
Şubat 2018                                 Fiyatı: 2 Lira                             www.izgazete.net                                       ftiy/ izgazete

İZGAZETE
İ Z M İ R ’ İ N  G A Z E T E S İ

Balbay’dan 
 Bașbakan’a
  zor soru s.5

Balbay’dan 
 Bașbakan’a
  zor soru s.5

  Sevda Erdan Kılıç:                  
   Toplumsal barıș 
    bozulmasın  s.5

DOST BULUŞMA
Bornova Belediyesi’nin sosyal sorumluluk 
projelerinden biri olan Dost Market’ten ya-
rarlanan aileler Dost Market Buluşmaları ile 
bir araya gelmeye devam ediyor.s.8

ÜMİT 
KARTAL
Beni 
Türk he-  
 kimleriyle   
  s.3

DOĞAN
BEYAZGÜL

Ümit’in
  reçetesi
      s.4

TUFAN
ȘİȘLİ
İzmir’in 
     radyasyo-
        nu ithal
           s.5

Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik 
bașlatılan ‘Zeytin dalı’ isimli operasyon 

devam ediyor.

SANATIYLA
İNSANLIĞA
DOKUNAN
ŞAİR

Vefa İstasyonu’nun 
bu ayki etkinliği 
kapsamında “Emeğin 
ve gülün şairi” Asım 
Gönen konuşuldu. 
Türkan Kültür ve Sanat 
Merkezinde düzenlenen 
etkinliğin sunumunu 
Bekir Yurdakul 
gerçekleştirdi.  Gönen 
konuşmasından Pablo 
Neruda’nın şiirlerinden 
dizeler paylaştı. 
Etkinlikte Gönen’in 
şiirleri okundu. s.10

DOST BULUŞMA

Daha az kontenjan 
DAHA ÇOK öN SEÇiM

Cumhuriyet 
Halk Partisi’nde  

tüzük 
değişikliğine 

ilişkin çalışma 
ve tartışma 

sürerken, İzmir 
milletvekilleri 
tüzüğün bir 

önceki tüzükten 
daha demokratik 

olması 
gerektiğini 
vurguladı

VEKİLLER BİREYSEL ÖNERİLERİNİ İLETTİ
 CHP, 9-10 Mart tarihleri arasında parti tüzüğünde yapacağı 

değişiklikleri görüşmek üzere 19. Olağanüstü Kurultayı toplayacak. 
Tüzükte yapılacak olan revizyon için parti örgütlerinden de görüş ve 
öneriler istendi. CHP İzmir milletvekilleri de bireysel olarak görüşle-
rini parti merkezine taslak şeklinde sundu. Tüzük değişikliğine dair 
görüşlerini açıklayan vekillerden, ön seçim vurgulu öneriler geldi.

“ÖNCEKİNDEN DAHA DEMOKRATİK...”
Cumhuriyet Halk Partisi’nin ön seçimle seçilen İzmir Mil-

letvekillerinden Ali Yiğit, Kamil Okyay Sındır, Murat Bakan ve 
Mustafa Balbay yeni yapılacak olan tüzüğün bir önceki tü-
zükten daha demokratik olması gerektiğini vurgularken, aday 
belirlenme süreçleriyle ilgili “Daha az kontenjan, daha çok ön 
seçim” istediklerini söyledi. s.4

  Bakan sordu:   
    Tasfiye planı 
     mı? s.4

CİZRE’DE BİR ALTAYLI
“Cizre’de bizim bir çay ocağımız vardı. Onu 
da Altay çay ocağı yaptım. Ondan sonra 
Cizre’de herkes Altay’ın olduğunu kavradı. 
Altay’ı da çok sevdiler.”  s.11
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YEȘİM
YAVUZER

‘Garip’
    günler
     s.6

FIRAT 
BELEN
Bir ses var
   her șeye
   karıșan 
    s.7

M. AYHAN 
KARA
Vefa istasyo- 
   nunda ine-
        cek var   
          s.10
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DİSK Genel İş 2 Nolu Șube Başkanı Arif Yıldız, taşeron işçilerinin geriye 
dönük haklarını elde edebilmesi için hukuki yollara başvurdu. Yıldız 
yaşanan bu hukuki süreçler üzerine gazetemize açıklamalarda bulundu.

DİSK Genel İş 2 Nolu Șube Başkanı Arif Yıldız, taşeron işçilerinin geriye 
dönük haklarını elde edebilmesi için hukuki yollara başvurdu. Yıldız 
yaşanan bu hukuki süreçler üzerine gazetemize açıklamalarda bulundu.

GEREKENİ
YAPACAĞIZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi 
olan İz Enerji’de çalışan Erdal Korkmaz 
tarafından 20 Temmuz 2016 tarihinde 
İzmir 5. İş Mahkemesi’ne açtığı ve Erdal 
Korkmaz haklı olduğuna karar verilen 
ilave tediye davası İzmir Bölge Adliye 
Mahkemesi 15. Hukuk dairesi işveren-
lerin karara itiraz etmesi sonucunda 
itirazları kabul ederek davayı reddetti. 
Davacı Erdal Korkmaz, işe girdiği 1 Ocak 
2011 tarihinden, 1 Aralık 2016 tarihin-
de yapılan Toplu İş Sözleşmesine kadar 
her sene alması gereken 52 günlük 
ilave tediye ödemesi yapılması gerektiği 
halde bugüne kadar bir ödeme yapılma-
dı. 6772 sayılı yasa gereğince Belediye 
İktisadi Teşekküller’inde (BİT) çalışan iş-
çiler devletin öngördüğü yıllık 52 günlük 
ilave tediye yapılması gerekiyor. İzmir 5. 
İş Mahkemesi’nde açılan davada işçiye 
bu ücretin ödenmesi kararı verildi. 
Buna rağmen Bölge Adliye Mahkemesi 
işverenlerin karara itirazları sonucunda 
açılan davanın reddine karar verdi. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nde kadrolu 
çalışan ve 4T statüsündeki işçilerin 
bu yasal haklarından yararlanabiliyor. 
Taşeron işçiler ise DİSK Genel İş İzmir 2 

Nolu Şube ve İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi arasında 1 Aralık 2016 tarihinde 
imzalanan Toplu İş Sözleşmesinden 
(TİS) sonra bu haklarını elde edebildi. 
DİSK Genel İş 2 Nolu Şube yaşanan bu 
gelişmelerden sonra taşeron işçilerinin 
geriye dönük haklarını elde edebilmesi 
için hukuki yollara başvurdu. Yaşanan 
bu hukuki süreçler üzerine DİSK Genel 
İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız 
gazetemize açıklamalarda bulundu. 

MAHKEME SÜRECİNİ ANLATTI 
10 Aralık 2015 tarihinde Bursa 

Büyükşehir Belediyesinde işten atılan 
işçilerin açmış olduğu ve kazanmış 
oldukları bir dava üzerine bu davayı 
açtıklarını söyleyen DİSK Genel İş 2 
Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız, o dö-
nemde burada ki belediye yetkilileriyle 
görüştüklerinde “Gidin davanızı açın, 
haklı olun, kazanın gelin konuşalım” 
dediklerini belirtti. Başkan Arif Yıldız 
dava sürecine ilişkin “Biz sendika ve 
şube olarak 2 temsilci üzerine 2 tane 
temsili dava açtık. İki temsilci üzerine 
20 Temmuz 2016 tarihinde dava açtık. 
15 Nisan 2017 tarihinde de İzmir 5. İş 

Mahkemesi bizim taleplerimizi haklı 
buldu. İşçilere 52 günlük ilave tediye 
talebimizi haklı buldu. Bu karardan 
sonra iş verenin itiraz süreci başladı. İş 
veren bu davayı ile ilgili Bölge İstinaf 
Mahkemesine itirazda bulundu. Bölge 
İstinaf Mahkemesi ’de 18 Ocak 2018 
tarihinde karara bağladı ve iş verenin 
taleplerini haklı gördü ve davayı bozdu. 
Bizim gerekçelerimizi reddetti. Şu anda 
dava Yargıtay aşamasına geldi. Bizde bu 
aşamada itirazlarımızı yapacağız” dedi.

 
“DEVLET İKRAMİYE TEDİYESİNİ VE 

PROMOSYON PARASINI VERMİYOR” 
İktidarın son çıkardığı 695 ve 696 Nolu 
Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) 
öve öve anlattıklarını belirten ve duru-
mu eleştiren Başkan Arif Yıldız konuyla 
ilgili şu görüşlere yer verdi: “İşte biz 
işçiye kadro verdik. Biz 450 bin kişi de-
ğil, 1 milyon 200 bin kişiye kadro verdik 
diyorlar. Bugün devlet belediye şirketle-
rine aktardığı işçilerin 4T statüsündeki 
işçiye öngördüğü 52 günlük ikramiye 
tediyesini ve promosyon parasını 
vermiyor. Madem bize kadrolu olarak 
bakıyorsun. Böyle görüyorsun. Bugün 

bizim taşeronlarda örgütlü olduğumuz 
yerlerde 4 Nisan itibari ile bu süreç ta-
mamlanacak. Bir alt taşeronda çalışan 
arkadaşlarımız, hepsi belediyenin bir 
şirketine aktarılmış olacak. Madem 
öyle onlara ve BİT’lerde çalışan 100 
bine yakın işçilere 52 günlük tediye ve 
banka promosyonlarını niye vermiyor-
sunuz. Bazı belediyeler TİS’lere koyarak 
bu haklarını aldılar. Yani bunu zorunlu 
hale getirmiyor. Belediyelere BİT’lerde 
çalışanlara banka promosyonlarını veya 
TİS’de alamadığı 52 günlük ikramiyeyi 
vereceksin demiyor. Ondan kaynaklı biz 
burada TİS sürecinde bunu kazandık. 
Zaten 60 alıyorduk, 52’yide aldık ve 112 
yaptık. Bu bahsettiğim ikramiyeleri 1 
Aralık 2016 tarihinde imzalamış oldu-
ğumuz TİS sayesinde almış olduk. Ama 
imzalamış olduğumuz TİS öncesinde 
ki geriye dönük haklarımızı talep ettik. 
Umarım Yargıtay bizi haklı görür. Geriye 
dönük haklarımızı alırız.” 

“İŞÇİNİN BİR KURUŞ DAHİ ALACAĞI 
VARSA BUNUN MÜCADELESİNİ 

VERECEĞİZ” 
İşçilerin geriye dönük hakları için ne 

gerekiyorsa yapacaklarını söyleyen 
Başkan Yıldız, davanın takipçisi olacak-
larının altını çizdi. Yıldız, sendika olarak 
bundan sonra yapacakları girişimler 
hakkında “Biz göreve geldiğimiz günden 
itibaren şunu söylüyorduk, işçinin bir 
kuruş dahi alacağı varsa kim olursa 
olsun bunun karşısında eğilip bükülme-
den bunun mücadelesini vereceğiz. Za-
ten bunu arkadaşlarımız bunu pratikte 
gördü. Geriye dönük haklarımız için ne 
gerekiyorsa, Yargıtay’ın nihai sonucu-
na göre gerekeni yapacağız. Umarım 
bu ülkenin hukuku bu davada işçinin, 
emekçinin yanında tavır alır. Maalesef 
son yaşadığımız süreçler ortada. Ka-
zanırsak da işveren verirse ek protokol 
ile almayı deneyeceğiz. Vermezse de 
bütün arkadaşlarımıza kim bunu hak 
ediyorsa geriye dönük davalarını açarak 
gerekeni yapacağız” şeklinde konuştu.

NAZMİCAN
ARSLAN

Genel İș 2 No’lu 
Șube Bașkanı 

Arif Yıldız

“DEVLET İKRAMİYE TEDİYESİNİ VE PROMOSYON PARASINI VERMİYOR” 

İŞÇİ DOSTU BAŞKAN’DAN
TüRKiYE’YE öRNEK ÇIKIŞ
Belediyelerde çalışan yüzlerce taşeron işçinin geçiş için yaptığı başvurular çeşitli 
sebeplerle reddedilirken, Seferihisar Belediyesi’nden işçileri sevindirecek haber geldi. 

CİHAN
SAMGAR

Seferihisar Belediyesi’nde çalışan 
taşeron işçilere güzel haber geldi. 
Belediye’nin resmi internet sayfa-
sından yapılan ‘Personel İlan Metni’ 
başlıklı duyuruda, ‘Kurumumuzda 
çalışan toplam 270(iki yüz yetmiş) 
kişi için tespit komisyonunca yapılan 
inceleme sonucunda herhangi bir 
sorunla karşılaşılmamıştır.’ ifadeleri 
yer aldı. Bu durumda taşeron şirket-
lerden belediyedeki şirketler bünye-
sine geçmek isteyen bütün işçilerin 
başvurusu kabul edilmiş oldu. 

“TÜRKİYE İÇİN ÖRNEKTİR” 
DİSK Genel İş 4 No’lu Şube 

Başkanı Şükret Sevgener konuyla 
ilgili gazetemize açıklamalarda bu-

lundu. Seferihisar Belediye Başkanı 
Tunç Soyer’in yaptığının Türkiye için 
örnek bir davranış olduğunu belirten 
Sevgener, “270 çalışan arkadaşın 
tamamı ön komisyondan geçti. Tüm 
bu emekçi arkadaşlarımız adına Tunç 
Başkan’a ve çalışma arkadaşlarına 
teşekkür ediyorum. Tüm ülkeye örnek 
olmasını temenni ederim.” ifadelerini 
kullandı.  

İZMİR'DE YÜZLERCE İŞÇİNİN 
BAŞVURUSU REDDEDİLDİ 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 
çalışan yaklaşık 500 işçinin başvu-
rusu ihale şartnamesinde işçi gideri 
tutarının yüzde 70’in altında kalması 
nedeniyle geri çevrildi. 

Bornova Belediyesi’nde ise top-
lamda 180 işçinin başvurusu kabul 
edilmedi. Karşıyaka Belediyesi de 
80’in üzerinde işçinin başvurusunu 
emekliliğe takıldığı gerekçesiyle geri 
çevirdi.

Seferihisar 
Belediye Bașkanı 

Tunç Soyer

Genel İș 4 No’lu 
Șube Bașkanı 

Șükret Sevgener

KESK MYK ÜYESİ ELİF ÇUHADAR VE 22 KİŞİ SERBEST

8 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir'de gözaltına alınan, KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar ve 
beraberindeki 22 kişi tutuklanmaları talebiyle sevk edildik-
leri mahkemede serbest bırakıldılar. 8 kişi ise tutuklandı.  
KESK Eş Başkanı Aysun Gezen, Eğitim Sen Başkanı Feray 
Aytekin Aydoğan, Tüm Bel Sen MYK Üyesi Satı Burunucu, 
SES Genel Merkez Yöneticisi Selma Atabey, BES Genel 
Merkez Yöneticisi Sedat Suna, Eğitim Sen Örgütlenme 
Sekreteri İsmail Sadıç, Eğitim Sen İzmir 1, 2 ve 6 Nolu Şu-
beler ile SES, BES, BTS, Tüm Bel Sen 1 ve 2 Nolu Şube Baş-
kanları ve yöneticileri duruşmayı izlemek üzere Adliyeye 
geldi.

AVUKAT HASAN HÜSEYİN EVİN: “AKLIMIN 
SINIRLARININ ZORLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Adliye önünde konuşan Avukat Hasan Hüseyin Evin “14 
gündür gözaltında olan insanlarla ilgili bütün deliller 2012-
2013’ te toplanmış. O zaman yargılananlarla ilgili Yargıtay 
demiş ki, ‘bu insanlar hakkında beraat kararı vermemiz ge-
rekir’. O zaman suç olarak nitelendirilmeyen mesele şu an 
terör örgütü üyeliği, propagandası olarak karşımızda du-
ruyor. 30 yılı aşkın avukatlık yapan bir kişi olarak aklımın 
sınırlarının zorlandığıni düşünüyorum” dedi.

S E N D İ K A2
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ÜMİT
KARTAL
umitkartal08@gmail.com 

Gazetemiz okurları hafta sonunu 
gözaltında geçirdiğimi biliyor. 
Tabi koca bir hafta sonunu 5-6 

metrekare bir alanda geçirip çıkınca, üze-
rine birkaç kelam etmek farz oldu. Nere-
den başlayıp, nereye bağlasam bilemedim, 
notlarımı buraya serpiştirdim. 

UTANDIM
Bu yazıyı yazmadan kısa süre önce 

Ahmet Şık’ın sevgili abisi Bülent Şık aradı 
ve geçmiş olsun diledi. Utandım. Kardeşi, 
403 gündür tutuklu olan Bülent Şık, be-
nim 3 günlük gözaltına alınmam sonra-
sında, ‘geçmiş olsun’ diledi. Buradan da 
ifade edeyim: “Teşekkürler Bülent abi ama 
utandım. Bizim de payımıza buncacık bir 
şey düştü. Gazetemizin 2. Yıl Buluşması’n-
da söylediğim gibi, ‘Ahmet Şık tutuklu kal-
dıkça, kendimizi özgür hissetmeyeceğiz.’ 
Bizimki bir şey mi? Teşekkürler Bülent abi. 
Vallahi utandım.” 

SEVİNDİM 
Yaptığım tek haberden ötürü, bütün bir 

hafta sonu betonda yatmak zorunda kalın-
ca, insanın aklına tüm ihtimaller gelmiyor 
değil. Ama tüm bu ‘Ne olacak acaba’ se-
ansları ‘Canımız kimseninkinden kıymetli 
değil, ne olacaksa olur’a bağlanıyor. Ne 
yalan söyleyeyim ben serbest bırakılınca 
rahatlasam da ancak ‘Türk Tabipler Birliği’ 
üyeleri de serbest bırakılınca tam anlamıy-
la sevindim. Annem, pek memnun değil 
gazeteci olmamdan. Çocukluğumdan beri 
doktor olmamı isterdi. Bu sıralar birçoğu-
muz gibi ben de hekimlik üzerine düşü-
nüyorum. Yaşamı savunuyorlar, yaşatmak 
için çalışıyorlar. Ne saygın bir meslekleri 
var. Gözaltından çıkınca anneme de takıl-
dım: “Doktor olamadım ama doktorlar-
la benzer sebeplerden gözaltına alındım 
anne. Bundan da gurur duyabilirsin” Sağ 
olsun annem, ‘onlar’ evi ararken de dik 
durdu, ben çıkıp eve geri döndükten sonra 
da: “Ne olmuş yani haber yapmışsa… Katil 
mi, hırsız mı? Ne olmuş yani savaşa hayır 
dediyse, savaş mı olsun, gençler mi ölsün?” 

SLOGAN BULDUM
Düşünmek için çok vaktim olunca ne-

zarette, slogan buldum ve çok hoşuma git-
ti: “Beni Türk hekimleri ile gözaltına alın”… 
Türk Tabipler Birliği’ne sahip çıkmak ger-
çekten çok önemli. Şimdi buradan yükleni-
yorlar, biz de buradan savunacağız yaşamı. 

BUNA GÜLDÜM 
Üniversite yıllarından ev arkadaşım, 

yoldaşım Ferhat sosyal medyada şöyle 
yazmış, çıkınca okudum ve buna çok gül-
düm: “Ümit yoldaşımı, öte kardeşimi, ben 
biraz daha iyi tanırım. Bir saatte çok iyi 
malzeme biriktirir, yermek ve düşmanın 
eksiğini hiciv etmek için. Şimdi bir hafta 
vermişler. Varsın, onlar düşünsün. Yarım 
saat yatırsanız köşe yazar. Sanırım şimdi 
öykü aşamasında. Roman olursa siz dü-
şünün. Çıkınca dinleyecek eğlenceli anılar 
var.” Vallahi Ferhat, hepsini yazarsam bu 
kez roman yazacak kadar bir süre tanırlar 
bana: ) Çok güldüm ama şimdilik altında 
ezildim : ) 

TAKILDIM 
Hadi bir tanesini anlatayım. Siz yine 

de ‘Bu hikâyedeki kişi ve kurumlar hayal 
ürünüdür’ diye bilin. Gözaltına alınıp, ev 
araması tamamlandıktan sonra Emniye-
te götürülmek üzere yola koyulduk. Tabi 
ki isim ve görev tanımı yapmayacağım. 
Hatta bu olay hangi evrede geçti onu da 
anlatmayacağım. Bu hayal ürünü malum 
şahıslar, ‘Diskolardan, barlardan’ vs konu-
şuyorlarken, biri bana “İz Gazete miydi?” 
diye sordu. “Evet” dedim. Telefonundan 
İz Gazete’ye girdi. “Cık, cık… Sizinkiler se-
nin gözaltına alınma haberini çok yanlış 
yazmış” dedi. Sanırım o an gafil avlandım. 
“Nasıl girmişler?” diye sordum. “Merak et” 
diye cevap verdi, başka bir şey söylemedi. 
Benimle dalga geçtiğini anlayamadım ilk 
başta, bir daha sordum. “Merak et, merak 
etmeni istiyorum” diye cevap verip bastı 
kahkahayı. Hiçbir şey diyemedim. Gevele-
dim. Beni ti’ye aldığını geç fark ettiğim için 
kendime kızdım içten içe, falan… Neyse, 
Pazartesi Adliye’ye getirildik. Orada onu 
gördüm. Yanına yaklaştım ve “Bizimkiler 
seni yazmış İz Gazete’ye okudun mu?” diye 
sordum. İrkildi. “Nasıl ya, ne yazmışlar?” 
diye sordu. “Merak et” dedim. “Merak et-
meni istiyorum”… Hatırladı. Çabuk anladı. 
Ama yine de içine kurt düştü. İlk fırsatta 
telefonu eline alıp tarama yaptı. O arada 
zannımca gazetemize gelen destek me-
sajlarının çokluğunu falan gördü, belki gıcık 
oldu. Öyle sanıyorum ki, bugün de bakmış-
tır gazeteye. Bu yazıyı da okuyordur belki: 
“Merak et e mi? Merak iyidir…” 

GAZETE ŞEN ŞAKRAK… 
Telefonumu aldılar. Gözaltı konusunda 

tecrübeli arkadaşlardan, aylarca telefonu-
mu geri alamayacağımı öğrenince, biraz da 
mağdur ayağına yatıp, canım anama yeni 
bir telefon aldırdım. Tabi numaralar yok. 
Arayan soranlardan, sağ olsunlar, numara-
ları teker teker kaydetmeye devam ediyo-
rum. Neyse… Her arayan soruyor tabi, “Ne 
oldu? Bir şey yaptılar mı? Nasıl geçti?” On-
larca telefon görüşmesi yapıp, her sorana 
“Sorun olmadı ya, sadece 3 gün betonda 
yattık” diye cevap verince, gazetedekilerin 
malzemesi oldum. Odamın kapısına “Ge-
nel Yayın yönetmeni, 3 gün betonda yattı” 
yazdılar. Tugay her fırsatta “Sen tabi be-
tonda yattın, sana çay falan vereyim” diye 
takılıyor. Ah bi de bu Seren Serengil mese-
lesi. O da 3 gün yatmış ya… Arayanlardan 
atıf yapan yapana… 

KAŞINDIM 
Yok ima değil, doğrudan kaşındım. 

Pirelendim. Nezarethanede battaniyeler 
var. Devletimizin değil, ‘terörist’lerin bat-
taniyesi. Gözaltına alınanlar, yakınlarının 
getirdiği battaniyeleri orada bırakmış an-
ladığım kadarıyla. Birikmiş. Doğal olarak 
çok pis kokuyordu. Hele gözaltı süreleri bu 
kadar uzun olunca, biz de kirlenip, kirimizi 
battaniyenin kirlerinin üzerine ekliyoruz. 
Battaniyeler oluyor tam bir ‘terör yuvası’… 
Şey, pire yuvası… Ama ne onunla ne onsuz. 
4-5 saat sonra herkes alışıyor. Ben de üşü-
yüp titremektense, kirlenip tüm hafta sonu 
kaşındım. Memlekette milyonlarca kişiye 
terörist muamelesi yapılınca, ‘terörist’ sa-
yısı artmış oluyor. Battaniyeler de ‘kokteyl’ 
kokuyor. 

ŞAŞIRDIM 
Şaşırmamam lazımdı ama şaşırdım. 

Nezarethaneler de ülkenin siyasi atmos-
ferine göre şekil alıyor. Mesela bu kez gör-
düm ki, her koğuşta seccade ve Kuran-ı 
Kerim var. Kitaplıkta dini kitaplar… Şöyle 
dedi gözaltındakilerden biri: “Hacım, bu na-
sıl iştir? Suriye’de ölen Müslüman, öldüren 
Müslüman. Burada gözaltına alan Müslü-
man, alınan Müslüman” Yorum yok… 

KAÇIRDIM 
Gözaltına alınmasaydım, Cumartesi 

sabah çok sevdiğim bir abimle Ankara’ya 
uçacaktım. CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nı 
izleyecektim. Akşamında Ankara’dan arka-
daşlarımla rakı içecek, sohbet edecektim. 
Epeydir, yoğun tempo ile çalışıyoruz; Ku-

rultay bahanesi ile şehir dışına çıkıp kafa 
dinleme şansımı kaçırdım. Aksi gibi, “3 
gün yattın, epey dinlenmişsindir” diyen de 
çok… ‘Senin istediğin rakı olsun, canın sağ 
olsun’ diyecek olan dostlara selam, başka 
bir bahaneye kadar çalışmaya, yorulmaya 
devam. 

TEŞEKKÜR EDERİM 
Bu yazıyı yazma sebebim aslında tam 

da burası. Yazsam uzuuuun bir liste olacak. 
Gazete ekibimiz, yazarlarımız, avukatla-
rımız, ailem; demokratik kitle örgütlerinin 
ve siyasi partilerin çok değerli temsilcileri, 
milletvekilleri, belediye başkanları, gazete-
ci dostlar, İzmir’den yeni arkadaşlar, şehir 
dışından eski dostlar, yoldaşlar… Uzuuun 
bir listeye bol bol teşekkür ederim. Sak-
layamam, gururlandım bu konuda. İnsan 
böyle zamanlarda kimin ne yaptığına is-
ter istemez bakıyor. Arayanı soranı merak 
ediyor, yeniden yeniden gözden geçiriyor 
dostlarını. Hepinize çok çok teşekkür ede-
rim. Ama en çok da, ‘Yalnız değildir’ diyerek; 
bu karanlık dönemde bile, kime yüklenir-
lerse onun için ‘Yalnız değildir’ diyeceği-
mizi, lafta değil, pratikte de gösterdiğiniz 
/ hep beraber gösterdiğimiz için teşekkür 
ederim. Müsaadenizle tek özel teşekkür 
ise, nezarethaneden arkadaşım Uğur’a… 
Sorguda “Uğur Göçmüş’ü nereden tanı-
yorsun?” diye sormuşlardı. Açıkçası gaze-
tecilik faaliyetlerimle sınırlı bir tanışıklığım 
vardı. Ama bu gözaltı vesile ile tanıştım. O 
olmasa, daha zor olurdu her şey nezaret-
hanede… 

GAZETECİYİM
İnsanlığın en güzel değerlerinin öcü 

gibi gösterildiği; mesela savaşın kutsanıp, 
barışın düşman ilan edildiği bu dönemde, 
işin ucu bizim gibi küçük bir yerel gazeteye 
kadar geldiyse; demek ki gerçekten ciddi-
ler. Biz de ciddiyiz. Ben küçük ama onurlu 
bir gazetedeyim, gazeteciyim. Karıncanın 
söylediği gibi, ateşi söndüremem belki ama 
tarafım belli olur.  Suçum budur: Taraflıyım 
ve gazeteciyim. Dilerim gazeteci kalırım. 
Eminim taraflı kalacağım… Belki içeride, 
belki de dışarıda; özgürdüm, özgür olaca-
ğım.

BENİ TÜRK HEKİMLERİ İLE GÖZALTINA ALIN

‘REÇETE’DEN 
GÖZALTI

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal internet sitemizde 
yayınlanan ‘Tayyip Erdoğan’ın reçetesini yazdılar... Cumhurbașkanı 
gerçekten hasta mı?’ başlıklı haberden ötürü, 2 Șubat’ta gözaltına 

alındı. Kartal, yapılan girişimler sonucu 5 Șubat’ta serbest bırakıldı.
Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni 

Ümit Kartal, Halkevleri İzmir Şubesi’nin, 
Türk Tabipler Birliği Merkez Komite üyele-
rinin gözaltına alınmasını eleştiren ironik 
‘reçete’sini haberleştirdiği için 2 Şubat’ta 
gözaltına alındı. 5 Şubat’ta savcıya ifade 
veren Kartal, mahkemeye sevk edilmeden 
serbest bırakıldı.

Kartal ile birlikte Halkevleri İzmir Şube 
Başkanı Nizamettin Kılıç ve Genel Yöne-
tim Kurulu üyesi Uğur Göçmüş de gözal-
tına alınıp serbest bırakıldı. 

NE OLMUŞTU?
AKP’nin Suriye’nin Afrin bölgesine 

yönelik başlattığı askeri operasyona kar-
şı ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ diye-
rek bildiri yayınlayan Türk Tabipler Birliği, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘terör 
sevici’ olarak ilan edilmiş ve hedef göste-
rilmişti. Sonrasında ise TTB Merkez Kon-
seyi’ne yönelik operasyon düzenlenmiş, 
tüm merkez yöneticileri gözaltına alın-
mıştı. 

‘Savaşa hayır’ diyen doktorların gö-
zaltına alınmasına toplumun farklı kesim-
lerinden tepki gelmiş, ‘TTB yalnız değildir’ 
açıklamaları yapılmıştı. İzmir’de ise Hal-
kevleri üyeleri sosyal medyadan bir reçe-
te yayınlayarak TTB operasyonuna tepki 
göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘has-
ta’ olarak gösterildiği reçetenin doktor 
kısmında ‘TTB’, tanı kısmında ise ‘Savaş 
sendromu’ yazıyor. “Barış isteyen hekimi-

me dokunma. Unutma, TTB yalnız değil-
dir” sözleri ile biten reçetenin tavsiye kıs-
mında ise “Savaşla baş etmenin yolu, adil, 
demokratik, eşitlikçi özgür ve barışçıl bir 
yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır” 
ifadeleri yer alıyor. 

GAZETEMİZE DESTEK
Yayın yönetmenimizin; İçişleri Bakan-

lığı’nın kamu yararına çalışan kurumlar 
listesinde yer alan Halkevleri’nin resmi 
sosyal medya hesabından yaptığı bir pay-
laşımı haberleştirmesi nedeniyle gözaltı-
na alınmasına bir çok çevreden tepki geldi. 
Özellikle sosyal medyada yürütülen “Ümit 
Kartal yalnız değildir” kampanyası ciddi 
bir etki yarattı. Kartal, 7 günlük gözaltı sü-
resi dolmadan serbest bırakıldı. 

Halkevleri İzmir Șubesi’nin sosyal medyadan paylaștığı ironik ‘reçete’
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İZGAZETE izmir’in gazetesi

Balbay, Yıldırım’a ‘Ege’nin Uludağ’ını sordu

TASFİYE 
PLANI 
MI?

Daha az kontenjan
DAHA ÇOK ÖN SEÇİM

TASFİYE 
PLANI 
MI?

Ümit’in reçetesi
Gazetecilik kutsal bir 

meslek… Yıllarca top-
lumun siyasetine, kültürüne, 
eğitimine yol veren gazeteci-
ler değil mi? Yalnız bu kutsal 
meslekte kalemini satmamak, 
diye bir şey de var. Satarsan 
tüyü bitmemiş yetimin hakkını 
yemenin vicdan azabı yıllarca 
sürer bu meslekte. Bir de en 
güzeli şeffaf bir pencereden 
bakıp akşam yastığa başını ra-
hat koymak… 

Gazetecilik gönül işi… Bir 
cep telefonu kamerasıyla baş-
layıp gazeteciliği zirveye taşı-
mak için elbette ki demirden bir 
yüreğe sahip olmak gerekiyor. 
Zamanla bu yürek insanları fet-
hediyor ve bir hayli yüreğe ula-
şıyor. İz Gazete’den bahsediyo-
rum. Binlerce okurun kalbine 
inmiş ve beğenisi kazanmış bir 
gazetenin genel yayın yönet-
meni bir gün gözaltına alınıyor, 
yayınlanan bir haberden dolayı. 

Düşündüm; buna ne yazılır 
diye bulmaya çalıştım: Gaze-
teciler bu duruma ne yazabilir, 
her şey yasaklıyken? O yasak 
bu yasak. Mesela Kanada’da, 
Norveç’te gazeteciler neleri ya-
zıyorlar acaba?! Ülkenin günde-
mi dâhil ülkede olanları yazmak 
yasak mı bu ülkelerde? Biz ne 
yazacağız peki! 

Genel yayın yönetmenimiz 
Ümit Kartal’ın üç günü: Geçtiği-
miz perşembe gazetemiz genel 
yayın yönetmeni Ümit’i aradım,  
CHP’nin 36. Kurultayına katıl-
mak için. Ben cumadan o cu-
martesi sabah Ankara’da olmak 
üzere anlaştık. Cuma akşamüs-
tü Ümit’i yeniden aradım, eksik 

var mı diye. Ümit, 30 saniye 
sonra ‘abi, kapat, seni arayaca-
ğım’ dedi. Sesinde bir tuhaflık 
vardı. Yoğunlar, diye düşündüm. 
Yaklaşık on dakika sonra gaze-
tenin haber sitesinde genel ya-
yın yönetmenimiz gözaltında, 
haberini okudum. 

Hemen kötü düşünmeden; 
Ümit, iyi gazetecidir, Ankara 
soğuk, Ümit’i vazgeçirmeye-
ceklerini anlamışlar. Oralarda 
hasta olmasın diye alıkoymuş-
lar. Oysa soğuktan en çok etki-
lenen bendim. Ne yapacaksın, 
adam genel yayın yönetmeni. 
Tabi ki onu düşüneceklerdir. Bi-
raz üzüldüm. Buruk bir şekilde 
yola koyuldum. Kim bilir adam 
nasıl keyif çatıyor? Bense yolla-
ra düşmüşüm 576 km. yolu te-
piyorum, kurultaya gitmek için. 
Genel yayın yönetmeni ne ka-
dar şanslı! Bütün işi muhabirler 
yapar, kaymağı genel yayın yö-
netmeni yiyor. 

Kafamda deli sorular. Ne 
yazılabilir? Seren Serengil, kı-
yamam üç gün mahpusluk ya-
tacak. Ümit reçete yazıyor. Hem 
de Türk Tabipler Birliği ve Afrin 
ile ilgili… Dil sürçmüştür. Aferin 
Seren’e yazacakmış, dil sürç-
mesi olmuş. 

Neyse Seren çıkınca Ümit’i 
de salıverdiler. Adam bir anda 
Seren’in sayesinde meşhur 
oldu. Çıkınca aradım. Konuşma-
sında duymadığım magazinsel 
kelimeler… Ne oluyor, diye dü-
şünürken Seren geldi aklıma. 
Ümit o gün karar vermiş, gülen 
Türkiye‘yi yazacağım diye. 

Gelmiş geçmiş olsun, anısı 
kalsın.

Çevre ve Șehircilik Bakanı’na Karabağlar’ı sordu

Bakanlar Kurulu’nun 
2012 yılındaki 
kararıyla, herhangi 
bir bilimsel çalışma 
olmadan riskli alan ilan 
edilen İzmir’in Karabağlar 
ilçesindeki Cennetçeşme, Limontepe ve 
Uzundere mahallelerinde yer alan 540 
hektarlık alan ve 16 mahalleyi kapsayan 
kentsel dönüşüm çalışmaları halkın açmış 
olduğu davalara rağmen devam ediyor.

Parti örgütlerinde tüzük değişikliğine ilişkin çalışma sürerken, İzmir 
milletvekilleri daha az kontenjan daha çok ön seçim vurgusu yaptı.

Karabağlar ilçesinde halkın itirazlarına 
rağmen yükselen rezerv kentsel dönüşüm 
konutlarını yapan şirket, konutların ilk eta-
bını ‘lüks konut’ olarak satışa çıkardı. 

Şirket, konutlar için 400 bin liraya va-
ran fiyatlar isterken; Karabağlar halkı, böl-
gede yaşayan ailelerin bu fiyatlardaki lüks 
konutlara geçmesinin mümkün olmadığını 
ifade ederek ‘Bu nasıl kentsel dönüşüm?’ 

diye sordu. Karabağlarlılar, düzenlemeden 
kaynaklı hak mağduriyeti yaşayanların 
tapu sorununun çözülmemesi durumunda 
ise haklarını arayacaklarını ifade etti. Ko-
nuyu TBMM gündemine taşıyan Cumhu-
riyet Halk Partisi Milletvekili Murat Bakan, 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özha-
seki tarafından yanıtlanması istemiyle ya-
zılı soru önergesi verdi. 

Bahsi geçen projelerin bitiminde iddia 
edildiği gibi hak sahibi Karabağlar halkının 
bölgeden tasfiyesi mi planlanmaktadır? 

Bakanlığınız buradaki hak sahiplerinin 
haklarını korumak ve gözetmek adına ted-
bir almış mıdır?  Satışa çıkmış konutların 
bölge halkının gelir düzeyine uygun bir fi-
yata çekilmesi için inşaat şirketine Bakanlık 
tarafından tavsiyede bulunulmuş mudur?

doganbeyazgul@tepas.com

DOĞAN 
BEYAZGÜL

CHP İzmir 
Milletvekili 

Murat Bakan

UMUT KARAKOYUN - CHP, 9-10 Mart 
tarihleri arasında parti tüzüğünde yapacağı 
değişiklikleri görüşmek üzere 19. Olağanüstü 
Kurultayı toplayacak. Tüzükte yapılacak olan 
revizyon için parti örgütlerinden de görüş ve 
öneriler istendi. CHP İzmir il örgütü, ilçe baş-
kanlıklarına yazı göndererek 23 Şubat Cuma 
gününe kadar görüş ve önerilerin İl Tüzük Ko-
misyonu’na yazılı olarak bildirilmesini istedi. 

CHP İzmir milletvekilleri de bireysel ola-
rak görüşlerini parti merkezine taslak şeklin-
de sundu. Tüzük değişikliğine dair görüşlerini 
açıklayan vekillerden, ilginç öneriler de geldi. 

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, 
tüzüğün, siyasi partilerin anayasası olduğu-
nu belirterek, yapılacak revizyonun önemine 
dikkat çekti. Siyasi partileri hedefe götüren, 
üyelerinden genel başkanına kadar hepsini 
bir arada tutan etkenin parti tüzüğü oldu-
ğunu kaydeden Balbay, CHP’nin şu anda çok 
önemli bir iç düzenleme için adım attığını 
vurgulayarak, bu adımın kapalı kapılar arka-
sında olmaması gerektiğini söyledi.

‘ÜYEYE SAYGISIZLIK OLUR’
 Balbay, "Tüzük, mevcut halinden daha 

ileri ve demokratik bir içeriğe sahip olmalı. Bu 
tüzük kurultayının hemen arkasından güçlü 
bir program kurultayı gerekiyor. Her şeyden 
önce üyeye güvenerek ön seçimi güçlendir-
mek gerekiyor. Eğer buna halel getirecek 
adımlar atılırsa bu üyeye saygısızlık olur. Na-
sıl ki bir iktidar halkına saygısızlık edemezse, 
halka rağmen 'ülkeyi yöneteceğim' demeye 
kalkarak yanlış yapmış olursa,  aynı durum 

siyasi partiler için de geçerlidir" dedi. 

SORUMLU ÜYE VURGUSU 
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da 

tüzük değişikliğine dair görüşlerini paylaştı. 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partinin genel baş-
kanı olduğu tarihten bugüne kadar tüzük ku-
rultaylarında hep ileriye dönük gelişmelerin 
yaşandığını savunan Murat Bakan, parti içe-
risinde demokrasiyi güçlendiren değişiklikle-
rin olduğunu belirtti. Daha önce genel başkan 
adaylığı için yüzde 20 imza toplanması gere-
kirken şimdi bu rakamın yüzde 10’a düşürül-
düğünü anımsatan Bakan, şunları söyledi: 

"Genel başkan adayı olmanın imza top-
lama bakımından daha da kolaylaştırılması 
gerektiğini düşünüyorum. TBMM seçimle-
rinde ön seçim kuraldır, bunun korunacağını 
düşünüyorum. Partimizin önümüzdeki sü-
reçte önünü açacak, çağa uygun, teknolojiye 
uygun bir takım düzenlemelerin yapılması 
gerekiyor. Aidat ve eğitim gibi sorumlulukla-
rı yerine getiren üyeler ile getirmeyen üyeler 
konusunda ayrıma gidecek bir tüzük çalış-
ması yapılacağını kanaatindeyim." 

YİĞİT’TEN KONTENJAN TEMENNİSİ:
“ÖNCEKİNE GÖRE DAHA DEMOKRATİK”

CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit ise ülkenin 
şartlarına uygun geleceği kucaklayacak bir 
tüzük çalışmasının yapılacağına inandığını 
ifade ederek, çok demokratik bir tüzük olaca-
ğını düşündüğünü söyledi. 

Hem ülke hem de parti içerisinde de-
mokrasiyi sağlayacak bir çalışma için adım 

atıldığını vurgulayan Ali Yiğit, eleştiri konusu 
olan milletvekili kontenjanlarına için şunla-
rı söyledi: "Bana göre geleceğin tüzüğünü 
hazırlayacağız. Bu gelecekte bize ve ülkeye 
cevap verecek. Bir önceki tüzüğe göre daha 
demokratik bir tüzük olacağına inanıyorum. 
Daha az kontenjana yer veren, daha çok ön 
seçime yer veren bir düzenleme yapılacağı-
nı umuyoruz. Üyenin en demokratik şekilde 
seçeceği milletvekili ve belediye başkanları 
olacağına inanıyorum." 

‘ADAY KRİTERLERİ ÖNEMLİ’ 
CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sın-

dır da, aday belirleme süreçlerinde, adayların 
taşıması gereken kriterlere dikkat çekti. Parti 
yönetiminin ihtiyaç duyacağı kadar konten-
jan adayın olması gerektiğine değinen Sındır, 
"Aday belirleme süreçlerinde, adayın seçim 
çevresini tanıyor olması, görev yapacağı se-
çim çevresinde toplumsal ve kurumsal iliş-
kilerinin var olması önemli bir kriter olmalı" 
dedi. 

Esas olanın tüzüğün partinin işlerliğini, 
demokrasiyi ve demokratik süreçleri suiisti-
malini önleyecek düzenlemeler içermesi ge-
rektiğine değinen Kamil Okyay Sındır, "Tüzük 
daha özgürlükçü, daha demokratik olmalı. 
Üyelerin faaliyetlerini teşvik edecek, aktif 
olan üyenin seçme ve seçilme süreçlerinde-
ki avantajlarını ortaya çıkaran bir takım dü-
zenlemeler gerekiyor. Tüzük, hukuk normlar 
hiyerarşisinde kanunlardan sonra gelir. Siyasi 
partiler kanunun hükümlerine aykırı bir tüzük 
düzenlemesi olamaz" dedi. DHA

CHP İzmir 
Milletvekili

Ali Yiğit

CHP İzmir 
Milletvekili

Kamil Okyay Sındır
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İZGAZETE izmir’in gazetesi

BAȘBAKAN’A
ZOR SORU!

Balbay, Yıldırım’a ‘Ege’nin Uludağ’ını sordu

“İzmir’e destek olunmaması değişmez 
politikanız mı? Partizanca yönetim 
anlayışına ne zaman son vereceksiniz?”

tufantufanege@gmail.com 

TUFAN ȘİȘLİ

İzmir’in 
radyasyonu 

ithal çıktı
Gaziemir’deki radyas-

yonlu alanın tespi-
ti 2007 yılında Türkiye Atom 
Enerji Kurumu tarafından yapıl-
mış. Raporlara göre, radyasyon, 
atık ürün kullanan fabrikanın, 
nükleer santrallerde kullanılan 
çubukları eritmesi sonucunda 
ortaya çıkmış. Türkiye’de faa-
liyette bulunan bir nükleer re-
aktör bulunmadığına göre, bu 
nükleer çubukların dışarıdan 
gelmiş olması gerekiyor. An-
cak burada da bir mantıksızlık 
var. Atık aküleri toplayıp geri 
dönüştüren ve buradan kurşun 
elde eden fabrika, neden nük-
leer çubuk eritmeye kalkışsın? 
Kurşunun, radyoaktif madde-
leri absorbe etme özelliği oldu-
ğu biliniyor. Arada bir bağlantı 
olabilir mi? Firma, zaten boşal-
tacağı bir alanı, nükleer çöplük 
olarak kullanıp, bunun karşılı-
ğında, bir devletten, çok büyük 
paralar almış olabilir mi? 

Akla en yakın gelen ola-
sılık, fabrika alanını terk etme 
kararını alan firmanın bu araziyi 
nükleer çöplüğe çevirerek, bir 
devletten büyük para almış ol-
masıdır. Böylesi bir anlaşmayı, 
bu çaptaki bir firmanın yapmış 
olması düşünülemez. İşin için-
de daha büyük işletmelerin ve 
devlet erkânının bulunması ola-
sıdır. 2007 yılında tespiti yapı-
lan radyasyon için, ilgili bakanlık 
yetkililerinin, İBB’nin, Kayma-
kamlığın, Valiliğin parmağını 
kıpırdatmamış olmasının bir 
nedeni olsa gerekir. 

Aslan Avcı Döküm Sana-
yi ve Tic. A.Ş isimli firma, 60 
yıl boyunca, hurda aküleri geri 
dönüştürerek kurşun üretimi 
yaptı. Yönetmeliğe göre, hur-
daya çıkan akülerin üç tanesin-
den fazlasını, üst üste koymak 
yasakken, binlerce ton akünün 
akibetini hiç bir kurum sorma-
mış. Ülkemizdeki yıllık hurda 
akü miktarının 80 bin adet ol-
duğu düşünülürse, facianın bo-
yutu daha iyi anlaşılır. Dönüş-
türülen akülerin içinde siyanür 
bulunması ise açık alana gö-
mülen materyalin, sızıntı ve gaz 
olarak çevreye vereceği ölümcül 
zararlardan biridir. 

TAEK 3 Nisan 2007 de, 
radyasyonlu atığın bu alanda 
gömülü olduğunu tespit etti. 17 
Haziran 2008 de Çevre ve Or-
man Müdürlüğü, sadece bir de-
poda, 200 ton atık bulunduğunu 
rapora yazdı. Temmuz 2008 de 
yapılan çalışmada 180 ton atık 
daha bulundu. Bunun üzerine 
TAEK, firma yetkililerine bildi-
rimde bulunarak, alanın karan-
tinaya alınmasını istedi. Alana 
gelip giden heyetler 2009 yılına 
kadar yazışmalarla oyalandı. 
Halk sağlığını korumak için, hiç 
bir önlem alınmadığı gibi firma 
için de bir işlem yapılmadı. Fir-

ma içinde yapılan yazışmalarda, 
radyasyonlu atıktan kurtulma 
çaresi arandığı ancak 12 mil-
yonluk bir maliyetle karşılaşı-
lınca adım atılmadığı sonradan 
anlaşıldı. 

İşletme belgelerine ba-
kıldığında, incelenmek üzere 
TAEK e bağlı CNAM’ a numune 
yollandığı görüldü.. İnceleme 
sonucunda, atık sorunu değil, 
radyasyon kaynağı olduğu so-
nucuna ulaşıldığı ortaya çıktı. 
‘Europium 152’ olarak bilinen 
maddenin, sadece nükleer 
santrallerde kullanılan çubuk-
larda bulunduğu raporda yer 
almış. 

Devlet kurumlarının aldı-
ğı tek önlem, arazinin etrafını 
tel ile çevirmek olmuş. Yayılan 
radyasyonun, normalin 219 katı 
fazla olduğu ölçümünü yapan 
kurumlar ise kendi sorumluluk-
larını üstlenmiyor. 

2012 de, olayın basına 
yansıması ile birlikte, çevre ör-
gütlerinin çabaları sonucunda 
adım atılmak zorunda kalınsa 
da, nükleer çöplüğün temizlen-
mesine ilişkin ÇED raporu sivil 
toplum kuruluşlarından kaçırı-
larak onaylandı. EGEÇEP konu-
yu yakından takip eden bir çev-
re kuruluşu. Ancak onun tüm 
çabaları da, bugün yapılacak 
olanların çevreye vereceği za-
rarı önlemeye yönelik. Nükleer 
çöplüğün nasıl oluşturulduğu, 
işin içinde, gerçekte, kimlerin 
ve hangi kurumların yer aldığı, 
hangi devletlerin ilintili olduğu 
gizli kalmaya devam ediyor. Son 
yapılan çalışmalarda, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’ndan 
Dr. Ahmet Soysal’ın açıklama-
ları dikkat çekti. Yard. Doç. Dr. 
Enver Yaser Küçükgül ise, rad-
yoaktif kalıntı içeren kimi kutu-
ların üstünde, uranyum kodları 
bulunduğunu, bu kutuların ha-
len depolama alnında olduğunu 
açıklamıştı. Böylesi bir bulgu-
nun, araştırmayı işin kaynağına 
kadar götürmesi mümkündür. 
Kaynağına ulaşılmak istenirse, 
yapılması gerekenler ortadadır. 

Fabrikada çalışan işçilerin 
akibeti ile ilgili bir araştırma ya-
pılması gerekir. Uzun yıllar bo-
yunca, radyasyona maruz ka-
lan işçilerin ve ailelerinin sağlık 
kontrolleri yapılmalı sonuçları 
açıklanmalıdır. Radyoaktif çöp-
lüğün etrafındaki yerleşim bi-
rimlerinde yaşayanlar da sağlık 
taramasından geçirilmelidir. Bu 
konu ile ilgili olarak yapılacak 
tüm giderlerin, işletme sahiple-
rinden tahsili gerekir. 

Yararlanılan kaynaklar: 
- Radikal - İlk Nükleer Çöp-

lük İzmir’ de çıktı - 03.12.2012 - 
T24 - İzmir’in göbeğinde 

219 kat radyasyon - 10.02.2018

BAȘBAKAN’A
ZOR SORU!

Balbay, Yıldırım’a ‘Ege’nin Uludağ’ını sordu

“İzmir’e destek olunmaması değişmez 

anlayışına ne zaman son vereceksiniz?”
CHP İzmir Milletveki-

li Mustafa Ali Balbay “Ege’nin 
Uludağ’ı” olarak adlandırılan 
Ödemiş Bozdağ’a yakın ma-
hallelerin yaşadığı ekonomik 
mağduriyetleri Meclis günde-
mine taşıdı. Başbakan Yıldırım 
tarafından yazılı olarak yanıt-
lanmasını istediği önergesinde 
Balbay, “Ödemiş Bozdağ, Tekke 
ve Ovacık mahallelerinin Mani-
sa’ya bağlanmak istemeleri sizi 
rahatsız etmedi mi? Partizanca 
yönetim anlayışına ne zaman 
son vereceksiniz?” diye sordu.

Ödemiş’te artan işsizlik ve 
geçim kaynaklarının azalma-
sına feryat eden yerel yöneti-
cilere iktidarın kulak vermesini 
isteyen Balbay, ”insanlarımız 
Ödemiş merkeze göç etmeye 
başladılar. Köylüler yazın ta-
rımla uğraşarak, kışın da Boz-
dağ’a gelen yerli turistlere hiz-
met ederek gelir sağlamakta 
idi. Ancak son yıllarda hem 
köylülerin hem bölgedeki esna-
fın gelirlerinde müthiş azalma 
oldu. Bu duruma muhtarları-
mız, Bozdağ Kayak Tesislerinin 
faal olmamasını, kar turizmi 
için çevre il ve ilçelerden gelen 
konukların tesislere girmeden 
geri dönmek zorunda kalmala-
rını ve köy yollarının bakımsız-
lığını sebep olarak sıralamakta.  
İktidar bizim İzmir’den 10 alıyor 

2 veriyorsunuz şikâyetimize 
daha fazla duyarsız kalamaz. 
Gördüğümüz İzmir’in kırsal 
kesimlerine bu 2’den de giden 
bir şey yok. Aksine geçtiğimiz 
haftalarda yapılması gereken 
geleneksel Bozdağ Dağcılık 
Festivali’ne de izin verilmeye-
rek yöre halkı daha fazla mağ-
dur edilmiş, adeta cezalandırıl-
mıştır. Bu tutum böyle gitmez, 
gidemez” diye konuştu. Balbay 
yöre muhtarlarının kamuoyuna 
duyurdukları tespitleri hatırla-
tarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“2017 yılında yaklaşık 
300 aile Ödemiş’e göç etmiş. 
Temel şikayet devlet kurum-
larından yeterince hizmet 
alamamak. Oluşan kanı İz-
mir’e bağlı yerleşim yerleri 
olmaları. Çözümü de Mani-
sa’ya bağlanmakta görüyorlar. 

Bu sonuç AKP politika-
larının iflasının bir başka so-
mut örneğidir. İktidar bu tu-
tum ve davranışı terk etmek 
zorunda. Dünya kenti İzmir’i 
merkezi ve çevre ilçeleri ile 
bu duygu ve düşünceye itme 
utancı onlara yetmeli.” Balbay 
Başbakan Binali Yıldırım’dan 
şu sorularına yanıt istedi:

-Egenin İncisi İzmir’e 
gerekli desteğin verilme-
mesi iktidarın temel ve de-
ğişmez politikası mı? Parti-

zanca yönetim anlayışınıza 
ne zaman son vereceksiniz?

-Bozdağ Kayak Te-
sisleri neden kapa-
lı tutulmakta? Yöre halkının 
geçim kaynaklarını zenginleş-
tirmek için hükümetiniz han-
gi çalışmaları yürütmektedir?

-Tarım ve doğa zen-
ginliğini kullanmak isteyen 
Bozdağ, Tekke ve Ovacık 
mahallelerinin ekonomik za-

rarına yol açan bu tasarruf-
ları kim/kimler istemektedir?

-Yörenin ulaşım, alt 
yapı, tarımsal ve sportif ge-
lişimi için ilgili bakanlıkla-
ra talimatınız olacak mı?

-Çareyi Manisa’ya bağ-
lanmakta gören mahallele-
rin bu düşüncesi İzmir mil-
letvekili ve Başbakan olarak 
sizi rahatsız etmiyor mu?

CHP İzmir 
Milletvekili 

Mustafa Balbay

TOPLUMSAL
BARIŞI 
BOZMASIN
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CHP’li Sevda Erdan Kılıç 
taşeron olarak çalışan 

hükümlülerle ilgili düzenlemenin 
gözden geçirilmesini istedi. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Parti Meclisi (PM) Üyesi Avu-
kat Sevda Erdan Kılıç taşeron 
işçilerin kadroya alınması ko-
nusunda açıklama yaptı. Daha 
önce yayınlanan 696 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararna-
me’de belirtilen maddelerin 
yeniden düzenlenmesi gerek-
tiğini söyleyen Avukat Kılıç, 
taşeron işçilerin kadroya alına-
bilmeleri için 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 48. 
Maddesinde yer alan şartla-
rın gözden geçirilmesini istedi. 

Av. Sevda Erdan Kılıç şun-
ları söyledi: “Taşeron işçilerin 

kadroya alınması konusunda 
birçok madde var. Bu mad-
delerden birisi de işçinin Türk 
Ceza Kanunu’nda sınıflandırı-
lan her hangi bir suçtan dola-
yı bir yıl ya da daha fazla ceza 
alması. Kamu kurumlarında 
birçok yerde binlerce hüküm-
lü çalışıyor. Geçmiş zamanda 
suça karışmış, şimdi toplumun 
içinde, ekmeğini kazanan in-
sanlar bulunuyor. Belediyeler 
başta olmak üzere birçok yerde 
bu kişiler sorunsuz, tartışma-
sız bir şekilde istihdam ediliyor. 
Yeni düzenlemeye göre, güveni 
kötüye kullanma, hırsızlık ya da 

borçlar nedeniyle iflas gibi adi 
suçlardan ceza almış kişiler de 
kadroya geçemeyecek. Sadece 
İzmir’de belediyelerde çalışan 
2 bin 500 işçi kadroya alına-
mayacağı için kapının önüne 
konulacak. Bu konuda acilen bir 
düzenleme yapılmalıdır.  Terör 
ve devletin bütünlüğüne karşı 
işlenen suçlar ile adi suç dedi-
ğimiz suç türleri birbirinden ay-
rılmalıdır. Genelleme yaparak 
bir sonuca ulaşılamaz. İnsanlar 
geçmişte suça karışmış, ceza-
sını çekmiş ya da pişman olmuş 
olabilir. Bu kişileri topluma ka-
zandırıp onlara gereken deste-

ği vermezsek toplumsal barışa 
zarar vermiş oluruz. Acilen bu 
konuda düzenleme yapılarak 
çalışanlarımızın yaşadığı kafa 
karışıklığı giderilmelidir. Hükü-
metin yapması gereken seçim 
atmosferinde binlerce işçiye 
önce eşeğini kaybettirip son-
ra buldurmak değildir. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
başta olmak üzere ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarının yet-
kilileri herkesten çok bu duru-
mun değiştirilmemesi halinde 
topluma zarar vereceğini de 
bilmektedir. O halde gereken 
neyse kısa sürede yapılmalıdır”

CHP Parti Meclisi
üyesi Sevda
Erdan Kılıç
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İZGAZETE izmir’in gazetesi

‘Garip’ günler
Ziyadesiyle ‘garip’ günler 

geçiriyoruz… Telefon-
larımızı dinleyen devlet, ‘Kent 
Konseyi’ni ‘KCK Konseyi’ diye 
anlıyor, bunu “KCK yapılan-
ması altındaki bir örgüt” sanıp 
İzmir Kent Konseyi Kadın Mec-
lisi Başkanı’nı gözaltına alıyor. 
Yanlışlık olduğunu anlatmaya 
çalışıyorlar, bu sefer yüce ve 
bağımsız yargımızın kıymetli 
temsilcisi ‘İzmir Kent Konseyi 
Kadın Meclisi Başkanı’ sıfatının 
RESMİ bir SIFAT olup olma-
dığının KANITINI istiyor. Kent 
Konseyi’nden geliyorlar, RESMİ 
evrakları getiriyorlar falan da 
İzmir Kent Konseyi Kadın Mec-
lisi Başkanı Kızbes Aydın’ı -lüt-
fen- serbest bırakıyorlar. 

MEB, Akhisar Eğitim Sen 
Temsilciliğine gönderdiği RES-
Mİ yazıda ‘Çevreci Afacanlar’ 
adlı tiyatro eserini ‘sakıncalı’ 
bulduğunu şu şekilde ifade etti: 
“Ülkemizin içinden geçtiği bu 
hassas dönemde SAVAŞ KAR-
ŞITLIĞI gibi siyasal söylemlerin 
çocuklarımıza sunulmasının 
SAKINCALI olduğuna karar ve-
rildiğinden...” 

‘Güvenli İnternet Günü’ 
programında konuşma yapan 
Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, 
sözünü kesen ROBOT’a çattı, 
“Robotun kafası karıştı. Robotu 
kim kontrol ediyorsa gereğini 
yapın lütfen” dedi. Türkiye’de 
satışa sunulan, Çinli bir firma 
tarafından geliştirilen ve ken-
di yazılım platformu bulunan 
‘Sanbot’ adlı Robot, Bakan’ın 
‘uyarısı’ üzerine uzaktan kont-
rol edilerek sahneden uzaklaş-
tırıldı. 

Buraya kadar bir şey de-
meyelim hadi… Sonrasında 
Kanal D Haber, gazetecilik ref-
leksi ile gerçek bir haberciliğe 
imza attı ve Bakan’ın sözünü 
kesen o Robot’u buldu! Bul-
makla kalmadı, Robot’a özür 
diletti! Haberde, “Ben çok akıllı 
bir robotum, bana istediğini so-
rabilirsin” diyen robot, ‘Bakan’ın 
sözünü neden kestin’ sorusuna 
“Yanlışlıkla oldu, çok üzgünüm” 
diye cevap verdi. 

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

Bu arada aynı Bakan, yakın 
zamanda TBMM’de görüşü-
lecek olan torba yasa içindeki 
internete RTÜRK denetimi (yani 
‘internet sansürü’) konusunda 
“Sansür yok, sınırlama var” de-
mişti. 

Saray’ın haber ajansı Ana-
dolu Ajansı’nın İstanbul’daki 
ulaşım zammını ‘İstanbul’da 
ulaşım ücretlerine güncelleme’, 
İzmir’deki ulaşım zammını ise 
‘İzmir’de ulaşıma zam’ başlığıy-
la vermesi gibi. 

AKP Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Gazeteci Deniz Yücel 
için “Bu adam terörist, gazeteci 
değil ve Alman yönetimi ne ya-
zık ki, benim bakanlarımı böyle 
bir teröristle aynı teraziye otur-
tuyor. 

Sıkıntı burada. Almanya 
Başbakanı Angela Merkel, bana 
‘Serbest bırakırsanız memnun 
oluruz’ dedi. Dedim ki o gaze-
teci değil terörist. Deniz Yücel 
bir ay Almanya Başkonsolos-
luğu’nda saklandı. Bu adam te-
rörist, 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 
gazetecinin’ serbest bırakılma 
ümidini içinde taşıyor olma ha-
kikati bir yana, Başbakan’ın bu 
samimi(!) ümidi ‘yerli ve millili-

ğe’ dahil mi? 
Polisin attığı gaz fişeğiyle 

14 yaşında vurulup 15’inde 16 
kilo yaşamını yitiren Berkin El-
van’ın annesi (AKP Genel Baş-
kanı’nın meydanlarda yuhalat-
tığı) Gülsüm Elvan’ı işaret edip 
gözaltına aldıran ve kolunun 
kırılmasına sebep olan; tiyatro-
nun kapısına barikat kurdurup 
‘devlet memurunu ifşa ediyor-
sun, seni dava edeceğim, bak 
gözaltına aldırırım’ diye oyuncu 
Barış Atay’ı tehdit eden Kadıköy 
Emniyet Müdürü İbrahim Ko-
caoğlu ‘rüşvet, fuhuş ve cinsel 
saldırı’ suçlarıyla yargılanan çe-
teyle ilişkisi olduğu için gözaltı-
na alındı. 

Tabii bir yanda ziyadesiy-
le ‘garip’ dediğimiz bu olaylar 
yaşanırken; diğer yanda nefes 
almaya çalıştıkça bir türlü dışarı 
çıkamayan soluduğumuz hava-
nın sürekli ciğerlerimizde pat-
ladığı sanrısıyla, atabilirsek(!) 
birkaç destek tweeti atıp, sonra 
‘bizim mükemmel çaresizliği-
miz’ hissiyle seyrettiğimiz şey-
ler olmaya devam ediyor… 

‘Yaşam Hakkı’nı savunan 
TTB’li hekimler gözaltına alını-
yor… 

‘Savunma Hakkı’nı savu-
nan avukatlar tutuklu… 

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

Ankara’da TBMM’nin ka-
pısında ‘geçinemiyorum’ diyen 
işçi kendisini yakıyor… 

İzmir’de İşkur’un önünde 
soyunan işçi ‘işçiyim ben, aç 
işçi!’ diye bağırıyor… 

KHK ile ihraç edilen öğ-
retmen bir anne iki çocuğu ile 
birlikte Meriç’i geçmek isterken 
botun alabora olması nedeniyle 
feci şekilde can veriyor… 

Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı’nın bol kahkahalı yanar 
dönerli yemek masasında çek-
tirdiği fotoğrafta, ‘televizyon 
ekranındaki Afrin Operasyonu 
yayını’ göze(!) çarpıyor(!)… 

Memleketin hali budur işte 
abiler… 

“Kraldan çok kralcı var” mı 
denilir, “patron(!) çıldırdı” mı de-
nir, yoksa “Barış Atay’ın mem-
leketin her yerinde yasaklattık-
ları tiyatro oyunun adı” mı denir, 
ne denir, bilemiyorum. 

Sürekli bunları yaşıyor, ko-
nuşuyor ve yazıyor olmak fazla 
can sıkıcı bir yana, ‘bunlar’ ade-
ta aklımızla alay ediyor. Ve fa-
kat insan gerçekten sinirleniyor 
sevgili okur! 

Hafızayı diri tutmaktan, 
durduğun yeri bilmekten ve ha-
kikate olan inancından başka 
elden de bir şey gelmiyor, gele-
miyor… 

Çünkü ‘ya dışındasındır 
çemberin ya da içinde yer ala-
caksın…’ 

*** 
Gazetemiz/Dergimiz Ge-

nel Yayın Yönetmeni pek çok 
kıymetli dostum Ümit Kartal 
HABER YAPTIĞI için 3 gün gö-
zaltında kaldı. 

Neyse iyi oldu, ‘çok yoru-
luyorum, dinlenemiyorum’ diye 
çok şikayet ediyordu, dinlenmiş 
oldu biraz diyelim. :) 

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

Ümit’in İz Gazete’nin ikinci 
yaş gününde söylediği şu cüm-
leler son söz olsun: 

“Güvendiğimiz tek şey 
‘hakikatte ısrar’ kararlılığımız-
dır. Tarafsızlığa inanmıyoruz. 
Yaptığımız tüm yayınlar; omuz 
omuza, yan yana, beraber ha-
kikatte ısrar edişimizin izi kalsın 
diyedir.”

yesmyavuzer@gmail.com 

YEȘİM 
YAVUZER

‘TEK ADAM REJİMİNDEN 
KURTULMALIYIZ’

CHP Gaziemir ilçe başkanı Kasım Özkan 
‘Gaziemir’de çıtayı daha da yükselteceğiz!’

GÜLSEN 
CANDEMİR

Cumhuriyet Halk Partisi Gaziemir ilçe 
başkanı Kasım Özkan zor bir dönemde 
üstlendiği görevde, mevcut çıtayı aşmayı 
hedefliyor.   Eski Başkan Umut Tekin’in 
ilçede büyük başarılar 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 kurul-
tay delegeliği yapan Kasım Özkan, tüm 
bilgi birikimi ile partisinin ilçedeki gücünü 
artırmayı hedeflerken, önümüzdeki dö-
nem gerçekleşecek kritik seçimlerde AKP 
karşısındaki oyları daha da yükseltmeyi 
amaçladığını ifade etti. İlçe binasında İz 
Gazete’yi ağırlayan Kasım Özkan, oku-
yucularımıza kendisini tanıttı, hedeflerini 
aktardı. 

İzmir Kamuoyuna kendinizi anlata-
bilir misiniz Kasım Bey?

72 yılında gençlik kollarına üye 
olarak bu partide yer almaya başladım. 
84 yerel seçimlerinde Afyon Dinar ilçesi 
Kadılar köyünde, ihtiyar heyeti yönetim 
kurulu üyeliği ile siyasete aktif olarak 
katıldım. Sonra üst üste iki dönem muh-
tarlık yaptım. Bu arada Dinar CHP ilçe 
örgütünde 2 dönem ilçe başkan yardım-
cılığı görevlerinde bulundum. 1999’dan 
sonra da 2004, 2009 ve 2014 dönemle-
rinde Belediye Başkanlığı yaptım. Belde-
miz nüfusa dayalı yeni sistem nedeniyle 
kapandı. Yakın akrabalarım 35 yıl önce 
Gaziemir’e yerleşmişti, hala burada ha-
yatlarını sürdürüyorlar. Bir ayağımda hep 
buradaydı aslında. Biz de buraya geldik, 
burada yaşamaya başlayınca siyasete 
burada devam ettim. Son yerel seçimde 
meclis üyeliğine aday oldum, şimdi bele-
diyede meclis üyesiyim. Üç yıldır bele-
diyenin encümenliğindeyim. Görevime 
halen devam ediyorum,  ilçe başkanlığına 
seçildikten sonra bırakmak istedim, lakin 
üç yıldır belediyenin müfettiş denetimle-
rinden iyi bir biçimde çıkması nedeniyle 
ile arkadaşlarımız, benim görevi sonuna 
kadar sürdürmemi istediler. Önümüzdeki 
seçimlere de az bir süre kaldı o nedenle, 
o görevimizi sürdürmeye karar verdik. 
Aslında bir ilçe başkanının meclisteki gö-
revini sürdürmesi etik değil, ben de elim-
den geldiğince daha az görev alacağım, 
Nisan ayındaki komisyon seçimlerinde 
görev almayacağım örneğin. 

İlçe Bașkanı olarak Gaziemir ile ilgili 
hedefleriniz nelerdir? Önümüzde birkaç 
seçim görünüyor. Kritik seçimler olacak. 
Yerel yönetimler seçimi de olacak. 

2014’deki seçimlerde CHP 38 bin oy, 
AKP ise 27 bin oy almış. Aramızda 11 bin 
oy farkı var. Biz tabii arayı daha da aç-
mayı planlıyoruz. Yerel seçimlerde hiçbir 
sıkıntı görmüyoruz. Biz yine çok rahat bu 
seçimin galibi oluruz. Belediyemizin çok 
güzel çalışmaları var. Kuşkusuz halkımız 

bunu görüp değer-
lendiriyordur. Sağlık 
alanında, eğitimde 
büyük çalışmalar 
yapılıyor. Semt 
evlerinde bölgedeki 
vatandaşlarımızdan 
yaşlıların çamaşırlarını 
yıkama, hastaneye gö-

türme, tahlillerini evden alıp hastaneye 
ulaştırma dahil geniş bir hizmet verili-
yor. Cenaze hizmetleri geniş kapsamda 
veriliyor. GaziGem’de çocuklarımız 70 
öğretmenden ücretsiz ders alıyor. Gazie-
mir’in her yeri park alanı. Eskiye oranla 
30-40 kat daha da büyüttük yeşil alan-
larımızı. Spor alanında, folklorda büyük 
başarılar elde ediliyor. Bu çalışmaları hep 
kendi olanaklarımızla yaptık. Merkezi 
hükümetten hiçbir destek alamıyoruz. 
İller Bankasından kredi almakta bile 
zorlanıyoruz. Hiçbir 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 arazi-
leri. Sorun çözüldü mü?

Ne yazık ki halen çözüme kavuş-
turulamadı. Her seçim döneminde bu 
sorun seçim malzemesi yapılır iktidar 
tarafından, ancak ne hikmetse bir türlü 
çözülmez. Biz TBMM’de de o dönemki 
vekilimiz Erdal Aksünger’in girişimleri ile 
halktan yana çözüm için girişimde bu-
lunduk. Ancak 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 kurșun fabrikasında 
bulunan nükleer atıklar halen bölgede 
duruyor. Bununla ilgili CHP ne düșünü-
yor?

İki yıl önce sorunla ilgilenen uz-
manlarla, çevre hareketleri ile bir basın 
açıklaması yaptık. Bir kısım uzman za-

rarlarından bahsederken bir başka kısım 
uzman zararlı değildir diyor. Ancak oranın 
temizlenmesi lazım. Bölgeye zarar veri-
yor. 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, okullar-
dan zorla öğrenci ve öğretmen toplu-
yorlar. 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. Ba-
sın da, yargı da, ordu da görevini özgürce 
yapabilsin istiyoruz. Basının, yargının 
bağımsız olması çok önemli. Ordumuz 
bizim göz bebeğimiz, biz evlerimizde 
huzurla yatıyorsak onların sayesindedir. 
Onların kılına zarar gelsin istemeyiz. 
İçeride, dışarıda dost bırakmadık. Bu iş 
öyle ‘Analar ağlamasın’ demekle olmu-
yor. 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 me-
sajınız varsa alalım.

İzmir’de de, Gaziemir’de de mevcut 
başarılarımızın çıtasını yükselteceğiz. 
Buna yürekten inanıyorum. Tüm hem-
şerilerimizin sağlık içinde, huzur içinde 
yaşamasını arzu ediyoruz.   

Cumhuriyet Halk Partisi Gaziemir ilçe 
başkanı Kasım Özkan zor bir dönemde 
üstlendiği görevde, mevcut çıtayı aşmayı 
hedefliyor.   Eski Başkan Umut Tekin’in 
ilçede büyük başarılar 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 kurul-
tay delegeliği yapan Kasım Özkan, tüm 
bilgi birikimi ile partisinin ilçedeki gücünü 
artırmayı hedeflerken, önümüzdeki dö-
nem gerçekleşecek kritik seçimlerde AKP 
karşısındaki oyları daha da yükseltmeyi 
amaçladığını ifade etti. İlçe binasında İz 
Gazete’yi ağırlayan Kasım Özkan, oku-
yucularımıza kendisini tanıttı, hedeflerini 

İzmir Kamuoyuna kendinizi anlata-İzmir Kamuoyuna kendinizi anlata-
bilir misiniz Kasım Bey?

72 yılında gençlik kollarına üye 
olarak bu partide yer almaya başladım. 
84 yerel seçimlerinde Afyon Dinar ilçesi 
Kadılar köyünde, ihtiyar heyeti yönetim 
kurulu üyeliği ile siyasete aktif olarak 
katıldım. Sonra üst üste iki dönem muh-
tarlık yaptım. Bu arada Dinar CHP ilçe 

bunu görüp değer-
lendiriyordur. Sağlık 
alanında, eğitimde 
büyük çalışmalar 
yapılıyor. Semt 
evlerinde bölgedeki 
vatandaşlarımızdan 
yaşlıların çamaşırlarını 
yıkama, hastaneye gö-

AKADEMİ İKTİDARA
iTAAT EDiYOR

HDP MİLLETVEKİLİ
MÜSLÜM DOĞAN:

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Do-
ğan, AKP iktidarının YÖK’ü kaldırmak bir 
yana 16 yıllık iktidarı boyunca her geçen 
gün daha da merkezileştirdiğini ve kendi-
ne bağladığını ifade etti.   

AKP iktidarının 15 Temmuz sonrası 
yükseköğretime yönelik en büyük dar-
besinin 1577 fakülte dekanının istifaları-
nın istenmesi olduğunu belirten Müslüm 
Doğan, "Böyle bir düzende üniversitele-
rin özerk ve bağımsız olması mümkün 
müdür? Böyle bir düzende bilimsel eği-
timden bahsetmek mümkün müdür?" 
dedi.  

Doğan yaptığı açıklamada, 4 bin 225 
akademisyen hızla görevinden uzaklaştı-
rıldığına ve 15 vakıf üniversitesi kapatılıp 
bu kurumlarda çalışan 6 bin kişinin bir 
gecede işsiz bırakıldığına dikkat çekti.  

"Tüm bu insanların ekmeğiyle oy-

nayan, onları fişleyen, isim isim muha-
lif akademisyenleri belirleyen rektörler, 
akademik yıl açılışı için cüppelerini ayak-
lar altına alarak saraya koştular” diyen 
Müslüm Doğan, akademilerin artık bilim 
üretemediğini, üniversitelerin siyasal ik-
tidara itaat eden, sermaye çevrelerinin 
ihtiyaçlarına uygun hareket etmeyi görev 
edinen, hakkaniyet ve liyakat ilkesini or-
tadan kaldırarak statüler dağıtan ve hak-
sız zenginleşmelere kapı aralayan bir ku-
rum haline dönüştürüldüğünü ifade etti. 

Doğan konuşmasında "üniversiteler-
de bilimsel ve akademik değerler, belirli 
siyasal amaçlar doğrultusunda kulla-
nılmakta ve üniversitenin iç hiyerarşisi 
içerisinde özgür bilim, eleştirel düşünce 
yok edilmektedir." diyerek AKP iktidarının 
üniversiteler üzerindeki tutumuna tepki 
gösterdi.
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İZGAZETE izmir’in gazetesi

BAĞIMSIZ YARGIYI 
SAVUNMAYA DEVAM 

Bir ses var 
her ișe karıșan

Bu yazıda sizlere ya-
şamımızın her anında 

kulağımıza bir şeyler fısıldayan 
o sesten bahsetmek niyetinde-
yim. Geçmişten bugüne hafı-
zamda yer etmiş kimi ayrıntılar 
üzerinden lafı da çok uzatma-
dan o sese itiraz edenlere ve bir 
dediğini iki etmeyenlere de iki 
kelam laf etmeyi deneyeceğim. 

Aklımdan hiç çıkmaz ilko-
kul kitaplarımızın arkasında bu-
lunan haritadaki koca Sovyetler 
ülkesi. Hakkında hiçbir fikre 
sahip olmasam da o haritadaki 
favorim hep Sovyetler olmuştu. 
Bu nedenle Sovyetlerin yıkılı-
şında sırf bu sebepten yaşa-
dığım hayal kırıklığı da büyük 
oldu. 

Ben her şeyden habersiz 
haritadaki değişikliğe canımı 
sıkarken dünyanın da dengele-
ri değişiyormuş, nereden bile-
bilirdim? Çocuk aklımla Berlin 
Duvarının yıkılışını da televiz-
yondan izlediğim kadarıyla iyi 
bir şey zannetmiştim. Tüm bun-
lar yaşanırken yazının başında 
bahsettiğimiz o ses, o sıralar 
bütün dünyanın kulaklarına bir 
şeyler fısıldıyormuş meğer. Bü-
yük çoğunluk da inanmış belli 
ki, o sesin söylediklerine. Sonra 
Körfez Savaşı yılları geldi çattı. 
Savaş Irak’ta yaşanıyordu as-
lında. 

Bizimle ne alakası vardı da 
memleketçe savaş havasına 
girmiştik anlamamıştım. Savaş 
bizim mahallede çıkacakmış 
gibi tatbikatlar, sirenler, yer altı 
sığınakları, televizyonda sükut 
füzeleri, patriotlar, yanan petrol 
kuyuları ve petrole bulanmış bir 
denizde çırpınan kuşlar hayal 
meyal aklımdadır hala. Herhal-
de o ses o yıllarda 2000 li yıl-
ların Irak işgalinde olduğu gibi 
demokrasiden falan bahsedi-
yordur dünyanın geri kalanına. 
Aynı yıllarda yeni dünya düzeni 
diye bir şeylerden bahsedilirdi 
sık sık. 

Yaşımız biraz daha büyü-
düğünden olsa gerek adının 
yeni olduğuna bakmaksızın 
bir puştluk olduğunu tahmin 
etmiştim bu yeni dünya düze-
ni denen şeyde. Ne olduğunu 
tam bilmesem de kendimi “eski 
dünya düzeninin” tarafında his-
sediyordum. Biraz araştıralım 
neymiş ne değilmiş diye iki satır 
okuyunca gördük ki o gizemli 
ses “tarihin sonunun” geldiği-
ni söylüyormuş koca dünyaya. 
Öyle fısıldayarak falan da değil 
hani bağıra bağıra… Ve anla-
mıştık ki bu dış ses ne zaman 
devreye girse birileri muhakkak 
onun söylediklerine inanır ol-
muştu. 

Lise yıllarımız gelip çattı-
ğında “bırak bu işleri, memleke-
ti sen mi kurtaracaksın” diye bir 
söz modaydı. Bu söz de o sesin 
başının altından çıkıyordu. Eği-
tim parasız olsun dedik diye bü-
tün memleketi neden ben kur-
tarayım oysaki öyle değil mi? 
O ses, “karıştırma bu işleri öde 
katkı payını liseye, geç git” di-
yordu o sıralar. Çocukluğumun 
ve ilk gençliğimin geçtiği kent 
olan Manisa’da bir de meşhur 
işkence davası patlak verince, 
o dış ses bir koroya dönüşmüş, 
yaşıtımız olan herkesin kulağını 
çekiyordu. 

Yıllar ilerledi, Ecevit’in önü-
ne yazar kasa attı bir esnaf. Es-
nafa ne mi oldu? Bilmiyorum 
ama kasayı attığıyla kalmıştır 
herhalde, adamı tutuklayacak 
değillerdi ya? 

Ecevit’in demokrasi me-
rakından değil tabi esnafın ya-
şamına kaldığı yerden devam 
edişi, az buçuk hukuk olduğun-
dan… 

Neyse devam edelim; Irak 
işgal ediliyordu 2000’lerin ilk 

yarısında. İtiraz edenin, tezke-
reye hayır diyenin, barış diyenin 
vay haline. Çok zor yıllardı, şim-
diki gibi değildi tabi o zamanlar. 
O yıllarda IMF, DB, AB tartış-
maları falan olurdu. Arkadaş-
larla AB’ye evet diyeni dışlardık, 
aramızda kalsın. Çünkü o sıralar 
o çirkin ses AB’ye evet diyordu. 
O sesi duymamaya kararlıydık. 
Sonra üniversite yılları gelip 
çattı işte. Yök kaldırılsın diyor-
sun, “Yök kalkar mı ulan, al sana 
gaz bombası” diye karşılık geli-
yor öteden. Bilimsel eğitim de-
meyegör, bilimsel yöntemlerle 
karşılığını fazlasıyla alıyordun. 
O ses, “karıştırma bilimi” diyor. 
Okula gidiyorsun “demokratik 
dekan” ceza yağdırmış öğren-
cilere. Öyle böyle geçti gitti işte 
yıllar. Ama o ses hiç susmadı. 

Tabi o yılların politik ikli-
minin de etkisiyle olsa gerek 
bir kısmı bugünlere kadar ula-
şabilen aydın görünümlü, eski 
solcu havasında bir sürü insanı 
da tanımış olduk. Bu bir dolu in-
san kendi kulaklarına fısıldanan 
şeylere sıradan vatandaşları 
ikna etmek için canla başla uğ-
raşıyordu. Geçmişlerini gençlik 
hatası olarak değerlendiren-
den tutun da, tövbe edenlere, 
topluma vaaz verenlere kadar 
uzayan bir listeye isimlerini 
yazdıran bu tatlı su “aydınları” 
bugüne doğru biraz daha yak-
laştığımızda 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 zorun-
luluğu da vardı. Bu sözde aydın-
ların kendileri için hiçbir şey yo-
lunda gitmese bile, kandırdıkları 
insanları memleketin kaderiyle 
baş başa bırakıp, kapağı yurt-
dışına atabilecek imkânlarıyla, 
memleketin yeniden dizaynına 
hatırı sayılır bir katkıyı sunduk-
larını unutmak ne mümkün? 

O günlerden sonra tuzu 
kuru “aydınlardan” aldığı des-
tekle o ses hiç susmadı zaten. 
Bazen Kadınlar eve kapansın 
dedi, sen itiraz ettin, birçokla-
rı sustu. Tecavüzcünün peşine 
düştün ama bir ses “iyi hal in-
dirimi” dedi. Tecavüzcü, tahmin 
bile edemeyeceğiniz kadar kısa 
bir süre sonra aramızda. Or-
manlar talan edilmesin, nükle-
ere hayır, baraj istemiyoruz vs 
falan dedin. Vay sen misin do-
ğadan, yeşilden, ağaçtan bah-
seden? 

Kendisinden iş isteyen va-
tandaşa üst düzey bir yetkili çı-
kıp “şöyle bir oyna da görelim” 
dedi, sen kahroldun, oynayan 
halinden memnun. Anladın ki o 
çirkin ses kimleri nelere ikna et-
miş. Birisi çıkıp “bakara, maka-
ra” dedi, “duyarlı vatandaştan ” 
tek ses çıkmadı oruç tutmadığı 
için öldürülen, şiddete uğra-
yan onca insanın olduğu koca 
memlekette. 

Soma’da katliam oldu, 
madenci yakını meydan dayağı 
yedi, Soma’nın yarısının umu-
runda değil, senin payına taz-
yikli su düştü. O sesin her konu-
da söyleyeceği bir şey, harekete 
geçireceği birileri olageldi. 

Bugünlere geldiğimizde ise 
işler iyice karışık sayılır. Bir ya-
zıyla falan açıklanacak türden 
değil. Zaten bir yazı yazanın, 
ikinciyi yazıyı ne zaman yazabi-
leceğini kestirmek 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 di-
yerek yazıyı bitireyim. Bir son-
raki yazıda görüşürüz herhalde, 
öyle değil mi?

ege4582@hotmail.com

FIRAT BELEN

Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti'nin kurucu erkleri arasında 
en tepede yer alan yargı erki-
nin asli unsuru olan savunma 
adeta kuşatma altındadır. 

Sayın Cumhurbaşkanı 
partisinin grup toplantısı 
sonrasında yaptığı açıklamada 
Türkiye Barolar Birliği’nden 
“TÜRKİYE” adının çıkarılması 
yolunda düzenleme yapılması 
için Bakanlar Kurulu’nu göreve 
çağırmış, Türkiye Barolar Birli-
ği ve Baroları etkisizleştirmeye 
yönelik bir dizi müdahalelere 
işaret etmiştir.

Türkiye Barolar Birliği’nin 
isminde bulunan “Türkiye” iba-
resi, kamu kurumu niteliği ta-
şıyan derneklerde olduğu gibi 
Bakanlar Kurulu kararı ile de-
ğil, kanunla verilmiştir ve an-
cak kanunla değiştirilebilir. Bu 
ülkeyi ilgilendiren birçok yasal 
düzenlemenin hazırlanma-
sında söz sahibi olan, yasama 
organı tarafından görüşüne 
başvurulan, hukukun, temel 
hak ve özgürlüklerin korun-
masında ve geliştirilmesinde 
vazgeçilemez ve devredilemez 
görev ve sorumluluklara sahip, 
yargının kurucu unsuru olan 
Savunma’yı ve onun örgütü 
olan Baro’yu, herhangi bir 
dernekle eş tutarak, bundan 
sonuç çıkarmaya çalışmaya 
izin vermeyeceğiz. Savunma 
hakkı hukuk devletinin üzerine 
inşa olunduğu temel hak ve 
özgürlüklerin en önemlilerin-
den biridir.

Mustafa Kemal Ata-
türk'ün, 1924 yılında savunma 
ve savunmanın temsilci-
leri olan avukatlara verdiği 
önemin bir göstergesi olan 
Muhamat Yasası, 1969 yılında 

yürürlüğe giren Avukatlık Ya-
sası günümüze kadar uğradığı 
değişikliklerle barolara, Türki-
ye Barolar Birliği'ne yeni görev 
ve sorumluluklar yüklemiştir. 
Bu değişiklikler, çağa uygun 
bir avukatlığın yanı sıra, güçlü 
ve bağımsız baroların kurum-
laşması için atılmış önemli 
adımlardır. 

Avukatlar, çığ gibi büyü-
yen sosyal, ekonomik ve cezai 
ihtilaflara, kadro eksikliğine, 
olumsuz fiziki şartlara ve 
her türlü kuşatmaya rağmen 
büyük bir özveriyle adale-
tin gerçekleşmesi için çaba 
harcıyorlar. Demokrasiyi ve 
hukukun üstünlüğünü sa-
vunan barolarımızın güçlü 
kurumlar olması, Türkiye'nin 
de daha güçlü olması anlamı-
na gelecektir. Duruşumuz çok 
net. Cumhuriyet değerlerini ve 
Atatürk ilkelerini sonuna kadar 
savunan bir baro olarak, her 

siyasi partiye eşit mesafede-
yiz. Barolar sadece bir meslek 
örgütü değildir. Bulunduğu-
muz kentlerde ve ülkemizde 
anayasal düzen, hukukun 
üstünlüğü ve toplumsal barış 
için çok önemli sorumluk-
lar üstlenmekteyiz. Türkiye 
Barolar Birliği ve Barolara 
yönelik yapılmak istenenin 
aksine, demokratikleşmede 
de, insan hakları konusunda 
da atılacak en önemli adım, 
yargı bağımsızlığının tam 
olarak sağlanmadığı izlenimini 
verebilecek düzenlemeleri 
süratle değiştirmek olmalıdır. 
Unutulmamalıdır ki savunmayı 
yetersiz hale getirmek amacı 
ile avukatın bağımsızlığına 
yönelik müdahaleler öncelik-
le onun savunmaya çalıştığı 
adalete zarar verir. 

Yaklaşık 8500 fiilen ba-
roya kayıtlı üyesi ile 110 yıllık 
tarihiyle, İzmir Barosu her 

zaman ve her koşulda mü-
cadelenin simgesi olmuştur. 
Avukatlık her şeyden önce 
sabır, cesaret ve mücadele 
mesleğidir. Bütün bunların bi-
linciyle hukukun üstünlüğünü 
sağlamaya yönelik haklarımız-
dan asla vazgeçmeyeceğimize 
söz veriyoruz.

Hep birlikte daha iyi bir 
Türkiye ve daha iyi bir dün-
ya yaratmak için çıktığımız 
bu yolda hukukun korkusuz 
şövalyeleri değerli meslektaş-
larımızla birlikte, her zaman 
ve her yerde Türk Milleti’nin 
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bölünmez bütünlüğünü, 
bağımsız yargıyı, hukukun 
üstünlüğünü ve emperyalizme 
karşı ülkenin bütünlüğünü 
savunmaya devam edece-
ğimizi Yönetim Kurulu Üyesi 
arkadaşlarım ve İzmir Barosu 
üyesi meslektaşlarım adına 
ifade etmek isterim.

AV. AYDIN 
ÖZCAN
İzmir Barosu Başkanı

Çağdaş sol-sosyal de-
mokrat siyaset anlayışının 
içinde bir milletin diğerine, bir 
dinin diğerine, bir mezhebin 
diğerine üstünlüğü gibi bir 
durum söz konusu değildir. 
Sosyal demokrat, sol parti-
ler; etnik, dinsel/mezhepsel, 
cinsel vb. kimlikleri eşit kabul 
etmeleriyle, bunlardan birini 
diğerine üstün gören ırkçı ve 
şoven anlayışları reddederler. 
Sosyal demokrat anlayış öz-
gürlükçü ve eşitlikçi bir dünya 
tahayyülü üzerinden hareket 
eder. Dolayısıyla bu kavram-
ların arasına ötekileştirici, kül-
türel ırkçı anlayışlar ya da en 
kaba tabiriyle çıplak faşizmin 
girmesi mümkün değildir.

Avrupa'da ki sosyal 
demokrat partilerde kanat-
lar vardır. Merkez-sağ ve sol 
kanatlar olarak parti içinde 
mücadelelerine devam eder. 
Bunlar çok sesli olması gere-
ken sosyal demokrat politika-
lara ayrı renkler katar. Burada 
amaç sosyal demokrasinin 
temel prensiplerini reddetmek 
değil uygulama biçimindeki 
kimi farklılıkların parti içinde 
taraftar bulmasıdır. Fakat bu 
söylemlerin içinde ırkçı dış-
layıcı anlayışların yer alması 
mümkün değildir. Hele hele bu 
tip söylemlerde bulunduktan 
sonra insanların aklını hiçe 
sayarak 'beni anlamadınız' 
tarzı çıkışlar tipik jakoben-da-

yatmacı anlayışın ta kendisidir. 
Halka tepeden bakan jako-
ben-dışlayıcı mantığın da sos-
yal demokrat siyaset anlayışı 
içinde yeri yoktur. Bu anlayış; 
halkı hiçe sayan yeri geldiğin-
de aptal olarak nitelendiren, 
halka rağmen halk için tarzın-
da siyaset yapma mantığını 
benimseyen hatta bu halk 
cahil olduğu için bilemez biz 
onlar yerine düşünür ve gere-
ğini yaparız diyen Bonapartist 
mantığın sol içerisinde yer al-
ması mümkün değildir. Bunun 
sol olarak kitlelere yedirilmeye 
çalışılması da sol'a yapılmış 
en büyük haksızlıktır. Kim-
likleri reddetmek ya da kimi 
kimlikleri birinci sınıf kimilerini 
de ikinci sınıf olarak gören ve 
kendisine sol bir paye biçen 
çehrelere verilen ad siyaset 
biliminde nasyonal sosyalizm 
olarak geçer. Irkçı tahayyülün 
sol sosuna bulandırılmış hali-
ne nasyonal sosyalizm denir. 
Bu siyasal düşüncenin sol'un 
özünde yer alan eşitlikçi-öz-
gürlükçü ideal ile hiçbir alakası 
yoktur. Üstelik ülkemizdeki az 
gelişmiş jakoben aydınların; 
her türlü ırkçılığı yaptıktan 
sonra kendilerini aydınlanmacı 
olarak adlandırması da ideo-
lojik sefaletlerinin bir göster-
gesidir. Bu tip yarı aydınların 
anlayışı 'halk sahillere koştu 
vatandaş mağdur kaldı' man-
tığının ötesinde değildir. Çünkü 

onlar için halk ile makbul 
vatandaş arasında fark vardır; 
bunlardan biri cahil diğeri ise 
devletin gerçek sahipleridir.

Tüm kimliklerin, eşit ola-
rak tam bir özgürlük ve barış 
ortamı içinde yaşamalarının 
yolu sosyal demokrat politi-
kalardan geçer. Birey etnik, 
siyasal, cinsel kimlikleriyle 
ve dinsel inançlarıyla birlikte 
vardır. Bunlar bireyin temel 
hak ve özgürlükleri kapsamına 
girer. Bunların her hangi birin-
den dolayı devletten negatif 
ya da pozitif ayrımcılık görme-

si söz konusu olamaz. Çünkü 
devlet kimlikler arasında bir 
ayrım yapamaz.

Velhasıl kelam sosyal de-
mokrasinin temel üç sacayağı 
vardır. Bunlar; eşitlik, özgürlük 
ve sosyal adalettir. Bunların 
dışında yapılan vurgulamalar 
ise farklı siyasal düşüncelerin 
retoriğidir. Dolayısıyla bireyle-
rin kimliklerini hiçe saymanın 
ya da aşağılamanın karşılığı 
sol siyasal anlayış olamaz olsa 
olsa buna nasyonal sosyalizm 
denir.

SERDAR AKSOY

EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, SOSYAL ADALET
Sosyal demokrasinin üç temel sacayağı vardır

Tüm kimliklerin, eşit olarak tam bir özgürlük ve barış ortamı için-
de yaşamalarının yolu sosyal demokrat politikalardan geçer. 
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Belediyeci (8) *
İzmir Büyükşehir Beledi-

yesi “yeniden kooperatif-
leşme” diyerek büyük bir adım 
attı. 

Tire Süt Kooperatifi, De-
ğerli Başkan Mahmut Eskiyörük 
öncülüğünde geleneksel yapısı-
nı güçlendirerek kurumsal yapı-
sını yenilemesi ardından üreti-
cilerin güvenle kooperatiflerine 
koşması ülke ekonomimiz açı-
sından dönüm noktasıdır. 

Siyasi iradenin elinde olan 
bir tercihtir rantın dağıtımı. Bir 
yaşam alanında oluşan eko-
nomik birikimin adil dağıtımını 
sağlamak gerek Bu sebeple 
tüm işletmeler türlerine göre 
dengeli olmalı. 

İzmir’de sanayicilerin des-
teklendiği kadar bütünsel bir 
ekonomik gelişim için koopera-
tifler de desteklenirse bireysel 
kalkınma yerine bölgesel kal-
kınma öne çıkar. Öyle ki İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin ge-
liştirdiği yerel kalkınma strate-
jisi “İzmir Modeli” tüm dünyaya 
örnek oluyor. 

NE YAPMALI?
İzmir’de yaşayan herke-

sin durumdan vazife çıkarması 
için soruyorum. İzmir Modeli, 
yerel kalkınma, yeniden koo-
peratifleşme konularını gün-
deme aldıysa kooperatifçiliğin 
desteklenmesi için herkesin 
sorumluluk alması gerekir. Ko-
operatifler, sermayesi insan 
olan işletmelerdir. Bu sözcükle-
ri yan yana yazdığımızda cümle 
garip gelebilir ancak kapitalist 
düzen içerisinde ekonominin 
insan odaklı hale gelebilmesi 
için kooperatifler can simididir. 
Kooperatifler, maddi sermaye 
yerine manevi sermaye ile ku-
rulur, işletilir. Dürüst ve birikimli 
kooperatifçilere destek vermek 
İzmir’de yaşayan herkesin ilk 
görevidir artık. İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi, bütçe planı ya-
parken artık kooperatiflerden 
yapacağı satın almaları odağına 
koymuş durumda. Böyle olunca 
İzmir’in tüm köylerinde tarımsal 
kalkınma kooperatiflerinin can-

lanması, İzmir genelinde kırsal 
alanda yaşayan tüm üreticiler 
dayanışmaya katılmalıdır. 

Bir köyde örgütlenmek 
kadar keyifli bir eylem olamaz. 
Köylerimiz sıcacık, doğal ve kül-
türel kimlikleriyle en yaşanabilir 
yerler. Özellikle 2014 sonrasın-
da, büyükşehirlerde yer alan ve 
mahalleye dönüşen köyleri ko-
rumak için köy kooperatiflerini 
canlandırmaya ihtiyaç var. 
YENİ NESİL KOOPERATİFÇİLİK

Kooperatifçilik örgütlen-
meyi gerektirir. Kooperatif iş-
letmeler bünyesinde bir araya 
gelerek ortaklaşmak dayanış-
madır. Kooperatif yönetim ya-
pısı ne kadar güçlü olursa o 
kadar verimli olur örgütleme 
süreci. Şimdi artık teknoloji ge-
lişti. Kooperatiflerin şeffaf yö-
netim yapısına kavuşması için 
teknolojiyi kullanabiliriz. Yenile-
nen mevzuatı tüm ayrıntılarıyla 
inceleyip kooperatiflerimizin 
üretkenliğini artırabiliriz. Şimdi 
her şey bizim elimizde. Koo-
peratifleri geleneksel yapısın-
dan kurtarmak için sorumluluk 
alma zamanındayız. Her alanda 
kooperatifleşmek mümkün. Ül-
kemizin kalkınması için koope-
ratiflerin ülke ekonomisindeki 
payını %25’e çıkarma hedefiyle 
her dakikamızı değerlendir-
meliyiz. Bunun için tüm araçlar 
elimizde, harekete geçmek için 
şimdi www.gencisi.org’u ziya-
ret edebilirsiniz. 

2015 yılında kurulan 
Genç İşi Kooperatif, 10 Şubat 
2018’de üçüncü yaşını kutluyor. 
İzmir Modeli’nden ilham alan 
bir sosyal kooperatif olan Genç 
İşi, kooperatifçiliğin gelişmesi, 
gençlerin sürdürülebilir istih-
dama kavuşması için her gün 
daha fazla çaba harcıyor. 

Bir sonraki yazımda koo-
peratiflerle belediyeler arası iş 
birliği modellerini anlatmaya 
devam edeceğim.

* Yazarın ‘Belediyeci’ 
bașlıklı yazı dizisine www.

izgazete.net’ten erișebilirsiniz...

mehmetkuzu@gmail.com 

MEHMET 
KUZU

Piriştina, projelerini CHP’nin 47 

mahalleden 400 delegesine anlattı. 

Levent Piriştina: 

Buca Belediye Baş-
kanı Levent Piriştina 
2018 yılı yatırım pro-

jelerini Cumhuriyet Halk Partisi 
Buca örgütüne anlattı. Şirinyer 
Düğün Salonu'nda parti tem-
silcileri ve 47 mahalleden 400 
delegenin katılımıyla düzenle-
nen toplantının açılış konuş-
masını CHP Buca İlçe Başkanı 
Kasım Akdağ yaptı. Akdağ, hal-
kın hassasiyetleri ve önerileriy-
le yön verdikleri çalışmalarında 
ana hedeflerinin başarı oldu-
ğunu vurgularken, bu organi-
zasyonun diğer ilçelerde örnek 
olmasını istedi.  Partililerin coş-

kulu alkışlarıyla kürsüye gelen 
Buca Belediye Başkanı Levent 
Piriştina, sosyal belediyecilik 
anlayışıyla, merkezine insanı 
koyan 2018 yatırım projelerini 
dev ekrana yansıtılan görün-
tüleriyle tek tek paylaştı. Buca 
Belediyesi’nin kendi imkanla-
rıyla gerçekleştireceği projele-
rin yanında İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin gerçekleştirece-
ği projeleri de aktaran Başkan 
Piriştina, “ Tüm projelerimiz 
yeşile odaklı. Çalışmalarımızda 
insana, kente, canlıya bakışı-
mızı ve saygımızı ortaya koyu-
yoruz” dedi. 

Buca’nın dev yaşam komp-
leksi Buca Çarşı’dan, sanatın 
kalbinin atacağı ve İzmir’in en 
büyük ikinci merkezi olacak 
Gösteri Sanatları Merkezi’ne, 
çağdaş modern ve çok fonk-
siyonlu kapalı Pazar yerlerin-
den, yılda 10 bin sporseverin 
faydalanacağı Buca Belediyesi 
Futbol Futbol Kompleksi’ne ka-
dar toplam 31 projeyi aktaran 
Başkan Piriştina, Büyükşehir 
Belediyesi’nin Metro, Şirinyer 
Projesi, Buca- Bornova Tüneli 
gibi dev projeleriyle Buca’nın 
yepyeni bir yüze kavuşacağını 
açıkladı. Tüm projelerin Ocak 

2019’da tamamlanacağını da 
vurgulayan Başkan Piriştina, 
Buca Gölet tesislerinde “ Fes-
tivall İzmir” ismiyle hazırlanan 
dev proje hakkında da ayrıntılı 
bilgi verdi.  

ÜCRETSİZ OLACAK
Buca Gölet’in yeşil doku-

suna hiçbir zararın verilmeye-
ceği projeyle bölgenin sadece 
İzmir’in değil tüm Ege Bölge-
si’nin cazibe merkezi olacağı-
nı kaydeden Başkan Piriştina, 
yüzde 80’i çocuk ve kadınlara 
yönelik hazırlanan, girişi ücret-
siz olan projeyi Buca’ya kazan-
dırmayı çok istediğini söyledi. 

Buca Belediye Başkanı Levent Pi-
riştina, bir internet portalının kendisine 
yönelik mesnetsiz iddialar içeren haberi 
karşısında Bucalıların ve örgütün verdiği 
yoğun ve anlamlı destek için de teşekkür 
etti. Piriştina, “Yapılan çirkin saldırıda bü-
yük aile olmanın, örgütlü olmanın, Cum-
huriyet Halk Partili olmanın ne demek 
olduğunu bir kez daha gördüm. Bunlar 
kimsenin yanına kalmaz. Adalet yerini 
bulacaktır. Haberi yazanda, azmettiren 
de adalet karşısında bedelini ödeyecek-
tir” diye konuştu.

‘ADALET YERİNİ 
BULACAKTIR’ 

Çamdibi ve Altındağ’da ya-
pılan toplantıların ardından 
Doğanlar Dost Market’ten 

yararlananlar da bir araya geldi. 
4 yılda 4 şube ile iyiliğe aracılık 

eden ve bugün 5 bin 180 ihtiyaç-
lı aileye hizmet veren Dost Market 
Projesi’nden yararlanan aileler Dost 
Market Buluşmaları ile bir araya geli-
yor. Bornova Belediye Başkanı Olgun 
Atila, Çamdibi ve Altındağ’dan sonra 
Doğanlar Dost Market Şubesi’nden 
yararlanan ailelerle de Doğanlar Dü-
ğün Salonu’nda buluştu.  7 mahalle-
den 1640 ailenin yararlandığı Doğan-
lar buluşmasına katılan vatandaşlar 
istek, öneri ve şikâyetlerini de kuru-
lan stantlar aracılığı ile iletme şansı 
buldu. Yoğun katılımın olduğu buluş-
mada Doğanlar Dost Market’ten ya-
rarlanan vatandaşlardan Özlem Çil, 
Başkan Atila’ya kendilerine bu imkânı 
sağladığı için teşekkür etti. 

4 sene önce başlayan projenin 
büyüyerek daha fazla aileye hizmet 
verdiğine dikkat çeken Başkan Ol-
gun Atila, “15 gün önce Çamdibili 
hemşehrilerimizle buluştuk. Geçen 
hafta ise Altındağ’ da vatandaşları-
mızla birlikteydik. Bu hafta da bura-
da sizlerle birlikteyiz. Doğanlar Dost 

Market’ten Doğanlar, Mevlana, Nal-
döken, Gürpınar, Yunus Emre, Ümit 
ve Kemalpaşa mahallelerinde oturan 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız fayda-
lanıyor. Biz kentimizde hiç bir ayrım 
yapmadan, dünya görüşü ne olursa 
olsun herkese eşit hizmet götürmek 
için çalışıyoruz” dedi.  Toplantıda 
yaptığı konuşma da ilçenin gelişimi 
için sadece sosyal yatırımlar değil, 
fiziki yatırımlara da önem verdiklerini 
vurgulayan Başkan Atila, “Bu bölge-
mizde yapılan Doğanlar Stadı mahal-
le esnafımıza katkı sağlıyor. Özellikle 
maçların olduğu günler işlerinin iyiye 
gittiğini görüyoruz. Ayrıca stat saye-
sinde ulaşımı rahatlatan yeni yollar 
da yapıldı. Bir de içinde düğün salo-
nu yer alacak olan özellikle çocuk ve 
kadınların faydalanabileceği Doğan-
lar Kültür Merkezimizde 3 ay gibi bir 
süre içinde tamamlanacak” dedi. 

Bornova Belediye Başkanı Olgun 
Atila, 25 senedir yürüyemeyen ve 
Bornova Belediyesi tarafından Akülü 
sandalye verilen Mustafa Sevilen’i de 
ziyaret etti. Doğanlar Mahallesi’nde 
oturan Nebibe-Mustafa Sevilen çif-
tinin evlerine giden Başkan Atila, 68 
yaşında ki engelli vatandaşla sohbet 
ederek isteklerini dinledi.

DOST BULUŞMA
Bornova Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden 
biri olan Dost Market’ten yararlanan aileler Dost 
Market Buluşmaları ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Selvitopu sahada: 
2 günde 5 mahalle

Karabağlar Belediye 
Başkanı Muhittin Selvito-
pu; Kazım Karabekir, Çalı-
kuşu, Cennetoğlu, General 
Asım Gündüz ve Bahar ma-
hallesindeki vatandaş ve 
esnafla buluştu. Karabağlar 
Belediye Başkanı Muhit-
tin Selvitopu, muhtarlar 
ve başkan yardımcılarıyla 
birlikte mahalle ziyaretle-
rine devam ediyor. Başkan 
Selvitopu en son yaptığı 

ziyaretlerde vatandaş 
ve esnafı ziyaret edip, 
sorunları tek tek not alarak 
yerinde tespit yaptı.Kara-
bağlar ile yaptıkları projeler 
ve çalışmalar hakkında da 
vatandaşlara bilgi veren 
Selvitopu, ilçenin daha 
modern bir hale gelmesi 
için çalışmalara aralıksız 
devam edeceklerinin altını 
çizdi. Başkan Selvitopu’nun 
mahalle ziyaretlerine baş-

kan yardımcıları Hüseyin 
Hepşengünler, Güven Gün-
görmüş, Ceyhan Kayhan ile 
Kazım Karabekir Mahallesi 
Muhtarı Muharrem Gülgü, 
Bahar Mahallesi Muh-
tarı Ahmet Cankurtaran, 
Çalıkuşu Mahallesi Muhtarı 
Hüseyin Eren, Cennetoğlu 
Mahallesi Muhtarı Mustafa 
Ölmez ve General Asım 
Gündüz Mahallesi Muhtarı 
Saim Keskin de katıldı.
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"Gidilen kilometre ka-
dar ödemenin yapıldığı" yeni 
uygulamayla gündeme gelen 
Aliağa-Selçuk İZBAN hattının 3 
sene içinde Bergama’ya kadar 
gideceğini ve bu yüzden hakka-
niyetli bir sistem oluşturmak zo-
runda olduklarını söyleyen İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı, 
"Şu anda İZBAN hattı 136 km.. 
Bu kadar uzun bir mesafeyi tek 
biletle gitmek ne kadar hakka-
niyetli, ne kadar adalete uygun? 
Biz İZBAN'la beraber gittiğin 
kadar öde yazılımına geçtik ve 
uyguluyoruz. 90 dakikayı da 
Türkiye’de ilk defa biz çıkardık. 
Şu anda üç büyük metropol 
içerisinde en ucuz ulaşımı biz 
yapıyoruz. Biz böyle bir şey 
programladık; dedik ki, vatandaş 
25 km yani eski metropolün 
içerisinde yine tek biletle gitsin 
ve 90 dakika aktarma hakkı 
alsın. 25 kilometreden fazla 
gidenler de kilometre başına 7 
kuruş ödesin. Burada bir sistem 
kurmamız gerekiyor, başka türlü 
mümkün değil" diye konuştu.

VATANDAŞIN ALEYHİNE 
KARAR ALMAYIZ

Sistemin yerleşmesinde 
başta bazı sıkıntılar yaşanma-
sının doğal olduğunu söyleyen 
Başkan Kocaoğlu, "Gittiğin 
kadarını ödediğin bu uygulamayı 
eleştiren İzmirli hemşehrilerimiz 
'136 kilometreyi 2 lira 86 kuruşa 
gideyim' diyorsa, ona bizim 
diyecek bir şeyimiz yok. Böyle bir 
rakam yok hiç bir yerde...  Bizim 
kurduğumuz sistem İstanbul’da 
Metrobüste, o yoğunlukta çalışı-
yor. Ben 6 aylık, 3 senelik bele-
diye başkanı değilim. 14 senedir 
belediye başkanlığı yapıyorum. 
Yatırımlarımız, duruşumuz, 
insana doğaya bakışımız belli.. 
Vatandaşımızın aleyhine karar 
almamız söz konusu değil" dedi.

ÖNCE HAKKANİYET
Başkan Aziz Kocaoğlu, 

İZBAN’nın İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ile TCDD'nin ortak bir 
projesi olduğunu da hatırlatarak 
şöyle devam etti:

"İZBAN’ın yapılmasından 
çalışmasına kadar verilen tüm 
çabalar, İzmirlilerin bilgisi dahi-

linde gelişti. TCDD ile biz bugüne 
kadar bu projede belli anlaş-
mazlıklar yaşadık ama ortağıma 
karşı hiç bir zaman siyasi amaçla 
değerlendirme yapmadım.  Ben 
buna inandığım için, TCDD buna 
inandığı için, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi buna inandığı için 
bu sistem çalışmak zorundadır. 
Teknolojinin, yazılımın bu kadar 
geliştiği sistemde bilimi alıp 
hakkaniyetli biçimde uygula-
mazsanız, o zaman sorgulan-
mamız lazım. O zaman 1 durak, 
2 durak, 3 durak binen hem-
şehrilerimiz 'benden 2,86 lira 
alıyorsun, 136 km gidenden de o 
kadar alıyorsun; bu nasıl hakka-
niyet' diye sorduğunda ben nasıl 
cevap vereceğim? Şimdi cevabı 
veriyorum."

90 dakika sisteminin devam 
ettiğini ve bu uygulamayla 
dar gelirli vatandaşlara ciddi 
anlamda "ulaşım sübvansiyonu" 
yaptıklarının altını çizen Başkan 
Aziz Kocaoğlu, " Uzundere TO-
Kİ’de oturan işine 2-3 arabayla 
gidecekse, tek biletle gitmesini 
sağlıyoruz. 20 gün çalışan bir 
hemşehrimizin cebinden, 3 
liradan hesaplarsak, gidiş 60 
lira-geliş 60 lira olmak üzere 
120 lira daha az para çıkmış 
oluyor. Sosyal belediyecilik bu 
ama bunun yanında adaleti de 
korumamız gerekiyor. İZBAN'da-
ki sistemde tüm amacımız bu" 
şeklinde konuştu.

HÜKÜM GİYENLER 
SINIFLANDIRILMALI

Kanun Hükmünde Ka-
rarname ile getirilen taşeron 
işçilere düzenleme kapsamında, 
belediyelerde taşeron olarak 
çalışan, emekli olan, emekliliği 
hak eden, eski hükümlü olan iş-
çilerin iş akitlerinin askıya alması 
konusunda da açıklama yapan 
Başkan Kocaoğlu şunları söyledi:

“Merkezdeki 9 belediye 
başkanıyla dün toplanarak 2 
bin 500 kişinin açıkta kalması 
durumunu tartıştık. Uygulamada 
söylem ve eylem birliği olsun 
diye konuştuk. Emekliliği gelen-
lerin durumu farklıdır. Emeklilik 
hakkını kazanmıştır, kıdem taz-
minatını alacaktır. Ancak burada 

esas mağdur olacaklar, hüküm 
giymiş olanlardır. Hüküm giymiş 
olanların bize göre sınıflandı-
rılması gerek. Terörden mi, adli 
sınıftan mı hüküm giymiştir? 
Bunun ayrımının yapılması ge-
rek. Merkezi hükümet hangisinin 
çalışmasını istemiyorsa buna 
karar verip geri kalanının önünü 
açmalıdır. Yasalar gereğince 
belirli oranda engelli, hükümlü 
çalıştırmak zorundayız. Hüküm 
giymiş vatandaşların çalışa-
cakları yerler devlet kurumları, 
belediyeler vs. bu kontenjandan 
yararlanıyorlar. Merkezi hükü-
met bunun önünü açarsa ve suç 
derecesine göre bir sınırlama 
koyarsa, biz de buna uyarız. Bu 
hükümlü vatandaşların işten çı-
karılması, ülkedeki problemi ve o 
vatandaşların yaşam koşullarını 
etkileyecektir. Bu konunun mer-
kezi hükümet tarafından tekrar 
gözden geçirilmesi gerek. Bizim 
belediye başkanlarımızla birlikte 
ortak kanaatimiz budur.”

ALAÇATI HAVALİMANINA 
KARŞI DEĞİLİM

Alaçatı’ya havalimanı 
yapılması konusundaki yanlış 
söylemlere de açıklık getiren 
İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı, “İstemezükçüleri söyleyen-
lerin, yani Sayın Hamza Dağ ve 
diğerlerinin ‘istemezükçülüğün’ 
ne olduğunu gözden geçirilmesi 
gerek. Ben istemezükçü değil, 
aksine bu konuyu destekleyen 
biriyim. Orada bir havalimanı 
vardı ve gayri faaldi. Yeniden 
gündeme geldi. Zaten oraya 
belirli boyutta uçaklar inecektir, 
yaz sezonu veya hafta sonla-
rı çalışacaktır. Havalimanının 
yapılmasında benim açımdan 
herhangi bir mahsur söz konusu 
değildir; tam aksine bu konuyu 
desteklerim” diye konuştu.

Havalimanı’nın yanı sıra rüz-
gar enerjisiyle bir bağlantı ku-
rulduğunu da sözlerine ekleyen 
Başkan Aziz Kocaoğlu, “Rüzgar 
enerjisinin de yapılmasına karşı 
değilim. Ama adamın evinin 100 
metre ilerisine, hayvan damının 
yakınına, yani insanların ha-
yatını etkileyecek yakınlıklara 
tabii ki de karşıyım. Türkiye’nin 

neresinde olursa olsun, uygun 
olan yerlerde rüzgar enerjisinin, 
sürdürülebilir temiz enerjinin 
yatırım yapılmasına karşı olmak 
söz konusu değildir. Her mec-
lis toplantısında bir çok rüzgar 
enerjisi yatırımı geçmektedir. 
Rüzgar enerjisinde önemli olan 
şudur: Ankara’dan planlayanlar 
yerinde fiili durumu değerlendi-
rerek, yerel yönetimlerle ilişkiye 
geçerek kendi il müdürlüklerini 
çağırırlar ve uygun olan yerlere 
yapılır. Orada insan da yaşıyor, 
orman da var, tarımsal alan da 
var, havyan da otlatılıyor. Rüzgar 
enerjisinin nereye kurulacağı-
na bunların hepsi göz önünde 
bulundurularak karar verilmeli. 
Bitek ovalara güneş enerjisinin 
kurulması da doğru değildir” 
şeklinde konuştu.

VEKİLLERE ÇAĞRI YAPTI
Başkan Aziz Kocaoğlu, se-

çime yaklaşık bir sene kala bazı 
kişilerin Büyükşehir’e vurarak 
siyaset yapmanın dozunu artır-
dığına da dikkat çekerek şunları 
söyledi:

"İstemezükçü gibi klasik 
söylemlerle siyaset yapılması, 
bize değil kendilerine zarar verir. 
Bizim yoğurt yiyişimiz de belli, 
kent için ne yaptığımız ve nasıl 
çabaladığımız da belli. Bu kişiler, 
İnciraltı planları konusunda 
konuşmak durumunda. Örne-
ğin Genel Başkan Yardımcısı 
ve 2 dönemdir milletvekili olan 
Hamza Dağ, siz nasıl bir girişim-
de bulundunuz, ne yaptınız? Onu 
sorgulanmak gerek. 'Tramvay 
geç bitti, erken bitti'..  Bunlar 
lafı güzaftır. Yani boş laftır. Siz 
ne yaptınız, ne yatırım yaptınız? 
İzmir’in hangi problemi çözmek 
için uğraştınız? Yap-işlet-dev-
retle havalimanı yapıldı, yine 
aynı şekilde şehir hastanesi ve 
buna benzer şeyler.. İzmir’in 
ekonomisinin kalkınması için, 
teşvikinden tarımın kalkınması-
na kadar bu kent için ne yaptı-
nız? Sanayide de, hizmet sektö-
ründe de, liman işletmeciliğinde 
de bu durum böyle. İzmir çok 
önemli bir potansiyel. Siz tarım 
ve hayvancılıkta ilk üçte koştu-
ran İzmir kentine ne yaptınız, 

hangi ne teşviki verdiniz? İktidar 
milletvekilleri İnciraltı’nın plan-
lanmasına bakacak. İZBAN’da 
belirli problemlerimiz var. Yolcu 
kapasitesini yılda 350 milyon-
dan 700 milyona çıkarmak için 
uğraşıyoruz. Ancak TCDD sinya-
lizasyonu yapmadı. Ben uğraşı-
yorum çözemiyorum. TCDD'ye 
gidip görüşecekler. İzmir’in kal-
kınmasını hedef olarak alacaklar; 
o zaman benim milletvekilim 
olacaklar.  Ben onu o zaman baş 
tacı yapacağım.  Bütün millet-
vekilleri, CHP de dahil, İzmir’in 
işini devlet bürokrasisinde  takip 
edecek. Ben defalarca istek-
lerimizi, dileklerimizi yazdım 
gönderdim. ‘İstemüzükçü’ dediği 
İzmir Büyükşehir Belediyesi tek 
başına bu kenti kalkındırdı”.  

İZMİR’E ŞAŞI BİLE DEĞİL, 
HİÇ BAKMIYORLAR

İzmir Ekonomi Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Oğuz 
Esen’in hazırladığı ve 2004-
2016 yılları arasında İzmir’e 
merkezi hükümetin 9.9 milyar 
TL, İzmir Büyükşehir Belediye-
si’nin ise şirketleriyle birlikte 
11.9 milyar TL yatırım yaptığının 
vurgulandığı rapor da program-
da gündeme geldi. İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi’nin merkezi 
hükümetten kanunen verilmesi 
gereken payın haricinde bir 
kuruş yatırım desteği almadı-
ğını belirten İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
“Bunun anlamı şudur: İzmir 
üvey evlat muamelesi görmek-
tedir.  İzmir’e merkezi hükümet 
şaşı bakmaktadır.  Hatta son 
dönemde şaşı bile değil, hiç 
bakmamaktadır.  İzmir 2016 
yılında 55 milyar, 2017 yılında 
ise 64 milyar lira vergi verdi. Net 
42 milyar lira devlet bütçesi-
ne gitmiştir;  gidecektir.  Onda 
bir şey yok.  Oradan alıp oraya 
verecektir ama bu kentin ihti-
yaçları kalkınması için gereken 
yatırımlar var.  Bunlara da biraz 
ayıracaklar. 42 milyar lira net 
aldığı vergiden 2-3 milyar lirasını 
yatırım olarak harcasaydı, 10 
senede 30 milyar lira yapardı. 
Ancak 9.9 milyar harcamış. 20 
milyar daha harcansaydı İzmir’i 

kimse tanıyamazdı.  Bizler de 
tanıyamazdık.  İzmir çok daha 
hızlı kalkınırdı.  Türkiye’nin kal-
kınmasında kaldıraç olurdu” diye 
konuştu. 

HERKES İŞİNE BAKSIN!
Programda, “şehri yöne-

tenlerin gündeminde turizm 
yok” eleştirisi üzerine de bir 
değerlendirme yapan Başkan 
Aziz Kocaoğlu, İzmir'de turizme 
Büyükşehir Belediyesi kadar 
katkı yapan başka hiçbir kuru-
mun bulunmadığına dikkat çekti. 
Başkan Kocaoğlu şöyle devam 
etti: “Tek başına fuar yapıp da  
turizm sektörüne  senede 2.5 – 
3 milyar lira ciro yaptıran hangi 
kurummuş? Bunun cevabını 
verecekler.  İzmir Tanıtım Vakfı 
kurulmuştu ve 3 sene önceye 
kadar bir şey yapmamıştı. Vakfın 
başına geçtik. İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi olarak  senede 5 
milyon lira vakfa para aktarıyor, 
Türkiye’de ve dünyada İzmir’i 
tanıtmaya çalışıyoruz.  

Gazeteye çıkıp beyanat ver-
mek,  her gün olup olmayacak 
ufak tefek konularda konuşmak,  
milletin moralin bozmaya çalış-
mak kimsenin işi değil;  haddi 
de değil! Herkes işine bakacak.  
Büyükşehir Belediyesi kadar 
turizme katkıda bulunan var mı 
yok mu?  Kültür Bakanlığı’nın 
görevi olmasına rağmen kazılara 
destek olmak, eserlerin gün 
yüzüne çıkmasını sağlamak için 
de 11 ören yerine 5 milyon 500 
bin lira veriyoruz. Kazılara Kültür 
Bakanlığı ne kadar para veriyor? 
İzmir kazılarına Büyükşehir Be-
lediyesi ne kadar veriyor?  Önce 
bunlara bakacaklar, kimin ne 
yaptığını kıyaslayacaklar, ondan 
sonra konuşacaklar."

ÜSTÜME GELİRLERSE..
Programda “Seçimlerde 

aday mısınız?” sorusuna da 
yanıt veren Başkan Kocaoğlu, 
esprili bir şekilde, “Bakacağız. 
Benim üstüme böyle gelirlerse 
aday olurum. Beni sakin bırak-
sınlar, üstüme gelmesinler.  Tabii 
ki eleştiri olacak.  En doğal haktır 
bu..  Ama önce iğneyi kendine, 
sonra çuvaldızı karşındakine 
batıracaksın" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tvDEN kanalının canlı yayınına katılarak Günaydın Ege 
programında Pınar Tosunoğlu’nun sorularını yanıtladı. Kocaoğlu, kent gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
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Vefa istasyonunda 
inecek var

Konak Belediyesi ve bir 
grup edebiyat insanının birlikte 
kotardığı ve Alsancak TSKM’de 
icra edilen bir “edebiyat ma-
tinesi” diyebileceğimiz etkin-
likten haberdar mısınız? Bekir 
Yurdakul ve arkadaşlarınca 
ayda bir kez TSKM’de düzen-
lenen “Vefa İstasyonu: Emek 
Edebiyat Buluşması”ndan söz 
ediyorum. 

“AYRILIKLARA DOKUNAN 
KALEM: KEMAL ANADOL” 

Geçen ay Vefa İstasyonu’na 
Kemal Anadol geldi. “Ayrılıklara 
Dokunan Kalem: Kemal Anadol” 
başlıklı etkinlikte Erdal Karade-
mir, Sancar Maruflu, Hüseyin 
Yurttaş, Abdulah Bizden ve Os-
man Akbaşak farklı boyutları ve 
yönleriyle Anadol’u anlattılar. 

Kemal Anadol, malumunuz; 
“eski tüfek”lerden ve yazar da 
olan Zihni Anadol’un oğlu. Za-
ten Kemal Anadol da babası-
nın “Yaz,” vasiyetini esas almış; 
“Çünkü söz uçar yazı kalır.” 

Evet, Anadol yakın siyasi 
tarihimizin son 50 yılında olan 
bir sima. İlk önemli misyonu, 
CHP Ankara İl Gençlik Kolu Baş-
kanlığı. 1973’te CHP’nin Ece-
vit’le yüzde 33 küsur oy alarak 
birinci parti çıktığı genel se-
çimlerde de ilk kez milletvekili. 
O da o zamanın milletvekilleri 
gibi henüz otuzların başlarında 
genç bir adam. O kadro şim-
di 75-80 arasında. Anadol beş 
dönem milletvekili olarak par-
lamentoda görev yapar. İki kez 
Zonguldak, üç kez de İzmir’den 
seçilerek. 

Arada Barış Derneği Genel 
Başkan Vekilliği var. Bu yüz-
den tutuklanmışlığı da…( Barış 
Derneği’nden fakülte dekanım 
Prof. Dr. Melih Tümer, diploma-
si hocam E. Büyükelçi Mahmut 
Dikerdem, bitirdiğim liseye ede-
biyat öğretmeni olarak getirdi-
ğim ünlü şair Ataol Behramoğlu 
-daha sonra yolumuz Cumhuri-
yet’te kesişecek ve kitaplarının 
editörlüğünü yapacağım- da 
tutuklanmıştı o zaman) Kitap-
larıyla gelen ödülleri de; Yunus 
Nadi Ödülü ve Abdi İpekçi Barış 
ve Dostluk Ödülü. 

O DA GAZETECİ-YAZAR 
SİYASETÇİ SOYUNDAN 
Vefa İstasyonu’na dönelim; 

Anadol, yazarlığının şifresini 
şöyle verdi: “Bir politikacı olarak 
yakın geçmişle ilişkimin zayıf 
zayıf olduğunu fark ettim. Yakın 
geçmişle bugünün irtibatı be-
nim için çok önemlidir.” 

“Siyaset” için ne dedi peki 
üstat? “ ‘Siyasette kaybetmek-
ten korkma! Kaybedince se-
lam verecek adam bulamaktan 
kork!’ Kamil Kırıkoğlu’nun bu 
sözü hala kulaklarımda çınlıyor.” 

Politikacı yazarların politi-
kacı kimliğinin öne çıktığını sap-
tayan Anadol, Mustafa Kemal 
Atatürk döneminde pek çok 
gazeteci ve yazarın da partide 
ve parlamentoda görev aldığını 
vurgularken tarihi bir gerçeğe 
işaret ediyordu. Hatıtrlayalım; 
ümlü öykücü Memduh Şevket 
Esendal da bir ara CHP genel 
sekreteri değil miydi? Falih Rıfkı 
Atay’lar ve daha kimler kimler… 

VASİYET VE SADAKAT 
Panel bölümünde Abdullah 

Bizden panoramik olarak kitap-
larını anlattı Anadol’un. Zihni 
Anadol’un kitaplarına da değin-
di ve Kemal Anadol’un ilk kita-
bını 1987’de babasının 1989’da 
yayınladığı ilk ktabından da 

önce yayınladığını vurguladı. Bu 
da Kemal Anadol’un babasının 
vasiyetine ne kadar sadık oldu-
ğunu gösteriyor. 

Başka neler dedi Bizden? 
“Anılarda gözlem gücü var. Ga-
zeteci ve hukukçu kimliği onu 
romana götürüyor. Romanla-
rında yerel tarihten, yanı sıra 
sözlü tarihten yararlanıyor. 
Örneğin babasına ‘Babam ve 
arkadaşım’ diye ithaf ettiği dör-
düncü baskıya ulaşan Karşıya-
ka Memleket böyle bir roman. 
Anadol’un ikinci romanı da se-
kizinci baskıya ulaşan Büyük 
Ayrılık. 
YAZARLIĞIN HAKKINI VERİYOR 

Hüseyin Yurttaş, Büyük 
Ayrılık’ı basılmadan okuyan ay-
rıcalıklı bir dostu Anadol’un. As-
lında rmanda bir bölüm adı olan 
“Büyük Ayrılık”ın romanın adı 
olmasını önermiş ve Anadol da 
benimsemiş. Arkadaşı için şöy-
le dedi o da: “ 

“Boş şeyler söylemediği 
için, söylediklerine de çok inan-
dığı için konuşmaları da ilgi ve 
heyecanla dinlenirdi. Yazar ola-
rak bir özelliği; iyi bir araştırma-
cıdır, bilgiye dayalı yazar, yazar-
lığın hakkını verir.” 

EN GEÇ YATAR AMA EN 
ERKEN KALKAR 

Politikacı arkadaşı, kendisi 
gibi İzmir’den milletvekili se-
çilen Erdal Karademir de Ana-
dol’dan “disiplini, bilmedikleri 
konularda konuşmamayı, bil-
ginin değerini” öğrendiklerini 
ifade etti. Onun grup çalışma-
larıyla ilgili geziler sırasında 
“en geç yattığını fakat en erken 
kalktığını, otobüsün hareket et-
tikten sonra gecikenin otobüse 
binmediğini de” ekledi.   

SİNEMAYA DA 
UYRALANABİLİR KİTAPLAR 

Sancar Maruflu, Anadol’un 
kitaplarının “hem araştırmaya 
dayalı hem de hayatın gerçek-
leriyle örtüştüğünü, bazı kitap-
larının sinemaya da uyarlanabi-
leceği” üzerinde durdu ve insani 
bir yanına da dikkat çekti; “Çok 
iyi yüreklidir, merhametlidir.” 

SÜRDÜĞÜ HAYATTAN 
MEMNUN MU? 

Evet, 1944 tevkifatının 
ünlü isimlerinden, Türk sos-
yalizminin simalarından Zihni 
Anadol ile terzi Emine Ana-
dol’un çocuğu olarak Zongul-
dak’ta dünyaya gelen; Saf-
ranbolu, Ereğli’de kimliğini, 
kalemini bulmaya başlayan ve 
bu kimliği İstanbul, Ankara’da 
şekillendirerek olgunluğunda 
İzmir limanına demir atan ve 
uzun yıllardır İzmir’de siyaset, 
son sekiz yıldır da kitaplarla 
haşır neşir olan Kemal Anadol 
Karşıyaka’da yazmaya arada 
bir de konferanslara, panellere 
katılarak görüşlerini, deneyi-
mini anlatmaya devam ediyor. 
Hukukçuluğu ise ister istemez 
siyasetçiliğinin ve yazarlığının 
iyice gölgesinde kaldı. İlk kitabı 
“Kartal Maltepe’den Sağmal-
cılar’a İnsan Manzaraları”ydı… 
Son olarak “Filmi Geriye Sarın-
ca” ve “Kasırga” geldi belleğim 
yanıltmıyorsa. Tezgahta başka 
bir roman olduğunu biliyorum 
ama o da sürpriz olsun… 

Peki o bu hayattan mem-
nun mu? İyi ki siyasetçi ve yazar 
Kemal Anadol mu oldu? Sanırım 
memnun… Anadol’a bize daha 
başka kitaplar sunacağı esenlik 
içinde bir yaşam diliyorum.

m.ayhankara@gmail.com

M. AYHAN 
KARASanatıyla insanlığa 

dokunan şair
ASIM 
GöNEN

Vefa 
İstasyonu’nun 
bu ayki etkinliği 

kapsamında 
“Emeğin ve gülün 
şairi” Asım Gönen 

konuşuldu. 

Türkan Kültür ve Sanat 
Merkezinde düzenlenen et-
kinliğin sunumunu Bekir Yur-
dakul gerçekleştirdi. Yurdakul 
konuşmasına, “Sanatıyla be-
raber insanlığın kabalığını yok 
etmek ve bu kabalık insanlığa 
bulaşmasın diye uğraşılan 
45 yıl. İşte, emeğin ve gülün 
şairi dediğimiz Asım Gönen 
neyin şairi değil ki?” sözleriyle 
başladı. 

Vefa İstasyonu, Konak 
Belediyesi ve Kültür Müdür-
lüğü katkılarıyla gerçekleş-
tirilen etkinlik, Yurdakul’un 
konuşmasının ardından şair 
Gönen’in 45 yıllık sanat ya-
şamının görsel derlemesiyle 
ilerdi. Ferhat İşlek tarafından 
hazırlan 20 dakikalık sunum 
dinleyiciler tarafından ayakta 
alkışlandı. 

"SANATÇILAR ACIYA 
TERCÜMAN OLMAK 
ZORUNDA KALIYOR" 
Gülşen Ersanın şiir dinle-

tisiyle devam edilen edebiyat 
buluşmasında, Ersan’a Asım 
Gönen şiirleriyle Haldun Özerli 
ve Süreyya Türkay eşlik etti. 
Özerli, dinletiden önce Tezer 
Özlü’nün “Bu ülke bizi öldür-
mek isteyenlerin vatanıdır” 
sözlerine değindi. “Sevgiden, 
iyilikten, eşitlikten, özgürlük-
ten yani insandan yana olan 
bütün herkes, bu topraklar-
daki acıyı yaşıyor, paylaşıyor. 
O yüzden şair ve sanatçılar da 
bu acıya tercüman olmak zo-
runda kalıyorlar. Asım Gönen 
imge gerçekten kaçışın değil, 
gerçeğin sırrına ermenin gü-

zelliğidir der. O, şiirlerini hep 
güzellik hep insan için yazar” 
sözlerine yer verdi. 

Türkay ise, “Gülşen Ersan 
ile etkinlik öncesi yazışmala-
rımıza katılan Asım Gönenin 
kendi deyimiyle ‘Ey sesleri-
nin kınasıyla geceme doğan 
sürün kuşları siz ses verdikçe 
ben duyguların ummanında 
esrik gemiler gibi yüzüyorum’. 
Bugün ben böyle bir şairin 
şiirlerini seslendireceğim için 
onur duyuyorum.” ifadelerin-
de bulundu. 

"SİSTEM BİZİ KENDİSİYLE 
BATAĞA ÇEKİYOR" 

Türkan Saylan Kültür 
Merkezinde gerçekleştirilen 
şiir dinletisinin ardından “Ya-
zın Yaşamında Asım Gönen” 
söyleşine geçildi. Konuş-
macılardan Mehmet Yaşar 
Bilen’in katılamadığı oturumu 
Tacim Çiçek yönlendirdi. Asım 
Göneni ve onun edebiyatını 
tartışacak Bilsen Başaran ve 
Lütfi Demirkapı ise konuşmacı 
olarak yer aldı. Oturumu “Bi-
zim ülkemizde meşakkatli bir 
iştir az sözle çok şey söyleme 
sanatı. Asım Gönen bunu 
başarabilen şairlerimizdendir” 
sözleriyle başlatan Çiçek’in 
ardından konuşmayı devralan 
Başaran, “Türkiye’de düzenin 
iyiye yönelik gitmesine dair 
umutlarımız olsa da bu düzen 
hep tam tersine işledi. Bizi 
kendisiyle beraber batağa 
çeken bir sistemde bulunu-
yoruz. İçinde yaşadığımız 
dönemde birbirimizin gönlün-
den tutarak bu günlere göğüs 
gerdik ve Asım Gönen de bu 
gönül dayanışmasını bizlere 
sunan bir şairdir. Suya düşse 
ıslanmaz toprağa düşse 
paslanmaz.” açıklamalarında 
bulundu. 

Konuşmacılardan De-
mirkapı, “Bir insanı tanımak 
istiyorsanız ne okuduğuna 
bakın. Asım’a baktığınızda ise 
emek görürsünüz. Kendisi 
bize mücadelemizde yoldaşlık 
etti, öğretmenlik etti. Asım, 
dinlerken öğrenir size de çok 
şey öğretir. Hem öğrenci hem 
de öğretmendir. İdeolojik 
tutarlık, sağlamlık, yeterli-
lik bazında örnek alınası bir 
insandır.” dedi. 

Oturumda şairin, “Ya-
lancı Baharın Çiçekleri” ve 
“Fırtınada Kaçkar Çıplaktı” 
kitaplarına da değinildi. Şiir 
dinletileriyle izleyicilerle tek-
rar buluşan Gülşen Ersan ve 
Süreyya Türkay, sahneyi İrfan 
Ünal’a bıraktı. Ünal etkinlikte, 
“Mevlam Birçok Dert Vermiş”, 
“Dersim Dört Dağ İçinde”, 
“Bilmem Ağlasam Mı”, “Geldi 
Geçti Ömrüm Benim”,“Haydar 
Haydar” türkülerine yer verdi. 
Ünal’ın ezgileri dinleyicilerden 
büyük ilgi topladı. 

18.00’da başlayan etkin-
liğin sonlarında “Emeği geçen 
dostlarımıza teşekkür ederiz” 
diyerek sözü Asım Gönen’e 
bırakan Yurdakul, Vefa İstas-
yonunun 8 kişilik bir ekipten 
oluştuğunu ve amaçlarının 
“Daha insanca bir yaşam, 
daha adil bir ortam. Bu adil 
ortamda yaşayabilmek adına 
kötülüğün etkisini geçirebil-
mek” olduğunu vurguladı. 

EMEKÇİLERİN ÖRGÜTLÜ 
GÜCÜ... 

Gönen konuşmasında, 
“Ben buraya sizleri fethet-
meye gelmiştim ama sizler 
beni fethettiniz. Eğer bir şair 
toplumun acı çektiği yerde 
acı çekmiyorsa, o şair, şair 
değildir. Ülkeyi korumanın en 
büyük yolu, o ülkenin insan-

larının huzurla yaşayabile-
ceği kalkınmayı sağlamaktır. 
Bunlar olmazsa karıncadan 
bile korkar hale geliriz.” 
ifadelerini kullandı. Sözlerine 
Pablo Nerudanın ‘Şiirlerde 
ne olacak yani, bu tan kızıllığı 
için, olmadıktan sonra, insa-
nın vurulmuş yüreğinin ölüme 
hazırlandığı şu viran köşe için 
olmadıktan sonra, şiirlerde ne 
olacak yani.’ dizeleriyle devam 
eden Gönen, “O viran köşe bu 
halkın bağrıdır, soyup soyana 
çevrilmiş ülkenin çırıl çıplak 
dağlarıdır. Halkının yaşadığı 
ne ise, şairin yaşadığı da odur. 
Bu ülkenin insanlarını cahil-
leştirmek adına, din, spor, 
kültür, sanat siyasete alet 
ediliyor. Bunlara karşı aydın-
laştırma çalışmamız devam 
edecektir. Bunu örgütlü güç 
sağlayacaktır. Onun için 
emekçilerin örgütlü gücü 
diyoruz. Babamın oğlu değil 
hiçbirisi. Onlar olmadan, ör-
gütlü güç olmadan ne aşıklar 
aşklarına kavuşabilir, ne de 
soframızda mutlu bir bunalım 
olur. Bunun dışında çözüm 
arayan çıkmaz sokaklara gi-
riyor demektir. Sanat burada 
devreye girer. Bizler bunun 
için buradayız.” dedi.

CEREN
DUMAN
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İZGAZETE izmir’in gazetesi

Futbol sadece futbol 
değildir. Günümüzde sıkça 
duyduğumuz bu sözü doğrula-
yacak farklı birçok disiplinden 
örnek verilebilir. Futbol, tarihtir, 
siyasettir, ekonomidir, kültürdür 
ve daha pek çok şey sıralanabilir. 
Özellikle günümüzde, endüst-
riyel futboldan söz ediyorsak, 
ekonomik ve politik yönünün 
ağır bastığını ve geçmişteki 
kültürel misyonunu gerilerde 
bıraktığını da söylemek yersiz 
olmaz. Ancak bazen öyle şeyler 
olur ki, sihirli bir değnek dokun-
muş gibi bir anda illüzyon can-
lanıverir. Günümüzün materyal 
dünyasına inat, geçmişe belki de 
geleceğe dair izler taşıyan bazı 
şeyler…  İşte bu yazıda böyle bir 
şeyden söz edeceğim. Ürünlerin, 
storların, markaların olmadığı bir 
şeyden… Samimiyetle başlayıp 
önce dostluğa sonra sevdaya 
dönüşen bir şeyden…

Geçen sene bu zamanlar-
dı. Zor zamanlardı. Bir tarih, 
büyük bir çınar var olma kavgası 
veriyordu. Futbol sadece futbol 
değildi ve neredeyse futbol 
olmayan her yanı aleyhimiz-
deydi. Gerçi yılardır öyleydi ya… 
Geçen sene her zamankinden 
biraz daha sadece futbol değildi 
Büyük Altay için. Alışkındık son 
on beş yıldır tüm kararların 
aleyhimize işlemesine, cezalara, 

futbolcuların soyunma odasına 
egzoz gazı verilmesine, korner 
atmaya gittiğinde oyuncuları-
mızın kafasının yarılmasına ya 
da taraftarımızın maçlara hatta 
maçın olduğu kentlere dahi so-
kulmamasına. Ama umursama-
dan sevdamıza, Büyük Altay’ı-
mıza desteğe devam ediyorduk. 
Kimimiz deplasman deplasman 
koşturarak, kimimiz atkı bere 
yaptırarak, kimimiz tarihimize 
dair sayfalarca yazarak. Büyük, 
küçük demeden elimizden ne 
geliyorsa işte... Ne olduysa tam 
o zamanda oldu. Hani bazen 
takıma taze kan gerekir. Umma-
dığınız bir oyuncu oyuna girer 
de 90+2 de oyunun kaderini 
değiştirir. İşte öyle bir şey oldu o 
dönemde. 

Cizrespor deplasmanıydı... 
Cizre uzaktı. Belki o zamanlarda 
her zamankinden daha uzak. 
Dedim ya zor zamanlardı. Cizre 
için daha zordu. Pek çok şeyle 
mücadele etmek zorundaydı 
Cizre. En çok da rakiplerinin böl-
geye dair algılarıyla... Empatinin 
zor olduğu zamanlardayız hala. 
Sempatinin neredeyse olmadığı 
zamanlarda. Hangisinin diğerini 
doğurduğu hangi bilim ilgile-
niyorsa bu konularla o bilimin 
derdi olsun. Sempati empatiyi 
doğurdu burada. Hikâyemiz 
biraz onun hikâyesi. Küçük bir 

taraftar grubu gidebilmişti Cizre 
deplasmanına. Kalanlar maçı 
canlı internet bağlantısından 
izlemek zorundaydı. Artık ne 
kadar olursa. Zor deplasmandı 
her şeye rağmen. İki takımın 
da üç puana ihtiyacı vardı. Can 
suyu hesabı. Orada tanıdık Edip 
kardeşimizi. O bizi çok önceden 
tanımış sevmiş. Haberimiz yoktu 
o zamana dek. Dedik ya uzaktı 
Cizre. Hem de tüm dünyanın bu 
kadar yakın olduğu bir dönemde. 

“Sene 1989. İzmir Çiğli’de 
askerlik yaparken tanıştım 
Altay’la. Maçlarına gidiyordum. 
Bizim subay okulunda da görev 
yapan bazı tanıdık hakemler var-
dı. Fırsat buldukça onlarla birlik-
te de giderdik Altay maçlarına. 
Askerlik bittikten sonra memle-
ketime döndüm”. Böyle anlatıyor 
Edip Ataç Altay’la ilk tanışıklığını. 
Ama biz onu yıllar sonra Cizre 
deplasmanında tanıdık. Kendine 
has güzel ve objektif maç anla-
tımıyla. Deplasmana gidemeyen 
tüm Altay’lılar, maçı Edip’in an-
latımıyla sosyal medyadan canlı 
izliyordu. Kendine has sempatik 
anlatımı, Büyük Altay’ın büyük 
tarihinden söz edişi. Maçın 
başında da sonunda da başarılar 
dileyişi, şampiyonluk için tüm 
samimiyetiyle gönderdiği mesaj 
ve temenniler hücrelerimize 
kadar işledi. Hani doğuyla batı 
arasında bir köprüden söz eder-
ler. O köprü Edip kardeşimizin 
yüreğiydi. Sımsıcak selamıydı. 

Edip’in kendi anlatımıyla 
dinleyelim o ilk Cizre maçını ve 
sonrasını:

“Cizrespor-Altay karşılaş-
ması oldu 2016 – 2017 se-
zonunda. Kulüpten müsabaka 
listesini aldım. Cizrespor’un 
çevresinde bulunan yakın bir 
apartmanın damına çıktım. 
Maç başlayacaktı. O esnada 
kendi doğal şivemle maçın canlı 
yayınını yapıp maçı anlatmaya 
başladım. Ben canlı yayın yapar-
ken Altay sayfası da yapıyordu. 
O ara canlı yayınıma bayağı bir 
Altay’lı da girdi. Altay mol abim 
de canlı yayın yapıyordu. Birçok 
taraftar maçı benim yayınımdan 
izlemeye başladı. Tarafsız bir 

anlatım yapıyordum. 
Bir Cizrespor taraftarı 
olarak hem olumlu hem 
olumsuz mesajlar alı-
yordum. Anlatıma güzel 
hazırlanmıştım ve güzel 
bir anlatım yapıyordum. 
Altay Cizrespor’u 3 – 0 
yendi. Buna rağmen 
ben Altay’a ligde başa-
rılar diledim. Cizrespor 
taraftarı Altay’lı futbol-
cuları alkışladılar. Son-
rasında Altay’ın Kızılka-
bus grubu olarak Altay 
taraftarları beni İzmir’e 
davet ettiler.  İzmir’de 
misafir oldum. ALTAY 
MOL abim beni karşıladı 
ve bir tepsi baklava alarak Altay 
sosyal tesislerine gittik. Futbol-
cular beni karşılarında gördükleri 
anda şok oldular ve beni hemen 
tanıdılar. Misafirin Cizre’den 
geldiğini hemen söylediler. Kendi 
elimle futbolculara baklava 
yedirdim. Tatlı bir sohbet yaptık. 
Ondan sonra Altay mol abim, 
çarşıdan aldığımız formaları bü-
tün futbolculara imzalattırarak 
bana bir jestte bulundu. Soyun-
ma odasına geçerken onlar o 
anda antrenmandan çıkıyorlardı. 
Emre Hasan Balcı, Yiğit Yöney, 
Hayrullah Çelik, Aydin Bağ ve 
diğer arkadaşlar benden kısa 
bir spikerlik şovu istediler. Emre 
Balcı’ya bir gol attır dediler. 
Ondan sonra soyunma odası 
bayram şenliğine dönüştü. Beni 
daha çok sevmeye başladılar 
bende onları sevdim.  Beni ba-
ğırlarına bastılar. Yanılmıyorsam 
Kocaelispor maçı vardı.  O maçı 
izlemek için Atatürk Stadına 
doğru gittik.  Stadın kapı girişin-
de artık Altay taraftarının yaşlısı 
genci beni parmakla göstererek 
işte bu Cizre’deki Edip Kardeşi-
miz diyorlardı. O an çok mutlu 
oluyordum.  O mutluluğun be-
nim açımdan tarifi yok. Tribüne 
girdik. Tribünde beni sevgiyle 
karşıladılar ve Kocaelispor Altay 
maçını izlemeye başladık. O 
an bir baktım ki benim lehime 
olumlu tezahüratlar yaparak 
Cizre de doğdu Altay’lı oldu Edip 
Başkan diye bağırmaya başla-

dılar. O saatten sonra da artık 
bütün İzmir ve Altay taraftarı 
beni tanımış oldu.”

Biz koca bir yürek, o büyük 
bir sevda kazanmış meğer o 
anda. Cizre’deki daha birçok 
Altay’lı da kazanmışız bilmeden. 
Bunu da şampiyonluk maçımızı 
Edip kardeşimizin kahvehane-

sinden formalarını atkılarını giyip 
izleyen Cizre’li Altay’lıları görün-
ce anladık. Görülmeye değer bir 
andı. Sosyal medyayı hep soğuk 
bir araç olarak görmüşümdür. 
Sevinci de hüznü de, selamı da 
sabahı da oradan gelince bir 
irrite eder beni. O yüzden oradan 
kutlamam genelde doğum gün-
lerini. Ama o an. Her penaltı atıl-
dığında tanık olduğumuz coşku. 
Tüm samimiyetiyle her şey ora-
daydı. Bir gözümüz Antalya’da 
stadda, bir gözümüz telefonla-
rımızda Edip’leydi. Yüreğimizde. 
Zira o an Cizre bizimleydi. Bizim 
de bir yanımız Cizre’de.

“Altay play-off’a kaldığı 
dönem, Cizre’de bizim bir çay 
ocağımız vardı ve birçok Cizre’li 
Altay’ı tanımaya başlamıştı. Al-
tay play-off tan çıktıktan sonra 
baya bir taraftar kitlesi oluştu 
Cizre’de. Biz de Altay sevdalısı 
olarak Cizre’de şehir merkezinde 
baya bir taraftar gurubuyla kon-
voylar oluşturarak bütün Cizre’yi 
turladık. İnsanlar hayret içeri-
sinde bakıyorlardı çünkü daha 
önce böyle bir şey olmamıştı. 
Artık insanlar Altay’ın büyük bir 
takım olduğunu anlamışlardı. 
Daha önceleri bazı eski insanlar 
Altay’ın tarihi bir takım olduğunu 
biliyorlardı. Ben ve beni destek-
leyenler sayesinde bunu Cizre’ye 
duyurduk.”

Kahramanlık hikâyeleri 
sadece cenk meydanında yazıl-
mıyor. Bazen böyle ilmek ilmek 
örülen sevdalar, samimi sıcak bir 
selam bir şeyleri değiştirmeye 
yetiyor. Her ne kadar bu günler-
de zor gibi dursa da, bazen kah-

ramanlık öyküleri yanı başımızda 
kimse fark etmeden yazılıyor. 
Ne politik bir söylem, ne yıllarca 
süren mücadeleler bazen böylesi 
dostluklar yaratmaya yetmiyor. 
Ama hayat siz birçok tasarı ya-
parken kendi tasarısını yapıyor. 
Kaderci değilimdir. Ama bazen 
istesek de istemesek de kader 

ağlarını örüyor. Hadi biz ona yine 
diyalektik diyelim. Ya da sadece 
samimiyet... 

Şimdi Cizre’de bir Al-
tay’lı var. Hatta birçok Altay’lı. 
Şampiyonluk turu atan, maçları 
sürekli takip eden, kazandığında 
heyecanlanan, kaybettiğinde 
üzülen kader ortaklarımız var. 
Burada da birçok Cizre’li… Orada 
bir çay ocağımız var. Dumanı her 
zaman tüten bir demli çayımız. 
Konuk olduğumuzda çalacağı-
mız kapımız. Bir acı kahvemiz 
hatırı 40 yılları aşan… Beraber 
söyleyeceğimiz türkülerimiz, bir 
de marşımız. Onu da Edip’ten 
dinleyip veda edelim ve son sözü 
Edip kardeşimize bırakalım.

“Altay şampiyon olmadan 
önce Altay Takımı için bir beste 
yaptım. Bütün futbolcular o 
Altay Marşını dinleyerek maçlara 
çıkıyorlardı ve böylece konsantre 
oluyorlardı. Ondan sonra kendi 
kendime karar verdim.  Cizre’de 
bizim bir çay ocağımız vardı. 
Onu da Altay çay ocağı yaptım. 
Ondan sonra Cizre'de herkes 
Altay'ın olduğunu kavradı. Altay'ı 
da çok sevdiler. Cizre'de binlerce 
Altay taraftarı olduğunu size 
söyleyebilirim. Adres sorduk-
larında neredesin diye söyle-
diklerinde Cizre Merkez Dörtyol 
Büyük Altay çay ocağında çay 
içiyorum diye hitap ediyorlar.”

CENKER
EKEMEN

izlemeye başladı. Tarafsız bir Başkan diye bağırmaya başla-

CİZRE’DE 
BİR ALTAYLI
“Cizre’de bizim bir çay ocağımız vardı. Onu da Altay çay 
ocağı yaptım. Ondan sonra Cizre’de herkes Altay’ın 

olduğunu kavradı. Altay’ı da çok sevdiler.”  
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İZGAZETE
GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
Ümit Kartal
SORUMLU YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRÜ 
Rafet Aksoy

GENEL KOORDİNATÖR
Cihan Samgar
HABER MERKEZİ
Asya Yaşarikiz
Doğan Beyazgül

HUKUK DANIŞMANI
Av. Dilek GÜZEL 
ADRES: MERKEZ: İsmet 
Kaptan Mahallesi, 1372 Sok 
No: 24  Kat: 2 D: 2 Konak İzmir

ANKARA TEMSİLCİLİĞİ: 
Temsilci-Yasin Aksu - Olgunlar 
Sok. 16/2 Kızılay / ANKARA 
TEL: 0(232) 343 00 87
Yazıların sorumluluğu 

yazarlarına aittir. Kaynak 
göstermeden haber, fotoğraf 
ve yazılar kullanılamaz. İz 
Gazete Doğan Haber Ajansı 
(DHA) abonesidir.

BASKI YERİ: Hürriyet Gazetesi 
İzmir Matbaası Ege Cad. No:36 
Fatih Mah. 35410 Gaziemir  
BASKI TARİHİ: 26.02.2018  
SAYI:28

MEMLEKETİ MEMLEKETİ MEMLEKETİ MEMLEKETİ MEMLEKETİ MEMLEKETİ 
SUSTURAMAZSINIZSUSTURAMAZSINIZSUSTURAMAZSINIZ

‘TEK
ADAM REJİMİ İÇİN ÇIKTIKLARI YOLA BARİKAT KURUYORUZ’

Halkevleri İzmir Şubesi 
önünde, son günlerde yaşanan 
gözaltı ve tutuklamalara yöne-
lik basın açıklaması gerçekleş-
tirildi. Birçok kurum temsilcinin 
de katıldığı açıklamada   “Ev 
baskınlarıyla aramanıza gerek 
yok. Buradayız, yoksul mahal-
lelerdeyiz, Cerrattepe’deyiz, 
direniş çadırlarındayız, çocuk-
ların özgür kahkahalarındayız, 
kadınların dirençli gülüşün-
deyiz. Halkevleri memlekettir, 
halkı Susturamazsınız” denildi.

“TEK ADAM REJİMİ İÇİN 
ÇIKTIKLARI YOLA…”

İzmir Halkevleri adına açık-
lamayı okuyan Gizem Coşkun, 
“Ev baskınlarıyla gözaltılarla 
Halkevleri’ni susturmaya ça-
lışanlar iyi bilsinler ki; Halkev-
leri dört duvarlı şubeler değil, 
etle kemikle halkın örgütüdür. 
Van’da çocuk evi, Soma’da ma-
denci evidir. Dikmen’de barınma 
bürosu, Cerattepe’de direniş 
çadırdır. Marmara’da kent sa-
vunması, Karadeniz’de isyandır. 
Yoksul mahallerde uyuşturucu-
ya karşı gençlerin sesi, Turuncu 

kuvvetlerdir. Genci yaşlısı; erke-
ği kadını halktır. Memleketin her 
köşesindedir olmaya da devam 
edecektir. Gerçeği haykırdığı-
mızı biliyoruz; gerçeği haykırdı-
ğımızı biliyorlar. Tek adam reji-
mi için çıktıkları yola kardeşlik 
eşitlik laiklik yurtseverlik öz-
gürlük barikatı kuruyoruz. Kor-
kuyorlar!” ifadelerini kullandı.
KURUMLARDAN DAYANIŞMA 

MESAJLARI
Basın açıklamasının ar-

dından, kurum temsilcilerine 
söz aldı.  Alevi Bektaşi Derneği 
Başkanı Mustafa Aslan, İmece 
Dostluk ve Dayanışma Derne-
ği Başkanı Günseli Suna Kaya, 
Egeçep adına Ali Osman Kara-
ba, HDP İl Eş Başkanı Semra 
Uzunok, Yeşil Sol Partisi İzmir İl 
Eş Sözcüsü Atilla Kılıç, Öğrenci 
Kolektifleri’nden Uğur Akyol söz 
alarak, Halkevleri üye ve yöne-
ticilerine yönelik saldırılara kar-
şı dayanışma mesajları verdi.

 Kurum temsilcileri yan 
yana gelmeye, mücadele et-
meye devam edeceklerini dile 
getirdi.   Söz alan kurumların 

yanı sıra 10 Ekim Barış ve Da-
yanışma Derneği,  Konak Kent 
Konseyi Başkanı ve Devrim-
ci 78’liler Federasyonu Genel 
Sekreteri Hamit Mumcu, Hal-
kın TKP’si, EHP,SYKP, Pirsultan 
Abdal Kültür Derneği de katıldı. 

“ÇOCUKLARIN ÖZGÜR 
KAHKAHALARINDAYIZ”
Kurum temsilcilerinin ar-

dından Halkevleri Ege Bölge 
Temsilcisi Uğur Göçmüş söz 
aldı. Uğur Göçmüş konuşması-
na “Üç gündür yan yana birlikte 
olduğumuz tüm dostlara teşek-
kür ediyoruz” diyerek başladı. 
Saldırganlığın sebebinin tek 
adamın iktidarını kuramaması 
olduğunu ifade eden Göçmüş 
“Halkevleri dört duvar arasında 
bir kurum değildir bizleri saba-
ha karşı ev baskınlarıyla arama-
nıza gerek yok işte buradayız 
şubelerimizdeyiz, yoksul ma-
hallelerdeyiz, Cerrattepe’deyiz, 
direniş çadırlarındayız, çocuk-
ların özgür kahkahalarındayız, 
kadınların dirençli gülüşün-
deyiz Halkevleri Memlekettir, 
Halktır Susturamazsınız” dedi.

Halkevleri Genel Başkanı Dilşat Aktaş ve birçok üyesinin gözaltına alınması protesto edildi. 


