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Payidar’ın kelime an-
lamı şu: Sonsuza değin 
yaşayacak olan, ölümsüz, 
kalımlı. 

Her şey bir yana, son 
10 Kasım’da ‘tanık oldu-
ğumuz’ ‘dönüş’  dahi, Mus-
tafa Kemal Atatürk için bu 
sıfatın kullanılmasını haklı 
kılıyor. 

Yani ‘yeniden’ ve ‘ilele-
bet’... 

‘Muhteşem geri dö-
nüş’ü incelemeye devam 
edeceğiz. ‘Mevsimlik’ mi, 
‘açılım’ mı, sandıkta bitecek 
mi, Reza ile bağı var mı, 
göreceğiz.

***
‘İlelebet’ ‘payidar’ kala-

cak Kasım ayı konularından 
biri de ‘Ekim Devrimi’... İlk 
işçi devletinin kuruluşunun 
100. yılını kutluyor dünya... 
Etkileri hala sürüyor. İn-
sanlık özledi mi? Tam bile-
miyoruz ama sosyalizmsiz 
dünya her geçen gün beter 
hale geliyor. Ramis Sağlam, 
Kani Beko, Orçun Masatçı 
ve Ertan Altuner ‘devrim’i 
yazdı...

***
Kadınların köylerde kur-

maya başladığı Cumhuriyet 
Kütüphaneleri çalışması 
beni de çok heyecanlan-
dırdı. Laf üretmek yerine, 
bir araya gelip değiştirmek 
üzere adım atan kadınlar 

ilham olur umarım birileri-
ne... İlk önce kütüphanenin 
hikayesini, sonra CHP’den 
iki önemli ‘hoca’ Kamil Ok-
yay Sındır ve Selin Sayek 
Böke’nin röportajlarını oku-
yacaksınız. 

*** 
Bir güzel haber de Çağ-

layan’dan geldi: Gökmen 
Ulu Silivri’den çıktı, memle-
ketine döndü. Dikililer evlat-
larını bağrına bastı. Kayda 
geçsin istedik. 

***
Mustafa Yıldız yeniden 

karikatür sayfası hazırladı, 
Deniz Doğan bir öyküsünü 
daha paylaştı. Ezgi Serim 
yine konuğumuz oldu. 
Yunus Kara röportaj, Efe 
Yelbuğa çeviri yaptı. Doğan 
Beyazgül ve Yeşim Yavuzer 
ise bütününde bizimleydi 
derginin... 

Birkaç aydır ‘35 Soruda 
Şehrin Renkleri’ni hazır-
layamıyoruz. Önümüzdeki 
aydan itibaren yeniden 
başlıyoruz. 

***
Yeni yıla girerken, 100 

yıl öncesinden kalan değer-
ler, ‘geçmiş değil’ kuşkusuz 
‘gelecek’...

İnsanlığın iyiye dair 
yürüyüşü payidar kalacak, 
‘yeniden’ anlarken altını 
çizmekte fayda var: ‘İlele-
bet yaşayacak’

YENİDEN... İLELEBET...

Ü M İ T  K A RTA L
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Köylere kütüphane 
kuruyorlar

‘HAYIR’CI
KADINLAR

Ümit Kartal
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Referandumda CHP İzmir 
milletvekili Murat Bakan’ın 
eşi Selin Bakan öncülüğünde 
İzmir’in köylerinde yaşayan ka-
dınlara 100 bin mektup yazarak 
‘hayır’ oyu vermelerini isteyen 
kadınlar, şimdi de o köylere kü-
tüphaneler kuruyor. 16 Nisan 
referandumu öncesinde bir ara-
ya gelen 1000 civarında kadın, 
referanduma damga vuran bir 
çalışma yürütmüş, İzmir’in tüm 
köylerinde yaşayan kadınlara 
kendi el yazılarıyla 100 bin ci-
varında mektup yazarak ‘hayır’ 
oyu vermelerini istemişlerdi. 
Kadınlardan 220’si ise mektup-
ları gönderdikten sonra Murat 
Bakan ile birlikte 106 köye zi-
yaretler düzenleyerek, 10 binin 
üzerinde kapıyı çalıp kadınlarla 
birebir görüşme gerçekleştirmiş-
ti. Referanduma damga vuran 
gönüllü kadınlar, şimdi de o köy-
lere kütüphane kuruyor.

Güzelbahçe’nin Payamlı Kö-
yü’ne, imece usulü topladıkları 
kitaplarla ‘Payamlı Cumhuriyet 
Kütüphanesi’ni kuran kadınlar, 
referandumda ‘hayır’ oyu iste-
mek için geldikleri köye bu kez 
de kütüphane açılışı için geldi-
ler.  Yürüttükleri kampanya ile 
3500 kitap edinen kadınlar, eski 
muhtarlık binasını düzenleyerek 
Payamlı halkına kütüphane ar-
mağan etti. 

Güzelbahçe Belediyesi’nin 
katkılarıyla kurulan ‘Payamlı 
Cumhuriyet Kütüphanesi’nin 
açılışına, Güzelbahçe Belediye 
Başkanı Mustafa İnce, CHP İzmir 
milletvekili Murat Bakan, CHP 
İstanbul milletvekili Dursun Çi-
çek, Dursun Çiçek’in kızı avukat 
İrem Çiçek, Murat Bakan’ın eşi 
Selin Bakan ve Saha Grubu’nda 
yer alan kadınlar ve köylüler 
katıldı.

‘YARINLARIMIZ İÇİN, 
ÇOCUKLARIMIZ İÇİN…’

Açılışta konuşan Cumhuriyet 
Halk Partisi İzmir milletvekili 
Murat Bakan şunları söyledi: 
“Atatürk’ün 79. ölüm yıl dönü-
münde bu kütüphaneyi Güzel-

bahçe Belediyemizle, değerli 
dostum Mustafa İnce Belediye 
Başkanımızla birlikte açtık. Bunu 
anlamlı buluyorum. Biz bugün 
bu dağ köyünde bu kütüphaneyi 
açarken Mustafa Kemal Ata-
türk’ün arkasından sadece göz-
yaşı dökmüyoruz onun ilke ve 
ideallerini gerçekleştiriyoruz. 
Atatürk, “Beni görmek demek 
mutlaka yüzümü görmek demek 
değildir. Benim fikirlerimi, benim 
duygularımı anlıyor ve hisse-
diyorsanız bu kafidir” diyor. Biz 
bilge önderimizi anlıyoruz. O’nu 
sadece sözlerden, törenlerden, 
anmalardan ibaret bir anlayışla 
anmaya şiddetle karşı çıkıyo-
ruz. Eylemlerimizle, ufkumuzda 
O’nun ideallerini yaşatıyoruz. 
Bugün 15 yıldır O’nun adını an-
maktan imtina eden iktidarın 
Atatürk’ü sahiplenmesine karşı 
çıkmıyoruz. Ancak bir taraftan 
okullara Cumhuriyet ve Atatürk 
düşmanlarının adını verirken, 
sübyan mekteplerinde mistik din 
duygular ile çocuklar yetiştirilip, 
tarikat cemaat yurtlarında ta-
cize, tecavüze uğrarken, iktidar 
sahipleri bu tarikatların şeyhle-
rini, meczuplarını Atatürk düş-
manlarını Saray’da ağırlarken, ik-
tidar dış politikayı denge, ihtiyat 
ve barış ekseninden uzaklaştırıp 
Müslüman Kardeşler çizgisine 
taşırken, nasıl Atatürkçü oluna-
cağını da sorguluyoruz.  
Sevgili kardeşlerim, bugün siz-
ler, burada Payamlı Köyü’nde 
yaşayan kadınlar seçimlerde 
oy kullanabiliyorsa bu Mustafa 
Kemal Atatürk sayesindedir. Siz 
İsviçreli kadınlardan önce seçme 
ve seçilme hakkını elde ettiniz. 
Eğer siz miras hakkında erkek 
kardeşinizle aynı payı alıyorsanız 
bu da Mustafa Kemal Atatürk 
sayesindedir. Tek eşlilik, medeni 
nikah bunlar hep Cumhuriyet’in 
kazanımlarıdır. Biz bir yandan 
bunları müdafaa ediyoruz, diğer 
taraftan bilgi çağını yakalayalım 
istiyoruz. Çocuklarımız okusun, 
bu köyün çocukları aydın birer 
yurttaş olsun, iyi eğitim alsın 
istiyoruz. Bu kütüphaneyi bu-
raya yapmaktaki 



Murat Bakan’ın 
eşi Selin Bakan:
‘Kadınlara çağrımız var, 
bir arada olalım’

amacımız, muradımız budur. 
Biz sizden oy istemeye gel-
medik. Yunus’un dediği gibi, 
“Ben gelmedim dava için, 
benim işim sevi için dostun 
evi gönüllerdir, gönüller yap-
mağa geldim.” Ama sizden 
şunu istiyoruz; ülkemizin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün aydınlık izinden 
gidiniz, O’nun ilke ve devrim-
lerinin yolundan ayrılmayınız. 
Referandumda buraya geldik 
ve size dedik ki “Biz sizden 
sadece oy istemeye değil, 
sizlerle gönül bağı kurmaya 
geldik, biz bu köye sizleri ziya-
rete yine geleceğiz” dedik ve 
şimdi buradayız. Önümüzdeki 
günlerde bir daha, bir daha 
geleceğiz. Sizler için, bu köyde 
yaşayan evlatlarımız için ge-
leceğiz. Hepinize saygılarımı, 
sevgilerimi sunuyorum.” 

“UMARIM IŞIK OLUR”

Selin Bakan: “Referandum 
sürecinde 106 köyü gezdik. 
Bu çok etkili bir çalışma oldu. 
Ama biz bu çalışma ile kalma-

dık. Sonrasında birlikte ça-
lışmaya ve üretmeye devam 
ettik. Çok güzel bir grup olduk. 
O grup şimdi Payamlı’da bir 
kütüphane yarattı. Umarım 
burası pek çok çocuğumuza 
ve kadınımıza ışık olur. Gitti-
ğimiz köylere hizmet götürüp, 
köylülerle bir arada olmaya 
devam edeceğiz. Kütüphane-
ler kurmaya devam edeceğiz. 
Bundan sonra da Bayındır’da 
bir kütüphanemiz kurulacak. 
Herkese açığız, tüm İzmirli 
memlekete sevdalısı kadın-
lara çağrımız var; bir arada 
olalım, birlikte üretelim.”

“KÜTÜPHANELERİ 
KURUP GİTMEYECEĞİZ”

Işık Doğusoy: “Biz bu refe-
randum çalışmaları sırasında 
köyleri gezerken, her köy 
kahvesine bir kitaplık kurma 
fikrini ortaya atmıştım. O 
fikir gelişti ve kütüphaneye 
dönüştü. Kütüphaneyi kendi 
imkânlarımızla, bağışlanan ki-
taplarla kuruyoruz. CHP dâhil, 
hiçbir partiye de üye değiliz. 



Hemen hemen hepimiz meslek sahibiyiz ve gönüllüyüz. 
Taşımalı bir okul sisteminin olduğu, yani içinde okul olma-
yan bir köydeyiz. Çocukları okumaya teşvik etmek istedik. 
Özellikle kız çocuklarını hiç boş bırakmayacağız. Elimiz 
her yaptığımız kütüphanenin üzerinde olacak. Kadını ve 
çocuğu kazanmak için, kütüphaneleri kurup gitmeyeceğiz; 
yine geleceğiz ve buralarda işler yapmaya devam edece-
ğiz. Özellikle kız çocuklarının ayaklarının üzerinde durma-
sını sağlamak en büyük motivasyonumuz.”

“HEYECANDAN UYUYAMADIK”
Hülya Ellen Arslan: “Ben emekli mimarım. Önce 

ölçüleri alıp, bağışlanan mobilyaları yerleştirdik. Mevcut 
mobilyaları da elden geçirerek değerlendirdik. Boyanması 
gerekenleri kendimiz boyadık. Kitapları yerleştirip açılışı 
yaptık. Çok heyecanlıyız. Açılış öncesindeki gece heyecan-
dan uyuyamadık. Her şey çocuklarımız için.”

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ KİM KURDU?” 
Bilge Körezlioğlu: “Referandumda köyleri gezer-

ken bu fikre sahip olduk ve heyecanımız o günlerden bu 
yana devam etti. Konuştuğumuz her kadın bu fikre açıktı. 
Sadece adım atmak gerekiyordu. Bazı köylerde ‘Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kim kurdu?’ diye sorduğumuzda cevap 
alamadığımız çocuklar olmuştu. Bu bizi çok üzmüştü. 
Atatürk ilke ve devrimlerini, kütüphane yoluyla çocuklara 
öğretmek ve sevdirmek istiyoruz.”

“BİRBİRİMİZDEN  ÖĞRENİYORUZ”
Merve Çelebi: “Kütüphaneleri köprü olarak görüyo-

rum. Köy ve şehir arasındaki köprü... Köydeki çocuk ve 
kadınlarla ortak paylaşımlar kurmamıza vesile oluyor. 
Kadınlar bizi buraya tekrar tekrar davet ediyorlar. Sürekli 
gelmemizi istiyorlar. Biz onlardan öğreniyoruz, onlar da 
bizden öğreniyor.”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, kütüphane için emek 
harcayan gönüllü kadınlara ve CHP İzmir milletvekili Murat 
Bakan’a teşekkür etti. İnce, kütüphanede gönüllü öğretmenlerle 
kurslar verileceğini, kadınlar ve çocukların eğitimleri için 
Payamlı Halk Kütüphanesi’nin kıymetli bir alan olduğunu kaydetti. 
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YSK TAKVİMİ 
AÇIKLAMADAN 
‘BEN ADAYIM’ 
DEMEK YANLIŞ

PROF. DR. KAMİL OKYAY SINDIR
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Kamil Okyay 
Sındır ile gündemdeki gelişmelere 
dair konuştuk. Sındır, Erdoğan’ın 

10 Kasım çıkışından, belediye başkanlarının 
görevden alınmasına, İyi Parti’den, seçimlere 
kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. 

Dilerseniz AKP Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 10 Kasım çıkışı ile başlayalım. Nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Aslında biraz geçmişi 

yokladığımızda, Atatürk’ün büstlerini 

kırıp önlerine geçip fotoğraf çektirenler, 
stadyumlarda dahi Atatürk ismine tahammül 
edemeyip değiştirenler kimler? 

Hepimiz gayet iyi biliyoruz… ‘İki ayyaş’ 
demeler, milli bayramları yasaklama-
kaldırma girişimleri, Atatürk’ün makamdaki 
posterinden bile rahatsızlık duymalar… Şimdi 
görüyoruz ki Atatürk’e sahip çıkar konuma 
gelmişler. Ben aslında bunu eleştirmiyorum, 
memnuniyet vericidir. Bunu eleştirmenin, 
Atatürk’ten uzaklaştırmanın doğru bir tavır 

CHP GENEL 
SEKRETERİ
PROF. DR. KAMİL 
OKYAY SINDIR:

ERKEN 
SEÇİM
İSTİYORUZ   

Ümit Kartal
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olmadığını düşünüyorum. 
Tam tersine Atatürk’e bu 
milletin her bireyinin sahip 
çıkması gerekir. Bu ülkeyi 
bağımsız bir ülke haline 
getiren, devrimleri ile çağdaş 
bir toplum haline getiren ve 
bir aydınlanma devrimini 
gerçekleştiren Atatürk’ü 
sevmek bir zorunluluktur. 
Bütün yaşamı savaşlarda 
geçmiş ama buna rağmen 
‘Ulusun geleceği söz konusu 
değilse, savaş cinayettir’ diyen, 
‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ 
şiarıyla bütün dünyaya örnek 
olmuş kahramandır. Kimsenin 
Atatürk’ü yok saymak gibi bir 
lüksü olamaz ve haddi değildir. 
Şimdi AKP’nin söylemleri 
içten ve samimi mi, değil mi? 
Olabilir, takiye olabilir. İçten, 
samimi olmayabilir. Bir siyasi 
projenin, stratejinin unsuru 
olarak söyleniyor olabilir, hiç 
önemli değil. Yeter ki hitap 
ettikleri seçmen kitlesine 
Atatürk karşıtlığı değil, en 
azından karşıt olmama tavrını 
geliştirmesi bile olumlu bir 
şeydir. Atatürk kimsenin 
tekelinde değildir. Allah adına 
dini istismar edenler, şimdi 
Atatürk adına siyaseti, ülkeyi 
istismar ediyor olabilir. Bunlar 
ayrıca eleştirilebilir ama ben 
iyi bir şey olarak görüyorum. 
Keşke düne kadar büstlerini de 
yıkmasalardı, kırmasalardı. Düne 
kadar İsmet İnönü ile ikisine 
‘ayyaş’ demeselerdi, Anıtkabir’e 
gitmeme tavrını göstermemiş 
olsalardı, müfredattan ‘Andımız’ı 
çıkarmasalardı. Umarım 
bugünden sonra milli eğitim 
müfredatında da Atatürk’ün 
gerçek değerini ve sevgisini 
milletine aşılarlar. Milli kültürler, 
geçmişten alınacak dersler, 
örnek alınacak kişiliklerle ancak 
oluşur. Bunlara sahip çıkmakla 
olur. Yoksa geçmişini yok sayan, 
yok eden bir anlayışla bir milli 
kültür oluşmaz ve gelişmez. O 
anlamda Atatürk’e sahip çıkmak 
herkesin asli görevdir. Kimsenin 
bir diğerini Atatürk’e sahip 
çıkıyor diye eleştirme hakkı da 
olamaz. Esas olan dün Atatürk’e 
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sahip çıkmayıp bugün çıkanlar 
samimi olmalılar ve yarın da 
ona sahip çıkmalılar. Bunu bir 
stratejinin unsuru olarak değil, 
içten, samimi ve inanarak 
yapmalı ve devam etmelilerdir.

 Recep Tayyip Erdoğan 
‘İstanbul’a ihanet ettik’ dedi. 
Şehirlerdeki gökdelenlerin 
sorumluluğunu da 
partinize atıyorlar. Siz 
belediye başkanlığı da 
yaptınız; bunları nasıl 
yorumlarsınız? Ayrıca yerel 
yönetimler bakımından 
yaptığı son hamleleri, 
belediye başkanlarının 
istifaya zorlanmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Bu yaptığı yeni bir 
şey değil. Bu artık AKP 
cenahında alışılagelmiş bir 
hal almaya başladı: bir şok 
etkisi yaratarak insanları 
inandırmak... Bu askeri 
stratejik bir yöntemdir. Şok 
edip insanları paralize etmek 
ve onun üzerinden yürümek… 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı’nı kim aday gösterdi? 
Diyelim ki önceki yıllarda 
iyiydi de son yıllarda kötü 
oldu. Son adayı kim belirledi? 
İstanbul’u ihanet edilmiş bir 
kent olarak ifade ediyorsan 
3-4 dönemdir onu belediye 
başkanı adayı olarak halkın 
önüne sunan ve oy talebinde 
bulunan sendin. İyi şeyler 
yapmıyordu da bilerek mi 
İstanbul’u betonlaştırdın 
bugüne kadar? Anlaşıyor ki 
bilerek yapılmış. Bakın ihanet 
kelimesinin anlamı ‘bilerek ve 
isteyerek hainlik etmek’, göz 

yummak falan değil bilerek 
yapmak anlamını taşıyor. Düne 
kadar ‘kandırıldık, aldatıldık’ 
dediler, bunlar insani olabilir. 
Gerçekten kandırılmış olabilir 
insan, aldatılmış olabilir. 
Aldatılmış ve kandırılmış olmak 
farkında olmamak anlamını 
taşır ama ihanet etmek bilerek 
kasıtlı olarak, farkında olarak 
yapmış olma anlamını taşır. 
Erdoğan ‘ihanet ettik, bende 
sorumlusuyum, betonlaştırdık 
kentleri’ dedi. Yaşanmaz hale 
getirdik anlamında bir sürü söz 
söyledi. Bir beceriksizlik var, 
bir başarısızlık var. Türkiye’yi 
bir darbe girişimine maruz 
bırakan, neredeyse Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yok olmasına 
neden olacak, geçmişte 
birlikte yürünmüş daha 
sonraları ‘paralel yapı’ olarak 
tanımladıkları devleti yok etme 
çabası içerisinde olan bir yapı 
var. Bir anda geçmişte hiç 
birliktelikleri yokmuş gibi tavır 
sergiliyorlar. Kaldı ki onu bir 
de Cumhuriyet Halk Partisi’ne 
yamamaya çalışıyorlar. Teşbihte 
hata olmaz, kendi üzerlerindeki 
hataları, kusurları, çamuru 
başkasına atarak kendilerini 
arındırma, unutturma veya 
hedef saptırma çabalarıyla 
karşımıza çıkıyorlar. Bana göre 
en büyük sorun buna cüret 
edebilmesinin arkasındaki 
temel neden medyanın özgür 
olmayışıdır. Medyanın baskı 
altında olmasıdır, medyanın 
bağımsız hür sesini ortaya 
koyamamasıdır. 

‘İSTANBUL KÜLTÜREL BİR 
MİRASTIR’ 

Belediye başkanları istifaya 
davet edildiler. Bu eleştirilecek 

bir tutumdur, 
olumlandırılacak 
bir tutum değildir. 
Biz hep dile getirdik 
‘İstanbul’u beton 

yığınına çeviriyorsunuz’ 
diye. İstanbul kültürel 
bir mirastır. İstanbul’da 
sadece Ayasofya, Topkapı 
Sarayı, Süleymaniye Camii 
yok, sadece bunlar değil 
kültürel miras. İstanbul 
kentinin kendisi bir 
kültürel mirastır. Birçok 
imparatorluğa başkentlik 
yapmış bir şehirdir. Biz 
yıllarca söyledik ‘sahip 
çıkalım, yok etmeyelim, 
siluetini bozmayalım’ diye, 
biz bunları söylediğimizde 
‘bunlar kalkınmaya 
karşı, çağdaşlığa, 
gelişmeye karşı, bunlar 
statükocu, bunlar 
örümcek kafalılar’ dediler. 
Sadece Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak değil; 
duyarlı kentine sahip 
çıkan meslek odaları, 
demokratik kitle örgütleri, 
emek örgütleri, Gezi’de 
sokağa çıkan gençler de 
uyardı; bunların hepsi 
‘tukaka’ydı bir zamanlar. 
‘Siz ne anlarsınız 
kentten, siz ne anlarsınız 
şehir planlamasından, 
kalkınmadan’ diyen 
zihniyet şimdi bir anda 
kendi geçmişini ayaklar 
altına alan bir söylem 
içerisine girdi. Bunun 
üzerinden yükselmeye 
çalışıyorlar. Tabi bu 
trajikomik bir durumdur. 
‘Kente ihanet ettik’ 
söylemi ile Atatürk’ü 
sahipleniyor olmaları 
benzer, paralel bir 
duruş, bir yöntem ve 
stratejidir. Çünkü akıl 
ve bilim yolundan 
saparsan, akıl ve bilim 
seni bir gün yine kendi 
yoluna çeker. Yazıktır, 
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günahtır, İstanbul’a gerçekten 
ihanet edilmiştir. Bilerek yapılmıştır. 
Ankara’ya ihanet edilmiştir. Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı 5. 
dönemdir belediye başkanıydı. 5 
dönemdir sen aday göstermişsin, 
her yerde alkışlamışsın, başarılı 
bulmuşsun. Şimdi bir anda kalkıp 
da beton yığınına çevirmişiz, ihanet 
ettik diyerek su üstüne çıkamazsın. 
Bu söylemler toplumun rahatsız 
olduğu, doğrudan yaşamıyla 
ilgili ve milli duygularıyla ilgili. Bir 
de doğrudan kendi tabanlarına 
hitap eden bir parti kuruldu: 
‘İyi Parti’. Kendi tabanlarından, 
seçmenlerinden oy alabilir 
endişesiyle bunları yapıyorlar. 
Çünkü AKP ideolojik ve sosyo-
ekonomik bir yapı değil, sosyo-
kültürel tabanı olan bir yapı. Onu 
korumaya çalışma içgüdüsüyle 
kopuşları engellemeye çalışıyorlar. 

‘BU BİR FETÖ YÖNTEMİDİR’ 

Bir belediye başkanı görevden 
alınabilir. Birçok yasal yolu 
vardır bunun. İçişleri Bakanlığı 
müfettişlerini gönderirsin,  onun 
istifa etmesine neden olan 
gerekçe ile rapora dönüştürürsün, 
İçişleri Bakanlığı alır görevden. 
Yılsonunda faaliyet raporlarını 
sunacak belediyeler. Bu raporu 
meclis üyeleri kabul etmediği anda 
belediye başkanlığı otomatikman 
düşer. Yasası var, kanunu var. FETÖ 
ile mi ilişkili? Müfettişini gönder, 
soruşturmanı yap, mahkemeler 
devreye girsin. Yolsuzluk mu 
yapıyor? Sayıştay müfettişlerini, 
denetçilerini gönder. Didik didik 
incelesin. Hırsızlık mı yapıyor, 
görevini ihmal mi ediyor, ihaleye 
fesat mı karıştırıyor, görevini 
kötüye mi kullanıyor? Müfettişini 
gönder, al bir kenara koy. Bunların 
hepsi mümkünken, istifaya davet 
etmiş olması bunların olduğunun 
bir göstergesidir. Ama topluma 
bunların üzerinden gitmek 
istemiyor ve sessiz sedasız üstünü 
kapatıp örtmeye çalışıyor. Onu bir 
kenara koyup, yeni bir yüzle, yeni 
bir imajla, yeni bir algıyla geçmişin 

bütün günahlarını ona atfedip, 
ona yükleyip kendini arındırmayı 
hedefliyor. 
‘ERKEN YEREL SEÇİM İSTİYORUZ’ 

Esas olan şu; belediye 
başkanlarını istifaya davet 
ederken ‘istifa etmezlerse, gereği 
yapılacaktır’ dedi. Mantıkta bu 
önermeyi tersine çevirebilirsin, 
mantıkta önermenin tersi de 
doğrudur. ’İstifa ederse, gereği 
yapılmayacaktır’ anlamı taşır bu 
ifade. Yani sonuç olarak şu anda 
istifa ettiler ve gereği yapılmayacak. 
Bu insanların dosyaları örtülecek, 
üstü kapanacak, bir kenara 
konacak. Bu FETÖ’nün ordudan 
tasfiye yöntemidir. Şahit olduğum, 
bildiğim çok örnek var. Çok önceleri 
bana gelmişlerdi. Cumhuriyetçi, 
Atatürkçü, orduya bağlılığını 
ifade eden ordu mensupları, 
müfettişlerin gelip onları 
geçmişlerinden bir şeylerle, olmadık 
yalanlar üzerine tehdit ettiklerini 
‘seni ordudan atacağız ama istifa 
edersen emekliliğin devam eder, 
aksi takdirde o haklarından da 
faydalanamazsın’ dediklerini ve 
istifaya zorlandıklarını söylediler. 
Nedeni ise şu; boşalan kadroya 
FETÖ’cüler yeni birini koyabilsin. 
FETÖ’nün devlet içerisindeki 
yapılaşma yöntemi budur. Bu FETÖ 
döneminden aldıkları kumpas 
dersidir. Demokrasi adına acınacak 
bir durumdur. Şu anda Doğu ve 
Güneydoğu’da terörle ilişkilendirilip 
görevden alınmış belediye 
başkanlarının yerine dışardan 
yapılan atamalar, İstanbul, Ankara, 
Bursa, Düzce, Niğde, Balıkesir’deki 
istifalarla birlikte buraların 
toplam nüfusuna bakıldığında 
ülke nüfusunun yarıya yakınının 
atanmışlar tarafından yönetildiği 
bir düzen var. Biz bunun için erken 
yerel seçim olmalıdır diyoruz. 
Sadece bu kentlere özgü bir seçim 
de olabilir. En azından bundan 
sonra demokrasi işlesin. Atanmışlar 
değil milli irade egemen olsun.

‘HİÇBİR CHP’Lİ BELEDİYENİN 

MÜFETTİŞ KORKUSU YOK’ 

Bir yandan da tehdit var, 
bizim Cumhuriyet Halk Partili 
belediyelere. Bunları dile 
getirmekten de sakınmıyorlar. 
‘Sıra sizde’ diyorlar. Hiçbir CHP’li 
belediyenin müfettiş korkusu yok. 
Zaten sürekli tepesinde müfettiş 
ordusu eksik olmuyor. Sayıştay 
denetimleri, İçişleri Bakanlığı 
denetimleri eksik olmuyor. Mülki 
İdare Amirleri’nin Kaymakam’ın, 
Vali’nin denetimleri eksik olmuyor. 
‘Size de bir kumpas yaparım’ anlamı 
taşıyan bir tehdit var. Tüm ülke 
demokrasi rayından çıkarılmak 
isteniyor. Çünkü demokrasi bugün 
ülkeyi yönetenlerin rahatsız olduğu 
en önemli yönetim biçimi. Atamayla 
yöneticilerin belirlenmesi aslında 
otoriter ve totaliter bir yönetimin 
bizatihi kendisidir.

-2019’u belirleyecek 
dinamiklerden bir tanesi de belli 
ki yerel yönetimler olacak. Yani 
yerel seçimler Cumhurbaşkanlığı 
seçimi ve genel seçimi de 
belirleyecek dinamiklerden bir 
tanesi. Kuşkusuz birçok sebep 
olabilir, ekonomi, uluslararası 
ilişkiler olabilir ama belediyelerin 
ne olacağı da bunu belirleyecek 
gibi duruyor. Peki, Cumhuriyet 
Halk Partisi’nde bu iş nasıl olacak? 
Özel olarak İzmir’i ele alırsak 
yerel yönetimler bakımından 
değişiklikler olacak mı? Aday 
belirlemede kriterler neler 
olabilir? Kılıçdaroğlu’nun liderlik 
bakımından en güçlü dönemini 
yaşadığını düşünürsek, adaylar 
genel merkezin ağırlığıyla mı 
belirlenecek? 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
2012 yılında yayınlanmış bir ‘Yerel 
Yönetimler Stratejik Plan Kılavuzu’ 
vardır. Yerel yöneticilerin nasıl 
belirleneceğine dair yazılı, basılı 
bir metindir bu kılavuz. Burada 
her şey tanımlanmıştır. Halen 
mevcutta görev yapan belediye 
başkanlarımızın öncelikle bir 
performans analizi yapılacaktır 
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deniyor. Mesela 
belediyenin bütçeden 
yatırıma ayırdığı pay 
nedir? Öz gelirlerinin 

toplam gelire oranı nedir? Öz 
geliri arttırmış mı? Belediye kendi 
ayakları üstünde durabiliyor mu? 
Gelir ve gider bütçe tahminlerinin 
oranları nedir? Bunlar performans 
adına önemli kriterler… Biz bunları 
bütün belediyelerimiz nezdinde bu 
kriterlere göre verilerimizi toplayıp 
kıyaslamaları şimdiden yapıyoruz. 

-Yeni mi başladı?
Epeydir yapıyoruz… Yerel 

yönetimlerden sorumlu genel 
başkan yardımcımız ve bu konuda 
oluşturduğumuz bir kurul ile 
birlikte bu değerlendirmeleri 
yapıyoruz. Yine ODTÜ’den 
bazı hocalarımızın desteğiyle 
bunların hepsi derleniyor ve 
durumumuzu takip ediyoruz. 
Tabi bunlar performans ve 
belediye faaliyet raporlarına 
dayalı bir değerlendirme. İkinci 
olarak da, belediye başkanının 
sadece verilerle performansını 
değerlendirmek yetmez, halkın 
memnuniyeti nedir, toplumun 
ona karşı duygusu düşüncesi 
nedir, sahipleniliyor mu, yaptığı 
yatırım ve hizmetlerle o kentte 

memnuniyet 

yaratmış mı? Bunun için 
kamuoyu yoklaması gerekiyor ve 
yapılıyor. İl, ilçe örgütlerimizin, 
o kentteki milletvekillerimizin 
ve partide geçmişte görev 
almış büyüklerimizin duygu ve 
düşüncelerine ve o kentteki 
diğer sivil toplum kuruluşları, 
demokratik kitle örgütlerinin 
görüşlerine başvurarak bir genel 
değerlendirme olacağını belirtiyor 
bizim bu kılavuzumuz. 

‘BELEDİYE BAŞKANIMIZIN 
OLMADIĞI YERLERDE İLÇE 
BAŞKANLIĞINA SEÇİLMİŞ 

KİŞİNİN BELEDİYE BAŞKANI 
ADAYI OLMASI DOĞALDIR’

-‘Partide görevi olanlar, 
kurullara seçilenler aday olmasın’ 
gibi bir düşünce de var sanırım…

Esas olan yerel yönetimde 
doğru adaylarla yola çıkmak. 
Partide görevli olan ilçe yöneticisi, 
il yöneticisi, MYK’da görevli olan 
kişilerin aldıkları görev bir sonraki 
kurultay sürecine kadar partiyi 
yukarıya taşımaktır. Eğer sen o 
göreve talip olmuşsan ve görev 
almışsan, o görevin bitmeden 
ayrılırsan örgütü yarı yolda 
bırakmış olursun. Bu anlamda 
belediye başkanlarımızın olduğu 
kentlerde, il ve ilçe yönetim 

kurulları ve başkanlıklarına talip 
olanların görevi yerel seçimlere 
partimizi en iyi şekilde taşımaktır. 
Yarı yolda bırakmanın doğru 
olmayacağını düşünüyoruz ki 
daha sağlıklı bir örgütlenme ve 
seçim çalışması sağlanabilsin. 
Belediye başkanlığının olmadığı 
yerlerde ise orada ilçe başkanlığına 
seçilmiş kişinin belediye başkanı 
adayı olarak çalışma içerisine 
girmesinden doğal bir şey olamaz. 
Çünkü o kentte protokolde yeri 
olan, ana muhalefet partisinin o 
kentteki ilçe başkanı dolayısıyla 
toplumun üzerine çok çeşitli 
vesilelerle daha rahat, daha kolay 
gitme imkanı vardır. Ve örgütü 
de bu süreçte oradaki mevcut 
diğer partilerden olan belediye 
başkanının muhalefeti olarak daha 
ciddi çalışmasını sağlayacaktır. 
Bu da olumlu bir şeydir. Bu ikisi 
arasında çok temel bir fark vardır. 
Ama burada esas olan liyakattir. 
Devlet yönetiminde de, yerel 
yönetimde de, parti yönetiminde 
de en önemli  unsurlardan birisi 
liyakattir. Gerçekten o görevi en 
iyi şekilde yapacak olan, o göreve 
layık olan kişinin belirlenmesi hem 
çok önemlidir hem de adalettir. 
Yani burada kimsenin şahsi 
istikbali partinin ve memleketin 
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istikbalinin önüne geçemez. 
Hedefimiz yerelde iktidar 
olduğumuz kentlerde oyumuzu 
daha da arttırmak, olmadığımız 
yerlerde de iktidara gelebilmektir. 

-Buna cevap vermek 
istemeyebilirsiniz belki ama 
sizin de İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne isminiz 
yakıştırılıyor. Eski bir 
belediye başkanı olmanız 
hasebiyle, hoca olmanız 
hasebiyle toplum tarafından 
yakıştırılıyor. Ama aynı 
zamanda genel sekretersiniz. 
Bu bahsettikleriniz merkez 
yöneticileri için de aynı mı 
olmalı? Genel Sekreterken, 
milletvekiliyken aday 
gösterilmemeli mi? Vatandaş 
sizi yakıştırıyor ama siz ne 
düşünüyorsunuz? 

Biz şimdi bir kurultay 
sürecine giriyoruz. Şimdi 
ilçe kongrelerimiz yapılıyor, 
arkasından il kongrelerimiz 
olacak. Aralık ayı sonu, Ocak 
ayının ilk haftası gibi il kongreleri 
de bitmiş olacak. Ondan sonra 
parti meclisimizi toplayacağız ve 
kurultay tarihine karar verilecek. 
Kurultayın tarihine karar verecek 
olan Parti Meclisi’dir. Şunu 
özellikle belirtmek istiyorum, 
seçim takvimi açıklanmadan, YSK 
tarafından takvim genelge olarak 
yayınlanmadan, bizim iktidarda 
olduğumuz belediyelerde 
birilerinin ‘ben adayım’ diye 
ortaya çıkmasından yanlış bir 
şey olamaz. ‘Aday olacağım’ 
demek, ‘mevcut iyi değil yerine 
ben olmak istiyorum’ demektir. 
Bu eşyanın tabiatına aykırıdır, 
kendi içinde kendini yok eden bir 
sürece girer. O sürece sokulması 
son derece yanlış olur. Diğer 
bir tarafı ise İzmir, İstanbul, 
Ankara gibi kentlerin adaylarının 
belirlenmesinde kişilerin kendi 
tercihlerinin dışında Genel 
Başkanımızın, parti yöneticilerinin 
talepleri ve önerileri daha öne 
çıkar. O yüzden, ben şu anda 
partinin Genel Sekreteri’yim. 

Partinin, 
örgütlerin 
bu süreçleri 
en iyi 
şekilde, 
en doğru, 
en sağlıklı 
şekilde, en 
sağduyulu 
şekilde 
yürütmesi 
için görev ve 
sorumluluk 
almış 
birisiyim. 
Kalkıp da 
kendi şahsi 
istikbalimi 
düşünerek, 
mevcut 
pozisyonumu 
da bunun 
lehinde 
kullanma 
çabasına 
girmek ahlaki 
olmaz, etik ve 
doğru da olmaz. 
Ama öyle bir 
düşünce olursa, 
kurultayda bu 
görevi bırakmış 
olmayı gerektirir. 
Kurultayda 
sayın Genel 
Başkanımızın 
takdiridir, ne 
görev verilirse 
biz onu yaparız. 
Vermezse de 
yine partimize bir 
şekilde ömrümüzün 
sonuna kadar 
desteğimizi her 
şekilde veririz. 
Onun için adaylık 
meselelerinin ne 
kendi üzerimden 
ne de bir başkasının 
üzerinden 
konuşulup, 
tartışılmasının bu 
süreçte partiye 
zarar verdiğini 
düşünüyorum.
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Türkiye çapında verdiğim siyasi 

mücadelenin İzmir’deki seçmende, 

İzmir’de olmadan da bu işin 

yapılabileceği şeklinde kuvvetli bir his 

yarattığını görüyorum. Aslında daha çok 

İzmir’de olmak bana çok iyi geliyor. 

Herkes elini taşın 
altına koyacak

Doç. Dr. Selin Sayek Böke: 
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Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekili 
ve Parti Meclisi üyesi Doç. Dr. Selin Sayek Böke, 
Can Radyo’da Ümit Kartal’ın sorularını cevapladı.
CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın ‘Erdoğan 
faşist diktatör’ söylemine katılıyor musunuz?

Yüzde yüz katılıyorum. Burada ortaya kon-
muş olan bir tespit var. Bu tespite dair İçişleri 
Bakanı’nın verdiği yanıt da tespitin ne kadar 
doğru olduğunu gösteriyor. Sayın Tezcan’ın bu 
tespitinden sonra bir soruşturma süreci başla-
tıldı. Fikir ve ifade özgürlüğünün olduğu bir ül-
kede, sizin bir tespit ve değerlendirmeyi ortaya 
koyduktan sonra, bu fikre dair bir soruşturmaya 
tabi tutulmanız düşünülemez. Bu ancak dikta-
törlüklerde,  faşizan, otoriter ve baskıcı rejimler-
de gerçekleşir. İktidarın vermiş olduğu reaksi-
yon, sözün ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. 
Trollerin de siyasilerin de bu söze yüksek sesle 
reaksiyon göstermesinin temelinde hem bir dik-
tatörlük olması yatıyor hem de şu anda onların 
çöküşüne dair yaşanan gerçekleri örtmek için de 
bir gayretkeşlik olduğunu gösteriyor.
Bu çöküşe dair çok ciddi veriler sunuyorsunuz, 
burayı biraz daha açar mısınız?

En güncel çöküşü nerede yaşıyoruz? Metal 
yorgunluğu adı altında sanki bir yenilenmeymiş 
gibi AKP’nin içerisinde yeniden tasarım yapan 
AKP Genel Başkanı, belediye başkanlarını istifa-
ya zorluyor. En son istifa eden Balıkesir Belediye 
Başkanı’nın ‘Ben tehdit edildim’ dediği bir dö-
nemde, bunun faşizan bir diktatörlükte olacağı 
gerçeği ortaya konduğu anda, konu başka yere 
çekilmek üzere bir gündem değişikliği yapıldı. 
Bu çöküş saray rejiminden kaynaklanıyor. Saray 
rejimi esasında her adımı ülkenin bekasını koru-
mak için değil, kendi bekasını korumak için atı-
yor. Buranın neden faşist diktatörlük rejimi ola-
rak tarif edildiğini rakamlar da söylüyor. Bugün 
yüz ellinin üzerinde gazeteci, gazetecilik yaptığı 
için, gerçekleri bilgi olarak paylaştığı için ha-
pisteler ve bunlar faşist düzenin en somut ya-
şanmışlıkları olarak karşımızda duruyorlar. Aynı 
çöküşü hukuk düzeninde de yaşıyoruz. Hukukun 
üstünlüğü tamamen ortadan kalkmış, bir kişi ne 
isterse o oluyor. ‘Burada tutuklama olsun’ diye 
yandaş gazetecilere yazdırdıktan sonra gelecek 
sonucu artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla 

çöküş derken, faşist diktatör düzenin omurgala-
rını anlatarak zaten ortaya koymuş oluyoruz.

CHP, ‘Erdoğan faşist diktatördür’ ve ‘İçin-
den geçtiğimiz dönem faşist diktatörlük döne-
midir’ demeye devam edecek mi, etmeli mi?

Bir soruna çare olabilmek için ilk yapılması 
gereken sorunun hakikaten tespit edilmesidir. 
Özellikle bugünkü kadar baskıcı ve otoriter re-
jimle karşı karşıya olan bir ülkede, ana muhale-
fet partisine düşen en temel görev teşhisi doğru 
yapmak olduğu kadar, bunu net ve defalarca 
tekrarlayarak başka bir Türkiye’nin mümkün 
olduğu umudunu kaybetmeden devam etmesi 
gerekmektedir.

16 Nisan Referandumu sonrasında mühür-
süz oylarla ‘evet’ çıkarılması sonucunda ‘Sine-i 
Millete dönebiliriz’ dediniz. Sonrasında açıkla-
manız tekzip edildi ve siz Parti Sözcülüğü’nden 
istifa ettiniz. Adalet Yürüyüşü’ne bakınca ‘Ben 
demiştim’ duygusuna kapıldığınız oldu mu? 
‘Adalet Yürüyüşü’ Sine-i Millet tarifinize uyu-
yor mu?

O zaman Parti Sözcüsü olarak CHP’nin gayri 
meşru referandum sonucunda ortaya koyacağı 
siyasi tavrın ne gerekiyorsa onu yapmak yönün-
de olacağına dair bir iddia koymuştum. Bunu 
‘Referandumun gayri meşru olduğunu biliyoruz. 
YSK’nın müdahalesi sonucunda ‘evet’ çıktı’ diyen 
toplumsal muhalefetin sesi olmak için de söy-
lemiştim. Biraz önce ifade ettiğim gibi teşhisten 
sonra ortaya konulan çarenin de net, cesur ve 
ileriye taşıyacak bir umudu barındırması gerek-
tiğini düşündüğüm için yapmıştım. Daha sonra-
dan da gördüm ki o tespit doğruymuş. ‘Adalet 
Yürüyüşü’ CHP adına yaptığım açıklamanın ne 
kadar da doğru bir siyaset olduğunu, Türkiye’nin 
milyonlarının ne kadar da buna ihtiyacı olduğunu 
bence çok somut ortaya koymuş oldu. Geç atıl-
mış olsa da bazı adımların hiç atılmamasından 
iyi olduğunu yürüyüşün her adımına ortak oldu-
ğumda dile getirdim. Biz ortaklaşmayı devam 
ettirmek zorundayız. Kendi içimizde daha iyisi 
için mücadele vermeyi devam ettirmeliyiz ve bu 
Türkiye için kurduğumuzun siyasetin önemli bir 
parçası ve hayali. İyi şeyler oldu-
ğunda da çoğalmak için gayret 
göstermeliyiz.

‘Adalet Yürüyüşü’ CHP adına yaptığım açıklamanın ne kadar da doğru bir siyaset 
olduğunu, Türkiye’nin milyonlarının ne kadar da buna ihtiyacı olduğunu bence 
çok somut ortaya koymuş oldu. Geç atılmış olsa da bazı adımların hiç atılma-
masından iyi olduğunu yürüyüşün her adımına ortak olduğumda dile getirdim. 
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İstifanız ‘Genel Başkan olmak isti-
yor’ diye de değerlendirildi. Buna 
dair ne demek istersiniz?

Ben siyasete bir Türkiye hayali 
ile girdim, bir koltuk hayali ile değil… 
Türkiye hayalim İzmirlilerin yaşat-
mak için mücadele verdiği unsurları 
barındırıyor. Laik, çağdaş, modern, 
bilimsel, eşitlikçi unsurlar, ben si-
yasete bu değerler Türkiye’de daha 
yaygın bir gerçekliğe dönüşsün diye 
girdim. Nitekim burada aldığım siyasi 
tavır da siyasete dair kafamda olan-
larla ilgiliydi, bir koltuk için değildi. 
Bir kişiye karşı da değildi, bir yönetim 
anlayışına, bir siyasi itiraza dönük 
bir tavırdı. Bu tavrın ne kadar önemli 
olduğunu ve toplumun sesi olduğunu 
Adalet Yürüyüşü’yle görmüş olduk. 
Esasında o istifa tabana karşı da 
sorumluluğumdu. Çünkü bizzat bize 
oy verenlerin isteklerini çekinerek 
değil cesaretle yapmamız gerektiğini 
seçmen söylüyor. O istifa bir koltuk 
için değil, bir koltuk bırakarak siyasi 
pozisyon ve siyasi irade içindi. Ben 
CHP’siz bir Türkiye aydınlığı göremi-
yorum. Bunun için de partimle birlikte 
mücadele etmeye devam ediyorum 
ve edeceğim.
İnsanlar iktidardan kurtulmanın 
yolunu Reza Zarrab davasından ya 
da İyi Parti gibi yeni bir partiden mi 
bekliyor?

Çözüm sandıkta, sandık Türki-
ye’de. Laik, aydınlık, modern, kadın 
erkeğin eşit olduğu bir Türkiye haya-
lini kuran milyonların o sandıkta oy 
vermenin ötesinde bir demokrasiyi 
bugünden yaşatması gerekiyor. Onun 
için diyorum ki herkes elini taşın 
altına koyacak ve herkes kendi oy 
verdiği siyasi partinin dönüşmesi için 
bu ortaklığı her an yaşatacak. Biz 
talep edeceğiz ki talebimiz gerçeğe 
dönüşsün. Çare dışarıda değil, kesin-
likle içerde. Bağımsız bir Türkiye hayal 
ediyorsak, bunu önce sandıkta tesis 
etmemiz gerekiyor zaten. Türkiye’ye 
çare olacak şeyin sosyal demokrat bir 
yönetim olduğu da aşikâr. Türkiye’nin 
bugün yaşadığı en temel sıkışıklık 
baskıcı, otoriter rejim ve o dayatmayı 
yapan siyasi İslam düzeni. Bunun 
karşısına konulacak siyaset laikliktir. 
Bir diğer unsur devlet kapitalizmi-
dir. Milyonlarca emekçiyi yok sayan 

siyasetin karşısına 
sol değerler üzerine 

inşa edilmiş, eşitlikçi, parasız sağlık 
hizmeti veren ve bunun dışında pi-
yasanın kurallı işlemesini sağlayacak 
hukuk üzerine inşa edilmiş hakiki bir 
sol sosyal devlet. Bunu Türkiye’de 
sadece Cumhuriyet Halk Partisi yapa-
bilir. Biz çareleri sosyal demokraside 
ve laiklikte görüyorsak o zaman za-
ten hangi siyasi partinin Türkiye’nin 
geleceğine ‘iyi geleceği’ aşikâr; o da 
CHP’dir. Başka partilerin kurulması 
Türkiye’nin demokrasi zeminini zen-
ginleştirmek açısından kıymetlidir. 
Hepsine de başarılar dilerim ama ben 
biliyorum ki Türkiye’de geleceği ay-
dınlık kılacak olan bir tek siyasi adres 
var, o da biziz. 
Biraz da İzmir ve size dair soru sor-
mak isterim. İz Dergi’de ’35 Soruda 
Şehrin Renkleri’ diye bir köşe var. 
Geçtiğimiz aylarda siz de oraya ko-
nuk olmuştunuz. Çok güzel cevaplar 
almıştık. ‘İzmir’in en sevdiğiniz 
özelliği nedir?’ sorusuna ‘Kendisiyle 
barışık bir şehir.’ demiştiniz, bunu 
açar mısınız? Bir de siz kendinizle 
barışık mısınız?

İnsanın kendisine dair değerlen-
dirme yapması dışsal faktörlere dair 
değerlendirme yapmasından daha 
zor. Ancak kendimle barışık olmak için 
gayret gösterdiğimi söyleyebilirim. 
Çünkü hayatı kolaylaştıran en temel 
şeyin, ne yaşıyorsanız kendinizi onun 
içinde tam hissedebileceğiniz kadar 
barışıklık gerektiğini galiba küçük 
yaşlarda deneyimlemiştim. Onun 
için de İzmir hem bana hem siyase-
time hem de Türkiye geleceğine dair 
kurduğum hayale hep çok iyi geliyor. 
İzmir hayatı dışa dönük yaşayan bir 
şehir ve insanlar kendilerini hayatın 
bir ortağı olarak görüyor. Hayatın 
için-

de 

kendisini birincil aktör olarak görüyor. 
Diliyorum ki İzmir bir Türkiye gerçeği 
olarak her yere yayılır. 
Geçen sefer kontenjan adayıydınız, 
bu kez İzmir’den ön seçime girmeyi 
düşünür müsünüz?

Siyaset sadece sözle ifade ettiği-
niz değil eylemle yaptığınız biçimiyle 
kendini tarif eder. Umuyorum ki son 
3 yıldır siyasette aktif olarak yaptı-
ğım eylemlilik ve ortaya koyduğum 
adımlar bu sorunun yanıtı içinde ba-
rındırıyor. Ben sandıktan hiç korkma-
yan, her sandığın kıymetli olduğunu 
düşünen demokrasi sevdalısıyım. 
Dolayısıyla koşullar neyi gerektirirse 
onu yapacağıma hiç şüphe olmasın. 
İzmirsiz bir Türkiye ve siyaset hayal 
edemiyorum. O yüzden burada da bir 
tereddüt yok. Partimden aldığım yetki 
ve sorumluluğu çok ciddiye aldım ve 
bunların gerekliliğini yapmaya ısrarla 
devam edeceğim.  Uzun bir süre be-
raberiz diye umuyorum.
Parti Sözcülüğü göreviniz sebebiy-
le seçim bölgenizi ihmal ettiğiniz 
eleştirilerini aldınız mı hiç? Şimdi 
İzmir’le biraz daha mı ilgilisiniz?

Ben İzmir siyasetini Türkiye siya-
setinden ayrı görmüyorum. Türkiye 
çapında verdiğim siyasi mücadelenin 
İzmir’de ki seçmende, İzmir’de olma-
dan da bu işin yapılabileceği şeklinde 
kuvvetli bir his yarattığını görüyorum. 
Aslında daha çok İzmir’de olmak bana 
çok iyi geliyor. Hayalini kurduğum 
Türkiye’nin yaşandığı yerde olmak 
mücadele gücümü de arttıran bir şey. 
Onun için daha çok İzmir, daha çok 
Cumhuriyet, daha çok Türkiye benim 
için bir motto.
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Ramis Sağlam

Osmanlı İmparatorluğu ile 
Çarlık Rusya’sı, Birinci 
Paylaşım Savaşının iki 

karşıt cephesinde karşı karşıya 
gelmişlerdi. 1914 yılında başlayan 
savaş, bildik görüntülerinin dışında 
dünyayı derinden değiştirecek 
toplumsal sonuçlar ortaya 
çıkarmıştı.   

İtilaf Devletlerinin yengisiyle 
sonuçlanan Birinci paylaşım savaşı-
nın en karlı iki ülkesinden biri Fransa 
diğeri ise İngiltere’ydi. Dünyanın o 
güne kadar gördüğü en yaygın, en 
kanlı savaşı daha fazla sömürü alanı 
açmak içindi. Bu savaşın sonunda, 
İngiliz Bastonu ile çizilen haritalar, 
yeni sınırları belirliyordu.

İtilaf Devletler cephesinde 
Çarlık Rusya’sı savaşın bitimini 
ramak kala, Dünya tarihinin ilk işçi 
devletine dönüşürken, Osmanlı İm-
paratorluğu ise 623 yıl sonra yerini 
Cumhuriyet rejimine bırakacak bir 
dönemece girecekti. Savaşın genel 
sonuçları dışında tarihin çarkları bu 
iki coğrafya için farklı sonuçlara ne-
den oluyordu. 

1900’LÜ YILLAR VE 
İZMİR’DE SINIF HAREKETİ...

İşçi sınıfının kendi iktidarını kur-
maya hazırlandığı yıllarda İzmir’de 
de işçiler önemli grevleri hayata 
geçiriyorlardı. 

İzmir-Aydın Demiryolu Grevi 
başta olmak üzere, İzmir-Kasaba,  

İzmir-Uşak arasındaki 
demiryolu grevlerinde iş 

Cumhuriyet    94, 
Ekim Devrimi 100 yaşında 
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günü,  yevmiye olarak aldıkları ücretlerini 
maaş olarak alma, emekli sandığının kurul-
ması talepleri ön plana çıkıyordu. 

Anadolu topraklarının ilk 1 Mayıs’ı,  1905 
yılında İzmir’de Dana Meydanı’nda kutlanı-
yordu.  Selanik, İstanbul ve İzmir’de cılızda 
olsa patlak veren 1908 Rıhtım Grevi başta 
İngiliz şirketlerini ve Osmanlı’yı rahatsız et-
meye yetmişti.

Yine 1908 yılında İzmir-Aydın grevi, 
Develi’de trenin raydan çıkarılıp grevin farklı 
boyutlara sıçramasına neden olmuştu.   8 
Ekim 1908 yılında çıkarılan “Ticaret Nezare-
ti” yasal düzenlemesiyle işçi grevleri engel-
lenmeye çalışılır, kısmen başarılı da olunsa,  
İzmir-Karahisar Grevi bu yasaklamanın 
aşılmasına neden olacak olan önemli bir grev 
olmuştur. 

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki sosyalist 
hareketlerin merkezi Selanik olsa da İstanbul 
ve İzmir’de karşılık buluyordu. Geniş coğrafik 
yapısı ve farklı milliyet-
lerin bir arada yaşıyor 
olması Sosyalist ha-
reketin birleşmesinin 
önünde önemli etken 
olmuştur. Bütün par-
çalanmışlıklarına ve 
gelişememişliklerine 
rağmen sosyalist hare-
ket İzmir’deki grevlerde 
Rum’ları, Ermenileri ve 

Türkleri bir araya ge-
tirmeyi başarmıştı.  
OSMANLIDA SOSYA-
LİST HAREKETLER VE 
İZMİR’E YANSIMASI

1900’lü yılların 
başlarında Avrupa’da 
ve Rusya’da yaygın-
laşan işçi hareketleri 
gittikçe Osmanlı İm-
paratorluğu’nda da 
boy gösteriyordu.  
Yahudi, Türk Make-
don, Bulgar ve diğer 
milliyetlerden işçiler 

kurdukları yardım sandıklarını sendikalara 
dönüşmüştü.

Selanik merkezli Osmanlı sosyalist hare-
keti dört dilde, “Lavorador” (emekçi) adlı işçi 
gazetesini çıkarmaya başladılar. Sosyalist 
Hareket özellikle İzmir’de taban bulmuştu.  

İzmir’deki farklı milletlerden sosyalistle-
rin çıkardığı Irgat Gazetesi’nin yayın yönet-
menliğini ise Mehmet Mecit yapar. Irgat Ga-
zetesi, İstanbul’da, İşçiler Kulübü’nün Türkçe 
yayınlamaya başladığı Amele Gazetesi ile 
Fransızca yayınlanan  “Journal des Ouvrière” 
adlı gazetelerle aynı döneme tekabül eder.  

İzmir’de yayın hayatına başlayan Sosya-
list Irgat Gazetesi kısa bir süre sonra yasak-
lanır ve Mehmet Mecit hapse atılır. 

ARALOV’UN ANILARINDA 
LENİN-MUSTAFA KEMAL BAKIŞI

Anadolu’da Mustafa Kemal Atatürk’ün 
önderliğinde gelişen Anado-
lu Hareketi kendi bağımsızlık 
mücadelesini verirken, tarihin 
ilk işçi devleti olan Sovyetler 
Birliği’ne de nefes alma olanağı 
veriyordu. Anadolu da başlayan 
Kurtuluş Hareketi, Sovyet Sos-
yalist Cumhuriyetler Birliğinin, 
baş düşmanı olan İngiltere’nin 
kuşatma planını alt 
üst etmeye yetmişti.  

Mustafa Kemal Paşa tabii ki sosyalist değildir 
ama görülüyor ki, iyi bir teşkilatçı... Kabiliyetli 
bir lider, milli burjuva ihtilalini idare ediyor.”

V. Lenin
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Bu dönemde iki ülke arasındaki 
düşünceleri yansıtan birçok yaklaşı-
mı aktarmak olanaklıdır. Bunlardan 
en çarpıcı olanı ise Sovyetler Birliği 
Merkez Komitesi, Ocak 1922’de 
Litvanya büyükelçisi Semiyon İva-
noviç Aralov’un anılarıdır. Lenin, 
Ankara’ya atanan Sovyetler Birliği 
Büyükelçisi Aralov’a, yeni görev 
yerini anlatırken Anadolu’nun ve 
Mustafa Kemal Paşa’nın portresini 
çizer. Bu arada Mustafa Kemal’in ve 
Anadolu kurtuluş hareketinin siya-
sal yönelimleri hakkında tespitlerde 
de bulunur; Aralov’a gittiği ülke ile 
ilişkilerinde nelere dikkat etmesi 
gerektiğini anlatır. Ancak Lenin, 
sözlerinde devrim ihracına yönelik 
en ufak bir beklentiye yer vermez; 
onunki, emperyalizme karşı kurtu-
luş mücadelesi veren bir halka karşı 
17 Ekim devrimiyle birlikte evren-
selleşen insani duygulardır. 

Atatürk’le diplomatik sınırları 
aşan, dostluk düzeyinde bir ilişki 
geliştiren Aralov, anılarında Lenin’in 
Atatürk ve Kurtuluş Savaşı hakkın-
da kendisine söylediklerini şöyle 
aktarır: 

“Türkler, millî kurtuluşları için 
savaşıyorlar. Emperyalistler Türki-
ye’yi soyup soğana çevirdiler, hâlâ 

da soyuyorlar. Köy-

lüler ve işçiler buna katlanamadılar 
ve baş kaldırdılar. Sabır bardağı 
taştı, gerek Doğu halkları gerek 
biz, emperyalist kuvvetlere karşı 
savaşıyoruz. Sovyetler Birliği em-
peryalistlerle olan işini bilirdi. Onları 
bozguna uğrattı ve memleketten 
kovdu. Onların dişlerini söktük, kes-
kin tırnaklarını vücudumuza geçir-
melerine izin vermedik.”

Mustafa Kemal’in politik duru-
munu özetlerken ise “Mustafa Ke-
mal Paşa tabii ki sosyalist değildir 
ama görülüyor ki, iyi bir teşkilatçı... 
Kabiliyetli bir lider, milli burjuva 
ihtilalini idare ediyor.” İfadelerini 
kullanmaktadır. 

Aralov’un anılarının da Lenin’in 
ağzından aktardığı sözlerin altını 
çizmek gerekir. “Bizim sosyalist 
inkılâbımızın önemini anlamış olup, 
Sovyet Rusya’ya karşı olumlu dav-
ranıyor. O, istilacılara karşı bir kur-
tuluş savaşı yapıyor. Kapitalistlerin 
gururunu kıracağına, padişahı da 
yardakçılarıyla birlikle silip süpü-
receğine inanıyorum. Halkın ona 
inandığını söylüyorlar. Ona, yani 
Türk halkına yardım etmemiz ge-
rekiyor. İşte, sizin işiniz budur. Türk 
hükümetine, Türk halkına saygı 
gösteriniz. Büyüklük taslamayınız. 
Onların işlerine karışmayınız. İngil-

tere onların üzerine Yunanistan’ı 
saldırttı. İngiltere ile Amerika bizim 
üzerimize de sürü ile memleket 
saldırttı. Kendimiz fakir olduğumuz 
halde Türkiye’ye maddi yardım-
da bulunabiliriz. Bunu yapmamız 
gereklidir. Moral yardımı, yakınlık, 
dostluk, üç kat değeri olan bir yar-
dımdır. Böylece, Türk halkı yalnız ol-
madığını hissetmiş olacaktır. İngiliz 
işçileri ve öteki ülkelerin işçileri bize 
yakınlık gösterdikleri, grev yaptıkla-
rı, bizimle savaşan Polonya’ya gön-
derilmekte olan silahları gemilere 
yüklemedikleri zaman, bu bizim için 
büyük bir yardımdı. Bu bize müca-
delemizde büyük bir güç katmıştır. 
Bundan işçilerimiz moralce büyük 
bir güç kazanmışlardır.” 

İki ülke arasındaki ilişki ve bakış 
açısı Sovyet önderi Lenin tarafından 
böyle değerlendirmişti. 

100. YILINDA EKİM DEVRİMİ!

 Rus proletaryası, bundan tam 
100 yıl önce Çarlık Rusya’sının 
Kışlık Saray’ına girerek, tarihe işçi 
sınıfının iktidarını, Ekim Devrimi’ni 
müjdelemişti. 100 yıl yani, tam bir 
asır geçmesine rağmen Ekim Dev-
rimi bugün Dünyanın her yerinde 
kutlanmaya devam ediyor.

Çarlık Rusya’sının karşısında 



İZDERGİ 25

Almanya ile karşı karşıya gelen 
“hasta adam” diye adlandırılan 
Osmanlı İmpara- torluğu’nda 
çatırdama ye- rini 
paramparça ol- maya 
bırakmıştı. Açlık, yok-
sulluk ve savaşlar 
içinde kıvranan 
Osmanlı İmpara-
torluğu, artık son yıllarını 
yaşıyordu. Sınır komşusu 
olan Rusya’da ise Çarlık 
yerini Sovyetlere, yani sos-
yalizme bırakmıştı.

Birbirinden farklı ni-
telikler taşısa da bu iki yeni 
ülkede toplumsal dengeler 
değişiyordu. Bir yanda 
Sosyalist bir devlet, 
diğer yanda gittikçe 
vahşileşen kapi-
talist dünyanın 
arasında yeni bir 
Cumhuriyet ku-
ruluyordu. 

Vahşi kapi-
talizmin,  insan-
lığı sürüklediği 
açlık, yoksulluk 
ve savaş girdabına 
karşı sosyalist bir 
yaşam inşa ediliyor-
du. İnsanoğlunun 
o güne kadar 
sadece 
ütopya 
olarak ha-
yalini kur-
duğu bir 
yaşam 
gerçe-
ğe dönüşüyor- du. 
Ücretsiz eği-
tim-sağlık, konut hakkı, 7 saatlik iş 
günü,  ücretli izin hakkı ve herkese 
iş hakkı, köylülerin üretimde sov-
hoz ve kolhozlarla insanoğlunun 
hayalleri tek tek gerçek oluyordu.

Bugün hala emek dünyasında, 
sıkça kullanılan çalışma hayatın-

daki işçi hakları ve hukuk normları 
Sovyetlerde yaratılan, yenidünya-
nın o günden bugüne olan yansı-
malarıydı. 

O günkü Rus işçi sınıfının ka-
zanımları bugün, tek kutuplu olan 
dünya diye nitelendirilen dünya 
da tek tek geri alınmaya çalışılıyor. 

100 yıl önce ki Sovyet Devrimini 
yazarken o günün dünya-

sını hatırlatmak gerekir 
diye düşünüyorum.  
Yoğun kıtlık, iç savaşlar 

ve tüm kapitalist 
sömürü si-

lahlarının 
yönel-
diği 
ko-

şullarda, işçi 
sınıfı yeni bir dün-

yayı inşa etme mücadele-
sini veriyordu. Ve bu dünyayı “60 
gram tayınla” yapmaya çalışıyor-
du. Tarihin çarkları hızla dönmeye 
devam ederken, Başta Almanya, 

İngiltere ve Fransa gibi ülkeler, bu-
gün İLO normları diye adlandırılan 
haklarla işçi sınıfını kendi dünyala-
rını yaratma mücadelesinin önüne 
set çekerek, ağızlarına bir parmak 
bal sürmüşlerdi. 

SOSYALİZMSİZ BİR DÜNYA... 

Ekim Devriminin 100. yılı kut-
lamalarının yapıldığı günümüzde, 
işçi sınıfı ve emekçiler sosyalizmin 
geçici yenilgisini yaşıyor. Bu yenilgi 
geçmiş kazanımlarını, Avrupa’da 
dâhil olmak üzere kaybetmelerine 
neden oluyor. Taşeron çalışma, 
esnek çalışma, açlık sınırında çalış-
ma dayatması bugün sadece Tür-
kiye’deki işçi ve emekçilerin sorunu 
olmaktan çoktan çıkmış, bütün 
ülkelerin işçi- lerinin sorunu 
haline gel- miştir. 

İşçi sınıfı-
nın Sovyetlerde 
hayata geçirdiği 

parasız sağlık ve 
bilimsel eğitim ve 

ücretsiz konut 
politikası, 
bugün için 
ancak yeni 

bir mücade-
le başlangıcı 
olabilir. Bugün 
başta İzmirli 
belediye işçile-
rinin taşeron-

laştırmaya karşı 
verdiği mücadele 

irili ufaklı sendi-
kalaşma çabaları 

önemli olmakla bir-
likte günlük yerel çıkar-

ları sosyalizm mücadelesi 
ile birleştirmedikçe geçici 
kazanımlardan öteye 

geçemeyecektir. 
Bugün işçi 

sınıfı taşeronlaştır-
maya, özelleştirmeye, 
esnek çalışmaya karşı 

mücadele verirken parasız, 
bilimsel eğitim ve parasız sağlık 

mücadelesini yürütürken geçmiş 
deneyimleriyle Sovyet deneyimi 
vardır. Bu deneyim geçmişte kal-
mış bir masal değil gelecek müca-
delesinin kılavuzudur.  
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Atatürk‘ün 4 Ocak 1922’de 
Lenin‘e yazdığı mektubun dü-
zeltilmiş tam metni.

Değerli Başkanım,
Ankara’da genel bir saygı ve 

sempati kazanan yoldaş Frun-
ze’nin, ülkemizden ayrılısı ve-
silesinden istifade ederek, şahsi 
his ve fikirlerimden başka, gizli 
olarak, Türk siyaseti konusundaki 
görüşlerimi ve bilhassa, Türk-Rus 
münasebetlerini, size, kısaca 
açıklamak isterim.

Bildiğiniz gibi, Türk ve Rus 
halkları, yüzyıllarca sürdürülmüş 
boyunduruk zincirini bir hamlede 
silkip attıktan sonra, kendi halk-
larının da bu yolu takip edece-
klerinden dolayı büyük korkuya 
kapılan büyük Batılı emperyalist 
ve kapitalist kuvvetlerin saldırısı-
na uğradığından, halklarımız 
arasındaki yakınlık ve anlaş-
ma, kendiliğinden gelişmiştir. 
Hatırlayacağınız gibi, müşterek 
umutların ve benzer sartların 
neticesi olarak ortaya çıkan 
fikirlerin gelişmesi, hükümetler-
imiz arasında resmi münaseb-
etlerin kurulmasına yol açmış 
ve bilhassa bu münasebetlerde 
tayin edici bir rol oynamıştır.

Türkler ve Ruslar, tarihleri, 
yüzyıllarca sürdürülmüş kan-
lı savaşlarla doldurulduktan 
sonra, hemen anlaşmış ve 
uzlaşmışlardır. Bu vaziyet, öteki 
ulusları şaşkınlığa uğratmıştır. 
Pek çoğu, dostluğun geçi-
ci olduğu ve şartların zoruyla 
sağlandığı konusunda bir inanca 
sahip olmuşlardır. Hâlâ da bu 
inançtadırlar. Fakat iki halkın 

hangi şartlarla ve 
ne ölçüye kadar 

birbirlerini anlayıp 
sevdiğini ve eski 
kavgaların, zalim 
yöneticilerin 
kışkırtmaları ile 
çıkmış olduğunu, 
son savaşta 
asker ve subay-
ların birbirleriyle 
nasıl isteksizce 
savaştığını 
görmüş olan-
lar, birkaç sene 
önce oluşan yeni 
vaziyetin sürek-
li ve istikrarlı 
olduğunu kabul 
etmekte gecik-
meyeceklerdir. 
Çünkü bu vaziyet tabii olandır 
ve eski istihdafı ayakta tutan 
suni düşmanlık ise son nefesi-
ni vermiştir. Türkiye’nin rejim 
değiştirmesi, Rusya’da olduğu 
gibi, sosyal bir devrimle ortaya 
çıkmıs olmayıp, yabancı dev-
letlerin saldırı ve hâkimiyetlerine 
karşı bir başkaldırma türünde 
olduğundan, dünya kamuoyu-
nun dikkatini çekmemiştir. Bu 
başkaldırış, canlı ve gerçek olarak 
dile getirilmemiştir. Yüzeysel de 
olsa, ülkemiz hakkında bir bilgiye 
sahip olanlar, 1918 Mütare-
kesi’nden, özellikle 16 Mart 
1920’den beri alınan yolun çok 
büyük olduğunu kabul edecekle-
rdir.

Yüzyıllardan beri her şeyde 
efendilerine ve saraylılara ve 
daha sonra oligarşiye bağlı kalan 
Türk halkı, 1919 yazında girişilen 
savaşla, kendi kaderinin sahibi 
olmayı başarmıştır.

Açık konuşuyorum. Erzurum 
ve arkasından Sivas kongrel-
erinde bir araya gelen delegeler, 
halkların kendi kaderlerini tayin 
hakkını öngören bir hükme var-

mışlardır. Siz, değerli Başkanım, 
daha Dünya Savaşı’ndan önce, 
bu hususu müdafaa etmek-
teydiniz. Bu kongrelerde kabul 
edilen kararlarla, İstanbul’un 
yetersiz ve yeteneksiz ellerdeki 
iktidarı tasfiye edilecek ve yeni 
yöneticileri, bizzat milletin kendisi 
seçecektir. Büyük Millet Mecli-
si’nde bulunanlar, Türkiye’de yeni 
bir dönemin başladığını ve Türk 
halkının artık uzun süreden beri 
olduğu gibi kendi yöneticilerinin 
himayesi altında değil, efendisiz 
yaşayabileceklerini ilan ettiler. 16 
Mart 1920 darbesinden sonra 
23 Nisan’da Ankara’da Büyük 
Millet Meclisi’nde toplanan halk 
temsilcileri, milletin iradesini ve 
kaderini bağımsız ve hâkim bir 
varlık olarak tayin etme ar-
zusunu ilan ettiğinde, bu isteğin, 
bütünüyle gerçekleşmesi milli bir 
gaye olmuştur.

Şimdi, bütün bunlar 
gerçekleşiyor. Halk tarafından 
seçilmiş olan temsilciler, sadece 
yasama kuvvetini değil, aynı 
zamanda, yürütme kuvvetini 
de doğrudan, kendi seçtikleri ve 
her hareketlerinde onlara hesap 

Atatürk’ün Lenin’e 
yazdığı mektup (Sansürsüz)
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verecek vekâletler aracılığıyla 
ellerinde bulundurmaktadırlar. 
İstisnai olarak, milletin bağımsı-
zlık ve güvenliğinin söz konusu 
olduğu fevkalade hallerde, halk 
temsilcileri, yargı vazifesini 
İstiklal Mahkemeleri aracılığıyla 
yerine getirmektedir. Görüldüğü 
gibi, bizde iktidarın üç fonksi-
yonunun ayrılığı mevcut değil. 

Batı’da kapitalist sistemin bütün 
milletin üzerindeki efendiliğini 
güçlendirmek ve bu sınıfın ik-
tidarı istismar etmesi için özenle 
hazırlanan bu sistem, nefret uy-
andırmaktadır. Bu bakımdan, biz 
kapitalist sistemden daha çok, 
Sovyet sistemine yakınız.

Sosyal alanda da, mem-
leketimizde benzer değişimler 
olmuştur. Yeni vaziyetimizin ve 
ekonomik şartların gereği olarak, 
toplumun, artık istismara baş 
eğmemek konusundaki kararının 
neticesi olarak, herhangi bir çaba 
göstermeksizin, başkalarının 
emeği ile yaşayan parazitler sınıfı 
bütünüyle ortadan kalkmamışsa 
bile, bu sınıfa girenlerin sayısın-
da büyük bir azalma olmuştur. 
Modern Türkiye’de, imparatorluk 
döneminin efsanevi zengin sınıfı 
artık yoktur. Büyük arazi sahip-
lerinin gelirleri artık düşmüştür. 
Şimdi, Türkiye’de herkes düzenli 
çalışmak zorundadır. Sonuç 
olarak, bugünün Türkiye’sinde 
atılan adımlar herkes içindir.

Türkiye, Batı Avrupa’ya 
olduğundan çok, bir bakıma 

Rusya’ya, özellikle son birkaç 
ayın Rusya’sına daha yakındır. 
Sonra, memleketlerimiz arasın-
da bir başka mühim benzerlik, 
bizim, kapitalist ve emperyalist 
düzene karşı savaşmamızdır. 
Kapitalizm Türkiye’de, Avrupa’da 
ve eski Rusya’da olduğundan 
daha zayıf gelişti. Fakat vaziyet, 
büyük teşebbüslerdeki hemen 

bütün kapitalin 
yabancılar 
tarafından 
yatırılmış 
olmasıyla şid-
detlenmiştir. 
Halkımızın 
istismarını 
kolaylaştır-
mak için 
kurulmuş olan 
kapitülasyon 
sistemi, 
gelişmemizi 
engellemiş 
ve bizi bu 
sömürüye 
tahammül et-
meye mahkûm 
etmiştir.

Bu rejimi ortadan kaldır-
ma hedefine sahip bugünkü 
mücadelemiz her şeyden önce 
kapitalizme karşı yönelmiştir. Biz 
memleketimizi düşman istilasın-
dan kurtardıktan sonra, kamusal 
ehemmiyet taşıyan büyük 
işletmeleri devlet eliyle yönetme 
niyetindeyiz. Böylece gelecekte 
büyük kapitalist sınıfların efen-
diliğinin ülkede hâkim olmasının 
önüne geçmiş oluruz. Türkiye’nin 
büyük devletler ve onların uy-
duları tarafından hâlâ açık veya 
kapalı olarak çılgınca saldırılara 
hedef olmasının nedeni, bütün 
mazlum milletlere kurtuluş yol-
unu göstermiş olmasıdır.

Bütün bunlar, Türkiye’nin 
bütün müesseseleriyle ve 
bugünkü hükümetiyle sadece 
Sovyet Rusya’da güven hissi 
yaratabileceğini, Batı’nın ise, bize 
düşman gözüyle bakmasını ger-
ektireceği gerçeğini ortaya koyar.

Milletlerarası siyaset al-
anında Türk-Fransız anlaşması, 
Rus-İngiliz ticaret anlaşması gibi, 
şartların zoruyla vücut bulmuş-

tur. Bu 
anlaşma, 
gelecekte 
imzalay-
abileceğimiz 
anlaşmalar 
gibi, ide-
allerimizden 
vazgeçtiğimiz 
anlamını taşımaz. 
Sizi kesin surette 
temin ederim ki, her 
halükârda Büyük Millet Me-
clisi’nin Türkiye’si bugüne kadar 
Sovyet Rusya’ya karsı takip ettiği 
siyasetten vazgeçmeyecektir ve 
bu konuya dair yayılmış bütün 
söylentilerin hepsi yalandır. 

Yine aynı şekilde sizi temin 
ederim ki, Sovyet Rusya’ya karşı 
doğrudan veya dolaylı olarak asla 
hiçbir anlaşma yapmayacağız ve 
hiçbir koalisyona girmeyeceğiz. 
Son zamanlarda meydana gelen 
aramızdaki bütün yanlış anlaşıl-
malar, her şeyden önce Ankara- 
Moskova arasındaki yazışma-
ların oldukça yavaş olmasından 
kaynaklanmaktadır.

Değerli Başkanım, bu içten 
açıklamaların iki halkımız ve 
hükümetimiz arasındaki dostane 
ve kardeşçe münasebetleri daha 
da kuvvetlendireceği ümidiyle 
samimi kardeşlik hislerimi kabul 
etmenizi dilerim.

Mustafa Kemal
Ankara, 4 Ocak 1922.

Not: Sovyet arşivinde yapılan 
çalışmalar, bir gerçeği daha ortaya 

çıkardı. Atatürk’ün bundan 81 yıl 
önce, 4 Ocak 1922 tarihinde Le-

nin’e yazdığı mektup, Türk basının-
da sansürlenerek yayımlandı. Bu 
mektup, ilk kez, 26 Mayıs 1969 

tarihli Akşam gazetesinin 5. say-
fasında çıktı. Ali Kemal Meram’ın 

hazırladığı “Devlet Kurulurken 
Mustafa Kemal’den Sovyetler’e 
Sovyetler’den Mustafa Kemal’e 

Mektuplar ve Milli Mücadele” 
başlıklı yazı dizisi içinde yayımla-
nan mektubun belirli paragrafları 
ne hikmetse yok olmuştu. Anlay-

acağınız gibi yok olan kısımlar 
Atatürk’ün Kapitalizm hakkında 

söyledikleri idi!



İZDERGİ28

Erkan Altuner

Rusya ne yana 
düşer usta, 

Ekim Devrimi 
ne yana!
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Tarihi bir hayli eski. 
Zaten sokaklarında 
gezerken 

bunu rahatlıkla 
anlayabiliyorsunuz. Rusya’nın 
tarihi 3. ve 8. yüzyıllar arasında 
Avrupa’da tanınan bir grup 
olarak ortaya çıkan Doğu Slavları 
ile başlamaktadır. Aradaki 
yüzlerce yılda birçok işgal, ilhak, 
fetih ve keşif yoluyla nice devlete 
ev sahipliği yapmış topraklar. 
Bir ucu Avrupa’da Polonya’dan 
diğer ucu Kuzey Amerika’da 
Alaska’ya kadar uzanan tarihin 
en büyük üçüncü imparatorluğu 
olarak bilinir Rus İmparatorluğu. 
Bu tarihe ve gelip geçen onlarca 
devlete başkentlik yapmış 
Moskova bu köklü tarihi hak 
edecek kadar muhteşem bir açık 
hava müzesi adeta. Her sokak 
her köşe başı, her caddenin 
vardığı meydan ayrı bir müze.

Tarihi koruyup kollamaları, 
tarihleri ile var olmaları bir 
tarafa modern çağlardan 
kalan sosyal ve toplumsal 
gelişkinlik ise bir hayli ileri 
düzeyde diyebilirim. Buna bir de 

dünyada ki anayasal anlamda 
kurulmuş ilk işçi devletinin 
kazandırdıkları düşünüldüğünde 
gelişmişliğin boyutlarını 
gözünüzde canlandırabiliyor 
olmanız gerekir. Hiç şüphe yok ki 
neredeyse dünyanın üçte birinde 
sosyalizm deneyimini yaşatan 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği’nin (SSCB) bu topraklarda 
hüküm sürmesi sosyo-
ekonomik ve toplumsal gelişimi 
kelimenin gerçek anlamıyla ileri 
sıçratmıştır. Bu yazının konusu 
ise esas olarak budur. Moskova 
hakkında zilyon tane turistik yazı 
bulabilirsiniz elbette ancak bahsi 
geçen toprakların daha fazlasını 
hak ettiğini söylememiz gerekir. 

Avrora Kruvazörünün 
ayaklanmayı başlatan top 
atışının üzerinden 100 Yıl 
geçti. Bir asır önce başlayan 
ayaklanma Bolşeviklerin zaferi 
ile sonuçlanmış o zamana dek 
kitap konusu olmaktan öteye 
geçememiş bir düşüncenin 
maddeye dönüşeceğini 
savunanlar iktidarı ele 
geçirmişlerdi. Esasen Dünya 

için pek yeni bir düşünce olan 
sosyalizmin sosyal, toplumsal, 
iktisadi dönüşümlerine dair 
ellerinde hiçbir deneyim, birikim 
ve kılavuz bulunmayan Bolşevik 
kadrolar hayatın her alanında 
sosyalizmi “inşa” etmeye 
çalışıyorlardı. Üstelik Rusya gibi 
“İşçi Sınıfı”nın olmadığı, önemli 
bir kısmı toprağa insanların 
yaşadığı bir coğrafyada. Ve yine 
üstelik günümüzde dahi tartışıla 
gelen “insan doğasına aykırılık” 
sorunsalı olan bir yönetim 
şekli ve sınırların, sınıfların, 
polisin, askerin, silahın ve 
paranın olmadığı o muhteşem 
Komünizme ulaşmanın hedefiyle 
ile. Fakat olmadı. Adlı adınca 
45-50, resmi olarak 72 yıllık bir 
muazzam deneyim nihayete 
varamadı. Ancak ne siyasal ve 
ekonomik etkileri ne de ciltlere, 
kütüphanelere sığmayacak bir 
birikim kaldı dünyaya. Sosyalizm 
çözülmüş olsa da onca 
zamandan sonra bile “başka bir 
dünyanın mümkün olduğunu” 
bilenlerin kılavuzu 
hala Ekim Devrimi 
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ve SSCB’dir. Sadece neyin nasıl 
yapılması gerektiğine dair 
değil neyin nasıl yapılmaması 
gerektiğine dair de okunması 
gereken bir büyük kitap adeta.   

Çözülüşe dair binlerce 
satır yazıldı, yazılmaya devam 
ediyor. Kimisi ihanetten 
bahsediyor, kimisi iktidara 
çöreklenmiş “Politbüro”dan, 
kimi soğuk savaş diyor kimisi 
daha yetmişlerde başlayan 
depolitizasyondan. Hepsi 
doğruluk payı taşımakla birlikte 
yapılan değerlendirmeler 
çoğu zaman sosyalizm fikrine 
ilişkin ön açıcı olmak bir tarafa 
“bakın işte olmadı, olmayacak” 
noktasında birleşiyor. 
Oysa SSCB tipi Sosyalizm 
deneyimi, bu deneyimin 
etkileri düşünüldüğünde nasıl 

kurulduğunun veya nasıl 
çözüldüğünün bir yerden sonra 
herhangi bir anlamı olduğunu 
düşünmüyorum. Belki en 
fazla İşçi Sınıfı adına Çarlık 
rejiminden zor gücüyle alınan 
siyasi iktidarı devredecek 
bir “İşçi Sınıfı” bulamayan, 
iktidarı devredemediği 
içinde üzerinde kalan bir 
“Politbüro”dan bahsedebiliriz. 
Ancak 21. yy’ın ilk çeyreğinde 
alın terinden yana bir 
düzenin kurulması gerektiğini 
düşünenlere, buna gönül 
verenlere düşen bu deneyimi 
neden sonuç ilişkisi içinde 
bir bilim insanı titizliğinde 
incelemek değil sadece ve 
sadece anlamaya, Avrora’dan 
atılan o ilk topun ateşleme 
düğmesine dokunan elin 

cüretini, cesaretini kavramaya, 
tarihin akışını değiştiren bu 
devrimci atılımı içselleştirmeye 
çalışmak olmalıdır. Çünkü 
tarihi doğru analizler, siyasi 
çözümlemeler değil devrimci 
cüret yazıyor. Yani tarihin 
akışını hata yapmayı göze 
alanlar yazıyor. Tıpkı cüreti, 
kararlılığı ve sosyalizme olan 
sarsılmaz bağlılığı ile hala 
ilham kaynağımız olan Ekim 
Devrimi’nin mimarı Lenin’in de 
dediği gibi “Eylemde tereddüt 
edenler kaybediyor”.      

Dün olduğu gibi bugün de 
Rusya güçlü bir devlet, büyük 
bir ekonomi. Lakin bugün 
“gücün” etkileri Rus borsasının 
parametrelerinde ve sata 
sata tüketemedikleri kamusal 
kaynaklarda görünüyorken 
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dün Rus halklarının 
kazanımlarında 
cisimleşen bir büyük 
ülkeden bahsediyoruz. 
Nitekim Rusya 
topraklarında da 
bunun izini bugün dahi 
görmek mümkün. 
İhanetin siyasi 
etkisinin devam 
ettiği bu topraklarda 
sosyalizmin günlük 
pratik yaşam içindeki 
etkileri silinemeyecek 
boyutlarda. Evet 
Stalin fotoğrafına 
sarılmış ağlayan 
yaşlı teyze fotoğrafı 
altına atılan “Rusya 
Halkları Sosyalizmi 
Özlüyor” manşetiyle 
söylenen yalan bir 
tarafa Ekim Devrimi 
ile bağları kopartılmış 
bir halkın anlamakta 
zorluk çektiğimiz 
apolitizmi bizleri de 
şaşırtıyor fakat bu bir 
gerçeği örtmemize 
gerekçe olamaz. Açık 
söylemek gerekir ki 
1990’lardan bu yana 
Rusya’nın istisnasız 
bütün egemenlerinin 
üzerinde anlaştığı 
tek bir nokta var; 
Sosyalizmin toplum 
üzerinde ki etkilerini 
silmek. Sosyalizm 
fikrini, siyasi, sosyal, 
ekonomik etkilerini 
topraklardan söküp 
atmak. Bu muazzam 
çabanın bir hayli yol 
aldığını söylemek 
mümkün. Buna sadece 
Ekim Devriminin 100. 
Yıl kutlamalarına 
katılan birkaç bin kişilik 
toplamın (Uluslararası 
delegasyon dâhil) 
nicelik ve niteliksel 
zayıflığından kaynaklı 
söylemiyorum. 
Anti-Sovyetizmin 

siyasi etkilerine 
tek bir eyleme 
katılımın niceliği 
ile ölçülebilecek 
basitlikte bakmamak 
gerekir elbette. Ancak 
Türkiyeli bir devrimci 
olarak merhaba 
dediğimiz her insan 
ile lafı döndürüp 
dolaşıp SSCB’ye 
getirdiğimizde halkın 
sosyalizm fikrine 
ilişkin referanslarını 
görmek elbette 
mümkün. Ve maalesef 
tahmin ettiğimiz veya 
bize anlatılanlar gibi 
değil. 

Sonuç niyetine, bu 
yazı dünyadaki ilk işçi 
devleti olan SSCB’den 
geriye kalan bir ülkede 
geçirilen oldukça kısa 
bir sürede elde edilen 
bulgulara dairdir ve 
pek tabi doğrulanabilir 
/ yalanlanabilir. Lakin 
Rusya’ya turistik 
gezi yapma niyetiyle 
gitmemiş naçizane 
devrimci pratiği 
ve birikimi olan 
herkesin gördüğü 
bir Rusya tablosu 
var. Gerçeklikten 
kopmadan 
okunduğunda dersler 
çıkarılabilecek bir 
Sosyalizm pratiği 
olduğu görülecektir. 
Günümüz siyasi 
parametreleri 
açısından 
düşünüldüğünde 
krizlerin ve devrimci 
olanakların çok daha 
güncel olduğu bir 
ülkede yaşadığımızı, 
kolaycılığa kaçma 
riskini göze alarak 
belirtmek isterim. 

Yeni 
Ekim’ler..! Neden 
olmasın?  
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Ekim Devrimi “Bizleri kurtara-
cak olan kendi kollarımızdır” iddia-
sının ne kadar da gerçek ve müm-
kün olduğunu işçi sınıfına gösteren 
tarihsel eşiklerden biridir. 

Ekim devrimi, “Ekmek, ba-
rış, toprak” sloganı altında işçiler 
birleştiğinde, köylülerle ve tüm 
emekçi kesimlerle omuz omuza 
verdiğinde dünyanın tarihinin nasıl 
değişebileceğini gösteren, cesaret 
verici bir deneyimdir. Bu deneyim, 
20. Yüzyıl boyunca işçi sınıfına ve 
ezilen halklara ilham vermiş, dev-
rimler çağını başlatmıştır. 

Doğrularıyla yanlışlarıyla bir 
çok sosyalist ülke 
kurulmuş, işçi sınıfı 

devletleri tarihte yerlerini almış-
tır. Bu devletlerin yıkılmasının 
ardından dünyanın egemenleri, 
emperyalist güçler kürselleşme 
çağında her şeyin daha iyi olacağını, 
refahın artacağını, barışın sonsuza 
kadar süreceğini söylemiştir. Ancak 
dediklerinin tam tersi bir biçimde 
yoksulluk, işsizlik, güvencesizlik 
artmış, doğa tamamen sermayenin 
yağmasına teslim edilmiş, dünya 
en kanlı savaşların ve çatışmaların 
esiri olmuştur. Bu koşullar al-
tında Ekim devriminin ekmek 
ve barış talebi, güncelliğini ve 
haklılığını bir kez daha göstermiştir. 
Ekim devriminin önderi Lenin’in 
“can çekişen kapitalizm” dediği 
emperyalizm, dünya halklarına 
ve işçi sınıfına hiç bir şey 
sunamamakta, dönemin Alman 
devrimcisi Rosa Lüksemburg’un “Ya 
sosyalizm ya barbarlık” ifadesinin 
haklılığı her gün daha fazla ortaya 
çıkmaktadır.  

Bugün işçilerin tarihi değiş-
tirmesi 1917’ye göre çok daha 
fazla mümkündür. Dünya çapında 
işçi sınıfı nicelik olarak çok daha 
büyümüş, dünya nüfusunun önemli 
bir bölümü işçi sınıfı saflarına 
katılmıştır. Buna rağmen tarihin en 
adaletsiz, kapitalizimin en vahşi, 
emperyalizmin en barbar dönem-
lerinden birini yaşıyoruz. Çünkü işçi 
sınıfı sayısal olarak büyümesine 
rağmen örgütsüz. Kısacası, bu-
gün tek ihtiyacımız örgütlenmek 
ve işçilerin kurtuluşu için kendi 
özgücümüze güvenmektir. Ekim 
devrimi bu konuda dünya işçi sı-
nıfına cesaret ve ilham vermeye 
devam edecektir.  

Türkiye’de de nüfusun dört-
te üçü ücret gelirleriyle yaşamını 
sürdürmektedir. Büyük oranda 
işçi sınıfı saflarına katılan bir top-
lumda, işçi sınıfı büyük oranda 
örgütsüzlüğe ve güvencesizliğe 

Kani Beko *

İşçiler diktatörlüğe 

karşı bir araya geldiğinde...



İZDERGİ 33

Ekim Devrimi göstermiştir ki, diktatörlüğe karşı 
işçiler bir araya gelerek cumhuriyeti ilan ettiğinde 
karşılarında hiçbir güç duramamaktadır. 

mahkum edilmiştir. Yasal ve fiili 
engeller nedeniyle işçilerin sadece 
yüzde 4’ü toplu sözleşme haklarını 
kullanabilmektedir. 

7 milyon işsizin yaşam savaşı 
verdiği ülkede işsizlik sigortası 
fonu, sanki açlık sınırının altında 
yaşayanlar işverenlermiş gibi, 
patronlara kaynak olarak kulla-
nılmaktadır. İşçilerden toplanan 
paralarla işsize yüzde 9,7 kaynak, 
hükümet ve işverenlere ise yüzde 
21 kaynak aktarılmaktadır. Bunun 
adı yağmadır!  

Taşerona kadro hakkının ta-
nınmamış, mahkeme kararlarına 
dahi uyulmamış, her seçim dönemi 
işçilerin umutlarıyla oynanmıştır. 
Taşeron köleliği kaldırılmadığı gibi 
yeni kölelik biçimleri getirilmiştir. 
Anayasa Mahkemesindeki kiralık 
işçilik yasasıyla köle ticareti yasal-
laştırılmak istenmektedir. 

Daha fazla kar etmek uğruna 
işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri 
alınmadığı için yılda iki bine yakın 
işçi iş cinayetlerinde ölmektedir. 

Bu koşullar altında işçiler açlık 
ve yoksulluk sınırının altındaki 
ücretlerle yaşamaya zorlanmakta, 
kıdem tazminatına bile göz dikil-
mekte ve işçilerin tüm bu insanlık 
dışı çalışma koşullarına karşı hak 
araması OHAL ile, grev yasakları 
ile, sendikal hakların engellenmesi 
ile önlenmektedir. 

Uluslararası Sendikalar Kon-
federasyonunun verilerine göre 
Türkiye çalışma yaşamı açısından 
işçiler için dünyadaki en kötü 10 
ülke arasındadır. 

Bu ülkede bütçenin gelirleri 
büyük oranda emeğin sırtından 
sağlanmakta ama o bütçe patron-
lar için, iktidarın lüks harcamaları 
için, yandaşlar için kullanılmaktadır. 

Ülkemiz tam anlamıyla bir emek 
cehennemine dönmüşken, işçiler 
açısından yaşam giderek zorlaşır-
ken, ülkeyi yönetenler ve sermaye 
kesimleri vergi ödememek için 
başka ülkelerde şirketler kurmakta, 
hesaplar açmaktadır. Ancak işçile-
rin gidecek başka bir ülkesi yoktur. 
Bizim için tek çare bu yaşananların 
kader olmadığını, fıtrat olmadığını 
bilerek örgütlenmek ve mücadeleyi 
büyüterek ülkemizin bu karanlığa 
gidişini durdurmaktır. 

Bu ko-
şullar altında 
gidilecek yol 
bellidir. O yol 
işçi sınıfını 
bu adaletsiz 
sömürü 
düzenine 
karşı ayağa 
kalkmasıyla 
yürünecek-
tir. Ekim 
Devrimi 
göstermiş-
tir ki, dik-
tatörlüğe 
karşı işçiler 
bir araya 
gelerek 
cumhu-
riyeti ilan 
ettiğinde 
karşı-
larında 
hiçbir güç 
durama-
maktadır. 
Bugün 
eşitlikçi, 
özgürlük-
çü, halkçı, 
demok-
ratik, laik 
ve sosyal 
bir cum-

huriyete ihtiyacımız vardır ve böy-
lesi bir cumhuriyeti kurma görevi 
işçi sınıfının omuzlarındadır. İşimi-
zi, aşımızı, canımızı, haklarımızı ve 
geleceğimizi teminat altına alacak 
bir cumhuriyet için mücadele eder-
ken bize yol gösterecek, cesaret 
verecek tarihsel anlardan biri de 
Ekim devrimidir.Dünya işçi sınıfı ve 
ezilen halkları küresel sermayeye 
karşı, küresel direnişi işçi sınıfının 
kurtuluşu için örmeli ve mücadele 
etmelidir.  Yaşasın proletarya en-
ternasyonalizmi!
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Orçun Masatçı

Molozların
şarkısı

Gün çekiliyordu usulca. Dillerinde bayatlamış 
bir ıslıkla çöktüler tuğlaların üstüne… “Bu yaptıkla-
rımıza bak bi de şu savaş filmlerinden çıkmış evle-
rimize” dedi sigarasını yakarken, bıyıkları sararmış 
olan. “Öyle deme abi, başımızı sokalım da iki göz 
odaya yeter” dedi yapıldıktan sonra bırak girme-
yi, hiçbir zaman göremeyeceği havuzun başında 
otururken. “Burda da ne serinlenir be yazın” dedi 
gülümseyerek sonra. “Olur mu lan burası kışın da 
kullanılacak” dedi sarı bıyıklı. Defalarca yazılmış 

romanlardan fırlayan iki kar tanesi 
gibiydi bakışları. Kasım’ın başıydı. 

Saçlarına rüzgâr vurduğu için olsa gerek kita-
bını kapatarak, kahvenin yanına koydu kız. Yanla-
rından geçen adamları öylece duygusuz baktıktan 
sonra telefonunu aldı eline. Oblomov’a takıntılıydı 
sarı bıyıklı. Rus edebiyatından mı diye göz ucuyla 
baktı masaya geçerken. Sabahattin Ali gülümsedi 
yaprakların hışırtısında. Kız telefonla kahve fin-
canının ve kitabın fotoğrafını çekti. “Abi bu ay çok 
çalıştık be. Rüya görmek nasıl bişeydi unuttum”. 
Gençliğinde mahallenin sarı bıyıklı abileri duvara 
düşlerini yazarmış. O düşlerin inancıyla düşmüş 
toprağa kimi. Kimi de kimliksizliğinde ve hatta kimi 



İZDERGİ 35

de omurgasızlığında boğulurken, 
ıslık çalmaktan yorulmuş sarı 
bıyıklı. Ama yine de o günlerden 
ona kalan miras okuduğu kitaplar 
olmuş. Malum gece kondurmuş 
evini tüm mahalle gibi o da. Ara-
da onlara bilinç getirmeye gelen 
kimilerinin üstten bakışlarına 
bıyık altından gülmesi hep geç-
mişin gazozuna maçlarında en 
güzel gülen abilerinden miras 
kalmış.

“Abi be bu akşam iki duble 
atalım mı tepecikte?” Öyle ya 
günlerdir faturalar, ödemeler 
derken boğazını sıkarcasına dav-
ranan hayata öf be demek gerek 
bazen. “Tamam lan…” 

Klarnetin sesi rakıya karışır-
ken efkârı dağıtmış darbukanın 
şakrağı. Kuruçaylı Mahmut o 
akşam tesadüf ya evden çıkmış 
onlar gibi atmış kendini sokağa. 
Bu Kuruçaylı var ya geçmişten bu 
yana hep sabıkalı. Öyle çok oku-
yan bilen biri değil ama abisi vu-
rulmuş geçmişte sırf duvara yazı 
yazdı diye. Kim bilir belki de o 
efsane duvar yazısını o yazmıştır: 
“Faşizme k…. Mahir Çayan” her 
duyduğumda içimden yüzüme 
vurur tebessüm. Neyse Kuruçaylı 
devrimci. Ama bir sıkıntısı herkes 
“Bırak oğlum geçti o günler. Rüya 
görüyorsun sen” diyor. Çalgıcılar 
kahvesi, meyhaneye dönmüş. 
Vakit tamam. Çalgılar yerinde, 
çengiler de gelir az sonra. Damın 
üstüne de kurulmuş mu dolunay. 

Kavga çıkana kadar akrabalar 
şenlikte. 

Dertler unutulmuş. Sarı bı-
yıklı çakırkeyif... “Çıplak heykeller 
yapmalıyım diyor Sait Faik, sana 
diyor lan çulsuz. Hani rüya gör-
müyorsun ya senin için diyor işte. 
Nefis rüyalar gör diye” Kuruçaylı 
gülüyor genç inşaatçının kırmızı-
ya dönen yüzüne. Şiirler şarkılar 
tazecik şimdi. Dolunay da neşeli 
ya güneş gelince vedalaşıyor 
bizimkilerle. Daha tazecik ıslık-
larla boş sokaklardan günü kut-
sayarak yürüyor işçi sınıfı. 100 yıl 
önce daha görkemli yürümüştü 
ama diyorlar ya Kuruçaylıya geçti 
o fasıl. 

Sokağın başı gırla üniformalı. 
Çığlıklar, bağırışlar bir de bakıyor 
ki genç inşaatçı o girmeye kıya-
madığı iki göz odası moloz yığını.

Taşların ve kumların arasın-
dan kulağına fısıldar gibi bir toz 
bulutu yükseliyor. Kirpiklerinden 
düşen damlaları siliyor yavaşça. 
Elinde bir kaldırım taşı. “Kaldırım 
taşlarının altındaki kumsalı gör-
düm ben” diye koşuyor yanına 
sarı bıyıklı. Gökdelenlerin yaratı-
cıları sislerin arasında siren ses-
lerine binerek uzaklaşıyor sonra.

Mahalle de bir hüzün. Usta-
başı çoktan başka işçilerle dol-
durmuş yerlerini. Bu ayın sonunu 
getirecekleri yevmiyeleri de yok 
artık. Hayal edememek ne büyük 
kabus.

Gece çalgıcı kahvesi yeni-
den meyhane… Klarnet yok, 
darbuka suskun. Kuruçaylı yine 
çıkmış evinden. Muhtarın kapısı-
nın önünde oturuyor. Yalan yok 
dumanlı kafası azıcık. Cılızca bir 
sesle kendi kendine konuşuyor. 
“Geçti mi o fasıl şimdi. Ulan rüya-
nın kendisiyiz biz.” Çevresindeki-
ler şaşkın. 

100 yıl geçmiş üstünden 
dünyayı yerle bir eden o fırtına-
nın. Hayalet tıkıldığı zindanı tır-
naklarıyla kazmakta…  Mahalleye 
gelmiş gencecik çocuklar, biri 
tanıyor sarı bıyıklıyı. Koşuyorlar 
gençler onun yanına “Abi sen 
okumuş adamsın 100. Yılında 
devrimin sanatla ilişkisini anlat-
sana bize”. Suskun.

Kuruçaylı yanında, giriyor lafa 
“Bak şurdaki molozlara. Onları 
dinle. Gel gece insanların pence-
relerinden sızan hüznü dinle. Ben 
bilmem bunun gibi ama git şu 
sokaklarda kafasını kuma gömer 
gibi telefona gömülenleri izle. 
Zulmün türlüsü yaşanırken ses-
sizliği dinle. Dinle be çocuğum da 
yaz duvarlara.”

Hamdi alır darbukayı eline, 
Alsancak’ın arka sokaklarında 
köle ticareti, sokak lambaları 
kırılmış, her yer cam. O rüya bitti 
diyenlere kapatılan bir tiyatronun 
sokak oyunundan seslenir Kıbrıs 
şehitlerinde bir oyuncu “rüyaların 

yapıldığı mad-
deden yapıl-
mayız biz. 100 
yıl önce sa-
rayları yıkan-
ların yoldaşı, 
konakları 
yakanların 
torunlarıyız. 
Sığmaz hak-
sızlık nefes 
aldığımız 
yere.”

100. 
yılında dev-
rimin sanatı 
yazarsan ne 
güzel olur 
dedi Ümit…
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Bizler 
sizlerin milli 
duruşunuzu 

biliyoruz!Tacettin Bayır*

Mustafa Kemal Atatürk 
hayata gözlerini yu-
malı 79 yıl oldu. Cum-

huriyetimizin yüzüncü yılına da altı 
sene kaldı. 

Bu Cumhuriyet nasıl kuruldu? 
Ulu Önder Cumhuriyeti kurama-
saydı ne durumda olurduk? Nasıl 
bir ülkeye dönüşürdü bu toprak-
lar... 

Doksan yıllık reklam ara-
sı sona erdi, diyenler şimdi 
çaresizliklerinden Mustafa 
Kemal Atatürk ve ilkeleri üze-
rinden ‘’Atatürkçülük siyaseti‘’ 
yapıyorlar.

19 Mayıs törenlerini 
yasaklayanlar, 10 Kasım tö-
renlerine katılmayanlar, Milli 
bayramlarımızda yurt dışı 
seyahatlerinde olanlar,  “Ne 
Mutlu Türküm Diyene” sözünü 
“görüntü kirliliği yapıyor” (!) 
gerekçesiyle silenler,  Milli an-
dımızı yasaklayanlar,  en büyük 
Atatürkçü oldu. 

Okul kitaplarında Atatürk ile 
ilgili bölümleri çıkaranlar, Türk 

bayrağı demeyelim, Türkiyeli bay-
rağı diyenler, Atatürk büstlerine 
saldıranlar, Zübeyde Hanım’a dil 
uzatanlar, Atatürk’e Türk demeyin, 
yunan soyundan geliyor diyenler; 
bugünlerde, özel otobüsler kaldı-
rarak Anıtkabir’in yollarına düşer 
oldu. 

10 Kasımları, Milli Bayramları-
mızı görmezden gelen 

yandaş basın Atatürk’ün yasını 
tutmaya başladı. 

Neden?
2019 seçimlerine az kaldı da 

ondan…
İktidarın 15 yıldır izlediği,  po-

litik değişiklikler, aldatmalar, kan-
dırılmalar baş döndürücü hızıyla 
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devam ederken, belli ki eldeki 
verileri tükendi. 

İslam dinini, Müslümanlığı 
sonuna kadar tükettiler. İn-
sanları ayrıştırdılar. Kindar ve 
dindar nesil yaratanlar, baktılar 
ki; halkın gönlünde Mustafa 
Kemal Atatürk’e olan sevgi 
büyüdükçe büyüyor. Anladılar! 

Artık, Müslümanlıkla al-
datamıyorlar. Kendilerine oy 
verenler bile, 

‘’Kandırıldık’’ yalanlarına 
inanmıyorlar. 

2019’da İslamcı kesime 
yasalanarak kazanamaya-
caklarını biliyorlar. Başkanlık 
seçimleri ve yerel seçimler için 
yeni bir stratejik değişiminin 
gerekli olduğunu düşünüyorlar. 

Dün Müslümanlık üzerin-
den insanların maneviyatlarını 
kullananlar, Mustafa Kemal 
Atatürk’e ‘’İki ayyaş‘’ diyenler, 
bugün yeni bir geçiş projesi 
olarak gördükleri ‘’Atatürk ve 

Cumhuriyet’’’ i bir “araç ” ola-
rak görmeye başladılar. 

Bilinmelidir ki; “Bizim 
bugüne kadar Cumhuriyetle, 
Cumhuriyetin kazanımları, 
değerleriyle, Mustafa Kemal 
Atatürk ile bir sorunumuz ol-
madı ki, diyenlerin bu hesapları 
tutmayacak. Mustafa Kemal 
ATATÜRK ve Cumhuriyet siyasi 
çıkarlar üzerine inşa edilecek 
bir araç ve strateji planı değil-
dir. 

Sizler vakti zamanın da, 
Türk Bayrağı’na Mustafa Ke-
mal’e, Çanakkale’de vatan 
toprakları uğruna canını veren 
şehitlerimize en büyük saygı-
sızlıkları yaptınız. 

Şimdi bizlere, ‘’Bizim 
bugüne kadar Cumhuriyetle, 
Cumhuriyetin kazanımları, 
değerleriyle, Mustafa Kemal 
Atatürk ile bir sorunumuz ol-
madı ki, demeyin!

Ata’ya saygı; Onun tüm 
ilkelerine değerlerini yürekten 

benimsemektir. Türk halkına 
özgürce yaşamasını, fikirlerini 
korkusuzca söyleyebilmesini 
sağlamaktır. Kadınlarımızı 
yüceltmek, onları tüm kötü-
lüklerden korumaktır. Ataya 
saygı; İlmin ve bilimin ışığında 
bir eğitim sistemi yaratmaktır. 
Hadi samimiyetinizi görelim. 
‘’Nutuk’’’u ders kitaplarına 
ekleyelim. Ataya saygı; Meh-
metçiğimizi itibarsızlaştırmak 
yerine askerlerimizi baş üstün-
de taşımaktır. Ataya saygı; Milli 
Mücadele, vatan toprakları 
uğruna canını hiçe sayanların 
zaferidir. Sonradan Atatürkçü 
olunmaz.  

Bizler sizlerin 15 yıllık 
iktidarlığı boyunca sergiledi-
ğiniz, milli duruşunuzu çok iyi 
biliyoruz. 

Bu kez Mustafa Kemal 
ATATÜRK ile kimseyi kandıra-
mayacaksınız.

*CHP İzmir Milletvekili
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Cumhuriyetimi-
zin kurucusu 
Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ü 10 

Kasım’da andık, saygımızı, 
sevgimizi, bağlılığımızı ve sa-
nırım en çok da özlemimizi bir 
kez daha dile getirdik. Düzen-
lenen etkinliklerde, gözleri do-
lan, duygulanan, gururu yüzüne 
vuran çocuktan yaşlıya, kadın-
dan erkeğe pek çok İzmirlinin 
içtenliğini görmekti beni umut-
landıran… Bugüne kadar çok 
sayıda il ve ilçede, yüzlerce köyde 
saha çalışması yürüttüm, yokluğun, yoksullu-
ğun, sorunların en fazla olduğu mahallelerde 
bulundum. Vatandaşlarımızın görüşleri farklı 
olabilir ama ortaklaştıkları, buluştukları tartış-
masız yegâne şey; Atatürk’e olan bağlılıkları... 
Bayrağını gururla asan, Atatürk posterleriyle 
bizleri karşılayan vatandaşlarımız, Atatürk’ün 
kurduğu Cumhuriyet sayesinde elde ettiğimiz 
kazanımların farkında… Son kasıma kadar bu 
sevgi sürecek. İktidarları telaşlandıran, ürkü-
ten de bu sevgi ve minnet… Bu ülkeye hizmet 
etmeyi değil ihaneti ve hıyaneti seçenleri emin 

olun vatandaşlarımız ayırt ede-
biliyor. 

KUTUPLAŞMA VE HAKLARIMIZI 
TIRPANLAMAYA  DEVAM EDİLEMEZ

Aklın ve bilimin öncülüğünde ilerlememiz 
gerekirken Türkiye bir kutuplaşmaya adım 
adım sürükleniyor. Biz-siz, sen-ben, öteki 
diye toplum ayrıştırılıyor. Toplumsal değer-
lerimiz yitirtiliyor ve haklarımız tırpanlanıyor. 
Atatürk’ün tarihin gidişatını tersine çevirme 
gücünü, kararlılığını, çalışkanlığını, devrimleri 
gerçekleştirme cesaretini, toplumun önünü 
açan yol göstericiliğini ve ileri görüşlülüğünü 
kendimize ilke edinmemiz gerekiyor. Hem de 
her zamankinden daha fazla… Atatürkçülüğü 
yadsıyan, itibarsızlaştırmaya çalışan zihniyetle 
mücadele etmenin önemi artıyor.  Atatürkçü-
lüğü hor görme gafletine düşenler, simgelere 

Özcan Purçu *

Tartışmasız ortaklık:

ATATÜRK’E 
BAĞLILIK



ve sembollere, Atatürk büstlerine 
saldıranlar kadar; Atatürkçülüğü dille-
rine dolayanlar ve maskelerinin ardına 
saklanmaya çalışanların karşısında 
dimdik durduğumuzun unutulmaması 
gerekiyor. 

CUMHURİYET KİMSESİZLERİN 
KİMSESİDİR

Gelir dağılımı ve yoksulluk verile-
rini incelediğimizde; en yoksul yüzde 
20’nin gelirden aldığı pay 6,2… En 
zengin yüzde 20’nin gelirden aldığı pay 
2014’e göre artmış ve yüzde 47,2 ola-
rak gerçekleşmiş. En zengin ile en yok-
sul yüzde 20’nin arasındaki fark 7,4’ten 
7,7 ye çıkmış durumda… Bu ülke he-
pimizin, bu ülkede kaynak dağılımının 
adaletli sağlanmaması yüzünden yok-
sulluk derinleşiyor artıyor. Gelir adalet-
sizliği büyüyor. Uçurumun dibindeyiz. 
Uluslararası endekslere göre, Türkiye 
basın özgürlüğünde 76. sıraya gerile-
miş. İfade özgürlüğünde de iyileşme 
mümkün görünmüyor. Atatürk’ün en 
sevdiğim sözlerinden biri “Cumhuriyet 
kimsesizlerin kimsesidir.” Yok sayılan, 
görmezden gelinen, eşitlikten payını 
alamayan, haklarını kullanmaktan yok-
sun bırakılan, dışlanan, yoksullaştırılan 

herkes için, hepimiz için Cumhuriyet 
vazgeçilmez öneme sahip. Bu yüzden 
cumhuriyetin önemini belki de en iyi 
kavrayanlar ve en çok ihtiyaç duyanlar, 
bu ülkenin kurucu unsuru olan ancak 
eşit yurttaşlık haklarından yoksun olan 
“kimsesizler”. O kimsesizler ki bir gün 
değil, bir dönem değil daima bu ülkeyi 
bizlere armağan eden Atatürk’e sahip 
çıkıyor, yüreklerindeki sevgiyi her fır-
satta dışa vuruyor. 
ATATÜRK’Ü ANLAMAK: İLKELERİNİN 

IŞIĞINDA AYDINLIĞA YÜRÜMEK

Atatürk’ün açtığı yolda, ilkeleri 
ışığında yürümekten, aydınlık bir ge-
leceğe koşar adım gitmek için müca-
deleden, her saldırıda karşılarına çıkıp 
gerçekleri söylemekten ve kararlılığı-
mızdan vazgeçmeyeceğiz. Gücümüzü 
geçmişten alıyoruz, bu ülkeyi kurtaran 
Kurtuluş Mücadelesinin kahraman-
larından… Biz Atatürkçülüğü kutsal-
laştıranlara, sahtelikleriyle toplumu 
kandırmaya çalışanlara, takiye yapan-
lara, kin tutarak toplumu zehirlemeye 
çalışanlara geçit vermeyiz. Atatürk’ü 
anlamaktan ve ışığında yürümekten 
anladığımız budur. 

*CHP İzmir milletvekili
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Tarih 19 Mayıs 1919… 
Bir Osmanlı subayı 
merkezi yönetimin 
uluslararası işgal-

cilerle yaptığı görüşmeleri ve 
tutumlarını olumlu bulmayıp mer-
kezi yönetimi yok sayarak ülkeyi 
kurtarmak adına bir mücadele 
başlattı. Tek başına başlattığı va-
tansever mücadeleyi tüm ülkeyle 
beraber büyük ve ağır bedeller 
ödeyerek 9 Eylül 1922’de ta-
mamlamıştır. Ardı sıra 29 Ekim 
1923’te Cumhuriyet ilan edilmiş-
tir. Bugünden sonra iç karışıklıklar 
olmuş doğru veya yanlış müdaha-
leler ile bunlar bastırılmıştır.

Bir ülkenin gelişip, ilerleme ve 
dünya seviyesinde bir ülke olabil-
mesi için hemen üretime başlanıp 
ihtiyaçlar karşılanabilmesi için 
çare, fabrikalar kurulup artı değer 
edebilmektir. Yani ekonomidir ya-
şam dinamiği. Ülkenin refahı için 
fevkalade çalışılıp dış ülkelerden 
yaptığımız ithalatlarla ihtiyaçları-
mızı karşılayıp artı değere dönüş-
türüldüğünde, ihracatın ithalattan 
fazla olduğu takvim zamanı 1930 
yılını gösteriyordu. Tüm kapitalist 
dünya ekonomik buhran içerisin-
de yok olmaya yüz tuttuğu sene-
ler, biz ihracatta artıya geçmiştik. 

İşte bu da bizim ikinci kurtuluş sa-
vaşımız ve ikinci kez cumhuriyeti 
ilanımızdı. 

Atatürk her yerdeydi fabri-
kada, okulda, hastanede, tarlada 
emeğin olduğu her yerde bir yol 
gösterici ve güven sembolüydü. 
Kimse onu bir tabu veya bir ula-
şılmaz kahraman, eleştirilmez biri 
olarak görmüyor ama çelik irade-
sine saygı duyuyordu. Çünkü O da 
halktan biri olduğunu onlar gibi 
et kemikten ibaret olduğunu her 
alanda gösteriyordu ki kendisini 
kimse tabulaştırmasın diye. Ta ki 
takvimler 1946 yılını gösterene 
kadar… Çok partili rejim döneme 
geçildiğinde her şey yavaş yavaş 
tersine dönmeye başlamıştı. Ata-
türk’e karşı olanlar artmış hey-
kellerine saldırılar da artınca bir 
değişiklikle bunların ağır suç teşkil 
ettiği kanuna bağlanmak zorunda 
kalınmıştı. 

Bir gerçek var ki; eğer Türki-
ye’de uzun vadeli iktidar olmak 
istiyorsan ‘Atatürk’ ismi ile iyi 
geçinmen gerekir. Aksi halde ik-
tidar olsan da uzun süre kalama-
yabilirsin. Hangi iktidar dönemine 
bakarsanız bakın zora düştüğü 
zaman sarıldığı bayrak Atatürk’tü; 
bazı iktidar düşkünleri ismini 

İhtilal Gündüz

Sandık için 
hatırlanan  

ATATÜRK



İZDERGİ 41

anarak yaptığı yanlış politika-
larının üstünü gerek Atatürk 
gerekse Atatürk ilkeleri ile 
kapatmaya çalıştılar. Bugün 
bile, ülkede tek tartışılmaz, 
eleştirilemez tabu haline 
getirilen bir değerli insandan 
bahsediliyor ve onun isminin 
geçtiği her hakkında ne olursa 
olsun katiyen konuşulamaz-
dı. Maalesef ki bu tabuların 
hepsi Atatürk öldükten sonra 
ortaya çıktı. O varken böyle 
bir anlayışa asla izin vermedi 
vermezdi: “Beni görmek de-
mek mutlaka yüzümü görmek 
demek değildir. Beni görmek 
demek fikirlerimi, duygularımı 
anlıyorsanız ve hissediyorsa-
nız bu yeterlidir.” 

Yıllarca kanlı darbelerin 
sloganlarında bile Atatürk’ün 
sözleri utanmadan kullanı-
lıyordu. Öyle ki 2016 yılında 
her gün Atatürk’ün arkasın-
dan hayasızca laf eden 
Fethullah Gülen ve saz 
ekibi bile utanmadan 
‘yurtta sulh cihanda sulh’ 
parolasını kullanmaktan 
geri kalmamıştı. Ne zaman 
gündeme zamlar veya 
halkın tepki vereceği bir 
durum gelirse ya bayrak ya 
da Atatürk büstlerine sal-
dırı yapılır gündem bir anda 
değişir ve her şey o an için 
unutulur. 80’lerin darbecisi 
Evren, 90’lı yılların iç savaş 
politikacıları bayrak ve Ata-
türk ismini kullanarak yıllar-
ca kanlı ve kirli politikalarını 
saklamaya çalıştılar. 2000’li 
yılların başında iktidara ge-
len mevcut parti de ilk önce 
Atatürk karşıtı düşünceleriyle 
nam salıp, iktidara geldiklerin-
de objeleri ve tutunduğu po-
litika Amerikan ve Fethullah 
merkezli yolu olup, ‘beraber 
yürüdük biz bu yollarda’ diye-
rek, bir takım başka partideki 
destekçileriyle beraber (kim 
oldukları sayın Zülfü Livane-
li’nin itiraflarında mevcuttur.) 
iktidar olmuştur. Enteresandır 

o zamanlar cumhuriyet tarihi 
boyunca anılan liderimizin 
ismi geçmemekte veya geçse 
de üstünkörü yarım ağız ge-
çiştirilip yeri geldiğinde kötü-
lenip kenara itilmekteydi.

Ardı sıra büyük operas-
yonlar patlak verdi. Atatürk 
savunucusu gibi gözüken, 
Atatürk’ü tekelinde gören 
paşalar ve sivil taraftarla-
rı bir anda operasyonlarla 
içeri alınıp vatan hainliği ile 
suçlandılar. Çünkü bu bir algı 
operasyonuydu, dokunulamaz 
denilen askeri makamlara 
dokunulabileceği gösteril-
meye çalışılıyordu. Sonradan 
ismi PDY ve FETÖ’ye evrilen 
yapılanma ile yola çıkanlar, 
sonra yaşadıkları çıkar ça-
tışması sonucu 15 Temmuz 
2016 darbesiyle karşı karşıya 
kaldılar. Gülen’den aldığı des-
teği kaybeden AKP 

hükümeti bu 
destek eksikliğinin cefasını 7 
Haziran seçimleri sonucunda 
tek başına hükümet kurama-
makta olduğunu görünce işler 
bir anda değişti. Asıl en büyük 
tehlike ise HDP’nin aldığı oy 
oranında batı nüfusunun ciddi 
bir yer tutmasıydı. Bu, AKP 
hükümetini çok ciddi korkut-
muş ve tehlike çanlarını çal-

mıştı. İşte o an ‘parlak zekâ’ 
tekrar devreye girerek yeni bir 
algı operasyonunu devreye 
soktu. Atatürk ismini ağzına 
almayan ve sürekli hakkında 
olumsuz düşünenler bu sefer 
bütün paşaları ve tutuklula-
rı salmaya başlayıp destek 
istemişlerdi. Enteresandır 
bu destek ardından doğuda 
tekrar çatışmalar yükselmiş, 
ülkenin her yanında bombalar 
patlamaya başlamış cumhuri-
yet tarihinin en büyük saldırısı 
100 kişinin üzerinde insanın 
öldüğü Ankara saldırısıyla 
doruğa ulaşmış, hendekler 
kazılmış 90’lı yıllardaki savaşa 
geri dönülmüştü. Ve bu süre 
tam 4 ay içerisinde yapılmıştı. 
1 Kasım seçimlerinden sonra 
ise (kaostan kurtulmak iste-
yen toplumun tepkisi) AKP’nin 
tekrar tek başına iktidar oldu-

ğu görülmüştür.
Şimdi yapılan veya 

yapılmak istenen nedir? 
Erdoğan’ın sürekli Ata-
türk’ü övme, mevlit okut-
ma, dilinden düşürmeme 
gibi politikaları milliyetçi 
ve Atatürkçü oyları alma 
arzusundan kaynaklan-
maktadır. Bahçeli’nin 
son hükümete destek 
tavrı ülkenin gidişatı 
ve uzun vadede sela-
meti hakkında pek de 
umutlu çağrışımlar 
getirmiyor.

Bu ülkenin sorum-
lu vatandaşları olarak, 
eğer düşüncemiz ‘Tür-
kiye Cumhuriyeti’ni 

ilelebet müdafaa ve muha-
faza etmek ve ileri medeni-
yetler seviyesine taşımak’sa, 
gelin hep beraber siyaseti-
mizden ve menfaatlerimiz-
den Atatürk ve dinimizi uzak 
tutalım. Bize bu ülkeyi veren 
insanı ilkeleri doğrultusunda 
yaşatalım. Tabii çocuklarımıza 
baktığımızda onların mutlu 
yarınları için geleceklerine 
ihanet, etmeyelim. 
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Benim naçiz 
vücudum, bir gün elbet 
toprak olacaktır. Fakat 

Türkiye Cumhuriyeti, 
ilelebet payidar 

kalacaktır. 
Mustafa Kemal 

ATATÜRK

Büyük önderimizi 
79.ölüm yıldönümün 
de büyük bir özlem 
ve rahmetle andık. 
Her yıl olduğu gibi 
Anıtkabir ziyaretçiler 
le doldu taştı. Her 
yaştan insanlar bü-
yük bir saygı ile Ata-
mıza koştular. Ülke-
mizin her köşesinde 
adeta yaşam durdu.

“Beni görmek 
demek ille yüzümü 
görmek değildir. Be-
nim düşüncelerimi, 
benim duygularımı 
anlıyorsanız bu ye-
ter” diyen büyük ön-
der, Atam seni anlı-
yoruz, Atam, senin 
ilke ve devrimlerinle 
yaşıyoruz. 
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Nevzat Kavalar *
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Her birimizin, yurttaşları-
mızın adeta haykırarak Atamızı 
sahiplenmesini iyi anlamamız 
gerekir diye düşünüyorum. Hal-
kımızın atamızı anladığı kadar 
hükümetler de anlamış olsaydı, 
bu gün yaşadığımız sorunları 
yaşıyor olur muyduk?

Eğitim de pozitif bilimlerden 
ve akılcılıktan uzaklaşma , ‘din-
dar ve kindar’ nesiller yetiştirme 
çabası, hali hazırda tüm hızıyla 
devam etmekte. Eğitimi tari-
katlara açma çabalarını, tarikat 
cemaat vakıfları ile yapılan eği-
tim protokollerini her gün gaze-
telerde okuyoruz. Çocuklarımızın 
ve gençlerimizin ‘hükümetin’ 
‘ideallerine’ uygun okullara yön-
lendirilmesi ve bu konuda yap-
tıkları düzenlemeler ve saymakla 
bitmeyecek hatalar sonucunda; 
İşte hükümetin eğitimi getirdiği 
nokta; Ekonomik İşbirliği ve Kal-
kınma Örgütü’nün (OECD) “2016 
Tek Bakışta Eğitim” adlı yıllık 
raporunda, Türkiye, 38 OECD 
üyesi ülke arasında 35. sırada 
yer aldı. Oysa iyi eğitimli kuşaklar 
yetiştirme temel ödevlerimizden 
biri idi. Görece iyi okullarımız da 
okuyan gençlerimizin geleceğini 
Batıda araması da işin ayrı bo-
yutu…

Tarikat ve cemaatlerin eği-
tim kurumlarından başlayarak 
yarattıkları örgütlenme sonrasın 
da, siyasi iktidarlar eliyle kazan-
dıkları güçle, toplumumuza 15 
Temmuz 2016 darbe girişimi ile 
yaşattıkları garabet de ortada.

 Bugün yurttaşlarımızın 
devlete, hükümete, yargıya olan 
büyük güvensizliğinin kaynağı da 
yine bu kurumlar da ki tarikat, 
cemaat yapılanmaları değil mi?

 Yeni Medeni Yasa ile (1926) 
da kadınlar ilk kez 2. sınıf insan 
olmaktan kurtularak yasa önün-
de gerçek anlamda eşit yurttaş 
hakkına sahip oldular. Mirastan 
eşit pay, mahkemede tanıklıkta 
eşitlik hakkı edindiler. Medeni 
Yasa’da 2011 değişikliği ile de 
‘koca’nın ailenin reisi olması 
kuralı da kaldırıldı, karı-koca eşit 
hak ve yükümlülük üstlendi. Bu 
kazanımları özellikle kadınları-
mızın ve erkeklerimizin birlikte 

koruması gerek. Aksi halde 
müftülüklere nikâh kıyma yetkisi 
ile başlayan ve nereye kadar 
gideceği belli olmayan hüküme-
tin, cumhuriyetimizin bir başka 
kazanımını da yerle bir etmesi an 
meselesi. 

Oysa büyük önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk “Türkiye 
Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, 
müritler, meczuplar memleketi 
olamaz. En doğru, en hakiki tari-
kat, medeniyet tarikatıdır”  diye-
rek bizlere bugünleri anlatmamış 
mıydı?

Hemen yanı başımızda sınır 
komşumuz iki ülke, emperyalizm 
eli ile yaşanan iç savaş ve yıkım 
yaşıyor. Ülkemizde 4 milyonu 
aşkın Suriyeli sığınmacı akra-
balarımız, komşularımız var. 
Evlerinden yurtlarından oldular. 
İşlerinden aşlarından oldular. Yüz 
binlercesi canlarından oldular.

Büyük önderimizin Yurtta 
sulh, cihanda sulh ilkesini unu-
tanlar ve anlamayanlar, emper-
yalist güçlerle kol kola girenler 
bu yıkım ve vahşetin maalesef 
ortağı oldular. 

Ekonomik durumumuz da 
farklı mı? Atatürk, Türkiye İktisat 
Kongresini açış konuşmasında; 
“Askeri zaferler ne kadar büyük 
olursa olsun, iktisadi zaferlerle 
taçlandırılmadıkça sonuçsuz 
kalır” diyerek, çok önemli bir 
mesaj vermişti. O’nun ekonomi 
politikası; denk bütçe, savurgan-
lığın önlenmesi, ihracatın ithalatı 
karşılaması (yani, dış ticaret açığı 
olmaması), enflasyonsuz hızlı 
kalkınma ve sosyal adalet ilkele-
rine dayanmaktaydı.

Günümüzdeki (2017 yılı) on 
aylık cari açık 54 milyar Dolar-
dır… Artık Samanı bile ithal eden 
bir ülke haline geldik. ‘Köylü mil-
letin efendisidir’ dedi, anlamadık. 
Şimdi köylümüz ekemiyor biçe-
miyor, ürün yetiştiremiyor. Yetiş-
tirdiğini de değerine satamıyor. 
Atamızı anlamaktan aciz hükü-
metlerin köylümüzü getirdiği yer 
burası. Sanayinin ve sanayicimi-
zin hali de malumunuz.

Son on yılda ülkemizde ve 
çevremizde olup bitenler onun 

ne kadar ileri görüşlü bir lider 
olduğunu bir kez daha tescilledi.

Yukarıda belirli başlıklarda 
anlatmaya özetlemeye çalıştığım 
gibi Bizim büyük bir liderimiz ve 
önderimiz var. Onun ilke ve dev-
rimlerine sahip çıkmak hepimizin 
asli görevi. Ülkemizi ve yurdu-
muzu seviyorsak onun izinden 
ayrılmamak zorundayız. 

Şimdi önümüzde somut bir 
görevimiz var: Ülkemizi; büyük 
önderimizin dediği gibi,  çağdaş 
uygarlık düzeyine ulaştırmak…

Görevimizin ön koşulu da 
2019 yılında yapılacak yerel 
seçimler ile Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde; Genel Başkanımız 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önder-
liğinde partimizi iktidara taşımak 
ve seçimleri kazanmaktır.

İzmir özelinde ise hedefimiz 
30 ilçe ve Büyükşehir Belediye 
başkanlığının kazanılmasıdır.

Sosyal ve çağdaş belediye-
cilik anlayışını, İzmir’imizin ve 
yurdumuzun her yerinde hâkim 
kılmaktır. Tek adam rejimine kar-
şı; parlamenter demokrasimize 
sahip çıkabilmek için aşacağımız 
ilk eşik budur.

2019 Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri ülkemiz için hayati 
önemdedir. Cumhurbaşkanlığı 
seçimini kazanarak, demokrasi-
mizin yaşadığı tahribatı onarmak 
durumundayız. Tek adam rejimi-
ne dur demeliyiz.

Anayasamızın ikinci mad-
desinde ifade edildiği üzere de-
mokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 
Devleti’ni, parlamenter demok-
rasiyi tüm kurum ve kuruluşları 
ile özgürlükçü ve çağdaş bir an-
layışla yeniden inşa etmeliyiz.

Ekonomisi güçlü, adil bir 
gelir dağılımına sahip, yüksek 
katma değerli ürünler üretebilen, 
eğitim seviyesi çağı yakalamış, 
hukukun üstünlüğünü esas al-
mış, çağdaş uygarlık seviyesine 
ulaşmış bir  ülkenin hayal olma-
dığını kanıtlamak ve O’na layık 
olmak zorundayız.

*CHP Bornova 
İlçe Başkanı



İZDERGİ44

Şirin Akgül *

Son yıllarda ülkemizin içine sürüklendiği 
birçok gelişmeden dolayı bu 10 Kasım’da, ilke 
ve inkılaplarının bütün yurttaşlarımızca öne-
minin daha bir coşku ve birlik beraberlik içeri-
sinde ele alınıp özümsenmesi yüce önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk’ün bir bütünlük içeri-
sinde anılması ve bu matemin bu denli büyük 
halk kitlelerinin katılımıyla yaşanmış olması 
bana ülkemiz geleceği açısından çok olumlu 
bir ışık olarak gözükmüştür.

Yüce Önderimizi saygıyla anarken, Nazım 
Hikmet’in Atatürk’e yazdığı, çok sevdiğim ve 
bugün için çok anlamlı bulduğum bu şiiri siz-
lerle paylaşmak isterim;

“Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu.
Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki 

şayak kalpaklı adam
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden 

güzel, rahat günlere inanıyordu
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzeri-

nin yanında,
birdenbire beş adım sağında onu gördü.
Paşalar onun arkasındaydılar.
O, saati sordu
Paşalar :  “Üç” , dediler.

Sarışın bir kurda benziyordu

Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar,
eğildi durdu.
Bıraksalar
ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktı...
....
Türkiye’nin birleştirici ve bütünleştirici, 

yol gösterici ilkelerine olan bağlığımla sonsuz 
saygılarımla...

.....

...
Ülkemizin yüzünü aydınlığa ilime ve bili-

me tekrar dönebilmesi açısından çok önemli 
gördüğüm 2019 seçimlerine de bir vatanse-
ver olarak değinmek istiyorum.

Öncelikle partisine gönül vermiş ve iki 
dönemdir il başkan yardımcılığı görevini 
üstlenmiş bir parti neferi olarak, 2019 Cum-
hurbaşkanlığı seçimlerini Türkiye Cumhuri-
yeti’nin geleceği açısından bir dönüm noktası 
olarak gördüğümü ve bu doğrultuda hepimi-
ze çok görev düştüğünü, Türkiye’nin aydınlığa 
kavuşmasını sağlamak amacıyla hak, hukuk 

HEPİMİZE 
GÖREV 

DÜŞÜYOR 



ve adalet anlayışını benimse-
miş, gerçekten demokratik, tam 
bağımsız, hiç kimsenin öteki-
leştirilmediği,  bütün halkların 
ve inançların eşit sayıldığı bir 
cumhuriyet için genel başkanım 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 
çalışkan, azimli, yüreğini, ilmini 
ülke için her şeyini korkusuzca 
ortaya koyan tavrının ve ça-
lışmalarının hepimizce örnek 
alınıp; bu doğrulta çalışmaları-
mıza her alanda hız vermemiz 
gerektiğine inanıyorum. Ülkenin 
içinde bulunduğu gerçekler 
ortadayken asla çalışmaktan 
vazgeçmemeliyiz.

Muhafazakârlığın kucağın-
da şımartılan bir faşizm ile karşı 
karşıyayız, acı ve huzursuzluk 
yaratma konusunda çok mahir 
olan, kendi değerlerini korumak 
için yine kendi değerlerini alt 
üst eden bu ‘gardırop Atatürk-

çüleri’ne karşı bizler yani gerçek 
vatanseverler alanlara daha 
çok inmeli halka gerçekleri en 
iyi şekilde anlatmalıyız.

Umudumuzu hiçbir zaman 
kaybetmeden daha cesur, daha 
kararlı bir şekilde ilkelerimizden 
ödün vermeden, halkımıza ge-
lecek güzel günler adına umut 
aşılamalıyız. Zira umut bunca 
kirliliğe, sahteciliğe ve haksız-
lıklara karşı sahicilikle buluşan 
en güzel eylemdir.

Cehalet ve kibir halk üze-
rinde tsunami etkisi yaratıp, 
bumerang gibi suratımıza 
suratımıza vuran en büyük 
düşmandır. Bu tür şeylerden 
kaçınmalıyız. Atatürk’ün ‘Köylü 
milletin efendisidir’ sözünü şiar 
edinip işçiye, köylüye, emekliye, 
öğrenciye kısacası tüm halk 
katmanlarına özgül ve gerçekçi 

bir çalışma programı hazırla-
malı ve artık albenisini yitirmiş 
eski siyaset anlayışının dışına 
çıkmalıyız. Genel başkanımızın 
önderliğinde yeni bir yapılan-
mayla beraber yola çıktığımız 
anlayışı kuvvetlendirmeliyiz.

Saklamak değil, paylaşmak 
olsun özün,

Eleştirmek değil, çözümü 
göstermek olsun sözün,

Yıkmakta değil, yapmakta 
olsun gözün,

Saldırmak değil, sarılmaktır 
çözüm. (Osho)

Kısacası sevgili dostlar; 
sevginin olduğu yerde hayat, 
mavinin olduğu yerde umut hep 
vardır. Sevginizi esirgemeyin... 

*CHP İzmir İl 
Başkan Yardımcısı
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Efe Yelbuğa

SMİRNE
1938

Haziran 1938, Mustafa 
Kemal henüz hayatta. İtalya, 
yaklaşık yirmi yıl yönetimi al-
tında kaldığı faşist iktidarın on 
beşinci yılını devirmek üzere… 
Corriere della Sera muhabiri V. 
Beonio Brocchieri iki haftalı-
ğına İzmir’deki İtalyan azınlığı 
ziyarete ve genç cumhuriyet 
hakkında bir haber yapmaya 
geliyor.

Akademisyen gazeteci 
Brocchieri çiçeği burnunda 
devrimi dışarıdan bakarak 
nasıl yorumluyor, gözlemleri 
neler? Arşivleri karıştırırken 
tesadüfen bulduğum tarihi bir 
röportajın Türkçe çevirisidir 
aşağıdaki metin. Alışa geleni-
nin dışında bir dil ve yorumla-
rın yanı sıra sıkça tartışmalara 
konu olan cumhuriyetin ilk 
yılları hakkında ilginç anekdot-
lar sizi bekliyor. Keyifli bir üç 
dakika geçirmeniz dileğiyle…

Haziran, İzmir…
– … işte, sanırım şu gri 

ceketli genç 
adam ve mor 

şeritli şapkası olan kadın sizi 
karşılamaya gelenler.

+ Ne ilginçler!
– Aslına bakarsanız onlar 

İzmir İtalyan Katolik cemaati-
nin din görevlileri.

İşte Peder Francesco ve 
Rahibe Theresa’yla bu şekilde 
tanıştım. Aynı akşam, İtalyan 
topluluğunun bir yemeğinde 
İzmir’deki okullar ve hastane-
leri yöneten diğer din adamları 
ile de tanışma fırsatım oldu. 
Baş Rahibeye kıyafetlerini ilk 
gördüğümde çok şaşırdığımı 
dile getirince bana çok güldü 
ve şunları söyledi:

– Aslında abartılı giyim 
ve zarafetin karşı gelinemez 
dünyası için “günah” tabirini 
kullanamayız. Burada yirmi 
yıldır ayak bileklerinin üzerinde 
bir şeyler giyen veya böyle 
süslü şapkalar takan kadınları 
göremiyorduk.

Yeni durumdan memnun 
olduklarını aktaran rahibe 
bana detaylarıyla yeni şove-

nist, laik Türk yasasını anlattı. 
Son düzenleme ile ülkedeki din 
adamlarının, ibadet esnasında 
dahi dini/geleneksel kıyafet 
giymelerinin yasaklandığını; 
bunun halkın giyim alışkanlık-
larını daha kolay değiştirmek 
için yapıldığını söyledi.

YANGININ İZLERİ

Gri saçları özenle, kısa, 
küt kesilmiş Rahibe Caroline 
“Ne harika bir şey!” diyor ve 
ekliyor: – Yolda yürürken bazı 
küstahlar beni tanıyıp; “Bakın, 
bakın! Kılık değiştirmiş bir ra-
hibe.” diye bağırıp kendilerince 
alay ediyorlar.  “Evet beye-
fendi, rahibe olmamla da giyi-
mimle de gurur duyuyorum.” 
dediğimde yüzlerinin aldığı 
şekli görmelisiniz.

Yüz yıllardır “hilalli” ül-
kelerde Hristiyanların sesini 
duyuran, İtalyanların sesini 
buraya taşıyan misyonerler 
onlar.. Göz kamaştırıcı geçmiş-
lerinden güç alıyorlar. Bugün 
insanın sinirlerini zorlayan 
fiziki engellemeler ve çeşitli 
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tasarlanmış yabancı karşıtlık-
larına rağmen bu “inanç nefer-
leri” okullarıyla, hemşireleriyle, 
kiliseleriyle, buradalar ve şunu 
söylüyorlar: “Rabbin istediği her 
şeyden önce vicdanlı insanlar..” 
Yaşadıkları ülkenin yasalarına 
saygılı ancak görevlerine de bir o 
kadar bağlı insanlar buradakiler.

İzmir halkının kaderi İtal-
yan-Türk savaşları, Yunan işgal 
dalgası ve 1922 Yangını ile son 
otuz yılda çokça değişime uğra-
mış görünüyor.

Gecenin üçünde, yolun or-
tasında elinde bir kese altın ile 
yürüyen, sarhoş bir Fransız fay-
toncu bana 1800’lerin sonunda 
İzmir’e göç etmiş bir Aostalı 
ticari arabulucunun oğlu oldu-
ğunu anlatıyor ve ekliyor: “Eski-
den sadece zevk için bir Türk’ü 
çekip vurabilirdiniz. Jandarmalar 
dokunamazdı çünkü o yıllarda 
kapitülasyonlar vardı; bir nevi 
dokunulmazlık. Neredeyse ne 
istersek yapabiliyorduk. Bu doğ-
ru değildi, iyi değildi. Ama şimdi 
her şey tersine döndü. Olanlar-
dan sonra anlaşılan burada artık 
yabancıların yeri yok. İsterse 
tüm gayrimüslimler ülkeyi şu an 
terk edebilir. Ancak bu; ülkedeki 
zenginliğin, para kapitalinin ve 
ticaretin de gideceği anlamına 
gelir.” 

Aynı gece yaşlı bir Ermeni 
faytonla beni yürüyüş yapmak 
istediğim Kordon’un İzmir limanı 
ile kesiştiği yerde bıraktı. Daha 
saat akşam dokuz olmasına 
karşın sokaklarda hareket kal-
mamış, lambalar sönmüştü. Bir-
kaç küçük kargo gemisi limana 
demirlemişti. Ben sahil boyunca 
meraklı gözlerle yavaşça Pun-
ta’ya ilerlerken bir adam koluma 
dokunduktan sonra sesini alçal-
tarak gizemli bir şeyler söyle-
yecekmişçesine kulağıma eğildi: 
“İzmir’de savaştan önce hayatın 
nasıl olduğunu hayal dahi ede-
mezsiniz. Günün her saati ya-
şayan bir şehirdi burası, sürekli 
hareket vardı. İş yoğunluğu ve 
trafikten bahsetmiyorum bile!”

Üç gün sonra Ankara tre-
ninde rastladığım bir Türk, kız 
öğrenci o yaşlı adamın sözle-

rine katıldığını belirterek: “Çok 
doğru!” dedi ve ekledi: “Ama o 
hareketliliğin, ticaretin, eğlen-
cenin içinde Türklere yer yoktu. 
Her şey yabancıların elindeydi. 
Bugün artık şunu söylüyoruz: 
Türklerin Türkiyesi!”

İzmir’in boş, limanına gemi-
lerin demirlemediği körfezi bana 
buraya çok benzeyen başka bir 
şehri, Odessa’yı ve orada yaşa-
yan bir Musevi ile Metropol Ote-
li’nin lobisinde konuştuklarımızı 
hatırlattı. Daha dün gibi zih-
nimde;  beş dili çok iyi konuşan, 
kırklarına merdiven dayamış 
adam, en güzel dönemlerinde 
bu iki şehirde de yaşadığını 
ancak olan bitene rağmen ge-
lecekten çok umutlu olduğunu 
söylemişti. İmparatorluk döne-
mindeki anılarından bahseder-
ken söylediği her kelime adeta 
canını yakıyordu: “Odessa da 
İzmir gibi; yangının izleri eğri 
büğrü yollardan, boş mahalleler-
den henüz silinmedi. Limanı da 
tıpkı İzmir gibi; bomboş... Ancak 
iki şehir arasında şöyle bir fark 
var: Rusya’da devrimin açtığı 
yaralar enfeksiyona neden oldu. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun par-
çalanmakta olan ölü bedenine 
ustaca yapılan cerrahi dokunuş 
ise Yeni Türkiye’ye hayat veri-
yor. Bu şövenist rüzgârlar, din 
karşıtı söylemler yavaş yavaş 
bitecek ve bunlara zaman geç-
tikçe tarihi, objektif bir göz ile 
bakabileceğiz. Bugün, aslında üç 
yüzyıldır devam eden aydınlan-
ma krizinin sonucu sadece. Daha 
önce Kuran’a yapılan, samimi 
olmayan küçük “protestan” 
makyajları dahi bugün olanların 
önüne geçemedi.“
DEVRİM RÜZGÂRININ BÜYÜK 

DARBESİ

Yeni Cumhuriyet, beş milyon 
vatandaşının kafasındaki fesi 
polislere gelen bir tebligat ile 
24 saat içinde ortadan kaldırdı. 
Devrim rüzgârının bu hamlesi 
yüzünden komik sahnelere tanık 
olsak da harika bir sonuç alınmı-
şa benziyor. Bu sadece estetik 
açıdan yapılan bir düzenleme 
değildi. İnsanların sosyal ve dini 
alışkanlıkları da bu devrimle yüz 

seksen derece değişti.
Sevr’in intikamını alan, Yeni 

Türkiye’nin kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk halkına şun-
ları söyledi: ”Artık rükûya durup 
kalmak yok. Başımız her daim 
dik ve ayakta bir millet olacağız!”

Ancak kaybolan yüzyıllar 
geri kazanılmalı, batıl inançlar 
ve buna bağlı çıkan ayaklanma-
ların üstesinden gelinmeliydi. 
Jandarmalar bunun için atılan 
en önemli adımlardan birinde; 
şapka devrimi esnasında görev-
lendirildiler. Ama halkın rızası ile 
ama zorla binlerce kırmızı fese el 
konuldu. Yaklaşık beş milyon fes 
sokaklarda, yerlerdeydi. Uzunca 
bir süre kimse sokakları temiz-
lemek için dahi o feslere dokun-
madı. Yeni kural netti: “Şapka 
takılacak!”

Bu devrim farklı bir paniğin 
doğmasına sebep oldu. Kafala-
rına bir şey takmadan dışarıya 
çıkmaya alışkın olmayan halk 
Avrupa’nın çeşitli mağazalarının 
Küçük Asya’ya gönderdiği şap-
kaları almak için uzun kuyruklar 
oluşturdu.

Bu süreçte Boğaz’ın kıyı-
larından Alessandretta (Hatay) 
Körfezi’ne kadar uzanan coğraf-
yada çok garip şeyler meydana 
geldi. Gösterişli bisiklet kaskları 
ile resepsiyonlara katılan dip-
lomatlar, silindir şapkalı liman 
hamalları, mantar şapka takan 
bahçıvanlar… Hatta bir keresin-
de bir rahip şapkası takan bir 
sirk bekçisi dahi gördüm.

Tüm bunlar olurken çarşaf 
içindeki Türk kadınları pencere 
demirlerinin ardından, sokaktaki 
kocalarının düştükleri durumun 
tadını çıkartıyorlardı. Ancak laik 
devrimin rüzgârı çok kısa bir 
süre sonra kadınların çarşafını 
da çekti aldı ve Müslüman ka-
dınlarının güzelliğinin üzerindeki 
sır perdesi de kalkmış oldu. Böy-
lece feminist devrim inanılmaz 
bir hız ile gerçekleşmeye başla-
dı. İki saatte iki bin yıl ileri gidildi. 
Peki, Türk kadını çarşaftan çıktığı 
için mutlu muydu? Bu değişiklik 
onları utandırmı-
yor muydu?
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Hayır, hayır… Bugün karşı-
ma çıkan her kadın öyle içten, 
öyle candan gülüyor ki; yıllardır 
içlerinde gizliden gizliye bü-
yüyen bir dilek, gerçek olmuş 
gibi… Ovidius; kadınları tarihte 
en iyi anladığı söylenen adam 
şöyle der: “Bir sürü ‘doğal’ yasak 
kadınların adım atmasını yasak-
lamaktadır. Ancak başka birinin 
zorbalığı ile de olsa dilekleri 
yerine geldiğinde mutlu olurlar.”

Kemalist devriminin savu-
nucuları “kadınların saflığının 
korunması” için onlara dayatılan 
ölümcül maskaralığın, küstah 
bir ikiyüzlülük olduğu konusun-
da kesinlikle haksız değiller.

PUTLARIN YIKILMASI

Tutkulu duyguları, baştan 
çıkartan şeyleri gözlemleyerek 
kendine, topluma çeki düzen 
vermek eski ahlak anlayışı için-

de çok önemli 
bir noktaydı. 

Muhammed kadınlara: “Başınızı 
örtün!” demiş olabilir. Ancak 
Mustafa Kemal, Türk kadınını 
denize mayo ile girmeye, jim-
nastik yapmaya davet etti. Belki 
de Anadolu’da kadınlar yüzyıllar 
sonra ilk defa toplum içinde 
bacakları açık kıyafetler giyebil-
diler.

Peder Francesco, bu felsefi 
ve tarihsel ayrımları takip et-
tiğini ve aynı gözlemlere sahip 
olduğunu söyledikten sonra 
hafif ironi ile onaylarcasına 
başını salladı. Konuşmayı du-
yup yanımıza gelen ve 42 yıldır 
İzmir’de yaşayan Baş Rahibe 
tüm içtenliği ile şunları söyledi: 
“Türkiye’nin yaptığı reformların 
harika olduğunu düşünüyorum. 
Bu reformlar halkın çok hızlı bir 
şekilde gelişmesini ve iradesinin 
canlanmasını sağladı.”

“Peki devrimci hükumetin 
din üzerindeki yasakçı tutumu 

sizi endişelendirmiyor mu?” diye 
sordum.

Peder sakince, kafasını iki 
yana sallayarak hayır dedi ve 
ekledi: “Putlar yıkılıyor, bu ilk 
adım, gerekli bir değişim. Top-
luma yerleşen hastalıklı düşün-
celerin temizlenmesi için bunlar 
olacak. Sonrasını hep beraber 
göreceğiz; Deus providebit.”

İşte buna kin duygusuna 
sahip olmamak denir. Ancak 
Latin cömertliğinin, Hristiyan 
iyimserliğinin, Katoliklere özgü 
ileri görüşlülüğün nadide bir 
örneği olabilir bu cevap.

Az sonra; önce peder, arka-
sından cemaati ve Rahibe Te-
resa daracık basamakları yavaş 
yavaş çıktılar. “İşte şu gri ceketli 
genç adam ve mor şeritli şapka-
sı olan kadın”, terkedilmiş liman 
ile beraber yavaş yavaş küçüldü 
ve kayboldu geminin iç titreten 
düdüğü eşliğinde...
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Deniz Doğan GÜLCEMAL
Cemalimiz duruyor masada
Bir iri kehribar gözleri
Yeni  sözler buldum diyor
Seni  görmeyeli. 
Şu da var diye başlıyor:Tiryak ve 

müsekkin
Ama şu da yok mu: Afrodizyak.
 Kravatında ikircikli bir hava 
Maliye’nin  buzul duvarlarında  

Suzinak makamı, dağ rüzgârı, mavi 
sakal, öpücüklü imza

Emmanuelle sonra
Şapkası  her  dem dolu, şem-

siyesi  boş.  Şiirin “parasız yatılı” 
kuşağı

Kim sevdi  onu; elle, gözle,dille. 
Kim ifrit oldu kelebeklenmesine

Hangi dağın ertesine gitti tüfekli 
iki erin nezaretinde 

Dürbünü  ters  çevirip  bakan-
lardan. 9 kırlangıç ömründen  4 yılı 
eksik

Tenin  ve tarihin hafızası, bir düş 
gördürür üryan; bir hayal kurdurur 
safi su

Şarkısı  Gülbeyaz.  
Bir doğum günü yok.
İki kızı olsun isterdi. Kelime ve 

Elif.
Hepi  topu Memo’suydu. Küçük 

askeri. Üçüncü sayfanın kenarında  
çıktı sonra resmi. 

Kahvelerde    gündökümleri,  
çuha  kumaş  üstünde  mektupları,  

Sözü  kumaşta bir sigara  yanığı
 En sevmediği renk haki,  iste-

mez  gömleğin apoletlisini
İçi  götürmezmiş   kenarından  

kesilmiş ekmeği.
Dostoyevski delisi.
Aşkın  yineleyicisi.
Saati  sökmeyi  beşinci  sınıfta 

öğrenen  maliyeci.
Dediğine göre bir dergiydi hayatı, 

iflah olmadı evet, battı.
Sor ona bir mimari stil: Bağdadi 
Baykal  gölünde bir  balık me-

sela. 
Dağılır kâğıdın  tenhasına.
 Bir havai fişektir ilgisi.
Çok bilici. 
Söz bileyici.
Kim götürüp  gömdü  babasının 

gözlerini.
 Kim hatırlıyor annesinin çok 

küçükken yittiğini.
Hep ötesi, daha ötesi.
 Hayırhah  soruları, bir giz gibi 

gülüşü.
Bir tel figürüdür imzası. Dik bak 

ona, gülücüklü tabanca. 
Dali’nin bıyığını vurmuştur  ka-

şına.
 Soracaksan Antimuan’ı sor. Sö-

zün senaryosunu, 99  çeşit yüzü.
Reçine içinde  fersah yıl ötesin-

den gelmiş kuşu. 
Ölmeden önce gezdirin demişti 

beni.
“Keşke yalnız bunun için sevsey-

dim seni”
 Kulaksız  mezarlığında  o kuştur 

öter
Adı  Cemalettin
Soyadı  Seber
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Ezgi Serim

Bundan 34 yıl evvel annem ve babam evlenir, 
büyük sevgiyle hatırladıkları, babamın sürgün gitti-
ği Siverek Lisesi’nde görevlerini tamamlar ikisi de. 
Ardından annemin soyunun 1864 sürgünüyle yer-
leştiği Cemilbey köyünün bağlı olduğu Çorum iline 
taşınırlar. Sonra ben dünyaya gelirim. 

İlkokula başlayana kadar oldukça renkli, büyük 
bir ailenin ve kalabalığın içinde geçti çocukluğum. 
Annemin çocukluğunun geçtiği evde, bahçede, so-
kakta... Babam, rahmetli dedemden kalan ağaçlarla 
tek tek ilgilenip yeniden yeşertmişti onları. Kocaman 
bir kümesimiz vardı. İşin en heyecanlı kısmı civciv-
lerdi tabii ki, sayı saymayı civcivlerin çıkacağı günü 
beklerken öğrendim. Bu uyum o kadar sebepsiz 
olamazdı elbette. Özellikle babamın, kendi kayıp 
çocukluğunu telafi etme isteği boşuna değildi. İşte 
bu yüzden beraber büyüdük biz... 

Üç yaşımdan itibaren gördüklerimi iyi hatırlı-
yorum, öncesini ise duyduklarım ve fotoğraflardan 
ziyade, içimdeki hissiyattan biliyorum. 

Evin üst katında anneannem ve küçük dayım, 
alt katta annem, babam ve ben vardık... Anneannem 

ağladığımı duyar duymaz yukarıdan 
fişek gibi yanıma inerdi, kızardı bi-

Ağaç 
yaşken 
  eğilmez 

zimkilere torununu ağlattıkları için. Annem bu 
yüzden ara kapıdan geçişi önlemek zorunda 
kaldı, tavan boyunca koca bir dolap yaptırarak 
anneannemin acil durum erişimini engelledi.

Ailenin en kıdemlisi pamuk dedem İbrahim 
Atalay’dı, anneannemin babası. Neden bu ço-
cuğun adını ‘’eski’’ koydunuz diye çok üzülmüş, 
anlamını öğrenene kadar içine öyle dert etmiş 
ki... Bu fonetik yanlış anlamadan ilham alan bir 
aile üyesi de küçüklüğümde sokaklarda sıkça 
bağıran eskici’nin aslında ezgi’ci olduğuna ve 
bütün ezgileri topladığına inandırmıştı beni! 
Uzunca bir süre sokağın başından ‘’eskici’’ 
anonsunu işitmemle en yakın dolaba kendimi 
kapatmam bir oldu. Kimselere anlatamamış-
tım yaşadığım garip korkuyu. Pamuk dedem 
ve ben bu isim işine çok geç vakıf olduk veya 
bu ismin erken mağdurları olduk diyelim.

İllüstrasyon: Arda Erol
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Bir aradaydık ama her şey 
öyle uluorta konuşulmazdı, ku-
ralları vardı söz söylemenin. Ba-
zen bizim duymamızı istemedik-
leri konular olurdu, aile büyükleri 
böyle zamanlarda aralarında 
Çerkesçe konuşurlardı. Özellikle 
Sabiha anneannem ve annean-
nem iki kız kardeş bir araya gel-
diklerinde görün şenliği, kim bilir 
neler kaynıyordu o gülüşmelerin 
içinde... 

Anneannem her şartta elin-
den hassas haynap* terazisini 
düşürmeyen katı bir eğitmen 
olarak geleneklerine fazlasıyla 
sadıktı. Ben geleneklere kesin-
likle karşı değilim, genelde iyi 
taraflarına denk geldim belki 
ama kişisel olarak sorularıma 
cevap bulamadığım durumlarda 
ikna olmam güçleşiyordu çocuk 
kafamla... 

Günlerden bir gün babamın 
görev yaptığı Fatih Lisesi’nin 
bir etkinliğine gittik, müzik 
öğretmeni oldukları için böyle 
günlerde yönettikleri koroya 
günün anlam ve önemine göre 

şarkı-türkü söyletmeleri olağan-
dı. Annem, anneannem ve ben 
protokolün hemen yanı başına 
yerleştik. Sahnede iki büyük 
poster asılıydı. Birini tanıyordum, 
dört yaşında anaokulu öğren-
cisiydim sonuçta. Anneme net 
bir artikülasyon ve sağ elimin 2. 
parmağıyla diğer resmi işaret 
ederek ‘’Mustafa Kemal Paşa’nın 
yanındaki şapkalı kim’’ dedim, 
ayağa da kalktım bu arada. An-
nem, ‘’Fatih Sultan Mehmet, 
Osmanlı Padişahı’’ dedi kısık 
sesle. Dört yaş ruhuyla, ‘’Padişah 
ne işe yarar’’ diye sordum ve 
açıkladı anlayabileceğim şekilde. 
Konuşmamızı protokolden duyan 
iki kişi dönüp bize gülümsedi, 
ciddiyetle selamlaştık karşılıklı. 
O arada konser başladı, babam 
sahneye çıktı, konu kendiliğinden 
kapandı. 

Etkinliğin ardından yürü-
yerek hep beraber evin yolunu 
tuttuk. 

Yol boyunca her fırsatı oyuna 
çevirmeye çalıştım, annemin 
tüm sakinliğiyle kaldırıma çık-

mamı rica etmesi üzerine benim, 
kafamı iki elimin arasında tutup 
sallarken ‘’Sen bir padişah mısın 
da beni yönetmek istiyorsu-
uuuuuuunnnn ?’’ naralarımla 
ilk perde kapandı. Sokak orta-
sındaki olayı gören bazı çevre 
sakinleri ve bizimkiler gülüyordu. 
Bu tutum karşısında iyice çileden 
çıkarak ağlamaya başladım. Çok 
öfkelenmiş, kendimce rencide 
olmuştum! Eve vardığımızda 
biraz sakinleştim ve annem ben-
den özür diledi, amacının kesin-
likle beni yönetmek ve benimle 
alay etmek olmadığını açıkladı, 
sarıldı bana. Sonra sevdiğim 
meyvelerden ve şekerli leblebi 
ikram etti, renkli olanlardan. 
Böylece olay tatlıya bağlandı... 

İstisnasız herkesin koşul-
suzca çocuk olabilmeyi hak ettiği 
bu hayatta, pek az şeyin tatlıya 
bağlandığını görmek ne ağır bir 
utanç...

haynap* çerkesçe uygunsuz, 
ayıp, utanç verici olan şey / durum 

/ eylem v.b.

bir sela ile başladı her şey
ve bitti utancın yokluğunda...

müsebbibi bilmemek değil,
yok saymak günahıyla gömdüğümüz

bir çocuktu henüz beşiğinde...

...yine bir çocukla başladı her şey 
ve bitti insanın gerçeğinde.

20 Kasım Dünya  Çocuk Hakları Günü
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Bornova Belediyesi 
hem meslek, hem iş 

sahibi yapıyor
EVKA-3’teki Mutfak Atölyesi’nde bir ay 

önce başlayan 2. Dönem Aşçı Yardımcısı, Pas-
tacı Yardımcısı ve Servis Elemanı Profesyonel 
Meslek Edindirme Kursu’na, 72 kursiyer katılı-
yor. Haftanın 6 günü, hergün 6 saat olarak ve-
rilen eğitim 6 ay sürecek Genel Sağlık Sigortası 

yapılan kursiyerlere her gün için 
45 TL ücret ödeniyor. Uzman 

Pastacılar Derneği, İşkur ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliğinde açılan istihdam garantili 
kursu katılanların tamamı, Usta Yardımcısı Bel-
gesi’ni aldıktan sonra işe yerleştiriliyor.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 
EVKA-3’teki Mutfak Atölyesi’nde ikincisi dü-
zenlenen aşçı yardımcısı, pastacı yardımcısı ve 
servis elemanı profesyonel meslek edindirme 
kursuna katılan kursiyerlerle buluştu. 

‘MESLEK VE İŞ SAHİBİ 
YAPIYORUZ’

Kursiyerlerle birlikte, kendileri tarafından 
hazırlanan yemekleri yiyen Başkan Atila, “Bor-
nova Belediyesi olarak İş-Kur destekli kursları-
mızla vatandaşlarımızın önce meslek, ardından 

MUTFAK ATÖLYESİ’NDE 
EĞİTİMLER SÜRÜYOR
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da iş sahibi olmalarına aracılık ediyoruz. Bu tip 
tip kurslarımız hem Mutfak Atölyemizde hem 
de farklı alanlarda diğer merkezlerimizde de-
vam edecek” diye konuştu.

KURS BİTİMİ İŞ GARANTİSİ

EVKA-3’teki Mutfak Atölyesi’nde bir ay 
önce başlayan 2. Dönem Aşçı Yardımcısı, Pas-
tacı Yardımcısı ve Servis Elemanı Profesyonel 

Meslek Edindirme Kursu’na, 72 kursiyer katılı-
yor. Haftanın 6 günü, hergün 6 saat olarak ve-
rilen eğitim 6 ay sürüyor. Genel Sağlık Sigortası 
yapılan kursiyerlere her gün için 45 TL ücret 
ödeniyor. Uzman Pastacılar Derneği, İşkur ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açılan 
istihdam garantili kursu katılanların tamamı, 
Usta Yardımcısı Belgesi’ni aldıktan sonra işe 
yerleştiriliyor. 

Başkan Atila, 
EVKA-3 Mutfak 

Atölyesi’nde eğitim 
alan kursiyerleri 

ziyaret etti.

Bu bir ilandır



Bornova Belediyesi’nin or-
ganizasyondunda Organ Bağışı 
rekoru kırıldı

Gazeteci-Yazar Tuluhan Teke-
lioğlu, organ nakli olduktan sonra 
yeniden yaşama tutunanların 
hikayelerini anlattığı; “Yeni ha-
yat” adlı belgeseli ile İzmirlilerle 
ilk kez, Bornova Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde biraraya geldi. 
Gösterim yapıldığı Bornova Bele-
diyesi Kültür Merkezi’nde açılan 
organ bağışı standında bir rekor 
kırıldı. Bornova İlçe Sağlık Mü-
dürlüğü yetkilileri, 107 bağışçı ile 
Bornova’da bugüne kadar yapılan 
etkinliklerdeki en yüksek bağışçı 
sayısına ulaştıklarını açıkladı. 
Organlarını bağışlayan ilk isim 
olarak kampanyaya destek veren 
Bornova Belediye Başkanı Olgun 
Atila, her alanda öncü olan Bor-
novalıların  organ başığı gibi has-
sas bir konuda da öncülük etmesi 
gerektiğini söyledi. İnsanın insana 
vereceği en iyi hediyenin yeni bir 
hayat olduğunu söyleyen Tuluhan 
Tekelioğlu ise “Hedefim bin. Bu 
rakama İzmir’de ulaşacağıma 
inanıyorum. Büyük duyarlılık 
gösteren Bornovalılara teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Gazeteci-Yazar Tuluhan Te-

Yeni Hayat  
İzmirlilerle ilk kez 

Bornova’da buluştu



kelioğlu’nun yazıp yönettiği “Yeni 
Hayat” adlı belgesel, İzmir’de ile ilk 
kez Bornova’da gösterildi. Organ 
Nakli ile yeniden hayata dönenlerin 
Türkiye’deki ilk belgeselini çeken Te-
kelioğlu, Bornova Belediyesi Kültür 
Merkezi’nde İzmirliler ile buluştu. 
Bornova Belediyesi’nin ev sahipliği 
yaptığı gösterimi Başkan Olgun Ati-
la ile birlikte CHP Balıkesir Milletve-
kili Ahmet Akın, CHP İzmir İl Kadın 
Kolları Başkanı Nurşen Balcı, CHP 
Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kava-
lar ile İzmirli Sanatçılar Ege ile Umut 
Oğuz da izledi. Gösterim yapıldığı 
Bornova Belediyesi Kültür Merke-
zi’nde açılan organ bağışı standında 
bir rekor kırıldı. Bornova İlçe Sağlık 
Müdürlüğü yetkilileri, 107 bağışçı ile 
Bornova’da bugüne kadar yapılan 
etkinliklerdeki en yüksek bağışçı 
sayısına ulaştıklarını açıkladı.

TULUHAN TEKELİOĞLU: 
BORNOVALILARA TEŞEKKÜR 

EDİYORUM

İlgiyle izlenen 40 dakikalık 
belgesel gösteriminin ardından bir 
konuşma yapan Tuluhan Tekelioğlu, 
Türkiye’de organ bulunamadığı için 
her gün 10 kişinin yaşama veda 
ettiğine dikkat çekti.  “Yeni Hayat” 
belgeselini Babasının geçirdiği kalp 
rahatsızlığı ve bypass ameliya-
tı sonrası çekmeye karar verdiği 
anlatan Tekelioğlu,” 1 ay refakatçi 
kaldığım hastanede gördüklerinin 
kendisini çok etkilediğini söyledi. 
Büyük bir hassasiyet göstererek or-
ganlarını bağışlayan Bornova Bele-
diye Başkanı Olgun Atila’ya ve diğer 
bağışçılara teşekkür eden Tuluhan 
Tekelioğlu, “Türkiye’de organ bağış-
çısı sayısı milyonda 3’tü, bu belge-
selden sonra milyonda 5 oldu. Bu 
Benim için büyük bir mutluluk. Bu-
güne kadar 567 kişinin organ bağışı 
yapmasını sağladık. Hedefim bin. 
Bu rakama İzmir’de ulaşacağıma 
inanıyorum. İnsanın insana vereceği 
en iyi hediye yeni bir hayattır” diye 
konuştu.

BAŞKAN ATİLA: BU ULVİ 
GÖREVDE DE ÖNCÜ OLMALI-

YIZ

Organlarını bağışlayarak kam-
panyaya destek veren Bornova 
Belediye Başkanı Olgun Atila, her 
alanda öncü olan Bornovalıların  

organ başığı gibi hassas bir konuda da 
öncülük etmesi gerektiğini söyledi. Ati-
la, “Organ bağışçı sayısının çokluğu bir 
kentin gelişmişliğini, ne kadar ilerici ol-
duğunu gösterir. Bornovalılar olarak bu 
önemli ve ulvi görevde de öncü olmalı, 
Türkiye’de ilk sırada yer almalıyız” dedi.

Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü Bor-
nova Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki 
etkinlik öncesi ve sonrasında organ 
bağışı yapmak isteyenler için stant açtı. 
Yoğun ilgi gören kampanyada rekor 
kırıldı. Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü 
Yönetim Hizmet Şube Müdürü Yenal 
Aki, 107 bağışçı ile bugüne kadar Bor-
nova’da yaptıkları etkinliklerde en yük-
sek bağışçı sayısına ulaştıklarını söyledi.  
Gazeteci-Yazar Tuluhan Tekelioğlu’na ve 
O’na destek veren Bornova Belediye-
si’ne teşekkür etti.

HER ŞEY BİR KİŞİYİ 
DAHA YAŞATMAK İÇİN

Bornova Belediyesi Organ Bağışı 
Haftası nedeniyle düzenlediği çeşitli 
etkinliklerle vatandaşları organ bağışı-
na davet etti. Gazeteci-Yazar Tuluhan 
Tekelioğlu’nun yazıp yönettiği “Yeni 
Hayat” Belgeseli’nin ardından Küçük-
park’ta organ bağışı stantları kuruldu. 
Vatandaşları bilgilendirmek ve ba-
ğışcılara ulaşabilmek amacıyla açılan 
stantlarda gelenleri Bornova Belediye 
Başkanı Olgun Atila da yalnız bırakma-
dı. Etkinlikte en dikkat çeken ise Ege 
Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Kon-
servatuarı Öğrencileri Türk Halk Müziği 
Korosu oldu. Koro, organ bağışına dik-
kat çekmek için besteledikleri ‘Umut Ol‘ 
isimli şarkıyı Bornova Belediye Başkanı 
Olgun Atila ile birlikte seslendirdi. 

Bornova Belediyesi Organ Bağışı 
Haftası nedeniyle, organ bağışının öne-
mine dikkat çekmek amacıyla çeşitli 
etkinlikler düzenledi. Hafta kapsamında 
Gazeteci-Yazar Tuluhan Tekelioğlu’nun 
yazıp yönettiği “Yeni Hayat” belgeseli 
gösteriminin ardından Bornova Küçük-
parkta’da çeşitli etkinlikler düzenle-
nerek stantlar açıldı. Bornova Kayma-
kamlığı, Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık 
Müdürlüğü, Bornova Belediyesi ve Ege 
Üniversitesi’nin ortaklaşa gerçekleştir-
diği etkinlikte vatandaşlara organ bağı-
şının önemi anlatıldı. İzmir İl Sağlık Mü-
dürlüğü yetkilileri ve Ege Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesi öğrencileri bağışta 
bulunmak isteyenlere gerekli formları 
doldurdu. 
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BİRLİKTE SÖYLEDİLER

BELGEM öğrencileri ve Ege Üniversitesi’nin top-
luma hizmet uygulamaları kapsamında ders alan 
öğrencileri, organ bağışına farkındalık yaratmak 
amacıyla bağışlanabilir organların bulunduğu resim 
tuvallerini renklendirdi. Etkinlikte en dikkat çeken ise 
Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 
Öğrencileri Türk Halk Müziği Korosu oldu. Koro, organ 
bağışına dikkat çekmek için besteledikleri ‘Umut Ol‘ 
isimli şarkıyı Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile 
birlikte seslendirdi. 

Başkan Atila, Bornova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Va-
hap Tevfik Oğuz’un da katıldığı organizasyonda organ 
bağışının hayat kurtardığına vurgu yaptı. 

Gazeteci-YazarTuluhan Tekelioğlu, Başkan 
Olgun Atila, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet 
Akın ve İzmirli Sanatçılar Ege ile Umut Oğuz 
söyleşi sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gazeteci-Yazar Tuluhan Tekelioğlu’nun organ 
nakli sonrası yeniden yaşama tutunanların 
hikayelerini anlattığı; “Yeni hayat” adlı belge-
seli İzmirde ilk kez Bornova’da gösterildi.

Bu bir ilandır
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Dikili halkı Gökmen 

Ulu’yu bağrına bastı

19 Mayıs günü gözaltına alınan ve 26 Mayıs’ta tutuklanan, 174 gün sonra 8 
Kasım’da ise özgürlüğüne kavuşan gazeteci Gökmen Ulu, memleketi İzmir Dikili’de 
coşkuyla karşılandı.

Usta gazeteci Uğur Dündar ve Avukat Murat Ergün ile memleketi Dikili’ye gelen 
Gökmen Ulu, Atatürk Meydanı’nda İzmir Marşı ve hemşerilerinin sevgi seli ile karşı-
landı. Ulu, kalabalık nedeniyle yürümekte zorluk çektiği meydanda herkes ile tek tek 
kucaklaştı ve fotoğraf çekilerek bolca hasret giderdi. Gökmen Ulu’nun hemşerileriyle 
buluşması adeta miting havasında geçti. 7’den 70’e tüm Dikilililer Gökmen Ulu’yu 
bağrına bastı.

Atatürk Meydanında vatandaşlara hitap eden Gökmen Ulu; “Çok özledim. Doğup 
büyüdüğüm şu evi, çocukluğumun oyun parkı olan bu tarihi meydanı, her karışını 
adım adım bildiğim memleketimi ve daima Mustafa Kemal’in takipçilerinin buluşma 
noktası olan cumhuriyet kenti Dikili’yi, hepinizi çok özledim. Toplumsal dayanışma-
nın en güzel örneklerini sergilediniz. Bu süreçte daima omuz omuza, yürek yüreğe 
olduk. Verdiğiniz güç, destek, moral için sizlere sonsuz teşekkürler ediyorum” dedi.

Ulu; “Ben bu tutsaklığı adalet ve demokrasi mücadelemizin, basın ve ifade öz-
gürlüğü talebimizin, bir bedeli olarak niteliyorum. Eğer bu uğurda bir nebze olsun 
katkım olduysa, hayatımın o 174 günü aziz halkımıza helali hoş olsun. Babamın 
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sesini 19 Mayıs gününde, polis eşliğinde 
apartman kapısından çıkartılırken duy-
muştum. Şöyle seslenmişti; ‘gülümse 
oğlum, yıkılma sakın’ yıkılmadım baba. 
Bana çelme taktılar, faul yaptılar ama yine 
doğruldum. Kalktım ayağa ve koşar adım 
yürüyorum hala, Atatürk’ün açtığı uygarlık 
yolunda” dedi.

Ulu; “Sözlerimi duruşmada son sözüm 
sorulduğunda kullandığım ifadelerle nok-
talamak istiyorum. Sizlerin de duygularına 
tercüman olduğunu düşündüğüm, yürek 
yüreğe olduğumuz, yoldaş olduğumuz o 
cümlelerle bitiriyorum. Benim yolum ada-
let, cumhuriyet, demokrasi, barış ve özgür-
lük yoldur. Benim yolum ebedi önderimiz 
Atatürk’ün açtığı aydınlık yoldur. Biz bu 
yoldan dönmeyiz” dedi. 

Daha sonra söz alan usta gazeteci 
Uğur Dündar ise; “Bundan birkaç yıl önce, 
güzel bir yaz gecesinde bu meydanda, 
sevgili Atilla Sertel ile sizlere seslenme 
olanağını ve mutluluğunu yaşamıştık. 
Yenden bir arada olmaktan, hele hele Gök-
men gibi Türk basınının çok büyük gelecek 
vaat eden, dürüst, ilkeli, evrensel meslek 
ilkelerinden ve halkın gerçekleri öğrenme 
hakkına hizmetten asla vazgeçmeyen, 
bu uğurda zindanlara gitmeyi göze alan, 
oraya giderken bile dimdik yürüyen ve 
dimdik çıkan çok değerli bir kardeşimizin, 
zindandan sonra memleketine dönüşünün 
sevincini yaşıyoruz. Bu tarif edilemez bir 
mutluluk. Ama beni ayrıca mutlu eden ve 
gurur veren, Gökmen’in aslında hiç girme-
mesi gereken o zindanda 174 günü ge-
çirdikten sonra hiç kimseye kinlenmeden, 
öfke ve nefret biriktirmeden, yurtseverlik 
duyguları dopdolu bir şekilde cezaevinden 
çıkıp gelmiş ve burada da o doğrultuda bir 
konuşma yapmış olması. Bizler gelişmekte 
olan ülkenin gazetecileri, ne yazık ki hiç 
müstahak olmadığımız, aklımızın ucundan 
bile geçmeyen, suçlamalara, iftiralara, 
tuzaklara, tehlikelere hedef olabiliyoruz. 
Benim yarım asırlık meslek hayatım hep 
bunlarla mücadele etmekle geçti. Ama 
her seferinde şunu söyledik. Bizim bir tek 
sevdamız var. O da büyük önder Atatürk’ün 
eşsiz emaneti cumhuriyeti çocuklarımıza 
teslim etmek. Onun dediği gibi cumhuriyeti 
ilelebet payidar kılmak. Onun dediği gibi 
bilimin ışığında aydınlık yarınlara yürü-
mek. Ve Türkiye’yi layık olduğu medeniyet 
çizgisine biran önce taşıyabilmek. Yaşasın 
Türkiye, yaşasın cumhuriyet, yaşasın de-
mokrasi” dedi.
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-İzmir Tiyatro Kalemi için yeni bir başlangıç olacak. Öncelikle, Tiyatro Kalemi nasıl 
kuruldu? Bu fikir nasıl ortaya çıktı?

Kamer Yıldız Ok: Tiyatro Kalemi tiyatro topluluğumuz 2010 yılında İstanbul’da kurul-
du. Kuruluş aşamasında sahnemiz yoktu. Alternatif tiyatro yapmak için kiralık sahnelerin 
fiyatlarının çok yüksek oluşu sebebiyle bu fikirle yola çıktık. İstanbul’da Haymatlos Bar’da 
bar tiyatrosu değil, barda tiyatro yapmaya başladık. Sahne metinlerimizle, dekorumuzla, 
kostümlerimizle, her şeyimizle Haymatlos Bar’ın sahnesini kiralamayıp, oradaki Muharrem 
Bey’in de ‘bu sahneyi kullanabilirsiniz’ demesiyle birlikte başlayan bir serüvendi o. 

İSTANBUL’DA ÜÇ TİYATRO OYUNU, İKİ KISA FİLM

İstanbul’da 3 ayrı oyun sergiledik, 2 kısa film çektik. İstanbul’daki ilk oyunumuz 
‘Karaktersizler’di. ‘Karaktersizler’ gazetelerin 3. sayfa haberlerinden derlenen bir oyundu. 
Toplumun travestilere, seks işçilerine, ev kadınlarına, eş cinsellere nasıl baktıklarını an-
latan bir oyundu. Arkasından ‘Kıpti’ adlı oyunumuz geldi. ‘Kıpti’de de çingenelerin geçmiş 
tarihini mizahla harmanladık. Yani toplumun onları ötekileştirmesi değil, onların toplumu 
ötekileştirmesi üzerine girdiğimiz bir serüvendi. Üçüncü oyunumuz da ‘İkircikli Kalbim’di, 
Umut Demirci’nin yazdığı. O da evlilik üzerine sıradışı bir kurmacaydı. Sonra ‘Pantolonunuzu 
İndirir misiniz?’ ve ‘Sabır’ geldi arkasından kısa filmlerimiz. 

BAR TİYATROSU DEĞİL
BARDA TİYATRO



İZDERGİ 61

BİZİM TİYATROMUZDA HERKES FARKLI, HERKES EŞİT, HERKES ÖZGÜR

-Barda tiyatro kısmı biraz dikkat çeki-
ci. Ne gibi tecrübeleriniz oldu? 

Çok güzel tecrübeler yaşadık. Çok çok 
eğlenceli zamanlar geçti bizim için. Aslında 
Haymatlos kitlesi olan bir mekandı. Onun 
rahatlığını da yaşadık. Yani Haymatlos’un 
kendine ait oluşturduğu, 20 yıla dayanan bir 
kitlesi vardı. O kitle bizi de destekledi. Fakat 
Haymatlos dışına çıktığımız anda, farklı 
barlarda oynamaya gittiğimizde, tabi orada 
tiyatro terbiyesi dediğimiz şey ‘izleme’ man-
tığında değil insanlar ‘eğlenme’ mantığında 
geldikleri için bayağı zorlandık. Çünkü orada 
sergilenen oyunu genelde doğaçlama olarak 
bekledikleri için, insanları susturmak ya da 
alkol alırken tiyatro izlemek ciddi sorun-
lara yol açtı. Kavgalar, sahnede ‘sex işçis-
ini’ oynayan arkadaşa laf atmalar, telefon 
numarası istemeler, oyunla gerçeğin içiçe 
girmesi gibi tecrübelerdi bizim için. 

‘İZMİR’DE İLK ÇOCUK OYUNLARIYLA 
BAŞLADIK’

2016 yılından itibaren İzmir’de yeni 
bir maceraya başladık. Oradaki beş yıllık 

serüvenimizin ardından artık İzmir’de devam 
ediyoruz. İzmir’in yerleşik tiyatrosu olma-
ya karar verdik. 2016 yılı Haziran’ında ilk 
çocuk oyunlarıyla başladık İzmir’de. ‘Haydi 
Masallara’, ‘Kırmızı Başlıklı Kurt’ ve ‘Gök-
kuşağı Ormanı’ adlı oyunlarımızla geçen yıl 
120 gösterim yaptık. Arkasından ‘İones-
co’nun Sıkıntısı’, Çetin’le birlikte uyarlayıp 
yönettiğimiz bir oyun. Aslında İzmir sey-
irciyle ilk buluştuğumuz oyundur, ‘İones-
co’nun Sıkıntısı’ oldu. Fakat tam anlamıyla 
deneyimleyemedik, çünkü sezon sonunda 
çıkardığımız bir oyundu. Bu yıl yani 2017-
2018 sezonu, bizim de İzmir seyirciyle tam 
anlamıyla ilk kez buluşacağımız yıl diyoruz. 

-İstanbul’da olmayan bir şeyler mi 
vardı, İzmir’e gelme fikri nasıl oluştu? Ya 
da başka bir sebep mi var?

Aslında İstanbul’da hep olmayan bir şey 
vardı diyebiliriz. İstanbul evet tiyatro an-
lamında çok keyifli, çünkü oradaki dayanış-
ma çok güzel. Özellikle alternatif tiyatrolar 
arasında. Burada biraz onun eksikliğini 
yaşıyoruz. İstanbul’da olduramadığımız şey-
lerden dolayı değil de biraz özel sebeplerle 
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İzmir’e gelişimiz. Hamile kalışım, 
İstanbul’da çocuk yetiştirme 
fikrinin bize çok dehşet verici 
gelişi gibi. İzmir’e ‘hadi burada 
tiyatro yapalım’ diye de gelmedik 
ama var olup giden tiyatroyu 
da kapatmak içimize sinmedi. 
‘Neden olmasın’ fikri ile burada 
devam etmeye karar verdik ve 
hiç ara vermemişiz gibi oldu. Gel-
dik ve hemen başladık burada. 

-Şu an nasıl projeleriniz var 
sergilenmek üzere olan?

‘Bazı Kadınlar’, ‘Kıpti Kump-
anya’ ve bir de bir öğrenci projesi 
var desteklediğimiz, Sevim 
Burak, o da  okuma tiyatrosu 
olacak büyük ihtimalle, ‘İşte baş, 
işte gövde, işte kanatlar’. Ama 
şu an ‘Bazı Kadınlar’ prömiyerini 
yaptı Bergama’da. ‘Bazı Kadın-
lar’ 24 Kasım tarihinde, saat 
20:30’da Boyoz Akademi Sanat 
Merkezi’nde, ‘Kıpti Kumpanya’ 
da 29 Kasım Çarşamba fuarda 
İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde, 
saat 20:30’da ilk açılışını yap-
acak. Gerek diğer oyunlarımız 
için, gerekse diğer tarihler için 

Tiyatro Kalemi’nin 
facebook say-

fasından takip edebilirsiniz. 

-Oyunlar hakkında biraz 
bilgi verebilir misiniz? Mesela 
‘Kıpti Kumpanya’. 

2010 yılında yazılmış ‘Kıpti’ 
adlı oyunumuzu revize ettik. 
Dramaturjisini Çetin yaptı. Şimdi 
‘çingeneler’ değil de ‘vatansızlık’ 
yaparak ana temayı kaydırdık. 
Bir yol hikayesi ‘Kıpti Kumpanya’. 
Yola çıkmış bir kumpanyanın 
hikayesi, aslında yüz yıllardır 
dolaşan, onların çocuklarının, 
torunlarının hikayesi. 

-Dramaturgdan da bir fikir 
alalım, yönetmenimizden sözü 
alıp. Nasıl çıktı bu fikir?

Çetin Ok: Şöyle ki güncel 
olan mülteci sorununa, göçmen 
sorununa da değinen, binlerce 
yıldır devam eden göç olgusu, 
daima yaşanacak yeni bir yer 
arayan bizim ‘kıpti’ kavramıyla 
kafamızda konumlandırdığımız, 
asla bir yere ait olamayan, olmak 
da istemeyen ve böyle var olan 
bir kumpanya fikri ile yola çıktı. 

Aslında oyunun adının ‘kıpti’ 
olmasının nedeni Türkiye’de, 90 

yılına, kadar tüm göçmenlerin 
kimliklerinin din haneseine ‘kıpti’ 
yazılıyor. Yani bu sadece çin-
genelere özgü değil. Sonradan 
değişiyor. Oyun adını da oradan 
alıyor. Önceden kıpti dendiğinde 
dinsiz, vatansız kabul edilenle-
rdir. Derin bir sorun bu aslında 
ama biz bir kumpayanın kahra-
manlarının gözünden bakmaya 
çalıştık. Kendi aralarında ser-
gilemeye çalıştıkları bir oyun 
var, o oyun oynanırken de ister 
istemez, onların üzerine okunan 
lanetler, karşılaştıkları sorun-
lar hepsi arka arkaya seyirci ile 
buluşacak. 

-Oyunculara da sormak 
isterim, siz nasıl dahil oldunuz? 
Ne etkiledi sizleri bu tiyatroya 
ve bu öyküye dahil oldunuz?

Burak Özbaykuş: Biz Kamer 
ile çok eskiden beri tanışıyoruz. 
Onlar İzmir’e geldiklerinde de 
çok heyecanlandım. Bir gün bir 
telefon geldi ‘oyunumuz var, 
oynar mısın?’ diye. ‘Seve seve’ 
diyerek girdim içlerine. Çok da 
keyif alıyorum. ‘Kıpti’ hikayesi 
beni çok heyecanlandıran bir 
hikaye oldu çünkü bu ‘kıpti’lerin 
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yola çıkış hikayeleri de çok güzel. 
Tanrı bir gün insanları topluyor ve 
her birine bir peygamber gönder-
iyor. Fakat bizim ‘kıpti’lerimiz bir 
kadın peygamber istiyorlar. Tanrı 
da onları yeryüzünde yersiz, yurt-
suz bırakmaya mahkum ediyor. 
Böyle lanetliyor. Tiyatrocularında 
böyle bir sıkıntısı vardır, lanetli 
olduğumuzu düşünürüz ve hiçbir 
yer bulamayız. Gittiğimiz yerlerde 
sıkıntı çekeriz. O yüzden bana bir 
bağdaştırma gibi geliyor. O yüzden 
çok hoşuma gidiyor bu durum. 
Benim Tiyatro Kalemi ile buluşma 
hikayem böyle.

Caner Arıkan: Burak’ın 
vasıtasıyla Tiyatro Kalemi’yle 
tanıştım diyebilirim. Tabi öncelikle 
bu ‘kıpti’ hikayesi ve oyundaki 
karakterim çok dikkatimi çekti. 
Ben kendi oynadığım karakter-
imden bahsedeyim, zaten yö-
netmenimiz ve dramaturgumuz 
oyundan genel olarak bahsetti. 
Oynadığım karakterin ismi Oynak 
Ecel. Çocukluğunda çok büyük bir 
trajedi yaşamış, yani çocukluğu 
çok sıkıntılı geçmiş bir karakterin 
kendisini kumpanyanın içerisinde 
bulması diyebilirim. Ve kendisini 
ait hissettiği yer orası. Yani her-
hangi bir mekan değil o kumpa-
nya. O kumpanya nereye giderse 
kendisini oraya ait hissediyor. 
Oyunun sonunda da bunun-

la ilgili çok büyük mücadeleler 
veriyor. İzmir’de böyle bir pro-
jenin içerisinde olmak benim için 
çok sevindirici. Çünkü İstanbul’a 
nazaran çok fazla seçeneği ol-
mayan bir yer İzmir. 

Burak: Ben de Akrep’i 
oynuyorum. Benim karakter-
im de kumpanyanın en sert,  
en tekinsiz adamlarından biri. 
Kendi yaşamımızla benzetmiştim 
kumpanyamızı, bu tip insanlarla 
her yerde karşılaşıyoruz. Bizim 
kumpanyamızda 12 kişi var ve bu 
12 kişi de her gün rastladığımız 
insanlara çok benziyorlar. Oyun-
daki karakterler birbirinden çok 
farklılar. Bu 12 farklı karakter-
in birbiriyle uyum içerisinde 
yaşabilmesini aslında. Bu yönüyle 
de gerçek hayata çok benziyor 
oyunumuz. 

Çetin Ok: Birazda oyunun 
müziklerinden de bahsetmek 
lazım. Canlı performans olarak 
sahne üzerinde üç müzisyenimiz 
olacak. Bu 12 kişilik kadromuza 
dahil, onların da karakterleri var 
oyun içerisinde, oyuncu olarak 
yerleri var aynı zamanda. Kara 
bir müzikal diye yola çıktık. Her 
karakterin kendi şarkısı ve ortak 
kumpanyanın şarkıları var. Bu 
da oyunun anlatım amaçların-
dan biri olarak özellikle seçil-

di. Önümüzdeki günlerde de 
sahne hareket düzeni için Utku 
Demirkaya aramıza katılacak. 
Onunla beraber tüm kumpanyanın 
danslarını ve hareket düzenini 
çalışacağız.

-Yazma, yönetme ve oynama 
dışında oyunun müziklerini de 
kendiniz yapıyorsunuz. Tiyatro 
Kalemi her zaman böyle bir 
kollektif üretim bilinci ile mi 
çalışıyordu?

Kamer Yıldız Ok: Bizim ti-
yatromuzda herkes farklı, her-
kes eşit, herkes özgür. Bilinç bu. 
Evet kollektif bir şey yapıyoruz, 
ama herkesin bir görevi var. Yani 
oyuncu oyuncu olarak burada, 
tasarımcı tasarımcı olarak, yazar 
yazar olarak ya da dramaturg 
dramaturg olarak burada. Ama 
genele baktığımızda kollektif bir 
iş yapıyoruz. Fakat profesyonel 
bakış açısını da kaybetmemeye 
çalışyoruz. 

Erkan Kocaman: Ben de 
İnce’yi oynuyorum. Bizim kump-
anyamızdan olmayan, başka bir 
kumpanyadan. Ama bir şekilde 
bizim kumpanyamıza dahil olan. 
Ve bu kumpanyadan olmamasına 
rağmen, bu kumpanyayı en çok 
sahiplenenlerden bir karakter. 
Güzel bir karakter, ben seviyorum. 



İZDERGİ64



İZDERGİ 65



İZDERGİ66


