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Söz verdiler: Sadece 
insanlar için değil...

Ümit Kartal yazdı: 
Bayraklı seçimleri ne 
olur? s.3

Ramis Sağlam yazdı: 
Hani öldür(me) emri 
vardı? s.4

Zeybekci’den șașırtan 
video: Her yerde 
Erdoğan İzmir’de.. s.3

BİZ DE Mİ FETÖ’CÜ 
OLSAYDIK!

AĞABEYİ FETÖ’DEN MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI
AKP’nin birinci sıra Menemen Belediye Meclis üyesi Aydın 

Pehlivan’ın ağabeyi Abdi Pehlivan’ın FETÖ’den müebbet ceza al-
dığı ortaya çıktı. Konuya ilișkin parti içerisinde Aydın Pehlivan’a 
AKP’lilerin tepkili olduğu öğrenildi. Parti içerisinden isimlerin Ay-
dın Pehlivan’ın meclis adaylığı listesinde birinci sırada yer alma-
sına tepki göstererek  “Aydın Pehlivan’ın kardeși Abdi Peh-
livan FETÖ’den müebbet hapis aldı. Fakat bizim kardeșlerimizi 
meclis üyesi adayı yapmadılar. Böyle Cumhur İttifakı Olmaz Ol-
sun, Biz de mi FETÖ’cü olalım” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. 

SOYLU MENEMEN LİSTESİNDEN HABERDAR MI?
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Menemen listelerinde yașanan bu 
durum, akıllara geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
İzmir’de Belediye Meclis üye listelerini hakkında açıklama yapan 
İçișleri Bakanı Süleyman Soylu’yu getirdi. Soylu, Balçova’da yap-
tığı bir konușmada Menemen’i de içine dahil ederek, “Bugün İz-
mir’de kimse kusura bakmasın; Menemen Belediye’sinin meclis 
üyelerine baksınlar. Karșıyaka’ya baksınlar; isim isim söylüyorum, 
hepsi var bende. Bayraklı’ya baksınlar.” ifadelerini kullanmıștı. 
s.5

Cumhuriyet Halk 
Partisi İzmir İl Baș-
kanı Deniz Yücel, 18 
Mart Șehitler Günü ve 
Çanakkale Zaferinin 
104.yıl dönümünü ve 
Șehitler gününü an-
mak amacıyla bir me-
saj yayınladı.  s.6

KADIN DEĞİL 
ERKEK SORUNU 
VAR!

Șenay Gürler:

s.8

İşçilerle buluşan 
Tunç Soyer:
‘Refahı adil 

paylaştıramazsam, 
geceleri rahat 
uyuyamam’ s.2

MENEMEN’DE AKP’LİLER İSYANDA! SOSYAL MEDYA SALLANDI:

AKP birinci sıra Menemen Belediye 
Meclis üyesi adayı Aydın Pehlivan’ın 
ağabeyi Abdi Pehlivan’ın mahkeme 

tarafından FETÖ’den müebbet 
ceza aldığı ortaya çıktı. Ayrıca Abdi 

Pehlivan’ın meclisi bombalayan F-16 
pilotları arasında yer aldığı iddiasının 

ise AKP Menemen teșkilatında 
rahatsızlık ile karșılandığı bilgisine 

ulașıldı. Olay Menemen’de AKP’liler 
tarafından tepkiyle karșılandı.

HAYTAP’ın 
sembolü 

Bella 
sözleșmeleri 
imzaladı s.7

s.6

ÇANAKKALE 
GöRKEMLi BiR 
KAHRAMANLIK 
DESTANIDIR
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TUGAY CAN/İZ GAZETE 
 DİSK’in düzenlediği ‘DİSK’li işçiler Baş-

kan adayları ile buluşuyor’ etkinliğinde 
konuşan Tunç Soyer’e işçiler yoğun des-
tek gösterdi. İşçiler hep bir ağızdan ‘İzmir 
seninle gurur duyuyor’ sloganları atarken, 
Soyer ise işçilere ‘İyi ki yoldaşınızım’ şek-
linde yanıt verdi.

DİSK tarafından düzenlenen ve şölen 
havasında geçen mitingde DİSK ve DİSK’e 
bağlı sendika temsilcilerinin yanı sıra 
DİSK’e bağlı sendika üyeleri İzmir’in hemen 
hemen her yerinden katılım gösterdi. 

Miting öncesinde konuşan DİSK Ege 
Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Halkapı-
nar’da meydana gelen kazayı hatırlatarak, 
göçük altında kalan iki işçinin kurtarılma 
çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Sarı, 
miting alanında bulananları iş cinayetle-
ri başta olmak üzere, kadın cinayetlerine 
kurban gidenler, 10 Ekim Gar Katliamı’nda 
hayatını kaybedenler için saygı duruşunda 
bulunmaya davet etti.

‘AKP BİZİ YOKSULLUĞA MAHKUM ETTİ’ 
Bundan iki sene önce kadro talebimizi 

yinelediklerini aktaran Sarı “Ama bizi bele-
diye şirketleri mahkum ettiler. Bizi eklilik-
te yaşa mahkum ettiler. AKP bizi açlığa ve 
yoksulluğa mahkum etti.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Baş-
kanı Deniz Yücel, Cumhuriyet Halk Parti-
si milletvekili ve DİSK eski Genel Başkanı 
Kani Beko, Cumhuriyet Halk Partisi mil-
letvekilleri Ednan Arslan, Bedri Serter’in 
de katılım gösterdiği mitinge Cumhuriyet 
Halk Partili Belediye Başkan adaylarından 
Konak Belediye Başkan adayı Abdül Batur, 
Karşıyaka Belediye Başkan adayı Cemil 
Tugay, Çiğli Başkan adayı Utku Gümrükçü, 
Buca Belediye Başkan adayı Erhan Kılıç, 
Narlıdere Belediye Başkan adayı Ali Engin, 
Karabağlar Belediye Başkan adayı Muhit-
tin Selvitopu, Urla Belediye Başkan adayı 
İsmail Burak Oğuz katılım gösterdi.

‘EMEK BİZİM İÇİN EN YÜCE DEĞER’
“Cumhuriyet Halk Partili Belediyeciliğin 

daha fazla yer bulacağı bir seçime doğru 
gidiyoruz. Kentler ranta ve betona tes-
lim edilmiş durumda. Sevdikleri tek yeşil 
doların yeşili.” dedi. Yücel sözlerini şöyle 
sürdürdü: “AKP iktidarının ve tek adamı-
nın dışında Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir 
şekilde AKP iktidarında emek her geçen 
gün değersizleşiyor. Biz Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak emeğin karşılığını olduğu bir 
Türkiye Cumhuriyeti kurmak için mücade-
le ediyoruz. Bizim için lafta değil, gerçek-
ten emek en yüce değer. Örgütlü olmayan 
toplumlar, örgütlenemeyen işçi sınıfı maa-
lesef gücünü kaybetmeye mahkum”

‘ÜRETEN BİZİZ’
DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nın Ge-

nel-İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan, 
“Üreten sizlersiniz, Emekçiler ve işçiler 
için zorlu bir süreç yaşıyoruz. Biz 1 Nisan 
sabahı Belediye Başkanlarından, CHP’li 
Belediye Başkanları’ndan yanayız. Yeni bir 
sistem var. Bu sistem içerisinde de üreten 
biziz.” dedi. 

‘DİSK BEDEL ÖDEMİŞ BİR SENDİKA’
‘Emekçi dostu Tunç Başkan’ eşliğinde 

konuşan CHP İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı Tunç Soyer, “DİSK gerçek-

ten bu memlekette çok bedel ödemiş bir 
sendika. Çok can ve kan vermiş, ter dök-
müş bir sendika. Onun efsane başkanları 
başta olmak üzere, Kani Başkanım, Arzu 
Başkanım’a selamlarımı iletiyorum.” diye 
konuştu.

‘İZMİR DEMOKRASİNİN KALESİ OLMAK ZORUNDA’
Çok zorlu bir dönemden geçtiklerini 

söyleyen Soyer, demokrasinin önemine 
dikkat çekti. Soyer, “Demokrasi olmadan 
kalkınma mümkün. Bazı ülkeler demokra-
sisiz kalkınıyor. Ancak o refah sadece bir 
zümrenin cebini doyuruyor. Demokrasi en 
çok alın teri dökenlerin ekmeğini büyüt-
mek demek. O yüzden demokrasi ekmek 
demek, aşk demek, refah demek. O yüzden 
İzmir en çok demokrasinin kalesi olmak 
zorunda.” İfadelerini kullandı. 

‘BU KENTİ BÜYÜTEN ALINTERİNİZ’
‘Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber 

ya hiçbirimiz’ sloganlarına da eşlik eden 
Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz İzmir’i yönetirken, bu kentin yarat-
tığı refahı adil bir şekilde paylaştıracağız. 
Ben bunu başarabileceğimizi bildiğim için 
siyaset yapıyoruz. Biliyorum ki bunu el ele 
yapacağız. Bu tek kişinin hayali olamaz. Bu 
hepimiz hayali. Çünkü biz hepimiz bunu 
hak ediyoruz. Bu kenti büyüten alın teriniz. 
O yüzden bu kentin refahı ananızın sütü 
gibi helal.”

‘REFAHI ADİL PAYLAŞTIRAMAZSAM GECELERİ 
RAHAT UYUYAMAM’ 

‘Halkçı Başkan Tunç Başkan’ sloganları 
eşliğinde konuşan Soyer, “Doğumdan ölü-
me kadar emek üretmek bizim görevimiz. 
Bunu birlikte yapacağız. Onun için emeği-
nizi, alın terinizi esirgemeyin. Bu kentin re-
fahını birlikte büyütmek zorundayız. Bunu 
yaparsak bunu adil paylaştırmak benim 
boynumun borcudur. Ama önce o refahı 
birlikte büyüteceğiz. Ama bilin ki o bu refa-
hı adil paylaştıramazsa geceleri rahat uyu-
yamam. Ben size inanıyorum. Siz de bana 
inanın. Güzel, güneşli günler göreceğiz.” 
ifadelerini kullandı.

İzmir’in emekçilerinin layık olduğu ya-
rınlar için çalışacaklarını söyleyen Soyer, 
“İyi varsınız, iyi ki yoldaşınızım iyi ki bera-
beriz.” dedi.   

DİSK’in düzenlediği ‘DİSK’li İşçiler İzmir’de Belediye Başkan adaylarıyla buluşuyor’ mitinginde konuşan 
CHP İzmir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, “İyi ki varsınız, iyi ki yoldaşınızım iyi ki beraberiz.” dedi.   
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Bayraklı’da 
seçim ne olur?
Karșıyaka’da sal-

dırmıyorlar.
Konak’ta, Borno-

va’da saldırmıyorlar.
Balçova’da, Narlı-

dere’de değil kafaları.
Ama mesela, 

Menemen’de haftada iki 
kez; Bayraklı’da günde 2 
kez saldırıyorlar.

‘Saldırarak seçim 
mi kazanılır?’ demeyin.

Bu onların uzunca 
süredir tercih ettiği bir 
seçim yöntemi.

‘Zillet ittifakı, 
hainler birliği’ falan 
diye sadece partileri 
değil, partilere oy veren 
milyonları da hedef 
almalarının sebebi bu.

Menemen’de, 
Bayraklı’da, Karabağ-
lar’da, hatta Buca’da ka-
zanabileceklerini hayal 
ediyorlar.

Hele Bayraklı… 
İștahlarını kabartıyor.

***
CHP’nin Bayraklı 

adayı Serdar hocayı çok 
uzun zamandır tanıyor, 
2 buçuk yıldır da aday 
adaylığı çalıșmalarını 
yakından takip ediyo-
rum.

CHP Bayraklı 
siyasetine ise yine uzun 
zamandır ‘mesafeli-
yim’…

***
Serdar hoca atan-

dıktan sonra gazete-
mize yaptığı ziyarette 
“Bayraklı’da kimin aday 
olacağına dair tahminin 
tuttu mu?” diye sordu. 
“Tahminim yoktu ama 
gönlümden geçen biri 
vardı” dedim.

Serdar hoca, “Ben 
öğretmenim, sınıfa 
girdiğimde hiçbir çocu-
ğun kimliğine, ailesinin 
statüsüne bakmadan 
hepsine eșit mesafede 
yaklașırım, dersimi an-
latırım” diyerek canhıraș 
çalıșıyor.

Sosyal medya 
kampanyası da müthiș 
gidiyor.

Takip ettiğim 
kadarıyla 200’den 
fazla noktaya; ev, ișyeri, 
pazaryeri, derneğe 
ziyaretler yaptı. Bir 

çok miting gerçekleș-
tirdi. Aday adayıyken 
de broșür ve bildirileri 
Bayraklı’nın her yerin-
deydi, șimdi de öyle. 
(Hatta o dönem Bayraklı 
Belediye Bașkanı Hasan 
Karabağ, partisinin aday 
adayı Serdar Sandal’a 
‘Korsan afiș yapmaktan’ 
8 bin lira para cezası 
yazdırmıștı.)

***
Peki, seçim so-

nuçları için Bayraklı’da 
tahminim var mı?

Var.
Bayraklı’yı ‘șantaj, 

seks kasetleri, feodal 
kadrolașma, rant iliș-
kileri’ ile yöneten ‘eski 
cenah’ın ‘torba misali 
olușturduğu, ideolojisiz 
yapı’nın siyasi taktiği ile 
seçim kampanyasına 
devam edilirse; Bay-
raklı’da AKP hayaline 
kavușabilir.

AKP kazanırsa, 
zaten CHP listelerinden 
meclise girecek olan 
çokça eski AKP’liyi de 
(CHP’nin listesinde seçi-
lebilir yerden 10’a yakın 
AKP-MHP kökenli aday 
var) ya transfer eder ya 
da onlarla ve CHP’de-
ki ‘eski yapı’ ile uyum 
içerisinde Bayraklı’yı İz-
mir’deki merkezi haline 
getirir. (Bu konuda ișleri 
çok zor değil)

Daha kısa söyleye-
yim: Bayraklı’da seçim 
kaybedilirse, ‘eski yapı’ 
yüzünden kaybedilir. 
Olan Serdar hocaya 
olmuș olur. Kazanılırsa, 
ekonomideki kötü gidi-
șat, saldırıların sebebi-
nin kitleler tarafından 
da anlașılması ve Tunç 
Soyer’in genel etkisi 
sayesinde kazanılır.

***
Peki, gönlümden 

geçen?
Tabii ki Serdar 

hocanın kazanması ve 
kısa sürede ‘hayalindeki’ 
yerel yönetim anlayıșını 
bir öğretmen titizliğiyle 
hayata geçirmesi.

SÖZÜN ÖZÜ: 
Hoca bitir hocaa… 

Șu ‘deve’leri güreștirme 
artık.

ÜMİT
KARTAL

umitkartal08@gmail.com

 20 yıldır Karșıyaka’da yașa-
dığını ve Cumhuriyet Halk Parti-
si’ne 10 yıl önce üye olduğu dile 
getiren Cemil Tugay kendisini 
șöyle tanıttı:

“Ben 52 yașında Plastik Cer-
rahi Uzmanıyım, Bucalıyım. İl 
Bașkanlığı’nda komisyon baș-
kanlığı yaptım. 2 dönem ilçe yö-
netim kurulunda ilçe bașkanlığı 
yaptım. Șimdi de Karșıyaka ilçe 
belediye bașkanlığına adayım.” 

Demokrasinin uygulanma-
sı açısından yerel yönetimle-
rin önemini vurgulayan Tugay; 
“Özellikle büyükșehir belediye-

leri çok güçlü duruma geldi, ar-
tık sorunlar yerelde çözülüyor,  
kalkınma hedefleri de yerel de 
belirleniyor. 

İstihdam olasılıkları arttı-
rılıyor, yerelde etkin olunması 
zamanla bu durumun değișme-
sine neden olacaktır.” șeklinde 
konuștu.

Adayların aday olduğu ilçeyi 
tanıması, oradaki siyasi yapıyla 
ilgili yeterli bir bilgiye sahip ol-
ması ve eğitim seviyesinin ye-
terli olması gerektiğini söyleyen 
Cemil Tugay saydığı kriterlerde 
yeterliliğini dile getirdi.

‘SORUNLAR ARTIK 
YERELDE ÇÖZÜLÜYOR’

CHP 
Karșıyaka 

Bașkan 
Adayı Cemil 

Tugay:

Cumhuriyet Halk Partisi Karșıyaka Belediye Bașkan adayı Dr. Cemil 
Tugay, İz WEB TV’de Doğan Beyazgül ile ‘İzmir Notları’na konuk oldu.

‘SABIR SİYASET İÇİN 
ÖNEMLİ’

Doktorların in-
sanların sorunlarını 
çözümlemeye daha 
yatkın olduğunu, in-
san odaklı bir politika 
izlenmesi gerektiği-
ni belirten Dr. Cemil 
Tugay; “Daha sabırlı 
davranan bir insana 
dönüștüm, sabır si-
yaset için gereklidir. 
Hekimler insan odaklı 
düșündüğü için siya-
sette bașarılı oluyor-
lar.” dedi.

Seçim çalıșmaları 
sırasında halkın daha 
bakımlı düzenli bir 
șehir beklentisi oldu-
ğunu bunların zaten 
belediyenin yapma-
sı gereken hizmetler 
olduğunu, bunların 
dıșına çıkmak gibi bir 
vizyonu olduğunu 
söyleyen Tugay, ya-
saların verdiği yetkiler 

çevresinde istihdam 
yaratmak için projeler 
yaratacağını, eğitim, 
sağlık ve turizmle il-
gili çalıșmalara önem 
vereceğini, herhangi 
bir çalıșma yaparken 
halkın onayını alarak 
yapacağını dile getirdi. 

‘BÜYÜK İLLERDE AKP’NİN 
KAYBEDECEĞİNİ DÜŞÜNÜ-

YORUM’
Dr. Cemil Tugay; 

“Büyük illerde AKP’nin 
belediyeleri kaybede-
ceğini düșünüyorum. 
MHP ile ittifak yapmıș 
olsalar bile AKP’nin 
bir taktiği var sıkıștığı 
zaman ayrıștırıcı bir 
söyleme dönüyorlar, 
halkın bir bölümünü 
terörizmle suçluyor-
lar. Geçmiș bașarıla-
rını konușmaktan çok 
karșı gücü karalayıp 
güç elde etmeye ça-
lıșıyorlar. İzmir’de bu 
tutmuyor. İzmir halkı 

samimiyete bakıyor, 
bazı yerlerde insan-
lar hala kandırılabili-
yorlar. Șehir efsanesi 
olan AKP belediyeci-
liğinin özü yol, inșaat, 
baraj, köprü yapmak 
hâlbuki insanlar bu-
gün ișsiz, asgari üc-
retler düșük. İnsanlar 
medeni șekilde ya-
șamakta sıkıntı çeki-
yorlar. Eğitim, sağlık 
gibi ihtiyaçlar özel 
sektörde yer almaya 
bașladı, halkın para-
sını almaya yönelik 
bu durumlar, ülkeyi 
de ekonomik krize 
sürüklüyor. Devletin 
sahip olduğu fabri-
kalar birer birer satıl-
dı. Üretimi arttırmak 
zorundayız. İhracatı 
arttırmak zorundayız. 
Dıș alımı azaltmak 
zorundayız. Yüksek 
dijital teknolojiyi ta-
șımalıyız, gençlerimi-
zi kaybetmemeliyiz. 

Bütün bunlara karșı 
bilinçli bir mücadele 
gerekiyor. Cumhuri-
yet Halk Partisi’nin bu 
mücadeleyi yaptığına 
inanıyorum.” dedi.

‘YEREL SEÇİMLERDE BAŞA-
RI GENEL SEÇİMLERDE ÇOK 

ETKİLİ, OY KULLANIN’
Karșıyaka Beledi-

ye Bașkan adayı Cemil 
Tugay; “Yerel yöne-
timler her geçen gün 
daha etkin daha güçlü 
hale geliyor. Bunun en 
önemli nedeni merke-
zi yönetimin yerel so-
runlara hakim olama-
ması. Yerel yönetim 
seçimleri çok önemli, 
yerel seçimlerde ba-
șarı genel seçimlerde 
çok etkili. Küçümsen-
mesi kesinlikle yanlıș 
o yüzden oy kullan-
mayım șeklindeki yö-
nelim kesinlikle yanlıș. 
Bu seçimde yapılacak 
en kötü șey kesinlik-

le oy vermemektir.” 
dedİ.

‘BİR KİŞİ TEK BAŞINA 
KARARLAR VEREBİLİ-

YORSA BAŞIMIZ BELADA 
DEMEKTİR’

Türkiye’nin geneli-
ne dostluk çağrısında 
bulunan Tugay șöyle 
konuștu; 

“Farklı siyasi gö-
rüșlerde olabiliriz ama 
düșman olmamalıyız 
huzuru demokraside 
ve adalette aramalı-
yız. Bir kișinin duda-
ğından çıkan sözle bir 
șeyler değișiyorsa, bir 
kiși tek bașına karar-
lar verebiliyorsa bașı-
mız belada demektir. 
Çünkü her türlü karar 
ne kadar çok katılım-
cının etkisiyle verilirse 
doğru olur.”

‘SİYASETİ BELLİ İNSAN-
LARA BIRAKMAKTAN 

ÇIKMALIYIZ’

Siyasetçilerin hiz-
met yarıșında olma-
sı gerektiğini, halkın, 
özellikle gençlerin 
taleplerinin üst dü-
zeyde olduğunu, halk-
tan kopan bir siyaset 
olmaması gerektiği 
söyleyen Cemil Tugay 
sözlerini șu șekilde bi-
tirdi; “ Siyaset halktan 
koparsa vahim sonuç-
lar olabilir. Bunun ol-
maması için yapılması 
gereken șey değișim 
talebinde olan insan-
ların aktif siyaset içine 
girip çabalamaları ge-
rekiyor. Burada en çok 
görev aydın kesime 
düșüyor. 

Siyaseti belli in-
sanlara bırakmaktan 
çıkmalıyız. Eğer bele-
diye bașkanı olursam 
çok șeffaf, dürüst, 
katılımcı ve demokrat 
bir belediye bașkanlığı 
sürdürmeyi planlıyo-
rum.”

HER YERDE ERDOĞAN
İZMİR’DE ATATÜRK

Diğer illerde Erdo-
ğan’lı tanıtım hazırla-
yan AKP, İzmir için Ata-
türk’ün yer aldığı reklam 
filmi hazırladı. “Zeybekci 
çözer, İzmir’e değer” slo-
ganıyla, AKP Adayı Nihat 
Zeybekci için hazırlanan 
reklam filminde Mustafa 
Sandal’ın “Aya Benzer” 
șarkısının uyarlaması 
kullanıldı.

Modern İzmir, Marka 
İzmir, Üreten İzmir, 10 
Numara İzmir, Șampiyon 

İzmir, Geleceğim İzmir, 
İșim İzmir, Alkıșlarla İz-
mir ve Saygıyla İzmir slo-
ganları, filmde yer aldı.

ERDOĞAN DEĞİL ATATÜRK 
AYRINTISI 

Filmde en dikkat çe-
ken ayrıntı ise ‘Atatürk’. 
Diğer iller için hazırla-
nan reklam filmlerinin 
neredeyse tamamında 
Cumhurbașkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’lı reklam 
filmi hazırlayan AKP bu 

kez Atatürk’ü unutmadı. 
Filmde, ‘Saygıyla İzmir’ 
yazan madalyonun ar-
kasındaki Atatürk çizimi 
dikkat çekti. Diğer illerin 
aksine Cumhurbașkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
görüntülerine ise hiç yer 
verilmedi.

ARKA FONDA ATATÜRK
Zeybekci’nin ișaret 

dili kullandığı anlarda da 
arka fonda da Atatürk 
portresi yer aldı.

AKP’nin İzmir Büyükșehir Belediye Bașkan Adayı Nihat  Zeybekci’nin seçim 
sloganı olan “İzmir’e Değer” ismiyle çekilen filmde ‘Atatürk’ ayrıntısı dikkat çekti. 

C u m h u r b a ș -
kanı Recep Tay-
yip Erdoğan ve 
MHP lideri Devlet 
Bahçeli’nin ilk kez 
birlikte katıldı-

ğı miting tașıma 
katılımcı iddiala-
rından sonra bu 
kez de kirlilik ile 
gündeme geldi. 
Miting sonrası 

yurttașların ka-
meralarına yansı-
yan görüntülerde 
Kordon’un çöp 
havuzuna dö-
nüștüğü görüldü.

CUMHUR MİTİNGİ BİTTİ

ÇÖPLÜĞÜ KALDI GENÇ ADAYA SALDIRI
AKP Genel Bașkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

İzmir’de konușma yaptığı mitingin ardından Gün-
doğdu Meydanı’nda 15-20 kișilik fașist bir grup, 
seçim çalıșmaları kapsamında ‘Gençlik seçimini 
yapıyor’ etkinliğinin çıkıșında bildiri dağıtan Tür-
kiye Komünist Hareketi üyelerine saldırdı.Saldırı 
sırasında Türkiye Komünist Hareketi üyelerinin 
hafif yaralar aldığı bilgisine ulașıldı. Tütmez gaze-
temize yaptığı açıklamada “Bu saldırı, AKP-MHP 
fașist koalisyonunun tutturduğu söylemin so-
nucudur. Bu istibdat rejimini onaylamayan halka 
karșı tehditler bu tarz saldırılara zemin hazırla-
maktadır. Sosyalizmin sözünü İzmir’de her yere 
tașımaktan geri durmayacağız. Provokasyonlara 
gelmeyeceğimiz ama partimize yapılan hiçbir sal-
dırıya da yanıtsız kalmayacağız.” dedi.

İzmir 
Büyükșehir 
Belediyesi 
Bağımsız 

Adayı Deniz 
Tütmez
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Hani 
öldür(me)
 emri vardı

Hani tüm dinlerde 
öldür(me) emri vardı. Öl-
dürmek yasaktı, Allah’ın 
verdiği canı... 

Demek ki hepsi ko-
caman yalanlarmıș... 

Ortaçağ karanlığın-
dan fırlayıp gelen IȘID 
barbarlarlığını alkıșla-
yanlar, onlara destek 
verenler, bugün Yenize-
landa’da yașanan katli-
amı kınamaya ne kadar 
hakları var acaba…

Yenizelanda’da ya-
șanan katliamı dine 
bağlamayalım diyebi-
lirsiniz? Bir an size hak 
versemde din adına ya-
pılan savașlar, katliam-
lar o anı maalesef kan 
ve gözyașına boğuyor…

Yenizelanda’da katli-
am yapan katil ve katil-
lerin manifestotusunda 
ne yazıyor:

“ K o n s t a n t i n o p o -
lis’e (İstanbul’a) gelir, 
tüm cami ve minareleri 
yıkarız. Ayasofya, mi-
narelerden kurtulacak 
ve Konstantinapol hak 
edildiği gibi tekrar Hris-
tiyan șehri olacak.” 

Katliamdan birgün 
sonra yüzde doksando-
kuzu Müslüman (!) Bu 
ülkenin devlet destek-
li vakfı olan TÜGVA’da 
boșdurur mu hemen 
karșı bildiriyi yayınlamıș: 

“Ezan, bizim için Ro-
ma’nın, New York’un, 
Pekin’in, Tokyo’nun, 
Moskova’nın, Berlin’in, 
Paris’in ve yarım kalan 

hesabımız olan Viya-
na’nın fethine niyet ta-
zelemektir.” 

İki hastalıklı bakıș 
açısının birbirinden ne 
farkı var. Bu kafaların 
için de halkın dini duy-
guları üzerinden rant 
savașı vardır. Fașizm 
vardır, kin nefret vardır, 
saplantılı psikopatlık 
vardır.

İnançları ne olursa 
olsun halkları birbirine 
düșman eden, bu hasta-
lıklı psikopat bakıș açısı 
sömürü sisteminin kut-
sallaștırılmıș halidir. 

Bu iki bildiride has-
talıklı katliamcı fașist 
bakıș açısının bildirisir. 
Hangi inanca, hangi mil-
liyete ait olduğunun hiç 
bir önemi yoktur. 

IȘID barbarlarlığının 
halklar arasında yarat-
tığı tahribat neyse Yeni-
zelanda’da ki katliamın 
yarattığı tahribat da 
odur. Yenizelanda’daki 
katliamcı yargılanacak 
ve dünya halkları onu 
mahkum edecektir. 

IȘİD barbarlığını ve 
ona destek verenleri her 
açıdan mahkum edebi-
lecek miyiz? 

Gelin bu ortaçağ ka-
ranlığında debelenen 
zihniyeti ortadan kaldı-
racak örgütlü mekaniz-
maları ortaklaștıralım... 

Bugün hepimizin ih-
tiyacı olan birbirimizin 
yarasını kanatmak değil 
onları birlikte sarmaktır.

RAMİS 
SAĞLAM

ramissaglam@hotmail.com

ÇİĞLİ’DE HEDEF 
YÜZDE YETMİŞ

Millet İttifakının Büyükșehir Belediye Bașkan Adayı Tunç Soyer, 
Millet İttifakı Çiğli Belediye Bașkan Adayı Utku Gümrükçü ile birlikte 
Çiğli Merkez Seçim İletișim ofisinin açılıșını gerçekleștirdi. Gümrükçü: 
“Son gelen anketlerde hedefe çok yakınız. Hedefimiz yüzde 70” dedi. 

Gümrükçü adaylığı-
nın açıklandığı günden 
beri yoğun bir çalıșma 
içinde olduklarını söyle-
yerek: “Çiğli sokakların-
da Millet İttifakı rüzgârı 
esiyor. 21 yıldır Çiğli’de 
yașıyorum, 20 yıldır 
Cumhuriyet Halk Parti-
si üyesiyim.37 yașında 
bir evlanız bir kardeșiniz 
olarak içlerinde İYİ Par-
tinin, derneklerin oldu-
ğu Millet İttifakı çatısı 
altında hizmet etmeye 
adayım. Gülümseyen 
Çiğli hedefiyle yola çık-
tık. Bunu sizlerle bir-
likte yapacağız. El ele, 
omuz omuza birlikte 
mücadele ederek, emek 
vererek yapacağız. Tür-
kiye Cumhuriyetinde bir 
sorun olursa Atatürk’ün 
Gençliğe hitabesinden 
aldığım güçle halktan 
yana, demokrasiden 
yana, Cumhuriyetten 
taraf olurum” dedi. 

Utku Gümrükçü, 
Tunç Soyer ile birlikte 
arka sıralardaki Çiğli’ye 
hizmet için uğrașa-
caklarını vurgulayarak: 
“Yaratılanı yaratandan 
ötürü severek, kimseyi 
ayırmadan ötekileștir-
meden hizmet edece-
ğiz. Bugüne kadar Çiğ-

li’ye hizmet vermiș tüm 
belediye bașkanlarımı-
za, büyükșehir belediye 
bașkanlarımıza șükran-
larımızı sunuyoruz. Ya-
pacak çok ișimiz var ve 
benim de enerjim var. 
Beni yetiștiren, beni bu 
makama layık görenler 
sizlersiniz… Halk varsa 
güç var, vatandaș varsa 
bizden yana da hizmet 
olacak. Birlikte bir hiz-
met mücadelesi vere-
ceğiz. Çiğli’nin sorunları 
çok fazla ve bu sorun-
ların çözümü için Anka-
ra’dan da destek lazım. 
Ankara’yı bilen, Kültür 
Bakanlığı görevi yapmıș 
Sayın Suat Çağlayan da 
Meclis Üyemiz olarak 
enerjisini ve birikimini 
Çiğli için harcayacak. 
Son gelen anketler he-
defe yaklaștığımızı gös-
teriyor. Hedefimiz șu 
an İzmir’de en yüksek 
oyu çıkaran Karșıyaka’yı 
geçmek” dedi. 

TUNÇ SOYER: SİLKİNİN 
ÇİĞLİLER; YENİ BİR DÜNYAYA 

GİDİYORUZ 
Millet İttifakının Bü-

yükșehir Belediye Baș-
kan Adayı Tunç Soyer, 
Çiğli’nin bir hazineyi 
barındırdığını söylerek: 

“Çiğli’de turizmin âlâsı 
olacak. Çiğli turizm için 
biçilmiș kaftan. Sasalı 
kuș cenneti bir hazine. 
Dünyanın hiçbir metro-
polünde flamingo üre-
miyor, sadece Çiğli’de 
var. İnsanlığı bu hazine 
ile bulușturacağız. Ata-
türk Organize Sanayi 
Bölgesinde 40 bin çalı-
șan var. Yeni yatırımcı-
lar da var ama yer gös-
teremiyoruz. Onlara yer 
göstereceğiz, dünyanın 
her yerinden yatırımcı-
ları Çiğli’ye getireceğiz. 
Çiğli’de yatırımı teșvik 
edeceğiz ve yatırımı bü-
yüteceğiz. Tarım Çiğli’de 
var; üreticiden 5 yılda 1 
milyar liralık alım yapa-
cağız. Üreticinin ürettiği 
her șeyi Büyükșehir ala-
cak ve İzmirlilere sağlıklı 
bir șekilde ulaștıracağız. 
Zeytinyağında Türki-
ye dünyanın en kaliteli 
ürünlerini üretiyor. Ama 
yabancılar alıp satıyor. 
Bunu biz yapacağız; ih-
racat ofisi açacağız ve 
üreticimizin ürünleri 
markalaștırıp satacağız. 
Tüm bu yapacakları-
mız gençlerimize iș için, 
ekonomi için. Silkinin 
Çiğli’liler, yeni bir dün-
yaya gidiyoruz.” 

Tunç Soyer Çiğli’deki so-
runları birer birer așacaklarını 
müjdeleyerek șunları söyledi: 
“Çiğli tramvayının projesi hazır. 
İmzadan çıktığı an 1 yıl içinde 
hizmete sokacağız. İzban’ın yer 
altına alınması , yeni duraklar 
yapılması hepsi planlarımızın 
içinde. Kentsel dönüșümün en 
bașarılı uygulamasını tüm Tür-
kiye İzmir’den, Çiğli’den göre-
cek. Kimseyi yerinden etmeden, 
haklarını koruyarak yapacağız. 
Komșunuzu seçme hakkınız bile 
saklı olacak. Körfeze gelen 90 
kanalı temizleyeceğiz, yeni arıt-
ma sistemleri kuracağız, İzmir 
körfezini tertemiz yapacağız. 
Çok daha fazla gurur duyulacak 
bir İzmir’i yaratacağız. 3 nokta-
da çöp arıtma tesisi kuracağız. 
Bu tesislerinden elektrik ürete-

ceğiz. Bu proje için belediyeden 
kuruș para çıkmayacak. İșsizlik-
le mücadele en büyük mücade-
lemiz olacak. Yapamayacağım 
hiçbir șeyi söylemem. Bu söy-
lediklerimin hepsini teker teker 
yapacağız.” 

BU TOPRAKLARA İZMİR’DEN BAŞLAYA-
RAK BAHARI GETİRECEĞİZ 

“Kardeșlik ve barıș olmadan 
adalet ve kalkınma olmaz, de-
mokrasi olmaz, demokrasi ol-
madan kalkınma olmaz” diyen 
Tunç Soyer; 

“Bu topraklarda İzmir’den 
bașlayarak baharı getireceğiz. 
Bunu da bu șahane adamla, 
bu güzel adamla Çiğli Belediye 
Bașkan Adayımız Utku Gümrük-
çü kardeșim ile birlikte yapaca-
ğız” dedi. 

Cumhuriyet Halk Partisi Menemen İlçe Örgütü Yeni Asır gazetesinin ‘CHP 
listesindeki PKK’lılar’ bașlıklı haberine yönelik basın açıklaması gerçekleștirdi.

Konuya ilișkin Menemen 
Adliyesi’nde suç duyuru-
sunda bulunan CHP Me-
nemen İlçe Bașkanı Serdar 
Değirmenci “CHP Menemen 
İlçe Örgütü ve adayları pro-
vokasyonlara gelmeden, 
sağduyulu hareket ederek 
çalıșmalarına devam edecek 
ve seçimleri kazanacaktır.” 
ifadelerini kullandı.

15 Mart 2019 tarihinde 
Yeni Asır gazetesi manșe-
tinde yer alan ‘CHP listesin-
deki PKK’lılar’ haberinin bir 
iftira kampanyası olduğunu 
vurgulayan Menemen İlçe 
Örgütü gerçekleștirdiği ba-

sın açıklamasında, “Kendini 
hem savcı, hem hakim, hem 
de mahkeme yerine koya-
rak, Belediye Meclis Üyesi 
adaylarımız Seval Bozkurt ve 
Gürkan Develi’yi PKK terör 
örgütü üyesi olmakla suçla-
yan Yeni Asır gazetesi genel 
yayın yönetmeni ve haberi 
yapan Fatih Șendil hakkın-
da basın kanuna muhalefet 
nedeniyle yayın yasağı ko-
nulmasını, yayınların kaldı-
rılmasını ve cevap hakkının 
kullanılması için Sulh Ceza 
Hakimliği’ne ilgili adaylarımız 
bașvurmuștur.” ifadelerini 
kullandı. İlçe Örgütü, söz ko-

nusu haber hakkında Cum-
huriyet Savcılığı’na da suç 
duyurusunda bulunacağını 
belirtti. 

Adayların yasal engelleri 
olmadığına dikkat çeken İlçe 
Bașkanı Serdar Değirmen-
ci, “hakim bașkanlığındaki 
Menemen İlçe Seçim Kurulu 
tarafından adaylıkları ka-
nunlara uygun bulunmuș ve 
onaylanmıștır. Hal böyle iken 
bu iftiraları atmanın arka 
planındaki gerçek AKP’nin 
Menemen’de seçimleri kay-
bedecek olmasının yarattığı 
telaștır.” vurgusunda bulun-
du. 

‘Çamur at izi kalsın’ mantığının sonuç vermediğini 
belirten Değirmenci, Menemen İlçe Örgütü’nün 

provokasyonlara gelmeyeceğini belirtti.

İzmir’in en merkezi 
noktalarından biri olan 
Çankaya’da, islamcı 
bir grup trafiği de hiçe 
sayarak bir yürüyüș 
gerçekleștirdi. Polis ta-
rafından herhangi  bir 
șekilde müdahale bir 
kenara herhangi bir po-
lisin dahi bulunmadı-
ğı yürüyüște kalabalık 
tekbirler getirerek yü-
rüdü. İzmirlilerin șașkın 
bakıșları arasında yürü-
yen grubun görüntüleri 
sosyal medyada büyük 
tepki çekti. 

Sosyal medyada çığ 
gibi büyüyen görüntü-
lere İzmirliler sert tepki 
gösterdi. İște o yorum-
lardan bazıları:

“Bu elbise stilleri ol-
masa, verecekleri hiçbir 
mesajı olmayan zaval-
lılar. Provakasyon için 
kullanıșlı kütükler...”

“Izmir’de bunu yap-
manın tek bir açıklaması 
olabilir, ama insanları 

galeyana getiremeye-
cekler...”

‘’Allah akıl fikir ver-
sin bunlar dine hizmet 
ettiklerini sanıyorlar so-
kak soytarıları.’’

‘’Sakin olun seçim 
geçsin. Bu donu düșüș-
leri özellikle çıkarıyorlar 
kaybedecekler olay çı-
karmak ve seçimi iptal 
etmek dertleri. Zamanı 
gelince #GELDIKLERİ  
#GİBİ #GİDECEKLER.. 
AKP’NİN OYUNU..’’

‘’Sakın kimse bunla-
ra ilișmesin. Sakin sakin 
yokmus gibi davranın. 
Bırakın diledikleri gibi 
show yapsınlar. Iste-
diklerini alamayacaklar. 
Karıșıklık çıkaramaya-
caklar. Onlar bu show-
larını  özgürce yaptıkça 
sadece insanları ken-
dilerinden uzaklaștırır-
lar...’’

‘’Ne Ülkeyi ne de İz-
mir’i bu gerici yobazlara 
bırakmayız!’’

İzmir’de şeriatçılar 
sokağa indi, tepki yağdı
Çankaya’da sarıklı-cübbeli bir 
grup yürüyüș gerçekleștirdi. Tekbir 
getiren kalabalığa sosyal medyadan 

çok sert tepki geldi.
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TUGAY CAN / İZ GAZETE 
31 Mart’ta gerçekleşecek yerel se-

çimlere için geri sayım sürüyor. Yerel se-
çimleri Türkiye’nin her bir köşesinde şid-
det dilini kullanarak genel seçim havasına 
sokan AKP iktidarının yerelde gösterdiği 
adaylar da eleştiri almaya devam ediyor. 
İzmir’de AKP’nin Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin, ithal 
olması çok eleştiriledursun ilçelerde de 
AKP’nin adayları başta AKP içerisinden 
olmak üzere çok fazla eleştiri alıyor.   

31 Mart’ta gerçekleşecek yerel se-
çimlerde AKP’nin İzmir ilçelerinde aday-
larını hangi kriterlere göre belirlediği bi-
linmezken, AKP’nin Menemen Belediye 
Meclis üyesi listelerine ilişkin gündeme 
bomba gibi düşecek bilgiler ortaya çıktı. 

AKP birinci sıra Menemen Belediye 
meclis üyesi adayı Aydın Pehlivan’ın ağa-
beyi Abdi Pehlivan’ın FETÖ iddianame-
sinde yer aldığı ve müebbet cezası aldığı 
ortaya çıktı. 

‘BÖYLE İTTİFAK OLMAZ’ SİTEMİ
AKP’nin birinci sıra Menemen Beledi-

ye Meclis üyesi Aydın Pehlivan’ın ağabeyi 
Abdi Pehlivan’ın FETÖ’den müebbet ceza 
aldığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin parti 
içerisinde Aydın Pehlivan’a AKP’lilerin 
tepkili olduğu öğrenildi. Parti içerisinden 
isimlerin Aydın Pehlivan’ın meclis aday-
lığı listesinde birinci sırada yer almasına 
tepki göstererek  “Aydın Pehlivan’ın kar-
deşi Abdi Pehlivan FETÖ’den müebbet 
hapis aldı. Fakat bizim kardeşlerimizi 
meclis üyesi adayı yapmadılar. Böyle 
Cumhur İttifakı Olmaz Olsun, Biz de mi 
FETÖ’cü olalım” ifadelerini kullandığı or-
taya çıktı. 

MECLİS BOMBALADIĞI DA İDDİA EDİLMİŞTİ
AKP’nin Menemen Belediye Meclis 

üyesi adayı iş adamı Aydın Pehlivan’a 
yönelik tepkiler bu kadarla da kalmıyor. 
Parti içerisinde Pehlivan’a yönelik rahat-
sızlıkların söz konusu olduğu dile geti-
rilirken, Aydın Pehlivan’ın ağabeyi Abdi 
Pehlivan’ın F-16 pilotu olması 15 Tem-
muz’da gerçekleşen darbe girişiminde 
Meclis’i bombalayan F-16 pilotlarından 

bir tanesi olduğu iddialarının bunda etkili 
olduğu öğrenildi. 

‘ABİSİ AKINCI HAVA ÜSSÜ İDDİANAMESİ’NDE 
YER ALMIŞTI’

Bu kadarla da kalmıyor. AKP’nin Me-
nemen Belediye Meclis üyesi birinci sıra 
adayı Aydın Pehlivan’ın ağabeyi Abdi 
Pehlivan’ın aynı zamanda Akıncı Hava 
Üssü'ndeki olaylara ilişkin 840 sayfalık 
iddianamenin şüphelileri arasında ilk sı-
rada yer aldığı öğrenildi. 

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE 
KAHRAMANMARAŞ’TA ORTAK OPERASYON 

YAPILMIŞTI
Ağabey Pehlivan’ın, Kasım 2016’da 

FETÖ’ye yönelik İstanbul, Ankara, İzmir 
ve Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen 
ortak operasyon ile gözaltına alındığı ve 
mahkeme tarafından müebbet cezası al-
dığı bilgisine ulaşıldı.

CHP LİSTESİNİ İSİM İSİM BİLEN SOYLU AKP 
LİSTESİNDEN BİHABER Mİ?

Menemen listelerinde yaşanan bu 
durum, akıllara geçtiğimiz günlerde 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir’de 
Belediye Meclis üye listelerini hakkında 
açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’yu getirdi. Soylu, Balçova’da yap-
tığı bir konuşmada Menemen’i de içine 
dahil ederek, "Bugün İzmir'de kimse ku-
sura bakmasın; Menemen Belediye'sinin 
meclis üyelerine baksınlar. Karşıyaka'ya 
baksınlar; isim isim söylüyorum, hepsi 
var bende. Bayraklı'ya baksınlar.” ifade-
lerini kullanmıştı.

Soylu’nun bu ifadeleri ‘CHP listelerini 
isim isim bilen İçişleri Bakanı AKP liste-
lerinden haberdar değil mi?’ sorusunu 
akıllara getirdi.

AYDIN PEHLİVAN SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Öte yandan konuyla ilgili AKP’nin Me-

nemen Belediye Meclis üyesi adayı Aydın 
Pehlivan’ın sessizliğini koruması dik-
kat çekiyor. Pehlivan ne yazılı ve görsel 
medyada ne de sosyal medyada konuya 
açıklık getirecek herhangi bir açıklama 
yapmadı.

MENEMEN’DE AKP’LİLERİN İSYANI: 
‘BİZ DE FETÖ’CÜ MÜ OLSAYDIK?’
AKP birinci sıra Menemen Belediye Meclis üyesi adayı Aydın Pehlivan’ın ağabeyi Abdi Pehlivan’ın mahkeme 
tarafından FETÖ’den müebbet ceza aldığı ortaya çıktı. Ayrıca Abdi Pehlivan’ın meclisi bombalayan F-16 
pilotları arasında yer aldığı iddiasının ise AKP Menemen teşkilatında rahatsızlık ile karşılandığı bilgisine ulaşıldı.
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Yücel mesajında, bu büyük za-
ferin yüzlerce yıl sonra bile tari-
hin yazdığı en büyük zafer olaca-
ğını belirterek, şunları söyledi.

18 Mart 1915’de Çanakkale’de 
Türk ordusunun kazandığı zafer, 
üzerinden değil yüz yıl, yüzlerce 
yıl geçse bile tarihin yazdığı en 
büyük zaferlerden ve en gör-
kemli kahramanlık destanların-
dan birisi olarak kutlanmaya ve 
anılmaya devam edecektir.  

Dünyanın en güçlü orduları-
na, en yeni silahlarına ve büyük 
ekonomik imkanlara sahip ül-
kelerin bir araya gelerek, güçlü 
bir direnişle bile karşılaşmadan 
kazanabileceklerini düşündükle-
ri savaş, o ülkelerin tarihleri bo-
yunca unutamayacakları bir hüs-
ran ve yenilgiyle sonuçlanmıştır. 

Hasta diye tabir edilen ve Os-
manlı imparatorluğundan elde 
kalan tek vatan toprağı olan, 

bugünkü ülke sınırlarımız itilaf 
devletleri tarafından yeniden çi-
zilmeye başlanmış, zaten bitmiş 
bir imparatorluğun kendilerine 
direnemeyeceği düşüncesiyle, 
Çanakkale nasıl olsa ele geçiril-
miş bir yer olarak görülüyordu.

Ama hesaba katılmayan şey, 
Türk milletinin bağımsızlığına, 
vatanına olan bağlılığı ve tam 
bir dahi olan Mustafa Kemal 
Atatürk’tü.  Büyük lider Mustafa 

Kemal Atatürk’ün önderliğinde 
ki ordumuz, göstermiştir ki, düş-
man en modern silahlarla, sayıca 
çok üstün olsa da, inançla, iman-
la ve özgürlük sevdasıyla sava-
şan Türk ordusuyla baş etmek 
mümkün değildir. 

Öyle ki, bu savaş öncesi hiçbir 
kayıp vermeden Türkiye’yi işgal 
edebileceklerini düşünen işgal 
kuvvetleri, tarihlerinin en büyük 
kayıplarını vermişler ve uğradık-

ları ağır yenilginin başlarına nasıl 
geldiğini anlayamamışlardır bile.    

Çanakkale de yaşananlar, 
Türk insanını tüm dünya ya bir 
kez daha tanıtmıştır. 

Bu zaferden sonra herkes bir 
kez daha anlamıştır ki, Türk in-
sanı canını verir, toprağından bir 
karış bile vermez. 

Türk insanı canını verir, bay-
rağını indirmez. Bu millet için 
şehit düşen her Türk, bu milletin 

gönlündeki en değerli insandır.
Şehitlerimizin emanetine 

sahip çıkmaya devam ederken, 
başta destansı Çanakkale zaferi-
ni bize yaşatmış olan Ulu Önde-
rimiz ve Ebedi Başkomutanımız 
Mustafa Kemal Atatürk ve tüm 
şehitlerimizi, Şehitler gününde 
saygı, rahmet ve minnetle anı-
yorum, onlara layık olacağımıza 
söz verirken, Çanakkale Zaferinin 
104. Yıldönümünü kutluyorum.

ÇANAKKALE 
GöRKEMLi BiR 
KAHRAMANLIK 
DESTANIDIR
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 18 Mart 
Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin 104.yıl dönümünü 
ve Şehitler gününü anmak amacıyla bir mesaj yayınladı. 

Gazetemiz Genel Yayın Yönet-
meni Ümit Kartal ve İmtiyaz sahibi 
Cihan Samgar ile sohbet eden CHP 
milletvekili Kamil Okyay Sındır, yak-
laşan yerel seçimleri ve Cumhur 
İttifakı’nın İzmir’de gerçekleştirdiği 
mitingi değerlendirdi.

İzmir’de dün gerçekleştiren 
Cumhur İttifakı’nın mitingini  değer-
lendiren Sındır, “Bu mitingin İzmir 
halkına yönelik bir mesaj taşıdığını 
düşünmüyorum. Bu miting üze-
rinden Türkiye’ye mesaj vermeye 
çalıştılar. İzmir’de sonucu değişti-
remeyeceklerini biliyorlar. İzmir’de 
böylesi nefret dilinin, ters tepece-
ğinin farkındadırlar. Bu mitingdeki 
söylemler, kendilerinden olmayan-
ları terörist ilan eden, hakaret içe-
rikli sözlerle ötekileştiren nefret dili 
İzmirli tarafından şiddetle reddedi-
len bir dildir.” ifadelerini kullandı.

‘GEREKEN YANIT SANDIKTA VERİLECEK’
AKP’nin yarattığı nefret söylem-

lerine karşı birlik ve beraberlik içeri-
sinde olunacağının altını çizen CHP’li 
Sındır:”Millet İttifakı’nın demorak-
siye, barışa, kardeşliğe inanan tüm 
yurtseverlerin daha da güçleneceği 
bir mitinge dönüşmüştür. 

Vatandaşlarımız AKP’nin genel 
başkanının  nefret söylemlerinden 
rahatsız durumda. 

Geçmişte AKP’ye oy vermiş in-
sanları bile rahatsız eder hale gel-
miştir. 

Türkiye’yi bölen, kutuplaştıran 
ve bunu üzerinden de demokrasiden 
uzaklaştıran bu söylemlerden ülke-
mizin bir an önce kurtulması gere-
kiyor. 

Bu seçimlerde de milletimiz ge-
reken yanıtını sandıkta verecektir.” 
dedi.

‘GİTME ZAMANI GELDİ’
31 Mart seçimlerine kısa bir 

süre kala, alanlarda değişiklik ha-
vasının farklı olduğunu söyleyen 
Sındır, “ Çeşitli basın yayın organla-
rında yayınlanan değerlendirmeler-
de, birçok ilde bu seçimlerde zaferle 
çıkacağız. 

Recep Tayyip Erdoğan’ın kul-
landığı bu üslup korku ve endişenin 
diline yansımadır. 

Sayın Bahçeli’nin de beka soru-
nunu tekrarlayarak, olmayan soru-
nu varmış gibi gösterip, insanların 
aklını çelmesinin nafile olduğunu 
görmesi lazım. 

Devletin demokrasi sorunu olur 
ama beka sorunu olmaz. 

Olursa da onların kendi beka 
sorunu olur.  Bu milletin tepesin-
den gitme zamanı geldi.” ifadelerini 
kullandı.

İZMİRLİ TARIM BAKANINA TEPKİ
Ülkede son zamanlarda uygula-

nan tarım politikaları ve İzmirli Tarım 
Bakanı’nın yaklaşımlarını eleştiren 
Sındır, “Üreticiye, kendi kanunun da 
42 milyar destek verme zorunlulu-
ğu varken, 16.9 milyar desteği çok 
görmesi, hem suç hem de insanları 
kandırmaktır. Bu yüzden üreticimiz 
ve çiftçimiz bu seçimlerde kandırı-
lamayacağını gösterecektir. Bir ta-
rım bakanı neden ekilebilir arazilerin 
ekilmediğini, patates soğan, tütün, 
buğday gibi birçok ürününün ithal 
ettiğini sorgulaması gerekirken, ül-
keyi ithalat tehdidiyle istifçi terbiye 
etme çabasından vazgeçmeleri ge-
rekiyor. Türkiye’yi kendine yeter ko-
numuna getirmesi gerekir. Bununla 
uğraşsınlar. Üreticiyi yok eden ve 
çiftçiyi yok sayan uygulamalardan 
vazgeçilmeli.” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, gazetemizin yeni ofisini zi-
yaret etti. Sındır yerel seçimler hakkında seçmenin gereken cevabı sandıkta vereceğini belirtti.
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nu varmış gibi gösterip, insanların 
aklını çelmesinin nafile olduğunu 
görmesi lazım. 

Devletin demokrasi sorunu olur 
ama beka sorunu olmaz. 

Olursa da onların kendi beka 
sorunu olur.  Bu milletin tepesin-
den gitme zamanı geldi.” ifadelerini 
kullandı.

İZMİRLİ TARIM BAKANINA TEPKİ
Ülkede son zamanlarda uygula-

nan tarım politikaları ve İzmirli Tarım 
Bakanı’nın yaklaşımlarını eleştiren 
Sındır, “Üreticiye, kendi kanunun da 
42 milyar destek verme zorunlulu-
ğu varken, 16.9 milyar desteği çok 
görmesi, hem suç hem de insanları 
kandırmaktır. Bu yüzden üreticimiz 
ve çiftçimiz bu seçimlerde kandırı-
lamayacağını gösterecektir. Bir ta-
rım bakanı neden ekilebilir arazilerin 
ekilmediğini, patates soğan, tütün, 
buğday gibi birçok ürününün ithal 
ettiğini sorgulaması gerekirken, ül-
keyi ithalat tehdidiyle istifçi terbiye 
etme çabasından vazgeçmeleri ge-
rekiyor. Türkiye’yi kendine yeter ko-
numuna getirmesi gerekir. Bununla 
uğraşsınlar. Üreticiyi yok eden ve 
çiftçiyi yok sayan uygulamalardan 
vazgeçilmeli.” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, gazetemizin yeni ofisini zi-
yaret etti. Sındır yerel seçimler hakkında seçmenin gereken cevabı sandıkta vereceğini belirtti.
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SÖZ VERDİLER: SADECE 
İNSAN ODAKLI DEĞİL...

31 Mart’ta yapılacak ye-
rel seçimler için geri sayımda 
sona yaklaşılıyor. Cumhu-
riyet Halk Partisi’nin aday-
ları seçim çalışmalarına hız 
kesmeden devam ederken 
sadece insan odaklı değil, 
şehirde yaşayan tüm canlı-
ların yaşam hakkını savun-
mak noktasında Cumhuriyet 
Halk Partili Belediye Başkan 
adayları HAYTAP ile ‘Söz ve-
riyorum’ protokolünü imza-
ladılar. 

TUNÇ SOYER DE SÖZ VERDİ
CHP İzmir Büyükşehir 

Belediye Başkan adayı Tunç 
Soyer, hayvanları ve onların 
haklarının korunması konu-
sunda destekçi oldu. Tunç 
Soyer bugün makamında 
HAYTAP ‘ın (Hayvan Hakları 
Federasyonu), hayvanların 
yaşam haklarını korumaya 
dair hazırladığı protokolü im-
zaladı. 

EKREM ORAN, SOKAK 
HAYVANLARINA İLİŞKİN 
PROJELERİNİ ANLATTI

CHP Çeşme Belediye 
Başkan Adayı Ekrem Oran, 
HAYTAP İzmir temsilcileri 
Avukat Senem Demirel Acar, 
Esin Önder, HAYTAP Eğitme-
ni Meral Örüç, HAYTAP Çeş-
me Gönüllüleri, Yerel Koruma 
Görevlileri ve HAYTAP Gö-
nüllüsü Mimar Selim Erdil ile 
bir araya geldi. Oran, sokak 
hayvanları için gerçekleş-
tireceği projeleri anlatırken 
toplantıya Bella ve 
Kuki isimli iki 
s e v i m l i 
köpek 
d e 

eşlik etti. 
Haytap İzmir İl Temsilcisi 

Esin Önder, yaptığı açıklama-
da “Çeşme Belediye Başkan 
Adayı sevgili Ekrem Oran 
ile bugün keyifli ve verimli 
bir görüşme gerçekleştirdik. 
Kendisini CHP İlçe Başkanlığı 
görevinden beri takip ediyo-
ruz. Can dostlarımıza dair en 
donanımlı bilgiye ve hassa-
siyete sahip başkanlardan. 
Bugün Türkiye'ye örnek 
olacak projeler duyduk. 
Çok mutlu olduk. Baş-
ta hayvan rehabili-
tasyon merkezi ve 
hayvan ambulansı 
olmak üzere, can 
dostlarının yaşam 
kalitesini arttıra-
cak işler yapacak. 
Görüşme sonunda 
birlikte 'Söz Veri-
yorum' protoko-
lümüzü imzaladık. 
HAYTAP ailesi olarak 
kendisine teşekkür 
ediyor, başarılar diliyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.

HAYTAP’TAN SELVİTOPU VE 
EKİBİNE TEŞEKKÜR 

Karaburun'da ger-
çekleştirilen hayvan kı-
sırlaştırma çalışmalarına 
destek veren Karabağlar Be-
lediyesi'ne, Hayvan Hakları 
Federasyonu(HAYTAP) üye-
leri katkılarından dolayı te-
şekkür ziyaretinde bulundu.

HAYTAP İzmir Temsilcisi 
Esin Önder ve Basın 

S ö z c ü s ü 
Ş u l e 

Baylan, Karabağlar Beledi-
ye Başkanı Muhittin Selvi-
topu'nu makamında ziyaret 
etti. Ziyarette, Karabağlar 
Belediyesi’nin Sokak hayvan-
larına karşı gösterdiği duyar-
lılıktan çok memnun oldukla-
rını belirten İzmir 
Temsil-
cisi 

E s i n 
Önder, Kara-
burun'da ortaklaşa düzen-
lenen etkinlikte sokak hay-
vanlarının kısırlaştırılma ve 
tedavi uygulamaları için Sel-
vitopu ve ekibine teşekkür 
etti.

UTKU GÜMRÜKÇÜ: ‘SADECE İNSAN 
ODAKLI DEĞİL…’

CHP Çiğli Belediye Baş-
kan Adayı Utku Gümrükçü, 
Sasalı Doğal Yaşam Parkın-
da HAYTAP temsilcileri olan 

HAYTAP Basın Sözcüsü 
Şule Baylan, İzmir Tem-

silcileri Av. Senem De-
mirel Acar, Esin Önder, 
Meral Örüç ile görüş-
melerde bulundu.

Adaylığının res-
mileştiği günden 
itibaren hummalı 
bir saha çalışması 
başlatan Utku Güm-
rükçü, yalnızca insa-

na dair değil, doğaya, 
hayvana dokunan bele-

diyecilik anlayışı doğrul-
tusunda hareket ederek 

bugün HAYTAP temsilcileri 
ile bir araya geldi. Çiğli’de 
hayvanlar üzerine yaşanılan 
sorunlar ve bunların çözüm 
noktaları konusunda önemli 
kararlar aldığını dile getirdi. 

Gümrükçü yapılan gö-
rüşmeler hakkında yaptığı 

açıklamada:“Bugün 
HAYTAP tem-

silcileri biz-
leri zi-

yaret 
e t -

ti-

ler . 
Hay-

vanlarla 
ilgili konu-

ları görüştük. 
Belediye başkanı 

olduktan sonra yapacağı-
mız faaliyetler üzerine fikir 
alışverişi yaptık ve tam anla-
mı ile anlaştık. Bazı talepleri 
var bu talepleri hayata geçir-
mek bizim görevimiz. Bunlar 
arasında CHP’li belediyelerin 
geliştirdiği “alo pati” projesi 
de var. Bayraklı belediye-
mizin, Karabağlar Belediye-
mizin yaptığı çalışmalar var, 
bunun dışında özellikle Çiğ-
li’de hayvan kısırlaştırmada 
teknik personelin, ekiplerin 
yetersiz olduğunu, gelişti-
rilmesi gerektiğini, hayvan 
bakımı için tesisler kurulması 
ve araçlar alınması gerektiği-
ni ifade ettiler. Bizde 1 Nisan 
itibari ile Çiğli Belediye Baş-
kanı olduğumuz takdirde bu 
eksikliklerin tamamını yerine 
getireceğimizi, sadece insan 
odaklı değil, hayvan odaklı, 
doğa odaklı bir belediyecilik 
anlayışını hayata geçirece-
ğimizi de kendilerine ifade 
ettik. Ziyaret ettikleri ilk be-
lediye başkanı benmişim, 
bundan da büyük onur du-

yuyorum. Bu dostluğun, bu 
arkadaşlığın, bu hayvan sev-
gisinin bizim belediye faali-
yetlerimize de yansıyacağını 
düşünüyorum. Bütün HAY-
TAP ailesine ve bütün hayvan 
severlere de teşekkür ediyo-
rum” sözlerine yer verdi.

ALİ ENGİN: ‘İZMİR’İN EN 
MODERN HAYVAN BAKIMEVİ’Nİ 

NARLIDERE’YE KAZANDIRACAĞIZ’
CHP Narlıdere Beledi-

ye Başkan Adayı Ali Engin, 
Hayvan Hakları Federasyonu 
(HAYTAP) üyeleriyle buluştu. 
Başkan olduktan sonra can 
dostlar için özel projeler üre-
teceklerini söyleyen Engin 
"İzmir’in en modern hayvan 
bakımevi ve rehabilitasyon 
merkezini Narlıdere’ye ka-
zandıracağız." dedi.

Sahilevleri’nde gerçek-
leşen buluşmaya HAYTAP 
İzmir temsilcileri Senem De-
mirel Acar, Esin Önder, HAY-
TAP Eğitmeni Meral Örüç, 
HAYTAP Narlıdere Gönüllü-
leri, Yerel Koruma Görevlileri, 
CHP Narlıdere İlçe Başkanlığı 
Hayvan Komisyonu Üyeleri 
ile CHP Narlıdere İlçe Başkanı 
Şahin Fırat katıldı. Hayvanse-
verliği ile bilinen CHP Narlı-
dere adayı Ali Engin, HAYTAP 
ile hayvanseverlerin yerel 
yönetimlerden isteklerini ve 
önerilerini içeren bir protokol 
imzaladı.

ÖZCAN DURMAZ: ‘HİÇBİR CANI 
AYIRMADAN…’

HAYTAP'ın ‘Söz Veriyo-
rum’ protokolünü imzalayan 
Özcan Durmaz, hiçbir canı 
ayırmadan Aliağa'da her 
canlının huzur ve mutluluk 
içinde yaşaması için çalışa-
cağına söz verdi. Toplantıda 
HAYTAP’ın ‘Söz Veriyorum’ 
protokolünüde imzalayan 
Durmaz’a protokolü imza-
larken JackRussell cinsi Bella 
isimli köpek de eşlik etti. CHP 
Aliağa Belediye Başkan Ada-
yı Özcan Durmaz; HAYTAP 
İzmir temsilcileri Av. Senem 
Demirel Acar, Esin Önder, 
HAYTAP Eğitim Sorumlusu 
Meral Örüç, İzmir İl eski Baş-
kan Yardımcısı Banu Özdemir 
ile bir araya geldi.

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer başta olmak üzere CHP’nin 
ilçe belediye başkan adayları, HAYTAP’ın ‘söz veriyorum’ protokolünü imzaladılar.

Bella, HAYTAP’ın İzmir’deki sembolü haline geldi ve Belediye Başkanlarının 
hemen hemen tamamıyla sözleşme sonrasında poz verdi

Bella
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AYŞE SOKYIRAY / İZ GAZETE 
8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü dolayısıyla İzmir’de 
sahnelenen oyun,  Bos-
na savașının ardında 

bıraktığı 7 farklı ka-
dının hayat hika-

yesine değiniyor.   
Eve Ensler’in, 
Bosna savașının 
ardından yazdı-
ğı ve orijinal adı 

“Necessary Tar-
gets” olan oyun 
bilinmeyen bir 

coğrafyada, bi-
linmeyen bir 

z a m a n d a , 
bir mülte-
ci kampın-
da geçiyor. 
O y u n c u 
kadrosun-
da; Șenay 
G ü r l e r , 
H a l e 
A k ı n l ı , 

Goncagül 
Sunar Feri 

Baycu Güler, Gözde 
Kansu, Melisa Doğu 
Ece Yüksel gibi bașarılı 
kadın oyuncular yer 
alıyor.  Oyun sonra-
sı Șenay Gürler ile 

hem kariyeri hak-
kında hem de 

Türkiye’de var 
olan kadın 

hakları so-
rununa iliș-
kin önemli 
konulara 
değindi-
ğimiz ke-
yifli bir 
söyleși 
g e r -
ç e k -
leștir-
dik…

Ön-
celikle 
“Nere-

ye Gitti Bütün Çiçekler” oyunu hakkında 
konușmak istiyorum. İzleyiciyi nasıl bir 
oyun bekliyor ?

Bu oyun mülteci hikayesini anlatı-
yor. Eve Ensler’ın Bosna savașına gidip, 
oradaki mülteci kadınlarla gerçekleștir-
diği röportajı üzerine kurulmuș bir oyun. 
Aslında oradaki kadınlar ile gerçekleș-
tirilen röportajların oyunlaștırılmıș hali 
diyebiliriz. Bu oyun daha önce birçok kez 
oynandı. Özellikle son dönemlerde de 
Türkiye’nin ve dünyanın da  yașadığı bir 
mülteci sorunu var. Suriye gerçeği var. 
Biz bu konuyu yeniden gündeme getirdik. 
Herkes mülteci olabilir bu dünyada, biz 
bunu anlatmak istedik. Tüm çalıșma sü-
resi boyunca hep bunu düșündük; bir gün 
biz de mülteci olabiliriz ve mülteci olmak 
neler hissettiriyor?… Yanından, yöresin-
den geçtiğimiz, direniyorlar dediğimiz, il-
gilenmediğimiz insanların neler yașadık-
larını sergilemek ve izleyiciye anlatmak 
istedik. Bu sayede 3 yıldır farklı șehirlerde 
oynadığımız oyunumuz ile çok fazla se-
yirciye ulaștık.

‘TOPLUM CAHİLLEŞTİKÇE KADINA BASKI VE 
ŞİDDET ARTIYOR’

Günümüz dünyasında, kadınların han-
gi konumda yer aldığını düșünüyorsunuz 
? Türkiye’nin kadınlara tanıdığı hakları ye-
terli buluyor musunuz ?

Sadece Türkiye’de değil dünyada da 
var olan bir sorun. Hatta kadın değil erkek 
sorunu var. Aslında bu erkekleri yetiști-
renler de kadınlar. Bu durum dünya ge-
nelinde söz konusu ama Türkiye’de gün 
geçtikçe artan kadın cinayetleri, kadına 
șiddet gibi önemli sorunlar var…  Kadınlar 
fazla bir șey istemiyor. Sadece ötekilești-
rilmemek istiyor. Ötekileștirmenin önüne 
geçmek ve ayrımcılığın dıșına çıkmak isti-
yor. Kadınlara değer verilmeli. Bu yüzden 
erkeklerin de kadınlarla birlikte yürümesi 
gerekiyor. Çünkü kadının olmadığı toplum 
medeniyetten uzak bir toplumdur. Top-
lum cahilleștikçe kadına baskı ve șiddet 
artıyor. Bu açıdan sanat dünyasına, tiyat-
roculara ve sinemacılara çok iș düșüyor.  
O yüzden ben eșit koșullarda olmamız 
gerektiğini düșünüyorum. 
Güçlü bir kadın tiyatrocu olarak, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınları-
na iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı ?

Hayat, baktığımız zaman bazen çok 
tahammül edilmez ve çok zor olsa da bir 
kadın olarak, bir insan olarak her șeyden 
önce bu hayatta nasıl var olduğun çok 
önemli. Yani var olma alanlarını seçmesi 
gerekiyor kadının. Kadın sadece bir alan-
da var olmaz, birçok alanda var olması 
gerekiyor. Kadınlığın, kadın olmanın nasıl 
bir șey olduğunu anlayarak, ayakları yere 
sağlam bastığında, karșısındaki her șeyi 
devirebilir. Kadınların farkındalığını ar-
tırması gerekiyor. Ben de elimden geldi-
ğince bunu yapmaya çalıșıyorum. Farkın-
dalığımı artırmak ve değișime her zaman 
açık olmak…İnsanların zaten böyle olma-
sı gerektiğini düșünüyorum. Ayrıca güçlü 
bir kadın olduğumu düșündüğünüz için de 
teșekkür ediyorum.

“BU ÜLKEDE CİDDİ BİR ERKEK SORUNU VAR”
Kariyerinizde, bir kadın oyuncu olarak, 

mesleğinizi icra ederken karșılaștığınız bir 
takım sorunlar oldu mu ?

İstanbul’a ilk gittiğim zamanlarda, bir 
kez böyle bir sorun ile karșılaștım. Çok 
șașırmıștım ve ne olduğunu anlayama-
mıștım ancak daha sonra böyle bir șey ol-
madı. Ama bizim sektörümüzde özellikle 
kadınların karșılaștığı bir takım sıkıntılar 
var. Bunlar gündeme gelmeye bașladı. 
Artık kadınlar uğradıkları herhangi bir ta-
cizi veya kötü bir durumu dile getirme-
ye bașladı. Türkiye’de bu çok önemli. Bu 
büyük bir adım. Çünkü bu ülkede ciddi bir 
erkek sorunu var. Bu bir sistem. Cehalet 
arttıkça bu tür șeyler de artıyor ama bu 
sadece Türkiye’de değil dünyada da ya-
șanan sıkıntılar. Ama biz bu toplumda 
yașıyoruz, bu toplumun gerçeklerini bili-
yoruz ve bu toplumun içerisinde bir insan 
olarak nasıl durabileceğimizin bilincine 
varmamız gerekiyor.
Günümüzde tiyatroya verilen değerin han-
gi noktada olduğunu düșünüyorsunuz ?

Gençlere çok iș düșüyor öncelikle. 
Gençlerin böyle isteyerek çalıșması çok 
önemli. İstanbul genelinde söylersem 
birçok alternatif tiyatro çıkıyor ve çok iyi 
oyunlar var. Her geçen yıl oyunların kali-
tesi artıyor. Yeni oyunların çıkması umut 
verici.  Ayrıca yeni yazarlar ortaya çıkıyor. 
Birçok Türk Tiyatro Oyunu yazan insanlar 
çıkıyor ve gerçekten iyi șeyler yazıyorlar. 
Çünkü hep böyle bir eksiklik vardı. 

“SANAT VE SANATÇI ÖZGÜR OLMALI”
Sanat ve politika ilișkisini nasıl değer-

lendiriyorsunuz ?
Ben sanatın her șekilde özgür olma-

sı gerektiğini düșünüyorum. Özgür bir 
ortamda gelișmeli. Siyasi olarak söy-
lemiyorum ama tabi ki sanatın durdu-
ğu bir yer var. Bir oyuncu ya da sanatçı 
öncelikle bunu kendi için yapıyor.  Onlar 
hayatı sosyal /toplumsal olarak durduğu 
noktayla ve farkındalıkla biçimlendiri-
yor. Bunun içerisinde tabi ki politika var. 
Bir dünya görüșü ve bu dünya üzerinde 
durduğu nokta var. Dünyada nerede du-
ruyorum ve ayaklarım yere nasıl basıyor 
gibi… Ama ben sanatın bütün görüșlerin 
dıșında özgür olarak dile getirilmesi ge-
rektiğini düșünüyorum. Sanat ve sanatçı 
özgür olmalı. Sansür olmamalı. Bu açıdan 
desteğe ihtiyaç var. Özgürlüklerin kısıt-
lanmaması ve insanların kendilerine oto 
sansür uygulayacakları bir ortam olma-
ması gerekiyor. 

Son olarak, bir İzmirli olarak, İzmirlilere 
iletmek istedikleriniz…

İzmir çok değerli ve çok sevdiğim bir 
șehir. Buraya geldiğiniz zaman insanların 
güler yüzünden, sohbetinden çok etki-
leniyorsunuz. Ama İzmirliler biraz daha 
oyun izlesin ve sinemaya gitsin istiyo-
rum. Biraz daha kültürlerle iç içe olsun 
diyorum. 

Tuğrul Tülek’in yönettiği “Nereye Gitti Bütün Çiçekler” isimli tiyatro oyunu İzmirliler ile buluștu. 
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8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla İzmir’de 
sahnelenen oyun,  Bos-
na savașının ardında 

bıraktığı 7 farklı ka-
dının hayat hika-

yesine değiniyor.   
Eve Ensler’in, 
Bosna savașının 
ardından yazdı-
ğı ve orijinal adı 

“Necessary Tar-
gets” olan oyun 
bilinmeyen bir 

coğrafyada, bi-
linmeyen bir 

z a m a n d a , 
bir mülte-
ci kampın-
da geçiyor. 
O y u n c u 
kadrosun-
da; Șenay 
G ü r l e r , 
H a l e 
A k ı n l ı , 

Goncagül 
Sunar Feri 

Baycu Güler, Gözde 
Kansu, Melisa Doğu 
Ece Yüksel gibi bașarılı 
kadın oyuncular yer 
alıyor.  Oyun sonra-
sı Șenay Gürler ile 

hem kariyeri hak-
kında hem de 

Türkiye’de var 
olan kadın 

hakları so-
rununa iliș-
kin önemli 
konulara 
değindi-
ğimiz ke-
yifli bir 
söyleși 
g e r -
ç e k -
leștir-
dik…

Ön-Ön-
celikle celikle 
“Nere-“Nere-

ye Gitti Bütün Çiçekler” oyunu hakkında 
konușmak istiyorum. İzleyiciyi nasıl bir 
oyun bekliyor ?

yor. Eve Ensler’ın Bosna savașına gidip, 
oradaki mülteci kadınlarla gerçekleștir-
diği röportajı üzerine kurulmuș bir oyun. 
Aslında oradaki kadınlar ile gerçekleș-
tirilen röportajların oyunlaștırılmıș hali 
diyebiliriz. Bu oyun daha önce birçok kez 
oynandı. Özellikle son dönemlerde de 
Türkiye’nin ve dünyanın da  yașadığı bir 
mülteci sorunu var. Suriye gerçeği var. 
Biz bu konuyu yeniden gündeme getirdik. 
Herkes mülteci olabilir bu dünyada, biz 
bunu anlatmak istedik. Tüm çalıșma sü-
resi boyunca hep bunu düșündük; bir gün 
biz de mülteci olabiliriz ve mülteci olmak 
neler hissettiriyor?… Yanından, yöresin-
den geçtiğimiz, direniyorlar dediğimiz, il-
gilenmediğimiz insanların neler yașadık-
larını sergilemek ve izleyiciye anlatmak 
istedik. Bu sayede 3 yıldır farklı șehirlerde 
oynadığımız oyunumuz ile çok fazla se-
yirciye ulaștık.

gi konumda yer aldığını düșünüyorsunuz 
? Türkiye’nin kadınlara tanıdığı hakları ye-
terli buluyor musunuz ?

var olan bir sorun. Hatta kadın değil erkek 
sorunu var. Aslında bu erkekleri yetiști-
renler de kadınlar. Bu durum dünya ge-
nelinde söz konusu ama Türkiye’de gün 
geçtikçe artan kadın cinayetleri, kadına 
șiddet gibi önemli sorunlar var…  Kadınlar 
fazla bir șey istemiyor. Sadece ötekilești-
rilmemek istiyor. Ötekileștirmenin önüne 
geçmek ve ayrımcılığın dıșına çıkmak isti-
yor. Kadınlara değer verilmeli. Bu yüzden 
erkeklerin de kadınlarla birlikte yürümesi 
gerekiyor. Çünkü kadının olmadığı toplum 
medeniyetten uzak bir toplumdur. Top-
lum cahilleștikçe kadına baskı ve șiddet 
artıyor. Bu açıdan sanat dünyasına, tiyat-
roculara ve sinemacılara çok iș düșüyor.  
O yüzden ben eșit koșullarda olmamız 
gerektiğini düșünüyorum. 
Güçlü bir kadın tiyatrocu olarak, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınları-
na iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı ?

Tuğrul Tülek’in yönettiği “Nereye Gitti Bütün Çiçekler” isimli tiyatro oyunu İzmirliler ile buluștu. 


