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Ceren’le dergiyi bitirdik ve 
son olarak kapağı tamamlayıp, 
sunu yazısını yazacaktık ki; 
geçtiğimiz cuma günü olduğu 
gibi ‘tak tak tak’ diye kapı çaldı.

‘Tak, tak, tak...’
Geçtiğimiz Cuma günü 

17.45’te polisler gelip, hafta-
sonunu nezarette geçirmem 
için gazeteden almışlardı beni. 

Saat ve ses benzerdi ama 
bu kez gelenler ‘dost’larımızdı. 

DİSK’e bağlı Emekli-Sen’in 
Genel Başkanı ve İzmir’deki 
Şube Başkanları destek ama-
cıyla ziyarete geldiler. 

Başkan, “Hükümeti eleş-
tiren herkesi ‘vatan haini’ ilan 
ediyorlar” dedi.

Şube Başkanları’ndan biri 
ekledi: “Vatan senin babanın 
çiftliği değil ki!”

Kime sitem ettiğini hepi-
miz tahmin ediyoruzdur. 

Konuyu biliyorsunuz, şahsı 
tanıyorsunuz. Detaya girmek 
istemiyorum!

“Ülkenin tapusunu istiyor 
ama vermeyeceğiz!” dedi Ge-
nel Başkan... Özeti bu...

Evet vermeyeceğiz. 
Kazanır mıyız bilmem ama, 

kaybetmeyeceğiz!
Tıpkı, “Şimdilerde 12 

Eylül’ü arar olduk” diyen, 
‘Demokrasi mücadelesinden 
emekli olmayan’ ve bize müca-
deleyi miras bırakanlar gibi, ne 

yaparlarsa yapsınlar, vazgeç-
meyeceğiz.

***
Geçen ay gazetemizin 2. 

yıl buluşmasında ‘İz Bırakanlar 
Ödülleri’ verdik. Hem ödülleri, 
hem de ‘İzi Kalsın’ kampanya-
mıza katılanların bir kısmının 
fotoğraflarını bu sayımızda 
‘kayda geçirmek’ istedik.

***
Yeni yazarımız Semra 

İğtaç, ilk yazısı ile bu sayıdan 
itibaren sizlerle...

Ceren’le birlikte, Nazmi ve 
Tugay da; yani ‘genç kalemleri-
miz’ de yer aldı bu sayıda...

***
Gazete ve dergimizin çok 

değerli yazarlarından Meh-
met Kuzu ile yaklaşık bir yıldır 
onunla röportaj yapmak isti-
yorduk: Bülent Tanık...

Harika röportajı kapağı-
mıza taşıdık, gazetemizde de 
konuyu irdelemeye devam 
edeceğiz. Mehmet’e de ayrıca 
teşekkür etmek isterim.

***
Gazete ve dergimiz neyi 

savunur, yayın çizgisi nedir?
İşte tam da ‘İzi kalsın’ 

kampanyasında söylenikleri-
nizdir.

***
Tek adamın izi kalKsın!
 Yaşamın izi kalsın!

VATAN SENİN BABANIN 
ÇİFTLİĞİ Mİ?

Ü M İ T  K A RTA L
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Gazetemizin 2.yıl kutlamaları kapsamında politika, sanat ve spor 
çevrelerinden toplumsal konulara dair verdiğimiz ‘İz Bırakanlar Ödül-
leri’ İzmir Sanat’ta okurlarımızın büyük ilgisi ve sevgisiyle sahiplerini 
buldu. İzmir’in toplumsal değerlerine güncel bir hafıza olmak ve bu 
değerlerin tekrar tekrar altının çizilmesine vesile olmak için geçen yıl 
başlattığımız ödül törenimize bu yıl da devam ettik. Ödül almaya hak 
kazananlar hem gazetemize kutlama mesajlarını hem de ödüle dair 
konuşmalarını paylaştılar. ‘İzi Kalsın’ kampanyasına katılan değerli 
dostlarımızın da görüntüleri sahnedeki perdeye yansıtıldı. Gecenin 
sonunda ise Ezgi Serim’in piyano konseri izleyiciden büyük alkış aldı.

Törende sunumu gerçekleştiren Semra İğtaç, açılışı Nazım Hik-
met’in ‘Yaşamaya Dair’ şiiriyle yaptı. İzi Kalsın Kampanyamızda yazı-
lan mesajları okuyan İğtaç, “İnsanı insan yapan değerlerin yaşaması 
için, küçük olanaklarla ve büyük emekle yola çıkıp İzmir duruşuna 
layık olmaya çalışan bu güzel gazetemizi yalnız bırakmadığınız için 
ne kadar teşekkür etsek azdır. Dayanışma ve umuda, bir arada omuz 
omuza durmaya, adalet ve cesarete en çok ihtiyaç duyduğumuz bu 
günlerde iyi ki varız, iyi ki varsınız dedi.

‘ARKASINDA PARA BABALARI OLAN 
BİR GAZETE DEĞİLİZ’

Açılış konuşmasında ise İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit 
Kartal okurlarımıza önemli mesajlar verdi. Konuşmasına 5 Ocak 
2017’de Bayraklı Adliyesi önünde olası bir katliamı engelleyen Fethi 
Sekin’in anısına saygıyla başlayan Kartal, “Çocuklara oyuncak götüren 
gençlerin hedef alındığı Suruç katliamı ve başkentin göbeğinde sa-
dece barış istemek için toplananların katledildiği Ankara Katliamı’n-
dan sonra ölümlere, katliamlara çok yakın yaşadığımızı hepimiz gibi 
bende kaygıyla hissediyorum. Hem bu etkinlik hem de yaptığımız tüm 
yayınlar barışın, dayanışmanın izi kalsın diyedir.” şeklinde konuştu. 
Gazetemizi kurarken fotoğraf makinemiz dahi yoktu, bu bizim için 
gurur vericiydi diyen Kartal, “Büyük kameralar, şatafatlı stüdyolar ve 
arkasında para babaları olan bir gazete değiliz. Güvendiğimiz tek şey 
‘hakikatte ısrar’ kararlılığımızdır. Yalana yalan, hırsıza hırsız, katile 
katil, diktatöre diktatör diyebilmek, hayır denilmesi geren yerde hayır 
diyebilmek tek özelliğimiz. Tarafsızlığa inanmıyoruz, sizden tarafız. 
Hem bu etkinlik, hem de yaptığımız tüm yayınlar; omuz omuza, yan 
yana, hep beraber hakikatte ısrar edişimizin izi kalsın diyedir. Tüm 
çabamız, İzmir’in izi kalsın, tarihe not düşülsün diyedir.” ifadelerini 
kullandı.

‘GAZETELER ARASINDA REKABETİ DEĞİL 
DAYANIŞMAYI SAVUNDUK’

Kurulduğumuz günden bu yana, gazeteler, basın kuruluşları 
arasında rekabeti değil, dayanışmayı savunduk ve ona uygun dav-
ranmaya çalıştık diyen Kartal, “Yerelde ve ulusalda, bunca gazete 
kapatılmışken, cezalar almışken, bu yıldan itibaren Basın İlan Kuru-
mu tahsildarlığa başlamışken; gazetecilik mesleği işsizlik, cezalar ve 
hapishaneler ile anılıyorken; rekabet değil dayanışmaya ihtiyacımız 
olduğu açık. Bu nedenle, haberlerini paylaştığımız, haberlerinde bize 
yer veren; dönem dönem fotoğraf, makine, bilgisayar, yazı paylaştığı-
mız gazetelere ve gazetecilere teşekkür ederim. İzmir’den; Gazete 9 
Eylül’e, Ege Telgraf’a, Ege’nin Sesi’ne, Gerçek İzmir’e, Gazete Kritik’e; 
Aliağa Ekspres’e, Can Radyo’ya, Kentin Radyosu’na; ulusaldan ise; 
Cumhuriyet, BirGün, Evrensel, Sözcü, Oda TV, Siyasi Haber, İleri Ha-
ber, Dihaber, Sendika. Org’a teşekkür ederim.”dedi. 



Programı 
yönetmen 
Semra İğtaç 
sundu.

‘HALKIN HABER ALMA 
ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İZİ KALSIN’

Ahmet Şık’ın tutukluluğu gazeteciliğin tutukluluğu-
dur şeklinde konuşan Kartal, “24 Ocak Uğur Mumcu’nun; 
19 Ocak Hrant Dink’in; 7 Ocak Metin Göktepe’nin ölüm 
yıldönümü. Üçünü de saygı ve sevgi ile anıyorum. Üçü de 
İzmir’dir aslında, İzmir değerleridir. Yollarından yürüyebi-
lirsek, ne mutlu bize. Bir diğer isme de selam göndermek 
istiyorum; Ahmet Şık… Özgürlüğüne kavuştuğu günü 
bekliyoruz. Ahmet Şık’ın tutukluluğu gazeteciliğin tutuk-
luluğudur. O tutuklu kaldıkça kendimizi özgür hissedemi-
yoruz. Bu etkinlik ve yaptığımız tüm yayınlar, halkın haber 
alma özgürlüğünün izi kalsın diyedir.” dedi.

“SÖZÜNÜZÜ SÖYLEMEK İSTEDİĞİNİZ 
HER AN SİZİNLEYİZ’

Ankara Temsilciliğimizde canlı yayınlara başlanacağı-
nın müjdesini de veren Kartal, “Ankara Temsilcimiz Yasin 
Aksu öncülüğünde canlı yayınlara başlıyoruz. İlk yayın 
sözümüzü aldık, Sayın Mustafa Balbay ile yapacağız. 
Başkentteki İzmirlilerin sesi olmak için çaba gösteren 
arkadaşlarımızın selamını da buradan sizinle paylaş-
mak isterim. Size çok renkli ve gösterişli stüdyolar sözü 
veremiyoruz ama sözünüzü söylemek istediğiniz her an, 
bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizinle olacağı-
mızın sözünü veriyoruz. Tüm çabamız, İzmir’e layık olma 
çabasıdır.” diye konuştu.



‘KUŞKUSUZ TARAFIZ BARIŞTAN 
YANA’

‘İzi kalsın’ kampanyamızın, hem hepimizin de-
ğerlerine dikkat çekmek hem de gazetemizin yayın 
çizgisini daha da belirginleştirmek bakımından çok 
etkili bir kampanya olduğunu belirten gazetemiz ge-
nel yayın yönetmeni Kartal, “İz Gazete neyi savunur? 
Sizlerin orada yazdıklarınızı savunur, çizgisi budur. 
Katılan herkese tekrar teşekkür ederim. Biliyorsunuz, 
hiç biri kurgu değil. Kampanyaya katılan herkes, ken-
di gönlünden geçeni yazdı. Kendi el yazısıyla yazanlar 
oldu. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama fotoğ-
rafların büyük çoğunluğunda da arka fonda Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün resmi vardı. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, birbirini tamamlayan ve yoruma fırsat 
bırakmayan, çok önemli iki sözünü bugün çok önemli 
gördüğüm için paylaşmak istiyorum. ‘Ulusun yaşamı 
tehlike ile karşı karşıya kalmadıkça, savaş bir cinayet-
tir’ ve ‘Yurtta Sulh cihanda Sulh’. Zeytinler solar, dallar 
kırılır, kuşlar ötmez, güneş doğmaz, çocuklar gülmez, 
savaşın izi kalır, ağır yaraları kalır dostlar. Baştanba-
şa bütün dünya, bir damla kanın yere dökülmesine 
değmez. Kuşkusuz tarafız, hiçbir canlı ölmesin diye. 
Barıştan tarafız. Yaşar Kemal’in dediği gibi, ‘Cennet 
görmesin savaşı icat eden’ Cennet görmesin savaşı 
başlatan. Bizim açımızdan ise durum şudur: ‘Savaşa 
hayır’ yazmakta en ufak bir tereddüt edersek batsın 
bu gazete, onurumuzla limon satar, çorap satar yine 
yaşarız.”diye konuştu.
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‘DİLERİM SENEYE 
HALKIN AYAĞA 

KALKIŞINA ÖDÜL 
VERİRİZ’

Adalet Yürüyüşü’nün ve Hayır 
Bloğu’nun 2017’nin en önemli 
mirası olduğunu vurgulayan Kartal, 
“Aramızda, ‘Hayır daha bitmedi’ 
dediği için tutuklanan, aylarca 
tutuklu kalan Öğrenci Kolektifi üyesi 
gençler ve video aktivisti Kazım Kızıl 
da var. Onlara borcumuz olduğu-
nu düşünüyorum. Sizlerden, hem 
Adalet Yürüyüşü’nü başlatan Kemal 
Kılıçdaroğlu için hem de ‘hayır daha 
bitmedi’ dedikleri için tutuklanan 

Kazım Kızıl ve hayırcı gençler için 
güçlü bir alkış istiyorum.” dedi. 
Gazetemizin 2018 sloganını da 
açıklayan Kartal, “Sloganımız ‘Sizin 
gazeteniz’ İz Gazete sizin gazete-
nizdir, bu salondakilerin gazetesidir. 
Bu salonda bulunanların temsil etti-
ği değerlerin gazetesidir. Sizlerin “izi 
kalsın” dediği değerlerin gazetesidir. 
Çok önemli konularda ödüller belir-
lediğimizi düşünüyoruz. Şimdi ödül 
törenine geçeceğiz, bu nedenle ödül 
verdiklerimize dair değil ama ödül 
veremediklerimize dair bir temenni 
de bulunmak isterim. Dilerim se-
neye, direnişlere de ödül veririz, mil-
yonlarca emekçinin sendikalarına, 
gençlerin, kadınların derneklerine 

ödül veririz, halkın ayağa kalkışına 
ve kazanmasına ödül veririz. İzi kal-
sın kampanyamıza çok güzel cevap-
lar aldık, özellikle değiştirilenleri ben 
de sizler gibi çok beğendim. Evet, 
kardeşliğin izi olsun, OHAL Kalksın, 
KHK’ların izi kalksın, tek adamın 
izi kalksın. Konuşmamı ‘İzi kalsın’ 
kampanyası için kendi sloganlarımı 
söyleyerek bitirmek istiyorum: Sabır 
olsun, sebat olsun, emek olsun, inat 
olsun; hakikatte ısrar olsun; daya-
nışmanın, birlikteliğin, cesaretin izi 
kalsın… Doğum günümüz tekrar 
kutlu olsun…

Hepinize çok teşekkür ederim.”-
diyerek konuşmasını bitirdi.

REKORTMEN ÇOCUKLARA...
İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz 

Sporları Salonunda yetişen sporcular-
dan dünya rekoru kıran ve 29 madalya 
kazanan Efe Çetiz ile Elif Su Erol adına 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulü-
büne ödülünü, gazetemiz yazarlarından 
Mesrure Kulya verdi.

ŞAMPİYON BİSİKLETLİLERE...
2017 Avrupa Bisiklet Şampiyonası’nda 

birinci olan İzmirli bisiklet kullanıcıları adına 
yarışmada pedal basan en küçük bisikletli 
olan Yankı Konursay’a ödülünü, gazetemiz 
yazarlarından bisiklet aktivisti Tanzer Kantık 
verdi. Yankı’nın Avrupa Şampiyonası’nda 500 
km yol yaptığını söyleyen Kantık, “Bu ödülü 
ona vermenin sevincini yaşarken, geçtiğimiz 
hafta bir bisikletçimiz trafik kazası geçirdi, 
kendisi şu anda hastanede. Hatalı sollama 
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yapıp ona çarpan sürücü ise mahkeme-
de serbest bırakıldı. Birçok gazetecinin 
anında tutuklanıp aylarca hapiste kalıp 
yargılanmayı beklediği ülkemizde, 17 
yaşında bir çocuğa 100 km hızla hatalı 
sollama sonucu çarpan bir sürücünün 
serbest kalmasını buradan protesto 
ediyorum. Umarım Yankı’nın aldığı bu 
ödül de içindeki bisiklet sevgisinin per-
çinlenmesine sebep olur.”diye konuştu.

KAMULAŞTIRMA İLE 
ÖRNEK OLAN SEMA 

PEKDAŞ’A...
Göreve geldiği günden bu 

yana belediye bütçesinden 
yaklaşık olarak 30 milyon liralık 
payı yeni yatırımlar için kamu-
laştırmaya ayıran, belediyeye 
ait arazileri satmak yerine yeni 
alanlar satın alarak kamulaştır-
ma konusunda Türkiye’ye örnek 
olan Konak Belediye Başkanı 
Sema Pekdaş adına CHP Bele-
diye Meclis Üyelerinden Leman 
Tunus’a ödülünü, gazetemiz 
yazarlarından ve aynı zamanda 
Can Radyo programcılarından 
Doğan Beyazgül verdi. 

Beyazgül, “Neşet Ertaş’ın 
dediği gibi kadınlar insan biz 
insanoğluyuz. Onlar kadınlar-
dan korkuyor biz ise kadınları 
destekliyor ve güveniyoruz.”şek-
linde konuştu.
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TÜM MAAŞINI BURS OLARAK 
DAĞITAN TACETTİN BAYIR’A...

Milletvekili seçildiği günden beri aldığı 
tüm maaşı kız çocuklarının okuması için 
üniversite öğrencilerine burs olarak veren 
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’a ödü-
lünü, gazetemiz yazarlarından Muzaffer Ay-
han Kara verdi. İz Gazete’ye teşekkür eden 
Bayır, “Eğitim sisteminde çalışan işçinin 
çocuğu da, zenginin çocuğu da kim olursa 
olsun parasız eğitim yapana kadar mecliste 
mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi. 
Yazarımız Kara ise, “İzmir’in takdire şayan 
vekiline bu ödülü vermekten büyük kıvanç 
duydum. Ümit Kartal ve arkadaşları emekle, 
cesaretle İzmir’e değer katan işler yaptılar. 
Buna da bir parça katkı da bulunmaktan 
ötürü kıvanç duydum.’ diye konuştu.

REFERANDUMUN HAYIR’CI KADINLARINA...
16 Nisan Referandumu öncesinde, CHP İzmir Milletvekili Murat 

Bakan’ın eşi Selin Bakan öncülüğünde bir araya gelerek, İzmir’in köy-
lerinde yaşayan kadınlara 100 bin civarında mektup yazıp ‘hayır’ oyu 
vermelerini isteyen, ardından İzmir’in 106 köyünü ziyaret edip 10 bin 
civarında kapı çalarak köylülerle buluşan, referandum sonrasında ise 
köylerde imece usulü kütüphaneler kuran ‘Saha Grubu’ gönüllüsü 
kadınlara ödülünü, gazetemiz editörü Asya Yaşarikiz verdi. 

KARŞIYAKA’NIN FİLİZLERİ İÇİN
HÜSEYİN MUTLU AKPINAR’A...
Her apartman bir çocuk okutuyor diyerek başlayan 

‘Karşıyaka’nın Filizleri’ projesiyle belediyenin örgütlenme 
gücünü ve halkın örgütlenme becerisini kullanarak şimdiye 
kadar 650 çocuğa burs sağlanmasına vesile olan Karşıya-
ka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar adına Danış-
manı Can Özlü’ye ödülünü, gazetemiz yazarlarından Fırat 
Belen verdi. Başkan Akpınar’ın selamını paylaşan Özlü, 
“Bugün karşımıza çıkan her felakette temel olarak eğitim 
sorunu yatmaktadır. Böylesi güzel bir projede ödül almak 

bizler için çok önemli.” dedi. 
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‘KAPATILAMAYAN’ YENİKAPI 
TİYATROSU’NA...

Kurulduğu günden bu yana tiyatro ve 
sanatın diğer alanlarında İzmir’e duruşu ve 
yaptıklarıyla değer katan, KHK ile kapa-
tılmasına rağmen, sokaktan ve sanattan 
kopmayan Yeni Kapı Tiyatrosu’na ödülünü, 
gazetemiz yazarlarından tiyatrocu Orçun 
Masatçı verdi. Tiyatrodan konuşan …. “Yeni 
Kapı Tiyatrosu’nun kapatılalı, daha doğrusu 
kapattıklarını zannedeli bir yıl oluyor. Bir 
sokak tiyatrosunun binasını mühürleyerek 
kapattıklarını zannediyorlar. Umarım anla-
mışlardır çünkü biz bir senedir eskiden ne 
yapıyorsak onu yapmaya devam ediyoruz. 
Çalışmalarımıza emek katan birçok insan 
var. Özellikle Dikili’de çalışmalarımızda 
bizim yanımızda olan Gökmen Ulu için 
alıyoruz bu ödülü. Tiyatrosuna tiyatromuz 
dediğimiz ve şuan oyunları kendi sah-
nelerinde bile yasaklanan Kadıköy Emek 
Tiyatrosu’na ve Barış Atay adına alıyoruz 
bu ödülü. Çocuklar öldürülmesin diyebilen-
lere ithafen alıyoruz bu ödülü. İz Gazete’nin 
de doğum günü kutlu olsun.” ifadelerini 
kullandı. 

YERELDE KALKINMA PROJESİ 
İÇİN AZİZ KOCAOĞLU’NA...
Kırsalda gelir getirici projelerin desteklen-

mesi kapsamında, tarımsal üretimi artırmak 
üzere ‘Yerelde Kalkınma Projesi’yle köylerde 
ücretsiz olarak dağıttığı küçükbaş hayvanla-
rın sayısı 10 bini aşan, kooperatifleşmelerle 
üreticiyi koruyan İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu adına Başkanvekili 
Muzaffer Tunçağ’a  ödülünü, gazetemiz yazar-
larından Mehmet Kuzu verdi. İzmir Türkiye’ye 
model oluyor diyen Tunçağ, “Türkiye tarımda 
gerilerken, İzmir görünür biçimde tarımda 
büyüyor. Bu da belediyemizin tarımda, kırsalda 
ve özellikle kooperatifleşmede yaptığı yatı-
rımlar sayesinde oluyor. Yerelde Kalkınma şiarı 
ülkenin tamamında olması gereken bir şiar. 
Başkanım adına bizi desteklediğiniz teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu. İz Gazete olarak 
İzmir modelini sonuna kadar desteklediğimizi 
belirten yazarımız Kuzu ise “Kooperatifleşme-
yi köşe yazılarımızda anlatmaya çalışıyoruz. 
Büyükşehir Belediyemizden ilham alarak genç 
işsizliğin çözümünde ‘Genç işi Kooperatifi’ kur-
duk. Umarım önümüzdeki yıl İz Gazete olarak 
en iyi sosyal kooperatife ödül verebiliriz.” diye 
konuştu.
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KONAK BELEDİYESİ KADIN 
FUTBOL TAKIMI’NA...

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde üst 
üste 5 kez şampiyon olup, kadın futbolunda 
Türkiye’yi Avrupa’da başarı ile temsil eden, 
Konak Belediyesi Kadın Futbol Takımı’na 
ödülünü  gazetemiz tanıtım sorumlusu Mer-
ve Gülşen verdi.

ARİF ALİ CANGI’YA...
Başta Efemçukuru olmak üzere, İzmir ve 

civarında verilen çevre  mücadelesine katkıları 
nedeniyle, Avukat Arif Ali Cangı’ya ödülünü, 
gazetemiz yazarlarından Ertuğrul Barka verdi. 
Ödülü mücadele adına aldığını belirten Cangı, 
“Bu kentin geleceğinde temiz su kaynağı 
olmasını istiyorsak Efemçukuru bizim için 
bir laboratuardır. Geçtiğimiz gün körfezde 
yaşadığımız taşkınlarla doğa bize uyarıda 
bulunuyor. Bu anlamda kamuya hiçbir yararı 
olmayan ‘Körfez Geçiş Projesi’nden derhal 
vazgeçilmelidir.” ifadelerine yer verdi.

‘KİTAP BABA’ MESUT TİM’E
Bir araya gelmesine vesile olduğu 

gönüllü ekiplerle İzmir’de 29 adet 
Atatürk Çocukları Kütüphanesi ku-
rulmasına öncülük eden, ‘Kitap Baba’ 
lakaplı gazeteci Mesut Tim’e ödülünü, 
gazetemiz yazarlarından Ramis Sağ-
lam verdi. Yazarımız Sağlam, “Bütün 
ülkenin cezaevine döndüğü ülkemizde 
köylere kütüphane açmak, cezaevi 
haline gelmiş ülkenin her karış topra-
ğına çiçekler ekmektir rengarenk, her 
türlü kokusuyla birlikte.”diye konuştu. 
Mesut Tim ise kütüphaneleri sadece 
İzmir’de değil Türkiye’nin her yanında 
açtıklarını söyledi. 
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GAZETECİ GÖKMEN ULU’YA...
19 Mayıs sabahı Sözcü gazetesine yönelik algı 

operasyonu kapsamında gözaltına alınarak tutukla-

nan, 174 gündür tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen, 

‘Yıkılma Sakın’ isimli kitabı ve sürdürdüğü haberleriyle 

halkın haber alma özgürlüğünü savunmaya devam eden 

Sözcü gazetesi İzmir Muhabiri Gökmen Ulu’ya ödülünü, 

gazetemiz yazarlarından genç gazeteci Yeşim Yavuzer 

verdi. Sözlerine ‘İzmir’in Gazetesi’ iyi ki doğdunuz diyerek 

başlayan Ulu, “Özgürlükte kavuşmak ne güzel. Beni Siliv-

ri zindanına kapatarak susturacaklarını zannettiler ama 

oradan devam ettim seslenmeye diz çökmeden. Asla 

vazgeçmeyeceğiz. Birleşe birleşe başaracağız, direne 

direne kazanacağız. Hepimizin ortak duyguları, çok öz-

lediğimiz o yüce değerler adalet, demokrasi, özgürlük ve 

barış için tüm mücadelemiz. Türkiye’nin dört bir yanının 

İzmir gibi olması, bir arada yaşama kültürüne herkesin 

kavuşması, ülkemizin bütün renklerinin el ele tutuşması, 

mutlu olması için, halkımızın aydınlık geleceği için tüm 

mücadelemiz. Şair diyor ya ‘Bitmedi sürüyor bu kavga ve 

sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek.” şeklinde ko-

nuştu. Genç gazeteci Yavuzer ise “Bizim nesil gazeteciliği 

mahkeme salonlarında gazeteci büyüklerimiz savunma 

yaparken öğreniyoruz. Geriden gelenler olarak hakikatin 

peşinde koşmaya, halkın haber alma hakkını savunmaya 

devam edeceğiz.’dedi.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ’NÜ 
GERÇEKLEŞTİREN KEMAL 

KILIÇDAROĞLU’NA...
CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun 

tutuklanmasından sonra Ankara’dan İstanbul’a 

25 günde 432 km yürüyerek, hem Gandhi’nin 

‘Tuz Yürüyüşü’ rekorunu kıran, hem de yürüyüş 

sonrasında yapılan Türkiye tarihinin en kitle-

sel mitingine vesile olan CHP Genel Başkanı 

ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu adına 

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Miiletvekili Kamil 

Okyay Sındır’a ödülünü, gazetemiz genel koor-

dinatörü Cihan Samgar verdi. Yürüyüşün bizzat 

tanığı olduğunu belirten Sındır, “Genel Başkanla 

yaptığımız toplantı da bir eylem yapma gerek-

liliğini ortaya koyduk. Farklı fikirler sunuldu. 

Ama inanın yürüyüş meselesi bizzat Kılıçdaroğ-

lu’nun fikridir. Kimse bu fikir başkasından çıktı 

diyemeyiz. Akşam karar aldık, sabah yürüyüşe 

çıktık. Yürüyüş, yola çıkmışsınız, yürüdükçe 

arkanız kabarıyor, büyüyor şeklinde oldu. Bu 

kararlılığımızı artıran bir şey oldu. Sonunda 

miting alanında milyonlar adalet diye haykırdı. 

Adaletin herkes için olması gerektiğini söyle-

dik. Yakında kurultayımız var. Onun da teması 

adalet ve cesarettir. Adaleti ancak ve ancak 

direnerek kazanabiliriz. İz Gazete’de çok önem 

verdiğim bir gazete, her türlü desteği de ver-

meye hazırız.” ifadelerine yer verdi. 



İZDERGİ16

ŞUBADAP ÇOCUK 
ŞARKILARI KOROSU’NA

2017’de 42 farklı şehirde, 55 
konser ile tematik çocuk şarkıları yak-
laşık 13 bin civarında çocukla ücretsiz 
buluşturan, ‘tüm hakları çocuklarındır’ 
ifadesi ve ‘Copy Left’ tanımlamasıyla 
4.albümü çıkaran, İzmir’in sevilen eki-
bi, Praksis Müzik Kolektifi’nin Şubadap 
Çocuk Şarkıları Orkestrası’na ödülünü, 
gazetemiz yazarlarından Ozan Yeşilte-
pe verdi. 

Sahneye çıkan çocuklar sevi-
lerek dinlenen ‘Özgürlük’, ‘Bomba 
Yapan Bay Bilgin’ gibi şarkıları 
seslendirdiler. Çocukların bu eğ-
lenceli gösterisi seyirciden büyük 
alkış aldı. 

Gece ise 
Ezgi Serim’in 
piyano gös-
terisiyle sona 
erdi. Ezgi 
Serim Soma 
madencileri 
için yaptığı 
besteyi ilk 
defa seslen-
dirdi. Serim’in 
gösterisi iz-
leyiciden tam 
not aldı.  BÜLENT TANIK
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BÜLENT TANIK

ÖNEMLİ OLAN 
SİYASİ 

BİLGELİK VE 
YETKİNLİK
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ÖNCEKİ DÖNEM
ÇANKAYA 
BELEDİYE 
BAŞKANI
BÜLENT 
TANIK İLE...

YEREL  
YÖNETİMLER 
ÜZERİNE...  
“Ben belediye başkanlığı için önemli olanın siyasi derinlik olduğunu 

düşünüyorum: Siyasi bilgelik ve yetkinlik... Bizim adımıza seçimde 
bulunacak , son sözü söyleyecek birisine kentin yönetimini delege 
ediyor, ona yetkimizi devrediyorsak onun bir uzman olmasından 

daha çok bilge ve siyasal derinlikli bir kişi olması önemlidir.”

Röportaj ve fotoğraflar:
Ceren Duman 
Mehmet Kuzu
Ümit Kartal

>>>>>>>>>>>>
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Belediye başkanları istifaya 
zorlanıyor, görevden alınıyor, be-
lediyelere kayyumlar atanıyor ve 
yerel seçimlere en fazla 1 yıl kal-
dı. Tüm bu gelişmeler eşliğinde, 
önceki dönem Çankaya Belediye 
Başkanı Bülent Tanık ile, şimdi-
lerde yaşadığı Yeni Foça’da yerel 
yönetimler üzerine söyleştik. 

İz Dergi: Türkiye’deki be-
lediyeciliğin kurumsallaşması 
gelişmesi için kazandırdığınız, 
hala üniversitelerde ders olarak 
okutulan ‘yeni toplumcu beledi-
yecilik’ anlayışınızdan bahseder 
misiniz? 

Bülent Tanık: Yeni Toplumcu 
Belediyecilik; 1973-1977 arasın-
da Ankara, İstanbul, Kocaeli ve 
benzeri kentlerde CHP’li Sosyal 
Demokrat Belediye Başkanların-
ca uygulama içinde geliştirilen 
“Toplumcu Belediyecilik” yakla-
şımının 40 yıl sonrasının koşulla-
rında yeniden ve bu koşullara 
uyarlanarak uygulanmasının 
adı ve programıdır. 

Hizmetten ödün vermeden 
stratejik olarak kenti sağlık-
lılaştırma, kentin ve kentlinin 
yaşam kalitesini, fiziki çevresini, 
niteliklerini yükseltme hedefi ile 
belediye örgütünü ve toplumu 
yeniden yapılandırmayı öne aldık. 
Kentin mekânsal örgütlenme-
sinde adil ve özgürlükçü iyileş-
tirmelerin yanı sıra, ekonomik 
yapının sağlıklı ve sağlam hale 
gelmesine dönük destekler, kent 
merkezinin “iyileştirilmesi” ve 
beslenmeye dönük dayanışmacı 
örgütlenmeler ile, üretken kırsal 
çevre destek programları, temel 
faaliyet alanlarımız arasına 
girdi. İhtiyacı olan kentsel bölge 
ve kesimler ile, kırılgan toplum 
dilimlerini eşitleyici önceliklendir-
me ve geliştirici uygulamalar yeni 
Toplumcu Belediyecilik programı-
mızın halkçı tercihlerini oluşturdu. 
Bölgesel kalkınma hedefi, beledi-
yeler ve beldeler arası dayanışma 
örgütlenmesi arayışları ve onurlu 
tokluk ve düzenli beslenme için 
kır-kent kardeşliği projelerimiz 
ana yenilikçi uygulamalarımız 
olarak sayılmalı. 

“Merkez kaynaklar hiç olmadığı 
zamanlarda bile yöre insanları 

kendilerinin hayatlarını sürdürebilecek 
yeni yollar bulma esnekliğine 

yaratıcılığına ve dinamiğine sahiptirler.”
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Kent sadece yapılardan, 
fiziki varlıklardan oluşan bir 
şey değildir. Kentsel mekan 
üstünde yaşayan toplumlarla 
bütünleşik ve birbirini yeni-
den üreten bir organizmadır. 
Kentin gücü ve iyiliği üstünde 
yaşayan toplumun örgütlü-
lükleriyle ilgilidir. Farkında 
olduğumuz, olmadığımız, 
dünya kadar örgütlülükle 
var oluyoruz. Mesela saat, 
takvim hayatı düzenleyen bir 
örgütlülüktür. Aksi takdirde 
kentte yaşam akışının bir ka-
osa dönmesi bir an işidir. Ör-
gütsüzleştirilmiş bir toplum 
yaşayamaz. Ne yazık ki baskı 
yönetimleri toplumu örgüt-
süzleştirmeyi tercih eder. 
Kentteki en önemli kentli 
örgütlenmelerden bir tanesi 
de belediyelerdir. Belediyeler 
kentli topluluklar için vazge-
çilmez örgütlülüklerdir. 

Belediyecilik; 18. yüzyıl-
da Sanayileşme devrimiyle 
hızla büyüyen İngiliz kent-
lerinde ortaya çıkan devasa 
ortak yaşam sorunlarının 
dayatmasıyla kurumsal kim-
lik kazandı. Kentsel altyapı 
yetersizlikleri, su, kanalizas-
yon yokluğunun yarattığı 
salgın hastalıklar ve sağlıksız 
yaşam koşulları bu ihtiyaçları 
karşılamak için kamusal ve 
bütünlüklü bir kurum olarak 
Belediyeyi getirdi. 

Kamusal ve toplumsal 
özelliklerin zaman içerisin-
de geri plana itildiğini hatta 
kaybolduğunu, gözlemledik. 
Türkiye’de ‘80 sonrasında 
belediyeleri hizmet şirke-
tine indirgeyen bir bakış 

açısı ortaya çıktı. 

Belediyeleri hizmet şirketi halinde 
düşünmeye başladığınız zaman 
kar amaçlı bir faaliyet esas olur. 
Yurttaş da müşteriye dönüştürülür. 
Halkın katılımı da bedel ödeme-
ye indirgenir. Yönetim biçimi de 
toplumsal temsiliyet, demokrasi, 
örgütlenme ve önderlik bazlı değil; 
şirket yönetimi bazlı bir anlayış 
üzerinden şekillenir. CEO’lar atar-
sınız ve ‘teknisyen ve uzmanlar bu 
işi yapsın’ dersiniz; teknisyen ve 
uzmanlar kendilerine verilmiş şirket 
hedef ve normlarını aşma, topluma 
ve çevreye dönük kaygılar taşıma 
durumunda değillerdir. 

Belediye başkanlarından ve 
seçilmiş yöneticilerden beklenen, 
mevcut tekniğin ve bürokrasinin ve 
hukukun kalıpları içerisinde çözüle-
meyen sorunları çözümleyebilecek 
yaratıcılık ve özgüveni taşımalarıdır. 
Bu özellik seçilmiş olmaktan ve 
halktan alınan güçten kaynakla-
nır. Öylesi bir liderlik ve önderlik 
özelliğine sahip olmayan yönetici-
lerin, kent toplumlarının en önemli 
örgütlenmesi olan belediyeleri iyi 
yönetmeleri beklenemez. Onlar 
ancak ‘yukarıdan şu kaynak verilirse 
onunla ancak şu kadar kanal ve 
yol yaparız’ diyebilirler. Belediye 
başkanlarını, şirket genel müdürü 
düzeyinde uzmanlardan atadığınız 
zaman onlar talimatlar ve verilen 
imkanlar çerçevesinde çalışırlar. 

Belediye kanununun 1930’lar-
daki en ana teması şudur: Mahalli, 
müşterek, medeni ihtiyaçlara cevap 
vermek. Türkçeleştirmek gerekirse 
yerel, ortak ve uygar... Belediyeler o 
dönemin ve koşullarının gerektirdiği 
şeyleri bulup bunu topluma taşımak 
ve bunu hayata geçirmek gibi so-
rumlukları olan bir yapıdır. Böylesi 
bir tanımlamanın oldukça esnek ve 
geliştirici olduğunu düşünüyorum. 

Oysa bunu bir şirket yöne-
timine indirgediğiniz zaman, 
Ankara’daki en üst yöneticinin 
talimatlarının, beklentilerinin 
dışına çıkması, onun öngördüğü 
hedefleri aşması söz konusu 
olamaz. Kayyumlar eliyle yöne-
tilen birkaç belediyenin, onlara 
sağlanan özel kaynaklar üzerin-
den sunabildikleri bazı hizmetler, 
bunların yöntemsel başarısına 
kanıt olarak gösterilemez. Birkaç 
özel örnek genelleme yapmaya 
ve yöntemin başarısını kanıtla-
maya yeterli değildir. Atanmış 
yöneticilerin, yerel dinamikleri 
harekete geçirme becerisi gös-
terme şansı seçilmiş önderle-
re-liderlere göre çok düşüktür. 

İz Dergi:  Görevden alınma-
lar, istifaya zorlamalar, atamalar 
ve kayyumlar ile birlikte, mevcut 
hükümetin yerel yönetimlere 
bakışını da konuşalım mı?

Bülent Tanık: Yerel yöne-
timlerde şu ya da bu yöntemle, 
seçilmişler yerine atanmışlarla 
işleri yürütmek, ülkeyi bir büyük 
şirket gibi yönetmeye dönük bir 
yaklaşımdır. Yerel, toplumsal 
yapıların karar süreçleri içeri-
sinde etkili biçimde temsilinin 
aracı olan seçilmiş belediye 
yönetimlerinin ortadan kaldı-
rılması, idareyi hiyerarşik tek 
bir yapıya dönüştürür ve o tek 
yapının yapabileceği hataların 
telafisi çok zordur. Karar süre-
cinin tekleştirilmesi, yetkinin 
merkezileştirilmesi, sorumluluğu 
tekleştirdiği gibi, çözüm seçe-
neklerinin çoğalma olasılıklarını 
da ortadan kaldırır. Oysa merkezi 
kaynaklar hiç olmadığı zaman-
larda bile yöre insanları kendile-
rinin hayatlarını sürdürebilecek 
yeni yollar bulma esnekliğine, 
yaratıcılığına ve dinamiğine 
sahiptirler. Süleyman Demirel’in 
bile söylediği gibi ‘Türkiye sadece 
Ankara’dan yönetilemeyecek 
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kadar büyük ve karmaşık bir yerdir’. 
Onun kadar merkeziyetçi birisi bile 
yerel inisiyatifi geliştirerek ülkenin 
sorunlarını çözmeye yönelmeyi 
önemsiyordu. 

Ben mimarlık fakültesinde oku-
dum, şehircilik bölümünü bitirdim. 
Çoğu insan hah diyor, ‘tam işte işin 
adamı bu!’. “Okulunu okumuş, şehir 
plancısı... bundan iyi belediye baş-
kanı olur!” Bu doğru değil! Bu bilim 
ve tekniğe, uzmanlığa olması gere-
kenden daha fazla önem vermek. 
Siyaset dilinde “teknisist” bakış 
açısı. Her türlü yetki ve sorumluluğu 
uzmanına terk etmek, işi- tanım-
lanmış işi uzmanına yaptırmaktan 
farklı bir durum. Bu kolaycı bir bakış 
açısı. Elbette hiç kimse bir onkolog 
kadar kanser konusunda çok şey bi-
lemez ama yine de en iyi doktorun, 
teşhis ve önerilerinin sonrasında 
bile en son kararı hastanın ver-
mesi esastır. İnsan kendi geleceği 
hakkında karar vermeyi bir uzmana 
emanet ettiği zaman, o uzmanın 
sadece kendi uzmanlık alanı bilgisi 
ile karar üretmesinin risklerini de 
peşinen kabul eder. Oysa insan 
kendi hayatıyla ilgili son sözü söyle-
me hakkına sahip olmalıdır. Demok-
rasinin temel ilkelerinden bir tanesi, 
herkese eşit yurttaşlık ve seçme 
hakkını tanımasıdır. Son sözü siyasi 
eşitliğe sahip yurttaşın söylemesi 
esastır. 

Belediye başkanlığı için önemli 
olanın siyasi derinlik olduğunu 
düşünüyorum. Siyasi bilgelik ve 
yetkinlik... Çünkü teknisyen ol-
mak karar verme noktasında bazı 
şeyleri bir miktar kolaylaştırabilir 
ama sadece bir miktar kolaylaştıra-
bilir. Kent ve toplum adına seçimde 
bulunacak, karar verecek birisine 
kentin yönetimini delege ediyor, 

ona yetkimizi devrediyorsak, onun 
bir uzman olmasından daha çok 
bilge ve siyasal derinlikli bir kişi ol-
ması daha önemlidir. Siyasi derinlik 
dediğimiz zaman, eşitlikçi, ve adil 
bir bakış ve öncelikleme yaparken 
gösterilebilecek tutum önem kaza-
nır. Oysa, halkımızın aklının takıldığı 
bir şeye daha işaret etmek gerekir; 
siyaset yapmakla particilik aynı şey 
değildir. Bunlar özdeş gibi algılanı-
yor ve particiliğin ne kadar yoz ve 
kötü özelliği var ise -kayırmacılık 
anlamında- siyasete yükleniyor. 
Particilik ve politika üretmek başka 
şeylerdir. Kent yönetimi politikasız 
olmaz. Bu politika da önceliklerle ve 
seçmelerle ilgili bir şeydir. 

Kent önderi için saydığımız 
sıfatlara ahlakı da eklemek gereki-
yor. Ahlak, toplum ve zamana göre 
değişen bir kavramdır. Toplumun ve 
insanlığın genel değerleriyle uyumlu 
ve ahlaki seçimlerinin de kendisine 
yetki devredilmesine el verir bir 
konumda olduğu kişilere yetki dev-
retmek umulur. Ahlakı da en az akıl 
sağlığı kadar siyasi seçmelerle, po-
litika seçmeleri ve önceliklendirme-
lerle ilişkilendirmek gerekiyor. Kime 
ve neye, nasıl öncelik veriyorsun? 
Kentte toplumda, ülkede, doğada, 
çevrede? Buna bakılmalı. Karar veri-
cinin ya da karar verici organın bun-
lara dönük yönelimleri son derece 
önemlidir. Öncelikleri, sahip çıktığı 
ve vazgeçmediği değerleri, bakış 
açısı bu işin ana unsurudur. Politi-
kayı, kayırmacı toplum içerisinde 
dar bir kesimin savunusunu yapan 
bir olgu olarak görmek yerine; top-
lumun bütünlüğüne dönük özeni, 
ihtiyacı olanları saptama becerisi 
ve önceliklendirme gücü ile belirle-
mek ve stratejik düşünme ile o anın 
ihtiyaçları arasındaki dengeyi de iyi 
kuran bir mekanizmaya dönüştür-

mek önemlidir. Böyle olduğunda 
vatandaş bu defa ‘ya bunlar partici 
bize bir yararları dokunmaz’ demez 
veya ‘ben onunla aynı partili olarak 
nemalanayım’ diye sahte birliktelik-
ler kurmaya zorlanmaz. 

İz Dergi:  Biraz Çankaya Bele-
diye Başkanlığı deneyiminiz üzerine 
konuşalım mı? Hem Başkent’in 
merkez ilçesinde başkandınız ve 
merkezi olana en yakındaydı-
nız, hem de yerel olanı bu derece 
önemsiyorsunuz. Şimdi ise İzmir’de, 
Çankaya’da başladığınız yaklaşımı 
anlatmaya devam ediyorsunuz. Ak-
tüel örneklerle beraber, bunu biraz 
açar mısınız?

Bülent Tanık: İzmir’de Başkan 
Aziz Kocaoğlu’nun uyguladığı ‘İzmir 
Modeli’, belediyecilik programı 
olarak çok özel bir program. Her 
adımda kendini yenileyip gelişen, 
kendisini olgunlaştıran muhte-
şem bir seyir izliyor. Yenilikçi tüm 
programlar gibi, pratik içerisinde 
evriliyor.

Bizim yapmak istediklerimiz de 
çok benzer şeylerdi. İzmir Çan-
kaya’dan önce başlamıştı, daha 
uzun ömürlü  ve daha kapsamlı 
bir biçimde yola devam ediyor. Bu 
boyutlarıyla Türkiye’ye ve dünyaya 
örnek olacak! Biz Çankaya’da kırıyla 
ve kentiyle,  yerleşmelerin bölgesel 
hatta ulusal ölçekte dayanışmasını 
esas alan bir başka örgütlülük-
ler zincirinin önemini fark ederek 
başladık yola. Çankaya’nın 44 bin 
hektarlık bir alanı var. Malta adasın-
dan büyük... 20 bin hektar yerleşik 
alan, 20 bin hektar kırsal nitelikli 
12 köyü var. Bu köylerden bir kısmı 
yerleşik alanlar ile bütünleşme-
ye yakın köyler. 7 tanesi göreceli 
olarak oldukça uzak ve henüz imar 
faaliyetleri o ölçüde yoğunlaşmaya 

 “Genel işsizlik nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşanıyor belediyelerde. Bir yandan 
vatandaşın beklentileri diğer yandan niteliksiz iş gücünün istihdamına dönük siyasi 
zorlamalar oluyor. Merkezin kadro kısıtlamaları ve politikaları nitelikli eleman 

istihdamını zorlaştırıyor. İşe yarayacak elemanı bulmak da almak da çok zor.
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başlamamış. Sadece 
bu köylerde değil, Orta 
Anadolu’nun çevresin-
deki birçok küçük, orta 

boy yerleşmede özellikle tarım 
sektörünün yaşadığı kapitalist 
sistemin kronik krizleri sonu-
cu tarım ve köy terk ediliyor, 
şehirlere göç ediliyor. Tarımsal 
üretkenlik, oradaki üreticileri 
yaşatabilir bir getiri sağlayabil-
diği zaman neden insanlar ata 
toprağını terk edip çekip gitsin-
ler? Beş buçuk milyon nüfusa 
ulaşmış Ankara kenti, petrole 
bağımlı bir beslenme modeli 
üstünden hayatını sürdürmeye 
mahkum hale geliyor. Ankara’nın 
coğrafyası örneğin Antalya’nın 
coğrafyasıyla, ürün çeşitliliği 
veya türleri açısından rekabet 
edebilecek yapıda olmayabilir, 
ama temel bazı tarım ürünleri bu 
yakın ama boşaltılmış çevreden 
elde edilebilir. Böylece taşımacı-
lığa ve uzağa bağımlı beslenme 
modeli aşılabilir. Bu modelin 
kriz ortamlarında bölgesel bir 
savaşta ya da bölgesel buhran 
durumunda en çok etkileyeceği 
kesim kentli tüketicilerdir. Benzin 
petrol ve taşımacılık faaliyetle-
rinin yükselmesine bağlı olarak 

artan fiyatlardan en çok mağdur 
olacak kesim kent yoksulları-
dır. Onları kriz ortamında açlığa 
mahkûm edecek ve çarpık beslen-
meye şimdiden zorlayan mevcut 
beslenme düzenini dönüştürmek 
gerekiyordu. Yakın coğrafyadan 
beslenen ve çevresindeki tarımsal 
üretimi ve kırsal yaşam kalite-
sini yükselterek yaşanabilir hale 
getiren bir kent olgusu kurgulanıp 
örgütlenebilir! Dedik. Bunun için 
biz öncelikle 7 köyümüzde bir 
kooperatifleşme olgusu geliştir-
dik. Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi ve Veterinerlik Fakül-
tesiyle iş birliği yaparak, toprak 
analizinden, yeraltı suyu kaynak-
larının tespitine kadar köylülerin 
tek başlarına ve hatta koopera-
tifle bile yapamayacakları şeyleri 
ele aldık. Bir stratejik program 
geliştirilmesi çerçevesinde yer altı 
su kaynakları araştırması, toprak 
ve tarım envanteri çalışmaları 
yaptık. Bu köylerdeki 5-6 yaş arası 
çocuklar, kadınlar ve 65 yaş üstü 
erkeklerden oluşan nüfus profi-
lini değiştirecek süreci nasıl inşa 
edebiliriz ve buranın üretkenliğini 
arttıracak yeni öncü proje uygu-
lamaları neler olabilir? Bunları 
tanımladık. Köylülerle birlikte 

katılımcı yöntemlerle “Onurlu tokluk 
ve düzenli beslenme için kır-kent kar-
deşliği” adını koyduğumuz bir çalışma 
başlattık. Burada bizim hedeflediğimiz 
işlerden bir tanesi tarımsal üretici-
nin örgütlenmesinin yanı sıra kent 
yoksulu tüketicilerin de örgütlenmesi 
ve bunların örgütlü birlikteliklerinin, 
birbirlerini taşıyarak, destekleyerek, 
aracısız ve belediye hakemliğinde 
örgütlenmeleri söz konusu oldu. 
Buna dönük güvence unsuru olmayı 
düşündük ama belediyedeki pratik ve 
siyasi yaşamımız istediğimiz düzeye 
ilerletmeye yetmedi. 

Kır-kent kardeşliği projemizi 
İsveç’te bir toplantıda anlatmıştım. 
Çok ilgilendiler ve İsveç Belediyeler 
Birliği Suriye’de bir Yerel Yönetim Re-
formu Projesi almış. Şam’da belediye 
deneyimimizi ve kır-kent kardeşliği 
projemizi anlatmamı istediler, Beşar 
Esad’ın üst düzey bürokratlarına. 
Suriye ve Şam ilgimi çekmişti Anka-
ra’ya çok benzettiler onlar da. Çölün 
ortasında 4 buçuk milyon nüfuslu 
çok güzel bir şehir Şam! Hayat da çok 
kozmopolit idi. Sanki 40 çeşit insan 
birbirine kötü bakmadan birlikte ya-
şıyordu. Yaşadıkları onca üzücü şeyi; 
oranın yıkılmış olmasını aklım almıyor. 
Öngördüğümden çok daha güzel, 
uygar, gelişmiş bir toplumla karşı-

Bülent Tanık, 
ekibimize 1993-

2000 yılları 
arasında Genel 

Yayın Yönetmeni 
olduğu ‘Ada 
Kentliyim’ 
dergisinin 

örneklerinden 
hediye etti.
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laştım. Hatta dönerken, ‘eşimle bir 
iki günlüğüne gelsek buraya’ diye 
düşündüm. Yeniden gidilebilir bir 
yer konumuna ne zaman kavuşur 
bilinmez. Şam’ın beslenme meka-
nizmaları ile Ankara’nın beslenmesi 
birbirine çok benzer. (Kaderimiz 
benzemesin.) Her iki kentin de 
beslenmesi uzaklardan ve petro-
le bağımlı örgütlenmiş. Gıdanın 
kendisinden fazla taşımacılığa para 
ödenmesi anlamına geliyor. Böyle 
bir bağımlılığı güvenilir bir kent 
geleceği için asla düşünemezdik. 
Çankaya’nın 7-8 köyü Ankara’yı 
besleme için çok karikatür nitelikli 
bir şey. Bunun farkında olduğumuz 
için de İç Anadolu Belediyeler Birliği 
kavramını önemsedik. İç Anado-
lu’daki çok sayıda beldenin, kasa-
banın yerel yönetimleriyle iş birliği 
yapıp, yerel yönetimler arasındaki 
dayanışmayı, o yerleşmelerin top-
lumları arasında da dayanışmaya 
dönüştürecek bir vizyonu geliştir-
meye uğraştık. 

Benim 2009’da başkanlığına 
seçildiğim İç Anadolu Belediyeler 
Birliğinin, 48 üyesi vardı. Ayrıldı-
ğımda 108 üye. Kayda değer bir 
gelişme. Belediyelerin birbirleriyle 
kurum olarak dayanışmasını, bu 
sistem içerisinde çok önemsiyorum. 
Belediye başkanlıklarının maruz 
kaldığı hem yıpratma hem itibar-
sızlaştırma süreçleri de dahil olmak 
üzere ama esas olarak kuruma 
duyulan güvensizliği de aşacak bir 
çalışmaya ihtiyaç var. Bu, örgütlü-
lükle yani belediyelerin örgütlen-
mesiyle olabilir. 

Öte yandan istifa ettirilen be-
lediye başkanları var, bir tanesi de, 
Kadir Topbaş. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı. Büyük bir met-
ropolün seçimle gelen başkanı; Bir 
çeşit “mobbing” yapılarak belediye 
meclisi üzerinden istifaya zorlan-
mış. Kadir Topbaş uzun süre Türkiye 
Belediyeler Birliği başkanlığı yaptı. 
Türkiye’deki bütün belediyelerin üye 
olmaya mecbur olduğu bir örgüttür 
bu. Kadir Topbaş, o örgüt başkan-

lığıyla beraber Dünya Birleşmiş 
Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği 
Başkanlığını da yaptı. Bu kuruluş-
lardan Kadir Bey’in yaşadığı süreçle 
ilgili herhangi bir değerlendirme 
göremedim. Bu örgütlülüklerin de 
sağlıklı bir önderliğe ve cesarete 
ihtiyaçları var. Belki de kuruluş 
yöntemleri ve anlamları ile ilgili 
yeniden ele alınmaya! TBB’nin bu 
konuyu tartışması ve belediyelere 
dönük olarak yaşanan süreci ve 
itibarsızlaştırmaları ele alması ve 
tavır geliştirmesi beklenirdi. 

İzmir’de benzer bir program, 
yaklaşık son 13 yıldır kapsamlı ve 
istikrarlı bir şekilde hayata geçirili-
yor. Umutluyum. İzmir’de tarımsal 
üretici ve üretimin Belediye deste-
ğinde kat ettiği yolu, muhteşem ba-
şarılı buluyorum. Bunun sürekliliği 
için hem siyasi hem yerel iktidarın 
devamlılığına ihtiyaç var. Hem de 
tarımsal kalkınma projesini tüketim 
açısından yerel siyasi iktidara ba-
ğımlı halden çıkaracak bir tarımsal 
örgütlenmeye ulaşılmalı. Tarımsal 
alan ve kentsel alan ilişkisinin hak-
kaniyetli adil bir barışa dönüşme-
sini sağlayabilecek düzenlemeler, 
örgütlenmelere ihtiyaç var. Burada 
belediye çok yaratıcı işler yapıyor. 
Mesela çiçek fidan üreticilerinin, 
çiçek-fidan tedarikinden öte kendi-
lerinin alanda dikim uygulamaları, 
bakım hizmetlerinin ve dikim hiz-
metlerinin onlar tarafından yerine 
getirilmesi; bunlar dünyaya bile 
örnek olabilecek öncü işler. Kent içi 
yaşamda da halkın kolektif ihtiyaç-
larınınkarşılanmasına dönük altyapı 
yatırımları, toplu taşımacılık ve raylı 
sistem kurulumu, su kaynaklarına 
dönük çevre yatırımları çok etkili.

İz Dergi: Çankaya Belediyesi’n-
deki ekibinizin bir kısmının şimdi 
İzmir’de belediyelerde görev aldığını 
biliyoruz. Belediyecilikte kadro sizce 
ne kadar önemli?

Bülent Tanık: Belediyeler üze-
rindeki vesayet kısıtlamaları iyi bir 
kadro kurma açısından büyük güç-

lükler çıkarıyor. Devletin per-
sonel politikasında “kemer 
sıkma” yaklaşımı ‘80’den bu 
yana yerel yönetimleri baskılayan 
ve taşeronlaştırmayı dayatan bir 
şey. Belediyelerin asli ve memurlar 
eliyle yapılması gereken işleri-
ni, resmi sorumluluk görevlerini, 
taşeronlarla veya hizmet alımıyla 
gerçekleştirmek mümkün değil. 

Genel işsizlik nedeniyle ciddi 
sıkıntılar yaşanıyor belediyelerde. 
Bir yandan vatandaşın beklentileri 
diğer yandan niteliksiz iş gücünün 
istihdamına dönük siyasi zor-
lamalar oluyor. Merkezin kadro 
kısıtlamaları ve politikaları nitelikli 
eleman istihdamını zorlaştırıyor. 
İşe yarayacak elemanı bulmak da 
almak da çok zor.

Çoğunlukla, dolambaçlı yollar 
bulmaya yöneliniyor. Mesela, özel 
kalem müdürlüklerinin istihdam 
açısından sistem dışında kalan 
insanların belediye kadrosuna ka-
zanılmasında araç olarak kullanıl-
ması gibi. Bir başka örnek; çalışma 
arkadaşlarımdan birisini Ankara 
Büyükşehir Belediyesi'nden trans-
fer etmek istedim. Transfer etmek 
istediğimde imarda aktif sayılma-
yacak bir görevdeydi. Ben isteyince 
kıymeti oldu! Oldu ama kıymetli 
olmasına karşılık, kıymetli bir yerde 
görevlendirmediler. ‘Vay doktoralı 
imiş biz niye görmedik’ diye kıyme-
te bindi ama hem bize vermediler 
hem de park bahçeler, mezarlık-
lar vs. gibi yerlerde dolaştırmaya 
başladılar. İstediğim adam da yol 
yordam üretti ve ‘memuriyetten is-
tifa edip 6 ay sonra size başvursam 
alır mısınız?’ dedi. ‘Alırım’ dedim! Bu 
süreçte 6 ay belediyede işçi statü-
sünde çalıştı. Kendisi şu anda İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nde Genel 
Sekreter. 

İz Dergi: Neden Buğra Gökçe’yi 
ekibinizde istediniz?

Bülent Tanık: Çok çalışkan, 
zeki, bitimsiz enerjisi ve çözücü 
olma isteği olan biriydi. Yetenekli, 
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dürüst, deneyimli ve belediye pratiği 
çok yüksekti Buğra’nın. Zaten Şehir 
Plancıları Odası Başkanlığı’ndan 
gözlediğim bir toplumsal ilişki geliş-
tirme yeteneği ve mesleki becerisi 
vardı. O da benimle çalışmayı çok is-
tedi. Riski göze aldı. Sonuçta bence 
Çankaya da İzmir de kazandı.

İz Dergi: Sizin hikâyeniz yerel 
yönetimlerde olan ya da göreve ta-
lip olanlar için önemli notlar barın-
dırıyor. Yerel yöneticilere ve göreve 
talip olanlara öneriniz ne olur?

Bülent Tanık: Uzun mesafe 
koşucusu olmayı hep istedim, özen-
dim. Belki bu yüzden hız gerektiren 
değil ama oyunu iyi okumaya uygun 
pozisyon olan kaleciliğe meylettim. 
Zaten zayıf, uzun boylu bir çocuk-

tum. Ortaokulda bir koşu yarışması 
vardı, akşam döndüm babama, 
‘üçüncü oldum’ dedim. Babam ‘Kaç 
kişi koştunuz?’ diye sordu. “4 kişi” 
dediğimde,  “Aferin oğlum, dördün-
cü de olabilirdin” dedi. (Gülüyor) 

İnsan yaşlandıkça beklediğin-
den daha da uzun bir ömür olabile-
ceği değerlendirmeleri yapabiliyor. 
Hem siyasal ömür açısından, hem 
de fiziki ömür açısından... (Uzun 
mesafe koşusu bu bakımdan iyi!) 
Belediyecilik pratiğinde de esas 
olarak amacım; başkanlığını üstlen-
diğim kurumun kendine özgüvenini 
geri kazandırmak ve onurlu bir 
çalışma barışı kurmak. Seçildikten 
sonra ilk iş bütün personeli kolej-
deki binanın avlusuna toplayıp, “Ne 

zaman ki ‘ben Çankaya Belediyesi 
çalışanıyım’ diye gururla göğsünüzü 
gerersiniz, ben de o zaman kendimi 
başarılı hissetmiş olurum” dedim. 
Ayrılırken de sordum ve aldığım 
cevapla mutlandım. Çalışanların 
ahengi ve sahiplenmesi olmadığı 
zaman sizin tek başınıza belediye 
başkanı olarak düşünceleriniz ne 
kadar gelişkin olursa olsun bir şey 
yapamazsınız. Eksiklikler varsa sizin 
düşünsel eksikliğinizdir. Yönetsel 
beceriksizliğinizdir ama yapılan şey-
ler ortaktır kolektiftir. En uçtaki en 
sınırlı görev tanımına sahip eleman 
sizinle kendisini içselleştirmiş bir 
algı içerisinde görmüyorsa orada 
yapı güvende değildir. Halkın sizin 
beğenmesi ve güvenmesi de önemli 
tabii ki. 

‘ÇİVİSİ ÇIKMIŞ, AKLI YERİNDEN OYNAMIŞ BİR DÜNYA’
Geçen gün bir şey okudum. 162 ülkeden sadece 12 tanesinde iç savaş ve çatışma tehdidi yokmuş. Bu ülkeler 

de Kosta Rika gibi ada ülkeleri. 1945’ten sonra devletlerarası savaşlar azalarak ülkeler içerisinde çatışmalar artıyor. 
İç ve bölgesel çatışmalarda ölenlerin sayısı 2. Dünya Savaşı’nda ölenlerin sayısını geçmiş durumda. Televizyonu 
açın yurt dışı kanallarını takip edin tek gördüğünüz saç sakal birbirine karışmış üstünde çeşitli asker üniforması 
komando üniformalı ağır makineli silahlar olan pikaptaki insanlar oradan oraya koşuşturup çatışıyorlar. Her yerde 
böyle... Görülmediği yerlerde de korkunç güvenlik zafiyetleri yaşanıyor. Bu çok korkunç ve aptal bir dünya... Yaşa-
ması zor bir dünya... Çivisi çıkmış aklı yerinden oynamış bir dünya. Bu yetmiyormuş gibi büyük devlerin liderleri 
şimdi nükleer savaş, silah tehditleri gibi bir şeyin çığlıkları atılıyor. Şu anda İsveç’in yaptığı bir araştırmanın 2016 
verilerine göre Dünya’da 16500 atılmaya hazır nükleer başlıklı füze var. Her biri Hiroşima’ya atılanlardan kat kat 
fazla etkiye sahip. Böylesi çılgın bir ortamın içerisinde onurlu bir barış sürecini inşa edecek yapılar ancak siyasetle 
olabilir. Siyaset bu konuda duyarlı olmadığı takdirde ancak Roma Barışı yaşanır. Roma Barışı’nı siyaset bilimi; Roma 
silahla zorla kendi kuralını dayattığı zaman sağlanan barış olarak tanımlıyor. Roma Barışı değil de herkesin onuru-
na saygılı adil bir barış ortamının kurulması için çok ciddi bir sürece ve siyasi bir algıya-uzlaşmaya ihtiyaç var. Aksi 

takdirde gelecek çocuklarımız, torunlarımız için endişe verici görünüyor. 
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KENDİ KALEMİNDEN 
HAYAT HİKAYESİ

“İlk adım Haki. Dedemden miras. 
Toprağa ait demek! Bülent’i ben öne 
çıkardım Üniversiteye başlarken. Ha-
ki’yi anlatmakta çok zorlandığım için.

Dedem Osmanlı dönemi adalet 
görevlisi idi. Tanıklık burdan geliyor. 
Babam Mehmet Emin Ali kamu 
görevlisi olarak Urfa’da toprak ağa-
lığıyla mücadele etti. İkisi de şairdi. 
Ana tarafım Niğde’nin ve Bor’un 
köklü ailelerinden geliyor; Koçer-Po-
tuk’dular. Ankara’da doğacakken 
22.11.1949 da Annem Niğde’ye 
Anne evine giderek beni Dünyaya 
getiriyor. Kayseri’de Okula başladım. 
İlk, orta ve liseyi Adana da bitirdim.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
dünya görüşümün şekillendiği yer 
oldu. 1968’i orda yaşadım. ODTÜ’de 
uzun okudum. Önce Kimya, bece-
remedim atıldım. İnat ettim sonra 
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümünden mezun 
oldum. O da kolay olmadı. Bir dönem 
siyasal yoğunlaşma, bir dönem okul. 
Sonunda 1976’da “mezun” oldum. 
Ankara’ya yerleştim. İzmirli değilim. 
İzmir’i çok severim “Kalbim Ege’de 
kaldı” bana uyar. Eşim İzmirli diyece-
ğim O’da Ankara doğumlu. İzmir’de 
büyümüş, gerçek bir İzmirli ve Foçalı.  
Barış bildirisini imzaladığı için 679 
sayılı KHK ile Ege Üniversitesinde 
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim 
Dalındaki görevinden uzaklaştırıldı.

Niğdeli, Adanalı, Ankaralı, İzmirli, 
Urfalı, Sivaslı, Erzurumlu, Trabzonlu, 
Yozgatlı, Çorumluyum… Saydıklarım 
misal; Kırşehir, Nevşehir, Kayseri 
gönül koymasın. Diğerleri de! Ben 
özünde Anadoluluyum. Hep Dünya 
insanı olmaya uğraştım, kendi top-
rağımdan, kendi toplumumdan, ait 
olduğum Coğrafyadan kopmadan…

Oğullarım Sinan Cem ve Deniz 
Can Ankara doğumlular.

Sinan’ın adını doğumundan 
dokuz yıl önce 31 Mayıs 1971 de 
koydum. Deniz adını doğduğu gün 
12 Mart 1990 da Hastanede aldı.

1978 de Türkiye’nin tek Yerel 
Yönetim Bakanlığında Danışmanlık 
yaptım.

1981 başında TMMOB Genel 
Başkanı seçildim. Evren Cuntası önce 
Ulucanlar Hapishanesine yolladı. 
Sonra da meşhur 1402 ile işten attı. 
Terk etmedim Ankara’yı da emek 
mücadelesini de.

1993’de Ada Yerinden Yönetim 
Gazetesi ve Ada Kentliyim Dergilerini 
yerel yönetim dünyasına kazandı-
racak Uray A.Ş.ni kurdum. 2000’in 
başında yayıncılığı durdurdum.

2007 Milletvekili Seçimlerinde 
Ankara 1. Bölge 12. Sıra CHP Adayı 
oldum. Çalıştım.

Gayretim ve toplumsal birikimim 
2009 da Çankaya Belediye Baş-
kan Adayı yapılmamı ve seçilmemi 
sağladı.

Çankaya Belediye Başkanlığında 
Türkiye’nin ihtiyacı olan bir Belediye 
Programına öncülük etmeye çalış-
tım. Adını Yeni Toplumcu Belediyeci-
lik koydum. Halkın ezilen kesimlerine 
öncelik vermeye çalışan, kadına, 
engelliye, çocuğa, ileri yaşlıya, farklı 
inanç ve tercihlerle yaşayanlara bir 
arada eşit koşullarla yaşama imkânı 
vermeyi hedefleyen bir belediyecilik-
ti öngördüğümüz.

Kırsal alan ile kentin adil ve 
kardeşçe ilişki içinde olması, “onurlu 
tokluk ve düzenli beslenme” hede-
fimiz oldu. Barış için kentli halkın 
bilinç ve örgütlenmesini yükseltmeyi 
gözettik. Kentlinin ve çalışanların 
sosyal haklarını ve sendikal örgüt-
lenmesini destekleyip “taşeron 
sistemini” en aza indirme mücadele-
si verdik.

Benim dönemimde Tekel Direni-
şi, Gezi Haziranı, Memur Toplu Söz-
leşmesi ve onlarca kitlesel hareket 
Çankaya emekçilerinin ve Belediye-
sinin yüksek duyarlılığında yer buldu. 
Çankaya Belediyesi Ankara’nın Kalbi 
Kızılay’da konumlanarak bu Kalbe 
bizim “irademizle” hayat verdi.

Türkiye Belediyeler Birliği Encü-
meninde CHP’nin üç Üyesinden biri 
oldum.

Avrupa Birliği Kurucularından 
olan Avrupa Belediyeler ve Bölgeler 
Konseyinde Türkiye adına ilk Yönetici 
seçildim. İki dönem Başkan Yardım-
cılığı yaptım.

Türkiye’yi Dünya Birleşmiş Kent-
ler ve Yerel Yönetimler Birliğinde, 
Genel Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
temsil ettim.

2014 Yerel Seçimlerinde aday 
gösterilmedim. İyi bir devir teslimi 
yaptım. Kimseye nasip olmayacak 
bir uğurlamayla göreve veda ettim. 
Çalışanlarıma minnettarım.

Seçimde alınan oy oranında be-
nim dönemimde Çankaya Belediye-
sinin yükselen itibarının rolü, dikkatli 
gözlerden kaçmamıştır.

Belediyede yapmaya çalıştıkla-
rım artık tarihin değerlendirmesine 
kaldı.”

“ERDOĞAN HOŞGÖR GİBİ 
ABİLERE İHTİYAÇ VAR”

“Benim örgütlülükle ilgili çok 
özel bir deneyimim var. Liseye 
başladığım sene bizim mahallede 
iki abi vardı: Erdoğan ve Adnan 
Hoşgör abiler. Erdoğan abi, bizleri, 
mahallenin çocuklarını topladı ve 
dedi ki ‘çocuklar burada üç bran-
şta faaliyet gösterecek bir spor 
kulübü kuracağız sizinle.’ (Adana 
Sümer Evleri Mahallesi) 30 kadar 
çocuk vardı. Futbol, voleybol ve 
yüzme dallarında faaliyet göste-
recek, amatör Yeşilyurt Gençlik ve 
Spor Kulübü’nü beraber kurduk. 
Bir yönetim seçilecek, karar def-
teri olacak, toplanacak kararlar 
alacaksınız, mahallelerle maça 
gidilecek, kanalda yüzme olacak, 
şuraya beraber voleybol sahası 
inşa edelim; ettik. Ben 3 ayda bir 
yönetimi değişen Yeşilyurt Genç-
lik ve Spor Kulübü’nün malzemeci 
ve saymanı oldum. Çünkü siboplu 
top dikiyordum, çift dikiş. Bütün 
formaları eve götürüp yıkıyor-
dum, bu yüzden hep garanti bir 
yönetim postum oldu! O zaman 
bunun ne anlama geldiğini çok 
fark etmemiştim! Biz oynamak 
için bu işi yapıyoruz kendi saha-
mız olsun diye ama karar def-
teri vardı. Kısaca örgütlenme ve 
birlikte bir şeyler yapma deneyim 
ve özgüveni verdi. Bu iki kardeş 
öncü oldular. Hala Erdoğan abile-
re ihtiyaç duyan bir toplumsal bir 
konjonktürdeyiz.” 
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‘TEK
 ADAM REJİMİNDEN KURTULMALIYIZ’

Gülsen Candemir

Cumhuriyet Halk Partisi 
Gaziemir ilçe başkanı Kasım 
Özkan zor bir dönemde üst-
lendiği görevde, mevcut çıtayı 
aşmayı hedefliyor.   Eski Başkan 
Umut Tekin’in ilçede büyük ba-
şarılar ortaya koyduğunu ifade 

eden Özkan, “Umut Başkan 
her seçimde oy oranını biraz 
daha yukarı çıkarmıştı. Bizim de 
görevimiz bunu aşmaktır.” diye 
konuştu.  43 yıllık siyasetçi, 5 
dönemdir kurultay delegeliği 
yapan Kasım Özkan, tüm bilgi 

birikimi ile partisinin ilçedeki 
gücünü artırmayı hedeflerken, 
önümüzdeki dönem gerçek-
leşecek kritik seçimlerde AKP 
karşısındaki oyları daha da 
yükseltmeyi amaçladığını ifade 
etti. İlçe binasında İz Gazete’yi 
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‘TEK
 ADAM REJİMİNDEN KURTULMALIYIZ’

ağırlayan Kasım Özkan, okuyucula-
rımıza kendisini tanıttı, hedeflerini 
aktardı. 

İzmir Kamuoyuna kendinizi 
anlatabilir misiniz Kasım Bey?

72 yılında gençlik kollarına üye 
olarak bu partide yer almaya baş-
ladım. 84 yerel seçimlerinde Afyon 
Dinar ilçesi Kadılar köyünde, ihtiyar 
heyeti yönetim kurulu üyeliği ile siya-
sete aktif olarak katıldım. Sonra üst 
üste iki dönem muhtarlık yaptım. Bu 
arada Dinar CHP ilçe örgütünde 2 dö-
nem ilçe başkan yardımcılığı görevle-
rinde bulundum. 1999’dan sonra da 
2004, 2009 ve 2014 dönemlerinde 
Belediye Başkanlığı yaptım. Beldemiz 
nüfusa dayalı yeni sistem nedeniyle 
kapandı. Yakın akrabalarım 35 yıl 
önce Gaziemir’e yerleşmişti, hala 
burada hayatlarını sürdürüyorlar. Bir 
ayağımda hep buradaydı aslında. Biz 
de buraya geldik, burada yaşamaya 
başlayınca siyasete burada devam 
ettim. Son yerel seçimde meclis üye-

liğine aday oldum, şimdi belediyede 
meclis üyesiyim. Üç yıldır belediyenin 
encümenliğindeyim. Görevime halen 
devam ediyorum,  ilçe başkanlığına 
seçildikten sonra bırakmak istedim, 
lakin üç yıldır belediyenin müfet-
tiş denetimlerinden iyi bir biçimde 
çıkması nedeniyle ile arkadaşlarımız, 
benim görevi sonuna kadar sürdür-
memi istediler. Önümüzdeki seçim-
lere de az bir süre kaldı o nedenle, o 
görevimizi sürdürmeye karar verdik. 
Aslında bir ilçe başkanının meclisteki 
görevini sürdürmesi etik değil, ben 
de elimden geldiğince daha az görev 
alacağım, Nisan ayındaki komisyon 
seçimlerinde görev almayacağım 
örneğin. 

İlçe başkanlığı adaylığınıza 
gelirsek nasıl gerçekleşti süreci 
bizlere anlatabilir misiniz?

İlçe Başkanlığı gibi bir hedefim 
veya amacım yoktu doğrusunu ister-
seniz. İlçede yapılan ön değerlendir-
melerde adım ön plana çıkınca, ör-
gütümün bu talebine karşılık verdim. 
Ben öyle bir terbiyeden geliyorum, 
partim hangi görevi verirse onu en iyi 
şekilde yapmayı görev bilirim. Böyle 
zor bir dönemde ilçe başkanlığı yap-
mak zordur. Bu görevi en iyi şekilde 
yapmaya gayret edeceğiz. Önümüzde 
bir cumhurbaşkanlığı seçimi var, tek 
adamlığa karşı vatandaşların müm-
kün olduğu kadar bilinçlendirilmesi, 

Ulu Önder Atatürk’ün bırakmış 
olduğu parlamenter sisteme tek-
rar dönülmesi, yargının, eğitimin, 
komşularla olan ilişkilerin, eko-
nominin, basının tek bir kişinin 
eline bırakmanın ne kadar yanlış 
olduğu görülüyor. Bu konuları 
gidip vatandaşlara anlatacağız, 
gitmediğimiz dokunmadığımız 
insan kalmayacak. Başarılı olaca-
ğımıza da yürekten inanıyorum. 
Tabii eski başkanımız Umut Tekin 
bugüne kadar çıtayı yükselterek 
getirdi. Bizler de bunun üzerine 
çıkma gayretinde olacağız. Bu-
güne kadar yaptığı çalışmalardan 
dolayı her türlü takdiri hak ediyor 
kendisi. Gaziemir’de örnek bir 
çalışma yaptı. Alanlarda kendisi 
ile birlikte çalışma fırsatım oldu. 
Umut başkanın bıraktığı yerden 
çıtayı yükseltmek, boynumuzun 
borcudur.  Kongremiz de bir şen-
lik havasında gerçekleşti.  Diğer 
başkan adayımızla da her hafta 
bir defa görüşüyoruz.ruz.z aynı 
partide demokratik bir seçim 
yaşadık. Partimizin iktidarı için 
yola çıktık. Bu yolda yine beraber 
omuz omuza çalışmaya devam 
edeceğiz. Ortak akılla, kimseyi 
ötelemeden çalışacağız. Sadece 
ilçe başkanlığı değil, il Başkanı-
mızdan sonra üçüncü en çok oyu 
alan kurultay delegesi seçildim. 
Bu nedenle de örgütümüze ayrı-
ca teşekkür ederim. 

İlçe Başkanı olarak Gaziemir 
ile ilgili hedefleriniz nelerdir? 
Önümüzdeki birkaç seçim gö-
rünüyor. Kritik seçimler olacak. 
Yerel yönetimler seçimi de 
olacak? 

2014’deki seçimlerde CHP 
38 bin oy, AKP ise 27 
bin oy almış. Aramız-

“Gazie
mir’d

e çıt
ayı daha 

da yükselteceğiz!”
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da 11 bin oy farkı var. Biz tabii arayı 
daha da açmayı planlıyoruz. Yerel 
seçimlerde hiçbir sıkıntı görmüyoruz. 
Biz yine çok rahat bu seçimin galibi 
oluruz. Belediyemizin çok güzel 
çalışmaları var. Kuşkusuz halkımız 
bunu görüp değerlendiriyordur. 
Sağlık alanında, eğitimde büyük 
çalışmalar yapılıyor. Semt evlerinde 
bölgedeki vatandaşlarımızdan yaş-
lıların çamaşırlarını yıkama, hasta-
neye götürme, tahlillerini evden alıp 
hastaneye ulaştırma dahil geniş bir 
hizmet veriliyor. Cenaze hizmetleri 
geniş kapsamda veriliyor. Gazi-
Gem’de çocuklarımız 70 öğretmen-
den ücretsiz ders alıyor. Gaziemir’in 
her yeri park alanı. Eskiye oranla 
30-40 kat daha da büyüttük yeşil 
alanlarımızı. Spor alanında, folklor-
da büyük başarılar elde ediliyor. Bu 
çalışmaları hep kendi olanaklarımızla 
yaptık. Merkezi hükümetten hiçbir 
destek alamıyoruz. İller Bankasından 
kredi almakta bile zorlanıyoruz. Hiç-
bir işe katkı koymuyor hükümet. Bu 
ne yazık ki, CHP’li tüm belediyelerde 
neredeyse böyle. 

Gaziemir’de en çok gündeme 
gelen konulardan biri de Sarnıç’taki 
2B arazileri. Sorun çözüldü mü?

Ne yazık ki halen çözüme kavuş-

turulamadı. Her seçim döneminde 
bu sorun seçim malzemesi yapılır 
iktidar tarafından, ancak ne hikmet-
se bir türlü çözülmez. Biz TBMM’de 
de o dönemki vekilimiz Erdal Ak-
sünger’in girişimleri ile halktan yana 
çözüm için girişimde bulunduk. An-
cak kanun teklifimiz İzmir’deki AKP’li 
vekillerin red oyu ile geri çevrildi. 
Oradaki insanların mağduriyeti halen 
devam ediyor.  Bu seçimlerde de 
eminim gündeme gelecektir ancak, 
insanlar artık hükümetin sözlerine 
güvenmiyor. 

İlçedeki eski kurşun fabrikasın-
da bulunan nükleer atıklar halen 
bölgede duruyor. Bununla ilgili CHP 
ne düşünüyor?

İki yıl önce sorunla ilgilenen 
uzmanlarla, çevre hareketleri ile bir 
basın açıklaması yaptık. Bir kısım 
uzman zararlarından bahsederken 
bir başka kısım uzman zararlı değil-
dir diyor. Ancak oranın temizlenmesi 
lazım. Bölgeye zarar veriyor. İnsanlar 
mağdur. 

AKP’nin Gaziemir’de 27 bin 
oy almasını neye bağlıyorsunuz. 
İnsanlar neden AKP’ye oy veriyor? 

Kamunun gücünü elinde tutan 
iktidar korku ve baskı ile insanlardan 

oy alıyor. Bir mitinge bakıyorsunuz, 
okullardan zorla öğrenci ve öğret-
men topluyorlar. İnsanlar özgürce 
sokakta kendini ifade etmekten 
sakınıyor. Oy verenler baskı ile oy 
veriyor AKP’ye. Basın baskı altında, 
eski bir Genel Kurmay Başkanı bile 
bir fikir açıklıyor, cumhurbaşkanı rest 
çekiyor ‘sen karışma’ diyor. Onun için 
cumhurbaşkanlığı seçimi çok önemli. 
Basın da, yargı da, ordu da görevini 
özgürce yapabilsin istiyoruz. Basının, 
yargının bağımsız olması çok önemli. 
Ordumuz bizim göz bebeğimiz, biz 
evlerimizde huzurla yatıyorsak onla-
rın sayesindedir. Onların kılına zarar 
gelsin istemeyiz. İçeride, dışarıda 
dost bırakmadık. Bu iş öyle ‘Analar 
ağlamasın’ demekle olmuyor. O 
nedenle bu tek adamlık dönemi son 
bulmalı. Ülkede her kurum, her birey 
özgürce görevini yerine getirebilmeli. 

Son olarak Gaziemir CHP 
örgütüne ve ilçe halkına vermek 
istediğiniz mesajınız varsa alalım.

İzmir’de de, Gaziemir’de de 
mevcut başarılarımızın çıtasını yük-
selteceğiz. Buna yürekten inanıyo-
rum. Tüm hemşerilerimizin sağlık 
içinde, huzur içinde yaşamasını arzu 
ediyoruz.   
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Ziyadesiyle ‘garip’ günler 
geçiriyoruz…

Telefonlarımızı dinleyen 
devlet, ‘Kent Konseyi’ni ‘KCK 
Konseyi’ diye anlıyor, bunu “KCK 
yapılanması altındaki bir örgüt” 
sanıp İzmir Kent Konseyi Kadın 
Meclisi Başkanı’nı gözaltına alıyor. 
Yanlışlık olduğunu anlatmaya çalı-
şıyorlar, bu sefer yüce ve bağım-
sız yargımızın kıymetli temsilcisi 

‘İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi 
Başkanı’ sıfatının RESMİ bir SIFAT 
olup olmadığının KANITINI istiyor. 
Kent Konseyi’nden geliyorlar, 
RESMİ evrakları getiriyorlar falan 
da İzmir Kent Konseyi Kadın Mec-
lisi Başkanı Kızbes Aydın’ı -lütfen- 
serbest bırakıyorlar.

MEB, Akhisar Eğitim Sen 
Temsilciliğine gönderdiği RESMİ 
yazıda ‘Çevreci Afa-

BİR TAKIM GARİPLİKLER, 
HAFIZA VE ÇEMBER...

Yeşim Yavuzer
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canlar’ adlı tiyatro eserini ‘sakın-
calı’ bulduğunu şu şekilde ifade 
etti: “Ülkemizin içinden geçtiği bu 
hassas dönemde SAVAŞ KARŞITLI-
ĞI gibi siyasal söylemlerin çocuk-
larımıza sunulmasının SAKINCALI 
olduğuna karar verildiğinden...”

‘Güvenli İnternet Günü’ prog-
ramında konuşma yapan Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, sözünü kesen RO-
BOT’a çattı, “Robotun kafası karıştı. 
Robotu kim kontrol ediyorsa gere-
ğini yapın lütfen” dedi. Türkiye’de 
satışa sunulan, Çinli bir firma tara-
fından geliştirilen ve kendi yazılım 
platformu bulunan ‘Sanbot’ adlı 
Robot, Bakan’ın ‘uyarısı’ üzerine 
uzaktan kontrol edilerek sahneden 
uzaklaştırıldı. Buraya kadar bir şey 
demeyelim hadi… Sonrasında Ka-
nal D Haber, gazetecilik refleksi ile 
gerçek bir haberciliğe imza attı ve 
Bakan’ın sözünü kesen o Robot’u 
buldu! Bulmakla kalmadı, Robot’a 
özür diletti! Haberde, “Ben çok 
akıllı bir robotum, bana istediğini 
sorabilirsin” diyen robot, ‘Bakan’ın 
sözünü neden kestin’ sorusuna 
“Yanlışlıkla oldu, çok üzgünüm” 
diye cevap verdi.

Bunun Türkçesi’ne; “Bakan’ın 
sözünü kesti ama bakın bizim de 
sözümüzü kesiyor, VALLA KA-
SIT YOKTU” haberi yap(tır)mak... 
diyoruz.

Bu arada aynı Bakan, yakın 
zamanda TBMM’de görüşülecek 
olan torba yasa içindeki internete 
RTÜRK denetimi (yani ‘internet 
sansürü’) konusunda “Sansür yok, 
sınırlama var” demişti. Saray’ın 
haber ajansı Anadolu Ajansı’nın 
İstanbul’daki ulaşım zammını 
‘İstanbul’da ulaşım ücretlerine gün-
celleme’, İzmir’deki ulaşım zammını 
ise ‘İzmir’de ulaşıma zam’ başlığıyla 
vermesi gibi.

AKP Genel Başkanı ve Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Gazeteci Deniz Yücel için “Bu 
adam terörist, gazeteci değil ve 
Alman yönetimi ne yazık ki, benim 
bakanlarımı böyle bir teröristle aynı 
teraziye oturtuyor. Sıkıntı burada. 

Almanya Başbakanı 
Angela Merkel, bana 

‘Serbest bırakırsanız memnun olu-
ruz’ dedi. Dedim ki o gazeteci değil 
terörist. Deniz Yücel bir ay Almanya 
Başkonsolosluğu'nda saklandı. 
Bu adam terörist, gazeteci değil” 
ifadelerini kullanmıştı. 

Geçtiğimiz gün Başbakan Binali 
Yıldırım’dan Deniz Yücel açıklaması 
geldi: “Ümit ederim kısa sürede 
serbest kalmış olur. Kısa sürede bir 
gelişme olacağı kanaatindeyim.”

Başbakan’ın ‘terörist bir gaze-
tecinin’ serbest bırakılma ümidini 
içinde taşıyor olma hakikati bir 
yana, Başbakan’ın bu samimi(!) 
ümidi ‘yerli ve milliliğe’ dahil mi? 

Polisin attığı gaz fişeğiyle 16 
yaşında vurulup 15’inde 16 kilo 
yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın 
annesi (AKP Genel Başkanı’nın 
meydanlarda yuhalattığı) Gülsüm 
Elvan’ı işaret edip gözaltına aldıran 
ve kolunun kırılmasına sebep 
olan; tiyatronun kapısına barikat 
kurdurup ‘devlet memurunu ifşa 
ediyorsun, seni dava edeceğim, 
bak gözaltına aldırırım’ diye oyuncu 
Barış Atay’ı tehdit eden Kadıköy 
Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğ-
lu ‘rüşvet, fuhuş ve cinsel saldırı’ 
suçlarıyla yargılanan çeteyle ilişkisi 
olduğu için gözaltına alındı.

Tabii bir yanda ziyadesiyle 
‘garip’ dediğimiz bu olaylar yaşa-
nırken; diğer yanda nefes almaya 
çalıştıkça bir türlü dışarı çıkama-
yan soluduğumuz havanın sürekli 
ciğerlerimizde patladığı sanrısıyla, 
atabilirsek(!) birkaç destek tweeti 
atıp, sonra ‘bizim mükemmel ça-
resizliğimiz’ hissiyle seyrettiğimiz 
şeyler olmaya devam ediyor…

‘Yaşam Hakkı’nı savunan TTB’li 
hekimler gözaltına alınıyor… 

‘Savunma Hakkı’nı savunan 
avukatlar tutuklu… 

‘Haber Alma Hakkı’nı savu-
nan gazeteciler (Ahmet Şık, Murat 
Sabuncu, Akın Atalay ve diğer 
gazeteciler) tutuklu… 

Ankara’da TBMM’nin kapısında 
‘geçinemiyorum’ diyen işçi kendisi-
ni yakıyor… 

İzmir’de İşkur’un önünde so-
yunan işçi ‘işçiyim ben, aç işçi!’ diye 

bağırıyor… 
KHK ile ihraç edilen öğretmen 

bir anne iki çocuğu ile birlikte Me-
riç’i geçmek isterken botun alabora 
olması nedeniyle feci şekilde can 
veriyor… 

Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın 
bol kahkahalı yanar dönerli yemek 
masasında çektirdiği fotoğrafta, 
‘televizyon ekranındaki Afrin Ope-
rasyonu yayını’ göze(!) çarpıyor(!)…

Memleketin hali budur işte 
abiler… 

“Kraldan çok kralcı var” mı 
denilir, “patron(!) çıldırdı” mı denir, 
yoksa “Barış Atay’ın memleketin 
her yerinde yasaklattıkları tiyatro 
oyunun adı” mı denir, ne denir, 
bilemiyorum. 

Sürekli bunları yaşıyor, konuşu-
yor ve yazıyor olmak fazla can sıkıcı 
bir yana, ‘bunlar’ adeta aklımızla 
alay ediyor. Ve fakat insan gerçek-
ten sinirleniyor sevgili okur! 

Hafızayı diri tutmaktan, dur-
duğun yeri bilmekten ve hakikate 
olan inancından başka elden de bir 
şey gelmiyor, gelemiyor… Çünkü ‘ya 
dışındasındır çemberin ya da içinde 
yer alacaksın…’

***
Gazetemiz/Dergimiz Genel 

Yayın Yönetmeni pek çok kıymet-
li dostum Ümit Kartal HABER 
YAPTIĞI için 3 gün gözaltında kaldı. 
Neyse iyi oldu, ‘çok yoruluyorum, 
dinlenemiyorum’ diye çok şikayet 
ediyordu, dinlenmiş oldu biraz 
diyelim. :) 

Ümit iyi bir insandır. Saf temiz 
duygulara sahip vicdanlı bir adam-
dır. İzmir’de gazetecilik adına “İzmir 
şartlarına rağmen” elinden gelenin 
çok fazlasını yapmaya çalışan ilkeli 
bir gazetecidir. İz Gazete sesimiz, 
Ümit canımız. 

Ümit’in İz Gazete’nin ikinci yaş 
gününde söylediği şu cümleler son 
söz olsun: “Güvendiğimiz tek şey 
‘hakikatte ısrar’ kararlılığımızdır. 
Tarafsızlığa inanmıyoruz. Yaptığı-
mız tüm yayınlar; omuz omuza, 
yan yana, beraber hakikatte ısrar 
edişimizin izi kalsın diyedir.”
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KİM LAN BU 
    RADYODAKİ 

Orçun Masatçı

Haber bültenlerinin beyin ütü-
leyen cızırtıları arasında Gamze'ye, 
çıkalım odadan beynim uyuştu bir 
hava alalım gelelim dedim. Televiz-
yonu kapatırken, yüksek izlenme 
rekorlu dizinin, tiyatro okulunu 
bitirmiş üstüne eğitmeni de olmuş 
oyuncusu "... asker doğar" diye 
bitirdi cümlesini. Sigaraya başlasam 
ne güzel bir an olurdu diye düşü-
nerek çıktım kapıdan. Ulus'un tarihi 
binaları ve her biri roman insan-
ları arasında bir yürüyüş yaptık. 
Tedirginlik o anlarda hiç uğramadı 
yanıma. Stattan dolayı çocukluğum 
burada geçmişti desek yalan söyle-
miş olmazdım. Sonra döndük otelin 
ışıltılı gerginliğine. 

Uyudum uyuyamadım der-
ken oda telefonu çaldı. Neredeyse 
sabah olmuştu diyebilirim. Belki 
3 belki 4'tü saat. Açtım tele-
fonu, resepsiyondaki arkadaş, 
polislerin lobide beni beklediğini 
aşağı inmemi rica etti. Sevgilimi 
uyandırdım, haber verdim. İn-
dim aşağıya. Polisler beni alarak 
Ulus'taki Anafartalar karakoluna 
götürdüler. 2003'te Katıldığım bir 
Barış mitinginden hakkımda dava 
açılmış, mahkemeye ifade vermeye 
gitmediğim için de yakalama kararı 
çıkmış. Ne kadar garip değil mi? bi 
kaç saat önce Brecht okumuş ünlü 
meslektaşım gibi cepheye ziyarete 
gitmemiş ve savaşa övgü düzme-

miştim, acaba hangimiz okuduğu-
muzu yanlış anlamıştı sorularıyla 
karakoldan içeri girdim. Dosyamda 
artık ne yazıyorsa, polisler kapısı 
açık iki hücredekileri bir hücreye 
topladılar. Beni boşalan hücreye 
kelepçeli biçimde koyarak kapıyı 
da kilitlediler. Diğer hücrenin kapısı 
açık, tam karşımda. Adamlar garip 
garip bakıyorlar bana. Ne yaptığımı 
anlamaya çalışıyorlar. Ben de diktim 
gözlerimi ayırmıyorum bunlardan. 
Tam o esnada içeri biri daha geldi 
sanırım ast subay filandı. Bir barda 
kavga etmiş. Yüksek alkollü tabi. 
Polisler bu arkadaşı yatıştırmak 
için türlü beden egzersizi yapsalar 
da, olmuyor. Arkadaş 
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durdurulamamakta. En son çareyi 
diğer hücreyi boşaltıp, kendileri de 
dışarı çıkma suretiyle karakolun 
içine gaz sıkmakta buldular. E ben? 
Bana neden? 

Yapacak bir şey yok gözümden 
yaş akıyor silemiyorum, ellerim 
kelepçeli. Nefes alamıyorum ki, 
fiziki rezilliğimi anlatıp, okurların 
kafasında iğrenç bir insan mode-
li yaratmak istemiyorum. Neyse 
adam gazı yemiş 1 80 yatarken 
diğer hücredekilerle beni bindirdiler 
bir tutuklu nakletme aracına. Ford 
transit yani. Diğerleri benim yanıma 
oturmuyorlar, 3 kişilik koltukta onlar 
5 kişi ben arka koltukta tek başıma. 
Önümde oturan insan evladı başladı 
eğilerek koltuğu yalamaya. Yahu ne 
yapıyor bu diye anlamaya çalışırken 
bir baktım adam koltukla çiftleşmek 
isteğinde. Görüntü estetik algıları-
mı bozduğundan, "polis birader bu 
adamı başka yere al ya da olacakları 
benden bilme" diyiverdim. tama-
men estetik kaygılarımın gereksiz 
cesareti. Ama polisten önce diğer 
hükümlüler şoför arkası üçlüyü, altı-
layarak "Aman abi, biz hallediyoruz" 
dedi. Polisten tık yok. 

Velhasıl bizi adli tıpa götürdüler 
ki başka şubeye teslim ederken, biz 
bunlara hiç bir işkence yapmadık 
cümlesinin kâğıtta resmi karşılığı 
olsun. Doktora girdim beni şöyle bir 
süzdü, yüzüme bile bakmadan bir 
şeyin yok di’ mi dedi "Yok" dedim, 
çıkarttı odadan. Odadan çıktım 
ama adli tıptan çıkarken bıyıkları 
badem, saçları seyrelmiş bir abimiz 
"bir dakika" dedi ve bakıştık uzun 
uzun. Bu araya 3. sınıf bir romantik 
komedi filminden dilediğiniz müziği 
koyabilirsiniz. Sanırım aramızda bir 
ilişki olamayacağını anlayınca, bu 
bir kâğıt uzatarak bana 15 tl dedi. 
Güldüm tabi "Nasıl yani?" soruma 
karşılık, muayene ücreti diye karşılık 
verdi. Polise baktım, telefonuyla oy-
nuyor. Kaş-gözle adama polisi işaret 
ettim. "Yok bunu siz ödeyeceksiniz" 
dedi. "Yok birader ben ödemeyece-
ğim dedim." 

Neyse beni bir kaç kere yanlış 
şubeye verdiklerinden dolayı ben 
o gece doğru şubeyi bulana kadar 

3 veya 4 kez gittim adli 

tıpa, adam şimdi Allah için, indirim 
yapmayı da teklif etmedi değil. 15 
TL'den başlayan muayenenin 3'ünü 
en son 30 TL'ye bağlamıştı da ben 
çok olmazlandığımdan "Amaan ne 
halin varsa gör. Ben buraya yazıyım 
da bunu alırlar senden bir şekilde" 
diye sitemkâr bir son bakışla iletişi-
mini kesti benimle.

Tuhaflıklar zinciri öyle kolay 
son bulmayacaktı elbet. Gözaltına 
alındığım gecenin sabahında bir 
radyo programına konuk olmam 
gerekiyordu ama anlaşılan o ki ben 
olamayacaktım. Radyo programı 
için yazılan isim benim adımdı ve 
festival yöneticisi tüm iyi niyetiyle 
bizim telif ücreti alabilmemiz için is-
min değiştirilmeden katılınması ko-
nusunda ısrar etmiş tiyatroya. Hal 
böyle olunca da kız kardeşim radyo 
programına Orçun olarak katılmayı 
kabul etmiş. Aslında bu bölümün 
öyküsünü ondan dinlemek gerekir 
zira her anlattığında biz gülüyoruz 
hala. Sunucu tabi Orçun isminde bir 
genç kadın görünce karşısında şaş-
kınlığını pek gizleyememiş. Neyse 
efendim kardeşimin radyo progra-
mına katıldığı o anlarda ben nihayet 
doğru şubeye teslim edilmiş, son 
adli tıp kontrolünü gerçekleştirmiş 
ve kimi neden aldıklarını bilen polis-
lerin arabasında mahkemeye doğru 
gidiyorum. Bizim davetli olduğumuz 
o radyo açık arabada. Ben de du-
rumdan haberdar olmadığım ve tüm 
gece adli tıp yollarını ezberlediğim 
için biraz uykulu biraz huzursuz yol-
culuğumu sürdürüyorum. Aklımdaki 
temel soru, öğleden sonra oyna-
nacak oyuna yetişebilecek miyim 
yoksa oyuncularla ilişkimiz mektup 
arkadaşlığı boyutuna mı evrilecek? 
Bu sırada radyo spikeri Yenikapı 
Tiyatrosunda Orçun Masatçı yanı-
mızda şimdi bize festival hakkındaki 
düşüncelerini anlatacak demez mi... 
Polisler önce birbirlerine sonra bana 
bakarak o zamana kadar hiç gör-
mediğim bıyık ve kaş hareketleriyle 
meraklarını gidermeye çalışıyorlar. 
Oysaki benim de kafamda deli 
sorular. "Ulan ben buradaysam orda 
olmayı nasıl becerebildim acaba?" 
Benim duyunca hemen tanıdığım 
fakat onların yüz hatlarının gençleş-
mesine vesile olacak gergin hare-

ketlerle anlam veremediği durum, 
arabayı kullananın yanındaki polis 
ile dile geldi "kim lan bu radyodaki" 

Ben üstüme alınmadım tabi 
soruyu. Ama ısrarla gözümün içine 
bakınca ikisi, bilmiyorum anlamın-
da bir dudak hareketi yapsam da 
karşımdakilerin psikolojilerinde me-
rakla öfkenin bir yer kapma savaşı 
içinde olduğunu anlayabiliyordum. 
Sonrasındaki cümleler ikisi tarafın-
dan aynı anda bir rabarba şeklinde 
gerçekleştiğinde bana kalan tek şey 
gülümsemekti. Arabayı Kurtuluş 
parkının yanına çektiler bir hışımla. 
Sağ taraftaki inerek amirini aradı 
hemen. "Kim di lan?" O sırada Ku-
rutuluş parkında da bir sendikanın 
basın açıklaması varmış. Bir telaş 
ki, çağırın Ray Cooney'i daha iyi bir 
durum komedisi yazmaya keskin 
zekâsı el vermez. Sam Bobrick 
yazsa, Severcanlar "Bu ne böyle, 
ajit-prop" diye burun kıvırır. Maazal-
lah yanılıp oynasalar koskoca Fol-
kart akademi açamaz, İzmir'li genç 
insanlar tiyatro eğitiminden yoksun 
kalırlar. Hülasa polisler beni hızlıca 
nöbetçi mahkemeye çıkardılar. Ne 
olur ne olmaz bizden çıksın da diye 
düşünmüş olmaları yüksek ihtimal. 
Çok ilginçtir jet hızıyla alınan ifa-
demden sonra serbest bırakıldım ve 
hızlıca oyuna koştum.  O ana kadar 
mektup arkadaşlığını kesinleştir-
miş olan arkadaşlar tam basına ve 
kamuoyuna diyeceklerken ben, "Bir 
derdimiz var ki anlatmaya geldik" 
diye başladım oyuna. İlk defa oyun-
da onlarca kamera, gazeteci vardı. 
Bir anda ünlenmiş sandım kendimi-
zi, çaktırmadan fısıldadım arkadaş-
lara "Hanginiz savaş güzellemesi 
yaptı?" anlamadılar tabi. Oyun bitti, 
kalabalık dağıldı. Festival yöneticile-
ri bizi bir çay içmeye götürmek için 
sordular; 

"Orçun nereye gidelim?" 
"Bana mı, kardeşime mi soru-

yorsunuz?"
Gülüşmelerden sonra, "Gecen 

nasıl geçti?" diye soruyor Aydın 
Akyazı, O sırada Yüksel caddesinde 
İnsan hakları heykeli tutuklu değil 
ve yanındaki çaycıdan Grup Vitamin 
çalıyor yüksek sesle "Anlamıyorum."
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SAVAŞI ÖVMEK 
SUÇTUR!

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne göre

‘Yılmaz 
Özdil’in bir 
paylaşımı 
bile gözaltı 
gerekçesi 
olabiliyor’

Fotoğraflar-Röportaj: 
CİHAN SAMGAR - ÜMİT KARTAL

 Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Eş Başkanı Çerkez 
Aydemir ile partilerine yönelik baskıları, tamamladıkları kongre 
sürecini ve yaklaşan seçimleri konuştuk.

Başta partiniz olmak üzere, toplumun muhalif kesimle-
rine yönelik baskılar ve gözaltılar artıyor. Tüm bu süreci nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

“Türkiye’de göz altıların yoğunlaşması, özellikle toplumsal 
muhalefete yönelik artan göz altıların temelinde aslında sadece 
HDP’liler yok. Özelde HDP olabilir ama toplumun bütün mu-
halif kesimlerine yönelik gözaltılar var. Sadece İzmir özelinde 
HDP daha örgütlü, kendi kitlesi ve tabanıyla güçleri daha bağlı, 
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daha sıkı olduğu için göz altıları anında 
öğrenebiliyor. Bunlara yönelik önlemler 
geliştirebiliyor. Ama toplumun diğer 
kesimlerinin tamamı gözaltı furya-
sıyla karşı karşıya; bağımsız insanlar, 
EMEP’ten, Haziran Hareketi’nden, 
ÖDP’den hatta CHP’den ilçe yönetimle-
rinden sorumlu olan kişilerin gözaltına 
alındığını biliyoruz. Göz altıların temel 
amacı İzmir özelinde ve Türkiye gene-
linde özellikle 2019’a giderken kendi 
iktidarlarını perçinlemek, güçlendirmek, 
faşizan uygulamaları yaygınlaştırmak, 
biraz da bunu kurumsallaştırmak-
tır. Yani üstten altta doğru örülen bir 
faşizm hedefleniyor. Bunu yaparken de 
korkuyu salmak, korku üzerinden yürü-
mek hedefleniyor. Göz altıların herhangi 
bir hukuki ya da gerçekçi bir gerekçesi 
yok. Örneğin ben sosyal medya üze-
rinden alınmıştım ama sosyal medya 
kullanıcısı olmayan bir kişiyim. Oraya 
götürülen insanların adeta önceden ya-
pılmış bir listesi var. Bu liste üzerinden 
tesadüfen şu kesimler ya da aktif olan 
bazı bireyler, eylem etkinlikler varsa 
onun öncesinde gözaltına alınarak sin-
dirilmeye, susturulmaya çalışılıyor.”
‘YILMAZ ÖZDİL’İN BİR PAYLAŞIMI BİLE 

GÖZALTI GEREKÇESİ OLABİLİYOR’
“Yine önemli şeylerden biri toplu-

mun değişik kesimlerinden insanları 
alarak, toplumun her kesime bu korku-
yu yaymak istiyorlar. Güzelbahçe’den 
hiç ilgisi olmayan sadece içinde demok-
rat duyguları olan, hayatında belki de 
paylaşımlarından ya da söylemlerinde 
iktidarla bile çelişmeyen bir kişinin anlık 
bir refleksi ile paylaştığı herhangi bir 
paylaşım, örneğin Yılmaz Özdil’in bir 
paylaşımı bile gözaltı gerekçesi olabi-
liyor. Yine evlerde aramalarda aldıkları 
kitaplar, yasak olmayan kitapları da 
alıyorlar. Aldıkları bu kitapları sorgu 
sırasında hangi kitapçıdan aldığınızı bile 
soruyorlar. Yasak olmamasına rağmen. 
Puşkin’in Yüzbaşının kızı kitabı ya da 
Kürtçe masallar kitabı gibi kitaplar 
sadece götürdükleri yerlerde, savcılıkta 
biraz daha bizim elimizde bir şeyler var 
görüntüsü vermek istiyorlar. Şunu da 
gösteriyor aslında hukuksal açıdan her-
hangi bir sağlıklı incelemenin yapılma-
dığı sadece 3-5 sayfalık iddia görüntüsü 
verelim diyorlar. Ağırlıklı elimizde bir şey 
olsun düşüncesi ile insanlar kriminalize 
edilmeye çalışılıyor.”

‘TÜRKİYE’DE BARIŞI ÖVMEK SUÇ 
HALİNE GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR’

“Yaşadığımız bu dönemde sade-
ce demokratik talepler değil, barışa 
yönelik de kriminalize etme çabaları 
vardır. Birleşmiş Milletler sözleşmesine 
göre savaşı övmek suçtur. Ama Türkiye 
özelinde artık barışı övmek suç haline 
getirilmeye çalışılıyor. Aslında insanlara 
sadece bunu yaparken de insan olmak-
tan çıkın tek tipleşin, bizim dediğimiz bir 
yörüngeye girin, biz ne dersek o olacak 
düşüncesi egemen. Gözaltına alınan 
arkadaşlardan bir tanesine sorgu sıra-
sında söylenen şuydu: “Çoğunluğa uyun 
neden direniyorsunuz. Bakın biz ne 
kadar rahatız, huzurluyuz. Siz de neden 
bizim gibi davranmıyorsunuz” derken 
kast ettikleri şey tamda budur. Yani 
KHK’larla yönetilen, anti demokratik 
uygulamalarla yönetilen bir ülkede işte 
bu despotizme karşı direnmeyin artık, 
vazgeçin, otoriterleşmeye boyun eğin 
bundan sonra bu ülke otoriterleşmeyle 
yönetilecek sizler de buna uyacaksınız 
diye tek tip insan tipini yaratmaya yö-
nelik bu algıyı geliştirmeye çalışıyorlar. 
Ama biz İzmir’deki göz altılardan şunu 
çıkarıyoruz, burada baskı çok yoğun 
ama buna karşı müthiş bir direnç oldu-
ğunu görüyorlar ve bu direnci bir türlü 
kıramıyorlar. Aslında bu her gözaltına 
alınan kişinin, bütün aile bireylerinin 
ve çevrelerinin iktidarın uygulamalarını 
sorgulamasına yol açıyor. Bu bizi daha 
da güçlendiriyor diye düşünüyoruz. 
Bunlardan kurtulmanın tek yolu birlikte 
mücadeledir, bir arada olmaktır. Birleşe 
birleşe bu faşizan uygulamalara karşı 
durmaktır. Biz bunu başaracağımızı 
düşünüyoruz. Bugünleri de atlatacağız, 
bu ülke güzel günleri de görecek diye 
düşünüyoruz.”

Kongrelerinizi tamamladınız, 
seçim sathı mahalline de girildi. Üze-
rinizdeki bu baskılar sizi gündemden 
uzaklaştırıyor mu yoksa hazır mısınız? 
İzmir’e dair hedefiniz, iddianız nedir? 

“Aslında partimiz üzerindeki yoğun 
baskılardan biri de buna yöneliktir. 
Bizim kitlemizi, oy potansiyelimizi, di-
rencimizi kırmaya yöneliktir. Bu ülkede 
demokratik siyasetin önüne kesmeye 
yönelik diyelim. Çünkü bileşenlerimizle 
birlikte demokratik siyaseti yapan tek 
parti olduğumuzu düşünüyoruz. Örne-
ğin bizim 3. Olağan kongre öncesinde 

 “Sosyal medya 
üzerinden 
gözaltına 

alınmıştım 
ama sosyal 

medya 
kullanıcısı 
değilim”

‘İnsan 
olmaktan 
çıkın tek 

tipleşin, bizim 
dediğimiz bir 

yörüngeye 
girin’ diyorlar
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başlayan bir baskı dönemi oluştu. 
Kongreye gidinceye kadar ki süreçte 
baskılar en yoğun şekilde bize 
hissettirildi. Araçlarımızın yola çıkıp 
oraya varıncaya kadarki süreçte 
bizim hemen hemen bütün üyele-
rimiz 4 ya da 5 kez GBT’den geçi-
rildi. Yollarda durduruldu, kamera 
çekimi yapıldı. Onun öncesinde 
bizim yaptığımız kitle çalışmalarının 
önü kesilmeye çalışıldı. Ama bütün 
bunlara rağmen biz hedeflediğimiz 
30 bin kişilik bir kitlenin üzerine 
çıkarak yaklaşık 40 bin kişilik bir 
kitleyle kongremizi yaptık. Bütün 
kitlemize büyük bir moral oldu. Sırrı 
Süreyya Önder’in deyimiyle kimileri 
çok üzülmüştür ama bizim içinde 
çok büyük moral oldu. Bu şu anlama 
geliyor aslında bize karşı yöneltilen 
bu baskı bizim barajın altında kalma 
riskini bırakalım aslında çok daha 
üstünde olduğumuzun göstergesi-
dir. Sonuçta iktidar yanlısı anketleri 
de görüyoruz. Yüzde 11-12 gibi 
görünüyor HDP, bizim yüzde 2’lik 
bir kesim kendini saklar, çekinir, 
korumaya alır. Bu yüzde 14 eder,  
aslında rahat nefes aldığımız da 
yüzde 15’in göstergesidir. Öyle 
olmasaydı Anayasa değişikliklerinde 
buna ihtiyaç duymazlardı. Bir erken 

seçime giderlerdi. Bir şekilde HDP’yi 
baraj altında bırakmaya çalışırlardı. 
Kendi yollarında yürürlerdi belki 
MHP ihtiyaç duymazlardı. Ama 
HDP’nin hiçbir şekilde gösterilen oy 
oranından çok daha fazla üstü ol-
duğunu, bir türlü geriletemediklerini 
gördüklerinden dolayı bu baskılar 
var. Son dönemde bileşenlerimize, 
bileşenlerimizin sözcülerine, eş 
genel başkanlarına yönelik yapılan 
operasyonlarda bunu gösteriyor. 
Önümüzde bir seçim süreci var ama 
bu seçim sürecinde geriletemedik-
leri ve sürekli ilerleyen, güç kaza-
nan, gelişen, güçlenen kitlesi daha 
da artan bir HDP var. Buna yönelik 
olduğunu düşünüyoruz. “

‘İZMİR’DE VEKİL SAYISINI İKİYE 
KATLAYACAĞIZ, BELEDİYELER 

ALACAĞIZ’
“Hedefimizi tabi ki de kü-

çültmedik aksine büyüttük. Bunu 
herkes görecek. Biz İzmir’de vekil 
sayısını ikiye katlayacağız. İzmir’de 
ilk kez belediyeler alacağız. Buna 
yönelik çalışmalarımız devam edi-
yor. İzmir’in HDP kitlesinin aslında 
Türkiye’de düşündüğümüz, özlemini 
duyduğumuz Türkiye profilinin çok 
güzel bir örneği olduğunu düşü-

nüyoruz. Bütün halklar, inançlar, 
laikler, farklılıklar, ötekiler, bağım-
sızlar herkes burada. İşte başka bir 
dünya mümkün dediğimizde İzmir 
örneğini gösterebileceğimiz bir 
ildir. Belki de baskıların biraz yoğun 
olmasının temelinde yatan budur. 
HDK’ye yönelik baskıların olmasının 
temelinde yatan budur. Çünkü HDP 
böyle bir ülke, dünya özlemini hedef 
edinen bir yapı. Bundan ötürü biz 
İzmir’de daha başarılı olacağımızı, 
ileri ki dönemlerde, seçimlerde daha 
güçlü olacağımızı düşünüyoruz. 
Bütün çalışmalarımızda bu yön-
dedir. Baskılar ne olursa olsun geri 
adım atmayacağız. Arkadaşlarımız 
gözaltına alınabilir, tutuklanabilir 
ama bu bizim geri adım atacağımız 
anlamına gelmez. 

Birimiz gideriz, 
birimiz geliriz. Bu 
mücadele devam 

eder, bu bayrak yere 
düşmez.“

İZDERGİ36

olmasaydı Anayasa değişikliklerinde 
buna ihtiyaç duymazlardı. Bir erken güzel bir örneği olduğunu düşü-
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Bu yazıda sizlere yaşamı-
mızın her anında kulağı-
mıza bir şeyler fısıldayan 

o sesten bahsetmek niyetindeyim. 
Geçmişten bugüne hafızamda yer 
etmiş kimi ayrıntılar üzerinden lafı 
da çok uzatmadan o sese itiraz 
edenlere ve bir dediğini iki etme-
yenlere de iki kelam laf etmeyi 
deneyeceğim.          

  Aklımdan hiç çıkmaz ilkokul 
kitaplarımızın arkasında bulunan 
haritadaki koca Sovyetler ülkesi. 
Hakkında hiçbir fikre sahip olma-
sam da o haritadaki favorim hep 
Sovyetler olmuştu. Bu nedenle Sov-
yetlerin yıkılışında sırf bu sebepten 
yaşadığım hayal kırıklığı da büyük 
oldu. Ben her şeyden habersiz ha-
ritadaki değişikliğe canımı sıkarken 
dünyanın da dengeleri değişiyor-
muş, nereden bilebilirdim? Çocuk 
aklımla Berlin Duvarının yıkılışını 
da televizyondan izlediğim kada-
rıyla iyi bir şey zannetmiştim. Tüm 
bunlar yaşanırken yazının başında 
bahsettiğimiz o ses, o sıralar bütün 
dünyanın kulaklarına bir şeyler fısıl-

dıyormuş meğer. Büyük 

çoğunluk da inanmış belli ki, o sesin 
söylediklerine. Sonra Körfez Savaşı 
yılları geldi çattı. Savaş Irak’ta yaşa-
nıyordu aslında. Bizimle ne alakası 
vardı da memleketçe savaş havası-
na girmiştik anlamamıştım. Savaş 
bizim mahallede çıkacakmış gibi 
tatbikatlar, sirenler, yer altı sığı-
nakları, televizyonda sükut füzeleri, 
patriotlar, yanan petrol kuyuları 
ve petrole bulanmış bir denizde 
çırpınan kuşlar hayal meyal aklım-
dadır hala. Herhalde o ses o yıllarda 
2000 li yılların Irak işgalinde olduğu 
gibi demokrasiden falan bahse-
diyordur dünyanın geri kalanına.  
Aynı yıllarda yeni dünya düzeni diye 
bir şeylerden bahsedilirdi sık sık. 
Yaşımız biraz daha büyüdüğünden 
olsa gerek adının yeni olduğuna 
bakmaksızın bir puştluk olduğunu 
tahmin etmiştim bu yeni dünya dü-
zeni denen şeyde. Ne olduğunu tam 
bilmesem de kendimi “eski dünya 
düzeninin” tarafında hissediyordum. 
Biraz araştıralım neymiş ne değil-
miş diye iki satır okuyunca gördük 
ki o gizemli ses “tarihin sonunun” 
geldiğini söylüyormuş koca dünya-
ya. Öyle fısıldayarak falan da değil 

hani bağıra bağıra… Ve anlamıştık ki 
bu dış ses ne zaman devreye girse 
birileri muhakkak onun söyledikleri-
ne inanır olmuştu. 

Lise yıllarımız gelip çattığında 
“bırak bu işleri, memleketi sen mi 
kurtaracaksın” diye bir söz modaydı. 
Bu söz de o sesin başının altından 
çıkıyordu. Eğitim parasız olsun dedik 
diye bütün memleketi neden ben 
kurtarayım oysaki öyle değil mi? O 
ses,  “karıştırma bu işleri öde katkı 
payını liseye, geç git” diyordu o sıra-
lar. Çocukluğumun ve ilk gençliğimin 
geçtiği kent olan Manisa’da bir de 
meşhur işkence davası patlak verin-
ce, o dış ses bir koroya dönüşmüş, 
yaşıtımız olan herkesin kulağını 
çekiyordu. Yıllar ilerledi, Ecevit’in 
önüne yazar kasa attı bir esnaf. 
Esnafa ne mi oldu? Bilmiyorum ama 
kasayı attığıyla kalmıştır herhalde, 
adamı tutuklayacak değillerdi ya? 
Ecevit’in demokrasi merakından 
değil tabi esnafın yaşamına kaldığı 
yerden devam edişi, az buçuk hukuk 
olduğundan… 

Neyse devam edelim; Irak işgal 
ediliyordu 2000’lerin ilk yarısında. 

BİR SES VAR HER 
İŞE KARIŞAN 

Fırat Belen
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İtiraz edenin, tezkereye hayır 
diyenin, barış diyenin vay hali-
ne. Çok zor yıllardı, şimdiki gibi 
değildi tabi o zamanlar. O yıllarda 
IMF, DB, AB tartışmaları falan 
olurdu. Arkadaşlarla AB’ye evet 
diyeni dışlardık, aramızda kalsın. 
Çünkü o sıralar o çirkin ses AB’ye 
evet diyordu. O sesi duymamaya 
kararlıydık.  Sonra üniversite yıl-
ları gelip çattı işte. Yök kaldırılsın 
diyorsun, “Yök kalkar mı ulan, al 
sana gaz bombası” diye karşılık 
geliyor öteden. Bilimsel eğitim 
demeyegör, bilimsel yöntemlerle 
karşılığını fazlasıyla alıyordun. O 
ses, “karıştırma bilimi” diyor. Oku-
la gidiyorsun “demokratik dekan” 
ceza yağdırmış öğrencilere. Öyle 
böyle geçti gitti işte yıllar. Ama o 
ses hiç susmadı. 

Tabi o yılların politik ikliminin 
de etkisiyle olsa gerek bir kısmı 
bugünlere kadar ulaşabilen aydın 
görünümlü, eski solcu havasında 
bir sürü insanı da tanımış olduk. 
Bu bir dolu insan kendi kulaklarına 
fısıldanan şeylere sıradan vatan-
daşları ikna etmek için canla başla 
uğraşıyordu. Geçmişlerini gençlik 
hatası olarak değerlendirenden 

tutun da, tövbe edenlere, topluma 
vaaz verenlere kadar uzayan bir 
listeye isimlerini yazdıran bu tatlı 
su “aydınları” bugüne doğru biraz 
daha yaklaştığımızda yetmez ama 
evet diyecek noktaya kadar evril-
mişlerdi. Yetmeyen neydi, evet ne 
içindi, neden hayır değildi hepsinin 
bir kılıfı bulunmuştu. Tabi tüm 
bunların entelektüel bir kisveyle 
anlatılması zorunluluğu da vardı. 
Bu sözde aydınların kendileri için 
hiçbir şey yolunda gitmese bile, 
kandırdıkları insanları memleketin 
kaderiyle baş başa bırakıp, kapağı 
yurtdışına atabilecek imkânlarıyla, 
memleketin yeniden dizaynına 
hatırı sayılır bir katkıyı sundukları-
nı unutmak ne mümkün?   

O günlerden sonra tuzu kuru 
“aydınlardan” aldığı destekle o ses 
hiç susmadı zaten. Bazen Kadınlar 
eve kapansın dedi, sen itiraz ettin, 
birçokları sustu. Tecavüzcünün 
peşine düştün ama bir ses “iyi hal 
indirimi” dedi. Tecavüzcü, tahmin 
bile edemeyeceğiniz kadar kısa bir 
süre sonra aramızda. Ormanlar 
talan edilmesin, nükleere hayır, 
baraj istemiyoruz vs falan dedin. 
Vay sen misin doğadan, yeşilden, 

ağaçtan bahseden? Kendisinden 
iş isteyen vatandaşa üst düzey 
bir yetkili çıkıp “şöyle bir oyna da 
görelim” dedi, sen kahroldun, oy-
nayan halinden memnun. Anladın 
ki o çirkin ses kimleri nelere ikna 
etmiş. Birisi çıkıp “bakara, maka-
ra” dedi,  “duyarlı vatandaştan ” 
tek ses çıkmadı oruç tutmadığı 
için öldürülen, şiddete uğrayan 
onca insanın olduğu koca mem-
lekette. Soma’da katliam oldu, 
madenci yakını meydan dayağı 
yedi, Soma’nın yarısının umurun-
da değil, senin payına tazyikli su 
düştü.  O sesin her konuda söyle-
yeceği bir şey, harekete geçireceği 
birileri olageldi. 

Bugünlere geldiğimizde ise 
işler iyice karışık sayılır. Bir yazıyla 
falan açıklanacak türden değil. Za-
ten bir yazı yazanın, ikinciyi yazıyı 
ne zaman yazabileceğini kestir-
mek çok güç. Neyse işte;  günler 
koca koca çelişkileriyle geçiyor. O 
ses durmadan bir şeyler fısıldıyor 
insanlara, kimisi tamam diyor, 
kimisi itiraz ediyor. İyi ki itiraz 
edenler var diyerek yazıyı bitire-
yim. Bir sonraki yazıda görüşürüz 
herhalde, öyle değil mi?

Bu bir dolu insan kendi kulaklarına 
fısıldanan şeylere sıradan vatan-
daşları ikna etmek için canla başla 
uğraşıyordu. Geçmişlerini gençlik 
hatası olarak değerlendirenden 

bile edemeyeceğiniz kadar kısa bir 
süre sonra aramızda. Ormanlar 
talan edilmesin, nükleere hayır, 
baraj istemiyoruz vs falan dedin. 
Vay sen misin doğadan, yeşilden, 

insanlara, kimisi tamam diyor, 
kimisi itiraz ediyor. İyi ki itiraz 
edenler var diyerek yazıyı bitire-
yim. Bir sonraki yazıda görüşürüz 
herhalde, öyle değil mi?
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#yaşasındoğa
Batıgün Sarıkaya
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Bu acayip binalar, birden ilahi bir ışıkla aydın-
landı. Sanki göklerden bir güç, İzmir'in göbeğine 
kondurulan bu yapılara özel bir dikkatle bakma-
mızı istedi. Ne yaptığınızı görün, der gibiydi bana 
kalırsa... 

•
Kara-gri yağmur sonrası bulutları gökde-

lenler üzerindeki  gökyüzünü öyle bir süsledi ki 
insan türünün yaptığı çirkinlikleri örtmek, artık 
hayalimizde kendine zor yer bulan güzel dün-
yaları bize hatırlatmak için yapılmış gibi serpildi 
önümüzde manzara. 

•
Ey insanlar, siz beton çöplükler inşa ettikçe 

size bir şeyler anımsatmak için mücadele etme-
yi sürdüreceğim, diyordu doğa. Zaten bugünkü 
yağmurların konusu da buydu. Sokaklar çünkü 
boşuna ıslanmaz. Gün gelir, betonlar altında fi-
lizlenmeyi bekleyen yeşilliklere yol verir yeniden. 

O gün, hem insanlık hem de doğa için kutlu 
bir gündür işte.

 (İzmir, 10 Aralık 2017) 
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Mehmet Kuzu

SokaklarSokaklar
bizim!
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bizim!

Şimdi bir etrafımıza bakalım. Nerede, ne kadar 
zaman, nasıl ve kimlerle birlikteyiz; birlikte ol-
duğumuz kişilerle paylaştıklarımızın derinliği ve 
sahiciliğini gözden geçirdikten sonra düşünelim: 
‘Emek verdiğimiz işlerle ilgili ortaya çıkan fayda 
kimler için, ne için, neyi dönüştürmek için?’
Çocukken düşlediğimiz ve yaşam bizi henüz 
yorgunluklarla buluşturmamışken içimizde var 
olan dönüştürme gücünü hissetmenin zamanı 
geldi.
Gençlikte, mücadeleler içinde yer aldığımız, bel-
ki eyleme geçmesek de duyarsız kalamadığımız 
toplumsal olayları en azından konuşabilmenin, 
düşünebilmenin verdiği dirençle yola çıkmanın 
ve çocukluktan kalan hayaller yok olmasın diye 
umutlandığımız günleri hatırlama vaktindeyiz.
Yıllardır bir yerlerde yanlışlık olduğu konusunda 
daha fazla tartışmaya gerek yok. Neden mi?
Kurumsal ve yenilikçi bir eğitim sistemimiz yok.
Henüz ekonomi politikalarımızı bağımsız geliş-
tirebilir durumda değiliz.
Açlık sınırı, işsizlik oranları ve gelir adaletsizliği 
gibi veriler de iç açıcı değil; düzelmesine dair 
inancımız da kalmıyor.
Tüm bu olumsuzlukların yanında aslında belki 
de en önemli durum alanımızın daraldığını 
hissetmemiz, fikirlerimizi paylaşabilmenin kor-
kusunu yaşamamız ve kendimizi sürekli geriye 
doğru çekmek zorunda kalmamız.
Sorunları tanımlayabiliyor olmak çözümün ilk 
adımıdır. Yaşadığımız sıkıntıların gerekçelerini 
ortaya döktüğümüzde ve üzerine düşünmeye 
başladığımızda çözüme dair hedefler de ortaya 
çıkıyor. Bunun için gereksinim duyduğumuz tek 
şey bir arada olabilme ve ortaklaşma süreçleri-
ne doğru adım atabilmek...
Kolektif çalışabilmeyi ilke edindiğimizde dönü-
şüm etkisini başlatmak mümkün olabiliyor. Tüm 
çıkmazları açmanın yolu da biraradılığı yakala-
yabilmek ve sahip olageldiğimiz üstten bakış 
açısını bir kenara bırakabilmemizde gizli. 
Daralan soluk alma alanlarımızı genişletmenin 
ve yerele sığınmanın zamanı geldi. Gördük ki 
sahip olduğumuz tüm değerleri yaşatmanın yeri 
sokak!
Ülkede Cumhurbaşkanı var, kentte Belediye 
Başkanı, mahallede muhtar var; hepsini de biz 
seçtik. Neyse ki sokaklar için temsili demokrasi-
nin bir aracı henüz irademize musallat olma-
mışken başlayabiliriz: sokaklar bizim!
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 İZM-İRONİ VE 
ARİSTONİSKOS
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Pergamon (Bergama) 
Kralı III. Attalos

Semra İğtaç

İZM İzmir’in kısaltılmışından da hatta bir 
ideolojiden de öte. Ünlü düşünür Cemil Meriç 
"İZM'ler idrakimize giydirilmiş deli gömlek-
leridir" der. Hah işte bizim tarifimize oldukça 
yakın. İZM bir öğreti. Şehrimize giydirilmiş, 
yapıştırılmaya çalışılan zorlama bir imaj! çalış-
malarına inat bir karşı duruş. Bu her zaman uç 
olan, genelde başa bela olan ideolojik harfler 
topluluğuna İZM’e biz bir de İRONİ ekledik. 
Bizimkisi  İZM-İRONİ. Derler ki İzm’ler algıla-
rımızı, kavrayışlarımızı ve erişlerimizi kısır-
laştırırlar. İşte İroni kelimesinden bu yüzden 
yardım aldık. Yazılarımızda ironinin rahatsız 
ediciliğini kullanacağız. İzmir’in binlerce yıllık 
tarihini günümüze yansımalarını irdelerken 
okuyucuya hep rahatsız edici sorular soruca-
ğız. 

Benim içimde sadece şehir ve insan var. 
Yaşadığım şehrin ne gibi kimliklerinin  olduğu-
nu bilmek var. 

Hep birlikte bize dayatılan her şeyi 
reddetmek, tüm sıfatlardan soyunmak, yeni 
tutumlar takınmak mümkün. 

İzmir tarihi, en azından birey olarak esa-
retten kurtulmak için bir umut olacak.

Tarihten gelen mesajları günümüze 
ulaştırmanın tam zamanı.

2150 yıl önce İzmir'in Bargama ilçesin-
de yaşananlar tarihe geçti. Nasıl mı? Bir dik-
tatörün çılgınlığını öldükten sonra da devam 
ettirmesiyle ve insanlık tarihin ilk devrimci 
isyanıyla. Bu ünvan Spartaküs dediğinizi 
işitir gibi oldum. Aman ha! bekleyin yazım 
henüz bitmedi.

Bu ilginç olay; öyle sıradışıydı ki, sırları 
ve tartışmalarıyla binlerce yıldır konuşulma-
ya devam ediyor.

Pergamon (Bergama) Kralı III. Attalos, 
M.Ö. 133 yılında, ardından halef bırakma-
dan,  öldüğünde ortaya vasiyeti çıkmıştı! 
Bu sözde vasiyetnamede, “Roma halkı 
mülkümün varisi olacaktır” diye yazıyordu. 
Koskoca Bergama Krallığı bir parşömen 
parçasıyla Roma İmaparatorluğu'nun kölesi 
haline getiriliyordu.

Bu belgenin düzmece olduğu ile ilgili ta-
rihçiler net bir açıklama yapamadılar. Büyük 
bir ihtimalle bu belge gerçek olmasa gerekir. 
Yergilerini diolog tarzında yazan pek ünlü 
Romalı Şair Horotio  alay edenler arasınday-
dı. Ülke yöneticisi vasiyatnamesinde halkını 
ve topraklarını bir imparatorluğa devret-
miş olmasının akla uygunluğu sözkonusu 
değildi.

 Bazı tarihçiler, ülkesini güçlü Roma’ya 
emanet etmek istediği için bu yolu seç-
tiğini yazar. Romalı Tarihçi Sallustius ise 
bu vasiyetin, Pontos Kralı Mithridates’in, 
Anadolu’yu Roma’ya karşı ayaklandırmak 
için gizlice yazdırdığı bir mektuptan kaynak-
landığı görüşünü ileri sürer.

Cinnet halinde olan bir kral bu halet-i 
ruhiye içersindeyken nasıl  vasiyatna-
me yazdırabilmişti? Troya’dan Attalia’ya 
(Antalya) kadar, Anadolu’nun en hareketli 
ve bereketli toprakları, kralın kendi “mülkü” 
sayılabilir mi?

İLK KÖLE İSYANI ROMA'DA DEĞİL BERGA-
MA'DA ÇIKTI

Bir çoğumuz (M.Ö) 73 yılında, Roma’da 
çıkan Spartaküs liderliğinde köle ayak-
lanması ezbere biliriz.  Galya’dan getirilip, 
Roma’da gladyatör olarak kullanılan Spar-
takus (Spartacus) adındaki köle; muhafız-
ların dalgınlığından yararlanıp firar eder; 60 
kadar köle gladyatör onunla birlikte kaçar. 
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Olay çabucak duyulur ve sahiplerini 
öldürüp katılanlarla birlikte “Sparta-
kus ordusu”nun mevcudu çoğalır.

Spartaküs kendisinden 100 yıl 
önce  yaşamış Anadolulu Aristoni-
kos'tan esinlenmiş olabilir mi?

Bilindiği gibi bu savaşlar sonun-
da Spartakus güçlerinden 30 bin kişi 
öldürülür; bunlardan 6 bin kadarı 
ibert-i alem için Roma cadde ve 
meydanlarda çarmığa gerilir. Böyle-
ce isyan bastırılmış olur ve bu olay 
sayısız romana ve filme konu olur.

Anadolulu Aristonikos'u ise öz-
gürlük tarihinin ilk kahramanı olarak 
ne bir yerde okumuş ne bir yerde 
duymuşuzdur. Batının kültür em-
peryalizmini hoyratça dayatmasına, 
arkeoloji bilimini bile köken arayışı-
na alet etmesine seyirci kalırız.

Hanımlar, Beyler! Spartaküs'ün 
İlk özgürlük bireycisi ünvanını ilkler 
şehri İzmir'in Bargamalı Aristni-
kos'una vermek gerek miyor mu?

Aristonikos, Roma İmparator-
luğunu karşısına alan gladyatör 
Spartacus'ten ne farkı var. Mutlaka 
ki  onun adına yazılmış on binlerce 
kitap  sayısız Holywood filmi mi 
olması gerekiyor?

Bu vasiyatnamenin çıkışından 
sonra çıkan Bergama'da ki isyandan 
neden haberimiz yok? Bu tarihin ilk 
devrimci isyanınız kitaplara girme 
zamanı gelmedi mi?

Herkes tarafından malum oldu-
ğu üzere  Aristonikos isyanı Berga-
ma’da ise şöyle ceyran etti:

Son kral 3. Atto-
los'un ölümünden sonra 

çıka(rıla)n vasiyet üzerine Roma, 
Anadolu’nun en stratejik ve zengin 
topraklarına el koymaya kalkıştı.

Tam bu sırada, bir önceki Per-
gamon Kralı Attalos II.’nin Efesli bir 
dansözden evlilik dışı oğlu Aristo-
nikos ortaya çıktı. Bu genç, deyim 
yerindeyse; “Pergamon ölen kralın 
babasının malı mıymış?” diyerek 
Roma’ya karşı isyan bayrağını açtı. 

Aristonikos, tüm kölelere öz-
gürlük ve toprak verileceği, herkesin 
kardeşlik ve eşitlik içinde yaşayacağı 
bir ülke söylemiyle kitleleri harekete 
geçirdi.

İlkçağın komünist kuramcısı 
Blosius’un öğretisini izledi; kendisi-
ne katılan kölelere özgürlük bağışla-
yacağını, kuracağı ülkeye Heliopolis 
(Güneş Kenti) adını vereceğini ilan 
etti. Bu mücadeleye katılanlara da 
Heliopolit ''Güneş ülkesi halkı'' ismi-
ni verdi.Yalnız Bergama krallığından 
değil, Anadolu’nun ve Avrupa’nın 
çeşitli yerlerinden köleler akın akın 
Aristonikos’a katıldı. Bu, tam bir 
özgürlük savaşımıydı.

“Zincirlerinden başka yitirecek 
şeyleri olmayan” köleler, ayak-
lanmayı bastırmaya gelen Roma 
kuvvetlerine karşı koydular.

Böylelikle, Dünya tarihinin ilk 
özgürlüğe kavuşmuş köleler devleti 
kurulmasına ramak kaldı ki, Ma-
lesef; Roma ordusunun baskınına 
uğradı; birkaç adamıyla Phrgyia 
(Frigya) Stratonekeia’sına sığındı. 
Orada açlık ve susuzluktan teslim 
olmak zorunda kaldı. Roma’ya götü-
rülerek idam edildi.

İlkçağ ekonomisi konusunda 

dünyanın en büyük otoritesi kabul 
edilen Prof. Rostovtzeff, Aristonikos 
hareketini, tarihin ilk sosyalist dev-
rim girişimi olarak kabul etmektedir. 
Bu hareket başarıya ulaşmış olsa idi 
tarihte kurulan ilk sosyal devlet mo-
deli de bu coğrafyada uygulanacak, 
ezilen, sömürülen ve parayla alınıp 
satılan insanlar için bir rol model 
olacaktı. 

Hemen bütün dünya gibi, bizler 
de Spartakus köle ayaklanmasını 
göklere çıkarırken, ülkemizde ger-
çekleşmiş ileri hareketi bilmiyor ya 
da önemsemiyoruz.

Hani derler ya; Kendini zengin 
hissetmenin yolu sahip olunan-
lara gerçek değerinin verilmesidir 
aslında. 

İnsan elindekilerin değerini bile-
rek mutlu olur. İzmir  sahip oldukla-
rının kıymetini irdeleyerek kimliğini 
bulur. İzmir insanında özgürlük bir 
tutku halindedir. Bu nedenle İzmir 
insanı her türlü diktatoryorel da-
yatmaya tahamülsüzdür. Onun bu 
karakteristik özelliğinde Aristonis-
kos isyanın izleri var. 

İzmir; Güneş Ülkesi insanın öz-
gürlük, eşitlik, adalet gibi değerleri 
sürekli arayışının simgesidir. Şimdi, 
bizlere unutturulan kendi tarihimizi 
hatırlama zamanı.

Hayat; acı gülüşünde saklı Aristonikos!

Köle doğmak mühürlensede yüreğine

Adın, zincirleri kırmaktır Anadolu'da

Bak orada Özgürlük, kuşun kanadın-
da...

Ar
ist
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2018 yılının ilk aylarını 
bitirdiğimiz bu günlerde 
gelin İzmir'de bisiklet ve 
bisikletli ulaşım adına 
olan bitene kısa kısa 

göz atalım.
Biliyorsunuz önceki yazılarımda 

güncel olarak süren inşa faaliyetleri 
sebebi ile kapalı olan bisiklet yolları 
konusunu dile getirmiştim. Halen 
Bostanlı, Bayraklı ve Küçükyalı 
sahilindeki bisiklet yolları yapılan 
kıyı düzenleme ve meydan inşaatı 
sebebi ile kesinti halinde. 

Yapılan eylemler, yazışmalar 
ve daha birçok girişim, bu konuda 
inşaat faaliyetleri bitmeden bir de-
ğişime gidilmeyeceğini gösteriyor. 
"Bekleyin!" Deniyor. Bitince elbette 
güzel olacak ancak bu noktalar 
bitince sıra Konak-Alsancak Liman 
etabına sıra gelecek ve biz de bu 
sefer buradaki kesintiyi konuşuyor 
olacağız. Ülkede inşaat, yenileme 

bir türlü bitmiyor! İlerleyen dönem-
lerde bir yerel yönetim değişiminde 
gelen başkan ya da farklı bir par-
tinin "bu olmamış ben bunu daha 
güzel yapacağım" deyip elini kazma 
küreği alacağı herkesin malumu. 
Umarız ki aksi olur ve İzmir'de bisik-
let yolları hem Sasalı'dan İnciraltı'na 
kesintisiz hale getirilir ve iç kesim-
deki ilçelere de planlanan bisiklet 
yolları hızla yapılır.

Ayrıca anlaşılan bir şey daha 
var o da şu ki İzmir'de tramvay ya-
tırımı bitip işletmeye alınana kadar 
diğer ulaşım sekmenlerinde bir de-
ğişim ve yatırım olmayacak. Her şey 
Ana Planı'nda belirtilen tüm diğer 
önlemler ve değişimler de ancak 
tramvayın işlemeye başlaması ile 
gündeme gelecek. Kavşaklar revize 
edilecek, otopark ücretlendirmeleri, 
trafik sakinleştirme uygulamaları, 
yayalaştırma vb. diğer adımlara 
geçilebilecek. Bekliyoruz, beklediği-
mize değmesini umuyoruz.
DENİZ DENİZ ve YANKI KONURSAY

Bu sene ikincisi düzenlenen 
İz Gazete'nin "İz Bırakanlar" ödül 
töreninde yine bisikleti gündemi-
mizde tuttuk. Bu yılki "İz Bırakanlar" 
ödüllerinden birisine geçtiğimiz yıl 
ECC'de (Avrupa Bisiklet Şampiyona-
sı) 71 Avrupa kenti arasından birinci 
olan İzmirli bisikletliler layık görül-
dü. Ödülü, tüm İzmirli bisikletliler 

adına yarışmaya katılan en küçük 
bisiklet aşığı Ata Yankı Konursay 
aldı. 9 yaşındaki Yankı, yarışma 
boyunca bisikleti 500km'ye yakın 
yol kat ederek İzmir'in birinciliğine 
yaşından çok daha büyük katkı 
yapmış oldu. 

Bu ödülü Yankı'ya taktim etme 
şerefine eriştiğim törende hem bir 
sevinci hem de bir üzüntüyü dile 
getirmeye çalıştım. Sevincimiz bu 
ödülün Yankı tarafından çok heye-
can ve sevinçle karşılanması ve on-
daki bisiklet sevgisini perçinlemek 
adına bir katkı yapabilme ümidiydi. 

Öte yandan ödül töreninin 
olduğu günden bir hafta önce Deniz 
Deniz adında 17 yaşında, pırıl pırıl, 
milli bisiklet sporcusu kardeşimi-
ze bir otomobilin çarptığı haberini 
almıştık. Deniz Mithatpaşa Cd., 96. 
Sokak yakınında (Güzelbahçe yo-
lunda) kendisi gibi bisiklet sporcusu 
olan takım arkadaşı ile antrenman-
da dönerken bu feci kazayı yaşadı. 
Emniyet şeridinde bisiklet sürmek-
te olan Deniz karşı yönden gelen, 
hatalı sollama sonrası karşısına 
başka bir araç çıkınca emniyet 
şeridine direksiyonu kıran bir şoför 
tarafından ağır yaralandı. Kaza 
sonrası aracı ile olay yerinden kaçan 
kişi, İzmir polisinin akıllıca adımları 
ile kırılan dikiz aynasındaki seri no 
sayesinde 1,5 saat sonra yakalandı. 

ECC, İZMİR VE 
BİSİKLETİN GELECEĞİ

Tanzer Kantık
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Çıkarıldığı mahkeme tarafından 
tutuksuz yargılanması için serbest 
bırakıldı.

Ödül töreninde dile getirdiğim 
noktayı burada bir kez daha dile 
getirmek isterim.

Düşüncesi ya da yazdığı yazı 
yüzünden anında tutuklanıp aylar-
ca yargılanmak için hapiste bek-
leyen onlarca gazetecinin olduğu 
ülkemizde,  göz göre göre bisikletli 
bir gencin üzerine direksiyon kıran 
kişinin "yaralamalı kaza" nitelen-
dirilmesi ile serbest kalması belki 
de kanun gereğidir ancak kamu 
vicdanını zedeliyor. 

Ayrıca belirtmek gerekiyor ki 
"uygar şehir" sokaklarında çocuk-
ların bisiklet ile güvenle dolaşa-
bildiği şehir demektir. Dünyada 
bu uygarlık seviyesini yakalamış 
toplumlar var. Acaba biz ne zaman 
oraya erişebileceğiz?

İZ BIRAKANLAR
Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 

geleneksel hale gelerek belki de 
bir gün insanları layık olabilmek 
için motive edecek derecede bir 
noktaya gelmesini ümit ettiğimiz 
"İz Bırakanlar" ödüllerinin ikincisi 
düzenlendi. Ödüle layık görülen, 
birbirinden değerli şeylere imza 
atan kişilerin hem görünür hale 
gelmesi hem de teşvik edilmesi 
adına önemli bir törendi.

Gerek ödül veren, gerekse ödül 
alan kişilerin yaptığı konuşmala-
ra baktığımızda ülke genelindeki 
olumsuz havaya rağmen İzmir'de 
ümit var, çaba var, özgürlük talebi 
var, yanlışı doğruya çevirmenin 
koşulsuz gayreti var. Bu da İzmir 
özelinde gelecekten bir nebze de 
olsa umutlu olmamızı sağlıyor. 

Bu gayretin en önemli ayakla-
rından birisi de Ümit Kartal önderli-
ğindeki İz Gazete ve İz Dergi. Kuru-
luşunun ikinci yılında olan, zaman 
ilerledikçe daha iyi noktalara doğru 
ilerleyen gazetemiz ve dergimizin 
yapıcı gücü yıllar geçtikçe daha da 

yayılacak, gün geldiğinde önemli 
bir unsur haline gelecektir. 

Bu noktada çalışanında yazar 
kadrosuna kadar hepimiz elimiz-
den gelen katkıyı yapmaya hazırız 
ve devam edeceğiz. İz Gazete ve İz 
Dergi ailesinin büyüyerek gelişmesi 
ümidiyle...

DENİZ KABARINCA
Yılın ilk ayında en çok konu-

şulan olaylardan birisi de İzmir'de 
şiddetli fırtına sebebi ile denizin 
kabarıp Kordon ve Alsancak'taki 
birçok sokağın deniz suları altında 
kalması oldu. 

Bir kesim bunu İzmir'in altyapı 
eksikliğine bağlarken, ortaya çıkan 
olumsuz durumdan siyasi ola-
rak menfaat elde etmeye çalışan 
medya mensuplarının da tehlikeli 
olmasına rağmen sabahın erken 
saatlerinde dizlerine kadar suya 
girip canlı yayın yaptığını gördük.  

Konu ile ilgili en dikkate değer 
tespit "Yüzülebilir Körfez" hedefi 
ile kentin birkaç yıldır gündeminde 
olan "İzmir Körfezi Dip Tarama 
Projesi"  üzerinden geldi. 

Uzmanlar "İzmir Körfezi Dip 
Tarama Projesi" yaşanan bu taşma 
durumunun aynı zamanda körfezin 
sığlaşması ile de bağlantılı oldu-
ğunu belirterek, projenin gerçek-
leşmesi haline dile getirilen 45-50 
cm lik bir deniz suyu yükselmesinin 
şehri bu şekilde etkilemeyeceğini 
dile getirdiler.

Kısaca bahsetmek gerekirse 
"İzmir Körfezi Dip Tarama Proje-
si", İzmir Körfezi'ne Güzelbahçe 
açıklarından dış denizden akıntı ile 
gelen, fakat limanın olduğu bölge-
de biriken, kıyı geometrisi ve sığlık 
sebebi ile Bayraklı ve Karşıyaka 
kıyılarından dönemeyen suyun 
yaratmış olduğu birçok olumsuz 
etkiyi bertaraf etmeyi öngörüyor. 
Aynı zamanda dış denizden gelen 
ve körfezdeki doğal yaşamın da 
oluşumuna katkısı olan temiz 
suyun da miktarı konusuda da 

iyileşme öngörüyor. Liman açısın-
dan baktığımızda da sığlaşan deniz 
sebebi ile ilerleyen zamanlarda 
gemilerin körfeze yanaşamayacağı 
belirtiliyor.

Basit bir anlatımla proje, körfe-
zin dibindeki kumun çekilerek kör-
fezin derinleştirilmesini kapsıyor. 
Böylece hem dış denizden gelen 
temiz suyun miktarı artacak, hem 
gemilerin körfeze yanaşması ve 
limanın geleceği endişesi ortadan 
kalkacak hem de oluşan temiz su 
akıntısı sayesinde körfez kendi 
kendini temizleyerek yüzülebilir 
hale gelecek.

Projeyi olumlu bulanlar kadar 
itiraz edenlerin de olduğunu 
belirtmek gerekir. İtirazlar tara-
ma sonrası dipten elde edilecek 
malzemenin kullanımı üzerinde yo-
ğunlaşıyor. Hem destekleyenlerin 
hem de itiraz edenlerin gerekçeleri 
bilimsel veriler taşıdığı için konu 
ilgilenen kişilerce daha da karışık 
hale geliyor.

Tabi ki projenin önünde bir 
başka engel daha var o da İzmir 
Körfezi Geçiş Projesi. Bu projenin 
körfez (özellikle Gediz Deltası)  için 
ekolojik felaketlere yol açacağı açık. 
"Çok güzel olacak, acayip trafiği 
rahatlatacak" diyen kadrolu kalem-
ler bugünlere de yavaş yavaş bu 
konuyu köşelerinden dile getirme-
ye başladılar. Dayanakları bilimsel 
değil sadece görevlerini yapıyorlar. 
Ayrıca İzmir ulaşımına çok etkili bir 
katkı yapmayacağı İzmir Ulaşım 
Ana Planı'nın sonuç senaryosuna 
baktığımızda çok açık ortada. 

İzmir'de en büyük yatırımın 
raylı sistemlere yapılması, yaya 
ve bisikletli ulaşım alanlarının 
arttırılması, özel araç kullanımının 
özellikle şehir merkezinde cazip 
olmaktan çıkarılması gerekiyor. 
Köprü, tünel ve yol yaparak ulaşım 
sorununu çözen bir şehir varsa 
dünyada hiç durmayalım biz de 
yapalım.
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TÜRKİYE KADAR BİR FOTOĞRAFÇI: 

BİROL ÜZMEZ
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İzmir’de, 
Kemeraltı’nın içinde, 

pek bilinmeyen 
bir çıkmazda, 

çoğunlukla önünden 
geçenlerin neşeyle 
keşfettiği Mirkelam 

Hanı durur. İşte 
o hanın hemen 

girişinde iki kişinin 
ancak sığabileceği, 

müzik taşan, 
tertemiz bir plak 

dükkânı göze çarpar. 
Tezgâhın ardında oturan 

beyaz saçlı, her zaman meşgul 
adamın ismi Birol Üzmez’dir. 
Herkes onu Plakçı Birol diye 
tanır ama çok az insan bilir ki, 
Üzmez ülkenin en iyi fotoğraf-
çılarından birisidir. Aldığı ödül-
ler nedeniyle söylemiyorum 
bunu. Birol Üzmez, hayatını 
adadığı fotoğraf serüveninde 

Türkiye’nin unutulmaz tarihsel 
kırılma anlarına da tanıklık 
etmiştir.

“Doğduğum yer Akçakoca. 
1960 senesinden fındık za-
manı doğmuşum yani ağustos 
ayında. Tüm aile Akçakocalı 
ama köklerimizi sorarsan 
Gürcistan Lazlarıyız biz. Os-
manlı Rus savaşından kopup 
gelmişiz Anadolu’ya. Büyük 
dedelerimden birisi Sinop Şe-
hitliği’nde yatıyor. Öteki büyük 
dedemin İstiklal Madalyası 
bize en güzel mirastır.”

Akçakoca’da fındık bahçesi 
işleyen aile büyüdükçe, darla-
şan geçim yüzünden, yeniden 
parçalanmaya başlamış. İlk 
gidilen yer bölgenin en büyük 
ekonomisine sahip Zonguldak 
olmuş.

“Önce annemin tarafı yani 
dayılarım gitmiş Zonguldak’a. 
Maden ekonomisi çekmiş 
onları. Büyük Dayım Necdet, 
Gedik Kömür İşletmesinde 
torna ustası olunca kalan fert-
leri yavaş yavaş Zonguldak’a 
çekmeye başlamış.”

O yıllarda Üzmez’in annesi 
Nuran Hanım ve babası Niyazi 
Bey, Akçakoca’da aynı mahal-
leden arkadaşlar.

“Annem sık sık Zongul-
dak’a ağabeylerinin yanına 
gidiyor. Babam da taşra kasa-

basından biraz olsun çıkmak, 
nefes almak istiyor. Ama 
Akçakoca’dan Zonguldak’a 
varmak kolay değil öyle. Kara 
yolu yok!” diyor Üzmez.

Tek ulaşım aracı İstanbul 
Zonguldak seferini yapan 
Kadeş Vapuru.

“Eğer hava patlamaz-
sa Kadeş Vapuru Akçakoca 
açıklarına demir atıyor çünkü 
liman da yok. Yolcular kıyıdan 
sandallarla vapura ulaştırılı-
yor.”

Bu seferlerin birinde Nu-
ran Hanım ile Niyazi Bey yine 
birlikte Zonguldak’a giderler. 
Sütliman olan deniz dönüşte 
köpürür adeta. Zavallı Kadeş 
Vapuru mecburen Akçakoca’yı 
pas geçerek İstanbul’a dümen 
kırar. Dönüş seferi ise bir 
hafta sonradır. İşte bu mecburi 
yolculuk, İstanbul’da geçen bir 
hafta Nuran Hanım ile Niyazi 
Bey’in aşkıyla sonuçlanır. Ak-
çakoca’ya varışlarının ardından 
çok geçmeden evlenirler.

“Annemlerin aşkı büyük 
ama fındık bahçesi küçük! 
Geçim zorlaşınca yeni çareler 
aramaya başlıyorlar. İşte o 
zaman Zonguldak’ta yaşayan 
başka bir aile büyüğü bizimki-
leri yanına çağırıyor.”

Nuran Hanım’ın ağabeyle-
rinden birisi askerde öğrendiği 

Ahmet Büke
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yeni mesleği, fotoğrafçılığı yap-
mak için Zonguldak’ı seçmiştir. 
1960’lı yıllar Türkiye’de orta 
sınıfların yeni yeni sevdiği bir 
sektörün yıldızını parlatmakta-
dır: Stüdyo fotoğrafçılığı.

“Zonguldak’ın en iyi fo-
toğrafçılarından birisi olmuştu 
babam. Dükkânımızın ismi Foto 
Film’di. Aslında ben gözümü 
fotoğrafın içine açtım sayılır. İlk 
anılarım hep fotoğraf üzerine. 
Fotoğraf eskiden dükkânda 
çekilir, basılır; kurutma işlemi 
içinse eve getirilirdi. Evin bir 
odasına fotoğrafları sererdi 
babam. İlk geceyi bizimle ge-
çirirlerdi. Başkalarına ait anlar, 
anılar evimize misafir olurdu. 
Basit bir konukluk değildi bu. 
Adeta bizim de bir parçamız 
haline gelirlerdi.”

Birol Üzmez Türkiye 
toplumsal hayatının yeniden 
alt üst olmaya başladığı bir 
zaman kesitinde, göbeği adeta 
fotoğrafla kesilmiş gibi büyür. 
Ailesi Zonguldak’ın giderek 
zenginleşen sosyal hayatının 
önemli parçalarından birisi olur. 
Fotoğrafhanenin yanı sıra açık 
ve kapalı iki sinemayı da işlet-
meye başlarlar.

“Ortaokul ve lisede fotoğ-
rafçılık kolunu kurdum. Makine 
elimden hiç düşmezdi. Fotoğra-
fı iş olarak çok sevsem de hep 
başka bir şey yapmak isti-
yordum. Adını koyamıyordum 
ama galiba zanaat değil sanat 
olarak fotoğraf ile uğraşmak 
istiyordum. Tabii o zaman bunu 
bilince çıkaramıyordum.”

Birol Üzmez’in arzuladığı 
o birikme ve taşma zamanı 
ironik de olsa askerliğinde gelip 
çatacaktır.

“Askerlik kuramın çıktığı 
Ankara sanatın da başkentiydi 
o yıllarda. Her hafta sonu iznini 
sinemalar, klasik müzik konser-
leri, tiyatrolar, opera, bale gös-
terilerinde geçiriyordum. Bütün 
resim ve fotoğraf sergilerini iz-
liyordum. Hele Dost Kitapevi bir 
kültür evi gibi olmuştu benim 

için. Çok okudum, çok izledim, 
çok düşündüm. Bu iki yılda sa-
natsal olarak olgunlaştım. Dolu 
dolu döndüm memlekete.”

Birol Üzmez dönüşte yine 
babasının fotoğrafhanesinde iş 
başı yapar ama fotoğraf onun 
için dört duvar arasında bir 
uğraş değildir artık. Yeteneği-
ni geliştirmek için günü birlik 
yolculuklar yaparak İstanbul’da 
İFSAK’ın kurslarına katılır.

Üzmez, yerel yönetimi 
ikna ederek, Zonguldak’ın ilk 
sergi salonunun kurulmasında 
öncü olur. Her ay İstanbul’dan 
fotoğraf, resim sergileri getirtir. 
Ayrıca eski fotoğrafhanelerin 
arşivlerinde adeta kazı yapar.

“Büyük şans eseri Zongul-
dak’ın ilk fotoğrafçısı Nazım 
Baysal’ın kişisel arşivini bul-
dum. Bir depoya atılmış binler-
ce negatif duruyordu. Babamla 
birlikte bütün fotoğrafları elden 
geçirdik, seçtiklerimizi yeniden 
bastık. Zonguldak’ın 1910-
1930 dönemine ait yüzlerce dış 
mekân fotoğrafı vardı elimiz-
de. Adeta bir şehrin hafızasını 
yeniden bulmuştuk.”

Sergi büyük olay olmuştur 
Zonguldak’ta. İnsanlar köyler-
den, kasabalardan akın akın ge-
lip dedelerinin, ninelerinin eski 
anılarının yeniden gün yüzüne 
çıkmasına tanıklık ederler.

Birol Üzmez’in fotoğraf 
tutkusu her geçen gün artar 
ama sancılar da birlikte gelir. 
Nasıl bir fotoğraf sanatçısı ola-
caktır? Nasıl bir yön çizecektir 
kendine?

“Böyle elimde fotoğraf 
makinesi, aklım karmakarışık 
yürürken bir maden ocağının 
vardiya düdüğünü duydum. Bir 
aydınlanma anı gibiydi benim 
için. Memleketin en büyük 
maden şehrinde yaşıyordum, 
altımız kömür, etrafımız işçi 
emeğiyle doluydu.”

Üzmez böylece adını 
sonradan öğreneceği belgesel 
fotoğrafçılık alanına işçileri 

konu alarak başlamış olur. 
Onlarla ocaklara iner, kömüre 
bulanır, yemeklerini paylaşır, 
kahvelerinde oturur, evlerine, 
sofralarına konuk olur. Aynı za-
manda madenciler gibi hissedip 
düşünmeye başlamıştır.

“Zonguldak’ta 12 Eylül 
sonrası ilk toplumsal kabarma 
1989 yılında yapılan İnsana 
Saygı Mitingi ile fark edildi 
aslında. Alandaki işçilerin yum-
ruklarının sıkışından bir şeylerin 
birikmeye başladığı belliydi. 
Sonra 1990 yılı geldi. Maden-
lere ne zaman gitsem yüzler-
deki gerginliği, huzursuzluğu 
görüyordum. Bir şeyler olacaktı 
ama ne?”

Birol Üzmez büyük bir 
öngörüyle o yıl şiddetli bir 
fırtınanın kopacağını hisseder. 
Olacakları sadece fotoğrafla-
mak değil dünyada duyurmak 
gerektiğini düşünür. Bir akşam 
İstanbul otobüsüne atlar, doğ-
ruca Cumhuriyet Gazetesi’ne 
yollanır. Yurt Haberler Servisi 
Müdürü Yalçın Bayer’e çıkar. 
Zonguldak’ta yıl içinde büyük 
hadiselerin olacağını, bunları 
haber yapmak istediğini söyler.

“Beni Zonguldak muhabiri-
niz yapın diye yalvardım. Yalçın 
Bayer şaşırdı. Genç bir çocuk 
gelmiş tuhaf şeyler anlatıyordu. 
Yine de ilgilendi ve beni işçi ha-
berleri yapan Şükran Ketenci’ye 
yolladı. O tamam derse alırız 
seni, dedi.”

Şükran Hanım, Üzmez’in 
anlattıklarını ilgiyle dinler. 
Sonunda olmuştur. Artık Cum-
huriyet Gazetesi Zonguldak 
muhabiridir.

“Döndükten birkaç ay son-
ra Büyük Grev patladı. Genel 
Maden-İş grev kararı aldı. 30 
Kasım 1991 sabah 08.00’de 
makinemi kaptığım gibi Gedik 
Ocakları’na koştum. Ortalık 
mahşer yeri gibiydi. Şemsi De-
nizer grev konuşmasını yaptı. 
O anda bir kare çektim. ‘Bu İş 
Yerinde Grev Vardır’ pankartının 
ö nünde haykıran işçileri hafif 
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eğilerek kadraja aldım. 
Grevin ilk fotoğrafıydı.”

Üzmez bu fotoğrafı he-
men gazeteye yollar. Ertesi 
gün Cumhuriyet gazetesi-
nin manşetinde yer alır o 
kare. Zonguldak Grevi’nin 
ilk anları Üzmez tarafından 
dünyaya duyurulmuştur.

“Germinal filminin içine 
düşmüş gibiydim. Grev ko-
nuşmasından sonra herkes 
dağılacak sanıyorduk ama 
Denizer yürümeye başladı 
birden. İşçiler de onu takip 
etti. Binlerce işçi dalga 
dalga Gedik’ten Zonguldak 
merkeze doğru ilerliyor-
du. 20-25 kilometrelik 
yol boyunca haberi alan 
ocaklardan çıkan işçiler 
bir nehre katılan dereler 
gibi kitleye aktı, aynı anda 
atılan sloganlar tepeleri 
inletti. Durmadan fotoğraf 
çekiyordum.”

O günden sonra 
Zonguldak’ın rutini bu 
yürüyüşler olur. Her sabah 
binlerce işçi ocaklarından; 
halk köylerinden, evlerin-
den çıkarak kent merkezini 
işgal eder.

“Ankara’ya yürüyüş 
kararı alınınca Cumhuri-
yet’ten Şükran Ketenci de 
geldi Zonguldak’a. Artık o 

haber yazıyor, ben fotoğ-
raf çekiyordum. Elbette 
yürüyüş de inanılmazdı. 
Önce kadınların katılmasını 
istemediler. Bunun üze-
rine Zonguldaklı kadınlar 
inadına kortejin en önüne 
yerleşti.”

Üzmez yürüyüş 
boyunca bütün detayları 
yakalamak için kortejin en 
önünden son safına kadar 
mekik dokur.

“Günde 20-25 ki-
lometre yürünüyordu. 
Benim yaptığım yol bunun 
neredeyse iki katıydı. 
Herkes dinlenmeye çe-
kildiğinde bir araba bulup 
Zonguldak’a koşuyordum. 
Filmleri yıkayıp, İstanbul 
otobüsüne teslim ediyor, 
doğru düzgün dinlenme-
den kimi günler yemek bile 
yiyemeden yeniden korteji 
yakalıyordum.”

Büyük Madenci 
Yürüyüşü’nün yenilgisini 
fotoğraflamak da Üzmez’e 
düşer.

“Dönüş yolu çok kö-
tüydü. Herkes sanki cenaze 
evinde gibiydi. O anları 
anlatmam olanaksız ama 
şunu söyleyebilirim, Zon-
guldak işçisi yalnız kaldığı 
için yenildi aslında. Eğer 

İstanbul, Kocaeli, İzmir gibi 
başka işçi kentlerinden de 
yürüyüşler başlasaydı geri 
dönülmezdi. ”

Üzmez’in kaderinde er-
tesi yıl, 1992 Kozlu Kömür 
Madeni faciasının tanıklığı 
da vardır. Yaşarken çektiği, 
sohbet ettiği işçilerin şimdi 
göçükten çıkarılışlarını 
fotoğraflamaktadır.

“Bu bana artık çok ağır 
geldi. Ölüm hep aramızday-
dı ama bu bir katliamdı.”

Birol Üzmez bu faci-
adan sonra Zonguldak’ta 
ayrılır. İzmir’e gelir. TARİŞ 
emekçisi olur. Bu defa da 
zeytini, zeytinyağını, zeytin 
ağaçlarını, toprak işçilerini 
konu alır kendine. İzmir’in 
roman mahallerinde 
aylarca fotoğraf çalışması 
yapar. İzmir’in en yoksul-
larının yaşadığı aile evlerini 
fotoğraflar.

Eğer yolunuz Mirkelam 
Hanı’na düşerse, o meşhur 
plak evinde oturan adama 
bakın. Şimdi fotoğrafa 
küsmüş gibi dursa da as-
lında içten içe kaynayan bir 
volkan var orada. Kim bilir, 
Ahmet Telli’nin dediği gibi 
belki de “doğayı ve hayata 
sarsacak” başka bir saati 
sakinlikle bekliyordur.

* BirGün’de yayınlanmıştır
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İllüstrasyon: Arda Erol
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Bazı kapılar kapanırsa tekrar 
açılmaz, demişti bir büyüğüm, mes-
leki bir sebepten... Öyledir mutlaka, 
ona göre davranmak gerekir belki 
kapıları kapatırken... 

Bazı kapılarsa alacaklı bile olsa-
nız açılmaz öyle kolayca. İstediğiniz 
kadar çalıp günlerce bekleyin o 
paspaslarda, yollarını aşındırın, ve 
hatta yok olun, nafile ! 

Kimselere sesinizi duyuramaz-
sınız ve değil içeri girebilmek, bir 
selâmı bile mümkün etmez bazıla-
rına... 

Böyle durumlarda insan ne 
düşüneceğini bilemez, çünkü artık 
düşünemez. 

Kulaklar sessizlikten mi sağır 
olmuş, ağızdan çıkan mı duyulmaz 
olmuş bilinmez.

Ancak tüm göreceli taraflarına 
rağmen hayat; eşyanın tabiatı gere-
ği çifte standardı pek kaldırmaz. 

Armoni, tüm melodik ve ritmik 
yapıya uygun düşerse onlarla 
bütünleşebilir, meselenin özü iyilik 
veya kötülükten ziyade uyum esası-
na dayanır. 

Ruhun bedeni - bedenin ruhu 
taşıması gibi... Örneğin; hayvan 
haklarını savunanlar -N'apalım ek-
mek parası- diyerek hayvan ticareti 
yapmaz. 

İnsan haklarından bahseden 
eğitimciler ana dilde eğitim hakkını 
tartışmaz bile. 

Zihinsel ve fiziksel farklılıkları 
hassasiyetle önemseyenler ''müfre-
dat kaynaklı'' 

öğrenme güçlüğü çeken öğrenci 
için -hem de etnik- nefret içeren 
sözler sarf etmez. Tüm elde olma-
yan / suç teşkil etmeyen farklılıkla-
ra,  varoluş hakları doğrultusunda 
duyduğumuz eşitlik gereksinimi; 
bizi insan yapan en temel - evrensel 
değer olarak çıkıyor karşımıza.

Yeryüzündeki yaşam alanları-
mızda; her birim ve bireyin kendini, 
diğerini yok etmeden var edebilece-
ği bilinciyle davranmasına, 

ama daha da önemlisi böyle 
hissetmesine acil ihtiyacımız var. 
Sonu yok etmeye varmış veya 
buraya doğru yol alan hiçbir insanlık 
dışı durumu; vatanseverlik, ideoloji, 
gelenek, karakter, namus ve benzer 
gerekçeler altında olağan hâle 
getiremeyiz.

''Evrensel'' insan haklarını ha-
tırlamışken, Melih Cevdet Anday'ın 
tiyatro eserinden sinemaya uyar-
lanan 

''İçerdekiler'' filminin çekimleri 
uluslararası ödüllü yönetmen Hü-
seyin Karabey tarafından tamam-
lanmış. 

Sennur Sezer'in en sevdiği şa-
irdi Melih Cevdet Anday, nasıl par-
lamıştı gözleri ''madenci'' şiirinden 
bahsederken, anımsayamamıştı 
sözlerini... 

       
4 Aralık Dünya Madenciler Günü

...Dipte, maviliklerin oynaştığı, 
Küçük bir balığın kanadı gibi yalnız, 
Umutsuzluğun bir anlamı kalmadığı,
Kumlara gömülmüş ya da kayaya 
takılmış
Çapanın, gemisini bekleyen çapanın
Altında, toprak başlar ya, sonra da
Maden. Az önce çökmüş madenin 
altında,
Lamba söndükten sonra yıkılmış 
tavanın
Ve duvarı tutan kalasın altında
Tek başınaydı yaralı işçi, karanlık
Yok etmiş gözlerini ama
Kendindeydi daha, ufak bir güneş,
Dünyanın en ufak güneşi,
Çocukluk gibi, düşüncesiz kuşlar 
gibi,
Duydu demir aldığını geminin
Gürültülerle.
Ve yukarda,
Uzak bir göğün altındaydı deniz,
Bulutlar, martılar ve deniz...
                         
 Melih Cevdet Anday

KULAKLARI 
TIKAMAKEzgi Serim
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YOKSULLUK EN ÇOK 

ÇOCUKLARA DEĞER
M.Nuri Akçay

Başlıktaki ifade, 
bu ay Biz Kitap’tan 

çıkan, Taha Ramazan 
Üresin’in yazdığı hikâye 

kitabının adı.
 Kendisini bu ilk eseri için tebrik 

ediyor, yeni kitaplarını sabırsızlıkla 

beklediğimi ifade etmek 
istiyorum.

En baştan şunu belirtmek 
isterim ki bu, bir eleştiri yazısı 
değildir. Çünkü eser ve yazarı, tek-
nik yönden kritik edecek değilim. 
Zaten ilk eserleri bu yönleriyle 
eleştirmek, biraz haksızlık olacak-
tır. İlk eserlerin edebî yönden dört 
başı mamur olması beklenemez. 

Hikaye tekniği zamanla gelişecek, 
yerli yerine oturacaktır. Bu yazı, 
daha çok bir tanıtım, bir değerlen-
dirme yazısı olacak.

Hikayeleri okuduğumuzda dik-
katimizi çeken ilk şey, çevremiz-
deki sıradan insanları anlatması. 
Olaylar, hepimizin günlük hayatta 
tanık olduğumuz, belki de bizzat 
yaşadığımız hadiseler. Benim için 
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eseri güzel ve değerli kılan da 
bu özelliği.

Edebiyat, hayata ve top-
luma tutulan bir ayna olma-
lı. Sokaktaki sıradan insanı 
yansıtmayan bir eser, bana 
çok fazla bir şey ifade etmiyor. 
Bütün bir topluma gözlerini 
kapatıp sadece “tuzu kuru” 
bir azınlığın yaşantısına “zum 
yapan” eserleri yapay, sami-
miyetsiz ve gereksiz bulu-
yorum. Bu toplumun, saray 
yavrusu evlerde yaşayan, özel 
şoförleri ve hizmetçileri olan, 
holding sahibi salon zümresi-
nin hayatını anlatan eserlere 
ihtiyacı yok. Aynı şekilde tek 
başına dünyayı kurtaran büyük 
büyük kahramanlara da ihtiyacı 
yok. Bize, bizi anlayan ve bizi 
anlatan sanatçılar lazım. İşte 
bu hikayeler, toplumun ezici 
çoğunluğunu oluşturan sıradan 
insanları, yani bizi anlatıyor.

Bu tür eleştirilere genelde,  
“Ama azizim, sıradan insanın 

hayatından da dramatik bir ça-
tışma çıkmaz ki!” gibi tepkiler 
geliyor. Demek ki bunlar için 
elit(!) birinin basit bir kıskançlık 
krizi, büyüleyici bir dramken sı-
radan insanların her gün yaşa-
dığı hayat kavgasının, sefaletin, 
haksızlıkların, ölümlerin hiçbir 
dramatik tarafı bulunmuyor. Bu 
kafa, serada yetiştirdiği tatsız 
tuzsuz ürünlerini satmak için 
organik ürünleri kötüleyen bir 
tüccarın kafası değil de nedir? 
Ve bu kafa, topluma ne vere-
bilir?

Eserde dikkat çeken bir 
başka özellik de çocuklara 
yoğunlaşılması. Yazar, belki 
de mesleği dolayısıyla, birçok 
öyküde çocukların yaşadı-
ğı zorluklara yer vermiş. Biz 
büyüklerin daha iyi bir dünya 
için yaptıklarının, çocukların 
dünyasını nasıl yerle bir ettiğini 
anlatmış. Büyüklerin basit ve 
önemsiz zannettiği davranışla-
rın, aslında narin çiçekleri kıran 

bir nobranlık olduğunu usta işi 
gözlemlerle aktarmış.

Hikayeler, sık sık yediğiniz 
ve her yiyişinizde zevk aldığınız 
yemekler gibi lezzetli bir tat 
bırakacak dimağınızda. Her gün 
tanık olduğunuz olayları, “Tam 
da filancayı anlatmış.” diye 
somutlaştırabileceğiniz kişileri 
bulacaksınız öykülerde.

Kredi vermek için akbaba 
gibi çevrenizi saran bankacılar, 
anne kucağının sıcaklığını kay-
bedip egzoz gazıyla ısınmaya 
çalışan savaşın çocukları, dışa-
rıda pozitivizmin yılmaz savu-
nucusu gibi görünüp kısmetini 
falcıda arayan bilim insanları, 
her şeyin en doğrusunu bildiği-
ni zannedip âleme akıl verirken 
kendi çelişkilerini göremeyen 
emekli öğretmen Fahri Beyler 
size de tanıdık gelmiyor mu?Ki-
tapta bunların hepsini ve daha 
fazlasını bulacaksınız. Kendinizi 
bulacaksınız. Hepinize zevkli 
okumalar diliyorum.

Fotoğraf: Damla Samgar
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Tugay Can 
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Genellikle çocukların 
gözünden aktarılan ve bu 
coğrafyada yaşayan insanların 
hayatlarından kesitlere davet 

edildiğimiz Taha Ramazan 
Üresin’in ilk kitabı ‘Yoksul-
luk En Çok Çocuklara Değer’ 
aslında günlük yaşamda yan 

yana olduğumuz insanları 
aktarıyor okurlara. Genel ola-
rak çocuklar diyorum çünkü, 
Üresin’in kahramanları kimi 
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zaman sersem bir beyaz yakalı, 
falcılara inanan bir akademisyen 
ya da emekli bir öğretmen olabili-
yor. Karakterler değişse de, bu on 
dört öyküde karşımıza çıkan tip ve 
karakterler insanların sokaklarda 
görebileceği denli günlük yaşam-
dan izler taşıyor. Hatta ilk üç öykü 
toplumcu gerçekçi denilebilecek 
kadar çarpıcı hikayeler barındırıyor. 

Mesela ilk öyküde anlatılan 
‘Sevinç’ öyküsünde “... Bir ara 
amcasının aldığı piyango biletinin 
hayaline daldı. En lüks evler, en 
güzel arabalar, her gün kebap, en 
güzel kızlar...” satırlarında top-
lumun en alt tabakasındaki bir 
çocuğun sınıf atlama çabalarına 
tanık olurken gene aynı öyküde 
kahramanımız, zenginlerin oturdu-
ğu mahalledeki okul ile kendi ma-
hallesindeki okulunu karşılaştırıyor. 
Burada ortaya çıkan sonuca göre 
bir de değerlendirmede bulunuyor. 
Hayalinde öyle ya da böyle bir tarif 
sunduğu ‘zenginlerin’ okulunun 
karşısında kendi mahallesindeki 
okulda kurallar öğretmenlere göre 
değişiyor. Gene kendi okulunda 
toplanan spor parası ve karne 
parası, mahalledeki sağlık ocağın-
da doktor tarafından azarlanan 
hastalar, okuyucuya sınıfsal bir 
çıkarım yapmakta kolaylık sağlıyor. 
Mahalleye elini uzatmayan sosyal 
devleti anlatan Üresin hemen 
hemen her öyküsünde aşağı yukarı 
bu konuyu yeriyor ve okuyucunun 
dikkatini çekmek adına duygusal 
manipülasyona başvurmaktan itina 
ile geri duruyor.

Temelinde ‘tekmil ezilenlerin’ 
neye ağladığını neye güldüğü-
nü anlatma iddiasıyla yola çıkan 
öyküler, bu iddiayı gerçekleştirirken 
okuyucunun dünyasında Muzaffer 
İzgü’de ya da Hasan Ali Toptaş’ta 
görebileceği çocukluğa dair izler 
taşıyor. Hal böyle olunca okuyucu 
kitapla eski bir dost ile karşılaşmış-
çasına bir bağ kuruyor.  

Türkiye gerçekliğine işaret 
etmekten çekinmeyen öykülerde, 
kredi batağına saplanmış bir kamu 
emekçisinin “Hep böyle mi olacak, 
hep bu parasızlık yüzünden na-
mussuzlara boyun mu eğeceğiz?” 

diye kendine sorduğu, aynı zaman-
da buruk bir tek taraflı aşk hika-
yesine tanık olurken Kavuşmak” 
öyküsünde karşımıza muhafazakar 
bir ailede anne-kız ilişkisinden 
bir kesitle karşılaşıyoruz. Üresin, 
okuyucuya mevcut sosyal yapıda 
kadın dayanışması olmadan kadın-
ların özgürlüğe kanat açmasının 
güçlüğünü, küçük bir kız çocuğu 
aracılığıyla aktarıyor. 

Bir parantez de boyacı çocu-
ğa açmak istiyorum. İlk öyküde 
başkarakter olarak karşımıza çıkan 
boyacı çocuk, sayfalar ilerledikçe 
belirli öykülerde yan karakterlerde 
karşımıza çıkıyor. Kendi öyküsünün 
bitmesinin ardından bizleri hemen 
bırakmıyor. Kitap bitene kadar kimi 
öykülerde merkezde kimilerinde 
ise kıyıda köşede okuyucuya göz 
kırpıyor.

Özellikle “Çingene Çocuklarla 
Bir Pazar Sabahı” gibi ötekileşme-
nin anlatıldığı bir öyküde boyacı 
çocuğun tekrar karşımıza çıkması 
bilinçsiz bir tercih değil kanaatin-
deyim.

Liste böyle uzar gider. Yazar, 
öykülerinde aslında ülkede pek ya-
pılmayanı, ancak yazılması gereke-
ni yazıyor. Ne bir eksik ne bir fazla. 
Ülkede kıyıda, köşede kalan ve hiç 
konuşulmayan kıt kanaat geçinen 
kamu emekçileri, ayakkabı boya-
cılığıyla ev geçindirmek zorunda 
olan minik eller, hayatı boyunca 
elinden tutulmayan, tutulmayacak 
olan kız çocukları... Yazarın yarattığı 
karakterlerin, metrodan çıkıp cad-
denin köşesini döndüğümüzde, bir 
yerlerde oturup çay içerken ya da 
kapı komşumuz olabilecek kadar 
gündelik hayat içerisinde karşımıza 
çıkabilecek insanlar olduğu çok 
açık. Ancak yazarın yaptığı önemlisi 
şey; bu coğrafyada yaşayan, ancak 
hiç konuşulmayan insanların, hiç 
konuşulmayan sorunlarını öykünün 
gücüyle irdelemesi.

Tabi ülkede yaşayan ve hiç 
konuşulmayan insanlara değin-
mek varken, Türkiye’de yaşayan 
Suriyelilere değinmemek olmazdı. 
Üresin’in Türkiye’de yaşayan Su-
riyelilere ilişkin durduğu nokta ve 
öykülerinde bu konuyu işleyişi epey 

değerli. Tipik vatansever(!) emekli 
bir öğretmenin parkta Suriyelilere 
tahammülsüzlüğünü içeren ‘Oyun-
bozan’ öyküsü bunun en güzel 
örneği. “Kalkıp bir tokat atacaksın, 
siktirip gitsinler diye. Çocukları niye 
dövdün, derler bu sefer, al başına 
belayı. Dayanamadı, ayağa kalktı, 
çocuklara doğru yanaştı. Nefesi 
yettiği kadar tükürükleri saça saça 
‘Defolun lan burdan’ diye bağırdı. 
İyi bir vatandaş olduğundan ve 
ülkesini koruduğundan o kadar 
emindi ki.” Bana kalırsa, savaş 
çığırtkanlığının ayyuka çıktığı bu 
günlerde, yukarıdaki satırların öne-
mi bir hayli artıyor. Suriyeli çocuk-
ları kovalayan emekli öğretmene 
ve o zihniyete Suriyeliler kendi top-
rakları için “Defolun lan burdan!” 
diye bağırsa ne olurdu acaba? 

“Küçük Kızın Rüyası” Suriyeli 
göçmenler meselesini irdeleyen 
ikinci öykü. Gene bir çocuğun 
gözünden anlatılan bu öykü, 
Türkiye’de toplumun en alt sınıfına 
sığışmaya çabalayan Suriyeli göç-
menleri sadece büyükşehirlerdeki 
varlığıyla irdelemiyor. Okuyucuyu 
çocukların Suriye’de yaşadıkları 
ya da yaşayabilecekleri durumlar 
üzerinden empati kurmaya davet 
ediyor. Mezun olduğu psikoloji 
bölümünü okuma gerekçesini “...
enine boyuna insanı tanımak.” 
olarak açıklayan Üresin, klasik ede-
biyat eserleri sayesinde edebiyat 
ve psikoloji arasında derin bir bağı 
keşfettiğini itiraf ediyor. İlk kitabı 
‘Yoksulluk En Çok Çocuklara Değer’ 
de bizi sokağa taşıyan Üresin’in 
psikoloji ile edebiyat arasında 
kurduğu gözlem de bir hayli güzel: 
“...En büyük psikologların en büyük 
edebiyatçılar olduğunu iyice anla-
dım.” 

Kitapla ilgili bu kadar kelime 
sarf etmişken, yayınevine not düş-
memek olmaz. Biz Kitap’tan çıkan 
yedinci kitap olan ‘Yoksulluk En Çok 
Çocuklara Değer’ Aralık 2017 ‘de 
basıldı. Bu şekilde devam ederse 
de ikinci baskının gelmesi de çok 
sürmeyecek gibi duruyor. Kalemi; 
her daim sokakta var olanı, ete ke-
miğe döken yazarların öyküleriyle 
daha çok karşılaşacak-
mışız gibi duruyor.
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İzmir’in her ligde bir futbol takı-
mı olmasına rağmen İzmir takımları 
son yıllarda birkaç takım dışında 
başarılı olamadıkları bilenen bir 
durum. Ama geçen sezon hem Göz-
tepe hem de Altay İzmir’in başarıya 
hasret spor severlerin yüreğine bir 
nebze su serpmişti. Göztepe 14 yıl 
aradan sonra ait olduğu yere Süper 
Lig’e çıkma başarısı göstermişti. 
Altay ise dibe vurduğu noktada 
tekrar ayağa kalkmasını bildi. 2. 
Lige çıkarak küllerinden doğarak 
tekrar eski günlerine geri dönme-
nin sinyallerini verdi. Öte yandan 
diğer İzmir takımları Karşıyaka ve 
Bucaspor sezon başında aldığı puan 
silme ve transfer yasaklarıyla gün-
deme geldi. İzmir’in yarısı sevinçle 
kaplıyken diğer yarısında hüzün 
hakimdi. Bazı takımlar yeni sezonu 
umutla karşılarken bazı takımlarda 
endişeli bir şekilde liglerine başladı. 
Geçtiğimiz günlerde liglerin ikinci 
yarısına start verildi. Liglerin ikinci 
yarısının daha zorlu geçtiği bilenen 
bir gerçek olduğu için İzmir takımları 
bu süreçte İzmirli futbol severlerin 
daha çok desteğine ihtiyaç duya-
cak. Şampiyonluk yarışında olan ve 
küme düşmeme mücadelesi içinde 
olan İzmir takımlarının ilk yarı per-
formanslarını ve şu anki durumlarını 
ele aldık.

GÖZTEPE
İzmir’in uzun yıllar süren Süper 

Lig hasretine son veren Göztepe 
harika bir ilk yarı geçirmiş olma-
sına rağmen ikinci yarıya istediği 
gibi başlayamadı. Ancak Göztepe 

oynadığı oyun ve muh-

teşem taraftarı sayesinde lige renk 
katarak, tüm futbol severlerin sem-
patisini kazandı. Spor Toto Süper 
Lig’de 33 puanla 7. Sırada yer alan 
Göztepe oynadığı ofansif oyunla 
izleyenlere büyük keyif verse de 
defansif anlamda yapılan hatalar ve 
konsantrasyon eksikliği gibi neden-
lerden dolayı son haftalarda puan 
kayıpları yaşadı. Teknik Direktör 
Tamer Tuna’nın her maç sonunda iyi 
oynadıklarını ifade etse de özellikle 
oynanan son 5 maçta galibiyet çıka-
ramaması işlerin yolunda gitme-
diğinin göstergesidir. Son hafta-
larda form düşüklüğü yaşamasına 
rağmen üst sıradan kopmayan ve 
takibini sürdüren bir Göztepe var. 
Göztepe bir an önce kendine gelip 
kaldığı yerden galibiyetlere devam 
etmesi gerekiyor. Devre arasında 
yaptığı transferler ile kadrosunu 
güçlendiren Gözte-
pe’nin ikinci yarıda 
nasıl bir perfor-
mans göstereceği 
herkes tarafından 
merakla beklen-
mekte. Transfer 
döneminde 
tartışmalı bir 
şekilde ta-
kımının 
gol-

cüsü Adis Jahovic’i Konyaspor’a 
göndermiş olsalar da futbol 
severlerin yakından tanıdığı Demba 
Ba’yı kadrosuna kattı. Uzun süren 
sakatlık döneminden çıkan Demba 
Ba’ya Göztepe’li taraftarlar endişeli 
yaklaşmıştı. Ama Demba Ba, Trab-
zonspor ve Osmanlıspor maçların-
daki performansı ile bu endişeleri 
ortadan kaldırıp, taraftarları gelecek 
günler için ümitlendirdi. Kardemir 
Karabükspor’dan transfer edilen 
Andre Poko çıktığı maçlarda göster-
diği performans ile iyi işler yapaca-
ğının sinyallerini verdi. Öte yandan 
geçen sezon Gaziantepspor’dan 
tanıdığımız Wallace Reis’i transfer 
edildi. Lider özelliğiyle dikkat çeken 
stoper Wallace Reis, ilk defa Göz-
tepe formasını giydiği Osmanlıspor 
maçında 90+5. Dakikada penaltıya 
sebebiyet vermesiyle Göztepe 
kariyerine kötü bir başlangıç yapmış 
oldu. Göztepe transfer döneminin 
son gününde ise Bucaspor’dan 
Kerem Atakan Kesgin ile resmi söz-
leşme imzalayarak geleceğe dönük 
yatırım gerçekleştirdi.

ALTINORDU
Ülkemizin en büyük 

altyapı modelini başarılı bir 
şekilde hayata geçiren 

Altınordu geçtiğimiz 
son 4 haftada 12 
puan toplayarak 
ikinci yarıya iddialı 
bir giriş yaptı. Bu 
galibiyet serisiyle 
Play-Off potasına 
giren Altınordu 
Spor Toto 1. 

İZMİR’İN YEŞİL SAHA 
PERFORMANSI

Nazmi Can Arslan
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Lig’de 32 puanla 6. Sırada kendine 
yer buldu. İlk yarıda içerde yaptığı 
maçlarda puan kayıpları yaşama-
sı İzmir ekibinin ilk yarıyı istediği 
sırada bitirmesine engel olmuştu. 
Son haftalarda oynadığı futbol ile 
güzel işler yapan Hüseyin Eroğlu 
ve öğrencileri üst sıralara tırmana-
rak iddialı bir konuma geldi. Kaleci 
Erce Kardeşler’in ve Barış Alıcı’nın 
performansları dikkatleri üzerine 
çekti. Genç oyuncular şimdiden 
birçok kulübün radarına girmiş 
durumda. Teknik ekip takımın ikinci 
devreye başarılı bir giriş yapmasının 
ardından kadroya güvenoyu verdi. 
Samsunspor’dan stoper Hasan ve 
Manisaspor’dan ön libero Berkay 
dışında oyuncu almayan Altınordu, 
oyuncularını kamp döneminde iyi 
hazırladı ve bu hazırlık döneminin 
meyvelerini toplamaya başladı.

ALTAY
Geçtiğimiz sezon 3. Lig’den 2 

Lig’e yükselme başarısı gösteren 
Altay, eski günlerine dönmek için 
şampiyonluk parolası ile sezona 
başladı. TFF 2. Lig Beyaz Grupta 
yer alan Altay 42 puanla 2. Sıra-
da yer alıyor. İlk yarının sonlarına 
doğru alınan kötü sonuçlar ve puan 
farkının açılması yönetimi alarma 
geçirdi. İlk yarı bitmeden teknik di-
rektör Cüneyt Biçer’in yerine İsmet 
Taşdemir göreve getirildi. Yaşanan 
bu kan değişikliği ile şampiyonluk 
yarışından en büyük rakibi olan 
Gümüşhanespor’u deplasmanda 
2-0 yenmişti. İkinci yarıya iyi bir 
başlangıç yapan İsmet Taşdemir ve 
öğrencileri bu sezon şampiyonlu-
ğun en büyük adayları arasında yer 
alıyor. Devre arasında yönetimin 
transfer yasağını kaldırma girişim-
lerinin sonuçsuz kalması üzerine 
transfer yapamayan Altay, kadro-
sunda deneyimli oyuncular yer alsa 
da yeterli kadro alternatifinin olma-
ması teknik heyeti sıkıntıya sokan 
bir durum olarak gözüküyor. 

KARŞIYAKA
Tarihin en sıkıntılı dönemlerini 

yaşayan Karşıyaka sezona FİFA ta-
rafından verilen -6 puanlık ceza ve 
transfer yasağıyla sezona kötü bir 

başlangıç yaptı. Geçtiğimiz ay kong-
re süreci yaşayan Karşıyaka’da yeni 
yönetimin göreve başlaması bir 
umut olarak gözükmüştü. Kulüpte 
1.5 sezonluk Mutlu Altuğ dönemi-
nin ardından yapılan olağanüstü 
kongrede şirketleşme konusunda 
camiadan tam yetki alarak göreve 
seçilen Turgay Büyükkarcı yöneti-
minin takıma para dopingi yapması 
da Karşıyaka’nın kendine gelmesine 
yetmedi. İkinci yarıya iyi başlaya-
mayan Karşıyaka, Teknik Direktör 
Halim Okta ile yollarını ayırarak 
göreve Cihat Arslan’ı getirdi.  TFF 2. 
Lig Beyaz Grupta topladığı 15 puan 
ile 17. sırada kümede kalma mü-
cadelesi içinde yer alan Karşıyaka 
yaşanan bu olumsuzlukları şirket-
leşme ile çözebileceğini düşünüyor.  
Alacağı ödenmeyince serbest kalan 
takımın en skorer ismi Can Erdem’i 
gruptaki rakiplerden Gümüşha-
nespor, hücum hattının etkili silahı 
Ali Say’ı da Nazilli Belediyespor’a 
kaptıran Karşıyaka transfer yasağı 
nedeniyle giden oyuncuların yerini 
dolduramadı.

MENEMEN BELEDİYESPOR
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta şam-

piyonluk mücadelesi veren Me-
nemen Belediye Spor iyi başladığı 
sezonun ilk yarısını lider olarak bi-
tirmişti. İnegölsporla deplasmanda 
karşılaştığı maçta yenilgiyle ayrılan 
Menemen Belediyespor bu yenil-
ginin faturasını liderliği kaybederek 
ödedi. Özellikle iç saha perfor-
mansı ile dikkat çeken Menemen 
Belediyespor 11’de 11 yaparak 
nağmağlup bir şekilde serisini sür-
dürüyor. Kendi sahasında oynadığı 
maçlarda 31 gol atıp, kalesinde 5 
gol gören Menemen Belediyespor 
kendi sahasını rakipleri için çok zor 
bir deplasmana haline geldi. Lider 
Afjet Afyonspor ile kendi sahasında 
karşılaşacak olan İzmir ekibi tekrar 
liderliğe yükselebilmek ve kendi 
evindeki serisini sürdürebilmek için 
eline büyük bir fırsat geçti. 2. Lig 
Kırmızı Grupta zirvedeki takımların 
arasında puan farkının az olması 
ikinci yarının daha zorlu geçeceğini 
gösteriyor. Zorlu ikinci yarı önce-
sinde Menemen Belediye Spor yö-

netimi takıma 6 yeni transfer yaptı. 
Bugsaşspor’dan santrafor Yıldıray 
Koçal, Amedspor’dan santrafor 
Murat Yılmaz, Gençlerbirliği’nden 
sağ bek Utku Işık, Kasımpaşa’dan 
stoper Mert Kula, Pendikspor’dan 
orta saha Aytaç Deniz ve Elazı-
ğspor’dan Ömer Yıldız’ı kadrosuna 
katan Menemen Belediye Spor 
şampiyonluk yarışı için kadrosunu 
güçlendirdi.

BUCASPOR
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta bir 

diğer İzmir Temsilcisi Bucaspor 
kümede kalma mücadelesi içinde 
yer alıyor. Sezon başında verilen -3 
puan silme ceza ile karşı karşıya ka-
lan Bucaspor topladığı 20 puan ile 
14. Sırada yer alıyor. Ziraat Türkiye 
kupasında 5. Turda Süper Lig ekibi 
Sivasspor’u eleyerek adından söz 
ettiren Bucaspor, son 16 turun-
da Galatasaray ile karşı karşıya 
gelip rakibine elenmişti.  İlk yarıda 
teknik direktör konusunda sıkıntılar 
yaşayan Bucaspor sezon arasında 
genç teknik adam Aytekin Sümbül’ü 
göreve getirdi. Aytekin Sümbül 
yönetiminde ikinci yarıya başlayan 
Bucaspor, oynadığı 5 maçta 7 puan 
toplayarak düşme hattından biraz 
uzaklaşarak nefes aldı. Transfer 
yasağı olan Bucaspor transfer 
döneminde takıma gerekli takviye-
leri gerçekleştiremediği gibi takımın 
genç yıldızı Kerem Atakan Kesgin’i 
800 bin TL bonservis bedeliyle bir 
diğer İzmir temsilcisi Göztepe’ye 
sattı.

TİRE 1922
TFF 3. Lig 2. Grupta yer alan 

Tire 1922 ligde rakiplerine 2 kere 
mağlup olarak, en az mağlup olan 
takım ünvanını elinde bulunduruyor. 
Tire 1922 lige üst üstte aldığı 6 
beraberlikle lige başladı. Toplamda 
aldığı 12 beraberlikle dikkat çekiyor. 
Tire 1922 takımı topladığı 36 puan 
ile 6. Sırada Play-Off mücadele-
si içinde yer alıyor. Kendi evinde 
yenilgi yüzü görmeyen Tire 1922, 
15 bin kişilik yeni stadına kavuşarak 
gücüne güç kattı ve üst lige çıkma 
yolunda daha iddialı bir konuma 
geldi.
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Tahıllar vücudun temel enerji 
kaynağıdır. Tahıl grubunda başta 
olan ekmeğin öneminden bahse-
deceğim bugün.. Diyet yapanların 
korkulu rüyası olan ekmeklerin, biz 
diyetisyenler tarafından neden bu 
kadar önemli olduğundan da.. So-
nuçta ölçülü olarak, doğru tercihler-
le ekmeğin zararından çok yararını 
göreceğinizden emin olabilirsiniz.

Ekmek; buğday unu, maya, tuz 
ve belli oranda su ile karıştırılıp, 
yoğrulması ve hamurun belli bir 
süre fermente ettirilip pişirilmesi 
ile elde edilen ; ucuz ve kolay temin 
edilebilen, besleyici ve doyurucu 
özellikleri olan bir gıda maddesidir.

Ekmek yapımında kullanılan 
unun hammaddesi buğday ; %85 
unsu endosperm, %13 kepek ve %2 
rüşeymden oluşmuştur. Başlıca B 
grubu vitaminler, kabuk ve embriyo 
gibi tanenin dış kısımlarında yüksek 
oranda, endosperm gibi tanenin 
orta kısmında düşük miktarlarda 
bulunmaktadır. Buğday rüşeymi-
ninin, vitamin ve protein miktarı 
yüksek, amino asit dengesi iyidir. 
Bu nedenle ekmek içi ve kabuğu 
arasında besin maddesi miktarı ve 
bunların hazmedilme kabiliyetleri 
arasında fark vardır. Amino asitler 
pişme sırasında kabukta maillard 
reaksiyonuna iştirak ettikleri için 
biyolojik değerleri kayba uğrar. 

Dolayısıyla ekmek ka-
buğunun biyolojik değeri 

ekmek içininkinden daha düşüktür.
KEPEKLİ EKMEK: Buğdayın 

Öğütülmesi ile kepekle birlikte 
mineral maddeler de ayrılmaktadır. 
Kepeğin çok oluşu, beraberinde fitik 
asitin de fazla olmasına neden olur. 
Bu da insan sağlığı için önemli olan 
Ca, Fe ve Zn ‘nin kullanımını kısıtlar. 
Safrada taş oluşumunu önlediği 
bildirilmiştir. Kepek de sağlığımıza 
yararlı olan posa fazlaca bulunur. 
Ürik asit değeri yüksek bireyler veya 
böbrek hastası kişiler haricinde 
herkes kepekli ekmeği rahatlıkla 
tüketebilir.

ÇAVDAR EKMEK: Çavdar, buğ-
daydan daha koyu un verir. Kepek 
kısmı ayrılmadığında, B vitaminleri 
ve mineral maddelerce zengindir. 
Bu ekmeği tüketmek kabızlık önler, 
yetişkin şeker hastalarının kan 
şekerinin yükselmesini yavaşlatır ve 
kan kolesterolünü düşürür.

TAM TAHIL EKMEK: Besleyicilik 
ve fitokimyasal açısından zengindir. 
Enerjisi daha düşük, kan şekerini 
yükseltme eğilimi daha azdır. Posa 
içerdiği için tokluk süresini uzatır, 
insülin salınımını uyarır. Çözünür 
posa içerdiği için mide boşalma 
hızını yavaşlatır, ince bağırsaktan 
emilim yavaşlar. Bütün bunlar hem 
diyet yapanlar için olumlu etkenler-
dir, hem de enerji alımını kısıtlar.

Tam tahıl ekmek zenginleştir-
meleri ile birçok hastalığın görülme 

sıklığı azalmıştır. Bu çalışmalara 
Demir eklenmesi de dahil edilirse 
‘demir eksikliği anemisi’ görülme 
sıklığı azalabilir.

EKŞİ MAYALI EKMEK: İçeri-
sinde bakteri mantar kültürleri 
olduğundan probiyotiktir. Uzun süre 
dayanıklıdır.

YULAF VE KARABUĞDAY 
EKMEK de yine yararlı sayılacak 
ekmeklerdendir.

Sonuç olarak;
-Yukarıdaki ekmeklerden size 

uygun ölçüde tüketmek,
-Tek tip ekmek yerine belirli 

aralıklarla ekmek çeşidini değiştir-
mek,

-Mayalı ekmeği tercih etmek 
sağlığımıza yararlı olacaktır.

O nedenle;
-Kan şekeri dengeleyen,
-Posa içeren,
-Besleyici özelliği göz ardı 

edilemeyen,
-Mide boşalmasını geciktiren,
-Hormon salınımını düzenleyen,
-Uzun süre tok tutan,
-Ulaşımı, tüketilmesi kolay bu 

mucize besini hayatınızdan çıkart-
mayın!

DİYETİSYEN ASENA GÜNEŞ

Ekmeğin bir 
suçu yok!
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