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

21 HAZiRAN'DA 
REKOR KIRILACAK
24 Haziran seçimleri yaklaşırken İzmir’de ‘Tamam’ coşkusu yaşanıyor. 
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin İzmir mitingi için ise 

şimdiden ‘rekor kırılacak’ yorumları yapılıyor.
HAYIR CEPHESİ ÖNDE

16 Nisan referandumunda ‘Hayır’ cephesinde du-
ran siyasi parti, sendika ve dernekler, 24 Haziran ön-
cesinde de mevcut pozisyonlarını koruyor. CHP, İYİ 
Parti, SP’den oluşan Millet İttifakı ve HDP,’nin adayları 
24 Haziran seçimleri öncesinde İzmir’de coşkulu bir 
çalışma yürütüyor.  

İZMİR TAMAM DİYOR
Muhalefetin seçim çalışmaları etkin şekilde sü-

rerken, İzmir’in gücünü göstereceği gün olarak ise 
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 
Gündoğdu Meydanı’nda yapacağı miting gösteriliyor. 
Cumhuriyet Halk Partisi 21 Haziran’da İzmir’in son yıl-
lardaki miting katılım rekorunu kırmaya hazırlanıyor.  

GÜNBATIMI TERASI’NA BİR ÖDÜL DAHA
İzmir Büyükşehir Belediyesi›nin «İzmirDeniz” projesi 
kapsamında kente kazandırdığı “Bostanlı Yaya Köprüsü 
ve Gün Batımı Terası”na bir ödül daha geldi. Kısa sürede 
Karşıyaka sahilinin en popüler buluşma yeri haline gelen 
bu mekan, “XVI. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri”nde 
“Kamusal Alan Tasarımı” birincisi oldu.Türkiye’de 

verilen en 
prestijli 
ödüle layık 
görüldü

“Kamusal Alan  
Tasarımı” birincisi

AHMET ŞIK:
AKP’NİN EN FAZLA HASSASİYET 
GÖSTERDİĞİ ALAN RANT

Halkların Demokra-
tik Partisi İstanbul 2. 
Bölge 1. sıra millet-
vekili adayı Ahmet 
Şık, gazetemize ko-
nuştu. Şık, yaklaş-
makta olan seçimler 
başta olmak üzere 
birçok konuda der-
gimizin sorularını 
yanıtladı.   s.3

TKP MK üyesi Okuyan: 
Meclistekilerin 
üçte biri patron
Türkiye Komünist Partisi Merkez 
Komite üyesi ve Bu Düzen Değiş-
meli Platformu’nun İzmir 2. Bölge 
bağımsız milletvekili adayı Kemal 
Okuyan dergimize konuştu. s.11

“Seçim 
sosyolojisi 
açısından genç 
seçmen çok 
önemli”

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Siyaset Bilimci Prof. Dr. Gülgün Er-
doğan Tosun ile seçim süreci ve it-
tifak tartışmalarını konuştuk. Prof.
Dr. Tosun “Seçim vaat satma işidir. 
Vaadini kim daha iyi pazarlayıp sa-
tabilirse seçimi o kazanır. Seçmen 
umuda oy verir” dedi. s.5

CHP’li Purçu: 
AKP 3 milletvekili bile çıkaramaz

İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kar-
tal’ın sorularını yanıtlayan Roman milletve-
kili 24 Haziran seçiminin diğer seçimlerden 
farklı olarak ilerlediğini belirtti Purçu, “Saha-
da Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce 
ile ilgili inanılmaz bir heyecan var. AKP’lisi, 
MHP’lisi, HDP’lisi bize müthiş bir heyecan 
veriyor. Bizim de o heyecanı aldıkça çalışma 
azmimiz artıyor. Dolayısıyla diğer seçimler-
den farklı bir durum ile karşı karşıyayayız. 

“Yarım kalan ‘hayır’ı 
tamam’layacağız’ 

s.10
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CİHAN 
SAMGAR

iZMiR’DEKi VEKiL  
SAYIMIZI ARTIRACAĞIZ

Halkların Demokratik Parti-
si Eş Genel Başkanı Pervin 
Buldan seçim çalışmaları 

için geldiği İzmir’de gazetemize de-
ğerlendirmelerde bulundu. Gazete ve 
dergimiz Genel Koordinatörü Cihan 
Samgar’ın sorularını yanıtlayan Bul-
dan, “Çalamayacakları kadar çok oya 
ihtiyacımız var” dedi.

İşte Pervin Buldan ile yapılan rö-
portaj:

HDP’nin İzmir’de en çok CHP ta-
banından oy alacağı konuşuluyor. 
Siz bu konuda neler düşünüyorsu-
nuz? AKP tabanından oy alabilecek 
misiniz?

Biz sadece CHP’den değil tüm 
İzmir halkından oy talebimiz var. İz-
mir’de Halkların Demokratik Parti-
si’nin göstermiş olduğu milletvekili 
aday listeleri, Türkiye’nin zenginliğini 
ve farklılığını ortaya çıkaran bir liste-
dir. Bu liste ile birlikte İzmir halkının 
özellikle Halkların Demokratik Parti-
si’ne vereceği oylarla birlikte İzmir’in 
içerisinden çıkacak olan milletvekil-
lerinin, Türkiye’nin zenginliği olduğu 
gerçeğini de bir kez daha parlamen-
toya yansımasına vesile olacak. 

Biz sadece CHP’den değil, İzmir’de 
yaşayan tüm seçmenden oy istiyoruz. 
AKP de elbette bunların içerisinde. 
İzmir’de yoğunluklu olarak Kürtlerin 
yaşadığı bölgeler var, biliyoruz. Ve 
Kürtlerin kısmen de olsa AKP’ye oy 
verdiğini de biliyoruz. Geçtiğimiz se-
çimlerde de bu durumu tespit ettik. 
Bu dönem açısından başta AKP’ye 
oy veren Kürtler olmak üzere, CHP’ye 
oy veren Aleviler ve diğer partilere oy 
veren tüm halkımızdan oy talebimiz 
var. 

7 Haziran seçimlerinde İzmir Ma-
vişehir’de CHP’den sonra en çok oy 
alan parti oldunuz. Bu başarı mıdır? 
Tekrar edebilecek misiniz? Bir de 
çok fazla oy alamadığınız bölgelerde 
ekstra bir çalışmanız olacak mı?

Biz Türkiye’de iktidar olmak için 
yola çıktık. 7 Haziran’da büyük başa-
rı elde etmiştik. Ancak 7 Haziran ile 
1 Kasım arasında yaşananlar, parti-
mize yönelik baskılar, linç girişimleri, 
medyanın bize kapalı olması bütün 
bunlar aslında Halkların Demokra-
tik Partisi’ni baraj altında bırakmak 
ve parlamentoya girişini engellemek 
üzere yapılmıştı. Fakat biz her şeye 
rağmen barajı aşarak parlamentoda 
büyük bir temsiliyet sağlamayı elde 
ettik. 24 Haziran seçimlerinde de Tür-
kiye’nin her yerinde, ulaşabildiğimiz 
her kesime gitmeye çalışacağız. Zor 
bir yarış olduğunu biliyorum. Çünkü 
şartlarımız ve koşullarımız diğer par-
tilere nazaran biraz daha kısıtlı. 10 
milletvekilimizin cezaevinde olduğu, 
parti yöneticilerimizin, il ve ilçe teşki-
latlarımızdan binlerce arkadaşımızın 
tutuklu olduğu bir dönemde seçim 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Önü-
müze çıkan her türlü engeli yıkmaya 
çalışarak ve Türkiye’nin her yerine git-
meye çalışarak herkesten oy istemeyi 
hedefliyoruz. Biz ikinci parti olmayı 
değil, Türkiye’de birinci parti olmayı 
önümüze hedef olarak koyduk. 

İki ayrı seçim yapılacak. Birincisi 
cumhurbaşkanlığı seçimleri, ikincisi 
parlamento seçimleri… Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde Sayın Selahattin 

Demirtaş’ın, parlamento se-
çimlerinde de parlamen-

toya güçlü bir Halk-
ların Demokratik 

Partisi girmesi 
açısından 24 
Haziran’a ka-
dar, çok yo-
ğun bir şe-
kilde geniş 
kampanya-

larla yürüt-
meye çalışa-

cağız. 

OHAL’de bir seçime gidiyoruz ve 
YSK’nın son sandık taşıma kararları 
ile birlikte düşünüldüğünde 24 Ha-
ziran seçimleri için HDP’nin baraj 
sorunu var mıdır? 

Mevcut Cumhurbaşkanının özel-
likle ‘HDP’yi sandığa gömün’ me-
sajıyla birlikte aslında YSK’nın böyle 
kararlar alacağını tahmin ediyorduk. 
Her seçimde yapılan, yapılmaya çalı-
şılan Halkların Demokratik Partisi’ne 
yönelik usulsüzlükler, haksızlıklar ve 
hukuksuzluklar bir kez daha karşımı-
za çıktı. 19 ilde valiliklerin talimatıyla 
YSK’nın da kabul ettiği, seçimlerin şa-
ibeli bir hale gelebileceği kuşkusunu 
elbette ki taşıyoruz. Çünkü sandık ta-
şıması meselesi tamamıyla bölgede 
yapılan ve HDP’ye yönelik bir uygu-
lama olarak karşımıza çıkıyor. Hakkâ-
ri’den Diyarbakır, Mardin’e kadar böl-
genin hemen hemen bütün illerinde 
bu tür taşımaların yapılacağına dair 
bilgiler var. Bunlar YSK tarafından da 
kabul edildi. Bütün bunları biz HDP’yi 
baraj altında bırakmak ve oyları gü-
venilir bir halden çıkarıp kendi lehle-
rine çevirebilecek ortamı yaratmak 
açısından yaptıklarını biliyoruz. Ancak 
şunu ifade etmek isterim, evet HDP 
bıçak sırtında. Çünkü birçok engelle-
meyle, hukuksuzlukla karşı karşıya. 
Bütün bu uygulamalara rağmen biz 
halkımızın, sandıklar taşınsa bile, 
seçim yerleri, bölgeleri değişse bile 
kendi iradeleriyle gidip oylarını kul-
lanacaklarına inanıyoruz. Parti olarak 
ayrıca çalışmamız var, tüm seçmen-
lerimizi oylarını kullanacakları bölge-
lere götürme girişimimiz olacak. Ama 
miting konuşmamda da ifade ettim; 
nereye götürürlerse götürsünler, bi-
zim seçmenimiz çok kararlıdır. Gider 
oyunu kullanır. Ancak bu usulsüzlü-
ğün elbette ki kabul edilebilir bir yanı 
yok. Bu sandık taşıma meselesinin 
tamamıyla HDP’ye ilişkin yapıldığını 
da biliyoruz. Ancak halkımız bunu da 
aşacaktır. 

Tekrar yerele dönecek olursak, 
İzmir milletvekili adaylarınızdan 
birisi çok eleştiriliyor, Prof. Dr. Nu-
rettin Turgay. Bu konuyla ilgili neler 
söylemek istersiniz? 

Biz çok renkli bir partiyiz. Çok 
kimlikli, çok inançlı, çok mezhepli 
bir partiyiz. 7 Haziran’da bu temsi-
liyeti parlamentoya taşımıştık. Tür-
kiye’nin her kesiminden insanı lis-
telerimize almıştık. Bu dönem yine 
aynısını yaptık. Bizim listelerimizde 
yer alan, parlamentoya girecek ar-
kadaşlarımız Türkiye’nin zenginli-
ği, farklılığı… Dolayısıyla içimizde 
ilahiyatçı da var, muhafazakâr 

da var, Alevi de var, Sünni de var. Ve 
içimizde Afrikalı bir adayımız var, Ka-
radenizli bir adayımız da var. Çok sa-
yıda kadın adayımız var. Bütün bunlar 
Türkiye’nin zenginliğidir ve HDP ile 
parlamentoda bir temsiliyet bulacak, 
buna inanıyoruz. Dolayısıyla yapılan 
eleştirilerin haksız birer eleştiri oldu-
ğunu özellikle belirtmek isterim. Her 
adayımızın çok kıymetli olduğunu, 
çok değerli olduğunu ve halkımızın 
da bu adaylarımıza sahip çıkacağı-
na olan inancımı belirtmek isterim. 
Biz İzmir’de büyük bir hedef koyduk 
önümüze. 7 Haziran’da ve 1 Kasım’da 
yapılan seçimlerde 2 milletvekilimiz 
vardı. Bunu yüksek bir oranla aşacak, 
İzmir’deki halkımızı parlamentoda 
temsil edecek olan onlarca vekilimizi 
çıkarmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla 
yapılan eleştirileri haksız buluyorum. 

Cumhurbaşkanı adaylarından 
Meral Akşener ve Muharrem İn-
ce’nin anadilde eğitim ile ilgili açık-
lamalarını samimi buluyor musu-
nuz?

Seçim süreçlerinde genelde siyasi 
partiler ve temsilcileri her zaman va-
atler verirler. Hem Sayın İnce’nin hem 
de Sayın Akşener’in anadilde eğitim-
le ilgili yapmış oldukları açıklamaları 
çok samimi bulmadığımı ifade etmek 
istiyorum. Kürtler yıllardır onurlu 
mücadele veren bir halktır. Bu müca-
deleyi verirken aynı zamanda kendi 
anadilinde eğitim ve öğretim hakkını 
isteyen, talep eden ve bunun anaya-
sal güvenceye alınmasını isteyen bir 
halktır. Ancak yıllardır bu ülkeyi yöne-
tenler bunları gerçekleştirmedi. CHP 
ana muhalefet partisidir, bu anlamda 
herhangi bir girişimini hiçbir zaman 
görmedik. Sayın Akşener’in de bu 
yapmış olduğu açıklamayı tamamıy-
la bir seçim vaadi olarak görüyorum. 
İktidara geldikleri zaman ya da Sayın 
Akşener bu ülkeyi yöneteceği zaman 
bu meseleye de çok farklı yaklaşaca-
ğını da tahmin edebiliyorum. 

Diyelim ki Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinde ikinci turda Recep Tayyip 
Erdoğan ile Muharrem İnce kaldı. 
Siz böyle bir durumda Muharrem İn-
ce’yi destekler misiniz?

Şu anda ikinci turla ilgili herhangi 
bir tartışmamız yok. Varsayımlar üze-
rinden bir değerlendirme yapmayı da 
doğru bulmuyorum. Çünkü bizim ken-
di adayımız var. Selahattin Demirtaş 
var. Birinci turda çıkması için müca-
dele veriyoruz. Dolayısıyla ikinci tura 
kalacak adaylardan bir tanesi de yine 
Selahattin Demirtaş’tır. O yüzden bu 
sorunun bence diğer partilere sorul-
ması gerekir. ‘Erdoğan ile Demirtaş 

kalırsa oyunuzu kime vereceksiniz?’ 
diye sormak lazım. Ben birinci turda 
seçilmese bile ikinci tura kalacağına 
olan inancımı da özellikle belirtmek 
istiyorum. Çünkü Türkiye’de bugün 
öyle bir hava var. Türkiye için Sayın 
Demirtaş’ın yokluğu büyük bir eksik-
lik. Meydanlarda olamaması, seçim 
çalışmalarına, kampanyasına katıla-
maması insanlar üzerinde büyük bir 
etki bıraktı. Bir Cumhurbaşkanı ada-
yının dört duvar arasında rehin olarak 
tutulması hiç kabul edilir bir durum 
değildir. İnsanların Sayın Demirtaş’a 
olan sevgisinin, bağlılığının 24 Ha-
ziran’da yapılacak olan seçimlere de 
büyük oranda yansıyacağına inanı-
yorum. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
ikinci tura kalacaksa, kalacaklardan 
birisinin Sayın Demirtaş olacağını dü-
şünüyorum. 

Cumhurbaşkanı adaylarından 
Doğu Perinçek seçimi kazanırlarsa 
HDP’yi kapatacaklarını söyledi, Se-
lahattin Demirtaş da ‘Siz kazanırsa-
nız biz HDP’yi kapatırız’ diye ceza-
evinden cevap verdi. Siz bu konuda 
neler söylemek istersiniz?

Sayın Demirtaş zaten bu konuda 
gerekli cevabı vermiş. Çok fazla bir 
şey söylemeye gerek yok. Çok muha-
tap almaya da gerek yok. Her siyasi 
partinin ideolojisi, fikirleri, düşünce-
leri farklıdır. Herkes aynı düşünseydi 
zaten bir tane parti olurdu. Her parti 
kendi ideolojisiyle seçim çalışmalarını 
yürütür. Programını, tüzüğünü, seçim 
bildirgelerini açıklar. Bizim düşünce-
miz onlara ters gelebilir. Onların dü-
şünceleri de bize ters gelebilir. Dola-
yısıyla ben çok muhatap olarak alma-
mak gerektiğini düşünüyorum. Ama 
HDP’siz bir Türkiye’nin nefessiz ka-
lacak bir Türkiye olacağını belirtmek 
isterim. HDP Türkiye’nin zenginliğidir, 
umududur. Barışa, kardeşliğe, özgür-
lüğe olan inancımız HDP’yi gün geç-
tikçe büyütüyor. Bunu da büyütmeye 
devam edeceğiz. Çünkü bu ülkenin 
gerçek bir barışa ihtiyacı var. Gerçek 
bir kardeşliğe ihtiyacı var. Bugün ya-
ratılan kutuplaşmanın, ayrıştırmanın 
bu ülkeye hiçbir şey getirmediğini, 
hiçbir şey sağlamadığını belirtmek 
isterim. Türklerle Kürtleri, farklı mez-
hepleri, inançları birbirinden ayırmak 
bu ülkeye fayda sağlamaz. Biz bu ül-
kede yaşayan her kesimin kadınıyla, 
erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, Ale-
vi’siyle, Sünni’siyle herkesin kardeşçe 
barış içerisinde yaşayabilmesi için bir 
mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi 
büyütmek bizim boynumuzun bor-
cu. Ve 24 Haziran’dan sonra güçlü bir 
HDP, güçlü bir temsiliyet, güçlü bir 
Türkiye diyoruz.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan gazetemiz Genel Koordinatörü Cihan Samgar’ın  
sorularını yanıtladı. Buldan özel açıklamalar yaptı.

HDP’nin 
vekil listeleri 
Türkiye’nin 
zenginliğini 
ve farklılığını 
ortaya çıkaran 
bir listedir.
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hedefliyoruz. Biz ikinci parti olmayı 
değil, Türkiye’de birinci parti olmayı 
önümüze hedef olarak koyduk. 

İki ayrı seçim yapılacak. Birincisi 
cumhurbaşkanlığı seçimleri, ikincisi 
parlamento seçimleri… Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde Sayın Selahattin 

Demirtaş’ın, parlamento se-
çimlerinde de parlamen-

toya güçlü bir Halk-
ların Demokratik 

Partisi girmesi 
açısından 24 
Haziran’a ka-
dar, çok yo-
ğun bir şe-
kilde geniş 
kampanya-

larla yürüt-
meye çalışa-

cağız. 

OHAL’de bir seçime gidiyoruz ve 
YSK’nın son sandık taşıma kararları 
ile birlikte düşünüldüğünde 24 Ha-
ziran seçimleri için HDP’nin baraj 
sorunu var mıdır? 

Mevcut Cumhurbaşkanının özel-
likle ‘HDP’yi sandığa gömün’ me-
sajıyla birlikte aslında YSK’nın böyle 
kararlar alacağını tahmin ediyorduk. 
Her seçimde yapılan, yapılmaya çalı-
şılan Halkların Demokratik Partisi’ne 
yönelik usulsüzlükler, haksızlıklar ve 
hukuksuzluklar bir kez daha karşımı-
za çıktı. 19 ilde valiliklerin talimatıyla 
YSK’nın da kabul ettiği, seçimlerin şa-
ibeli bir hale gelebileceği kuşkusunu 
elbette ki taşıyoruz. Çünkü sandık ta-
şıması meselesi tamamıyla bölgede 
yapılan ve HDP’ye yönelik bir uygu-
lama olarak karşımıza çıkıyor. Hakkâ-
ri’den Diyarbakır, Mardin’e kadar böl-
genin hemen hemen bütün illerinde 
bu tür taşımaların yapılacağına dair 
bilgiler var. Bunlar YSK tarafından da 
kabul edildi. Bütün bunları biz HDP’yi 
baraj altında bırakmak ve oyları gü-
venilir bir halden çıkarıp kendi lehle-
rine çevirebilecek ortamı yaratmak 
açısından yaptıklarını biliyoruz. Ancak 
şunu ifade etmek isterim, evet HDP 
bıçak sırtında. Çünkü birçok engelle-
meyle, hukuksuzlukla karşı karşıya. 
Bütün bu uygulamalara rağmen biz 
halkımızın, sandıklar taşınsa bile, 
seçim yerleri, bölgeleri değişse bile 
kendi iradeleriyle gidip oylarını kul-
lanacaklarına inanıyoruz. Parti olarak 
ayrıca çalışmamız var, tüm seçmen-
lerimizi oylarını kullanacakları bölge-
lere götürme girişimimiz olacak. Ama 
miting konuşmamda da ifade ettim; 
nereye götürürlerse götürsünler, bi-
zim seçmenimiz çok kararlıdır. Gider 
oyunu kullanır. Ancak bu usulsüzlü-
ğün elbette ki kabul edilebilir bir yanı 
yok. Bu sandık taşıma meselesinin 
tamamıyla HDP’ye ilişkin yapıldığını 
da biliyoruz. Ancak halkımız bunu da 
aşacaktır. 

Tekrar yerele dönecek olursak, 
İzmir milletvekili adaylarınızdan 
birisi çok eleştiriliyor, Prof. Dr. Nu-
rettin Turgay. Bu konuyla ilgili neler 
söylemek istersiniz? 

Biz çok renkli bir partiyiz. Çok 
kimlikli, çok inançlı, çok mezhepli 
bir partiyiz. 7 Haziran’da bu temsi-
liyeti parlamentoya taşımıştık. Tür-
kiye’nin her kesiminden insanı lis-
telerimize almıştık. Bu dönem yine 
aynısını yaptık. Bizim listelerimizde 
yer alan, parlamentoya girecek ar-
kadaşlarımız Türkiye’nin zenginli-
ği, farklılığı… Dolayısıyla içimizde 
ilahiyatçı da var, muhafazakâr 

da var, Alevi de var, Sünni de var. Ve 
içimizde Afrikalı bir adayımız var, Ka-
radenizli bir adayımız da var. Çok sa-
yıda kadın adayımız var. Bütün bunlar 
Türkiye’nin zenginliğidir ve HDP ile 
parlamentoda bir temsiliyet bulacak, 
buna inanıyoruz. Dolayısıyla yapılan 
eleştirilerin haksız birer eleştiri oldu-
ğunu özellikle belirtmek isterim. Her 
adayımızın çok kıymetli olduğunu, 
çok değerli olduğunu ve halkımızın 
da bu adaylarımıza sahip çıkacağı-
na olan inancımı belirtmek isterim. 
Biz İzmir’de büyük bir hedef koyduk 
önümüze. 7 Haziran’da ve 1 Kasım’da 
yapılan seçimlerde 2 milletvekilimiz 
vardı. Bunu yüksek bir oranla aşacak, 
İzmir’deki halkımızı parlamentoda 
temsil edecek olan onlarca vekilimizi 
çıkarmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla 
yapılan eleştirileri haksız buluyorum. 

Cumhurbaşkanı adaylarından 
Meral Akşener ve Muharrem İn-
ce’nin anadilde eğitim ile ilgili açık-
lamalarını samimi buluyor musu-
nuz?

Seçim süreçlerinde genelde siyasi 
partiler ve temsilcileri her zaman va-
atler verirler. Hem Sayın İnce’nin hem 
de Sayın Akşener’in anadilde eğitim-
le ilgili yapmış oldukları açıklamaları 
çok samimi bulmadığımı ifade etmek 
istiyorum. Kürtler yıllardır onurlu 
mücadele veren bir halktır. Bu müca-
deleyi verirken aynı zamanda kendi 
anadilinde eğitim ve öğretim hakkını 
isteyen, talep eden ve bunun anaya-
sal güvenceye alınmasını isteyen bir 
halktır. Ancak yıllardır bu ülkeyi yöne-
tenler bunları gerçekleştirmedi. CHP 
ana muhalefet partisidir, bu anlamda 
herhangi bir girişimini hiçbir zaman 
görmedik. Sayın Akşener’in de bu 
yapmış olduğu açıklamayı tamamıy-
la bir seçim vaadi olarak görüyorum. 
İktidara geldikleri zaman ya da Sayın 
Akşener bu ülkeyi yöneteceği zaman 
bu meseleye de çok farklı yaklaşaca-
ğını da tahmin edebiliyorum. 

Diyelim ki Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinde ikinci turda Recep Tayyip 
Erdoğan ile Muharrem İnce kaldı. 
Siz böyle bir durumda Muharrem İn-
ce’yi destekler misiniz?

Şu anda ikinci turla ilgili herhangi 
bir tartışmamız yok. Varsayımlar üze-
rinden bir değerlendirme yapmayı da 
doğru bulmuyorum. Çünkü bizim ken-
di adayımız var. Selahattin Demirtaş 
var. Birinci turda çıkması için müca-
dele veriyoruz. Dolayısıyla ikinci tura 
kalacak adaylardan bir tanesi de yine 
Selahattin Demirtaş’tır. O yüzden bu 
sorunun bence diğer partilere sorul-
ması gerekir. ‘Erdoğan ile Demirtaş 

kalırsa oyunuzu kime vereceksiniz?’ 
diye sormak lazım. Ben birinci turda 
seçilmese bile ikinci tura kalacağına 
olan inancımı da özellikle belirtmek 
istiyorum. Çünkü Türkiye’de bugün 
öyle bir hava var. Türkiye için Sayın 
Demirtaş’ın yokluğu büyük bir eksik-
lik. Meydanlarda olamaması, seçim 
çalışmalarına, kampanyasına katıla-
maması insanlar üzerinde büyük bir 
etki bıraktı. Bir Cumhurbaşkanı ada-
yının dört duvar arasında rehin olarak 
tutulması hiç kabul edilir bir durum 
değildir. İnsanların Sayın Demirtaş’a 
olan sevgisinin, bağlılığının 24 Ha-
ziran’da yapılacak olan seçimlere de 
büyük oranda yansıyacağına inanı-
yorum. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
ikinci tura kalacaksa, kalacaklardan 
birisinin Sayın Demirtaş olacağını dü-
şünüyorum. 

Cumhurbaşkanı adaylarından 
Doğu Perinçek seçimi kazanırlarsa 
HDP’yi kapatacaklarını söyledi, Se-
lahattin Demirtaş da ‘Siz kazanırsa-
nız biz HDP’yi kapatırız’ diye ceza-
evinden cevap verdi. Siz bu konuda 
neler söylemek istersiniz?

Sayın Demirtaş zaten bu konuda 
gerekli cevabı vermiş. Çok fazla bir 
şey söylemeye gerek yok. Çok muha-
tap almaya da gerek yok. Her siyasi 
partinin ideolojisi, fikirleri, düşünce-
leri farklıdır. Herkes aynı düşünseydi 
zaten bir tane parti olurdu. Her parti 
kendi ideolojisiyle seçim çalışmalarını 
yürütür. Programını, tüzüğünü, seçim 
bildirgelerini açıklar. Bizim düşünce-
miz onlara ters gelebilir. Onların dü-
şünceleri de bize ters gelebilir. Dola-
yısıyla ben çok muhatap olarak alma-
mak gerektiğini düşünüyorum. Ama 
HDP’siz bir Türkiye’nin nefessiz ka-
lacak bir Türkiye olacağını belirtmek 
isterim. HDP Türkiye’nin zenginliğidir, 
umududur. Barışa, kardeşliğe, özgür-
lüğe olan inancımız HDP’yi gün geç-
tikçe büyütüyor. Bunu da büyütmeye 
devam edeceğiz. Çünkü bu ülkenin 
gerçek bir barışa ihtiyacı var. Gerçek 
bir kardeşliğe ihtiyacı var. Bugün ya-
ratılan kutuplaşmanın, ayrıştırmanın 
bu ülkeye hiçbir şey getirmediğini, 
hiçbir şey sağlamadığını belirtmek 
isterim. Türklerle Kürtleri, farklı mez-
hepleri, inançları birbirinden ayırmak 
bu ülkeye fayda sağlamaz. Biz bu ül-
kede yaşayan her kesimin kadınıyla, 
erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, Ale-
vi’siyle, Sünni’siyle herkesin kardeşçe 
barış içerisinde yaşayabilmesi için bir 
mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi 
büyütmek bizim boynumuzun bor-
cu. Ve 24 Haziran’dan sonra güçlü bir 
HDP, güçlü bir temsiliyet, güçlü bir 
Türkiye diyoruz.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan gazetemiz Genel Koordinatörü Cihan Samgar’ın  
sorularını yanıtladı. Buldan özel açıklamalar yaptı.

HDP’nin 
vekil listeleri 
Türkiye’nin 
zenginliğini 
ve farklılığını 
ortaya çıkaran 
bir listedir.
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İz Gazete Genel Yayın Yö-
netmeni Ümit Kartal’ın 
sorularını yanıtlayan Ro-

man milletvekili 24 Haziran 
seçiminin diğer seçimlerden 
farklı olarak ilerlediğini belirt-
ti Purçu, “Sahada Cumhurbaş-
kanı adayımız Muharrem İnce 
ile ilgili inanılmaz bir heyecan 
var. AKP’lisi, MHP’lisi, HDP’lisi 
bize müthiş bir heyecan ve-
riyor. Bizim de o heyecanı al-
dıkça çalışma azmimiz artıyor. 
Dolayısıyla diğer seçimlerden 
farklı bir durum ile karşı kar-
şıyayayız. Benim milletvekili 
olduğum süreçten bu yana 
dördüncü seçime gideceğiz. 
Geride kalan üç seçim ile bu 
seçim arasında dağlar kadar 
fark var. Vatandaş kafasında 
kararını vermiş, kararsız seç-
men sayısı yok denecek kadar 
az. Vatandaş artık tamam di-
yor. Yaz günü kömür dağıtıl-
masından bıktık diyor. Dikkat 
edin yaz günü kömür dağıtılı-
yor. Ben sahada çok net bir şe-
kilde gördüm ki vatandaş artık, 
kömür istemiyor. Huzur istiyor, 
istihdam istiyor. İnsanlar yarını 
nasıl geçireceğini düşünüyor” 
diye konuştu.

Seçim atmosferinin İz-
mir’den göründüğü gibi ol-
duğunu söylen Purçu, “Ge-
çen hafta AKP’nin kalesi 
Bursa’daydım, diğer 3 seçimde 
de gittim, ama bu sefer çok 
farklıydı. Vatandaş hakikaten 
bıkmış. Özellikle AKP’li seçme-
nin yoğun oy aldığı yerlere git-
tim ve ordaki durumu gördüm. 

O zaman dedim ki tamam İz-
mir’den görünen fotoğaf doğru 
fotoğraf” dedi.

‘ZENGİN DAHA ZENGİN 
FAKİR DAHA FAKİR’

Türkiye ekonomisinin uzun 
zamandır alarm verdiğini be-
lirten Purçu medyanın bunu 
gizlediğini dile getirdi. Purçu, 
“Yoksulluk artıyor, zengin daha 
zengin fakir daha fakir artık. 
Aslına 3 yıldır Türkiye ciddi bir 
kriz altında. Dürüst medya 
sayısı çok az. Dolayısıyla va-
tandaş doğru haber alamıyor. 
Dillendirilmiyor ancak vatan-
daş bunu cebinde hissediyor. 
Bu yüzden Bursa, Adıyaman, 
Yozgat, Afyon değişti. Sadece 
İzmir’ den gördüğümüz fotoğ-
rafla konuşmuyoruz heryerde 
durum aynı” şeklinde konuştu. 
Üretim noktasında AKP’nin çok 
ciddi sorunları olduğunu belir-
ten Purçu, “Cumhuriyet Halk 
Partisi üretim yapacak. Çiftçi-
yi kollayacak. Çiftçiye mazot 
3 lira olacak. Çiftçi üretmezse 
bizim karnımz doymaz. Zengin 
yat sahibinden ÖTV, KDV almı-
yorsun, üretim yapan çiftçiye 
neden altı buçuk liradan mazo-
tu veriyorsun. Çiftçinin kullan-
dığı gübrenin, tohmun, ilacın 
vergilerini düşüreceğiz.Fiyatla-
rı dengeleyeceğiz. Sanayicimiz 
vergi yükü altında eziliyor.Va-
tandaş hem üretecek hemde 
pazarlama faliyetleri gelişecek.
Girdi maliyetlerini azaltaca-
ğız”diye konuştu.

‘NASIL BÜYÜYEN 
ÜLKEYİZ?’

İktidar partisinin büyüyen 
ülke ne demek, istikrarlı ülke 
ne demek bilmediğini söylen 
Purçu konuşmasını şöyle sür-
dürdü, “İstikrarlı ülke OHAL’in 
olmadığı ülkedir. 

Seçimlerin zamanında ya-
pıldığı ülkedir. İhracatın ithalat-
tan fazla olduğu, enflasyonun 
tek haneli rakamlarda oldu-
ğu, işsizliğin %1’lerde %2’ler-
de olduğu ülke demektir. Bize 
büyüyen ekonomi adına neyi 
söyleyebilirler. İthalat ihracat-
tan kat kat fazla. Nasıl büyü-
yen ülkeyiz? İşsizlik enflasyon 
çift haneli rakamlarda, nasıl 
büyüyen ülkeyiz? Dış borcu-
muz 450 milyar dolaylarında 
ki bunun faizini bile ödeyeme-
yecek durumdayız, nasıl büyük 
ekonomi bu? Ekonomi bakanı 
bunu açıklasın. Kendi yollarını 
yapmışlar. Bütün vergileri 17 
yıl boyunca almışsın betona 
yüklemişsin”.

‘AKP ROMANLARA 
SAMİMİYETSİZ 
YAKLAŞTI’

AKP’nin roman politikala-
rına da değinen Purçu iktidar 
partisini samimiyetsizlikle ni-
telendirdi. Purçu, “Bir işi ya-
parken samimi olacaksın. Eğer 
samimi olmazsan bu işin bir 
kıymeti kalmaz.İktidar partisi 
bir şeylerin adını koydu, roman 
açılımı dedi ama arkasını ge-
tiremedi. Çünkü samimi dav-
ranmadı. Sahaya yansıtamadı. 
İşin içini dolduramadılar, bütçe 
ayrılmadı. Cumhuriyet Halk 
Partisi ise Sayın Kemal Kılıçda-
roğlu’yla birlikte Türkiye de ilk 
defa bir siyasal patinin roman 
strateji planını oluşturdu. Hem 
iktidar olursak, hemde muha-
lefeteyken yapılması gereken-
ler olarak strateji eylem planı 
yaptık. Daha yeni bitti çalışma 
seçimlerden sonra uygulama-
ya konulacak. Roman mahal-
lerinde en büyük sorunumuz 
eğitim olduğu için kreşler ve 
eğitim merkezleri açacağız. 

Bunlardan herkes ücretsiz 
faydalanacak. Sadece çocuklar 
için değil kadınlar için baba-
lar içinde yaptık. Mesleki bilgi 
becerimiz çok az romanların 
güncel mesleklerle buluşabi-
leceği mesleki eğitim atölyeleri 
kurarak onların güncel mes-
leklerle buluşmasını sağlıyo-
ruz. Buca’da bu eğitim veriliyor 
şuan. Seçimlerden sonra bunu 
yaygınlaştıracağız. Önümüz-
deki seçimlerde Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidar olacak ve 
romanların tarihi yeniden ya-
zılacak. Bire bir sahaya dönük 
çalışmalar yapılacak. Evlerde 
iyileştirilmeler yapılacak. Alt 
yapıdan üst yapıya kadar. Ro-
manların yetenekleri yitip gidi-
yor, kullanamıyoruz. Bu yüzden 
Roman mahallelerinin olduğu 
yerlere sanat merkezleri aça-
cağız. Özellikle konservatu-
varlar, müzik liseleri açacağız” 
şeklinde konuştu.

‘ROMANLARDAN 
HANGİ YÜZLE OY 
İSTİYORSUNUZ?’

Roman mahalelerinin 17 
yıldır iktidar olan bir partiden 
ciddi beklentileri olduğunun 
altını çizen Purçu Romanla-
rı daha da fakirleştiğini dile 
getirdi. Purçu şöyle konuştu, 
“Beklentiler vardı ama gerçek-
leştirilmedi. Romanlar daha 
da fakirleştiler, sıkıntıları art-
tı. İşsizlik almış başını gitmiş. 
17 yıldan beri iktidarsınız Ro-
man mahallerine ne verdiniz? 
Hangi yüzle oy istiyorsunuz? 
Romanın hangi yarasını sardı-
nız? AKP’nin İzmir’den 3 vekil 
çıkarcağına bile inamıyorum. 
Ben sahayı gezen bir insanım 
hiç ihtimal vermiyorum. Bu he-
yecanı yakaladık bırakmıcaz, 
seçimin son dakikasına kadar 
çalışacağız. Heycandan uyuya-
mıyoruz. İzmirden AKP’nin cid-

di bir hüsran ayrılcağını tahmin 
ediyorum. AKP’ye ciddi bir tep-
ki var. İzmir rekor kıracak”.

‘MUHARREM İNCE 
CUMHURBAŞKANI 
OLACAK BU ÜLKE GÜZEL 
GÜNLER GÖRECEK’

Muharrem İnce’nin Cum-
hurbaşkanı adaylığına kesin 
gözüyle baktığını söyleyen 
Purçu, “Muharrem ince eze 
eze 1. olacak. İkinci tur da 
%65’lerde oy alacak. Herkesin 
Cumhurbaşkanı olacak, taraf-
sız olacak. Temiz adam çünkü 
güzel adam Muharem İnce. 
Hekesin gönlünü kazanmış du-
rumda. Ciddi bir rüzgar var ve 
o rüzgar fırtınaya dönüşmek 
üzere. Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidar olacak, Muharem İnce 
Cumhurbaşkanı olacak bu ülke 
güzel günler görecek” diye ko-
nuştu.

CHP İzmir milletvekili ve CHP İzmir  
1. Bölge 3. Sıra Milletveki adayı Özcan 
Purçu 24 Haziran seçimlerini, Roman 

vatandaşların sorunlarını, seçim 
atmosferini tvDEN kanalında yayınlanan 
Ege Politik programında değerlendirdi.

CHP’li Özcan Purçu: 

AKP 3 milletvekili  
bile çıkaramaz

SİNEM
DALKILIÇ

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu 24 Haziran seçimlerini 
tvDEN kanalında yayınlanan Ege Politik programında  

Genel Yayın Yönetmenimiz Ümit Kartal’a değerlendirdi.
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HDP barajı geçerse 
cumhurbaşkanımız, 

geçemezse  
başkanımız olur

Hemen herkesin aklında olan bir soru: HDP’nin baraj 
sorunu var mı? OHAL’de girilen seçim süreci dik-
kate alındığında ve valiliklerin talimatıyla, YSK’nin 

onaylamasıyla Doğu ve Güneydoğu’da sandıkların taşına-
cak olması da düşünüldüğünde evet HDP’nin baraj sorunu 
var. Hemen her HDP’linin de söylediği gibi ‘bıçak sırtı’ bir 
durum söz konusu. Peki bu durum neye delalet? Yani HDP 
barajı aşamazsa ne olur, aşarsa ne olur? Açıkçası bu yazıyı 
okuyacakların neredeyse tamamı bunları biliyor ama yine 
de farkında olmayanlar için her platformda dile getirilmesi 
gerektiğini düşündüğümden yazıyorum.

HDP barajı aşarsa, mecliste muhalefet koltuk sayısında 
iktidarı geride bırakıyor. 80 ve üzeri sayıda HDP milletvekili 
meclise giriyor ve meclis matematiğinde muhalefet 320-
340 bandına çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura 
kalacağı öngörüldüğünde, mecliste çoğunluğu kaybetmiş bir 
AKP-MHP ittifakı ikinci turda yeterli oy alamayacak ve ülke-
nin yeni Cumhurbaşkanı muhalefetten bir aday olacak. Yine 
öngörüde bulunacak olursak, Muharrem İnce yeni ‘Cumhur-
başkanı’ olacaktır diyebiliriz.

Peki HDP barajı geçemezse ne olur? HDP’nin vekil çı-
kardığı iller dikkate alındığında bu sayının çok büyük bir ço-
ğunluğunun,  AKP’ye geçeceği ortada. Yani AKP-MHP ittifakı 
mecliste çoğunluğu ele geçirecek. Bu durumda AKP’nin ikin-
ci turda yapacağı propaganda şu olur: “Meclis çoğunluğu da 
bizde, siyasi uyum açısından bizim adayımızın başkan olması 
gerekir.” Buna ‘kabul’ diyecek çok sayıda seçmen olduğu da 
düşünüldüğünde Recep Tayyip Erdoğan ‘Başkan’ seçilecek.

Yani HDP barajı geçerse Muharrem İnce ‘Cumhurbaşka-
nı’, barajı geçemezse Recep Tayyip Erdoğan ‘Başkan’ olacak. 
Daha da basit söyleyecek olursak HDP barajı aşarsa cum-
hurbaşkanımız, aşamazsa başkanımız olacak.

Son olarak şunu da belirtmek gerekir diye düşünüyorum 
normal bir seçim süreci geçirecek olsak, demokratik, adil bir 
yarış olsa HDP barajı çok rahat geçer. 

İNCE İLE DEŞARJ OLUP,  
DEMİRTAŞ İLE GÜLÜMSÜYORUZ

Gelelim Cumhurbaşkanlığı seçimlerine. Muharrem İnce 
inanılmaz bir tempoyla günden güne daha da parlıyor. En 
iyi performansa sahip aday olduğunu söylesek abartmış ol-
mayız. Kim ona nasıl yaklaşıyorsa o da aynı üslupla karşı-
lık veriyor ki bu en önemli artısı. Sayesinde bizler de deşarj 
oluyoruz bazen. Örneğin videolu bir saldırıyı yine bir video 
ile bertaraf edip karşı atağa geçiyor. Yalovalı Fizik Öğretmeni 
İnce, tartışmasız kampanya şampiyonu. En kalabalık miting-
ler onun mitingleri. Taşımalı da değil katılımcılar. Mitingin 
düzenlendiği illerde yol boyu park etmiş farklı şehir plakalı 
otobüsler yok. Toplu döner ve ayran satışları da yok. Mitin-
ge katılmazsanız işinizden, okulunuzdan olursunuz diyen 
de yok. Belki hepsi kendi seçmeni değil mitingdekilerin ama 
hepsi mitingin yapıldığı ilden katılıyor.

Muharrem İnce’nin kampanyası daha adaylığı belli olma-
dan ona sorulan bir soruya verdiği cevapla ile başladı aslın-
da. “Sizce Türkiye’nin Cumhurbaşkanı nasıl olmalı?” sorunu-
na verdiği “Bence Cumhurbaşkanı Yalovalı, 53 yaşında bir 
fizik öğretmeni olmalı” yanıtıyla… 

Ama bu kampanya sürecinin şampiyonundan çok daha 
dikkat çekici olanı, bana göre en etkili ikinci performan-
sa sahip olan aday. Dört duvar arasında, sadece tek kişiye 
yapabildiği mitingleriyle ve sadece ‘ketıl’ ile attığı twitlerle 
seçmenine ulaşabilen Selahattin Demirtaş. Her türlü olum-
suzluğa rağmen harika bir kampanya yürütüyor. Kendi için-
de bulunduğu durumla dalga geçerek bizleri güldürmeyi de 
başarıyor. Dışarıda olsaydı her şey çok farklı olabilirdi kuş-
kusuz. 

“BELLİ Kİ YAKINDIR DOĞAYI  
VE HAYATI SARSACAK ZAMAN” 

Duvara ‘ketıl’ resmi çizdiler diye tutuklanan liseli genç-
ler aklımızda. ‘Karneler sizin, gelecek bizimdir’ diyen liseli 
gençlere yapılan işkenceli gözaltı ve onlar gözaltına alınırken 
kendine görev edinerek gelip gençlere tokat atmaya yelte-
nen kraldan çok kralcı teyze de. Ve yaklaşık 3 aydır tutuk-
lu ‘yargılanan’ Boğaziçili gençler (Serbest bırakıldılar ama 
ömürlerinden 3’er ay çalındı). Tüm bu gençler ve bu zulmü 
gençlere reva görenler için Ahmet Telli’nin dizeleri ile ses-
lenelim:

“…Belli ki dağların, denizlerin ve göllerin üzerinden,

Sıyrılıp gelmektedir seher

Belli ki yakındır doğayı ve hayatı sarsacak zaman.”

DÜNYA KUPASI, TRT, AKP
Dünya kupası yaklaşıyor, son 3 gün. Heyecan büyük. Be-

nim gibi futbolseverlerin bu sene dünya kupası maçlarını iz-
lerken çelik gibi iradeye ve sabra ihtiyacı var. Malum maçlar 
TRT’de, devlet televizyonu olan TRT değil, hükümet televiz-
yonu olan TRT’de. Her maç öncesi, devre arası ve sonrasında 
AKP reklamları, tanıtım filmleri ile karşılaşacağız. Herkese 
sabır dilerim. 

25 Haziran’dan itibaren zaten keyifle dünya kupasını ta-
kip edeceğiz…

cihansamgar@gmail.com

CİHAN
SAMGAR

İzmir’in kendine has bir tutumu var. Bu 
başta siyaset olmak üzere kendini his-
settiriyor. Bu durumun elbette kendine 

has olumlu ve olumsuz sonuçları mevcut. Si-
zin İzmir hakkındaki düşünceleriniz ne yön-
de?

Aktif gazetecilik yaptığım dönemler İz-
mir çok sık gelip gittiğim bir yerdi. Özellikle 
90’lı yıllarda daha sık geliyordum. O zaman-
lar şunu söylüyordum; Türkiye’nin en Avru-
pai şehir burası. Yaşamın daha sakin attığı, 
farklılıkların, birlikte yaşamak konusunda bir 
sıkıntısı olmayan bir yer. Kimi zaman politik 
angajmanlar nedeniyle bir politik hat çizildi-
ği ve o politik hattın gereğini yerine getiren 
çok fazla insan olduğu da bir gerçek. Geçmi-
şe dair çok fazla bir şey söylemek istemiyo-
rum. Eleştirebileceğimiz de yanında durabi-
leceğimiz şeyler de çok fazla. Ama bundan 
sonra burada izlediğim hava, İstanbul’da-
kinden ya da Türkiye’nin bir başka yerinden 
çok farklı değil. Sonuçta bir ortak hedef var. 
O noktada ben İzmir’in de buna uygun bir 
sonuç çıkaracağını düşünüyorum. Bu ikti-
darın en net biçimiyle karşımızda durduğu 
parametre, yaşam biçimimize dair müdaha-
lelerin kısıtlanması. Herkesi rahatsız eden 
şeyler, İzmir’de bir reddiye haline ulaşıyor. 
Bu nedenle bir simgeleşme halini aldı. Bir de 
marşın kendisi İzmir marşı diye anılınca do-
ğal olarak daha büyük bir hedef oldu. Gavur 
İzmir diyerek iktidarın bir hedef gösterme 
hali oluştu. 

AKP’NİN EN FAZLA HASSASİYET 
GÖSTERDİĞİ ALAN RANT

AKP’nin en fazla hassasiyet gösterdiği 
konu rantiye. İzmir bir liman kenti. Dolayı-
sıyla burası büyük rantiye alanı. Ancak AKP 
burada Büyükşehir Belediyesi’ni alamıyor. 
Dolayısıyla daha büyük bir hırsla yaklaşıyor 
buraya. Bu kadar büyük hedef olması nor-
mal. Sağlam duruyorlar nihayetinde, henüz 
teslim olamadılar bence.

HDP’DE EMANET OY YOK
7 Haziran’dan 1 Kasım’a HDP’nin batı ille-

rinde oyları azaldı. Azalmadığı tek yer İzmir. 
Bu dönem yine böyle bir yönelim var. Ama 
emanet oylar tartışması da yapılıyor. Bu ko-
nuda ne düşünüyorsunuz?

Emanet oy meselesinin yanlış tartışıldı-
ğını düşünüyorum. Herhangi bir seçmenin 
herhangi bir siyasi partiye verdiği oy zaten 
bir emanettir. Türkiye’nin kurucu partisi CHP. 
Emanet oy tartışması yapacaksak, CHP’den 
başlatalım. Herkesin CHP’li olması gerek-
miyor mu? Seçmen her zaman emanet oy 
verir. O oyun karşılığını üretecek bir politi-
ka yapıyor musun? Vatandaşın sorunlarına 
karşı nerede duruyorsun? Ne kadar sami-
misin. Tüm bunları değerlendirerek bir karar 
veriliyor. Yani HDP’de emanet oy yok. Önceki 
seçimlerde farklı parametreler elbette dev-
reye girdi.  Ama araştırmalar şunu söylüyor. 
HDP’ye 7 Haziran’da oy verenlerin ve 1 Ka-
sım’da oy vermeyenler daha önce partisi 
olmayan gençlerden oluşuyor. Gerçek de bu 
zaten. Şu an 18-32 yaş seçmen kuşağına 
yaklaşık 20 milyon seçmen var. Bekir Ağar-
dır’ın söylediğini tekrarlıyorum; 10 milyonu 
partisiz. Kalan 9 milyon kararsız, sürekli yer 

değiştiriyorlar. Bu çok ağır bir şey. Türki-
ye’nin yaş ortalaması 31. Seçmen yaşının 
ortalaması 29,5. İşin içine HDP’yi de dahil 
ederek söylüyorum. Bence bu kuşağı anla-
yan bir politika üretmekten yoksun bir siya-
set anlayışı var. Bunu biraz karşılayacak yer 
biraz HDP. Çünkü partinin içerisindeki genç-
lik enerjisini de görüyorsunuz. Ama demek 
ki hala o insanların taleplerini karşılayacak 
noktaya gelememişiz. Parti de bununla ilgili 
bir strateji geliştiriyordur. 

“SELAHATTİN DEMİRTAŞ BİR GÜN 
BU ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI 
OLACAKTIR”

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura ka-
lırsa, Muharrem İnce’ye emaneten oyunuzu 
verir misiniz?

AKP-MHP şer ittifakına karşı kullana-
cağımız stratejik oyların hiçbiri emanet oy 
değildir. Çünkü Türkiye’nin geleceği söz ko-
nusu. Seçim, demokrasi ve Erdoğan arasın-
da. Bence iyi bir paradoks var ortada. Denk-
lemi doğru yerden kurabilmemiz açısından 
bu önemli. Bir yanda demokrasi bir yanda 
Erdoğan. Ben ne HDP seçmeni ne de Kürt 
seçmeni adına konuşmuyorum. Bu haddim 
de değil zaten. Milyonlarca insan adına bir 
karar verici konumda değilim. Ben sadece 
olabilecek bir şeyi ifade ediyorum. Nasıl ki 
HDP’nin parlamento da olması, bu savaşın 
bitmesi noktasında söz üretecek kişilerin 
çoğalmasına yarayacağı gibi, iktidarı za-
yıflatacak en önemli yapı olduğunu herkes 
biliyor ve ona göre stratejik oylar kullanıyor. 
Bu zulüm döneminin en ağır baskısını gören 
HDP seçmeni, var iken, bu zulmün noktalan-
ması konusunda, eğer ki Selahattin Demir-
taş’ın, ikinci tura kalması noktasında. Bence 
ilk turda seçilir. Benim kişisel temennim bu 
yönde. Ama Selahattin Demirtaş’ın kamu-
sal karşılığı ile aldığı oy oranı arasında ciddi 
bir uçurum var. Bu seçimde olmasa bile bir 
sonraki seçimde ya da daha sonra Selahat-
tin Demirtaş bu ülkenin Cumhurbaşkanı ola-
caktır. Çünkü Selahattin Demirtaş biraz önce 
bahsettiğimiz 20 milyon gencin idealize et-
tiği ülkeyi yaratacak potansiyeli taşıyan bir 
siyasi liderdir. Cumhuriyet tarihinin gelmiş 
geçmiş en önemli siyasi liderlerinden birisi. 
İnsanların nabzını tutmayı çok iyi biliyor ve 
neyi talep ettikleri noktasında gerçekten iyi 
fikirleri var. Ancak yıllardır süren bir savaşın 
kiriyle, medyanın büyük gücüyle yürütülen 
bir toplum mühendisliği, Demirtaş’ın gör-
düğü kamusal ilginin sandığa yansımasını 

engelliyor. Ben bunların aşılacağını düşü-
nüyorum. Kürt seçmeni ikinci turda ne ya-
pacak sorusunun yanıtını bence Muharrem 
İnce bizzat Diyarbakır’da test etti. Ama şu 
da bir gerçek ki, hem Muharrem bey hem de 
Selahattin Demirtaş dışında kalan AKP’nin 
rakibi olan adaylarla ilgili bir soru işareti var 
insanların kafasında. Sen bu Kürt sorununu 
nasıl çözeceksin? Bunun cevabını duymak 
istiyorlar. Barışı hedefleyen çözüm planını 
anlatmadığı müddetçe o seçmenden oy is-
temesi hiç ahlaki değil. Muharrem bey, buna 
karşı bir söz verdi. Umarım sözünü tutar.

TARAFSIZLIK KOCA BİR SAFSATA
CHP’nin gazeteci milletvekilleri yeniden 

aday gösterilmedi. Siz de HDP’nin gazeteci 
adayısınız. Niye HDP’den aday oldu, CHP’den 
aday olsaydı diyenlerin yanında bir de neden 
aday oldu keşke gazeteci kalsaydı diyenlerde 
var. Gazeteci politikacı ilişkisini nasıl görüyor-
sunuz?

Gazetecilik ile siyaset birbirine hasım 
gibi duruyorlar. Çünkü gazeteciliğin, doğası 
gereği siyaseti denetleme görevi var. Ancak 
gazeteci, siyaseti kamu çıkarı için yapıyor. 
Ben kişisel olarak en büyük suçun halka 
yalan söylemek olduğunu düşünüyorum. 
Mesleğimi yaparken hep buna inandım. 
Hem gazeteci hem siyasette çok fazla yalan 
söyleyen insan var. Bu da bir gerçek. Gaze-
tecilikte edindiğim mesleki tecrübeyi siya-
sette gösterebilirsem ve aynı ilkelerle bunu 
yapabilirsem iyi gazetecilik yapmaya devam 
ediyorum diye düşünürüm. Birbirinden ba-
ğımsız gibi görünen, ama birbirini denetle-
yen organlar. Dolayısıyla ideallerinin ortak 
olması gerekiyor. Buradan da temiz siyaset, 
temiz gazetecilik talebini daha güçlü ortaya 
koyacak için mücadele edeceğim. 

Tarafsız gazetecilik mümkün mü?
Hayır. Bu Amerikan medya okullarından 

türetilmiş bir safsata. Çok açık bir denklem 
var. Zülmeden ve zülme uğrayan var. Do-
layısıyla gazetecinin yeri bellidir. Mesele 
nesnelliği tahrip etmeyen, gerçekliği bağla-
mından koparmayan bir şekilde gazetecilik 
yapmak. Elbette ki tarafımızı belli edeceğiz. 
O yüzden hakikate bağlı kalmak tarafsızlığı 
gölgelemez. 

Gazetecili bölümü öğrencileri mezun 
olduktan sonra iş bulmak ya da iş bulduğu 
noktada işvereni ile büyük problemler ya-
şıyor. Bir gazeteci olarak meclise girdiğiniz 
takdirde bu konuda ne gibi çalışmalar yapa-
caksınız?

Bahsedilen mesele sadece gazetecilere 
özgü bir mesele değil aslında. Türkiye’de ça-
lışan nüfusun yüzde 60’ı asgari ücret alıyor. 
Asgari ücret 2 bin liranın altında. Sendikala-
rın yaptığı araştırmalar Türkiye’de asgari ya-
şam standardının 5 bin- 6 bin lira bandında 
olduğunu söylüyor. Ortalama ücretin yüzde 
60 için 2 bin lira olduğu bir ortam var. Araş-
tırmalar diyor ki; Türkiye ‘de yaşayan insan-
ların yüzde 18’i aldığı maaştan tasarruf ya-
pabiliyor. Bu demek oluyor ki nüfusun yüzde 
82’si aç. Emek sömürüsü ve asgari geçim 
standardını koruyacak şekilde paylaşılması 
meselesini gazetecilik ya da bir başka iş ko-
lundan bağımsız olarak değerlendirmemiz 
gerektiğini düşünüyorum.

‘HDP’de emanet oy yok’
‘BÜTÜN OYLAR EMANETTiR’

Halkların Demokratik Partisi İstanbul 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı 
Ahmet Şık, dergimize konuştu. Şık, yaklaşmakta olan seçimler başta olmak 

üzere birçok konuda gazetemizin sorularını yanıtladı.üzere birçok konuda gazetemizin sorularını yanıtladı.

ÜMİT 
KARTAL
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Ege Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi Siyaset Bilimci Prof. 
Dr. Gülgün Erdoğan Tosun 

ile seçim süreci ve ittifak tartışmala-
rını konuştuk. Prof.Dr. Tosun “Seçim 
vaat satma işidir. Vaadini kim daha 
iyi pazarlayıp satabilirse seçimi o 
kazanır. Seçmen umuda oy verir” 
dedi.

Siyaset Bilimci Prof.Dr. Gülgün 
Erdoğan Tosun, Muharrem İnce’nin 
adaylığını, partilerin Millet ittifakını, 
TAMAM - Devam tartışmalarını İz 
Dergi için yorumladı.

Kemal Kılıçdaroğlu 8 yıldır CHP 
Genel Başkanı olarak girdiği, bütün 
seçimleri kaybetmesi ve hala koltu-
ğunda olması eleştirilen bir konuy-
ken, partisinin cumhurbaşkanı adayı 
olarak kendisine en muhalif olan, 
en büyük rakibini göstermesi bir de-
mokrasi zaferi olarak gösterilebilir? 
15’liler üzerinde de düşünürsek, Kı-
lıçdaroğlu’nun demokratlığı önemli 
bir sınavdan geçmiş gibi gözükmüyor 
mu?

Türkiye’de mevcut siyasal kültür 
içerisinde seçim kaybeden bir genel 
başkanın partisinin olağan genel ku-
ruluyla gittiğini görmedik. MHP‘nin 
genel başkanı da seçim kaybetti. 
Neden onun için aynı şeyi sorgula-
mıyoruz? Türkiye’de mevcut yerleşik 
kültüründe seçimi kaybeden genel 
başkan gider diye bir kural yoktur. 
AKP’nin seçimi kazanan genel baş-
kanı istifa etti. Türkiye’deki siyasal 
parti geleneğinde genel başkanların 
seçimi kazanması ya da kaybetmesi, 
kalması ya da gitmesi yönünde bir 
karine oluşturmuyor. Kılıçdaroğlu 
eleştirilirken, MHP bu konuda neden 
eleştirilmiyor? Ana muhalefetten 
sonra ikinci muhalefet partisi olan 
MHP, kendi içerisinden cumhurbaş-
kanı adayı göstermedi. Bu durumu 
kabul edildi, sorgulanmadı. Burada 
sorulması gereken sorulardan birisi 
de neden MHP’den bir cumhurbaş-
kanı adayı çıkarılmadı? Vatan Partisi, 
Saadet Partisi, HDP ve diğer parti-
ler aday çıkardı. Burada biraz bizim 
bakış açımızın ve odağımızın değiş-
mesi gerekmektedir. Bu sorgulama-
yı yaparken şimdiye kadar ki bütün 
partiler için yapmak gerekiyor. Eğer 
AKP bir seçim kaybedecek olursa 
o genel başkan, başkanlıktan istifa 
edecek mi? Çünkü burada parti lide-
rinin belirlediği lider odaklı bir parti 

siyaseti mevcutken parti liderinin 
gitmesini beklemek çokta anlamlı 
değildir. Türkiye’de başka siyasi parti 
lideri var mıdır ki kendisine partinin 
olağan genel kurulunda en sert mu-
halefeti yapıp karşısına rakip olarak 
çıkan birisini Cumhurbaşkanı adayı 
olarak göstersin. Bu durum Türki-
ye’de alışık olduğumuz lider tipine 
çok uygun düşmeyen bir olaydır. 
Geçmişten günümüze siyasi par-
tilerin içerisindeki lider kavgalarını 
hatırlayacak olursak, burada Sayın 
Kılıçdaroğlu’nun göstermiş olduğu 
önemli bir refleks vardır. Kendisinin 
değil, partisinin oy oranının büyü-
mesi için hareket ettiğini görmek-
teyiz. Seçim sürecine çok hızlı girdik. 
Erken seçimden çok baskın seçim 
tanımlamaları yapıldı. Ne kamoyu 
hazırlıklı, ne siyasal partiler hazır-
lıklı, ne de liderler hazırlıklıydı. Bu 
kadar hazırlıksız girilen bir seçim 
sürecinde de Cumhurbaşkanı ada-
yı çıkarmayan MHP’nin içerisinden 
bazı kopmalar olduğunu görmekte-
yiz. Bu kopmalar sonucunda kurulan 
yeni bir parti var; İyi Parti. Partinin 
seçimlere katılabilmesiyle ilgili tar-
tışmalı bir ortam vardı. Burada Cum-
huriyet Halk Partisi demokratik kül-
tür için ve demokrasi için anahtar bir 
rol üstlendi. CHP 15 milletvekilini bu 
partiye göndererek, seçimlere katıl-
masının önünü açtı. Sadece MHP’ye 
ya da başka bir partiye karşı yapılmış 
bir hareket olarak algılanmamalıdır. 
İttifak görüşmeleri sonrasında oluş-
turulan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi 
ve Demokrat Parti ittifakını sorgu-
ladığımızda yüksek seçim barajını 
ortadan kaldırmaya yönelik hareket 
olduğunu görmekteyiz. Bunu seçim 

barajını aşamayacak partilerin seçil-
me ve temsil edilme haklarını koru-
yan bir tavır olarak görebiliriz.

Millet ittifakına HDP’nin dahil 
edilmemesi bu ittifaktaki partilere 
ya da HDP’ye nasıl yansıyacaktır? 
HDP’nin baraj sorunu olacak mı?

MHP’nin olası bir baraj sorununa 
karşı onu korumaya almak için giri-
şilen cumhur ittifakı diğer partileri 
de ortak çalışmaya itmiştir. Millet 
ittifakı partileri en iyi yolun itifak ku-
rulması olduğunu düşündüler. As-
lında ışığı yakan Cumhur itifakı oldu. 
Bu ittifaklar arasında iyi ya da kötü 
diye bir nitelendirme yapmak doğru 
olmaz. Ben akademik olarak bu itti-
fakları Türkiye’de uzun yıllardır tartı-
şılan yüksek seçim barajına karşı bir 
ittifak olarak okumanın daha doğru 
olacağı kanatindeyim. HDP ittifaka 
girmek istedi, onu ittifak dışında bı-
rakan bir anlayış olmadı. HDP bu it-
tifakın içerisinde olmayacağını kendi 
genel kurullarında ifade etmişti. İtti-
fak iki amaçla yapılıyor. Birisi cum-
hurbaşkanlığı seçimi için diğeri ge-
nel seçim içindir.  Genel seçimle ilgili 
olarak HDP’ nin alacağı oy oranları 
bölgesel olarak bellidir. Parti böl-
gesel olarak alacağı oylar ile seçim 
barajını geçeceğini düşünebilir. Bu 
yüzden ittifaka girmemiş olabilirler. 
HDP seçmenleri kendi adayına oy 
verecektir. Benim kanatim, bu ittifa-
kın dışarısında kalması farklı bir du-
ruş sergilemesi olarak algılanabilir. 
Diğer partilerdeki HDP seçmeninin 
‘toparlanma etkisi’ ile kendi par-
tisine dönmesini sağlayabilir. Kürt 
seçmenin oyu kime gidecekten çok 
diğer partilerdeki Kürt seçmenlerin 
HDP’ye geri döner mi sorusunuda 
sormak lazım. 

Sosyal medyada ‘TAMAM’ ‘De-
vam’ tartışmaları ve manipülasyon 
söyletileri yer almakta. ‘Trend topic’ 
olan TAMAM’a karşı Devamcılar bu-
nun suni bir popülerlik olduğunu 
düşünüyor. Seçimin ‘twitter’dan ya-
pılmayacağını söylüyorlar. Ancak 
TAMAM kampanyasının hızı bir korku 
yarattı. Sosyal medyadaki popülerlik, 
anket şirketlerinin açıklamaları, seç-
men davranışlarında etkili mi?

Seçim sosyolojisi açısından 
bakıldığında Kürt seçmen kadar 

önemli olan bir seçmen grubuda 
genç seçmenlerdir. Her parti bu 
genç seçmeni kendi yanına almaya 
çalışır. Twitter, sosyal medya ana-
lizleri, yankı fanusları dediğimiz bir 
etkiye sahiptir. Çünkü insanlar orada 
kendilerine yakın görüşleri takip edi-
yorlar. Bunu büyük bir olguymuş gibi 
yanılsamayla algılayabiliyorlar. Twit-
ter’daki ‘trend topic’ olayının önemli 
olmadığını düşünüyorum. TAMAM 
ve devam diyen iki grubun attığı 
hastaglerin altında bot hesaplar kul-
lanılarak bilgisayar aracılığıyla ço-
ğaltıldığını biliyoruz. Bu kadar tartış-
malı bir konuda yorum yapmak çok 
doğru olmaz. Fakat yurtdışı kaynaklı 
olduğuna yönelik getirilen eleştiri-
ler de doğru değildir. İnsanlar ‘VPN 
TOOR’ gibi programları kullanarak 
yurtdışındaymış gibi tweet atabi-
liyorlar. Aynı şey kamuoyu araş-
tırmaları içinde geçerlidir. Geçmiş 
seçimlere de baktığımızda birçok 
kamuoyu araştırmasının yanıldığını 
gözlemledik. Buna hazırlıklı olmak 
gerekiyor. 24 Haziran seçimlerine 
giderken zorlayıcı bazı faktörlerin 
etkisi altındayız. Bu faktörlerden en 
önemlisi ekonomidir. Acele girilen 
bu seçim dönemi ekonomik baskıy-
la birlikte umulmadık sonuçlara yol 
açabilir. Bu seçimlerde seçmenlerin 
neye göre ve nasıl karar vereceğini 
ön görmek çok mümkün değildir. Bu 
durum bütün partiler açısından soru 
işareti olarak dikkate alınması ge-
rekmektedir.

Cumhurbaşkanı adaylarının kötü 
giden ekonomiye rağmen verdikleri 
vaatler halka geçebiliyor mu?

Siyasal iletişim açısından değer-
lendirdiğimizde seçim vaat satma 
işidir. Vaadini kim daha iyi pazarlayıp 
satabilirse seçimi o kazanır. Seçmen 
umuda oy verir her zaman. Böyle bir 
ortamda sosyal yardımlara dayalı 
yöntemi belirleyebilirsiniz. Bugün 
ekonomik olarak Türkiye’ye ne ya-
pılmalı derseniz acı reçete gerekiyor. 
Eskiden çok kullanılan bir deyimdi. 
Seçmen ona oy verir mi? Acı ilacı 
kimse istemez. Bu yüzden bütün 
vaatler tatlıdır. 

Ana akım medyanın satılması, 
TRT’nin Cumhurbaşkanı adaylarına 
uyguladığı ambargolar ve OHAL al-
tında girdiğimiz bu seçim seçmenlere 
güven veriyor mu? Seçmen sandığa 
gitmeyi rededebilir mi?

Türk halkı her durumda sandığa 
gider, seçim sever. Biz demokrasi 
kuralları açısından bu ortam demok-
ratik midir değil midir tartışması ya-
parken seçim önümüzde geldi. Bu 
artık çok anlamlı bir tartışma değil. 
Bu röpörtajı okuyanların akılların-
da soru işareti oluşması açısından 
medya bir grubun elinde diyebilirsi-
niz. Oradan sürekli başka gruplara 
karşı olumsuz propaganda yapılıyor 
diyebilirsiniz, ama negatif propa-
gandanın bumerang etkisi vardır. Bu 
bumerang etkisi dönüp sizi vurabilir. 
Ne zaman kimi vuracağı belli değil-
dir. O yüzden bu soru işaretininde 
herkesin kafasında olmasını iste-
rim. Bir grup medyanın taraflı yayın 
yaptığını düşünüyor, diğer grup ise 
tarafsız yayın yaptığını düşünüyor. 
Bu durumun farkında olanlar daha 
çok gençler. “Seçim vaat satma işidir”

SİNEM DALKILIÇ
TUĞÇE KAŞ

“Seçim sosyolojisi açısından 
genç seçmen çok önemli”

“24 Haziran seçimlerine 
giderken zorlayıcı bazı 

faktörlerin etkisi altındayız”

Karabağlar’da 6 mahalleyi ziyaret ederek vatan-
daşlarla buluşan Başkan Aziz Kocaoğlu, “Dibi delik 
bakraçla bir şey artmıyor. Ekonomide kriz yaşıyorsak, 
popülist harcamalar yüzünden bu hale geldik. Deni-
zin suyu, lambanın gazı bitecek” uyarısında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin popülist harcamalara 
bir an önce son vermesi gerektiğini söyleyen İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Böyle 
giderse, gün gelir denizin suyu, lambanın gazı biter. 
Şu anda Türkiye’nin bütçesinde kaçak var. O yüzden 
dibi delik bakraçla bir şey artmıyor. Ekonomide kriz 
yaşıyorsak, popülist harcamalar yüzünden bu hale 
geldik” diye konuştu. Karabağlar ilçesinde Esenlik, 
Vatan, Şehitler, Zaimağa ve Maliyeciler mahalleleri-
ni ziyaret eden, Basın Sitesi’nde Karabağlar Beledi-
yesi tarafından düzenlenen Tanju Okan Parkı açılışı 

ve iftar yemeğine katılan İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, vatandaşlarla yaptığı soh-
betlerde, ülkenin geldiği son durumla ilgili görüşle-
rini paylaştı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin 
Selvitopu ve CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan 
Yıldız’ın eşlik ettiği mahalle sohbetleri sırasında ko-
nuşan Başkan Kocaoğlu, özellikle komşu ülkelerle 
yaşanan politik sorunlar üzerinde 
durdu. Kocaoğlu, “Dış ülkeler-
le aramız açık, güven zedelen-
mesi yaşıyoruz. Biz ülkemizin 
böl ünmesini istemiyoruz; 
o zaman komşularımızın da 
bölünmesini istemeyeceğiz. 
‘Şam’da namaz kılacağız’ diye 
Ortadoğu’nun çamurunu üze-

rimize sıçrattılar. Ülke olarak her türlü zenginliğimiz 
var. Ama dış politikada sürekli hata yapıyoruz. O yüz-
den de ABD ile Rusya arasında sarkaç gibi sallanıp 
duruyoruz. Güçlü olacağız. Üzerimize çamur sıçrattır-
mayacağız. Bugün mesele memleket meselesi” diye 
konuştu. Kürt sorunuyla ilgili görüşlerini de aktaran 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “Aldığını da ver-

diğini açık açık söyle-
yeceksin. Açık oynaya-
caksın. Anadolu bir söz 
var; ‘Açık yaraya kurt 
düşmez’ diye.. Kürt 
sorunu ancak böyle 
çözülür. Türkiye, Kürt 
yurttaşlarıyla barış-
mak zorundadır” dedi.

Kocaoğlu: ‘Türkiye, Kürt yurttaşlarıyla barışmak zorundadır’ 
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TUGAY
CAN

Beden Eğitimi öğretmenliği mezunu 
olan Kaytankaş, şimdilerde Cum-
huriyet Halk Partisi İzmir milletvekili 

adayı olan babası Kani Beko’nun bilinmeyen 
yönlerini anlattı. Yaklaşık 12 yıldan bu yana 
aynı kurumda çalışan Kaytankaş, çocukluğu-
nun grevlerini, babasıyla unutamadığı anılarını 
ve Kani Beko’nun adaylık sürecinidergimize 
anlattı.

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
Adım Derya Beko Kaytankaş. 1986 yılında 

doğdum. Beden eğitimi öğretmenliği mezunu-
yum. Şu anda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlı Evka 4 Spor Kompleksi’nde spor okulları ile 
ilgileniyorum. 12 yıldır bu kulüpte görev yapıyo-
rum. Spor antrenörü olarak işe başladım. Sonra 
kondisyonerlik yaptım. Şu anda büro personeli-
yim. Spor okulları ile ilgileniyorum.

Şu an çalıştığınız yerde babanız bir dönem te-
mizlik işçisi olarak çalışmış, bu konuda ne hissedi-
yorsunuz?

Babam ESHOT’ta çalışırken işten atıldı. Belirli 
bir süre işsiz kaldı. Yine o dönem Ankara’ya yürü-
yüşleri gerçekleştirdikleri dönem. Ben o dönemde 
6-7 yaşlarındaydım. Küçük bir kız çocuğu olarak 
bu benim için büyük bir etkiydi. Babam çok uzun 
bir süre evde olmadı. Hatta bizim komik bir anı-
mız var. Babam Ankara’dan eve döndüğü zaman 
babamı tanıyamadım. Çünkü ilk kez sakal bırak-

mıştı. Anneme, kim bu adam diye sormuşum. Ba-
bam daha sonra Bornova Belediyesi’nde temizlik 
işçisi olarak göreve başladı.

“BABA İŞTE, GÖLGESİ YETER”
Ben ise Evka 4’te ilk olarak Celal Atik tesis-

lerinde çalışmaya başladım. Buraya geldiğim 
zaman babam, bana buraları anlatmaya başladı. 
Evka’da 4 böyledir, Atatürk Mahallesi şöyledir, 
diyerek. Ben oralarda sokakları çok süpürdüm. O 
yolların büfelerini anlatmaya başladı bana. Ancak 
en güzel yanı şu; babamın bu çevrede çok fazla 
eski tanıdığı var. Hala gelip gidiyorlar. Buralarda 
oturuyorlar. Çocuklarını ya da torunlarını buraya 
kaydettirmeye geldikleri zaman, benim kim oldu-
ğumu öğrendiklerinde bana o günleri anlatmaya 
başlıyorlar.

Babanızın uzun süre sendikacılık yaptı. Siz de 
bu süreler içerisinde çocuktunuz.  O günlere ait ne 
yönde hatıralarınız var?

Babam evlenmeden önce sendikacılığa baş-
lamış. Hatta babamın DİSK’e olan bağlılığını biz 
evde şöyle anlatırız. Ben 12 Şubat doğumluyum. 

DİSK’in kuruluşu 13 Şubat. Babam hiçbir doğum 
günümde kolay kolay yanımda olamadı. Benim 
için sorun muydu? Hayır değildi. Çünkü her za-
man işleri vardı. Bunu sorun etmezdim.

Babamın her zaman yoğun bir temposu 
vardı. Şu sıralar İzmir’de bulunduğu için ancak 
şu sıralar babamı doğru düzgün görebiliyorum. 
Gençlik yıllarımda ailesiz büyüdüm diyebilirim. 
Ancak bu durumdan şikayetçi değilim. Ama baba 
işte, gölgesi yeter.

İLK GÖZALTI DENEYİMİMİ  
5 YAŞINDA YAŞADIM

Babanız ile yaşadığınız bir çocukluk anılarınız 
neler?

Ne greviydi hatırlamıyorum. Beş yaşındaydım. 
Fuarın içerisinde bir grev vardı. Ben kendimi bil-
dim bileli, babam hep bir yerlerde grev yapıyor-
du. Açlık grevleri, yürüyüşler, eylemler… Biz hep 
oradaydık. Yine destek vermek için fuara gittik 
annem ile beraber. O gün polis orada bulunan 
herkesi gözaltına almaya başladı. annemin kuca-
ğında ilk gözaltı deneyimimi yaşadım. Daha sonra 
böyle bir olay yaşamadım ama eski polis minibü-
süne binişimiz aklımda kalmış. Daha sonra dayım 
gelip beni almıştı. Hayatım boyunca unutamaya-
cağım bir andır. Tabi, annem ile babam ne kadar 
süre kaldılar, ne zaman eve geldiler onları pek 
hatırlamıyorum.

Sendikayı çok iyi biliriz ancak Cumhuriyet Halk 
Partisi bizim için çok yeni bir kulvar. Bu nedenle 
diğer adaylar nasıl bir çalışma içerisinde pek bil-
gim yok. Ben DİSK’e bağlı Dev Turizm-İş’te işyeri 
baş temsilcisiyim. Sendika bizim hayatımız diye-
biliriz. Ama babam şimdi farklı bir kulvarda.

Babanızın adaylığını ilk ne zaman duydunuz? 
Neler hissettiniz?

Babamın adaylığını ilk olarak partiden duy-
dum. Gençlik yıllarımda Cumhuriyet Halk Parti-
si Gençlik kollarında görevler almıştım. Burada 
bulunan bazı arkadaşlarımdan baban kesinlikle 
aday gösterilecek şeklinde duyumlar aldım. He-
men babamı aradım. Babam da bana teklif gelirse 
konuşur, tartışırız dedi. Babam görevi kabul ettiği 
zaman, başarılar, dilemiştim. Babamın belli he-
defleri var bu hayatta. Milletvekili adayı gösteril-
diği zaman değil, milletvekili olduğu zaman ken-
dini iyi hissedecek. Yani konumunun değişmesi 
beni heyecanlandırmıyor. Sadece benim baktığım 
tek bir olay var. Babam hedeflerine doğru gidebi-
liyor mu? İstediğini başarabiliyor mu? Bunu başa-
rıyor. Ben bunları yapabildiği oranda heyecanla-
nıyorum.

Babanızın örnek aldığınız özellikleri nelerdir?
Benim babam dürüst bir insan. Özellikle ab-

lamla bana hep bunu söylemiştir. Dürüst olun, 
yalansız olun. Bu hayatta kaybetmezsiniz. Bakı-
yoruz, dürüst bir şekilde elinden geldiğince ilerle-
meye çalışıyor. Bize bunu küçük yaşlardan itiba-
ren çok güzel aşıladı. Çok inatçıdır, bu huy bende 
de vardır. Özel hayatında daha farklı bir adamdır, 
ancak iş konusunda hırsları var. Bende onun gibi 
hırslıyımdır. Bir kız çocuğu olarak idolüm annem 
olabilirdi. Ancak benim idolüm, benzemek istedi-
ğim insan hep babam oldu.

MAKEDONYA’DA YAŞAMAK İSTİYORUM
Kani Beko bir Makedon göçmeni. Evde Make-

donca konuşuluyor mu?
Evde bu hava hissediliyor. Ancak ben Ma-

kedonca bilmiyorum. Ancak son zamanlarda da 
iyice koptuk. Babaannem, dedem ve babamın 
kardeşleri yaşarken bunu daha fazla hissediyor-
duk. Ancak şu anda babamın anne-babası ve kar-
deşleri hayatta değil. Dolayısıyla eskisi kadar bu 
durum hissedilmiyor. Ancak babamın büyüdüğü 
mahallede oturuyorum şu anda.

Babanızın doğduğu Makedonya’ya gitme fırsa-
tınız oldu mu?

Makedonya’ya hiç gidemedim ancak gitmek 
gibi bir düşüncem var. Hatta birçok insana çılgınca 
gelebilir ben Makedonya’da yaşamak istiyorum. 
Ülkemi çok seviyorum, bu çok ayrı. Ancak köken-
lerimi, babamın doğduğu ve belli bir yaşa geldiği 
köyün fotoğrafları var elimde. Oradaki insanları 
merak ediyorum. Orada yaşayan insanların ya-
şam tarzına yakın bir yaşam tarzım olduğunu dü-
şünüyorum. Ancak insanın ülkesini bırakması çok 
zor bir şey.

‘İlk gözaltı deneyimimi 
5 yaşında yaşadım’

Uzun yıllar DİSK’te çeşitli kademelerde görev alan ve iki dönem 
DİSK Genel Başkanlığı görevini yürüten Kani Beko’nun kızı Derya 

Beko Kaytankaş ile konuştuk. 
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Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) İzmir 
1. Bölge 7. Sıra Mil-

letvekili adayı Ednan Arslan, 
gazetemiz Genel Koordina-
törü Cihan Samgar’ın soru-
larını yanıtlayarak gündeme 
ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. Dinamik kişiliği ile 
ön plana çıkan Arslan, mec-
liste Muharrem İnce etkisi 
yaratacak gibi görünüyor.

İşte Haber Koordinatö-
rümüz Cihan Samgar’ın CHP 
İzmir 1. Bölge Milletvekili 
Adayı Ednan Arslan’la yaptığı 
keyifli söyleşi…

Mevcut Hükumet erken 
seçim kararı aldı ve ülke 24 
Haziran’da seçime gidecek. 
Baskın seçim olarak da nite-
lendirilen bu seçimin sonun-
da neler görüyorsunuz?

“Bir değişim ihtiyacı ül-
kenin her tarafında dalga 
dalga yayılıyor. Zaten 16 Ni-
san referandumu bunun bir 
habercisiydi. O referandum 
biliyorsunuz kamu vicdanını 
yaralayan ve hala kamu vic-
danında aklanmamış, meş-
ruiyeti tartışılan bir referan-
dum oldu. Bu seçim biraz da 
16 Nisan’ın rövanşı gibi ola-
cak. Sonuçta insanlara daya-
tılmış bir anayasa, bizim gibi 
toplumlara pek de uymayan 
‘Egemenlik kayıtsız şartsız 
tek adamındır’ noktasına 
olayın getirilmesinin doğru 
olmadığını düşünüyorum.16 
Nisan’da yaratılan o tahri-
batla, 24 Haziran ister erken 
olsun, ister baskın olsun, is-
ter zamanında seçim olsun. 
Bu kaçınılmaz sondur. AKP 
iktidarının sonudur. Toplum 
buna gereken cevabı vere-
cektir”

Muharrem İnce’nin aday-
lığı ve yönettiği süreç ile ilgili 
neler düşünüyorsunuz? 

“ T ü r k i y e 
Muharrem İnce’yi bekliyor-
muş. Cumhuriyet Halk Par-
tisi bu süreçte hamleleriyle 
demokrasi adına doğruları 
yapmıştır. Saygın genel baş-
kanımız, gelişmiş demokra-
silerde bile örneği olmayan 
hamleler yaparak bu ikti-
darın kimyasını tamamen 
bozmuştur. Önce hükumetin 
tüm hilelerine kalkan olmak 
üzere 15 milletvekilimizi İyi 
Parti’ye göndererek, İyi Par-
ti’nin seçimlere katılmasının 
önündeki en büyük engeli 
kaldırdı. Sonrasında sıfır ba-
raj ittifakıyla yıllardır millet-
vekili çıkaramayan, verdiği 
oyların karşılığı olmayan 
vatandaşlarımızın temsil-
cilerinin meclise girmesinin 
önünü açtı. Ardından aday 
belirleme sürecinde göster-
diği kararlı duruş ve davranış 
ile Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu, bu konuda ta-
mamen bu işi en iyi yapabi-
lecek adayımız Muharrem 
İnce’dir diyerek, partinin öz 
evladıyla yola çıkması, seçim 
süreci için çok etkili olmuş-
tur. Muharrem İnce rüzga-
rı yurdumuzu, korkusu da 
AKP’yi o kadar sardı ki, iktidar 
partisini sahada göremez 
olduk. AKP’de galiba panik 
o kadar büyük ki sahaya bile 
çıkamıyorlar. Zaten sahadaki 

rüzgar, toplumdan aldığı-
mız geri dönüşler iktidarın 
paniklemesi gerektiğini bize 
gösteriyor. Paniklemeyen bir 
cumhurbaşkanı buzdolabını 
gelişmişlik argümanı olarak 
gösterebilir mi? Kıraathane 
açacağım diyebilir mi? Mu-
harrem İnce, iktidarı çok pa-
nikletti”.

AKP’li seçmenlerden sa-
hada nasıl geri dönüşler alı-
yorsunuz? Buradan AKP’li 
seçmenlere bir şeyler söyle-
mek ister misiniz?

“Ben buradan daha önce 
AKP’ye oy vermiş emeklileri-
mize sesleniyorum. Kasaba 
gittiğinizde eti CHP’lilerden 
daha mı ucuza alıyorsunuz? 
Çiftçiye sesleniyorum. Ben-
zin istasyonuna gittiğinizde 
mazotu CHP’lilerden daha 
mı ucuza alıyorsunuz? Bu 
ekonomik kriz sizleri hiç zor-
da bırakmıyor mu? Akşam 
eve girerken ne yiyeceğinizi 
düşünmüyor musunuz? Ço-
cuğunuzu okula gönderir-
ken, cebine harçlık koyarken 
ekonomik sıkıntının ne kadar 
derin olduğunu görmüyor 
musunuz? Saha çalışma-
larım sırasında daha önce 
AKP’ye oy vermiş vatan-
daşlarımızla karşılaşıyorum. 
Onlar da oldukça tepkili. 
Çünkü gündelik yaşam de-
neyimleri gün geçtikçe daha 

olumsuz bir hal alıyor. Ya-
şamın zorlukları, geçim sı-
kıntıları hepimizi etkiliyor. 
Onlar da “Bıçak kemikte, 
bizde tamam diyoruz. Biz-
de Muharrem İnce diyo-
ruz” diyorlar.

Son olarak söylemek 
istedikleriniz nelerdir?

“Bu seçimin belirle-
yicisi garibanlar ve genç 
kadınlar olacak. Çünkü 
en çok baskıya ve sıkın-

tıya maruz kalanlar onlar.  
Ekonomik alev herkesin 
evini cebini sarmış durum-
da. Miting alanında şimdi iki 
lider var. Biri 10 bin öğrenciyi 
yurt dışına gönderip bilim-
sel eğitim aldıracağım diyor, 
diğeri kıraathane açacağım; 
kek bedava, çay bedava di-
yor. İşsizlik o kadar büyük ki 
mevcut kıraathaneler işsiz-
leri alamayacak. Yeni yerler 
açmak gerekiyor ki Sayın 
Cumhurbaşkanı bunu ifade 
ediyor“.

“Onların ‘3Y’ projesi var-
dı. Sözde yasaklar, yolsuzluk 
ve yoksullukla mücadele et-
mek için geldiler. Ama bugün 
geldiğimiz durumda yol-
suzlukta, yasaklarda, yok-
sullukta arttı. Sayın İnce’nin 
de dediği gibi önce ‘barışa-
cağız‘ sonra ‘büyüyeceğiz‘ 
sonra da adil bir şekilde 
‘bölüşeceğiz‘. AKP emekli-
lere bin lira bayram harçlığı 
dedi ama gittiğimiz her yer-

de vatandaşlarımız ‘Neden 
benim 750 lira? Neden 500 
lira?’ gibi şikayetlerde bulu-
nuyorlar. Bizim emeklimiz 
bunu hak etmiyor. Bizim 
taahhütümüz ise emekli-
ye dini bayramlarda birer 
maaş ikramiye verilmesidir. 
Muharrem İnce herkese gü-
vencedir. Cumhurbaşkanı 
adayımız Muharrem İnce tü-
nelin sonundaki bir ışık gibi, 
yeni doğan bir güneş gibi 
seçmene güven veriyor. Seç-
mende aynı şekilde İnce’yi 
sahipleniyor. Halkın özlediği 
ve aslında beklediği bir lider 
olduğunu düşünüyorum. İn-
şallah 25 Haziran sabahında 
bunu hep birlikte göreceğiz 
ve daha güzel günleri Mu-
harrem İnce ile birlikte bu 
bereketli topraklarda yaşa-
yacağız. Ayıca şunu belirt-
mek istiyorum. Partimiz de-
mokrasi adına üzerine düşen 
her şeyi yapmıştır. Bundan 
dolayı ittifak kafaları karış-
tırmasın, Cumhuriyet Halk 
Partili kendi partisine oy ve-
recek. Muharrem İnce umu-
dun adıdır. Herkes Muhar-
rem İnce’de kendisi ile ilgili 
bir şeyler buluyor. Bu halkın 
devletin şevkatine ihtiyacı 
var. 24 Haziran’da halkımıza 
güveniyoruz. AKP iktidarının 
olumsuzlukları tüm yurdu 
sarmış durumda. Umut için, 
gelecek için, devlet şevkati 
için Muharrem İnce ve 
CHP’ye oy verin”.

CHP’li Ednan Arslan: 

‘Muharrem İnce 
umudun adıdır’

Ednan Arslan kimdir?
Ednan Arslan, 1979 yılında Erzincan’ın Tercan İl-

çesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimlerini İzmir’de 
tamamlayan Arslan, 2001 yılında Pamukkale Üniver-
sitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Uraz Mühendislik adlı şirketinde ENH, 
AG ve OG alanlarında proje hizmetleri yürütmektedir.

Sosyal yaşamında çeşitli sivil toplum kuruluş-
larında aktif görevlerde bulunan Ednan Arslan, TM-
MOB’a bağlı Elektrik Mühendisleri Odası ve Atatürkçü 
Düşünce Derneği üyesidir. Meslek yaşamında nükle-
er, termik ve hidroelektrik santraller ile yenilenebilir 
enerji konularında teorik ve pratik çok sayıda çalış-
mada bulunmuş ayrıca baz istasyonlarının insan ve 
çevre sağlığı üzerine etkileri konusunda araştırmalar 
yapmıştır.

Siyaset yaşamına 2002 yılında Cumhuriyet Halk 
Partisi Gençlik Kolları’nda başlayan Arslan, Cumhuri-
yet Halk Partisi’nin tabanından başlayarak günümü-
ze değin önemli görevlerde bulunmuştur.

	2003-2004 yılları arasında CHP Narlıdere 
Gençlik Kolu Başkanlığı

	2005-2008 yılları arasında CHP İzmir İl Genç-
lik Kolları Başkanlığı

	2008-2010 yılları arasında 
CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üye-
liği

	2010-2015 yılları arasında 
CHP Güzelbahçe İlçe Başkanlığı

	25. ve 26. Dönem İzmir 
1.Bölge Milletvekili Adaylığı (Ön 
Seçim 7. Sıra )

	2016-2018 yılla-
rı arasında CHP İzmir 
Parti Örgütü ve Örgüt 
Yönetimlerinden 
Sorumlu İl Baş-
kan Yardımcı-
lığı

	Bu görev-
lerin yanı sıra, 
ilçe,  il ve kurul-
tay delegeliği görev-
lerinde bulunmuştur.

Evli ve 2 çocuk baba-
sıdır.
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Ümit Kartal
Ürgen Tepe

Cumhuriyet Halk Partisi’nden 
2014 yılında Çiğli Belediye 
Başkanı seçilen Hasan Ars-

lan ile çarpıcı bir röportaj gerçekleş-
tirdik. 

Dört buçuk yıldır görevde olan 
Arslan’la Çiğli›yi konuştuk. Görev sü-
resince yaptıklarını, bir dönem daha 
görevde kalırsa yapmak istediklerini 
anlatan Arslan, geçmişte yaşanan 
mali sıkıntıların artık yaşanmadığı 
söyleyerek, mali açıdan güçlü bir be-
lediye haline geldiklerini ifade etti. 

Dört yıldır Çiğli Belediyesi’nin baş-
kanısınız, bir gününüz nasıl geçiyor?

Çiğli farklı bir bölge kozmopolit 
bir yapısı var. Feodal kültürün ağır 
bastığı bireylerin ve toplumların ya-
şadığı bir ilçe. Vatandaşların talep-
leri çok yoğun, değişik şekillerde iş 
talepleri var. Bu iş taleplerini karşı-
lamak konusunda bir çaresizlik söz 
konusu. Onun için günümüz o kadar 
yoğun başlıyor ki, bugün hangi ta-
leplerle gelecekler, nelerle karşıla-
şacağız diye bekliyoruz. Toplumsal 
sorunları nasıl çözeceğiz diye düşü-
nüyoruz. Bunları irdeleyip irdeleyip 
duruyoruz. Ferdi iş talepleri olan 
vatandaşlarımız için İŞ-KUR ile or-
tak bir proje hazırladık. 4850 kişiyi iş 
sahibi yaptık. İşçi arayan firmalarla 
iş arayan insanları bir araya getirdik. 
Toplumsal anlamda da bizim görevi-
miz halkımıza hizmet, halka hizmet 
anlamında da planlı programlı şekil-
de yürüyoruz.

Halkın sorunları, işçilerin sorun-
ları, iş barışı konuları bunlar bizim 
için çok önemli. İş barışı olduğu za-
man bu toplumsal hizmetleri vermek 
daha kolaylaşıyor. Yeri geliyor, sabah 
erken saatlerde şantiyeye uğrarız, 
günaydın deriz. Yeri gelir mahalle-
lerimizde sokaklarımızı dolaşır, in-
sanlara merhaba deriz. Soruları alır, 
şikayetleri dinleriz. Nasıl akşam ol-
duğunu anlamayız. Bir bakmışınız 
akşam olmuş hatta 8-9 saatlerini 
bulmuş biz hala çalışıyoruz. Bugün 
bakıyorum 4 buçuk yıldır görevdeyiz, 
bu 4 buçuk yıl su gibi geçti.  Bu süre 
su gibi geçiyorsa bunun tek bir sebe-
bi var çalışıyoruz, üretiyoruz. Üreten 
bir insan için gün çok hızlı bir şekilde 
akıp gider. Onun için biz 4 buçuk yılın 
nasıl geçtiği konusunda şöyle düşü-
nüyoruz; üretken, halka hizmet eden 
ve çalışan bir belediye olduk. 

Çiğli Belediyesi deyince akla öden-
meyen işçi maaşları geliyordu, mali 

durumdaki bozukluklar geliyordu 
akla 4 buçuk yılın sonunda Çiğli Bele-
diyesi’ni nerede görüyorsunuz. Neler 
değişti?

Siz gelmeden önce buraya sen-
dika temsilcileri geldi. Genel İş 5 
No’lu Şube’nin yöneticileri geldiler. 
Biz genelde ayın 21-22 tarihlerinde 
maaşları öderiz. Ancak bayramdan 
önce ikramiyelerimizi alabilir miyiz?  
Kısmi bir ödeme yapılabilir mi diye-
rek bize geldiler. Bizde çalışanları-
mızı memnun edebilmek, onların da 
çoluk çocuğu ile iyi bir bayram geçi-
rebilmeleri sağlayabilmek için bir ça-
lışma içine girdik. Bayramdan önce 
bir kaynak yaratmak için bir çaba 
içindeyiz. Onlarda geldiler o konuları 
görüştük. Bizde mutlu oluyoruz. Ça-
lışanların zamanında ödemelerini al-
maları, maaşlarını, ikramiyelerini al-
maları, çocukları ile rahat bir yaşam 
sürmeleri bizi de mutlu ediyor. Biz 
özellikle o mutluluğu yaratabilmek 
adına koşturuyoruz ve buna gayret 
ediyoruz. Önce çalışanın hakkı diyo-
ruz. Ondan sonra da çiğlinin hakkını 
ödüyoruz. Çiğliye hizmet vermeye 
çalışıyoruz. Şimdi toparlanma var, 
biz bir taraftan çalışanlarımızın dü-
zenli alacaklarını ödemenin yanında 
düzenli olarak da yatırımda yapıyo-
ruz. Bizim göreve başlamamızdan 
bu yana iş makinesi, kamyon, çöp 
kamyonu, kamyonet, otobüs aldık. 
Toplamda 55 tane araç aldık. Bizim 
araç filomuzu yenilemede başarılı 
bir grafik çizdik.  Çünkü bizim bunları 
yenilememiz şarttı. Amortisman an-
lamında çok fazla masraf çıkarıyor-
du. Eski sorun çıkaran araçları maki-

ne kimyaya göndereceğimize tekrar 
yenileyip kardeş belediyelerimize 
gönderdik. Zonguldak, Trabzon, Tun-
celi, Adıyaman ve Konya’ya gönder-
dik. Bize burada hizmet veremeyen 
araçlar oradaki küçük belediyelere 
rahatça hizmet veriyor. 

Sosyal tesis yoktu biz göreve gel-
diğimizde, insanlar Karşıyaka’ya ta-
şınırdı. Karşıyaka’daki restoranlarda 
kafelerde otururlardı. Bizimle birlikte 
Akvaryum Kafe Restoran, Pelikan 
Kafe açıldı. Çiğli rahat bir nefes aldı.  
Artık Çiğliler parasını başka yerlerde 
harcamıyor.  Buda yine halka hizmet 
olarak geri dönüyor. Bu tesislerimiz-
de çalışan yaklaşık 50 personel var. 
Bu da kazanım Çiğli belediyesi için ve 
halk için. İstihdam noktasında irde-
lemek lazım…  Bizim dönemimizde 
35 tane park yapıldı. Eski parklarımı-
zın tamamı revize edildi. Yeni park-
larımızda havuzlar yapıyoruz. Şimdi 
Çiğli’nin parklarında havuzlar var. 
Ahmet Adnan Saygun Parkı, Sadık 
Ahmet parkı gibi birçok parkımız var. 
İsimlerimizi de demokrat ve çağdaş 
insanların isimlerini vermeye dikkat 
ediyoruz. 

5 yıl sınırlı bir süre, bu 5 yıla sığ-
madı dediğiniz aklınızda neler var?

 Çiğli’de yapmak istediğimiz çok 
şey var. mesela biz Çiğli’de bir kapalı 
spor salonu yaptık. İnönü mahalle-
sinde eski harmandalı belediyesinin 
hangarı vardı. Orayı aldık spor salo-
nu yaptık. Kadınlarımız orada spor 
yapıyor, plates yapıyor. Çocuklarımız 
orada spor yapma imkânı buluyorlar. 
Şimdi biz Aziz başkandan özel bir ta-
lepte bulunduk. Egekent’te bir spor 
salonu temelini atacağız. Yarı olim-
pik yüzme havuzu ve kapalı spor sa-
lonu olacak. Biz yer bulalım bir spor 
salonu daha yapalım dedik. O da 
hayhay dedi. Tabi biz spor salonunu 
gençlerimizi kötü alışkanlıklardan 
uzak tutmak için istiyoruz.  Onun dı-
şında yer bulabilirsek, Aydınlıkevler, 
Ataşehir gibi semtlere spor salonu 
yapmaya devam etmek istiyoruz.

Birde bizim Vadi Park projemiz 
var. Büyükşehir belediyemizle ortak 
yapabileceğimize inandığımız bir 
projedir. Mülkiyetler var mülkiyet so-
rununu çözebilirsek yapılabilir. Çocuk 
oyun alanları, cafeler, restoranlar, 
akan sular ve şelaleler konulabilir. 
Bu Çiğli’nin özlemidir. Bundan önceki 
belediye başkanlarımızda bunun öz-
lemini dile getirdiler ama biz bu pro-
jeyi ikinci dönemde bu projeyi ger-
çekleştireceğiz. Orada özel bir şirket 
konut yapıyor, onlara bir teklif götür-
dük hem onların yararına hem bizim 
yararımıza güzel bir proje olacak. 

Birde bizim Evka-5 Mahallesine 
bir sözümüz var. Onlara sizin pazar 
yerini kapatacağız diye söz verdik. 
Sonra baktık, kapalı pazar yerini 
kapatmakla olay bitmiyor. Kot farkı 
olan bir bölge. biz buraya başka bir 
proje geliştirip, Kapalı otoparkın ol-
duğunu, düğün salonu, pazar yeri, 
konferans salonu gibi bir çok dona-
nımın içinde olduğu çok amaçlı bir 
bir binayı harekete geçireceğiz. Proje 
çalışmalarımız devam ediyor. Bu dö-

nemin son aylarında kazmayı vurup 
temeli atacağız. 

Halkımızın Cem evi talepleri var. 
Hem ibadethane hem kültür mer-
kezi yapmak istiyoruz. Parsellerimiz 
var ama yeterli değil diğer parsel 
sahipleri ile anlaşabilirsek orada da 
bir Cem evi yapacağız. Harmandalı 
bölgesinde böyle bir çalışmamız var. 
Derneklere sahip çıkacağız. Elimiz-
den geldiğince Çiğli’de kültür mer-
kezleri yapacağız.

Bizim Cumhuriyet ve Demokrasi 
Parkımız var. Bunun açılışını genel 
başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile 
yapmak istiyorduk. Baskın seçim or-
taya çıkınca erteledik. Bizim bu par-
kımız 23 bin metrekarelik bir alana 
kurulu, Çiğlililerin de artık bir konser 
alanı var. Orada bir amfi tiyatromuz 
var. İlkay Akkaya ve Erdal Erzincan 
konseri yaptık. Çok dolu dolu geçti ve 
güzel oldu. Kışın büyük salonumuz 
yok. Ahmet aslan konseri verdik. 
Doldu taştı. Pişman olduk. Büyük bir 
konser salonu ihtiyacımız olduğunu 
gördük ve bunu hayata geçirmeyi 
düşünüyoruz. 

Seçim dönemi olduğu için AKP’li-
ler CHP’li belediyeler çalışmıyor pro-
pagandası yapıyorlar buna ne cevap 
vermek istersiniz?

CHP’li belediyeler çok çalışıyorlar. 
Halkın toplumsal ve sosyal taleple-
rini yerine getiriyorlar. Biz sonuçta 
sosyal demokratız diyoruz. Biz halkın 
sorunları çözmeye çalışıyoruz. Şimdi 
belediyecilik demek illa yol ve köprü 
yapak değildir. Zaten bunlar rutin gö-
revlerimiz arasındadır. Temizlik, çöp, 
yol, köprü, park bunları zaten sürekli 
yapıyoruz. Önemli olan sosyal bele-
diyecilik adına neler yapıyoruz. Her 
gün 300 aileye sıcak yemek götü-
rüyoruz. Bizim temizlik ekibimiz var. 
Dini tesislere, evlere temizliğe gidi-
yorlar. İŞ-KUR’la istihdama katkıda 
buluyoruz. Eşya projemizle üniver-
site öğrencilerine ve ekonomik soru-
nu olan ailelere ikinci el eşyaları alıp 
götürüyoruz. Belirli periyotlarda her 
defasında iki bin aileye erzak yardı-
mı yapıyoruz. Hükümet ne yapıyor 
bizim çalışma yapmamamız için bize 
engel üstüne engel çıkarıyor. Örnek 
veriyoruz, organize sanayi bölge-
sinden emlak vergisi alıyorduk. Bir 
torba yasa ile bunu elimizden aldı-
lar. Yıllık 13 milyon liralık bir gelirden 
yoksun olduk. Bu az bir gelir değildi. 
Bir sürü yaramıza derman oluyordu. 
Bize fayda sağlayacaklarına gelirleri-
mizi arttıracaklarına bir üstüne engel 
oluyorlar. Anti demokratik yasalar 
çıkartarak elimizi kolumuzu bağlı-
yorlar. 

4 yıllık görev sürenizde birçok 
kez seçim oldu siz hepsinde de aktif 
olarak sahada oldunuz ve taraf oldu-
nuz. Şimdi Muharrem İnce partinizin 
Cumhurbaşkanı adayı, adaylığı ko-
nusunda ne düşünüyorsunuz. Neden 
seçimlerde taraf oluyorsunuz? 

Bizim şansımıza bununla birlikte 
6 seçim geçirmiş olacağız. Seçimler 
demokrasinin gereği, olması gere-
ken şeyler. Bizim dönemimize denk 
gelmesi ilginç tabi. Ben yılların par-
tilisiyim. Bir partililik olgunluğu var 
bende. Sahaya çıkıp çalışıyorum, halk 
tarafından da kabul gördüğümüz 
içinde hiçbir sorunda çıkmıyor tabi.  
Kahvehanelerde pazarlarda çıkıp oy 
istiyoruz. Muharrem İnce’ye oy isti-
yoruz. Şuna inanıyorum,  bu çalışma-
larımız belediyedeki çalışmalarımız 
öyle bir noktaya geldi ki halkın yüzde 
sekseni bizden memnun, en son ki 
referandumda 96 bin hayır oyu çı-
kardık Çiğli’de, AKP 2014 35 bin oy 
almıştı, 32 bine düştü, referandum-
da bunun içinde MHP’lilerin evet oy-
ları da var.  Çiğli’de baya bir gerileme 
içindeler. Çiğli ilerici demokrat bir 
yapıya bürünüyor. Muharrem İnce’ye 
de yüzde yetmiş oy çıkar.

Muharrem İnce’nin kıvrak bir 
zekâsı var. Sessiz sakin duran bir 
isim değil. Kendisine sataşıldığı za-
man hemen cevap verebiliyor. Ben-
ce iyi bir Cumhurbaşkanı olur. Tür-
kiye’de sosyal demokrat bir devlet 
haline gelir. 

“ÇiĞLi’DEN MUHARREM iNCE’YE 
YÜZDE YETMiŞ OY ÇIKAR”

“Çalışanların zamanında 
maaşlarını almaları bizi de 

mutlu ediyor.”
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‘Bana işimi, eşimi ve iki 
güzel evladımı, mutlulukları-
mı veren huzur kenti’ dediği-
niz İzmir için vekil olduğunuz 
da neler yapacaksınız?

İzmir’in yaşanılabilir bir 
kent olması için elimden 
gelen katkıyı yapacağım. Bi-
liyorsunuz hükümet teşfik-
lerini İzmir’den çekti. İzmir 
sanayisinin tekrar üretebilir 
olması için hükümetin 
siyasal olarak koymuş 
olduğu teşfik kotasını 
kaldırmasını sağlayacağım. 
Çevreci tesisler yapılması 
için mücadele edeceğim. 
Yüzülebilir bir körfezle 
birlikte İzmir dünya turiz-
min göz bebeği olacak. Bu 
hedefe ulaşabilmek için de 
elimden gelen mücadeleyi 
göstereceğim. İzmir’in bü-
tün kırsalına sürdürülebilir 
kalkınmanın yayılması için 
ciddi bir mücadele içerisinde 
olacağım. Bir de söz vermiş-
tim, Kozak Yaylası köylüleri-
nin fıstık çamlarıyla ilgili bir 
hastalık sorunu var. Onların 
çözümü için de zirai müca-
dele enstitüsü önermiştim, 
bunun kurulabilmesini sağ-
layacağım. Hükümetin siyasi 
nedenlerle İzmir’e koymuş 
oduğu bir baskı var. İzmir’in 
haklı olduğu her nokta da 
İzmir ve İzmirlilerle birlikte 

olacağım. Şehrimizin genel 
bütçeden payının arttırıl-
ması, yatırım alabilmesi için 
çalışacağım.  Baskının kalk-
ması için her an mücadele 
eden, ses getiren bir vekil 
olmak için elimden geleni 
yapacağım.

‘ESNAFIN AYAĞA 
KALKMASI 
TÜRKİYE’DE BİR 
ÇOK PROBLEMİ 
KENDİLİĞİNDEN 
ÇÖZECEK’

Bir çok esnaf ziyaretinde 
bulunduğunuzu biliyorum. 
Esnafların sorunları sıkıntıla-
rı neler? Onlara neler vaade-
diyorsunuz?

Bir çok esnaf kepenk 
kapatmış durumda. Ben 
kırsaldaki esnafları ve bu 
günlerde Karşıyaka, Bor-
nova, Çiğli, Bayraklı gibi 
metropollerdeki esnafları 
dolaşıyorum. Bazı uygula-
maların özel esnaf grup-
larını çok ciddi etkilediğini 
gözlemledim. Özellikle saat 
22.00’den sonra alkol satış 
yasağının esnafta çok büyük 
sıkıntılar yarattığını gördük. 
İthalata dayalı ürün satışı 
yapan esnafların siftah bile 
yapmadan dükkan kapat-
tığına şahit olduk. Esnafa 
Cumhuriyet Halk Partisi 
ciddi bir önermede bulunu-
yor. Üzerindeki stopajı kal-
dıracağım, vergi yüklerini 
hafifleteceğim diyor. Esna-

fın ucuz krediye erişmesi-
ni ve bu krediyle kira öder 
gibi kendi dükkanının sahibi 
olmasını istiyoruz. Esnaf 
Odasıyla esnafın sorunları-
nı çözemiyoruz. Toptan bir 
çözüm getirelim esnafımıza 
istiyoruz. Bu da bir ‘Esnaf 
Bakanlığı’ ile olabilir. Tür-
kiye’de inanılmaz dercede 
esnaf var. İstihdamı aslında 
bu insanlar kendileri yaratı-
yor. Onları AVM baskısından 
kurtaracağımızı söylüyoruz. 
Esnafın ayağa kalkmasıyla 
birlikte Türkiye’deki bir çok 
sorunda aslında kendiliğn-
den çözülecektir. Cumhuri-
yet Halk Partisi’nin esnafla 
ilgili çok önemli projeleri var.  

‘İNSANLARA 
DOKUNDUKÇA ÇEŞİT 
ÇEŞİT SORUNLARI 
OLDUĞUNU 
GÖRÜYORSUNUZ’

Gaziantep’te doğdunuz, 
ilkokulu Bayburt’ta ortaokul 
ve liseyi Balıkesir’de okuyup 
Üniversiteyi Trakya’da bitir-
diniz. Türkiye’nin dört bir ya-
nını görmüş biri olarak seçim 
atmosferini Anadolu açısın-
dan nasıl okuyorsunuz? Ana-
dolu da artık tamam diyor 
mu?

Ahmet Arif ‘Anadolu-
yum ben tanıyor musun? 
diyor. Ben anadolunun her 
tarafını bilirim. Bayburt’taki 
insanları da bilirim. Yaşam 
tarzlarını, şartlarını da bili-

rim. Bayburt’ta insanların 
kar altında yollar da kalıp, 
bağıra bağıra öldüklerine 
de tanık olmuş bir insanım. 
Anadolunu acılarını da se-
vinçlerini bilirim. Anadolu 
da çok çeşitli yerlerde Cum-
huriyet Halk Partisi Disip-
lin Kurulu üyesi olarak bu-
lundum. Gaziantepliyim ve 
orada milletvekili sayımızın 
en az 1 ya da 2 arttıracağı-
nı düşünüyorum. Edirne’yle 
ilgili bir şey söylememe ge-
rek yok zaten. Bayburt’un 
yapısı biraz farklı. Bayburt 
günden güne yoksullaşan 
yoksullatıkça tarikatların 
eline mahkum kalmış bir 
kent. Bayburt’a seçimden 
sonra gideceğim. Orada da 
artık bir bıkkınlık olduğuna 
dair çocukluk arkadaşla-
rımdan duyumlar alıyorum. 
Türkiye’nin heryerinin sorun 
yumağı olduğunu, insanlara 
dokundukça çeşit çeşit so-
runlarının olduğunu görü-
yoruz. Anadolu insanı da bu 
sorunların altında yıkılmış 
durumda. Meydanlar da, bir 
takım bağımsız araştırma 
kuruluşlarının sonuçları da 
gösteriyor ki bu sefer deği-
şim tamam.

‘ZAMANINDA ÇIKIŞ VE 
ZAMANIN RUHU ÇOK 
ÖNEMLİ’

Dolar yükselişte ve Türk 
parası hızla değer kaybedi-
yor. 24 Hazirandan sonra ik-
tidar olursanız ekonomik bir 
krizle karşılaşma olasılığını-
za karşı planınınız, hazırlığı-
nız var mı? 

Alanlarda, her yerde 
insanlara anlatıyorum. 
Dünyada para sisteminin 
ikinci değişimini yaşıyo-
ruz. 1920’ler de başla-
yan altın para sistemi var. 

Hazinesinde kim ne kadar 
para basıyorsa o kadar altın 
bulunduruyor. 1975 buhra-
nında da dolar para siste-
mine geçildi. Türkiye’de son 
4-5 ayda %30 Türk parasının 
kaybı var. Bu da demek olu-
yor ki dolar karşısında Türk 
insanı %30 daha fakirleşmiş 
durumda. Global bir dünya 
da insanların zenginlikleri de 
dolarla ölçüldüğüne göre biz 
%30 fakirleşmiş durumda-
yız. İnsanlara bunları anla-
tıyorum. İktidara geldiğimiz 
zaman Türkiye’nin üretmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. 
Üreten bi Türkiye de çözüm  
önerileri çok daha kolay 
olur. Katma değeri yüksek 
ürünler üretmek istiyoruz. 
Kırsal üretmeden doyabilir 
misiniz? Pamuk üretecek ki 
giyineceksiniz. Buğday üre-
tecek ki ekmek yiyeceksiniz. 
Kırsalı üretir hale getirerek 
başlayacağız işe. Bir de hep 
anlatıyoruz, adalet ve hu-
kukun üstünlüğünden bah-
sediyoruz. Eğer bir ülkede 
hukukun üstünlüğü yoksa o 
ülkeye güven azalır, para o 
ülkeden kaçar. Para dünya-
nın en korkak şeyidir. Para-
nın bu ülkeden kaçmamasını 
sağlamamız gerekiyor. Bir 
de parayı bu ülkeye çağı-
rırken rantiyeye değil para 
piyasalarına doğru değil, 
yatırıma yönelik parayı Tür-
kiye’ye davet etmemiz ge-
rekiyor. Bunun içinde ülkeye 

güven duyulması gerekiyor. 
Ülkede demokrasinin ve 
hukukun üstünlüğünün ol-
ması gerekiyor. Bunları tesis 
ederek Türkiye’ye doğrudan 
yatırım almak istiyoruz. Türk 
turizmi çok çeşitlendirile-
bilir. Ekolojik turizm çeşit-
lendirilebilir, spor truzimi 
aynı şekilde bunları yaparak 
Türkiye ekonomisini ayağa 
kaldırabiliriz. Tabi ki yarat-
tıkları büyük bir tahribat var. 
Kendilerince çok cin fikirlilik 
yapıp hazinenin borç yükü-
nü, hazine garantili özel ser-
mayeye  yıktılar. Türkiye’nin 
450 milyar doların üzerin-
de bir dış borç yükü var. Biz 
biliyoruz ki kaynaklarımızı 
iyi kullandığımız zaman, bu 
450 milyar doları da öderiz, 
hep beraber üretimle bir-
likte zenginleşirizde. Böyle 
bir Türkiye özlüyoruz. Tabi 
ki ilk günler de bu tahribat-
ların acılarını çekeceğiz ama 
bunun da çok uzun sürecek 
bir süreç olmayacağını 
düşünüyorum. İlk 3-4 ay gibi 
bir süreçte Türkiye’ye hızlı 
bir şekilde acil müdehale 
edeceğimizi biliyorum.

Muharrem İnce’nin müt-
hiş bir performansını var, 37 
günde 84 miting yaptı. Mu-
harrem İnce hakkında neler 
söylemek istersiniz?

Muharrem İnce herkesi 
şaşırttı. Ama biz bütün Cum-
huriyet Halk Partililer Mu-
harrem İnce’de  bir cevher 
olduğunu biliyorduk. Zama-
nında çıkış ve zamanın ruhu 
çok önemli ben hep buna 
vurgu yaparım. Aslında ge-
nel başkanımızın Muharrem 
İnce’yi sahaya sürüşü yeni 
değil. 16 Nisan referandu-
mundan beri Muharrem Beyi 
ısıtıyor. Muharrem Beye 16 
Nisan referandumunda par-
tinin seçim otobüsü tahsis 
edilmişti. Parti imkanlarıda 
seferberedilmişti. Muharrem 
Bey bir çok ilde miting yap-
mış, dolayısıyla miting tec-
rübesi olan inanılmaz eneji 
sahibi insanlarla inanılmaz 
köprüler kurabilen biri. Ben 
şaşırdım dersem yalan olur. 
Çünkü öğretmen bir babanın 
oğluyum ve bir öğretmenin 
neler yapabileceğini de güzel 
tanıttı Muharem Bey. İyi ki 
böyle bir vekilimiz, iyi ki böyle 
bir Cumhurbaşkanı adayımız 
var. Muharrem Beyle ilgili 
her yöreden bir beklenti var. 
Toplumsal barışı sağlayabi-
leceğini, Cumhuriyet değer-
lerini tekrar yerine getirebi-
leceğine toplum hem fikir 
Muharrem Beyle ilgili. Yolu 
açık olsun diyorum. Mutlaka 
ve mutlaka Cumhurbaşkanı 
olarak göreceğimizi biliyo-
rum kendisini. 

Mahir Polat’ın İzmirlilere 
bir de mesajı var.

İzmirliler şunu bilsin ki 
25 Haziran sabahında farklı 
bir ülkeye uyanacağız. Ben 
onların vekili olacağım. Hal-
kın içinde olacağım. Hep 
mücadeleci olacağım. Beni 
bilen bilir mücadele ruhu var 
olan bir insanım. İsmimden 
alıyorum bu ruhu, ona layık 
olacağacım. Halkımıza layık 
olacağım.Biliyorum ve ina-
nıyorum ki biz kazanacağız. 

Mahir Polat: 

‘Bu sefer değişim tamam’

Ekonomi 
uzmanı olan 
Mahir Polat 

İzmir sanayisini 
tekrar 

güçlendirmek 
istiyor. 

SİNEM
DALKILIÇ

CHP İzmir 2. Bölge 6. Sıra Milletvekili adayı 
Mahir Polat seçim süreci ve İzmirlilere vaatleri 
hakkında dergimize önemli açıklamalar yaptı.
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CHP İzmir milletvekili ve 
birinci bölge ikinci sıra 
adayı Murat Bakan se-

çim çalışmalarına hızla devam 
ediyor.

Murat Bakan’ın sadece partisi 
içerisinde değil, sahada, halkla ça-
lışma yürütmesi de başarı neden-
leri arasında. Özellikle kadın çalış-
malarına ve haklarına önem veren 
Bakan, eşi Selin Bakan’ın öncülü-
ğünde başlatılan ‘Kadından Kadı-
na Mektup’ projesi kapsamında, 
oldukça olumlu dönüşler alarak, 
24 Haziran seçimleriyle göstermiş 
oldu. Projenin ikinci aşamasında 
mektup yazılan kadınların köyleri-
ne gidip, ulaşabildikleriyle yüz yüze 
görüşüp, konuştular.

İNCE’YE HER KESİMDEN 
TAM DESTEK

Murat Bakan özellikle seçimlere 
sayılı günler kala çalışmalarını hız-
landırarak, İzmirli gönüllü kadın saha 
ekibiyle çalışıyor. Bakan ,saha çalış-
malarıyla ilgili şu değerlendirmelerde 
bulundu: ’’ Sürekli seçim bölgemdeki 
köylerde vakit geçiriyorum. Sadece 
seçimden seçime gidip oy istemiyo-
rum. Seçim yokken de gidiyorum. Biz 
insanlarla gönül bağı kurduk ve bu 

gönül bağını sürdürüyoruz. Her köyde 
sevgiyle karşılanıyoruz. Gittiğimiz her 
yerde görüyoruz ki vatandaş artık ger-
çekten bıkmış. Karakuyu Köyü’nde bir 
vatandaşımız ‘İki seçimdir AKP’ye oy 
veriyorum, bu sefer ellerim kırılsa ver-
mem’ dedi. MHP’liler kesinlikle AKP 
ile yapılan ittifakın karşısında. Merkez 
ilçelerde yaptığımız çalışmalarda da 
benzer tepkilerle karşılaşıyoruz. Parti-
mizin Cumhurbaşkanı adayı, Hepimi-
zin Cumhurbaşkanı Sayın Muharrem 

İnce’ye her kesimden tam güven, tam 
destek. İnce kazanacak, Cumhuriyet 
Halk Partisi kazanacak, Cumhuriyet 
kazanacak, demokrasi kazanacak; biz 
kazanacağız.’’

‘’AKP’NİN MENTAL 
YORGUNLUĞU GEÇMEDİ’’

Vatandaşın değişim istediğini 
vurgulayan Bakan, “AKP’deki ‘men-
tal yorgunluk’ geçmedi. Halk, 16 yıllık 
AKP iktidarına ‘artık tamam’ diyor ve 

değişim istiyor. Bizler 24 Hazi-
ran’da muhalefetin çoğunluğunu 
aldığı parlamento aritmetiğinde 
ve hepimizin Cumhurbaşkanı 
Muharrem İnce’nin Cumhurbaş-
kanlığı’nda Türkiye’ye rahat bir 
nefes aldıracağız” dedi.

HAYIR RÜZGARI SAHADA 
DEVAM EDİYOR

Murat Bakan CHP İnce’nin 
seçim çalışmalarının toplumu 
ayrıştırmak yerine birleştiğini 
belirterek,’’ Türkiye’de yaşadığı-
mız durum şu aslında toplumu 
kamplaştırıp, kutuplaştırıyor.  
Diğer taraftaysa, ortak hedefe 
yönlendirecek bir lider var. Eko-
nomi de, eğitimde , dış politika 

da hepimizin bir ve diri olmasını 
sağlayacak. Ortak akılla, Türki-

ye’ye barışı getirecek bir lider var. Her 
gittiğim köyde Muharrem ince rüzgarı 
esiyor. Emin olun Anadolu’nun diğer 
kentlerinde de bunlar yaşanıyordur. 
Yüzde 11’lik bir erime bir şeye işaret 
ediyor. Toplum tamam diyor. Bunun 
yansımasını alanda  göreceğiz. Ba-
kan, referandumdaki ‘HAYIR’ rüzgarı-
nın sahada devam ettiğini söyleyerek 
“Yarım kalan ‘hayır’ı tamam’layacağız’. 
Emin olun Türkiye, referandumdan 

daha iyi durumda değil’’dedi.
Gittikleri her köyde yem, ilaç ve 

mazot fiyatlarıyla ilgili şikayetler 
dinlediklerini belirten Bakan, ’’Tarım 
bitmiş, hayvancılık bitmiş, üretim 
durma noktasında. Vatandaşın ca-
nına tak etmiş durumda. 50 yaşında 
altında insan yok. Çünkü tarımdan 
hayvancılıktan para kazanılmıyor. 
Bugün Türkiye etinden buğdayına 
kadar dışarıdan ithal ediliyor. Bu ulu-
sal güvenlik anlamında tehdit me-
seledir. AKP’nin yağmacı ve talancı 
politikaları köyden kente herkesin 
canını yaktı” açıklamasında  bulundu. 
 

İzmir’in en çok önerge veren vekili Bakan: 

“Yarım kalan ‘hayır’ı tamam’layacağız’

SİNEM DALKILIÇ / İZ GAZETE - 
Bugüne kadar 13 tane seçim büro-

su açtıklarının altını çizen Gümrükçü, 
Çiğli'nin 26 mahallesinin tamamının 
dolașılacağını, çalınmadık kapı, sıkıl-
madık el bırakmayacaklarını söyledi. 
Gümrükçü "Seçim merkezimizde ka-
dın kolları, gönüllü arkadașlarımız ve 
gençlik kollarımızdan olușan 3-4 ayrı 
ekip bulunuyor. Onlar da her gün çarșı 
pazar geziyorlar. Hem hava sıcaklığı 
hem Ramazan ayı dolayısıyla çalıș-
malarımız öğleden sonra bașlıyor, 
gece yarılarına kadar devam ediyor. 
Gündüz ayrı çalıșma ekibi, akșam ayrı 
çalıșma ekibimiz var. Mesela Sayın 
Milletvekilimiz Kamil Okyar Sındır'la 
dün gece 11 buçuğa kadar çalıștık. 
Bundan sonra da bu artarak devam 
edecek" șeklinde konuștu.

'ÇALIŞMALARIMIZIN MEYVELERİNİ SEÇİM 
SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA ALACAĞIZ'

Çiğli Belediye Bașkanı Hasan Ars-
lan'ın da seçim çalıșmalarına destek 
verdiğini söylen Gümrükçü, "Beledi-
ye Bașkanımızla el eleyiz, kol kolayız. 
Kendisi de hafta sonu Çiğli'nin 3-4 pa-
zar yerinde bizim yönetici arkadașla-

rımızla birlikte çalıșmalarda bulundu. 
Eski ilçe bașkanlarımız da süreç içeri-
sinde aktif rol alıyorlar. Bazı seçim bü-
rolarının sorumluluğu onlarda. Çiğli'de 
eski-yeni yöneticiler genç, yașlı, ka-
dın, erkek demeden herkes bir heye-
canla hem Muharrem İnce'nin Cum-
hurbașkanlığı için hem de Cumhuriyet 
Halk Partisi için güçlü ve sistemli bir 
çalıșma yürütüyor. Bunun meyvelerini 
önümüzdeki seçim sonuçları açıkladı-
ğında alacağız" dedi.
'SIKILDIM, TAMAM DİYEN HERKESE KAPIMIZ 

AÇIK'
24 Haziran seçimlerinin bir Cum-

huriyet mücadelesi olduğunu belir-
ten Gümrükçü herkesi bu mücadele-
ye katkı vermeye davet etti. Bașkan 
Gümrükçü "Kapılarımız herkese açık. 
Bu mücadelenin içerisinde olmak is-
teyen 'ben de varım' diyen, 'mevcut 
sistemi beğenmiyorum, değiștirmek 
istiyorum, sıkıldım, tamam' diyen her-
kese kapımız açık. Cumhuriyet Halk 
Partisi üyesi olması gerekmiyor. Bu 
seçim Cumhuriyet Halk Partisi seçi-
minin ötesine geçmiș durumda. Tür-
kiye'nin geleceği ile ilgili bir kavga bu. 

Geçmiște bir sloganımız vardı 'Türki-
ye rahat bir nefes alacak' diye; rahat 
nefes almak isteyenler, kim olursa 
olsun hangi siyasi görüșten olursa 
olsun Muharrem İnce'nin ve Cumhu-
riyet Halk Partisi'nin çalıșmalarına ka-
tılmak isterlerse onlara kapımız açık. 
Beraber çalıșmaktan çok memnun 
oluruz" ifadelerini kullandı. 

8 TEMMUZ'A KADAR...
Seçimin ikinci tura kalma ihtimalin 

yüksek olduğuna vurgu yapan Güm-
rükçü, "Tatil planı yapmak isteyen 
İzmirli arkadașlarımızdan 8 Temmuz 
gününü tatil planlarından çıkarmaları-
nı talep ediyoruz. Çünkü dediğim gibi 
bu seçim normal bir seçimin ötesine 
geçmiș, Türkiye'nin geleceğini ilgilen-
diren bir kader oylamasına dönüșmüș 
durumda. Bu seçimi tamam diyenlerle 
devam diyenler arasında bir referan-
dum gibi görüyoruz. Dolayısıyla biraz 
güneșten, biraz denizden tasarruf 
etmekte fayda var, keyiflerimizi, ta-
tillerimizi biraz öteleyelim diyorum. 8 
Temmuz'a  kadar hepimiz tam bir se-
ferberlik halinde olmalıyız" çağrısında 
bulundu.

'ÇİĞLİ'DE MUHARREM İNCE'YLE YÜZDE 80 'İ 
BULACAĞIZ'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çiğ-
li'deki oyu %50 seviyelerinde, Ek-
meleddin İhsanoğlu'nun Cumhur-
bașkanı adaylığında Çiğli'den %65, 
referandumda ise  %73 hayır oyu ya-
kaladı. Gümrükçü bu verileri hatırlata-
rak, șimdi çıtanın üzerine çıkacaklarını 
söyledi. Bașkan Gümrükçü, "Bu se-
çimde hedefimiz özellikle ikinci turda 
%80'i almak. Bunu da yapabiliriz diye 
düșünüyorum. Ben ilçe kongresin-
de de bu hedefi ortaya koymuștum. 
Sonrasında da defalarca tekrarladım. 
Șuan gördüğümüz hava Muharrem 
İnce'yle % 80' ni yakalayabileceğimi-
zi gösteriyor. Geçmiște Cumhuriyet 
Halk Partisi'ne soğuk duran, çeșitli 
sebeplerle oy vermeyen seçmenlerin 
tamamında artık bir değișim talebinin 
yükseldiğini görüyoruz. Bütün mahal-
lelerde birinci çıkıyoruz ama özellikle 
bazı bölgelerde AKP ve MHP'den ciddi 
kopușlar görüyorum. Bunların çoğun-
luğu Muharrem İnce'ye gelecektir. Bu 
seçimden alnımızın akıyla çıkacağız" 
dedi.

SEFERBERLiK
ÇAĞRISI

CHP'Lİ GÜMRÜKÇÜ 8 TEMMUZ'A KADAR SEFERBERLİK ÇAĞRISI YAPTI

CHP Çiğli İlçe Bașkanı Utku 
Gümrükçü seçim çalıșmaları 

hakkında gazetemize 
açıklamalarda bulundu.
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Türkiye Komünist Par-
tisi Merkez Komite 
üyesi ve Bu Düzen 

Değişmeli Platformu İzmir 2. 
Bölge milletvekili adayı Kemal 
Okuyan, yaklaşan 24 Haziran 
seçimleri ile ilgili dergimize 
çarpıcı açıklamalarda bulundu. 
Okuyan, “24 Haziran seçimleri-
ne bu kadar önemli denmesine 
rağmen, siyasi partiler yaygın 
bir seçim çalışması yapmıyor.” 
dedi.

İşte o röportaj;

24 Haziran seçimlerine yak-
laşık 2 hafta var. Bu süreçte 
siyasi partiler çalışmalarını yü-
rütüyorlar. Sizin İzmir’de çalış-
malarınız ne yönde?

Bu seçimin bir özelliği var. 
Türkiye’nin en önemli seçimi 
deniyor. Ancak seçim İnce ve 
Erdoğan’ın atışmaları birtakım 
şirinlikler. Ayrıca diğer partiler 
doğru düzgün miting de yap-
mıyor. Erdoğan ve İnce’nin mi-
tingleri çok kalabalık geçiyor. 
Biz İzmir’de gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalarda şöyle bir durum 
ile karşılaştık; Hem birinci hem 
de ikinci bölgede diğer parti-
lerle çok fazla karşılaşmıyoruz. 
Çok yaygın bir şekilde eve ev 
dolaşılıyor, mahallelerde bildi-
rilerimiz dağıtılıyor. İlk kez bu 
seçimde bu kadar az çalışma 
yürütüldüğünü görüyoruz, ilk 
kez siyasi partiler yok ortada.  
Parlamento seçimi ikinci plan-
da kalmış durumda.  Genellikle 
herkes Cumhurbaşkanlığı seçi-
mine odaklanmış durumda. Bu 
yeni bir durum. Biz bunu bek-
lemiyorduk. 24 Haziran seçim-
lerine bu kadar önemli denme-
sine rağmen yaygın bir seçim 
çalışması yapılmıyor.

Bu Düzen Değişmeli Platfor-
mu olarak 17 seçim bölgesinde 
bağımsız adaylar ile seçime gi-
receksiniz. Bu  bölgeler özellik-
le mi seçildi, ayrıca neden tüm 
seçim bölgelerinde adaylar gös-
termediniz? 

Bu on yedi yer Türkiye’de 
nüfusun yarıdan fazlasını oluş-
turan yerler. Her yerde göster-
meyi isterdik. Ancak bağımsız 
aday göstermenin bazı sıkıntı-
ları var.  Bir tanesi aday olmak 
için yüklü miktarda ödenen 
para. Türkiye’de 86-87 seçim 
bölgesi var. Buraların tama-
mında aday gösterdiğiniz va-
kit, sadece devlete vereceğiniz 
para 1 milyon liranın üzerinde. 
Kaynaklarımızı daha verimli 
kullanmamız gerekiyordu. Bu 
siyasi partiler için olan bir uy-
gulama değil, sadece bağımsız 
adaylar için geçerli. Siyasi par-
tilerin bazılarında aday adaylığı 
ya da adaylık için para verili-
yor. O para da partiye veriliyor. 
Oysa bizde o da yok.  Biz hiçbir 
üyemizden para almayız. Za-
ten, bu adaylık başvurusu için 
gereken parayı da kolektif ola-
rak parti karşıladı.  Dolayısıyla 
biz yoğunlaşmayı tercih ettik. 
Belki daha fazla yerde aday 
gösterebilirdik. Ama bir tercih 
yapmak zorundaydık. İzmir’de 
2 bölgede de adayımız var.

CİHANER BİZİM BÖYLE  
BİR ŞEYİ KABUL 
ETMEYECEĞİMİZİ 
BİLİRDİ

Cumhuriyet Halk Partisi’n-
den İyi Parti’ye 15 milletve-
kilinin geçmesinin ardından, 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin sol 
kanadından İlhan Cihaner, ‘TKP 
ve ÖDP’ye de milletvekilleri ve-
rilsin onlar da seçime katılsın’ 

diye bir açıklama yapmıştı. Size 
bu yönde teklif geldi mi? 

İlhan Cihaner ile benim kişi-
sel dostluğum var. Bu dostluk 
her durumda sürer. Farklı siyasi 
partilerdeyiz. Kendisinin yanlış 
bir yerde durduğunu düşünen-
lerdenim.  Ancak kendi tercihi-
dir. İlhan Cihaner orada İyi Par-
ti’ye böyle bir jest yapılmasına 
itiraz etmek için böyle bir şey 
dedi. Bizim asla ve asla böyle 
bir teklifi kabul etmeyeceğimizi 
bilirdi. Cumhuriyet Halk Parti-
si’nden böyle bir teklif gelseydi 
teşekkür ederdik zaten. 

MECLİSTEKİLERİN  
ÜÇTE BİRİ PATRON

Eski partiliniz Erkan Baş, 
Halkların Demokratik Partisi’n-
den milletvekili adayı oldu. Bu 
konuda ne düşünüyorsunuz?

Sonuçta başka bir siyasi 
hareketten bahsediyoruz. On-
ların seçim politikalarına iliş-
kin konuşmak bana düşmez. 
Benimsedikleri için HDP’ye 
girmişler ve oradan adaylar-
dır. Zaten partide 2014 yılında 
yaşanan tartışmanın özünde 
de bu şekilde tepkiler gelmiş-
ti. Kendi yollarından gidiyorlar 
ve kendilerine uygun olanı ya-
pıyorlar. O yüzden de bunun 
ötesinde, ‘Niye bunu yaptılar’ 
demem. Çünkü zaten böyle 
bir çizgiyi savunuyorlardı.  Bi-
zim partimizdeki tartışmanın 
önemli nedenlerinden bir tane-
si de buydu zaten.

Eğer meclise girmeyi başa-
rırsanız, mecliste temsil ettiği-
niz siyaset ne yönde olacak? 
Mecliste TKP’nin özgün bir tavrı 
olacak mı?

Seçimler siyasetin tek ze-
mini değil. Parlamento da si-

yasetin tek zemini değil. Baş-
kalarının olanakları ile değil 
kendi olanaklarımıza meclise 
girdiğimiz takdirde, meclisin 
aritmetiği ne olursa olsun, bir 
milletvekili dahi çok önemli bir 
görev üstlenir. Aykırı olan, kim-
senin söyleyemediğini söyler 
ve orayı bir mücadele platfor-
muna dönüştürür. Başkanlık 
sistemi ile birlikte meclisin yet-
kileri azaldı ama şunu unutma-
yalım yine de meclise yasalar 
gelecek. Bazı tartışmalar ola-
cak. Meclis’te bulunanlar üçte 
biri patron. Kalanları da patron 
siyasetini destekliyor. Şimdi 
memleketin ekonomik iş yasa-
ları. Mecliste işçi sınıfının hak-
kını kim arayacak? Patronların 
baskın olduğu bir profilden do-
ğal olarak işçileri ilgilendiren, 
halkı ilgilendiren yasaların tar-
tışılmadan geçiyor. Memleket 
sadece Erdoğan ve Erdoğan’ın 
otoriter tavrından ibaret değil.  
Bu ülkede çok ağır bir sömürü 
düzeni var. Bunların gündeme 
gelmesini sağlayacak, aykırı 
bir siyaset mümkün duruma 
gelecektir.  Oraya seçilecek ar-
kadaşımızın, diğer örneklerde 
olduğu gibi arkasından vekilim 
vekilim diye dolanan insanlar 
olmaz.  Biz öyle bir parti değiliz. 
Bizde biri milletvekili seçilirse 
partideki görevleri devam eder. 
Bu önemli bir fark getirir.

ORTADA TOPLUMSAL  
BİR PROJE YOK

Sizce 24 Haziran seçimleri 
bir kırılma noktası mı?

Erdoğan insiyatifini kay-
betti ve insiyatifi kazanamı-
yor. Karşımızda zayıflamış bir 
adam var. Biz 2011 yılından bu 
yana Erdoğan’ın zayıfladığını 
söylüyoruz.  Çeşitli nedenler-
le bu süre uzadı. Ama diyelim 
ki Erdoğan ikinci tura kaldı ve 
kazandı. Erdoğan bu ülkeyi 
yönetemez. Yani artık konuş-
mayı bile beceremeyen, kitle-
leri heyecanlandıramayan bir 
Erdoğan Türkiye’yi yönetemez 
ve kriz devam eder. O nedenle 
24 Haziran dünyanın başı ve 
sonu değildir. Erdoğan kazanır-
sa mutlak karanlık olur diyenler 
yalan söylüyorlar. Bunu kendi-
leri de biliyorlar. Tersi olursa da 
Türkiye cennete dönmeyecek. 
Çok ağır sorunlarımız var. Er-
doğan’ın gitmesi ile bu sorunlar 
çözülmez hatta öyle sorunları-
mız var ki, 6 ay sonra Erdoğan 
çok güçlü bir şekilde gelebilir. 
Sorunlarımız sadece ekonomik 
değil.  Ekonomi ile beraber Tür-
kiye’nin çok ağır toplumsal so-
runları var. Bir de çözümünün 
bu düzende mümkün olmayan 
meseleler var. Mesela dış poli-
tika meseleleri. Kürt meselesi. 
Bunlar 24 Haziran’da bitmeye-
cek ya da Erdoğan ikinci turda 
kaybettiğinde bitmeyecek. Bel-
ki Muharrem İnce çok büyük bir 
umut verdi insanlara. Kabul et-
mek gerekir ki iyi de götürüyor. 
Ancak Muharrem İnce insanları 
heyecanlandırıyor, Erdoğan’a 
yanıt veriyor, Erdoğan’ı sıkıştı-
rıyor. Öte yandan ortada top-
lumsal bir proje yok.

“İNCE’NİN ADAYLIĞINI 
SAĞLAYAN KİŞİ 
AKŞENER” 

Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinde kimi destekliyorsunuz? 

Biz siyasi parti olarak başka 
partilere oy çağrısında bulu-
namayız. Çünkü onların prog-
ramını beğenmiyoruz. İkincisi 
biz geçen yıl bu başkanlık sis-
temine Hayır dedik. Bunu ya-
parken de Erdoğan’ı düşünerek 
Hayır demedik. Bu sistemin bu 
toplumu örgütsüzleştirdiğini, 
insanları kişilerden kurtuluş 
beklemeye ittiğini düşündü-
ğümüz için Hayır dedik. İşçi 
sınıfının, emekçilerin siyaset 
yapma alanlarının iyice daral-
dığını düşündük. Şimdi hiçbir 
şey konuşulmuyor. Liderler 
konuşuyor. O güler yüzlü, di-
ğeri ütü yapıyor. Burada şirinlik 
yarıştırmıyoruz.  Biz kızıma da-
mat seçmiyoruz ya da oğlumu-
za gelin seçmiyoruz. Ne yazık ki 
programlar tartışılmıyor. Dola-
yısıyla biz buna topyekun itiraz 
etmiştik. Toplumda öyle büyük 
bir Erdoğan gereceği var ki ar-
tık kurtulalım istiyor insanlar. 
Biz parti olarak bununla kav-
ga edemeyiz. Biz parti olarak 
dedik ki, bu tarz bir siyasetten 
kurtuluş gelmez, buna tutarlı 
davranıyoruz. Zaten unutma-
yalım ki, Muharrem İnce için 
ne kadar iyi bir aday deniyor. 
Ancak Muharrem İnce’nin 
adaylığını sağlayan kişi Akşe-
ner. Abdullah Gül’ün adaylığına 
direndi. Herkes bunu unutuyor. 
Yani bugün belki de iki aday-
dan ibaret bir Cumhurbaşkan-
lığı seçimi olacaktı. Ben birçok 
CHP’li biliyorum, ‘Gül aday ol-
saydı, Erdoğan’a oy veririm’ di-
yorlardı. Abdullah Gül’e büyük 
bir tepki vardı. Bu iyi bir şey. 
ama bu neredeyse kabul edil-
mişti, bunu unutmamak lazım. 
Saadet Partisi kabul, etmiş-
ti, İyi Parti biz reddettik diyor. 
HDP’nin kabul ettiğini de ekli-
yorlar.  Erdoğan gitsin de nasıl 
olursa olsun gibi bir anlayış 
var. Biz buna onay veremezdik. 
Bizim yoğunlaştığımız nokta, 
parlamento seçimleri ve insan-
lara düzenin neden değişmesi 
gerektiğini anlatmak doğrultu-
sunda. 

Muharrem İnce’nin ikinci 
tura kaldığı olası bir senaryoda 
İnce’ye destek verecek misiniz?

Biz her gün, Türkiye’de ki 
gelişmeleri yeniden değerlen-
diren bir partiyiz. Seçimin ikinci 
turu dediğimiz şey nasıl bir or-
tamda gidileceğini kimse bil-
miyor. Örneğin, Erdoğan birçok 
sandıkta herkesin tanık olduğu 
ama kimsenin eyleme geçe-
mediği seçim manipülasyonları 
gerçekleştirebilir. Tepkiler or-
taya çıkabilir. Henüz kimsenin 
ikinci tura kalacağı belli değil. 
Biz her gün yaptığımız değer-
lendirmenin en kapsamlısını, 
24 Haziran’da yeniden yapa-
cağız. Dolayısıyla dengelerin 
sürekli değiştiği bir ülkede, 
öyle bir gelişme olur ki bel-
ki de seçimlere boykot çağrısı 
yapılır. Bizden bahsetmiyorum 

sadece.  O kadar açık bir seçim 
manipülasyonuna giderler ki 
otururuz bunu değerlendiririz. 
Türkiye için 15 gün çok uzun bir 
süre.  Dolayısıyla seçim akşamı 
biz yeniden bir değerlendir-
me yapacağız.  Ama T K P 
asla şunu yapmaz. Hiçbir za-
man görüşlerimizde radikal bir 
değişiklik olmaz. TKP yıllardır 
aynı politikayı savunuyor. Bu 
bizim için çok değerli. Bugün 
şöyle ertesi gün böyle diyen 
bir parti değiliz.  Ama  dediğim 
gibi, seçimin ikinci turuna dair 
hiçbir şey söyleyemem. 

Eğer gerekli zemin oluşsaydı 
bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarır 
mıydınız?

Bunu çok tartıştık. Aday 
gösterip, göstermeme bu par-
tinin yetkililerinin gündemine 
geldi. Temel neden sürenin kı-
sıtlı olması değil. Geçen yıl baş-
kanlık sistemini Hayır dedikten 
sonra, toplumun önüne bir 
beyaz atlı prens çıkaramazdık. 
Bu bizim politik kimliğimize ay-
kırı. Ama şunu yapabilirdik; Bir 
emekçiyi  protesto amacıyla ve 
bunu söyleyerek aday göstere-
bilirdik. Bunu da çeşitli neden-
lerle tercih etmedik. Ama bizim 
temel prensibimiz, başkanlık 
sistemini itiraz ettiğimiz baş-
kanlık sisteminin bir parçası 
olmayalım dedik. Ama dediğim 
gibi bu sürekli yeni değerlen-
dirmeleri gerektiren konular.  
Siyasette doğrultu denilen bir 
şey vardır. Komünist, devrimci 
bir parti iseniz, o yönünüzü de-
ğiştiremezsiniz.  Ama günde-
lik gelişmelerde tek bir doğru 
yoktur. Birden fazla alternatif 
vardır. En uygununu bulmaya 
çalışırsınız. Ama şunu bileseniz 
biz Cumhurbaşkanı adayı çı-
karsaydık, bugünkü altı adayın  
yaptığını yapmazdık. Başka 
türlü bir propaganda yapardık. 
Program konuşur, şirinlik yap-
mazdık. Olayları kişiselleştir-
mezdik. Dün dediğimiz şeyleri 
bugün yalayıp yutmazdık. Her-
kes Erdoğan’a yükleniyor. Dün 
böyle diyordu, bugün böyle 
diyor diye. Ama bütün partiler 
bunu yapıyor.

HDP’nin barajı geçmesi ne 
kadar önemli. Bu konuda bir 
çağrı yapacak mısınız?

Biz bir siyasi partiyiz. Biz 
eğer bu tarz hesapların içeri-
sine girersek seçimlere katıl-
mamamız gerekir. Hep birileri 
aman şunu halledelim, bunu 
halledelim der. Ama şu olur; Siz 
zaten bir siyasi partiye siyase-
ten yakın hissediyorsunuzdur. 
İki parti arasında tercih yapa-
caksınızdır. Bu sefer ben buna 
vereyim dersiniz. Bu seçim-
de HDP’ye oy verecek birçok 
CHP’li var. Zaten yakınsa bu 
kabul edilebilir bir şey. Ama sa-
bah-akşam HDP’ye küfür edip, 
sırf birtakım hesaplarla HDP’ye 
oy verenleri anlayamıyorum. 
Burada bir tuhaflık var. TKP 
bunu yapmaz. HDP’nin baraj 
sorunu, Türkiye’nin anti-de-
mokratik seçim yasalarının bir 
sonucu ve bizi de vuruyor. 

TKP MK üyesi Okuyan: 

Meclistekilerin üçte biri patron
Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi 
ve Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun İzmir 2. 

Bölge bağımsız milletvekili adayı Kemal Okuyan 
gazetemize konuştu.
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