çocuklar, “Bizim geleceğimiz incir”, 
kadınlar “Bizi çiğnemeden bu JES’i 
buraya yaptırmayız” diyorlardı.

***
Bahçesindeki son incirleri toplarken 
gürültüyü duydu Elif. Bir uğultu 
geliyordu, arı oğullaması, bir kayanın 
oluğundan gürleyen su sesi gibi. İncir 
sopasını kavrayıp seslerin geldiği yere 
yürüdü hızlı hızlı. Köylüler yine JES 
yapılmak istenen yere giden yolda 
birikmişti. Yüzlerce köylü vardı yolun 
üzerinde, daha da geliyorlardı. Başka 
köylerden de gelenler olduğunu gördü 
Elif, komşu köylerden kadınlar, erkekler.

Kadınların kümelendiği yere doğru gitti. 
Ortalarında beti benzi kül gibi olmuş, 
üstü başı toz toprak içerisinde bir adam 
vardı. Korkudan titreyen adama acıdı, 
ama çabuk geçti bu.  Yeniden bir öfke 
kabardı içinde. “Utanmadan bir de 
şoförüm diyor, daha geçen geldiğinde 
müdürdü bu. Gelme demedik mi sana” 
diye söyleniyordu kadınlar. Bir ellerinde 
hayıttan, pinar ağaçlarından yapılmış, 
sırım gibi incir sopaları vardı. Bir elleri 
bellerindeydi. Yavrusunu almaya gelmiş 
alıcı kuşa karşı durur gibi dikilmişlerdi 
şirket müdürünün karşısında. Elif, kınalı 
elleriyle sıkıca kavradı incir sopasını. 
Öfkesi menevişlendi çakır gözlerinde...  

***
Bu yazının yazıldığı gün Tire Kaymakamı 
Başköy’de yapılmak istenen JES’e 
bölgenin tarım arazisi olduğu 
gerekçesiyle izin verilmediğine dair 
bir açıklama yaptı. Şirket müdürünün 
benzini solduran Başköylülerin 
incir sopaları devlete de hukuku 
hatırlatmıştı.
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Eylül ayının son haftası, tropikal fırtına 
haberleri ile yatıp kalktık. Orta Akdeniz 
üzerinde oluşan tropikal fırtınanın pazar 
günü Ege kıyılarına ulaşacağı, fırtınanı 
saatte 120 kilometreye, yağışın da met-
rekarede 100 kilogramın üzerine çıkabi-
leceği, fırtına ve yağışın en çok İzmir’de 
etkili olmasının beklendiği uyarıları ya-
pıldı. Valilik ve Büyükşehir genelgeler 
yayınladı, personelin izinlerinin kaldırıl-
dığını açıkladı, kendimizce önlemler al-
maya kalkıştık. 

Bu yazı kaleme alındığı 30 Eylül Pazar 
günü fırtına İzmir’e henüz uğramamıştı, 
şimdi tropik fırtınanın (Kırbaç Kasırgası) 
hareket yönünün değiştiği, Mora Yarı-
madası’ndan Ege Denizi üzerine kadar 
gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak 
kuzeye yöneleceği tahminleri bildiriliyor. 
Fırtına İzmir’i etkiler ya da bu sefer teğet 
geçer, ne olursa olsun, haberi bile yetti 
epeyce korku yaşattı. 

İzmir bu kasırgayı ucuz atlatacak belki 
ama, küresel iklim değişikliği nedeniy-
le benzer doğa olayları son olmayacak. 
Ocak ayında yaşananları anımsayalım; 
18 Ocak Perşembe sabahı İzmir şiddetli 
yağmur ve fırtınayla uyandı, Körfez taş-
tı, dalga boyu 4 metreye kadar yüksel-
di, denizden doldurulan yerler, Kordon 
Boyu, Gündoğdu Meydanı sular altında 
kaldı, caddeler dereye döndü. 

Yaşananlar üzerine bilim insanları Kör-
fez’e dair önerilerde bulundular. Bunun 
gibi; İzmir’in yaşayacağı her olağanüstü 
doğa olayı İzmir Körfezi’ni, kıyılarını çok 

yakından ilgilendirdiği için yazıya “Kırbaç 
Kasırgası” ile başladım.

LÜZUMSUZ PROJE;
Körfez Geçiş Projesini; ilk kez eski Ulaş-
tırma Bakanı ve Türkiye’nin son Baş-
bakanı, şimdinin TBMM Başkanı olan 
Binali Yıldırım’dan duymuştuk. Binali 
Yıldırım’ın 2014 Yerel Seçimleri öncesin-
de; İzmir’e başkan olabilmek için orta-
ya attığı 35 projesinden birisiydi. Proje, 
Körfez üzerinde 12 km otoyol, 16 km 
raylı sistem olarak öngörülen, kuzey-
de 4.2 km ayaklar üzerinde köprü, 800 
metre yapay ada ve 1.8 km batırma tüp 
geçişten oluşuyor. Binali Yıldırım’a İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ka-
zandırmadı ama projeden vazgeçilmedi. 

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlü-
ğü’nün web sayfasında 04.04.2017 ta-
rihinde yapılan duyuruyla projeye Çev-
resel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu 
kararının verildiği duyuruldu. Projenin 
adı; “İzmir ili Balçova, Çiğli, Narlıdere, 
Karşıyaka ilçesi, Üçkuyular mahallesi, 
Çiğli 2. Ana Jet Üssü, Sahilevler Mahal-
lesi ve Mavişehir Mahallesi mevkiindeki 
T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılması planlanan İzmir 
Körfez Geçişi (Otoyol ve Raylı Sistem 
Dahil) projesi” olarak adlandırılmıştı. 
Bu idari işleme karşı, Ege Çevre ve Kül-
tür Platformu (EGEÇEP), Doğa Derneği 
ve 85 İzmirli ile Türk Mimar Mühendis 
Odaları Birliği (TMMOB) tarafından dava 
açıldı. Yapılan yargılamada 1Mart 2018 
tarihinde köprü ve tünelin inşa edileceği 

Körfez kesiminde ve projenin karadaki 
güzergahında keşif yapıldı. Keşif sonun-
da bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 
raporda; “...ÇED Raporu ve eklerinin; 
arkeolojik açıdan, su ürünleri ve balık-
çılık yönünden ve deniz dibinde (bentik) 
yaşayan canlılar yönünden herhangi bir 
olumsuz bir etkisinin olmayacağı so-
nucuna ulaşılmış olmakla birlikte; ÇED 
Raporu ve eklerinin bütündeki eksiklik-
leri göz önünde bulundurularak uygun 
olmadığı...”görüş ve kanaati belirtildi. 
Bunun üzerine davayı gören İzmir 3.İda-
re Mahkemesi; 27 Temmuz 2018 tari-
hinde yürütmeyi durdurma kararı verdi.  
Mahkeme kararında, projenin kamu ya-
rarına olmadığına dair çok geniş değer-
lendirmeler yer alıyor, küçük bir bölüm 
aktarmak gerekirse; “Projesinin il ya da 
bölge düzeyinde bir planın stratejisi ola-
rak üretilmemiş olması nedeniyle plan-
lama ilke ve esaslarına uygun olmadığı, 
projenin kuzey aksının çok önemli bir 
doğa koruma alanı içerisinden geçtiği, 
bölgede uluslararası sözleşmelerle ko-
ruma altına alınmış alanların ve farklı 
koruma statülerinin bulunduğu, güzer-
gahın güney bölümünde de tescil altına 
alınmış koruma statülerinin ve koru-
nacak tarım alanı olarak belirlenmiş bir 
kent bölgesinin yer aldığı...” deniliyor. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ne yapıldı-
ğını açıklama gereği duymadan, “kararın 
gereğinin yerine getirildiği”ni bildirdi. 
Davanın 17 Ekim Çarşamba günü saat 
10’da duruşması var. Duruşmadan son-
ra dava bitecek, dosyanın şu anki haliyle 
projeye verilen ÇED olumlu kararının ip-



taline karar verilmesi bekleniyor, ancak 
bu beklentimiz, projenin gündemden 
düştüğü anlamına gelmesin. Ekonomik 
krize rağmen Ankara’daki merkezi yöne-
tim projeden halen vazgeçmiş değil, bu 
durum, mahkemenin verdiği yürütmeyi 
durdurma ve dava sonunda vereceği ip-
tal kararlarının çöpe atılma riski olduğu-
nu gösteriyor. 

KOCAOĞLU KÖTÜ SINAV VERİYOR;
Projeyi temelli gündemden çıkartacak 
olan yegane gücün İzmirlilerin duruşu 
ve demokratik tepkisi olabileceği görü-
lüyor. Bu konuda İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi, kurumsal olmasa da Başkanının 
aldığı tavır ve konuşmalarıyla iyi sınav 
vermedi. Dava dosyasına Büyükşehir 
Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliği’nde ge-
len yazıda;“Projenin güzergahının kuzey 
kısmının, 1.derece doğal sit alanı, sulak 
alan bölge sınırı,sulak alan mutlak ko-
ruma bölge sınır, sulak alan ekolojik et-
kilenme bölge sınırı, sulak alan tampon 
bölge sınırı içerinde yer aldığı, güney 
kısmının da İnciraltı Turizm Merkezi”nde 
turizm tesis alanı ,günübirlik alan, tarım 
arazisi, Bölge Parkı Büyük Kentsel Yeşil 
Alan, kullanım kararı getirilen bölgede 1. 
ve 3. Derece doğal sit kapsamında kaldı-
ğı...” belirtiliyor.  

Bunun yanı sıra  İzmir’i 2030’lu yıllara 
hazırlamak için yapılan  ‘Ulaşım Mas-
ter Planı’nda Körfez Geçişi Projesine 
yer verilmedi. Bu iki somut duruş, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez Geçişi 
Projesi’ne olumlu yaklaşmadığını göste-
riyor. Ancak İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu zaman zaman 
yaptığı açıklamalarla, Büyükşehir Bele-
diyesi’nin duruşunu zayıflatıyor. Sayın 
Kocaoğlu’nun en son çıkışı Mahkemenin 
yürütmeyi durdurma kararından sonra 

oldu. Mahkeme kararının uygulanması-
nı isteyeceği yerde, tam tersine “Körfez 
Geçişi yapılsın diye diye ağzımda tüy bit-
ti” diye tepki gösterdi, bununla da kal-
madı; “Hükümetin eli de kolu da benden 
uzun, yetkileri daha fazla, Master planı-
mızda yoksa, Karayolları’nın master pla-
nına girer”  şeklinde Mahkeme kararının 
arkasından dolanma yolunu gösterme-
ye kalkıştı.

İZMİR SEÇİMİNİ YAPMALI;
İzmir, en batıda verimli tarım toprakla-
rıyla yüzyıllar boyunca Anadolu üzerin-
den gelen uzak ve Ortadoğu bağlantılı 
uzun mesafe kervan ticaret yollarının 
son durağı olan bir liman kenti. Liman 
kenti niteliği körfezi daha önemli kılı-
yor, Körfez İzmir’in bugünü ve geleceği-
ne ilişkin hayatının ayrılmaz bir unsuru. 
İzmir coğrafyasının verdiği olanaklarla, 
uygarlık birikimini yaratmış güçlü bir 
simge kenttir. İzmir’in simgelerinden 
olan körfezi tünel ve köprü çılgınlığını 
değil, korunarak körfez olarak yararlan-
mayı bekliyor. 

Diğer yandan İzmir, dünyada ender bu-
lunan bir delta ile iç içe, Gediz deltasında 
geçtiğimiz sene yaklaşık 20 bin çift fla-
mingo kuluçkaya yattı, projenin yapıla-
cağı bölgenin önemli bir kısmı deltada 
üreyen flamingoların beslenme alanın-
da, yani Körfez Geçiş Projesi Gediz Del-
tası’nı öldürecek.

Körfez Geçişi Projesi, İzmir için gele-
cekte çizilen senaryonun bir parçası, 
o senaryoda doğal yapısından gitgide 
uzaklaşan, ekolojik değerlerini kaybe-
den, betonlaşmaya teslim edilmiş, parça 
parça plan değişiklikleri ile yüksek rant 
artışlarının önü açılan, kıyılarını betona 
teslim eden rant talanı altında sağlıksız 
bir kent var.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
geçen yıl toplanan Uluslararası Şehir 
ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi’nde 
‘İstanbul’a ihanet ettik, bundan ben 
de sorumluyum’ demişti . Bundan yola 
çıkılarak, Körfez Geçişi projesi de ka-
muoyunda “İzmir’e ihanet” olarak nite-
lendirilmeye başlandı. Ben “kent suçu” 
demek istiyorum. Kent suçu; Ceza, Çev-
re, İmar, Belediye, Kıyı, Orman, Boğaziçi 
Kanunları gibi birçok kanunda tanımla-
nan kente karşı işlenen yasadışı eylem-
ler için kullanılan yeni bir kavram. Körfez 
Geçişi Projesi’nin hukuka aykırı olduğu 
Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdur-
ma kararı ile kanıtlanmış durumda, doğ-
rudan kente dair bir hukuksuzluk oldu-
ğundan, projenin uygulanması halinde 
kent suçu oluşacağı aşikar.

Şimdi İzmirlilerin bir seçim yapması ge-
rekiyor; kimilerinin kısa vadeli ekonomik 
ve siyasi rant hesaplarına sessiz kalmak 
ya da İzmir’e karşı işlenmek istenilen 
kent suçuna karşı çıkmak. Bu seçim aynı 
zamanda yeni belediye başkanları ve 
belediye meclisi üyelerinin belirleneceği, 
5-6 ay sonra yapılacak yerel seçimler-
deki seçimimiz olacak. 

 

1- https://www.izgazete.net/cevre/deniz-
kabarmasina-cozum-korfez-taramasi-

h21933.html
 2 - https://www.izgazete.net/belediye/

kocaoglu-korfez-gecisi-yapilsin-diye-diye-
agzimda-tuy-h27479.html

  3- http://www.spo.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=8488 

  4- http://www.cumhuriyet.com.tr/video/
video/849842/Erdogan__istanbul_a_

ihanet_ettik_ben_de_bundan_sorumlu-
yum.html
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TARiHi TAPINAK 
AYAĞA KALKIYOR

TUNÇ SOYER
Seferihisar Belediye Başkanı
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Seferihisar Belediyesi’nin İzmir Kalkınma Ajan-
sı’nın açtığı “Kültür Varlıklarının Korunması ve 
Yaşatılması Mali Destek Programı” kapsamında 
sunduğu proje kabul edildi. Proje kapsamında 
“Dionysos Tapınağı Restitüsyon ve Restoras-
yon Projeleri” hazırlanacak. Seferihisar Beledi-
ye Başkanı Tunç Soyer; “Çok önemli bir gelişme, 
tarihi tapınak ayağa kalkacak” dedi.
Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi sınırları içeri-
sinde bulunan, MÖ 2000’li yıllara dayanan tari-
hiyle İyonya’nın en büyük liman kenti olan Teos 
Antik Kenti, 2009 yılından itibaren yapılan kazı 
çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor. İyonya’nın 
başkentlerinden biri olarak bilinen Teos, tarihte 
dönemin sanatçılarının yaşadığı ve ilk Aktörler 
Birliği’nin kurulduğu yer olarak biliniyor. Yine en 
büyük Dionysos Tapınağı da Teos’ta bulunuyor.

PROJE KABUL EDİLDİ
Seferihisar Belediyesi İzmir Kalkınma Ajansı 
(İZKA) tarafından açılan hibe programına İzmir 
İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Seferihisar Kay-
makamlığı ortaklığıyla başvurdu. Ajansın 2017 
Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması 
Mali Destek Programı Projelendirme bileşe-
ninde  “Teos Ören Yeri Dionysos Tapınağı Resti-
tüsyon ve Restorasyon Projeleri Hazırlanması” 
adıyla sunulan proje başarılı bulunarak kabul 
edildi. 259 bin 472 lira bütçeli projenin %75’i 
olan 195 bin 972 lira İZKA tarafından karşılana-
cak. Ekim ayı içerisinde sözleşme imzalanarak 
başlayacak ve 15 ay sürecek proje süresince, 
Dionysos Tapınağı projeleri hazırlanarak kurul 
onayı alınacak ve Teos’un bilinirliğini arttırıcak 
çalışmalar yapılacak.

GÜN GELECEK O HAYAL GERÇEKLEŞECEK
Konuyla ilgili açıklamalar yapan Seferihisar Be-
lediye Başkanı Tunç Soyer; “Projenin geçmiş ol-
ması bizim için çok değerli. Teos Antik Kenti’nin 
kazı çalışmaları başlaması için 2009 yılında gö-
reve gelir gelmez büyük çaba harcamıştık. Dö-
nemin Kültür Bakanı Sayın Ertuğrul Günay’dan 
da çok büyük destek görmüştük. Kazı çalışma-

ları Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden 
çok değerli hocamız Prof.Dr. Musa Kadıoğlu baş-
kanlığında devam ediyor. Teos’un tarihi güzel-
liklerini gün ışığına çıkarmaya devam ediyoruz. 
İZKA tarafından açılan program, tam Dionysos 
Tağınağı’yla ilgili yapmayı düşündüğümüz çalış-
malar için biçilmiş kaftandı. Projemiz geçtiği için 
çok mutluyum. Şimdi proje kapsamında Teos 
Antik Kenti Dionysos Tapınağı projeleri hazır-
lanarak kurul onayı alınacak, Teos Kent günleri 
düzenlenecek, Dionysos Tapınağının dünyaca 
ünlü mimarı Hermogenes ve Tapınak Mimarisi 
üzerine Uluslararası Konferans düzenlenecek 
ve böylece Tapınağı ayağa kaldırmak için önemli 
adımlar atılırken ulusal ve uluslararası arenada 
Teos Antik Kentinin tanınırlığı arttırılacak. Ve 
gün gelecek, tarihte ilk aktörler birliğinin kurul-
duğu bu kentte iade-i itibar verilecek ve kazıya 
başladığımız ilk gün söylediğimiz gibi “Oscar 
Töreni” bir gün Teos’ta yapılacak. Tüm bunlar 
için çok heyecanlıyız. İZKA Yönetimine çok te-
şekkür ediyorum” dedi.
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Seferihisar Belediyesi’nin İzmir Kalkınma Ajan-
sı’nın açtığı “Kültür Varlıklarının Korunması ve 
Yaşatılması Mali Destek Programı” kapsamında 
sunduğu proje kabul edildi. Proje kapsamında 
“Dionysos Tapınağı Restitüsyon ve Restoras-
yon Projeleri” hazırlanacak. Seferihisar Beledi-
ye Başkanı Tunç Soyer; “Çok önemli bir gelişme, 
tarihi tapınak ayağa kalkacak” dedi.
Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi sınırları içeri-
sinde bulunan, MÖ 2000’li yıllara dayanan tari-
hiyle İyonya’nın en büyük liman kenti olan Teos 
Antik Kenti, 2009 yılından itibaren yapılan kazı 
çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor. İyonya’nın 
başkentlerinden biri olarak bilinen Teos, tarihte 
dönemin sanatçılarının yaşadığı ve ilk Aktörler 
Birliği’nin kurulduğu yer olarak biliniyor. Yine en 
büyük Dionysos Tapınağı da Teos’ta bulunuyor.

PROJE KABUL EDİLDİ
Seferihisar Belediyesi İzmir Kalkınma Ajansı 
(İZKA) tarafından açılan hibe programına İzmir 
İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Seferihisar Kay-
makamlığı ortaklığıyla başvurdu. Ajansın 2017 
Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması 
Mali Destek Programı Projelendirme bileşe-
ninde  “Teos Ören Yeri Dionysos Tapınağı Resti-
tüsyon ve Restorasyon Projeleri Hazırlanması” 
adıyla sunulan proje başarılı bulunarak kabul 
edildi. 259 bin 472 lira bütçeli projenin %75’i 
olan 195 bin 972 lira İZKA tarafından karşılana-
cak. Ekim ayı içerisinde sözleşme imzalanarak 
başlayacak ve 15 ay sürecek proje süresince, 
Dionysos Tapınağı projeleri hazırlanarak kurul 
onayı alınacak ve Teos’un bilinirliğini arttırıcak 
çalışmalar yapılacak.

GÜN GELECEK O HAYAL GERÇEKLEŞECEK
Konuyla ilgili açıklamalar yapan Seferihisar Be-
lediye Başkanı Tunç Soyer; “Projenin geçmiş ol-
ması bizim için çok değerli. Teos Antik Kenti’nin 
kazı çalışmaları başlaması için 2009 yılında gö-
reve gelir gelmez büyük çaba harcamıştık. Dö-
nemin Kültür Bakanı Sayın Ertuğrul Günay’dan 
da çok büyük destek görmüştük. Kazı çalışma-

ları Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden 
çok değerli hocamız Prof.Dr. Musa Kadıoğlu baş-
kanlığında devam ediyor. Teos’un tarihi güzel-
liklerini gün ışığına çıkarmaya devam ediyoruz. 
İZKA tarafından açılan program, tam Dionysos 
Tağınağı’yla ilgili yapmayı düşündüğümüz çalış-
malar için biçilmiş kaftandı. Projemiz geçtiği için 
çok mutluyum. Şimdi proje kapsamında Teos 
Antik Kenti Dionysos Tapınağı projeleri hazır-
lanarak kurul onayı alınacak, Teos Kent günleri 
düzenlenecek, Dionysos Tapınağının dünyaca 
ünlü mimarı Hermogenes ve Tapınak Mimarisi 
üzerine Uluslararası Konferans düzenlenecek 
ve böylece Tapınağı ayağa kaldırmak için önemli ve böylece Tapınağı ayağa kaldırmak için önemli 
adımlar atılırken ulusal ve uluslararası arenada 
Teos Antik Kentinin tanınırlığı arttırılacak. Ve 
gün gelecek, tarihte ilk aktörler birliğinin kurul-
duğu bu kentte iade-i itibar verilecek ve kazıya 
başladığımız ilk gün söylediğimiz gibi “Oscar 
Töreni” bir gün Teos’ta yapılacak. Tüm bunlar 
için çok heyecanlıyız. İZKA Yönetimine çok te-
şekkür ediyorum” dedi.

TARiHi TAPINAK 
AYAĞA KALKIYOR
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Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Ak-
pınar, 2014 yılından bu yana hayata geçirdiği 
örnek proje ve yatırımları basın toplantısında 
değerlendirdi. 4,5 yılda 110 milyon liralık yatı-
rım yaptıklarını söyleyen Akpınar “Söyledikleri-
miz, projelerimiz ve işlerimiz, Türkiye’ye örnek 
olan ‘Karşıyaka Belediyeciliği’ kavramını ortaya 
koymuştur” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkan adaylığı soruları üzerine Akpınar “Genel 
Merkezimiz takdir edip Büyükşehir’e aday gös-
terirse tarihi oyla seçimi kazanır, rekor kırarım” 
dedi.

“HESAP VEREBİLEN BİR BAŞKANIM”
Kent Restoran’da gerçekleşen tanıtım toplantı-
sına İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket 
Dikmen, ulusal ve yerel medya kuruluşlarının 
temsilcileri ile basın mensupları katıldı. 4,5 yıl-
lık faaliyetleri içeren tanıtım filmi de katılımcı-
larla paylaşıldı. Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar; 
görev süreci boyunca hayata geçirdikleri fiziki 
yatırımları, sosyal, sanatsal-kültürel ve sportif 
faaliyetlerini anlattı. Başkan Akpınar “4,5 yıldır 
‘Bugün ölecek gibi hazırlandım, hiç ölmeyecek-
miş gibi çalıştım’, kentimize ve ülkemize dair 
sorumlulukları yerine getirdim. Yerel yönetim-
lerin şeffaflığını, hesap verme yükümlülüğünü 
ve korkmadan, çekinmeden, güven ve cesaretle 
kamunun önüne çıkması gereğini savunan bir 
Belediye Başkanı olarak karşınızdayım” dedi. 

“CESARET VE EMEKLE ÇALIŞTIK”
Karşıyaka için kurdukları hayalleri cesaret ve 
emekle gerçeğe dönüştürdüklerini söyleyen 
Belediye Başkanı Akpınar, “Bir düşünürün söy-
lediği gibi: Dünyanın gördüğü her büyük başarı, 
önce bir hayaldi! Biz sadece İzmir’e değil Türki-
ye’ye rol model olan bir Karşıyaka hayal ettik. 
Hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için proje-
ler ürettik ve başardık. Biz biliyoruz ki; hayaller 
cesaret ve emek ister. Ve bu güç, bizde fazla-
sıyla var! Gelinen süreçte Karşıyakamızı kültür, 
spor ve sanatta marka kent yapabilme başarı-
sına eriştik. Halkın Belediyesini yarattık. Sosyal 
ve fiziki projelerle örnek alındık. İçine kapanık, 
rutin işlerle yetinen, hemşerileriyle bağını ko-

parmış, sokaktan ve hayattan uzak bir beledi-
yecilik anlayışını reddettik, tam tersini yaptık” 
diye konuştu. 

“KARŞIYAKA BELEDİYECİLİĞİ” KAVRAMINI 
YARATTIK
“Geçtiğimiz süreçte söylediklerimiz, projeleri-
miz ve işlerimiz ‘Karşıyaka Belediyeciliği’ kavra-
mını ortaya koydu” diyen Başkan Akpınar, şöyle 
devam etti:  “Karşıyaka Belediyeciliği, sosyal 
demokrat dünya görüşünden hareketle, kente 
ve halka dokunan, sorunların üstüne cesaretle 
giden ve çözen, hemşerilerini büyük bir imece 
etrafından toplamayı başaran, “hayaller cesaret 
ve emek ister” sözünü kendine rehber edinen 
bir yerel yönetim anlayışıdır. Yalnızca İzmir’e 
değil, Türkiye’ye örnek olmuştur, soluk aldır-
mıştır, umut vermiştir. 4 buçuk yılda 110 milyon 
liralık yatırım gerçekleştirmenin, Karşıyaka’yı 
büyük bir imece sofrasına dönüştürmenin, ka-
bımıza sığmayan coşku ve çalışkanlığımızın ne-
deni, doğru strateji ve sağlıklı uygulamalardır.”

TÜRKİYE’YE ÖRNEK PROJELER
Hayata geçirdikleri öncü projelerden de örnekler 
veren Karşıyaka’nın Filizleri, KODA ve Evrensel 
Çocuk Müzesi gibi hizmetlerle Türkiye’ye örnek 
olduklarını söyleyen Başkan Akpınar, Karşıya-
ka’nın simgesi Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları 
Anıtı’nı da İzmir’in simgesi haline getirdiklerini 
söyledi. Başkan Akpınar “4 buçuk yılı pırıl pırıl, 
lekesiz ve şaibesiz geçirdik. Bu duruşumuzdan 
taviz vermeden çalışmaya ve daha büyük hiz-
metler sunmaya devam edeceğiz” dedi. 

TARiHi OYLA 
KAZANIRIM

HÜSEYİN MUTLU AKPINAR: ADAY OLSAM...

EDİTÖRYAL ÇALIŞMA
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Doğa ve hayvan tutkunu bir başkan

Halil İbrahim Şenol
B O T A N I K  B A H Ç E  P R O J E S I  T Ü R K I Y E ’ N I N  P R O J E S I D I R

Ç İ K O ,  6 5 7 ’ D E N  K A D R O L U
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Gaziemir’de Belediyecilik anlayışına farklı bir yön kazandıran, doğa ve hayvan sevgisini her za-
man ön planda tutan Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ile sıcak bir sohbet gerçek-
leştirdik. Çocukluğunu ve gençliğini Gaziemir’de geçiren Başkan Şenol ile yaklaşan yerel se-
çimleri konuştuk. Doğa ve hayvan sevgisini belediye binasına taşıyan Başkan Halil İbrahim 
Şenol odasını kedisi ‘Çiko’ ile paylaşıyor. Çiko da bize bu keyifli röportaj süresince eşlik etti.

Başkanım öncelikle bu dönemi 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Belediye başkanlığı süresince 
yaptığınız çalışmaları başarılı 
buluyor musunuz?

Oldukça başarılı bir dönem geçir-
dik. Halka verdiğimiz sözlerin yüz-
de yüzünü yaptık. Bunların dışında 
öngöremediğimiz çok iş de yap-
tık. 2009’da başkan seçilmeden 
önce, burada doğup büyüdüğüm 
için, şehrin eksikleri neler bunla-
rı biliyordum. 40 yıldır konuşulan 
ve Gaziemir’e yakışmayan beledi-
ye binasını yıkıp, 18 ayda yerine 
Türkiye’nin ilk akıllı kamu binasını 
yaptık. Enerjimizin yüzde ellisini 
güneşten alıyoruz, binanın tamamı 
camdan, ısı yalıtımı olan ve yağ-
mur sularının toplanıp lavabolarda 
kullanıldığı bir bina yaptık. 

Hastanemiz yoktu. Büyükşehirle 
birlikte 10 trilyonluk bir hafriyat 
yaptık. Dağlık bir alandı. Devlet sa-
dece atama yaptı. Ancak bizi açılı-
şa bile çağırmadılar.

Eğitim alanında, uçak üzerine yük-
sekokul projemizi gerçekleştirdik. 
Daha sonra bununla ilgili planları-
mızı yapmaya başladık. Genelkur-
may, TAİ, serbest bölge, havacılık-
la ilgili kurulmuş kümelenmeyle 
birlikte bir araya gelerek eksikleri 
tespit ettik. Yüksekokulumuz, içe-
risinde laboratuvarları olan, iş ga-
rantili. Okula kayıt olduğunuz an 
sözleşme imzalıyorsunuz. Arap 

ülkeleriyle çalışılıyor. Benim zama-
nım da böyle bir okul olsaydı buraya 
kesinlikle giderdim.

Doğayı ve yeşili seven bir kişiyim. 
Gaziemir’in yeşilden yana bir sıkıntı-
sı olmamasına rağmen, şuana kadar 
200 bin ağaç diktik. Gaziemir sınır-
larının yüzde 65’i orman ve doğa ka-
rakteri korunacak alandır. Biz Kara-
deniz’den sonra 
en çok yeşile 
sahip belediye-
yiz. Çatalkaya, 
Sarnıç gibi yer-
ler örnek gös-
terebiliriz. Her 
yıl Mart ayında 
evlere, meyve 
ağacı dağıtı-
yorum. 15 bin 
meye ağacı da-
ğıttım. Bahçe-
lerine ekiyorlar. 
‘ D Ü N YA D A K İ 
EN TEHLİKELİ 
VARLIK İNSAN’

Doğayı ve hayvanları çok sevi-
yorum. Çalışma yerimde bile ba-
lık, kedi, kaplumbağa, muhabbet 
kuşları var. Ayrıca şantiyelerde de 
tavuk, ördek, köpeklerimiz var. 
Dünyadaki en tehlikeli varlığın in-
san olduğunu düşünüyorum. 

İzmir’in en büyük ve 33 hektarlık 
piknik alanımız var. Buraya yö-
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Duis vulputate rhoncus lo-

rem. Nunc gravida Aliquam 

consequat vestibulum au 

dictum, varius sem lieget. 

Sed eget. Sed tristique 

amet dui congue, aDuis 

vulputate rhoncus lorem. 

Nunc gravida aliquam fe-

lis, at efficitur enim sodales 

quis. Aliquam consequat 

vestibulum augue in aliqu-

et. Aliquam in fermentum 

urna. Quisque id odio dic-

tum, varius sem eget, sol-

licitudin nisi. Sed eleifend 

sapien dolor, vel accumsan 

ligula malesuada eget. Sed 

tristique massa sit amet dui 

congue, a ullabulum au-

gue in aliquet. Aliquam in 

fermentum urna. Quisque 

id odio dictum, varius sem 

eget, sollicitudin r  massa 

sit amet acnisl pellente-

Duis vulputate rhoncus lo-

rem. Nunc gravida Aliquam 

consequat vestibulum au 

dictum, varius sem lieget. 

Sed eget. Sed tristique 

amet dui congue, aDuis 

congue, a ullabulum au-

gue in aliquet. Aliquam in 

fermentum urna. Quisque 

id odio dictum, varius sem 

eget, sollicitudin r  massa 

sit amet acnisl pellente-

sque luctus. 
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nelik yeni bir projemiz var. Geçtiğimiz 
günler de yer teslimleri yapıldı. Piknik 
alanında restoranlar, olimpik yüzme 
havuzu tenis ve futbol sahaları, amfi 
tiyatrolar gibi halkımızın yararlanacağı 
sosyal alanlar yer alıyor. Çocuklara hay-
van sevgisini aşılamak amacıyla evcil 
hayvanların yer aldığı doğal yaşam ala-
nı da yer alacak.

Yerel seçimlerde yeniden aday mısınız? 
Neden?
Yapamadığım iki tane iş var. Bunlar 
belediye bütçesiyle yapılacak şey-
ler değil. 15 yıl önce İngiliz konsolosu 
Gerard vardı. Kendisi bitki bilimcidir. 
Avrupa’nın birinci, dünyanın 4. Bota-
nik bahçesini 30 dönümlük bir alanda 
burada kuruyor. Bu alanı 177 dönüme 
çıkarttım. Ancak bu işin içerisine, Kültür 
Bakanlığının, Büyükşehir belediyesinin, 
İTO’nun, sanayi odasının ve özellikle 
basının destek olması gerekiyor. 

Diğeri de, halkın dilin de uçaklı tepe ola-
rak geçen 650 dönümlük alanın İzmir’in 
en büyük rekreasyon alanıdır. Yapı ya-
sağı ve betonlaşmanın yasak olduğu 
bir yer. İzmir’in en büyük alanlarından 
ama siyasi nedenlerle bize devredilmi-
yor. Kiralamayı talep ettim ancak bu da 
kabul edilmedi. Büyük kısmı devlete ait 
alanlar. Bu konuda devam eden birkaç 
yıllık bir mahkememizde var.

Bu bahsettiğim 2 proje sadece Gazie-
mir’i kapsamıyor. İzmir’e ait projelerdir. 
Botanik Bahçe Türkiye’nin projesidir. 
Kimse bu konuda sorumluluğu üzeri-
ne almak istemiyor. Bunun için basının 
destek olması ve birilerini harekete ge-
çirebilir.

Kültür sanata ayrıca önem veriyorum. 
Gaziemir şuanda daha güvenli, nezih 
ve hoşgörü kentidir. Dışarıdan göç alı-
yoruz. Bunların çoğu da eğitim seviyesi 
yüksek insanlar. 3 sene önce Çanakkale 
ile beraber Türkiye’nin havası en temiz 
ilçesi seçildik. Yaşanabilir kent olarak 
Türkiye 24. olduk.

15 yıldır İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı yapan Aziz Kocaoğlu’nun 
aday olmaması kararını nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

Öncelikle Aziz başkan’ın kararına say-
gı duymak gerekiyor. Ancak hem parti 
hem de İzmirliler adına ben 5 yıl daha 
kalmasının uygun olacağını düşünüyor-
dum. 

Sizce seçilecek olan yeni Büyükşehir 
Belediye başkan adayı hangi profile ve 
özelliklere sahip olmalıdır?

Öncelikle bu işleri bilecek deneyimli bi-
risinin olması. Özellikle halkın sevece-
ği ve kucaklayacağı, ufku açık bir aday 
olmalı. Genelde belediye başkanları 

ve milletvekilleri 5 yıl sonra nasıl se-
çilebilirim diye düşünürler. Ancak hem 
devleti yönetenler hem de belediye yö-
neticilerinin 25-30 yıl kenti görmesi ge-
rektiğini düşünüyorum. Bu doğrultuda 
planlar yapılıp, denetlenir. Ayrıca seçim 
korkusu olan birisi olmamalıdır. Kenti 
daha ileriye taşımalıdır. Sonuçta, Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı da kolay 
bir iş değil. Gelen kişinin Allah yardım-
cısı olsun. Bizler ilçede bile yoruluyoruz.

Evden çıktıktan sonra bir gününüz na-
sıl geçiyor?

Çok fazla oturan birisi değilim ve hare-
keti seviyorum. Koruma, makam aracı 
kullanmayı sevmiyorum. Belediyeye 
esnafı ve çevreyi dolaşarak geliyorum. 
Buraya geldiğimde de acil olması ge-
reken şeyleri arkadaşlara iletiyorum. 
Makam odamı kullanmayı sevmiyorum. 
Oturduğumuz bu yerde olmak bana 
daha samimi ve evimde hissettiriyor. 
Belediye binasında çok vakit geçirmi-
yorum. Daha çok dışarıda oluyorum. 
İnşaatlara gidiyorum, esnafı geziyorum 
ve yapılmış projeler alanlarında dola-
şarak aksaklıkları kontrol etmeye çalı-
şıyorum. Genelde gece 11’de evime gi-
diyorum. Yolda çamura bulanmış halde 
bulduğum köpeğimle vakit geçirmekte 
ayrı bir zevk benim için var ve onunla 
vakit geçirmeyi çok severim.

Röportaj: 
Ümit Kartal

Fotoğraflar: 
Tuğçe Kaş

Belediye personeli, 
Başkanın kedisi Çiko için 
“O 657’ye tabi belediye 

çalışanı” diyor.
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“Kaderci 
değilim. 
Fırsatlar 

insanların 
önüne kendi 

çabası ve 
uğraşıyla 

çıkar.”

1-Kendinizi huzurlu hissettiğiniz bir yer söyler misiniz?
İzmir’in denizini çok seviyorum. Hele de bu aylarda Eylül-

Ekim… Suyun da şıkır şıkır sahile vurduğu deniz kenarı…
2-Sevdiğiniz birini Ege’de ağırlayacak olsanız nereye gö-

türürdünüz?
Ben denizi çok sevdiğim için misafirlerimi yine deniz kena-

rında Sığacık, Güzelbahçe, Özdere olabilir. Mutlaka denizi gö-
ren bir yer olsun isterim.

3-İzmir’in en sevdiğiniz özelliği nedir?
Tarihi ve kültürel yapısı…
4-İzmir’in en sevmediğiniz özelliği nedir?
Tarihi ve kültüründeki erozyon
5-İlham aldığınız kimse var mı?
Mustafa Kemal Atatürk…
6-Favori sanatçınız kim?
Ruhi Su…
7-Hatırladığınız en kötü anınız nedir?
Babamın yaşamını yitirdiği son anları
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8-Defalarca izleyebileceğiniz film 
var mı?

Ölü Ozanlar Derneği
9-En son hangi kitabı okudunuz?
Soner Yalçın’ın ‘Galat-ı Meşhur’
10-Hayvan besliyor musunuz?
Evet, evimizde bir köpeğimiz ve ke-

dimiz var.
11-Uzun romanlar mı kısa öyküler 

mi?
Çok roman tercih eden birisi değilim, 

ama kısa öyküler de çok çabuk tüketilen 
şeyler. İkisinin arası yok mu?

12-Köşe yazılarını takip ediyor mu-
sunuz?

Takip etmeye çalışıyorum.
13-Kötü bir özelliğinizi söyler misi-

niz?
Hayır diyememek
14-Parasız kaldığınız oldu mu?
Çok. Gençliğimde, öğrencilik döne-

mimde, evliliğimin ilk yıllarında çok pa-
rasız olduğum dönemler geçirdim.

15-Başınız hiç kanunlarla belaya 
girdi mi?

Ben yaşamım boyunca hukuk düze-
ninin gerekliliğini yapma gayreti içinde 
olan birisi oldum, bu nedenle yok girme-
di.

16-Okulu sever miydiniz?
Her zaman çok sevdim. Özellikle 7 yıl 

yatılı okuduğum dönemi unutamam.
17-Bağımlılıklarınız var mı?
Doğa ve çevreye karşı bağımlılığım 

var.
18-En sevdiğiniz yemek nedir?
Kabak dolması
19-En büyük korkunuz nedir?
Korkumu söylersem başıma gelme-

sinden korkarım.
20-Gün içerisinde en çok neye za-

man ayırıyorsunuz?
Arkadaşlarımla, dostlarımla birlikte 

olmaya
21-Takip ettiğiniz dergiler-gazete-

ler var mı?
Cumhuriyet, Sözcü ve İz Dergi…
22-Takip ettiğiniz twitter fenomen-

leri, facebook hesapları var mı?
Hem yurt içinden hem de yurt dışın-

dan birçok kişi ve medya kuruluşlarının 
sayfalarını takip ediyorum.

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

Nazım’ın 20. Asra dair bir şiiri gelir 
aklıma, o mücadele yıllarında olmak is-
terdim.

24-Dünyadan ümidiniz var mı?
İklimsel anlamda, küresel ısınma ile 

dünya kötüye evriliyor, insanoğlu bunu 
durdurabilirse ne ala. Ama dünyanın ge-
leceği insanın önleyemeyeceği bir süre-
ce girmiş durumda. Toplumsal anlamda 
ise özgürlük ve hakların gittikçe erozyo-
na uğrayan toplumlarla, faşizmin ege-
menliği gittikçe kendini gösteriyor.

25-Memleket nasıl kurtulur?
Bugünkü siyasal iktidarın zihniyetin-

den çağdaş aydınlanma devrimine dö-
nüşümle kurtulur.

26-Dünyayı yönetseydiniz ilk neyi 
değiştirirdiniz?

Savaşları.. 
Kalıcı barışın tüm dünyada hakim ol-

ması İçin çalışırdım. Çocukların açlık ve 
savaşın getirdiği yıkıntıları öğrenerek 
büyümemesi için savaşın yerine barışı 
savunurdum.

27-İzmir’i yönetseydiniz ilk neyi de-
ğiştirirdiniz?

Yozlaşan ve süreçte yok olan tarihini 
ve kültürünü geri getirmeye çalışırdım.

28-Tam 35 mi, 35 buçuk mu?
İzmir bölünmez.
29-Yüklü miktarda kaybolmuş para 

bulsanız ne yaparsınız?
Sahibini arardım. Bulamazsam bir 

kuruma bağışlardım. Para benim üze-
rimde kalmazdı mutlaka devlet otorite-
sine teslim ederdim.

30-Şanslı mısınız yoksa şanssız mı?
Kaderci değilim. Fırsatlar insanların 

önüne kendi çabası ve uğraşıyla çıkar.
31-En beğendiğiniz fotoğrafınız 

hangisi? 
Poşulu bir fotoğrafım var çok beğe-

niyorum.
32-Beğenmediğiniz fotoğrafınız var 

mı? 
2009 Bornova Belediye Başkanlık 

kampanyasında kullanılan fotoğrafımı 
beğenmiyorum. Herkes çok beğeniyor 
ama ben beğenmiyorum.

33-En sevdiğiniz kelime?
Sevgi
34-En nefret ettiğiniz kelime?
Kin
35-Yaşamınızdaki son sözünüz bu 

olacak olsa, ne demek isterdiniz?
‘Teşekkürler Hayat.’ İspanyolca “Gra-

cias A La Vida” demekti.
1939 yılında İspanyol devrimci Car-

los’un asılmadan önce söylediği son 
sözlerdi…

Mercedes Sosa da bu şarkıyı Car-
los’un anısına bestelemişti...

Teşekkürler 
hayat

KAMİL OKYAY 
SINDIR: 
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Dikili gibi 
GüZEL ADAY 

Kamuoyu yoklamalarında açık ara önde 
çıkacaktır. Namuslu-dürüst hangi Dikilili’ye 
sorulsa Gökmen Ulu için ‘evet’ diyecektir. 
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Dikili’ye ilk defa 2005 yılında bir gençlik kampına ka-
tılmak üzere gelmiştim. 

O dönem Samsun’da yaşıyordum. Dikili, doğası ve 
insanlarıyla büyülemişti beni. 

Sonrasında uzaktan da olsa takip etmeye başladım 
Dikili’yi. Festivaller, etkinlikler… Orada farklı şeyler ol-
duğu belliydi. ‘Barış, kardeşlik, dostluk, sevgi, payla-
şım’ vb kelimelerle anılıyordu sık sık Dikili... 

Sonra Dikili Belediyesi’nin suyu ücretsiz vereceğiyle 
ilgili haber etkiledi beni, memleketin dört bir yanındaki 
demokratları, aydınları, ilericileri etkilediği gibi…
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Dikili gibi 
GüZEL ADAY 

Dönem dönem geldim, gittim; çoğun-
lukla uzaktan ve sevgi ile takip ettim Di-
kili’yi…

Bir süredir İzmir’de yaşıyorum.  Ama 
Dikili adına inanılmaz üzülüyorum.

Dikili maalesef artık ‘barış, kardeşlik, 
dostluk, sevgi, paylaşım’ gibi insani de-
ğerlerden çok, ‘taciz, tecavüz, rant, rüş-
vet’ vb kelimelerle ulusal basının günde-
mine gelmeye başladı.

Detayları bilenler için bu kısmı fazla 
uzatmayacağım.

Ama konunun bir kısmının yerel yöne-
timle doğrudan alakası olduğunu söyle-
mem şart.

Gelelim seçimlere…
Şimdilerde yine Dikili için heyecan du-

yulacak gelişmeler oluyor.
Çünkü Dikili’nin kendisi gibi, geçmişi 

gibi güzel bir aday adayı var. 
Gökmen Ulu…
Gazeteci…
Yazdıklarım meslektaş ‘dayanışması’ 

olarak anlaşılmasın lütfen sadece.
Dikililer uzunca süredir bir ‘kurtarıcı’ 

gibi Gökmen Ulu’yu bekliyor.
Hele bir de 176 gün tutuklu kalıp, ‘me-

sele esir düşmekte değil, teslim olma-

makta mesele’ diyerek, onuruyla, başı 
dik şekilde dışarı çıktıktan sonra; Gök-
men Ulu’ya ‘özlem’ arttı.

Şimdi, Dikili sokaklarında 3 dakikalık 
yolu yarım saatte ancak yürüyebiliyor 
Gökmen Ulu. Malum, git gide kirlenen 
memleketimizde, temizliği tescilli kaç 
kişi var vatandaşın güvenebileceği?

Yaklaşık 3 ay önceydi. Çay içiyorduk 
Gökmen Ulu ile. 60’lı yaşlarda bir çift 
yanımıza geldi. “Siz Gökmen Ulu’sunuz 
değil mi?” diyerek selam verdi. 5 dakika 
sohbet ettiler, Dikili’den ortak tanıdıklar 
bulmaları zor olmadı. Kadın, “Yanlış an-
lamazsanız bir şey daha sormak istiyo-
rum Gökmen bey” dedi. “Adınız Belediye 
Başkanlığı için konuşuluyor, doğru mu, 
böyle bir fikriniz var mı?” diye sordu. 
Daha cevabı beklemeden devam etti: 
“Ne olur doğru olsun, Dikilimizin sizin 
gibi birine ihtiyacı var” 

Gökmen Ulu ile bir kere sohbet eden-
ler dahi hemen etkilenir naifliğinden, in-
sanlığından… 

Sonraları başka da örneklere tanık ol-
dum.

Başlarda kararsızdı Gökmen Ulu. Bir 
taraftan gazeteciliğe-televizyonculuğa 

devam edip, Türkiye’nin yeni ancharme-
ni de olabilirdi. Sanırım bu sıralar, doğup 
büyüdüğü topraklara hizmet etme isteği 
ağır basıyor olabilir. 

Gökmen Ulu…
43 yaşında. Dinamik. Çalışkan. Güler 

yüzlü. Pozitif. Dürüst ve tertemiz. Kav-
gacı değil. Centilmen. 

Kimseyle çapsız ve seviyesiz tartış-
malar içinde olmadı. Ancak en üst sevi-
yede adalet, cumhuriyet ve demokrasi 
mücadelesi verdi.  

Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ta-
banının hayranlık duyduğu bir sima… 
Büyük ilgi ve saygı görüyor. Partide hiç-
bir klik ve grubun adamı değil. Herkese 
eşit yakınlıkta... Partinin her kanadında 
benimseniyor. CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun ona verdiği önem ve 
duyduğu sevgi de tartışılmaz. Tutuklulu-
ğu boyunca Ulu’yu dilinden düşürmeyen 
Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün finali 
olarak yaptığı tarihi Maltepe Mitingi’nde 
tek bir kişinin ismini anarak şöyle de-
mişti : “Bugün Gökmen Ulu’nun doğum 
günü. Hapistesin kardeşim biliyorum. 
Ama unutma; Maltepe Meydanı senin 
yanında.”  

Gökmen Ulu
Dikili Meydanı’nda...
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Cesareti tartışılmaz. En zor şartlarda, 
büyük baskılar altında kalmasına rağ-
men boyun eğmedi, ilkelerinden ödün 
vermedi. “Gözümüzü budaktan, sözü-
müzü dudaktan esirgeyecek değiliz” 
dedi. Rantiyerlerin, memleketi talan 
edenlerin üzerine üzerine yürüdü.

Gezi Direnişi’nin belgeselini yaptı. So-
ma’daydı, Cerattepe’deydi, Suruç’taydı. 

İzmir gibi adam Gökmen Ulu. Müte-
vazı. Kimseye tepeden bakmıyor. Kibrin 
esamisi okunmuyor. 

Cezaevi sürecinden sonra ‘Yıkılma 
sakın’ isimli kitabını yayınladı. Tutukla-
nırken babasının arkasından kendisine 
seslendiği kelimelerle seslendi okurlara: 
“Yıkılma sakın”…  Kitaplarını imzalarken, 
selfie çektirirken, televizyon programla-
rına çıkarken, nerede olursa olsun teva-
zuyu hiç kenara bırakmadı.

Bütün sülalesi gibi kendi de Dikilili. An-
cak “Dikili’de yaşayan herkes Dikilili’dir” 
diyor. “Bu şehre hep aydın insanlar geldi, 
her biri değer kattı” diyor. “Farklılıkları-
mız zenginliğimiz, kıymetini bilmeliyiz” 
diyor. Kimseyi ötekileştirmiyor. Yıllardan 
beri yurt çapında her türlü ayrımcılığa 
karşı mücadele ediyor. İnsanlarla çabuk 
kaynaşıyor.  

Yaşadığı kentin sokaklarını, köylerini, 
dağlarını, ovalarını, insanlarını, toplum 
yapısını iyi tanıyor, Dikili’nin dününü ve 

bugününü çok iyi biliyor. Yaşamı boyun-
ca hiç kopmadığı kentine bütünüyle ha-
kim... 

Belediyecilik ve devlet yönetimi hak-
kında hayli bilgi sahibi. En zorlu konular-
da yaptığı haberler bunun bariz göster-
gesi. Belediye yönetimlerinin hatalarını 
tespit edip doğru yolu gösteren haberler 
yazabilmek ancak yeterince bilgi sahibi 
olmakla mümkün. Geniş bir yelpazede 
ve en çetrefilli konularda bile bu özelliği-
ni defalarca sergiledi. 

Vizyoner… Ortak akla ve bilime dayalı 
yönetim anlayışıyla dünya çapında pro-
jeler üretebilir. Dikili’yi model yapabilir. 
Dikili toplumuna huzur getirir. Dikili’nin 
bozulan imajını varlığıyla düzeltebilir. 
Enkazı kaldırarak Dikili’yi şahane bir kı-
vama getirebilir. Kültür kenti Dikili’yi eski 
güzel günlerinin ötesine taşıyabilir. 

20 yıllık başarılı meslek hayatında çok 
insan biriktirdi. Kültür, sanat, spor, siya-
set, basın, bilim, emek ve iş dünyasında 
birbirinden değerli isimleri Dikili’ye ka-
nalize edebilme şansı var. 

Adaylığı sadece Dikili’de değil, çevre 
kentlerde de olumlu yönde çarpan et-
kisi yaratır. Sadece çevre ilçelerde ve 
İzmir merkezde değil, yurt genelinde de 
CHP’nin imajına olumlu katkı koyar. 

Kelimenin tam anlamıyla birleştirici bir 
isim. Sadece CHP tabanının tam deste-

ğini almakla kalmıyor, toplumun bütün 
kesimlerinden güçlü destek görüyor. 
Bunun en temel nedeni hoşgörülü ve 
demokrat kişiliği. 

Dikili’de yüzde 52’den 17 puana düşen 
ve daha da gerilemekte olan CHP oyları-
nı yüzde 70’in üstüne taşıyabilecek tek 
isim. Büyükşehir oylarına da büyük katkı 
sağlar. 

Çok zor yıllar yaşayan ve çıkış yolu 
arayan Dikili halkının üzerine uzlaştığı 
tek isim Gökmen Ulu. Üstelik bu göreve 
kendi talip olmadı, halk hararetle onu 
başkanlık görevine istiyor. 

Silivri zindanının kapısında 175 gün 
sonra babasına kavuşan ve boyuna at-
layıp yerde yuvarlanan Efe gibi hasret 
Dikili halkı da Gökmen Ulu gibi temiz bir 
başkana.

Kamuoyu yoklamalarında açık ara 
önde çıkacaktır. Namuslu-dürüst hangi 
Dikilili’ye sorulsa Gökmen Ulu için ‘evet’ 
diyecektir. Ulu’nun adaylığının ilan edil-
mesi için tüm koşullar mevcut. 

Bu koşullarda CHP Genel Merkezi’nin 
Gökmen Ulu’yu aday göstermemesi için 
araya başkaca kirli işlerin girmiş olması 
gerekir inancındayım.

Dilerim böyle olmayacaktır. 
Gökmen Ulu aday gösterilecek, top-

lumun büyük çoğunluğunun desteği ve 
rekor oyla başkan olacaktır. 



NEREDEYSE BİR BALİNA

Steve Jones
Türkçesi: Levent Can Yılmaz

University College’da (Londra) gene-
tik profesörü olan Steve Jones’un bu 
kitabı, Darwin’in “Türlerin Kökeni”nin 
21. yüzyıla uyarlanmış halidir. Jones, 
AIDS’ten Pasifik’te akıntıyla sürükle-
nen çöplere kadar pek çok modern 
olguyu kullanarak evrim kuramını 
modern haliyle açık ve anlaşılır bir 
şekilde okura sunuyor.

520 Sayfa

21. YÜZYILDA BEYİN
Steven Rose
Türkçesi: Levent Can Yılmaz

Londra’daki Açık Üniversite Beyin 
Araştırmaları grubunun kurucusu 
olan Steven Rose bu kitabında, ya-
şamın ilk ortaya çıktığı dönemlerden 
günümüz kompleks toplumlarına 
beyni ortaya çıkaran evrimci köklerin 
keşfine çıkıyor; diğer canlılarla 
farklılık ve benzerliklerini ortaya 
koyuyor.

400 Sayfa
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5-İlham aldığınız kimse var mı?
Mustafa Kemal Atatürk, çünkü İzmir 

Atatürk ile özdeşleşmiştir.
6-Favori sanatçınız kim?
İzmirli olan tüm sanatçılarımız. Yaşa-

dığı döneme göre…
7-Hatırladığınız en kötü anınız ne-

dir?
---
8-Defalarca izleyebileceğiniz film 

var mı?
Gündemdeki “Ayla”
9-En son hangi kitabı okudunuz?
Büyük Atatürk’ten küçük öyküler
10-Hayvan besliyor musunuz?
Evet, küçük bir Meksika ırkı dostu-

muz var… Adı Şiva.
11-Uzun romanlar mı kısa öyküler 

mi?

İçeriğine göre, farketmiyor
12-Köşe yazılarını takip ediyor mu-

sunuz?
Her gün özellikle ekonomi ve siyaset 
13-Kötü bir özelliğinizi söyler misi-

niz?
Uyuyamıyorum, keşke bilmeseydim 

okumasaydım daha rahat uyurdum diye 
düşünüyorum. Ülkenin gidişatı uyutmu-
yor.

14-Parasız kaldığınız oldu mu?
3. kişilerin sorumsuzluğu nedeni ile 

sıkıntılarım olmuştur.
15-Başınız hiç kanunlarla belaya 

girdi mi?
Herkesin yaşadığı kadar, haliyle si-

yaset yapıyoruz ama bela olacak kadar 
değil.

16-Okulu sever miydiniz?

Okulu evim ailem gibi gördüm
17-Bağımlılıklarınız var mı?
Çocuklarım
18-En sevdiğiniz yemek nedir?
Yemek ayrımı pek fazla yapmam ama 

sebzeli ve sulu yemekler tercih ederim
19-En büyük korkunuz nedir?
Ülkemin her alanda bağımsızlığının 

zayıflaması güzel ülkemin insanlarını 
giderek yoksullaşması cumhuriyete de-
mokrasiye ve atamıza ihanet.

20-Gün içerisinde en çok neye za-
man ayırıyorsunuz?

Şu an diyorsanız halk ile iç içe ve hal-
kın sorunları, işsizlik, siyasi çalışmalar 

21-Takip ettiğiniz dergiler-gazete-
ler var mı?

Ulusal basının her iki tarafı, görsel 
medya, yerel ve yerel internet gazeteciliği

1-Kendinizi huzurlu hissettiğiniz bir 
yer söyler misiniz?

Tek kelime ile İzmir.
2-Sevdiğiniz birini Ege’de ağırlaya-

cak olsanız nereye götürürdünüz?
İzmir’e ve İzmir’de her yere…
3-İzmir’in en sevdiğiniz özelliği ne-

dir?
Yaşam hakkına müdahale edilmesi-

ne izin ve prim vermemesi. Demokrasi 
ve özgürlüklerden vazgeçmemesi.

4-İzmir’in en sevmediğiniz özelliği 
nedir?

Bulamadım.
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22-Takip ettiğiniz twitter fenomen-
leri, facebook hesapları var mı?

Hepsini incelerim özellikler ayırt etti-
ğim bir hesap yok

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

60’lı 70’li yıllar ve o dönemdeki ma-
halle kültürü… O dönemde mahallede 
bir hırsız, dürüst olmayan biri var ise onu 
herkes bilirdi, şimdi aynı mahallede bir 
tane vatansever, dürüst varsa onu her-
kes biliyor. Gerisini söylemek istemiyo-
rum.

24-Dünyadan ümidiniz var mı?
Hayat kutsaldır, yaşam devam ettiği 

sürece, başka şeyler bitse de ekonomi, 
eğitim ve siyaset yani her türlü politika 
devam edecektir. Bu kavramlar şiddetli 
aykırılıklar oluşturmaz ise ümit güçlü bir 
şekilde varlığını sürdürür. Elbette ümidi-
miz var. Terazi denge unsurudur denge-
ye yaklaşacağı veya dengeyi yakalaya-
cağı zamanlar mutlaka olacaktır. Yeter ki 
adil tartma çabası içerisinde olalım.

25-Memleket nasıl kurtulur?
Hukuk ve adalet, eğitim, sonrası yö-

netimsel sorunların aşılması, kaynakla-
rın adil ve etkin kullanımı… Gerisi kendi-
liğinden gelir.

26-Dünyayı yönetseydiniz ilk neyi 
değiştirirdiniz?

Sevgiyi çoğaltma kültürünü artırmak 
için elimden gelen her şeyi yapardım. 
Çünkü sevmek savaşın düşmanı, barı-
şın, birlikte yaşamanın en etkin gücüdür. 
İkincisini de sorarsanız emperyalizm ile 
sınırsız ve sonsuz savaş derdim ama 
birinciyi gerçekleştirirsek ikinciye veya 
diğerlerine gerek kalmayacak.

27-İzmir’i yönetseydiniz ilk neyi de-
ğiştirirdiniz?

İzmir’e dokunmayacaksınız. İzmir 
kendini de kendisini de yönetmesini bilir. 
Burada sorumluluk İzmir’i yaşayanlarda 
değil yönetenlerdedir. Dokunmayacak-
sın derken, özgürlüğüne, yaşam hakkı-
na, cumhuriyetine, Atatürk’üne, tarihine, 
yeşiline, mavisine dokunmayacaksın. 
Sadece ve sadece dünya ve çağdaş ül-
kelerle aynı seviyede refahını artıracak, 
onlarla aynı anda aynı hizmetleri almayı 
sağlayacaksın bunlar İzmir’e ve İzmirli-
lere yeter.

28-Tam 35 mi, 35 buçuk mu?
İzmir tam 35’tir, buçuk bütünü ayırır 

yarım yapar. İzmir 35 ile 35,5 ile bir bü-
tündür. 

29-Yüklü miktarda kaybolmuş para 
bulsanız ne yaparsınız?

Hep düşünmüşümdür, sizin bir cüz-
danınız var bulunduğunuz bir ortamda 
masanın üzerine bırakıp unuttunuz git-
tiniz. Biri geldi orada bir cüzdan gördü 
ama o kendisine ait değil. Hak etmedi-
ği bir şey, zaten öyle bir şeye sahip de 
değil. Bu noktadan sonra neden onun 
olsun diye düşünüyorum. Zaman zaman 
duyuyoruz taksici biri taksisinde unutu-
lan içinde şu kadar para olan bir çantayı 
emniyete teslim etti diye. İşte önemli 
olan bu. Bu bir ahlak sorunu. Bende böy-
le bakıyorum.

30-Şanslı mısınız yoksa şanssız mı?
Ben şansı vicdan olarak görüyorum. 

Vicdanınıza hesap verdiğiniz sürece 
her daim şanslısınız.

31-En beğendiğiniz fotoğrafınız 
hangisi? 

Ben genellikle yaz kış takım elbise 
giyerim. Takım elbise ile verdiğim tüm 
resimleri beğenirim. Çünkü takım elbise 
resmiyettir, devlettir. Devlet vicdanlıdır, 

sevgi doludur, güçlüdür, affeder, bağışlar 
sahip çıkar korur… Bu nedenle halkımın 
ve vatandaşımın karşısında böyle bir re-
sim vermek isterim ve bu resimlerimi de 
beğenirim. 

32-Beğenmediğiniz fotoğrafınız var 
mı? 

Mutlaka olmuştur ama bunun sayısı 
çok çok azdır.

33-En sevdiğiniz kelime?
Sevgi… Sevmeden, sevgi gösterme-

den, sevdiğimizi hissettirmeden hiçbir 
şeyi çözemeyiz. 

34-En nefret ettiğiniz kelime?
Hüsumet
35-Yaşamınızdaki son sözünüz bu 

olacak olsa, ne demek isterdiniz?
Sağlık. O olmadan şimdiye kadar 

söylediklerimin hepsi, kendim için düşü-
neceksen boştur. Diğerleri sağlık olma-
dan olmaz…

Sağlık olmadan 
olmaz!

ŞAHİN
FIRAT: 
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çiçeği nergis, 
NARSIZM VE 
KARABURUNLU

SEMRA İĞTAÇ

Eski çağın meşhur Narkissos’u (Nar-
sizme, narkoza, nergisgiller çiçek famil-
yasına isim veren kendine aşık mitolojik 
kahraman) modern dijital çağın laneti 
mi?

Şimdinin sosyal medya liderlerinin 
her biri antik çağın anti-kahramanlarıy-
dı. Teknoloji bağımlısı ve çevrimiçi ka-
yıtlılar baktıkları kara ekranda beğenil-
mek  zorundalar. Hiper nesil, son derece 
garip, sağlıksız, kendine yabancılaşmış 
megolaman hal ve tavır içindeler. Ken-
dilerini beğenmekle meşguller. İnsanlar 
bir restoranda masa etrafında  oturu-
yorlar, birbirleriyle konuşmuyorlar. Çün-
kü mesaj atıyorlar. Facebook, instigram 
twetter hesaplarını konrol ediyorlar. 
Aynı masada oturuyorlar ve birbirlerini 
tanımıyorlar bile. Sosyal medyanın da-
yattığı kalıba uygun olmak için üzerimi-
ze kurulan baskı o kadar büyük ki; biçilen 
kader ise, bir tv programındaymış gibi 
yaşamak.

Bizi gözetleyen kapitalist tanrılar! 
Birbirimize yabancılaşmamızı buyuru-
yor. Farkında mısınız? Ayrıştırılıyoruz. 
İnternette önümüze gelen bilgiler, bizim 
tarama geçmişimize, ilgi alanlarımıza 
özel olarak akıyor. Algoritmalar çağı-
mızın bizi gözetleyen büyük biraderleri.  

Sizin Google sayfasında aradığınız aynı 
bilgi benim sayfamda aradığımda baş-
ka adreslerden monitöre geliyor. Çünkü 
arama geçmişim sosyal medya tanrıla-
rının gözetiminde. Bağımlılık zaafiyeti-
mizi araştırıyorlar. Hangi reklamı, hangi 
bireye ne zaman göndereceklerini plan-
lıyorlar. Entelektüel bağımsızlığımız yok. 
Dış görünüş zenginliğini içsel zenginliği-
mize tercih ediyoruz. Kazanmadığımız 
bir parayla bizi tanımayan insanları dış 
görünüşümüzle etkilemeye çalışıyoruz. 
Toplum olarak bize yeterince güzel ol-
madığımız söyleniyor. Kameralar oto-
matik sanal makyajla bizi narsizime teş-
vik ediyor. Başkasını sevmek düşünmek  
yerine, kendimize aşırı düşkün olma 
halindeyiz.  Bugün hangi genç diğerkâm 
(Her kişinin asıl yükümlülüğünün, ken-
disini başkalarına, topluma adamak ol-
duğu düşüncesine dayanan ve A. Comte 
ile Spencer’in temelini attıkları ahlak gö-
rüşü) sözcüğünü bilir? Muhtemelen hiç 
biri. Çünkü yaşantımızdan diğerkâmlık 
çıktı, sözlüklerimizden de çıktı. Kapiat-
lizm teknoloji araçlarını kullanarak bizi 
yok ediyor. Eziyor. Büyütüyormuş gibi 
yaparak, küçültüyor. Egolarımızla başa 
çı-ka-mı-yoruz. Karaburunlu Narki-
sos’un efsanesi dilden dile gönülden gö-
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NARSIZM VE 
KARABURUNLU

nüle anlatılsa, bugüne ulaş-
saydı, bu lanetten kurtulur 
muyduk? Ne dersiniz?

Efsanenin gerçeklerini 
araştırırken ilk sorumuz şu: 
İzmir Karaburunlu Narkis-
sos’un beş bin yıl önce an-
nesi kimdi? Efsaneye ilişkin 
farklı farklı söylenceler, ko-
nunun farklı varyasyonları 
vardır. Mesela bir badem 
ağacının altında çırılçıplak 
dallarına sarılarak uyuyan ve 
9 ay on gün sonra çocuk do-
ğurmuş ırmak tanrıçası Nana 
mı? Rüzgarı bol yarımada 
Mimas’ın omzunda huzur-
la uyuyan mağara perisi  
Oreas’ın uyanınca kendini 
hamile bulması mı? Hikaye-
lerimizi kendimizce tamam-
ladığımızda annesinin kim 
olduğunun önemi yok. Her iki 
efsanenin gerçeği ise uyuya-
kalmaktan doğan bencillik. 
Şimdi  narsizim nasıl mı doğ-
muş? Başlayalım üslübu-
muzca anlatmaya.

KİMDİR? ŞU BİZİM KEN-
DİNE AŞIK NARKİSOS

Bir varmış bir yokmuş. Bir 
zamanlar Karaburun’un bin-
lerce yıl önce adı Mimasmış. 
Hatta ünlü Ozan Homeros 
Odysseia’da ondan Rüzgarlı 
Mimas diye bahsedermiş.  
Mimas bir devmiş ve tarih 
boyunca rüzgarların hakim 
olduğu bu coğrafyada doğ-
muş. Tanrılara karşı gelince 
Zues’un hışmına uğramış. 

Bakır ve demiri eriten tanrı, 
bu sıvıyı devin üzerine dö-
küvermiş. Sonsuz uykuya 
dalan devi bu yarımadaya 
gömmüş. Denizden esen 
rüzgarlar uyuyan devi hep 
uyandırmaya çalışırmış. Na-
fileymiş. Aradan binlerce yıl 
geçmiş uyanamamış.

Günlerden bir gün, Nym-
peler gibi suda değil, ma-
ğaralarda yaşayan orman 
perileri Oreasların yolu rüz-
garlı Mimas’a düşmüş. Gü-
zeller güzeli Oreas, ilk gö-
rüşte uyuyan bu deve aşık 
olmuş. Kalbine ellerini koy-
muş. Öyle büyük bir huzur 
hissetmiş ki o anda mutlu-
luktan gözleri kapanıvermiş. 
Yer gök sarsılmış bu birleş-
meden, Mimas yarımadaya 
dönüşmüş. Narkisos adında 
bir oğulları dünyaya gelmiş

Narkisos’un doğduğu 
gün, Kolophon’un yöneticisi 
olan Rhakios’la Manto’nun 
oğlu ve aynı zamanda Apol-
lon’un kahini olan Mopsos’a 
başvurmuşlar. Mopsos bir 
kehanette bulunmuş. Onun 
uzun ve sağlıklı bir ömür sü-
receğini, bunun içinse bir tek 
şart olduğunu söylemiş. Şart 
ise  Narkissos’un hiç bir za-
man, hiç bir şekilde kendini 
görmemesiymiş.

 Narkissos’u avcı ola-
rak yetiştirmişler. Bu yakı-
şıklı delikanlı gece gündüz 
ormanda gezer dururmuş. 

Öyle yakışıklıymış ki, su peri-
leri ona hayranmış. Ekho da 
bir su perisiymiş. Ne zaman 
yoluna çıksa avcı onu gör-
memezlikten gelirmiş. Ekho 
aşkına karşılık bulmayınca, 
çok üzülmüş bir mağara-
ya saklanmış. Gün geçtikçe 
erimiş. Bedeni mağaray-
la bütünleşmiş. Kayalıklar 
oluşmuş. Mağaraya kim ses-
lense kendi sesini duyarmış. 
Ekho’nun sesi günümüzde 
“eko” dediğimiz, seslerin 
yansısı olan yankıya dönüş-
müş. Narkissos’un aşklarına 
karşılık vermediği kızlar ve 
periler, Echo’nun aşktan in-
leyen bir sese dönüştüğünü 
görünce Tanrılardan öçle-
rinin alınmasını istemişler.  
Bu haykırışlara kayıtsız kal-
mayan tanrılar da yakışıklı 
delikanlıyı cezalandırmaya 
karar vermişler. Narkissos 
tam o sırada bir su birikinti-
sine eğildiğinde ilk kez kendi 
yüzünü görmüş.  Gördüğü 
yansımadan adeta büyülen-
miş. Daha önce fark edeme-
diği bu  güzelliği karşısında 
kendine aşık oluvermiş. Öyle 
ki kendine bakmaya doyamı-
yormuş.  Yemeden içmeden 
kesilmiş. Gittikçe hissizleş-
miş. Eriyip tükenmiş. Görün-
tüsü yavaş yavaş kayboldu-
ğunda ise gölün üzerinde 
görenleri hayrete düşüren 
sapsarı güneşe benzeyen çi-
çekler oluşmuş. 

Bugün Nergis çiçeği ko-
kusuyla rengiyle Karabu-
run’a gelenleri büyülemeye 
devam ediyor. Bir gün yolu-
nuz düşerse, nergis çiçeği-
nin doğduğu kayalılıklardaki 
seslere kulak verin. 

Ekho hep aynı cümle-
yi tekrar eder, fısıldar durur 
size: 

“Bencil de olsa, Nergis 
çiçeği efsanevi hikâyesiyle 
ve o muhteşem kokusuyla 
insanları büyülen bir aşk çi-
çeğidir”

Metin, dijital dünyanın, 
bir yandan kendine yabancı-
laşırken, bir yandan teknoloji 
yardımıyla dış görünüşünü 
olmak istediği hale getiren 
ve kalıp üzerinden yaşayan 
toplum eleştirisi ile başladı. 
Bu yeni dijital insan, kendi-
ne aşık mitolojik kahraman 
ile özdeşleştirildi. Sonra Mi-
tolojik kahramanın efsanesi 
anlatıldı. Ancak son bir to-
parlama, bütünleştirme pa-
ragrafının eksikliği hissedili-
yor. Buraya “İşte tıpkı kendi 
suretine bakarken yemeden 
içmeden kesilen, sağlığı-
nı kaybeden, hissisleşen ve 
sonunda yok olan Narkisos 
gibi günümüz dijital insanı 
da kendini yok ediyor. Ancak 
bir farkla. Narkisos güzel bir 
çiçek olarak hoş bir iz bırakıp 
gitti. Peki ya bizler?” şeklin-
de bir bağlama yapılarak ta-
mamlanabilir.



Viyana’da düzenlenen Çocuk ve Şehir 
konferansında Dünyanın bir çok kentiy-
le birlikte ilk Çocuk Belediyesi’ni kuran 
Seferihisar Belediyesi de yer aldı.
Çocuk hakları üzerine çalışmalar yürü-
ten ve bu çalışmaların tüm kentlerde 
yaygınlaşmasını hedefleyen Child in 
the City Vakfı’nın iki yılda bir düzen-
lendiği “Child in the City” – “ Çocuk ve 
Şehir” konferansının dokuzuncusu 24 
– 26 Eylül tarihleri arasında Avustur-
ya’nın başkenti Viyana’da gerçekleşti. 
Dünya’nın her yerinden kentlerin katı-
lım sağlayıp “Çocuk Dostu” uygulama-
ları ile proje deneyimlerini paylaştığı 
konferans boyunca Kolombiya, İtal-
ya, İngiltere, Hollanda, Avusturya ve 

Slovenya  gibi bir çok ülkeden gelen 
akademisyenler ve kent yetkilileri pro-
jelerini sundular. İki gün süren konfe-
rans boyunca Seferihisar Belediyesi’ni 
temsilen Belediye Başkanı Tunç Soyer 
ve Çocuk Belediye Başkanı Selin Ada; 
“Çocuk Dostu Planlama”, “Eşit Erişim”, 
“Çocuk Dostu Gelecek”, “Eğitimde Ka-
tılımcılık”, “Medya Yazarlığı”, “Sosyal 
Medya Kullanımı”, “Şehir Planlamada 
Katılımcılık”, “Sokaklardaki Rekabet” ve 
“Medya Projelerinin Planlanması” ko-
nularındaki oturumlara katılım sağla-
dılar ve Seferihisar Çocuk Belediyesi’ne 
ilham verecek deneyim ve uygulama 
örneklerini incelediler.
MODEL OLUŞTURUYORUZ

Dünya’da eşi benzeri olmayan bir uygu-
lama olan “Çocuk Belediyesi” projesini 
Belçika’nın Gent kentinde yapılan kon-
feransta sunan Seferihisar Belediyesi, 
Viyana’dan iyi uygulama örneklerini Se-
ferihisar halkı ve çocukları ile buluştu-
rup “Çocuk Dostu Kent” olma yolundaki 
adımlarını sağlamlaştırıyor. Başkan 
Tunç Soyer, “Çocuk Belediyesi projesini  
çocuklarla ilgili çalışmalar yapan aka-
demisyenlerle birlikte bir model haline 
getirip tüm dünyaya örnek olmayı he-
defliyoruz. Elde ettiğimiz bilgi birikimi 
ve ortaya koyduğumuz çalışmalar eşsiz 
bir önderlik etme fırsatını sunma aşa-
masına çok yaklaştığımızı gösteriyor” 
dedi.

ÇOCUK BELEDiYESi 
DüNYAYA MODEL
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Aenean porta leo at semper egestas. Ut efficitur risus 
sit amet luctus varius. Suspendisse leo libero, malesua-
da eu vehicula nec, iaculis sed lorem. 
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