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“Belki şehre bir film gelir
Bir güzel orman olur yazılarda
İklim değişir, akdeniz olur
Gülümse”

Yıllarca ‘Bir kedim bile yok, hadi 
gülümse’ diye akıllara kazınan 
Sezen Aksu şarkısının söz yazarı, 

Kemal Burkay’dır. 

*

Kentlerde düzenlenen festivaller, ku-
şaklar boyu izi kalacak şekilde, aydınlarla 
buluşturur o kentin çocuklarını, gençlerini, 
kızlarını, delikanlılarını…

“Kültür sanat demokrasi ve emek fes-
tivali” ismiyle Dikili’de düzenlenen festival 
de, belki fidanlarını önümüzdeki on yıllarda 
verecek tohumlar dikti Dikili’ye. 

*

Belli ki, ‘iklim değişecek’ kısa süre içe-
risinde ülkemizde. Belki yeniden gülümse-
yecek milyonlar.

Söz uçar 
  yazı kalır

Ümit Kartal

Ama işte; ‘şehre bir film gelecek’, bir yazara 
ilk defa bir kitap imzalatacak henüz ‘bir kedisi bile 
olmayan’ genç kız… İlk defa aydınlarla memleketi 
konuşacak delikanlılar. Ve yeniden umutlanacak 
kentin orta kuşakları, yaşlıları.

Evet iklim değişecek; ama 
belki de biraz da kültürle, 
sanatla, edebiyatla de-
ğişecek. Emek emek 
demokrasi ile buluşacak 
yeniden ülke.

Tam da bunun için, 
Dikili Festivali’ne özel 
sayı yaptık. Söz 
uçmasın, yazısı 
kalsın diye…

Keyifle 
okumanız 
dileğiyle…



4
 |

 İ
Z

 D
e

rg
i

Dikili 
Belediye 
Başkanı 

Adil Kırgöz

‘Yarınlara 

güvenle Bakan, 

eKonomisi güçlü Bir 

DiKili vAr’

“Kent içinde vatandaşlarla karşılaştığımda, 
‘Başkanım siz geldikten sonra Dikili’deki değişimi 

fark ettik’ diyorlar. Bunları duymak mutluluk veriyor. 
Demek ki bir şeyler yapıyoruz ve karşılığı var.”



5
 |

 İ
Z

 D
e

rg
i

“Yaptığımız çalışmalar ve yatırımlar sonrasında Dikili,  
12 ay yaşayan bir kent haline gelecek. Söylediğimiz şeylerin 
hiçbiri rastgele olmuyor. Hepsi bir plan çerçevesinde ve 
çalışarak oluyor. Her zaman ‘Dikili’nin sorunu parasızlık değil, 
plansızlıktır’ dedim çünkü para bir şekilde bulunur, önemli olan 
bunları yapacak iradeyi ortaya koymaktır ve kenti sevmektir. Ben çalışma 
arkadaşlarımla birlikte sürekli çalışıyorum ve karşılığını da görüyorum”

Tuğçe Kaş - Yağız Barut

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 
57,7’lik oy oranıyla Dikili Belediye Baş-
kanı seçilen CHP’li Adil Kırgöz, 2 buçuk 

yıllık belediye başkanlığı görevini İz Dergi’ye de-
ğerlendirdi. Dikili’deki hedeflerine kalıcı işler ya-
parak ulaşmaya çaba gösteren ve yaptıkları bir-
çok yatırımla ilçenin yeni bir kimliğe kavuşmasını 
sağlayan Başkan Kırgöz, bugüne kadar yapılan 
her şeyi bir plan çerçevesinde gerçekleştirdikle-
rini; ekonomisi güçlü, yarınlara güvenle bakan, 
itibarlı bir Dikili Belediyesi yarattıklarını anlattı.

‘12 AY YAŞAYAn KenT’
Dikili’nin 30 mahalleden oluştuğunu ve he-

men her mahallesinde eş zamanlı çalışmaların 
yürütüldüğünü söyleyen Başkan Kırgöz, konuş-
masına ilk olarak ilçede 28-29-30 Ağustos ta-
rihleri arasında düzenledikleri Dikili Kültür Sanat, 
Demokrasi ve Emek Festivali’nden duydukları 
gururu hatırlatarak başladı. Dikili’nin her zaman 
sevgiden, barıştan, özgürlükten ve aydınlıktan 
yana olmasına rağmen bu alandaki hizmetler 
bakımından birçok konuda eksik kalındığını kay-
deden Adil Kırgöz, bu duruma ilçede bir kültür sa-
rayının olmamasını örnek gösterdi. Kış aylarında 
sosyal kültürel etkinlikler gerçekleştiremedikleri-
ni kaydeden Kırgöz, “Bununla ilgili olarak 337 kişi 
kapasiteli bir kültür merkezi projesi hazırladık. 
Yapım aşamasındayız ve 2021 yılı içerisinde kül-
tür merkezinin yapım ihalesine çıkacağız. 2023 
ortalarında da merkezimizi bitirmiş olacağız. Yap-
tığımız çalışmalar ve yatırımlar sonrasında Dikili, 
12 ay yaşayan bir kent haline gelecek. Söyledi-
ğimiz şeylerin hiçbiri rastgele olmuyor. Hepsi bir 
plan çerçevesinde ve çalışarak oluyor. Her zaman 
‘Dikili’nin sorunu parasızlık değil, plansızlıktır’ de-
dim çünkü para bir şekilde bulunur, önemli olan 
bunları yapacak iradeyi ortaya koymaktır ve kenti 
sevmektir. Ben çalışma arkadaşlarımla birlikte 
sürekli çalışıyorum ve karşılığını da görüyorum” 
ifadelerini kullandı.
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‘Yeni Bir KenT 
DoĞUYor’

Bir kentin kimliğini ön plana 
çıkaran en önemli göstergeler-
den biri olan yol yapım ve alt yapı 
çalışmalarını da anlatan Başkan 
Adil Kırgöz, “İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ile Dikili’nin temiz su 
alt yapısını tamamen değiştirdik. 
Kent merkezinin tüm kaldırımları, 
caddeleri ve sokakları söküldü, 
yenileniyor. Yüzde 95’lik alan bitti. 
Elektrik hatları yer altına iniyor. Bu 
çalışmalar bittikten sonra kente 
geldiğinizde iki sene öncekinden 
bambaşka bir Dikili bulacaksınız. 
Kent merkezinden geçen 4 bin 700 
metrelik ana arter; tüm kaldırımları 
ve refüjleriyle yenileniyor. Açıkçası 
yepyeni bir kent doğuyor” dedi. 

‘kanaYan YaraYa 
KAFA YorUlmAmIŞ!’

Öte yandan İsmetpaşa Mahallesi’nin 
kanayan yarası olarak tabir edilen Sülüklü 
Dere’deki ıslah çalışmalarına da değinen 
Kırgöz, “Bu alanda belirlediğimiz 90 evin 
kanalizasyonu dereye ve Dikili denizine 
dökülüyordu. 2 yıl boyunca şehir plancısı 
çalışanımızla birlikte bu projeyle ilgilendik. 
DSİ’den izinler alınarak, kamulaştırmalar 
yapıldı. Tüm hazırlıklar sonunda dere ıs-
lah çalışmalarına başlandı. İşin en önemli 
kısmı da kentin merkezindeki kanayan ya-
raya kimsenin kafa yormamış olmasıydı. 
Bölgede yaşayan vatandaşlarımız o koku-
nun içerisinde yıllardır yaşıyorlardı. Bunu 
kimse düşünmemiş! Biz bunu kendimize 
dert edindik ve yılmadan iki yıl boyunca 
tüm planlama çalışmalarını yaparak, ıslah 
projesini hayata geçirmeye başladık” açık-
lamasında bulundu.

Başkan Kırgöz ayrıca, Dikili’nin en bü-
yük mahallelerinden biri olan Deliktaş’taki 
vatandaşların mezarlıklara gidecek yolları 
olmadığını ancak o bölgede İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi’yle birlikte yol açma çalışma-
larını başlattıklarını kaydetti.

‘36 PArK YAPTIK!’
Yine kent kimliğiyle ilgili olarak eski 

parkları revize etmeye, yenilerini ise ilçeye 
kazandırmaya devam ettiklerini söyleyen 
Başkan Kırgöz, “Göreve geldiğimiz günden 
bu yana 18 tane yeni park yaptık ve 18 par-
kımızı yeniledik. Aslında toplamda 36 park 
yapmış olduk. Dikili Belediyesi kurulduğun-
dan beri ilçeye toplam 21 park yapılmış. Biz 
ciddi anlamda park yapım ve yenileme ça-
lışmalarına devam ediyoruz” dedi.

“İşin en önemli kısmı da kentin merkezindeki 
kanayan yaraya kimsenin kafa yormamış 

olmasıydı. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız o 
kokunun içerisinde yıllardır yaşıyorlardı. Bunu 

kimse düşünmemiş! Biz bunu kendimize dert edindik 
ve yılmadan iki yıl boyunca tüm planlama çalışmalarını 

yaparak ıslah projesini hayata geçirmeye başladık”
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‘iTiBArlI Bir  
DiKili vAr’

Belediyenin mali tablosuyla ilgili 
de değerlendirmelerde bulunan Baş-
kan Kırgöz, “İş dünyasından gelen bir 
insanım ve yapacağım işlerin önce 
ekonomisini düşünürüm. Daha sonra 
adım atarım. Bugüne kadar yapılan 
her şeyi bir plan çerçevesinde gerçek-
leştirdik. Ekonomisi güçlü, yarınlara 
güvenle bakan, itibarlı bir Dikili Beledi-
yesi var. Belediye hizmet binamızın da 
yapımına başladık. Binanın tamamı İz-
mir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılıyor. Yapımı bittikten sonra tüm 
belediye hizmetlerini tek noktadan 
gerçekleştireceğiz. Bu arada beledi-
yemizin araç gereç parkını da tama-
men yeniledik. Son 27 ayda 27 adet 
sıfır araç alarak kiralık araç devrinden 
kurtulduk. Araçların sadece birisi bi-
nek araçtır, diğerleri hizmet araçlarıdır. 
Yaklaşık 15 milyon liraya yakın yatırım 
yaptık. Araçların birçoğunu peşin aldık. 
Kalan 1,5 milyonluk borcu taksitler 
halinde ödüyoruz. Piyasa borçlarının 
tamamını bitirdik. Göreve geldiğimiz-
de 39 milyonluk bir borç mevcuttu ve 
hepsini sıfırladık. Şuanda sadece gün-
lük borçlarımız var” ifadelerini kullandı.  

“Başkanım Tunç Soyer, Dikili’ye ayrı bir önem verdi.  
Bizler de kentin eksiklerine iyi hazırlanarak göreve 

geldiğimizde kendisine anlattık. Sayın Başkanım da bize 
bir abi gibi yaklaşarak hepsini olumlu karşıladı. Eksiklikleri 

gördü ve Dikili’ye pozitif ayrımcılık yaptı.  
Kentin kısa zamanda bu kadar yol kat etmesinin sebebi, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tunç Soyer’dir.”
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Dikili adına hazırladıkları 
projeler için “Daha fragman-

dayız” diyen Adil Kırgöz, “Pro-
jelerimiz için asıl gösterim 2022-

2023’te ete kemiğe bürünecek. Seçim 
bildirgemize baktığımda; geçen 2 buçuk 
yılda vaatlerin yüzde 80’ini tamamlamışız. 
Büyükşehir’den bu kadar kısa zamanda 
büyük destek alacağımızı düşünmemiştim. 
Bizim bütçemiz belli ve bunun yüzde 70’i 
personel giderleri için harcanıyor. Geri kalan 
yüzde 30 ile ne yapacaksınız? 2024’e kadar 
olan süreçte belediye hizmet binasını, kül-
tür merkezimizi, Çandarlı Pazaryerimizi ta-
mamlarız. Bunları bitirdiğimizde şampiyon 
olarak 2024’e gireriz düşüncesindeyim. 
Ayrıca Büyükşehir’le birlikte yürüttüğümüz 

katlı otoparkla ilgili ciddi çalışmalarımız var. 
Kamulaştırmalar yapıldıktan sonra proje 
belediyemiz tarafından hazırlanarak, iha-
leye çıkaracak duruma getireceğiz. 2024 
yılında bitirme hedeflerimiz içerisinde yer 
alıyor. En kötü ihtimalle 2024 yılı içerisin-
de inşaat aşamasında olur. 8 yıldır kent 
merkezinde atıl durumda olan eski bele-
diye hizmet binamız vardı. Üzerinde 230’a 
yakın ipotek vardı. Çoğunu çözümlemiş 
durumdayız ve 31 Aralık itibariyle yeni hiz-
met binasının inşaatını bitirmeyi hedefliyo-
ruz. Bina bittikten sonra altına iş yeri, üst 
katına restoran ve 27 adet ofisten olu-
şan belediye iş merkezi kurmuş olacağız. 
Özetle; hedeflerimizin çok üstüne çıkmış 
vaziyetteyiz” açıklamalarında bulundu.

‘HeDeFlerimiZin üZerinDeYiZ’

‘TUnç soYer 
sAYesinDe’

İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tunç Soyer’e desteklerinden 
dolayı teşekkür eden Başkan Adil 
Kırgöz, “Tunç Başkan Dikili’ye ayrı 
bir önem verdi. Bizler de kentin 
eksiklerine iyi hazırlanarak göre-
ve geldiğimizde kendisine anlattık. 
Sayın Başkanım da bize bir abi gibi 
yaklaşarak hepsini olumlu karşıladı. 
Eksiklikleri gördü ve Dikili’ye pozitif 
ayrımcılık yaptı. Bunun nedeniy-
se; Dikili’nin yıllardır eksik kaldığını 
gördü ve bize ciddi anlamda destek 
verdi. Bunun boyutunu anlatmak 
için, 30 ilçe arasında nüfusa oranla 
karşılaştırıldığında Dikili, Büyükşe-
hir’den en yüksek payı alan ilçedir. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi tara-
fından 300 milyonun üzerinde ya-
tırım yapıldı. Kentin kısa zamanda 
bu kadar yol kat etmesinin sebebi, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tunç 
Soyer’dir” diye konuştu. 
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‘Halk 
memnUnsA 
DevaM 
eDeriZ’

Başkan Kırgöz, ‘Önü-
müzdeki seçimler için aday 
olur musunuz?’ sorusuna ise, 
“Bunun için daha erken ve 2 
buçuk yıl gibi bir süre var. Be-
lediye başkanları her zaman 
potansiyel adaydır. Zaman 
yaklaştığında halkın nabzına 
ve kendi durumumuza baka-
rak seçime 6 ay kala da ka-
rarımızı açıklarız. Yurttaşlar 
da memnunsa devam ederiz. 
Yoksa sonra gelen arkadaşla-
rımıza bayrağı teslim ederiz” 
diyerek yanıt verdi.

Vatandaşların geri dö-
nüşlerinin olumlu yönde ol-
duğunun da altını çizen Baş-
kan Kırgöz, “Hemşerilerimizle 
kent içerisindeki ziyaretlerim-
de karşılaştığımda ‘Başkanım 
siz geldikten sonra Dikili’deki 
değişimi fark ettik’ diyorlar. 
Bunları duymak mutluluk ve-
riyor. Demek ki bir şeyler ya-
pıyoruz ve karşılığı var” diye-
rek sözlerini noktaladı.
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Dikili 

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, temel belediye-
cilik hizmetlerinin dışında geleceğe yönelik yap-
tığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çekiyor. İlçenin 

tanıtımı, yerel değerlerin korunması, sosyal yaşam alanla-
rının büyütülmesi, belediye kaynaklarının tasarruflu kulla-
nılması gibi pek çok adım ile aslında geleceğe iz bırakacak 
işlere imza atıyor. Özetle Dikili turizmden tarıma, sosyal ya-
şamdan kent tanıtımına kadar her alanda kabuğunu kırıyor, 
hak ettiği ilgiyi yeniden görmeye başlıyor. 

DiKili DAYAnIŞmAsI 
gönüllere UlAŞTI

Dikili Belediyesi tarafından 2021 yılı 
Ramazan Bayramı öncesi yapılan Alışve-
riş Kartı uygulaması,   birlik ve beraberlik 
ruhunu doruğa çıkardı. Dikilili esnaf ve iş 
insanlarını dayanışma için bir araya getiren 
uygulama kapsamında alışveriş kartları 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Pandemiden 
etkilenen yurttaşlara yardım eli uzatmak 
isteyen Dikili’nin esnaf ve iş insanları ara-
sında köprü olan Dikili Belediye Başkanı 
Adil Kırgöz, “Vatandaşlarımızın yanında 
olmaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda 
‘Gönül Köprüsü’ projemiz ile Ramazan ayı 
boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
erzak paketlerimizi ulaştırmıştık. Projemi-
zin farklı bir ayağını daha hayata geçirerek 
‘Alışveriş Kartı’ uygulamasını başlattık. 
İlçe esnaflarımız ve iş insanlarımızın kat-
kılarıyla gerçekleştirdiğimiz uygulamamız 
amacına ulaştı. ‘Birlikte Dikili’  ruhunun en 
iyi örneklerini ilçemizde sunmaya devam 
edeceğiz” dedi.

kabuğunu kırıyor;
hak ettiği ilgiyi görüyor

DiKili sArDAlYAsI 
DeĞerini KAZAnAcAK 

Dikili Belediyesi tarafından ilçede ilk defa Sardalya Şenliği dü-
zenlendi. Kadın Hakları Parkı’nda düzenlenen ve renkli anlara sah-
ne olan şenlikte 1 tona yakın sardalya vatandaşlara ücretsiz olarak 
ikram edildi. Dikili Belediyesi müzik grubunun dinletisi de şenliğe 
katılanlar tarafından büyük ilgi gördü. İlçe ürünlerinin tanıtımına 
devam edeceklerini belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 
“Sardalyamıza sahip çıkıyoruz. Cennet Dikilimizin denizlerinden ve 
toprağından bereket fışkırıyor. Dikili’mizin meşhur sardalyasının 
yanı sıra ilçemizde yetiştirilen ürünlerin tanıtımı için çalışmalarımız 
devam edecek. Bölgemize has ve kültürümüzü yansıtan ürünlerin 
tanıtımı ve korunması için elimizden geleni yapacağız” dedi. Kırgöz, 
Dikilili vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşen şenlikte balıkçı-
lara da teşekkür etti.
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KADInlAr için ‘BiZ vArIZ’ HATTI
Dikili Belediyesi, kadınların psikolojik, sosyolojik 

ve hukuki destek gibi birçok ihtiyaçları için “Biz Varız” 
hattını faaliyete aldı. Kadınlar, haftanın her günü 09.00-
21.00 saatleri arasında Dikili Belediyesi Kadın Daya-
nışma Merkezi’nin “0535 454 11 87” numaralı Kadın 
Danışma Hattı’nı arayabiliyor. Her türlü şiddete karşı 
başlatılan uygulama kapsamında isterlerse kadınlara 
İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan Roman Kültür Mer-
kezi ve Kadın Dayanışma Ek Hizmet Binası’nda konula-
rında deneyimli avukat, sosyolog ve psikolog eşliğinde 
haftanın iki günü sosyal destek hizmeti de veriliyor.

cAn DosTlArA öZel 
evler DörT Bir YAnDA

Dikili Belediyesi tarafından sokakta yaşa-
yan kediler için kedi evleri yapılarak ilçenin her 
noktasına yerleştiriliyor. Mama ve su kapları ile 
birlikte yerleştirilen kedi evleri daha korunaklı 
olması için ekstra çam ağacından yapılıyor. Can 
dostlar için düzenli olarak mama ve su desteği 
de belediye tarafından karşılanıyor. Sokak hay-
vanlarının kış aylarını daha rahat atlatabilmesi 
için çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden 
Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Can dostla-
rımız bu hayatta bizlerin sessiz dostlarıdır. On-
ların sesi, güvencesi, koruyucuları bizler olmalı-
yız. Biz Dikili Belediyesi olarak can dostlarımızın 
her zaman yanındayız. Hemşehrilerimizden de 
ricamız hem kapı önlerine mama ve su bırak-
maları hem de kedi evlerimize sahip çıkmala-
rıdır. Ele ele vererek, ‘Birlikte Dikili’ anlayışıyla 
can dostlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz.” 
dedi.

üreTicilere  
Her AlAnDA DesTeK

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, mısır ve ay çi-
çeği üreticileri ile bir araya gelerek kendi bölgelerinde 
en iyi sıralamaya giren hasat sahiplerine plaket takdim 
etti. Üreticiler ile Kabakum’da buluşan Kırgöz, çiftçinin 
değerini hatırlatmak ve farkındalık yaratmak adına et-
kinliği düzenlediklerini belirterek, “Ülkemizde bu kadar 
dengenin bozulduğu bir dönemde üretim yapmak çok 
zor. Maliyetler her geçen gün artıyor, zorlaşıyor ama 
buna rağmen bizim üreticimiz yılmıyor. Belediye olarak 
üzerimize düşen görevleri layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. 
Her alana koşmaya çalışıyoruz. Bütün imkanlarımızla 
çiftçimizin yanındayız, 24 saat üreticimiz bize ulaşabilir. 
Ne ihtiyaçları olursa bize bildirebilir. Üreticinin en büyük 
sorunlarından biri yol. Bunu iyi biliyorum. Göreve geldiği-
miz günden beri üreticinin yollarının yapılması için çaba 
harcıyoruz. İnşallah bizim dönemimizde, yapılmadık üre-
tici yolu kalmayacak” diye konuştu.
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ArAç KirAlAmA 
Dönemi BiTTi

Dikili Belediyesi’nde araç kiralama dönemi, 
belediyenin öz kaynaklarıyla yapılan alım ile sona 
erdi. Başkan Kırgöz’ün talimatıyla gerçekleşen 19 
aracın hizmete alım töreni ise 2020 yılının Ağus-
tos ayında Dikili Atatürk Meydanı’nda gerçekleşti. 
Geçmiş dönemde belediyenin aylık 645 bin lira 
olan araç kiralama bedelini göreve gelir gelmez 
116 bin liraya düşüren Dikili Belediye Başka-
nı Adil Kırgöz, belediye öz kaynaklarıyla yaptığı 
araç alımıyla yüksek maliyetleri tamamen sona 
erdirdi. Yapılan çalışma ile 12 adet çöp kamyo-
nu, 2 adet kamyonet, 1 adet panelvan minibüs, 
1 adet traktör, 1 adet çöp taksi, 1 adet su tankeri, 
1 adet binek araç Dikili Belediyesi’ne kazandırıldı. 
Araçlar, fen işleri, temizlik işleri, park ve bahçeler, 
destek hizmetleri müdürlükleri bünyesinde ilçeye 
hizmet ediyor.

günü KUrTArAn DeĞil, 
geleceĞi YArATAn AnlAYIŞ

Dikili Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ta-
rafından yürütülen çalışmalar kapsamında belediye 
bünyesinde hurdaya çıkmış 184 ton araç ve demirin 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi 
Müdürlüğü’ne devri gerçekleştirildi. Devirden elde edilen 
kazanç ile belediyede bakım ve onarım ihtiyacı bulunan 
2 kamyonet ve bir iş makinası yeniden hizmete kazan-
dırıldı. Adil Kırgöz, “Tasarruf tedbirlerimiz kapsamında 
gerçekleştirdiğimiz çalışma ile cebimizden bir kuruş para 
çıkmadan bünyemize bu araçları kazandırmış ve vatan-
daşımızın hizmetine sunmuş olduk. Yani kendi yağımız-
la kavruluyoruz. Dikili’de gerçekleştirdiğimiz her hizmet 
halkın vergileriyle yapılıyor. Dikili’nin parasını asla har 
vurup harman savuran olmadık, olmayacağız da.  Keyfi 
hizmetler ile günü kurtarmanın çabası içinde ise hiç ol-
madık. Attığımız her adım, yaptığımız her çalışmada ge-
leceğe yatırım yapıyoruz.” dedi.

oloF PAlme’Ye moDern DoKUnUŞ
Dikili Belediyesi tarafından ilçenin simgeleri arasında yer alan Olof Pal-

me Anıtı 2020 yılının Temmuz ayında yenilendi. Yıkılma tehlikesiyle karşı 
karşıya kalan ve Dikili’nin simgeleri arasında yer alan Olof Palme Anıtı’nın 
bakım, onarım ve yenileme çalışmaları Dikili Belediyesi tarafından ger-
çekleştirildi. İsveçli siyasetçi ve devlet adamı Olof Palme’nin adını taşıyan 
anıtta çalışmalar, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün talimatı ile kalıcı de-
ğerlerin önemi de göz önünde tutularak yapıldı. Dikili’yi çağın gereklerine 
cevap veren bir kent yapma yolunda hızla ilerlediklerini belirten Başkan Adil 
Kırgöz, “75. Yıl Parkı’mız ile başlayan değişim rüzgarı Dikili’mizin her nok-
tasına kadar yayılmaya devam ediyor. Sahil şeridimizdeki yeni ve modern 
atılımlarımız kendisini Atatürk Caddesi üzerinde yer alan yol, kaldırım ve 
bisiklet yolu ile göstermeye başladı. Bu hizmetlerimiz yanında kentimizin 
simgeleri içerisinde yer alan Olof Palme Anıtı’mız da yeni kimliğine kavuştu. 
Anıtı yenilemenin yanı sıra, modern ve kent estetiğine uygun bir sosyal ya-
şam alanını da ilçemize kazandırdık” diye konuştu.
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TemiZ ve 
sürDürüleBilir enerji 
için Dev Proje

Dikili Belediyesi temiz enerji kaynaklarından 
güneş enerjisinin bölgede kullanımı için önemli bir 
adım atarak güneş enerjisi santrali kuruyor. Başkan 
Adil Kırgöz, “Doğası temiz modern Dikili” hedefle-
rinde çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji 
kaynaklarını ilçeye kazandırarak öncülük etmeye 
devam ediyor. Yapılan çalışma ile Demirtaş Ma-
hallesi’nde 28 bin metrekarelik alanda yaklaşık 9 
milyonluk maliyetle kurulacak güneş enerji santrali 
için ilk adım atıldı. Güneş enerjisinin çevreci ve doğal 
bir kaynak olduğunu belirten Başkan Kırgöz, “İklim 
değişikliği ve küresel ısınmadan kaynaklı olarak ya-
şanan sıkıntılar gün geçtikçe artarak bizlere kalıcı 
hasarlar bırakmakta ve yeni problemler ortaya çı-
karmaktadır. Bu problemlerin çözülmesinde sürdü-
rülebilir kalkınma amaçları önemli rol oynamaktadır. 
Biz de bu amaçlar doğrultusunda çalışmalarımıza 
başladık ve bu noktada ilk adımlarımızı atıyoruz. 
Fosil yakıt kullanımının azaltılmasının ve yenilene-
bilir enerji kaynaklarının kullanımının artmasının ne 
kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda ilçe-
mize örnek olmasını düşündüğümüz 1.4 megavatlık 
Güneş Enerji Santrali kuruyoruz. Bu sayede kuru-
mumuzun tükettiği enerjinin tamamını yenilenebilir 
enerji kaynaklarından sağlamayı planlıyoruz. Kendi 
enerjisini üreten bir ilçe olma yolunda ilerliyoruz 
”dedi.

kaDın Hakları Parkı ve 
ilK KADIn HeYKeli AçIlDI

Dikili Belediyesi tarafından Kadın Hakları Parkı ve 
ilk kadın heykeli ilçeye kazandırıldı. Başkan Kırgöz’ün 
eşi Nesrin Kırgöz ile katıldığı açılışa başta Dikilili kadın-
lar olmak üzere Heykeltraş Yıldırım Beyazit Özseçen, 
CHP Dikili örgütü, Dikili Belediyesi CHP’li meclis üyele-
ri, muhtarlar, birlik, oda, dernek ve STK temsilcileri ka-
tıldı. Kırgöz, yeni bir sosyal yaşam alanını daha ilçeye 
kazandırdıklarını belirterek, “Bir kenti en çok yaşayan 
kadınlar ve çocuklardır. Onların rahat nefes alabile-
cekleri, çağın gereklerine uygun yaşam alanlarını Diki-
li’mize kazandırıyoruz. Dikili tarihinde dünden bugüne 
kadar sadece 21 adet park yapılmış. 27 aylık belediye 
başkanlığı görevimizde ise 18 adet yeni park ilçemize 
kazandırılırken 18 adet eski parkımızı da yeniledik. 6 
adet parkımızın da projesi hazır. Tüm sahili ve sosyal 
yaşam alanlarını yeniliyoruz” dedi. Kırgöz, söz konusu 
alanın ilhamını, ‘Dünya üzerinde gördüğümüz her şey 
kadının eseridir’ diyen Atatürk’ten aldıklarını vurguladı.

BeleDiYe DesTeĞi 
BAŞArIYI geTirDi

Dikili Belediyesi’nin desteklediği genç sporcu Ayşe 
Bozkurt, oryantiring dalında elde ettiği başarılarla dik-
kat çekiyor. Bozkurt, gösterdiği performanslar saye-
sinde milli takıma seçilmeye hak kazandı. Her alanda 
sporun ve sporcunun destekçisi olduklarını kaydeden 
Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Genç kardeşimizi 
almış olduğu galibiyetlerden dolayı kutluyorum. Dikili 
Belediyesi olarak Ayşe kızımızı sporda atmış olduğu her 
adımda destekleyeceğiz. Büyük Atatürk’ün “Bir mille-
tin sporda gösterdiği azim onun geleceğini yükseltir” 
sözünün bilinciyle spor alanındaki çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Sporcularımızı desteklemeye, sporun her 
dalını ilçemizde yaymaya ve geniş kitlelere ulaştırmaya 
yönelik çalışmalarımız devam edecek.” dedi.



1
4

 |
 İ

Z
 D

e
rg

i

Türkiye’yi yeniden  
saygın konuma

y ü k s e l t e c e ğ i z ; 

ADAleTle!
“Kimse merak etmesin. Erken ya da zamanında, ilk sandıkta iktidara geleceğiz. 
Türkiye’deki tüm adaletsizlikleri, adaletle ortadan kaldıracağız. Ekonomiyi de 

düzelteceğiz, dış politikayı da. Türkiye’yi yeniden saygın konumuna yükselteceğiz, tüm 
kesimlerin katılımıyla her yurttaşın “bu benim anayasam” diyebileceği bir metinle 

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçeceğiz. Umutsuzluk yok!”

SÖYLEŞİ: 
YAĞIZ BARUT 

CENGİZ ALDEMİR

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile İz Der-
gi’ye özel “Patronlu Başkanlık Sistemini”, bu 

sistemin yarattığı tahribatı ve CHP’nin Anayasa çalışma-
larını konuştuk. Demokrasinin ana kuralı olan kuvvetler 
ayrılığının Türkiye’de yok edildiğini ifade eden CHP’li Er-
kek, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişle birlikte 
Türkiye’nin önünü açacak en temel ilkeleri de anlattı.

liTerATürDe  
BöYle Bir sisTem YoK!

2017’deki Anayasa değişikliğiyle yaratılan sis-
temi neden ‘Patronlu başkanlık’ diye tanımlıyorsu-
nuz?

Evet. Öncelikle bu tanımlamak çok önemli. Çünkü 
halka doğruları söylemek zorundayız. Israrla Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diyorlar. Ancak 
literatürde böyle bir sistem yok. 
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Tamamen uydurma. Bu sistemin ismi li-
teratürde “monokrasi” yani tek adam sistemi, 
“hiper başkanlık” ya da “patronlu başkanlık” 
olarak geçiyor. Kuvvetler ayrılığının yok edil-
diği; yasama ve yargının, partili ve hatta parti 
genel başkanı bir Cumhurbaşkanı’nın temsil 
ettiği yürütmenin tahakkümü altına sokuldu-
ğu bir sistem. Oysa demokrasinin ana kuralı 
nedir: Kuvvetler ayrılığı. Bunun yok olduğu 
yerde demokrasiden bahsedilemez. Türki-
ye’de olduğu gibi. 

TürKiYe’nin AsIl 
BeKA sorUnU neDir?

Bu sisteme geçilmeden önce AKP’li 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yetki-
yi verin, ondan sonra bu faizle şunla bunla 
nasıl uğraşılır göreceksiniz” demişti. Son 3 
yılda gördüğünüz tabloyu özetler misiniz?

2017 Anayasa Değişikliği öncesinde ne 
dediler? “Türkiye’nin beka sorunu var, hızlı ka-
rarlar almamız gerekiyor. Bu nedenle yeni sis-
teme geçmemiz gerekiyor.” Türkiye bir beka 
sorunu yaşıyorsa bu durum tek adam siste-
miyle doğdu. Türkiye şahlanacaktı. Ne oldu? 
Avro 2017 yılında 4 lira civarındaydı. Bugün 
10 lirayı geçti. Dolar 3.5 lira civarındaydı. Şim-
di 9 liraları görüyoruz. Şahlanan Türkiye mi? 
Elbette birileri şahlandı. Saray ve avaneleri 
şahlandı. Üç beş yerden alınan maaşlar, ballı 
ihaleler, keyfi ve liyakate dayanmayan ata-
malar… Gerçekten birileri şahlandı. Ama Tür-
kiye değil, yurttaşlarımız değil.

Bugün öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu 
yurtlarında yer bulamadığı ve kiralar da ateş 
pahası olduğu için sokaklarda kalıyor. Her 4 
gençten biri işsiz. Kişi başına düşen milli gelir 
12 bin 500 dolardan, 8 bin 500 dolara kadar 
gerilemiş. Şimdi bu tabloya bir bakalım. Asıl 
beka sorunu bu değil mi? Ülkemizin en iyi 
üniversitelerinden mezun doktorları, mühen-
disleri yurt dışında garsonluk yapmaya razı 
durumda. İşte size beka sorunu.

“Her 4 gençten biri işsiz. Kişi başına düşen milli gelir 12 bin 500 
dolardan, 8 bin 500 dolara kadar gerilemiş. Şimdi bu tabloya 

bir bakalım. Asıl beka sorunu bu değil mi? Ülkemizin en iyi 
üniversitelerinden mezun doktorları, mühendisleri yurt dışında 

garsonluk yapmaya razı durumda. İşte size beka sorunu.”
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“Hızlı kararlar alacağız” diyorlardı. O dönem 
ısrarla dedik ki hızlı değil, doğru kararlar alın. 
Devleti yönetmek deneme yanılma yöntemiyle 
olmaz. Doğru karar almak için neye ihtiyaç vardır: 
İstişare. Eğer görüş alışverişiniz güçlüyse, danı-
şıyorsanız, konunun uzmanlarının ve kendiniz 
gibi düşünmeyenlerin sözüne önem veriyorsanız 
hata yapma şansınız azalır. Geldiğimiz noktada 
bırakın hızlı karar almayı, hiç karar alınamıyor. Bir 
kamu kurumunun ilçe amiri bile Cumhurbaşkanı 
tarafından onaylanıyor. Hem parti genel mer-
kezinden hem de Saray’dan yönetim gerçek-
leştirmeye çalışıyor. İstişare sıfır, denetim yok, 
saydamlık çökmüş. Adalete güven yerlerde, dış 
politikada her gün yeni geri adımlar söz konusu. 
Bedeli halka ödetilen pandemi süreci sürerken, 
sağlık ve eğitim bitmek üzere. Daha çok sayıda 
kalem sayabiliriz. Tek adam sisteminin ülkemizi 
getirdiği tablo bu.     

neFes AlAcAĞImIZ  
Yol HAriTAsI Belli

CHP’nin anayasa çalışmalarını doğrudan 
siz yürütüyorsunuz. Geleceğe dair topluma 
vereceğiniz mesajlar neler? Yeni bir anayasa 
değişikliğinde ne olursa memleket nefes alır?

Çok değerli bir çalışma grubumuz var. On-
larla birlikte önemli bir raporu hazırladık. Önce 
MYK ardından da Parti Meclisi’mizde görüşü-
lerek onaylandı. Türkiye’yi, değişmez önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır 
medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak bir 
çalışmaya imza atma amacındayız. Bu ara-
da Cumhur İttifakı dışında kalan tüm partilerin 
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hedefinde 
buluşması da ülkemizin geleceği açısından çok 
kıymetlidir. Türkiye’nin rahat nefes almasını 
sağlayacak yol haritası bellidir. 37’nci Olağan 
Kurultayımızda oy birliğiyle kabul ettiğimiz İkinci 
Yüzyıla Çağrı Beyannamesi ülkemizin tüm so-
runlarına çözüm önerilerini sıralıyor. İlk maddesi 
de Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiştir. 
İşte bu geçişle birlikte şu temel ilkeler sağlandı-
ğında Türkiye’nin önü açılacaktır: 

Cumhur İttifakı dışında kalan tüm partilerin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem 
hedefinde buluşması ülkemizin geleceği açısından çok kıymetlidir. Türkiye’nin 

rahat nefes almasını sağlayacak yol haritası bellidir. İkinci Yüzyıla Çağrı 
Beyannamemizin ilk maddesi de Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiştir.
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“Biz iktidara 
geldiğimizde, merkez-

yerel arasındaki 
dengesizlikler son 

bulacak. Gerek görev, 
yetki ve sorumluluk 
gerekse buna uygun 

bir güçlü mali 
yapı ile bu denge 

sağlanacaktır.”
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Halkı temsil eden, tarafsız Cumhurbaşkanı,

Hükümeti (yürütme), yani siyasi sorumlu kanadı denet-
leyen güçlü Meclis (yasama),

Güçlü ve sorumlu Bakanlardan oluşan, Meclis’e karşı 
sorumlu, siyasi kriz ve istikrar sorunu doğmaması için kolay 
kurulabilecek, ama zor düşürülebilecek kabine sistemi, 

Tamamen tarafsız ve bağımsız yargı,

Başta 1982 Askeri Darbesi olmak üzere, tüm otoriter 
etkilerden arındırılmış demokratik hukuk devletini tesis 
edecek siyasi parti, seçim ve diğer kurum ve kuruluşlara 
dair mevzuatı hazırlamaktır.

merKeZ ve 
Yerel Dengesi 
KUrUlAcAK

Peki Anayasa tartışmalarında yerel 
yönetimlerin konumunu nasıl değerlen-
dirirsiniz?

Anayasa’dan ziyade yeni sistem tar-
tışmaları diyebiliriz. Yine İkinci Yüzyıla Çağrı 
Beyannamemizde şunun altını ısrarla çiz-
dik: “Yeni bir merkez-yerel dengesi kurula-
caktır. Reformların başarısı için devletin tüm 
kapasitesi en verimli şekilde kullanılacak. 
Merkezi yönetimin kapasitesi ile yerel yöne-
timlerin halka doğrudan ulaşabilme kapasi-
tesi birleştirilerek, hizmetin vatandaşa daha 
etkin ve verimli bir şekilde ulaşması sağlana-
caktır. Bu bağlamda; yerel yönetimlerin gelir-
leri artırılacak, kayyum uygulamalarına son 
verilip, seçimle gelen belediye başkanlarının, 
ancak seçimle gidecekleri güvence altına alı-
nacaktır.” Biz iktidara geldiğimizde, merkez-
yerel arasındaki dengesizlikler son bulacak. 
Gerek görev, yetki ve sorumluluk gerekse 
buna uygun bir güçlü mali yapı ile bu denge 
sağlanacaktır.

“Tarafsız ve bağımsız, iktidarın etkisinden, yürütmenin 
tahakkümünden arındırılmış yargının vereceği kararlar sonucunda 
ortada bir suç varsa elbette gereği yerine getirilir. Bu, zaten mevcut 

mevzuatta yer alıyor. Ancak iktidara bu yetmiyor. Daha öteye 
geçip, seçmen iradesini yok sayıyor. Seçilmiş bir belediye başkanını 
kesinleşmiş yargı kararı olmadan görevden alıyor, yerine kayyum 

atıyor, belediye meclisini feshediyor.”
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KeYFi DeĞil HUKUKi 
YönTem iZlenmeli

O zaman bir de yerel yönetimleri güçlendirmek 
noktasında; vesayet denetimine karşı yargısal de-
netimin önemini sormuş olalım. Neler söylersiniz?

Bu konuyu anayasal düzlemde tartışmak gereki-
yor. Anayasa’nın Mahalli İdareler başlıklı 127. madde-
si ne diyor: “Mahalli idareler; il, belediye veya köy hal-
kının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, 
gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçi-
lerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Mahalli idare-
lerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yöne-
tim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir. Mahalli 
idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını ka-
zanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri 
konusundaki denetim, yargı yolu ile olur. Ancak, gö-
revleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma 
veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya 
bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir ted-
bir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir. Merkezi 
idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin 
idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütül-
mesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum 
yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi 
karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve 
usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir.”

Anayasa’nın ilgili maddesi, merkezi yönetimin ye-
rel yönetimler üzerindeki vesayetini hukuksal temele 
oturtmaktadır. Keyfilik değil, hukuki bir yöntem izlen-
mesi temel amaç edinilmiş. Çünkü siz halkın oylarıyla 
seçilmiş bir kurum ya da kuruluşun, seçimle işbaşına 
gelmiş organlarının sıfatlarını keyfiyete göre ellerin-
den almamalısınız. Bu temel demokrasi kuralıdır. Ta-
rafsız ve bağımsız, iktidarın etkisinden, yürütmenin 
tahakkümünden arındırılmış yargının vereceği karar-
lar sonucunda ortada bir suç varsa elbette gereği ye-
rine getirilir. Bu, zaten mevcut mevzuatta yer alıyor. 
Ancak iktidara bu yetmiyor. Daha öteye geçip, seçmen 

iradesini yok sayıyor. Seçilmiş 
bir belediye başkanını kesinleş-
miş yargı kararı olmadan görevden 
alıyor, yerine kayyum atıyor, belediye 
meclisini feshediyor. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Görev-
den uzaklaştırma” başlıklı 47. Maddesi şöyle de-
mektedir: «Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle hak-
larında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye 
organları veya bu organların üyeleri, kesin hükme ka-
dar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırıla-
bilir.» Anayasal hükme paralel bir düzenleme.

HUKUK ADInA TAm Bir 
gArABeT 

Öyleyse kayyum atamaları neye göre yapılıyor?

Kayyum atamaları 15 Ağustos 2016 tarihinde 
674 sayılı KHK ile Belediye Kanunu’nun 45. mad-
desine yapılan ek fıkraya dayanmaktadır. “Belediye 
başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak işlemler” 
başlıklı maddede gerçekleştirilen düzenlemeyle “An-
cak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da mec-
lis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve 
yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması 
veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasak-
lanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin 
sona ermesi hallerinde 46’ncı maddedeki makamlar-
ca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis 
üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme 
yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştı-
rılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa 
etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu 
fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan veki-
li görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe 
iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal 
müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde bele-
diye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. 
Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetki-
leri 31’inci maddede belirtilen encümen üyeleri tara-
fından yürütülür...”
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Belediye Kanunu’nun “Belediye başka-
nı görevlendirilmesi” başlıklı 46. maddesine 
bakalım: “Belediye başkanlığının herhangi 
bir nedenle boşalması ve yeni belediye baş-
kanı veya başkan vekili seçiminin yapılama-
ması durumunda, seçim yapılıncaya kadar 
belediye başkanlığına büyükşehir ve il be-
lediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediye-
lerde vali tarafından görevlendirme yapılır. 
Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı 
seçilme yeterliğine sahip olması şarttır.”

Görüldüğü üzere yaşadığımız durum 
tam anlamıyla hukuk adına garabet. Te-
rör örgütüyle iltisaklı olan bir kişi için zaten 
kanunda öngörülmüş yaptırımlar var. Yargı 
kararı kesinleşince elbette buna zaten kim-
senin itirazı olmaz. Ancak daha kesinleşme-
miş yargı kararı varken, belediye başkanının 
yerine neden kayyum atanır? Doğal olarak 
akla bir soru geliyor: Adaylıklar kesinleşme-
den YSK’da incelemeler yapılıyor. Bu kişinin 
belediye başkan adayı ve başkanı olmasında 
bir sakınca yoksa neden daha sonra terörist 
muamelesi yapılıyor? Milyonlarca seçmenin 
iradesi yok sayılarak kayyumlar eliyle kent-
ler yönetiliyor. İktidar sandıkta kazanama-
dığı belediyeleri kayyumlar eliyle yönetiyor. 
Ancak kimse merak etmesin. Erken ya da 
zamanında, ilk sandıkta iktidara geleceğiz. 
Türkiye’deki tüm adaletsizlikleri, adaletle 
ortadan kaldıracağız. Ekonomiyi de düzel-
teceğiz, dış politikayı da. Türkiye’yi yeniden 
saygın konumuna yükselteceğiz, tüm ke-
simlerin katılımıyla her yurttaşın “bu benim 
anayasam” diyebileceği bir metinle Güç-
lendirilmiş Parlamenter Sisteme geçeceğiz. 
Umutsuzluk yok!   

“Yaşadığımız durum tam anlamıyla hukuk adına garabet.  
Terör örgütüyle iltisaklı olan bir kişi için zaten kanunda öngörülmüş 

yaptırımlar var. Yargı kararı kesinleşince elbette buna zaten kimsenin 
itirazı olmaz. Ancak daha kesinleşmemiş yargı kararı varken, belediye 
başkanının yerine neden kayyum atanır? Milyonlarca seçmenin iradesi 

yok sayılarak kayyumlar eliyle kentler yönetiliyor. İktidar sandıkta 
kazanamadığı belediyeleri kayyumlar eliyle yönetiyor.”
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Ateş İlyas 
Başsoy

İletişimci ve yazar
atesilyasbassoy@gmail.com

Imkân olmasa da 
‘ask olsun’

.

.

(Ateş İlyas Başsoy’un ‘Hepimiz Aynı Belediye Otobüsündeyiz’ adlı  
kitabından, yazarın güncellemesiyle alıntılanmıştır)
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“İzmir hâlâ imkânsızlıklar içinde hizmet üretmeye 
çalışıyor ama geçen zamanda İzmir aşkı 
azalmadı, aksine arttı. 2019 sonrası İzmir ilçe 
belediyelerine sözüm, Soyer yönetimindeki küçük 
Seferihisar’ın başarısını, tutkusunu ve bunun 
harika sonucunu örnek almaları.”
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2019’a kadar ‘büyük’ kentler-
den sadece İzmir, CHP’deydi. 
2019’dan sonra İstanbul, An-

kara, Antalya, Adana ve Mersin, kısacası 
ekonomik hacim ve nüfus açısından ülke-
nin en büyük kentlerinin neredeyse hepsi 
CHP’li adaylarca kazanıldı. 2019’dan önce 
İstanbul’daki on dört CHP ilçe belediyesi, 
Ankara’daki iki CHP ilçe belediyesi, Adana, 
Antalya ve Mersin’deki CHP’li belediyele-
rin tamamı AKP’li veya MHP’li büyükşehir 
belediyelerinin altında çalışıyorlardı. Bu 
nedenle ekmek aslanın ağzındaydı, çok 
çalışmaları gerekiyordu. Tüm büyük kent-
lerde CHP’nin ve modern yaşam tarzının 

varlığı bu belediyeler sayesinde sürdü. 
Büyükşehir onlara üvey evlat mu-

amelesi yapıyor veya yapmasa 
bile bu iyi bir bahane oluştu-

ruyordu.

Sadece İzmir il-
çeleri hariç. İzmir 

ilçeleri her za-
man İzmir 

B ü y ü k -

şehir’in şefkatli kollarında çalıştı. Doğal 
olarak onlar da bazen büyükşehrin ilçele-
rine yeterli hizmeti götürmediğinden yakı-
nıyordu ama genel olarak hep çok rahat-
tılar. Başlarında tüm eleştirileri paratoner 
gibi çeken, hükümetin tüm baskısına di-
renen ‘Aziz Baba’ları varken, onlar da her 
şeyden habersiz çocuklar gibi huzurla le-
golarıyla oynayabiliyordu.

2014-2019 döneminde İzmir’in bü-
yük ilçelerinden birinin belediye başkanı-
nı Ankara Çankaya Belediyesi’nin faaliyet 
raporunu incelerken gözlemlemiştim. İz-
mir’in ilçe belediye başkanı, Çankaya’nın 
yüzlerce sayfalık icraatla dolu kataloğunu 
kapattıktan sonra, “Yahu biz iki sayfalık bir 
broşüre bile malzeme çıkartamayız” de-
mişti. Şimdi o belediye başkanı yok ama o 
belediye hala var.

31 Mart’ta büyükşehirlerin kazanıl-
masında ilçelerdeki performansların çok 
etkisi oldu. İmamoğlu’na sadece Beylikdü-
zü değil, diğer ilçe belediyelerinin başarılı 
yönetimleri de yaradı; Mansur Yavaş, Ye-
nimahalle ve Çankaya’nın başarılarından 
güç aldı; Zeydan Karalar, Seyhan’da ba-
şarılı olmasa Adana’yı alamazdı; Muhittin 
Böcek’e kendi ilçesi kadar Muratpaşa gibi 

CHP’li ilçelerdeki kaliteli belediyecilik de 
güç verdi.

“İşini aşkla 
yapan, halkın 
tüm taleplerini 
karşıladıktan 
sonra üstüne 
‘talep bile 
edilmeyen’ 
yenilikleri 
getiren tüm 
belediye 
başkanları 
yükselecek. 
Seçimler hem 
bireysel hem 
seçim bö lgeleri 
anlamında 
kanıtladı: 
Çalışan hep 
kazanıyor, hep 
kazanacak.”

“İşini aşkla 
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31 Mart’tan bu yana bir 
tehlike gözlemliyorum: Yeni 
alınan beş büyükşehirdeki ilçe-
lerde, 2019 öncesi İzmir ilçele-
ri gibi davranma belirtileri var: 
Yani fazla rahatlar. Nasıl olsa 
başlarında Ekrem, Mansur, Mu-
hittin, Zeydan ve Vahap abileri 
var. Nasılsa hükümet önce bü-
yükşehirlerle uğraşacak ve sıra 
onlara gelmeyecek. Bu rahatla-
ma halinden kaygı duyuyorum. 
Örneğin Bursa’da büyükşehir 
kazanılmadı; bu kentte Nilüfer 
ve Mudanya’ya Gemlik’in de ek-
lenmesiyle üç CHP’li ilçe oldu. 
Bu ilçeler 2019’dan önceki ruha 
uygun çalışıyorlar. Üçü de ra-
hat değil, üçü de çok çalışmaya 
mecbur.

2019 öncesinde beğenilen 
Beylikdüzü, Çankaya, Seyhan, 
Muratpaşa gibi belediyelerin 
bugünkü yönetimlerine ve tüm 
diğer CHP’li ilçe belediyelerine 
sözüm şu: Artık daha rahat ol-
manız, daha rahatlayacağınız 
anlamına gelmiyor. Geçmiş 
dönemde yapılanların en az iki 
katı icraat gerçekleştirmek zo-
rundasınız. Bursa’daki üç ilçeyi 
(veya Kocaeli’ndeki İzmit’i) örnek 
alın. Büyükşehir başkanları si-
zin ne abiniz ne haminiz. Onlara 
destek olmak ve gelecekte yine 
aday gösterilmek istiyorsanız 
bunu ancak çok çalışarak ger-
çekleştirebilirsiniz.

Yıllarca Aziz Kocaoğlu 
“ağabey”liğiyle rahat rahat ya-
şayan İzmir ilçelerinde, şimdi 
Tunç Ağabey dönemi var. Mut-

lulukla gözlemliyorum ki, 2019 
sonrası İzmirli belediye baş-
kanlarının hemen hiçbirinde 
atalet yok. İzmirli belediyelerin 
değişimini kendi bireysel dene-
yimlerimle bile gözlemliyorum. 
Eskiden tüm Türkiye’de konuş-
malara giderken, bir tek İzmir’de 
(onca belediyeye rağmen) kimse 
beni konuşmaya çağırmazdı.

Tunç Soyer “abilerin abla-
ların” değil, özdisipline sahip 
dostların beraberce yürüdüğü 
bir İzmir hayal ediyor. Onun bu 
hayali de İzmir genelindeki ilçe-
lerde yankı buluyor. Bir hizmet 
yarışıyla, tatlı ve tutkulu bir re-
kabetle tüm belediyeler, İzmir’e 
olan aşklarını göstermek istiyor-
lar.

2013 yılında CHP’li beledi-
yeler Gökhan Günaydın’ın viz-
yonuyla ilk kez bir araya gelmiş, 
İstanbul’da “Kentine güvenen 
kentler” adlı bir fuar yapılmıştı. 

Bugün rutin haline gelen bu tip 
bir araya gelişler, o dönemde 
gönülsüzce ve Günaydın’ın ısra-
rıyla neredeyse zorla gerçekle-
şebildi. O fuarda İzmir kısmının 
üzerine kocaman bir slogan yaz-
mıştım: “İmkânsız Aşk”

İzmir hâlâ imkânsızlıklar 
içinde hizmet üretmeye çalışı-
yor ama geçen zamanda İzmir 
aşkı azalmadı, aksine arttı. 2019 
sonrası İzmir ilçe belediyeleri-
ne sözüm, Soyer yönetimindeki 
küçük Seferihisar’ın başarısını, 
tutkusunu ve bunun harika so-
nucunu örnek almaları.

İşini aşkla yapan, halkın tüm 
taleplerini karşıladıktan sonra 
üstüne “talep bile edilmeyen” 
yenilikleri getiren tüm beledi-
ye başkanları yükselecek. Se-
çimler hem bireysel hem seçim 
bölgeleri anlamında kanıtladı: 
Çalışan hep kazanıyor, hep ka-
zanacak.

“31 Mart’ta büyükşehirlerin kazanılmasında ilçelerdeki performansların çok etkisi 
oldu. İmamoğlu’na sadece Beylikdüzü değil, diğer ilçe belediyelerinin başarılı 

yönetimleri de yaradı; Mansur Yavaş, Yenimahalle ve Çankaya’nın başarılarından güç 
aldı; Zeydan Karalar, Seyhan’da başarılı olmasa Adana’yı alamazdı; Muhittin Böcek’e 

kendi ilçesi kadar Muratpaşa gibi CHP’li ilçelerdeki kaliteli belediyecilik de güç verdi.”
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1Kendinizi huzurlu hissettiğiniz bir 
yer söyler misiniz?

Evim. Oğlumla olduğum mekân. Sevginin 
sınırsız, mesafesiz olduğu bir mekân.

2Sevdiğiniz birini Ege’de ağırlayacak 
olsanız nereye götürürdünüz?

Datça ya da Bodrum. Datça sakin ve ses-
siz. Bodrum oğlumun doğduğu yer.

3 İzmir’in en sevdiğiniz özelliği nedir?

İnsan sıcaklığı

4 İzmir’in en sevmediğiniz özelliği ne-
dir?

Trafik

5 İlham aldığınız kimse var mı?

Yaşar Kemal ve Zülfü Livane-
li. Yaşar Kemal, kitabını ilk okuduğum yazar. 
Livaneli, sonsuz ve mesafesiz dostluk kurdu-
ğum ağabey.

6Favori sanatçınız kim?

Nazım Hikmet, Al Pacino.

7Hatırladığınız en kötü anınız nedir?

1999 Ağustos Depremi. 45 
saniye acı çektim.

8Defalarca izleyebileceği-
niz film/filmler var mı?

Selvi Boylum Al Yaz-
malım, Babam ve Oğ-
lum, Mississipi Yanı-
yor, Baba

35 sorUDA neBil öZgenTürK: 

 Izmir’in 
insan sıcaklıgını-
.

“Ümitsiz olunmaz. Olumsuz her ne varsa gitmiştir ve yeniden bir ümitli 
hayat başlamıştır. Bu savaşlar için de diktatörler için de geçerlidir”

seviyorum
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9En son hangi kitapları okudunuz?

Zülfü Livaneli - Balıkçı ve Oğlu, Nazım 
Hikmet – Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim

10Hayvan besliyor musunuz? Size ne-
ler hissettiriyorlar?

Maltipoo cinsi, Çello isimli bir köpeğimiz var. 
Çok huzur veriyor. Onun sevgisiyle bizim sevgimiz 
buluşuyor. 

11Uzun romanlar mı kısa öyküler mi?

Kısa öyküler, Sait Faik tadında.

12Köşe yazılarını takip ediyor musu-
nuz?

Arada bir okuyorum. 

13Kötü bir özelliğinizi söyler misiniz?

Erken sinirlenmek

14Parasız kaldığınız oldu mu?

Özellikle öğrencilik ve ilk çalışma 

dönemlerinde herkesin olmuştur. İdareli ve şımar-
madan kullanmaya dikkat ederdim.

15Başınız hiç kanunlarla belaya girdi 
mi?

Çok girmedi. Başka girenlere inat!

16Okulu neden severdiniz veya sev-
mezdiniz?

Okul severdim; bana büyük bir sosyal imkan 
sağladı hep. Okul demek; dostluk ve dayanışmadır 
benim için.

17Bağımlılıklarınız var mı?

Acı bibersiz yemek yiyemiyorum.

18En sevdiğiniz yemek nedir?

Patlıcan tava ve çöp şiş.

19En büyük korkunuz nedir?

Yakınlarımın kaybı.

“Memleket; tertemiz, namuslu, onurlu, dirençli ve 
halktan yana siyasetçilerin yönetiminde kurtulur”
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20Gün içerisinde en çok 
neye zaman ayırıyor-

sunuz?

Evlatlarıma.

21Takip ettiğiniz dergiler/
gazeteler hangileridir?

Oksijen, Birgün ve Sözcü gaze-
telerini takip ederim. Dergilerden de 
İstasyon, Kafa ve Kıyıda.

22Takip etmeyi sevdiğiniz 
ya da önemsediğiniz 

twitter/facebook/instagram he-
sapları var mı?

Gerekli olanları takip ediyorum. 
Genelde kültür sanat ve haber odaklı 
hesaplar.

23Başka bir çağda dün-
yaya gelme şansınız 

olsaydı ne seçim yapardınız?

1923-1940 arası… İnsana bü-
yük heyecan yaratan zamanlar.

24Dünyadan ümidiniz var 
mı?

Ümitsiz olunmaz. Olumsuz her 
ne varsa gitmiştir ve yeniden bir 
ümitli hayat başlamıştır. Bu savaşlar 
için de diktatörler için de geçerlidir.

25Memleket nasıl kurtu-
lur?

İnsanların umutlu olması ve si-
yasi iktidarlara güven duygusuyla 
kurtulur. Tertemiz, namuslu, onurlu, 

dirençli ve halktan yana siyasetçile-
rin memleketi yönetmesiyle…

26Dünya’da neyi değiştir-
mek isterdiniz?

En büyük felaket eşitsizliktir. Bir 
yanda milyar dolarlarla yaşayan in-
sanlar varken bir yanda tek kuruşa 
muhtaç insanlar var. Bu insanlığın 
zalimliğini anlatan bir şey. O yüzden 
ilk önce eşitsizliği kaldırırdım. Sonra 
da her türlü kirliliği kaldırırdım; ka-
pitalistlerin yarattığı insani kirlilik, 
çevre kirliliği…

27 İzmir’i yönetseydiniz 
ilk neyi değiştirirdiniz?

Trafikle ilgili mucizevi çözümler 
arardım. İzmir, hak etmiyor bu kadar 
iğrenç bir trafiği.

28Tam 35 mi, 35 buçuk 
mu?

Tam 35.

29Yüklü miktarda kaybol-
muş para bulsanız ne 

yaparsınız?

Eğer sahibi yoksa bir kısmını 
kendime ayırırdım. Kalanını da eği-
tim için ihtiyacı olan insanlara verir-
dim.

30Şanslı mısınız yoksa 
şanssız mı?

Mesleğimde şansın da etkisi ol-
duğunu düşünürüm, döneme göre…

31En beğendiğiniz 
fotoğrafınız 

hangisi?

32Bizimle bir çocukluk 
fotoğrafınızı 

paylaşır mısınız?

33En sevdiğiniz 
kelime?

Duygu

34En nefret ettiğiniz 
kelime?

Kanka

35Yaşamınızdaki son 
sözünüz bu olacak 

olsa ne demek isterdiniz?

Geride kalanlara selam ol-
sun.
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       demokrasi  
    özgürlük
barış 
    kardeşlik

 çığlığı
   yükseliyor

Spordan sanata, konserlerden 
panellere birçok etkinliğin ger-
çekleştiği Dikili Kültür- Sanat 

Demokrasi ve Emek Festivali’ne birbi-
rinden önemli isimler katılım gösterdi. 
Dikili Belediyesi tarafından 28-29-30 
Ağustos tarihlerinde düzenlenen festi-
valin açılış konuşmalarını Dikili Belediye 
Başkanı Adil Kırgöz, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Grup 
Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili En-
gin Altay yaptı.

Dikili’den 

“Seçim çalışmalarında 
ve göreve geldiğimizde 

Dikili’miz kültürün, 
sanatın, müziğin, sporun 

başkenti olacak demiştim. 
Bugün bu sözümüzü 

gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşıyorum.”
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ZorlUKlArI 
HeP BirliKTe 
AŞABiliriZ

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Yak-
laşık bir buçuk yıldır tüm dünyayı ve ülkemizi 
etkisi altına alan Koronavirüs salgınıyla hep birlikte 
mücadele ediyoruz. Dolayısıyla belediyeler de bu sü-
reçte kültür ve sanat alanındaki etkinliklerine ara vermek 

zorunda kaldılar. Dikili olarak 1 Temmuz itibariyle 
kültür, sanat etkinliklerimize başladık. Süreç içerisinde 

gördük ki, bu zorlukları birlik ve beraberlik içeri-
sinde aşabiliriz. Bu karanlık günleri; kültürün, 
sanatın, demokrasinin, emeğin ışığıyla aydınla-
tabileceğimizi gördük. Çünkü bizler Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bir millet sanata 
önem vermedikçe büyük bir felakete mahkûm-

dur’ sözüne yürekten inanıyoruz. Bu inancı-
mızla birlikte Çandarlı ilçemizde de kültür, sa-

nat, edebiyat, müzik ve spor etkinliklerimizi 
gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Bizler laik 
Cumhuriyet’in 

değerini biliyoruz, 
kadın ve insan 

hakları konusunda 
bir kazanım 

olan İstanbul 
Sözleşmesi’ni savunuyoruz. Temel hak 

ve özgürlüklerin yaşandığı bir ülkede 
huzur içinde yaşamak istiyoruz. 

Bu nedenle ‘Yurtta sulh, cihanda 
sulh’ diyen bir önderin yolundan 

gidiyoruz. Tarihine, doğasına, yeşiline, 
mavisine sahip çıkan bir Dikili olarak 

hep birlikte mücadele ediyoruz. İşte 
onun için Afganistan olmuyoruz, 

olmayacağız da.”

En
gin

 Al
tay
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normAl ŞArTlArDA 
AYAKTA AlKIŞlAnIrDIK

“Seçim çalışmalarında ve göreve geldiğimizde Diki-
li’miz kültürün, sanatın, müziğin, sporun başkenti ola-
cak demiştim. Bugün bu sözümüzü gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşıyorum” ifadelerini kullanan Başkan 
Adil Kırgöz, sözlerini şöyle tamamladı: “Yalnız kültür ve 
sanat mı? Tabii ki hayır. Bizler laik Cumhuriyet’in değe-
rini biliyoruz, kadın ve insan hakları konusunda bir ka-
zanım olan İstanbul Sözleşmesi’ni savunuyoruz. Temel 
hak ve özgürlüklerin yaşandığı bir ülkede huzur içinde 
yaşamak istiyoruz. Bu nedenle ‘Yurtta sulh, cihanda 
sulh’ diyen bir önderin yolundan gidiyoruz. Tarihine, 
doğasına, yeşiline, mavisine sahip çıkan bir Dikili olarak 
hep birlikte mücadele ediyoruz. İşte onun için Afganis-
tan olmuyoruz, olmayacağız da. Ülke olarak zor gün-
lerden geçiyoruz. Bir buçuk yıl önce başlayan pandemi 
süreci, arkasından 30 Ekim’de yaşadığımız büyük İzmir 
depremi, yine İzmir’de su baskınları ve tsunamiler, en 
sonunda da büyük orman yangınları ve Karadeniz böl-
gesinde yaşadığımız büyük sel felaketleri… Tabii ki bu 
olayların hepsine üzülüyoruz ama sadece üzülmekle 
kalmıyoruz. Dikili Belediyesi olarak tüm belediyelerimiz 
gibi gücümüz yettiğince buralara gönlümüzü açma-
ya, ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaştığımıza da inanıyorum. 
Özellikle Büyükşehir Belediyelerimiz bu süreçte destan 
yazıyorlar. Hepsi birbirinden güzel ürettikleri projelerle 
inanın Türkiye’ye değil, dünyaya örnek oluyorlar. 

Tabii bunları birkaç basın haricinde kim-
se göstermek istemiyor. Basın normal 

çalışıyor olsa ve yapılan bu çalışmalar 
dünyaya, Türkiye’ye normal anla-

tılıyor olsaydı; özellikle Büyük-
şehir Belediyelerimiz ayak-

ta alkışlanırdı. Ama hiç 
kimse üzülmesin o 

günler de gelecek.”

“Toplumlar da aynı doğa 
gibi kendini iyileştirip, 
yenileyebiliyor. Tüm bu 

çürümüşlükten, kokuşmuşluktan 
hep birlikte kurtulacağız.”

Tunç Soyer
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‘çoK BüYüK Bir 
orgAniZAsYon’

İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tunç Soyer ise festivallerin da-
yanışmayı güçlendirmek için büyük 
fırsatlar olduğunu dile getirerek, “Bu 
akşam sizlerle olmaktan büyük mut-
luluk ve gurur duyuyorum. Çok zor iki 
yıl geçirdik. Hepimiz evlere hapsol-
duk, sıkıntılı günler yaşadık ve üzün-
tüler çektik. Fakat hayat devam edi-
yor. Öylesine devam ediyor ki kültüre, 
sanata ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü on-
lar olmadan hayatımız ne kadar kuru 
ve renksiz. Kültür-sanat bizi besleyen 
ve umudumuzu büyüten şeylerdir. Bu 
nedenle festivaller kucaklaşmamız, 
dayanışmamızı güçlendirmek için 
büyük bir fırsattır. Bu üç günlük Diki-
li Kültür-Sanat, Demokrasi ve Emek 
Festivali’nde çok güzel sanatçılarla 
buluşacağız, çok güzel etkinliklerle bir 
araya geleceğiz. O nedenle öncelikle 
çok değerli başkanım Adil Kırgöz’ü 
tebrik ediyorum. Büyük bir organi-
zasyon. Elinize, emeğinize sağlık” 
açıklamasında bulundu.

‘çürümüŞlüKTen 
KUrTUlAcAĞIZ’

“Bizler hayatı değiştirmek için 
siyaset yapıyoruz” diyen Tunç Soyer, 
“İzmir’de kültür ve sanat politikamızın 
2 aksı var. Birincisi İzmir’i dünyanın 
kültür birikimiyle buluşturmak, ikin-
cisi de binlerce yıllık kadim mirastan 
beslenen kültürümüzü sanatımızı ile-
riye taşımaktır. Bu festival aslında iki 
aksı da gerçekleştiriyor. Hem dünya-
nın birikimini hem de kadim kültürün 
yeni ürünlerini sizlerle buluşturacak. 
Siyaset eğer hayatı değiştirme sa-
natıysa bizler de başka bir dünyanın 

mümkün olduğunu biliyoruz. Bunun 
için siyaset yapıyoruz. Toplumlar da 
aynı doğa gibi kendini iyileştirip, ye-
nileyebiliyor. Tüm bu çürümüşlükten, 
kokuşmuşluktan hep birlikte kurtula-
cağız. Hepinizi sevgi ve saygıyla se-
lamlıyorum” ifadelerini kullandı.

‘KIrgöZ, AZ 
ZAmAnDA BüYüK 
iŞler YAPTI’

CHP Grup Başkan Vekili ve İs-
tanbul Milletvekili Engin Altay, Dikili 
Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün az 
zamanda büyük işler yaptığının altı-
nı çizerek festivali şu şekilde değer-
lendirdi: “Dikili’nin bendeki karşılığı; 
demokrasimize karşı tahrik ve orta-
dan kaldırma girişimi olsa, ilk ateş ve 
özgürlük çığlığı Dikili’den ortaya atılır. 
Bu yönüyle kendinizle ne kadar övün-
seniz azdır. Kültürüyle farklı, doğasıy-
la eşsiz, insanıyla örnek Dikili Festi-
valleri belki de Türkiye’nin en uzun 
festivalleri arasındadır. Dikili’den 
davet aldıktan sonra belediyenin in-
ternet sitesine göz attım. Dikili Bele-
diye Başkanımız sağlam bir abiyi de 
arkasına alarak az zamanda çok bü-
yük işler yapmış. Kendisine partimiz 
adına teşekkür ediyorum. Özellikle 
siteye göz atarken en çok şundan 
etkilendim. ‘İlçemizde okul çağına 
geldiği halde devletin yükümlülüğü-
nü yerine getirmemesinden dolayı 
okula gidememiş çocuk yoktur’ yazısı 
için Başkanımıza helal olsun diyorum. 
Bu yaptığınız yollardan ve her şeyden 
önemlidir. Eğitim sorunlarını çözeme-
miş bir milletin kalkınması, toplumsal 
barışı koruyabilmesi ve adaleti tesis 
etmesi mümkün değildir” dedi.

DemoKrAsi 
çIĞlIĞI 
YüKseliYor 

“Barış, sevgi ve kardeşlik çiçek-
leri İzmir’in dağlarında açtığı gibi Tür-
kiye’nin tamamında açana kadar de-
mokrasi ve hak mücadelemize devam 
edeceğimizi, Dikili’den dosta düşma-
na ilan ediyoruz” diye konuşan Engin 
Altay, “34 yıl önce bu meydanda bur-
juvaziye karşı işçi sınıfının hakları en 
yüksek perdeden seslendirildiği için 
festivalin bir adı da Emek Festiva-
li’dir. Aradan geçen bu kadar zaman-
dan sonra bu meydan ve memlekette 
demokrasi çığlığı yükseliyor. Devleti 
soyan haramilere karşı milletçe tek 
vücut olma çığlığı yükseliyor. ‘Türki-
ye’yi Orta Doğu’da emperyalistlerin 
maşası yapamayacaksınız’ diyen bir 
çığlık buradan yükseliyor. Ülkemizde-
ki hiç kimse, Afganistan’daki kadınla-
rın ve çocukların çığlığına kulaklarını 
tıkamaz ancak sınırlarımızı kevgire 
çevirerek getirilecek ne olduğu belli 
olmayan militanlarla mahallelerimi-
zin, Dikilimizin ve İzmir’imizin huzu-
runun kaçmasına da izin vermeyiz” 
açıklamasında bulundu.

cHP liDerinDen 
TeŞeKKür mesAjI 

Kültür- Sanat Demokrasi ve 
Emek Festivali’ne katılamayan CHP’li 
siyasiler ise etkinliğe mesajlarıyla ka-
tılım gösterdi. CHP Genel Başkanı ve 
İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 
festivalin düzenlenmesinde eme-
ği geçen herkese teşekkür ederek, 
“Sayın Dikili Belediye Başkanımız 
Adil Kırgöz, düzenlediğiniz festiva-
le davetiniz için teşekkür ediyorum. 
Kültür ve turizmin gelişmesine katkı 
sağlayan güzel festivalin düzenlen-
mesinde emeği geçenleri içtenlikle 
selamlıyorum. Bu vesileyle sizlere 
ve festivale katılan tüm 
konuklara sevgilerimi 
saygılarımı sunu-
yorum “dedi.
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natıysa bizler de başka bir dünyanın 
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      dünyaya 
                göstermek

          istiyoruz’

‘İzmir’in
kültür deryasını            



3
5

 |
 İ

Z
 D

e
rg

i

Dikili Kültür Sanat Demokrasi ve Emek Festivali, çok önemli üç ismi bir 
söyleşide buluşturdu. Yoğun bir seyirci katılımının olduğu;  

Nebil Özgentürk moderatörlüğünde gerçekleşen ve Zülfü Livaneli 
ile Tunç Soyer’in konuşmacı olarak katıldığı söyleşide kültürün 

öneminden bahsedildi. Atatürk’ün ‘kültür insanı’ özelliğinin ihmal 
edildiğini anlatan Livaneli, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin ise kültür 
olduğunu hatırlattı. İBB Başkanı Tunç Soyer ise İzmir’de sürdürdükleri 
kültür politikalarını anlattı; “Bizim kültür genimizde hoşgörü, sağduyu 

ve farklılıkların birlikteliği var” dedi.

Dikili Belediyesi tarafından 28-29-30 
Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen; 
spordan sanata, konserlerden panellere 

kadar pek çok etkinliğin yapıldığı Dikili Kültür 
Sanat Demokrasi ve Emek Festivali’nde çok özel 
bir söyleşi gerçekleşti. 75. Yıl Parkı’nda düzenlenen 
ve TELE 1 ekranından canlı yayınlanan söyleşinin 
moderatörlüğünü yazar ve yönetmen Nebil Özgentürk 
yaparken konuklar ise yazar ve sanatçı Zülfü Livaneli 
ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu.

‘HAYATIn KenDisi’
Kültür, sanat ve sporun insan hayatındaki 

önemine değinerek konuşmasına başlayan Tunç 
Soyer, “Festivaller sayesinde nefes alıyoruz. Çünkü 
burada yapılanlar, konuşulanlar hayatın tam da 
kendisidir aslında. Birbirimizle kucaklaşma fırsatı 
bulduğumuz; kültür, sanat ve sporla beslendiğimiz 
festivalleri çok önemsiyorum. Bu değerlerin 
olmadığı bir hayatın renksiz ve tatsız olduğunu 
düşünüyorum. Bizim topraklarımızda binlerce 
yıldır festivaller yapılmış; insanlar dertlerini, 
acılarını ve sevinçlerini paylaşmışlardır. Bugün 
de Dikili Festivali’nde yapılan budur. Ben emeği 
geçen herkesi kutluyorum; bu festivalin sevgi ve 
heyecanla kutlanmasını diliyorum” diye konuştu.
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‘AZ olmADIĞImIZI 
görüYorUZ’ 

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli ise 
festivallerin buluşturucu özelliğin-
den bahsederek, “Dikili’ye gelirken 
birçok anım ve eski dostlarım aklıma 
geldi. Festivallerin ülkemizdeki öne-
mini şu şekilde düşünüyorum; kültür 
toplantılarında, konserlerde, tiyat-
rolarda bir araya geliyoruz. Buradaki 
duygularımız; aydınlık, laik Türki-
ye’yi koruyan ve Atatürk sevgisinde 
birleşmiş insanların az olmadığını 
gösteriyor. Bizleri bir araya getiren 
festivallerin en büyük katkısı budur. 
Kendi köşelerimizde umutsuzluğa 
düşecek bile olsak bu tarz festival-
lere geldiğimizde ‘az değiliz’ diyo-
ruz. Bu yüzden Tunç Soyer’e ile Dikili 
Belediye Başkanı Adil Kırgöz’e ve 
tüm katılanlara teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.
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Nebil Özgentürk - Zülfü Livaneli - Tunç Soyer - Adil Kırgöz



3
7

 |
 İ

Z
 D

e
rg

i

‘Bir ülKe için 
UTAnçTIr!’

Türkiye’nin içinde bulunduğu 
duruma ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan ve toplumda bir tazelenme 
isteğinin olduğunun altını çizen Li-
vaneli, “Hepimiz, ülkemizi çok sevi-
yoruz. Dünya’nın neresine gidersek 
gidelim topraklarımızı özlüyoruz. 
Ancak yıllardan beri ülkede her şey 
iyi mi gidiyor? Elbette hayır! Hat-
ta son zamanlarda oldukça üzücü 
şeyler de meydana geliyor. Örneğin; 
Türkiye’de tiyatro ve kültürün anıt-
sal elçilerinden biri olan Genco 
Erkal’a ‘Cumhurbaşkanı’na haka-
ret’ davası açılıyor. Bu bir ülke için 
utançtır! Daha önce başka sanatçı 
ve aydın dostlarımıza da yapıldı, 
bunların demokratik bir ülkede ya-
pılmaması gerekiyor. Öte yandan 
şunu da görüyorum; Türkiye’de bir 
tazelenme isteği var. Toplum artık 
kavgalardan, kutuplaşmalardan yo-

ruldu. Bazı kişiler 
hâlâ daha 

kutuplaşma ile bir yere varabilecek-
lerini zannediyor ancak bunun tut-
madığını anlamaları lazım. 20 yıldır 
kesin iktidarla yapılamamış şeyleri 
artık yorgun bir iktidar ile hiç ya-
pamazlar. Bu kadar yıldır toplumun 
yüzde 50’si karşınızda, Atatürk 
devrimleri silinmedi ve çağdaş ya-
şamı özleyenler de giderek artıyor” 
diye konuştu.

‘ATATürK’ün Tüm 
mücADelesi 
KülTürDü’

Türkiye Cumhuriyeti’ni ku-
ran Gazi Atatürk’ün kültür insanı 
özelliğine vurgu yapan Zülfü Liva-
neli, “Bizde ikili kültür vardır. Birisi 
saray kültürüdür, diğeri de Ana-
dolu kültürüdür. Burada Mustafa 
Kemal Atatürk sayesinde; yeraltı 

nehri gibi akan bütün kültürümüz 
ortaya çıkmıştır. Atatürk’ün askeri 
deha olduğunu, dış politikayı oya 
gibi işlediğini biliyoruz ama ihmal 
edilen yanı kültür insanı olmasıdır. 
O dönem içerisinde Fransızcayı en 
iyi bilenler arasındadır. Atatürk’ün 
sofraları aslında birer üniversitedir. 
Hepsinde dil ve kültür konuşulur. 
Tüm mücadelesi aslında kültürdü ve 
bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temelinin kültür olduğunu söyle-
miştir. O yüzden kültür festivali 
yapan siyasi başkanlarımız ve lider-
lerimiz bu noktada çok önemlidir. 
Çünkü Türkiye şuanda da bir kültür 
mücadelesi vermektedir; öyle ki 
dünyada doğu ile batı çelişkisinin 
acısını en çok çeken ülkeyiz. Ama 
bizim yolumuzu Orta Doğu’ya çe-
virmeyi kimse başaramaz” açıkla-
masında bulundu.

“Festivaller 
sayesinde nefes 
alıyoruz. Çünkü 
burada yapılanlar, 
konuşulanlar hayatın 
tam da kendisidir aslında. 
Birbirimizle kucaklaşma fırsatı 
bulduğumuz; kültür, sanat ve sporla 
beslendiğimiz festivalleri çok önemsiyorum. 
Bu değerlerin olmadığı bir hayatın renksiz 
ve tatsız olduğunu düşünüyorum.”
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“Üzerinde yaşadığımız 
coğrafyada artık ‘derya 

içinde olup deryayı 
bilmeyen balık misali’ 
yaşamak istemiyoruz. 

Bu kültür deryasını tüm 
dünyaya göstermek 

istiyoruz.”

KülTür eFsAnesi;  
ZülFü livAneli

İBB Başkanı Tunç Soyer ise kültür efsanesi 
olarak tanımladığı Zülfü Livaneli hakkında çarpıcı 
değerlendirmelerde bulundu. Soyer, “İnsanlık tarihinde 
efsane olmuş çok az insan var. Bir de çok azı hayattayken 
efsane oluyor. Bizler ne kadar şanslıyız ki Zülfü Livaneli 
gibi kültür efsanesi ve bilge bir insana, sanatçıya sahibiz. 
Bu anlamda Nebil Özgentürk’ün Zülfü ağabeyle ilgili ha-
zırladığı belgeseli izlerken çok şanslı olduğumu düşün-
düm” diye konuştu.

genlerimiZDe  
KADim Bir KülTür YATIYor

Cennet gibi bir ülkede yaşadığımızı ve asla bugünün 
mevcut yaşam kalitesini hak etmediğimi vurgulayan 
Tunç Soyer, “Siyaseti, başka bir hayatın bu coğrafya-
da mümkün olduğunu bildiğimiz için yapıyoruz. Ülkede 
yıllar içerisinde baskı, darbe, zulüm birçok şey yaşandı. 
Ancak aklımızdan çıkarmamamız gereken bir şey var. 
Binlerce yıldır bu toprakların genlerinde birikmiş öyle-
sine güçlü kadim bir kültür var ki… Bizim genlerimizde 
hoşgörü, sağduyu, farklı kültürlerin birlikteliği ve Mus-
tafa Kemal Atatürk var. Ben işte bu yüzden hayalini kur-
duğumuz o güzel günlerin yaklaştığına çok inanıyorum. 
Çünkü bu milletin tarihine, köklerine ve gençlerine ina-
nıyorum” dedi.
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“Türkiye’de 
bir tazelenme isteği var. 

Toplum artık kavgalardan, kutuplaşmalardan yoruldu. Bazı kişiler hâlâ daha kutuplaşma ile bir yere varabileceklerini zannediyor ancak bunun tutmadığını anlamaları lazım. 20 yıldır kesin iktidarla yapılamamış şeyleri artık yorgun bir iktidar ile hiç 
yapamazlar.”

‘iZmir öncü KenTTir’
İzmir’in Belediye Başkanı olduğu için büyük gurur 

yaşadığını sözlerine ekleyen Tunç Soyer, “Bu önemli 
göreve layık olmak için canla başla çalışmaya devam 
ediyorum. İzmir tüm bu coğrafyanın öncü kentidir. 
İlk matbaadan, ilk atılan gole kadar birçok şeyin ilki 
bu topraklarda gerçekleşmiştir. Bunun nedeni ise İz-
mir’deki biyoçeşitililiğin toplumsal izdüşümüdür. Farklı 
kültürler, diller ve dinler bir arada yüzlerce yıl yaşamış-
lardır. Kısacası İzmir, bu toprakların öncüsü, kuruluşun 
ve kurtuluşun kenti olmuştur. Şimdi demokrasinin 
kalesi olarak; onun erdemlerini sürdürmeye gayret 
eden insanların yaşadığı çok güçlü bir kenttir. Ben de 
naçizane böyle onurlu bir görev yaptığım için çok mut-
luyum” diyerek hislerini paylaştı.

DünYA mirAsInA KATKI 
KoYmAK isTiYorUZ

Kültürün biriktirilmesinin ve gelecek nesillere ak-
tarılmasının öneminden bahseden Başkan Soyer,  “İn-
sanlığı ilerleten dinamo kültürdür. İnsanı diğer canlı-
lardan farklı kılan en büyük özellik kültür biriktirmek 
ve bunu gelecek nesillere aktarmaktır. Bizim İzmir’de 
kültür politikamızın iki ana aksı var; hem arkamızdaki 
kadim kültürün yeni meyveler vermesini hem de dün-
yanın kültür birikimini İzmir’le buluşturmak istiyoruz. 
Bunun için kentte yaptığımız çalışmalar var. Birincisi 
Kemeraltı’nı İzmir için bir kaldıraç olarak kullanmak is-
tiyoruz. Kemeraltı dünyanın en büyük ve eski açık hava 
alışveriş merkezidir. Sadece bu unvan bile onun dünya 
markası olması için yeterlidir. Burası binlerce yıldır ya-
şıyor. Bunun için 200 milyonluk yatırımla tüm altya-
pısını değiştirerek olağanüstü bir yenilenme çalışması 
yapıyoruz. Ayrıca Kadifekale’de 20 bin oturma kapa-

siteli bir Amfi Tiyatro keşfettik. Şuanda arkeologlar 
çalışıyor. Burayı Cumhuriyet’in 100’üncü yılına 

yetiştirmeyi hedefliyoruz. O akşam da Amfi Ti-
yatro’nun açılışını Zülfü Livaneli’nin konseriyle 

yapalım diyoruz” açıklamasında bulundu.

Ayrıca; Kemeraltı, Birgi, Ceneviz Kaleleri 
ve Gediz Deltası’nı UNESCO Dünya Mirası 
Listesine almak için girişime başladıkları-
nı da söyleyen Tunç Soyer, “Bunların hepsi 
insanlık hazinesidir. Üzerinde yaşadığımız 
coğrafyada artık ‘derya içinde olup deryayı 

bilmeyen balık misali’ yaşamak istemiyoruz. 
Bu deryayı tüm dünyaya göstermek istiyoruz” 

sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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Sesimizde 
isYAn var

“Beni Selda Bağcan yapan asıl şey en başta sesimdir, 
sonrasında ise yürek, haykırış ve isyan diyebilirim. 

Sesimde bir isyan var. Diyelim ki bugün bize daha uygun 
bir iktidar yönetime geçti; biz onların da yanlışlarına 

muhalefet edeceğiz.”
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Dikili Belediyesi’nin düzenlediği Kültür Sanat Demokrasi ve Emek Festivali’nin en önemli 
konuklarından biri, Türkiye’de protest müzik denince akla gelen ilk isimlerden olan sanatçı 
Selda Bağcan oldu. Bağcan, festivalin ilk gününde Dikili 75. Yıl Parkı’nda yapılan ve Halk 

TV’de canlı yayınlanan Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programına konuk oldu. Aynı günün akşamı 
ise yönetmenliğini Nebil Özgentürk’ün yaptığı ‘Direnç Dolu Bir Müzik Yolculuğu: Selda’ isimli belgesel 
ile festivale katılanlara Bağcan’ın müzik yaşamı anlatıldı. Bunun ardından ise coşkulu bir kalabalığın 
katılımıyla gerçekleşen Selda Bağcan konseri, Dikili’de unutulmayacak bir güne sahne oldu.
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“Sanat, barış, demokrasi gerçekten iyileştirir.  
Özellikle son 30 yıl içerisinde sanatın ulaşmadığı sokaklar çok arttı.  

Şiddet ve kabalıklara bunların neden olduğunu düşünüyorum.”
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Ünlü sanatçı Selda Bağcan, Halk TV’deki 
programda müzik yaşamına ilişkin bazı anek-
dotlar paylaştı. 1971 yılında iki 45’lik plakla ilk 
çıkışını yaptığını söyleyen Bağcan, ilk plakta ‘Kâ-
tip Arzuhalim Yaz Yâre Böyle’ ve arka yüzünde 
‘Mahpushane İçinde Mermerden Direk’ türküleri 
olduğunu; ikinci plakta ise ‘Tatlı Dillim’ ve ‘Mah-
pushanelere Güneş Doğmuyordu’ türkülerinin 
olduğunu ifade etti.

‘sesimDe Bir isYAn vAr’
“Beni Selda Bağcan yapan asıl şey en başta 

sesimdir, sonrasında ise yürek, haykırış ve isyan 
diyebilirim. Sesimde bir isyan var” diye konuşan 
Bağcan, “Biz ezeli, ebedi muhalifiz. Diyelim ki 
bugün bize daha uygun bir iktidar yönetime geç-
ti; biz onların da yanlışlarına muhalefet edeceğiz. 
Bizi ister istemez dinleyecekler. Çünkü aslında 
sanatçının işi bu” açıklamasında bulundu.

‘livAneli HocAmDIr’
Zülfü Livaneli’nin bağlama hocası olduğunu 

da anlatan Bağcan, 1980’de birlikte çıktıkları Batı 
Avrupa turnesi anılarını şu şekilde anlattı: “1977 
yılında Arif Sağ’ın bana getirdiği Aşık Mahsuni 
Şerif’ten ‘Yuh Yuh’ adlı türküm moda oldu. Ben 
de o yıllarda bağlama çalmayı bilmiyorum. Daha 
sonra Arif Sağ’dan bağlama çalmayı öğrendim. 
1980 yılında da turneye çıktığımızda bilmediğim 
pozisyonlar vardı. Zülfü Livaneli, çalışmalarda 
bağlama düzeni pozisyonunu gösterdiğinde, er-
tesi hafta bu düzenle beste yaparak eksiklerimi 
giderdim. Kendisi benim hocam ve ona şükran 
borçluyum” diye konuştu.

DeniZ geZmiŞ’in  
niŞAnlIsI ilAn eDilDim

Bağcan ayrıca, 1971’deki 12 Mart Muhtırasının ardın-
dan idama mahkûm edilen devrimci Deniz Gezmiş’le ilgili 
şu ilginç anıyı paylaştı: “1971 yılında Deniz Gezmiş, Hüseyin 
İnan ve Yusuf Aslan hapishanedeyken şarkılarım çıktı. Kendi-
leri içerideyken bestelerimi duydular. 1972 yılında da katle-
dildiler. Hiç tanışmadım ve nedense ‘Mapushanelere Güneş 
Doğmuyor’ şarkısını söylediğimde Deniz Gezmiş’e söyledim 
zannedilerek halk tarafından nişanlısı ilan edildim” dedi. 

‘sAnAT iYileŞTirir’
Programda Nebil Özgentürk’ün yönetmenliğinde ger-

çekleşen ve Cumhuriyet’in ilk gününden bugüne toplumsal 
yaşantıya etki eden kadınların konu alındığı ‘Kadınımızın 
Hatıra Defteri’ isimli belgeselde Selda Bağcan’ın da yaşam 
öyküsü seyircilere aktarıldı. Özgentürk, “Sanat, barış, de-
mokrasi gerçekten iyileştirir. Özellikle son 30 yıl içerisinde 
sanatın ulaşmadığı sokaklar çok arttı. Şiddet ve kabalıklara 
bunların neden olduğunu düşünüyorum. Liselerde sanat in-
sanlarının kitaplarının okutulduğu yıllar gelip geçiyor. Oysaki 
sanatın iyileştirici gücünü okullardan başlatmalıyız. Ülkemiz 
bugünkü dönemi hak etmiyor. Neşet Ertaş türküsü dinle-
meden, Âşık Veysel sözleri işitmeden, Selda Bağcan şarkı-
larındaki direnç dolu sözleri dinlemeden yıllar gelip geçiyor” 
diyerek sanatın önemini vurguladı.

‘müTevAZI Bir KADIn’
Bağcan’ın hep onurlu ve istikrarlı şekilde ülkenin değerli 

müzik insanlarının ve şairlerinin eserlerini yorumladığını ak-
taran Özgentürk, Bağcan’ı “Dünyanın en mütevazı halk ka-
dını” diye tanımlayarak “Aynı çağda yaşadığımız için gurur 
duymalıyız” ifadelerini kullandı.
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Toplumun direncini 
yazan gazeteciler 
hiç bitmeyecek

“Biz gazetecilerin üzerine düşen şey toplumun direncini televizyon 
ve gazetelere yazmaktır. Bunları yazan gazeteciler her dönem vardı. 

AKP iktidarı döneminde bizler görevimizi yaptık ve yapmaya da devam 
edeceğiz. Memlekette aydınlığa, demokrasiye ve devrime inananlar 

hiçbir zaman için bitmeyecektir. Buna inanıyorum”
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“Kriz dönemleri halkın haber  
hakkına sahip çıktığı dönemlerdir. Salgın 
sürecinde de insanlar daha fazla haber 
izlemeye başladı ve ana akıma yöneldi. Burada 
aradığını bulamayanlar ise alternatif medyaya 
yöneldi. Bugün iktidarın tüm baskı mekanizmalarına 
rağmen güçlü bir alternatif medya görüyoruz ve bu güç de 
halkın haber alma hakkına sahip çıkmasından gelmektedir.”

Dikili Belediyesi’nin düzenle-
diği Kültür Sanat Demok-
rasi ve Emek Festivali’nin 

en önemli panel başlıklarından birisi 
de şüphesiz ‘Baskı Döneminde Basın’ 
oldu. TV Programcısı ve Yazar İrfan 
Değirmenci ile Gazeteci Sibel Hürtaş’ın 
konuk olduğu panelin moderatörlüğü-
nü gazeteci Yaşar Aydın yaptı. Panelde; 
demokrasilerin vazgeçilmezi olan, in-
sanlara ekmek ve su kadar gerekli olan 
basının Türkiye’de geldiği son noktaya 
dikkat çekildi. Panel konuşmacıları, 
medyaya dair kötümser bir tablo çiz-
seler bile gelecek için umutlu konuştu.

‘ANA AKIMIN TEK 
SAHİBİ İKTİDAR!’

Gazeteci Sibel Hürtaş, Türki-
ye’de basın sektörünün ve çalışan-
larının yaşadığı baskıları anlatarak 
sözlerine başladı. 1990’lı yıllarda-
ki ana akım medyayı hatırlatan ve 
o dönemki medya sahiplerinin de 
iktidarla beraber olduğunu akta-
ran Hürtaş, ancak bugün ana akım 
medyanın tek sahibinin siyasi ikti-
dar olduğunu vurguladı. Bu duruma 
adım adım gelindiğini söyleyen ve 
ana akım medyanın el değiştirme 
süreciyle ilgili bazı örnekleri payla-
şan Hürtaş, “2000’li yıllarda AKP’nin 
iktidara gelmesiyle medya alanında 
Sabah ve ATV grubuna el konuldu 
ve ardından ihaleyle satıldı. O ihale-
ye ilginç bir şekilde tek firma katıldı. 
Firma da Recep Tayyip Erdoğan’ın 
damadı Berat Albayrak’a aitti. Bu 
medyadaki ilk satıştı. Son olarak ise 
Doğan Medya Grubu’nun Demirö-

ren’e satılmasını yaşadık” diye ko-
nuştu.

BASKI DÖNEMLERİ 
ALTERNATİFİ YARATIR

Ana akım medyadaki bu deği-
şimlerle birlikte, muhalif ve alterna-
tif medyanın güçlenmeye başlaya-
rak dönüştüğünü ifade eden Hürtaş, 
alternatif medyada altın çağın 2013 
Gezi Olayları’yla birlikte yaşadığını 
vurguladı. Baskı dönemlerinde se-
sini duyuramayan insanların kendi 
medyalarını bir şekilde yaratmaya 
başladığını söyleyen Hürtaş, “Ancak 
burada da siyasi iktidarın kurum-
sal anlamda engellemeleriyle kar-
şılaştık. İlk önce basın kartlarımız 
iptal edildi ve akreditasyon sistemi 
getirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı kurulduktan sonra basın 
kartlarının rengini değiştirme kararı 
alındı. Tüm sarı basın kartları iptal 
edildi. Muhalif medyadaki bine yakın 
gazeteci rengi turkuaza dönen ba-
sın kartlarını alamadı. Basın kartının 
şuan önemi de çok başka bir hale 

büründü. Bugün sokakta herhangi 
bir haberi izlediğinizde sizlere basın 
kartınızı soruyorlar. Kartınız yokken 
çekim yaparsanız da telefondan ha-
bere ilişkin görüntüleri siliyorlar. Bu 
durum da medyaya baskı açısından 
büyük bir sıkıntı” dedi.

HALK, HABER ALMA 
HAKKINI KORUYOR

Yaşanan olumsuzluklara rağ-
men muhalif medyanın günümüzde 
oldukça güçlü olduğunun altını çizen 
Hürtaş, “Muhalif medyanın güçlü 
dayanışmasını özellikle pandemi 
döneminde hissettik. Kriz dönem-
leri halkın haber hakkına sahip çık-
tığı dönemlerdir. Salgın sürecinde de 
insanlar daha fazla haber izlemeye 
başladı ve ana akıma yöneldi. Bura-
da aradığını bulamayanlar, alternatif 
medyaya yöneldi. Bugün iktidarın 
tüm baskı mekanizmalarına rağmen 
güçlü bir alternatif medya görüyo-
ruz ve bu güç de halkın haber alma 
hakkına sahip çıkmasından gelmek-
tedir” açıklamasında bulundu.
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‘DOĞRU BİLDİĞİMİZİ 
SÖYLEMEYE DEVAM’

TV Programcısı-Yazar İrfan 
Değirmenci ise meslek hayatın-
da karşılaştığı baskılar ve dene-
yimlerinden şu şekilde bahsetti: 
“Öncelikle vatandaşımız ‘ana 
akımda çalışırken muhalif de-
ğildin de, kovulunca mı muhalif 
oldun’ diyebilir. Öz savunmamı 
önden yapmak isterim. 7 yıl bo-
yunca Kanal D’de çalıştım. 2013 
Haziranı’nda yaşanan Gezi Olay-
ları ile birlikte devlet eliyle cinayet 
işlenebileceğini öğrendiğim gün-
den beri tavrım budur. O günler-
de haber sunarken tüm sansür 
mekanizmalarına rağmen Berkin 
Elvan’dan Ali İsmail Korkmaz’a 
kadar tüm gençlerden canlı ya-
yında bahsettim. Dolayısıyla içim 
çok rahat. 2010 yılından kovul-
duğum 2017 yılına kadar Kanal 
D’deki her yayınım rahatsızlık 
yarattı. 7 yıl sonunda da kovul-
dum ve hâlâ tazminat davam de-
vam ediyor. Kovulduğum günün 
ertesi gününde ne yapacağımı 
bilmiyordum. Böyle bir zaman-
da Birgün Gazetesi bana kapısını 

açtı ve elektrik, su faturamı köşe 
yazıları yazarak ödemiş oldum. 
Sonrasında da insan bir şekilde 
hayatta kalıyor. 2019 yılında da 
Halk Tv’den aldığım teklifle ana 
haber sunmaya başladım. Özetle 
hayatımızın bazen altı üstünden 
daha iyidir. Hayatımız alt üst olur 
düşüncesinden çok, doğru bildi-
ğimizi söylemeye devam etmeli-
yiz. Yeni bir hikaye yazmalı, yeni 
bir yol açmalı ya da bulmalıyız.”

‘BÖYLE BİR DÖNEMİ 
BASIN HİÇ GÖRMEDİ’

Türkiye’nin hiçbir dönemin-
de gazetecilerin özgür olmadığını 
belirterek sözlerine başlayan Ya-
şar Aydın da, “Abdi İpekçi ve Uğur 
Mumcu’nun öldürüldüğü bir ül-
kede yaşıyoruz. Baskı, şiddet ve 
gözdağı her zaman vardı. Ancak 
sahiplik ve baskı hiçbir dönem 
AKP iktidarı sürecindeki kadar 
olmadı. Televizyonların ve gazete 
dağıtımcılarının yüzde 85’i şuan-
da saray ve yakınlarına aittir. Bu 
Cumhuriyet tarihi boyunca rast-
lanılmış, yaşanmış bir olay değil-
dir” dedi. 

“İlk önce basın 
kartlarımız 
iptal edildi 
ve akreditasyon 
sistemi getirildi. 
Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı kurulduktan sonra basın 
kartlarının rengini değiştirme kararı 
alındı. Tüm sarı basın kartları iptal 
edildi. Muhalif medyadaki bine yakın 
gazeteci rengi turkuaza dönen basın 
kartlarını alamadı.”
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‘DEVRİME İNANANLAR ASLA BİTMEYECEK’
Aydın, sadece medya alanında değil, tüm politik alanlarda, kadın 

ve gençlik hareketleriyle iyi direnildiğinin altını çizerek, “Orta Doğu’nun 
göbeğinde, Siyasal İslam ile 20 yıldır yönetilen bir ülkede hâlâ umut ve 
direniş varsa; bunların ilk seçimde gideceklerini biliyoruz. Biz gazete-
cilerin üzerine düşen şey toplumun direncini televizyon ve gazetele-
re yazmaktır. Bunları yazan gazeteciler her dönem vardı. AKP iktidarı 
döneminde bizler görevimizi yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. 
Memlekette aydınlığa, demokrasiye ve devrime inananlar hiçbir za-
man için bitmeyecektir. Buna inanıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

“Abdi İpekçi ve Uğur Mumcu’nun 
öldürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz. 
Baskı, şiddet ve gözdağı her zaman 

vardı. Ancak sahiplik ve baskı hiçbir 
dönem AKP iktidarı sürecindeki 

kadar olmadı.”

 İr
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Yaşar Aydın
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ümitsizliğe yer yok; 
şimdi kaybolan yılları 

telafi  etme zamanı
“20 seneyi AKP iktidarıyla birlikte geride bıraktık. Bu kaybolan yılları, 

yaşadıklarımızdan dersler alabilmek ve yeni bir başlangıç yapabilmek 
için değerli bir deneyim olarak görüyorum. Elbette ülke şartlarının 
getirdiği son nokta özellikle gençler açısından çok ümit verici değil 

ama yolculuğun sonunda ışık var düşüncesindeyim. Ümitsiz olma gibi 
bir durumumuz asla olamaz.”

Birbirinden farklı etkinliklerin yapıldığı Dikili 
Kültür Sanat Demokrasi ve Emek Festiva-
li’nde ‘Türkiye’nin Kayıp Yılları’ da konuşuldu. 

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Gamze 
Taşcıer, Gazeteci-TV Programcısı Özlem Gürses ve Yazar 
Murat Ağırel’in katıldığı panelde AKP iktidarı ile birlikte 
Türkiye’nin hem sosyal hem de siyasal anlamda yaşadığı 

değişimler ele alındı. Gazeteci Özlem Gürses, kayıp yıl-
lardan dersler çıkarılmasını, geleceğin buna göre tasar-
lanması gerektiğini ifade ederken, gazeteci Murat Ağırel 
ise kayıp yıllara alışılmadığını, korku politikalarına teslim 
olunmadığını vurguladı. CHP’li Gamze Taşcıer de özellikle 
kadınların AKP döneminde yaşadığı hak kayıplarına dik-
kat çekti ve “Cumhuriyet’e borcumuz var” mesajı verdi.
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‘çAĞI YAKAlAmAK 
ZorUnDAYIZ’

Türkiye’nin içinde bulunduğu bu 
zor durumdan başarıyla çıkacağını 
vurgulayan Özlem Gürses, “Yıkıcı bir 
çağın eşiğindeyiz. Dünya değişiyor 
ve değişmek zorunda. Çünkü vahşi 
kapitalizmin bizleri getireceği yer 
burasıydı. Türkiye Cumhuriyeti olarak 
bu eşikte ıskalarsak gençlerimize 
vereceğimiz bir umut olmayacak. 
Çağı yakalamak zorundayız. 
Muasır medeniyetçiyim ve çağ neyi 
gerektiriyorsa onun peşinden gitmek 
gerektiğini düşünüyorum. Bunların 
yanında tanık olduğumuz müthiş 
devrimler de var; teknolojide, bilimde, 
kadın ve gençlik hareketlerinde 
heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. 

Ancak bunların dışında biz 
öylesine baskı altındayız ki 
çok başka dertlerimiz var. 
Her sabah uyandığımızda 
ayın sonu nasıl gelecek diye 
düşünüyoruz. Hepimizin bir 
sürü günlük sıkıntıları var. 
Ancak en sonunda Türkiye’nin 
başaracağını düşünüyorum. 
Bu ülkede Cumhuriyet 
devrimi başarılmıştır. 
Günümüzde gelir adaletinde, 
refahın bölüşülmesinde, 
eğitimin Anadolu’ya 
yayılması gibi alanlarda 
hala eksiklerimiz var. Ancak 
bunları tamamlamak 
için de irademiz ve 
isteğimiz var” dedi.

‘ümiTsiZ 
olAmAYIZ’

Türkiye’nin 20 yıllık AKP iktidarı 
sürecinde yaşanılan olayları değerli 
bir deneyim olarak gördüğünü 
söyleyen gazeteci Özlem Gürses, 
“20 seneyi AKP iktidarıyla birlikte 
geride bıraktık. Panelin konusundaki 
başlık ‘Kaybolan Yıllar’ olarak atılmış 
ancak bu süreçte yaşadıklarımızdan 
dersler alabilmenin yeni bir 
başlangıç için değerli birer deneyim 
olduğunu düşünüyorum. Elbette 
ülke şartlarının getirdiği son nokta 
özellikle gençler açısından çok ümit 
verici değil ama yolculuğun sonunda 
ışık var düşüncesindeyim. Ümitsiz 
olma gibi bir durumumuz asla 
olamaz” diye konuştu.

gamze 
Taşcıer

murat 
Ağırel

özlem 
gürses
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kaDınlar 
AKP’Yle neleri 
KAYBeTTi?

Türkiye’nin her alanda kayıplar 
yaşadığı yıllardan geçtiğini söyleyerek 
sözlerine başlayan CHP Ankara Mil-
letvekili ve Parti Meclis Üyesi Gamze 
Taşcıer, süreci kadınlar açısından şu 
şekilde değerlendirdi: “Türkiye’nin ka-
yıp yıllarını konuşuyoruz. Bu ne anla-
ma geliyor derseniz; ekonomide, ada-
lette, eğitimde, dış politikada kaybolan 
yıllardan geçiyoruz demektir. Özellikle 
kadınların birçok kazanım elde ettiği 
Cumhuriyet dönemlerinden, kadın ve 
erkeğin eşit olup olmadığının tartışıldı-
ğı döneme geldik. Her gün giderek ar-
tan kadın cinayetleri ve şiddet varken; 
diğer taraftan da bunları yapanların 
neredeyse ödüllendirildiği bir dönem-
den geçiyoruz. 19 yıllık AKP iktidarının 
2010-2011 yıllarını ayrı tutmak istiyo-
rum. Çünkü bugüne kadar kazanılmış 
en önemli haklardan biri olan İstanbul 
Sözleşmesi’nin imzalandığı yıllardı. Bu 
sözleşme gerçekten Cumhuriyet’e ya-
kışır bir kazanımdı. Ancak AKP iktidarı 
bu sözleşmeyi kadınları korumak için 
yapmadı. İlk defa faili olduğu bir ko-
nuyla ilgili cezalandırıldığı için göster-
melik bir karar aldı. 10 yıl önce şenlikle 
kutlanan bu haktan bugün maalesef 
geri adım atmış olduk. Yine kadınla-
rın nafaka hakkının tartışıldığı, küçük 
yaştaki kız çocuklarının evlendirilme-
ye zorlandığı bir süreçten geçiyoruz. 
Kadınların haklarının kazanımı konu-
sunda mücadele veren Atatürk gibi bir 
liderimiz varken, bu noktaya gelmek 
oldukça üzücü. Ama şartlar ne kadar 
kötü olursa olsun, biz umudumuzu 
kaybetmedik. Çünkü bizim birinci va-
zifemiz ülkenin bağımsızlığını ve Cum-
huriyet’i korumaktır. Bizler bu vazifeyi 
her ortamda ve koşulda ifa etmeye 

devam edeceğiz. Bu ül-
kede kadın ve erkek eşit 

haklara sahip olana 
kadar mücadele-

yi hep birlikte 
s ü r d ü r e -

ceğiz.”

‘cUmHUriYeTe 
BorcUm vAr’

Cumhuriyet’e olan borcunu 
ödeyebilmek için çalıştığını, çün-
kü 35 yaşında milletvekili oldu-
ğunu vurgulayan CHP’li Taşcıer, 
“Bütün haklarımı bana Cum-
huriyet’in verdiğini biliyorum. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün yüz-
yıl önce kadınlara verdiği seçme 
ve seçilme hakkından yararlanan 
biri olduğumu hiç unutmuyorum. 
Cumhuriyet ve Atatürk sayesin-
de eşit yurttaş olabilmiş biriyim. 
Bugün amacım da Cumhuriyet’e 
olan borcumu ödeyebilmektir. En 
önemlisi de kız çocuklarının çok 
daha iyi koşullarda ve gelecek 
kaygısı yaşamadan özgür şekil-
de yaşayacağı bir Türkiye hayali-
ni devam ettirmek istiyorum.  Bir 
kadın ve anne olarak bu ülkeye 
borcum var. Bunu ödemek için 
de mücadeleye devam edece-
ğim” açıklamasında bulundu.

‘kaDınlar 
siYAseTTe 
en ÖnDe 
olmAlIlAr’

Taşçıer, ayrıca kadınların 
siyaset içerisinde yer alması-
nın öneminden de bahsederek 
kariyerinde dönüm noktası olan 
anısından şu şekilde bahset-
ti: “2011 yılında Ankara birinci 
bölgeden Milletvekili adayıydım. 
Seçim için Ankara’nın bir ilçesine 
gece vaktinde kahve ziyaretine 
gittik. Grup içerisindeki tek ka-
dın bendim ve orada otururken 
yaşlı bir amca ‘kızım bu saatte 
ne işin var. Kocan kızmıyor mu’ 
diye sordu. İşte benim için dö-
nüm noktası burasıydı. Kendime 
ya geleneklerimize göre kadının 
gece evinden olması lazım diye-
cektim ya da her eşit birey gibi 
kadınların da siyasette mücade-
lenin en önünde olması gerek-
tiğini düşünerek yoluma devam 
edecektim. Ben ikinci yolu tercih 
ettim.”

‘KAYBeTmeYe 
AlIŞmAYAcAĞIZ’

AKP iktidarı döneminde insanla-
rın sadece yıllarını değil, kendilerine 
ait değerlerini de kaybettiğini söyle-
yen gazeteci ve yazar Murat Ağırel ise 
“AKP, iktidar olduğu süre zarfında kay-
bettiklerimize alışmamızı istedi. Ancak 
biz bunları ne unutacağız ne de alışa-
cağız. Bizlere dayatmaya çalıştıkları 
korku politikalarına teslim olmayaca-
ğız. Cezaevine girerken herkese ‘kork-
mayın, susmayın ve alışmayın’ diyerek 
seslendim. Bunları söylememin asıl 
nedeni; kendimi profesyonel sanık ola-
rak nitelendirmemdir. 2008 yılından 
bu yana yüzlerce davada yargılandım 
ve içerisinde Ergenekon kumpası da 
var. Şuanda da 26 davam ile birlikte 
183 yıl cezam isteniyor. Bana açılan 
bu davalar şahsıma açılmış değildir. 
Bu davalar; halkın yapılan hırsızlıkları, 
yağmayı, yolsuzlukları bilmemesi için 
korkutma girişimi olarak açılıyor. Ben 
kalemimi namus bilerek bu sorumlu-
luğu omuzlarımda taşıyorum. 10 yılla 
da yargılasalar, 100 yılla da yargılasa-
lar ben kalemimin namusunu satmam, 
yazarak anlatırım” ifadelerini kullandı.

‘cUmHUriYeTimiZ 
irFAnlA KUrUlDU’

Ülkede yaşanan tüm olumsuz-
luklara rağmen aydınlık yarınların çok 
yakın olduğunun da altını çizen Ağırel, 
bugünleri Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın 
neden yapıldığını, neyin amaçlandı-
ğını anlama ve anlatma dönemi ola-
rak tanımladı. Devleti devlet, orduyu 
ordu, halkı halk, devrimi devrim ya-
pan görkemli Kurtuluş Savaşı’nın kü-
çümsenmeye, bunun yerine alternatif 
sözde bir tarih yaratılmaya çalışıldığı-
nı aktaran Ağırel, “Cumhuriyet ne otel 
odalarında, ne binlerce odalı sarayda 
ne de tarikat şeyhlerinin dizinin di-
binde kurulmadı. Cumhuriyet bizzat 
Sakarya’da, Dumlupınar’da, Afyon’da 
emperyalistler ve işbirlikçilerine karşı 
göğüs göğse savaşarak, kan ve irfanla 
kuruldu. Bu anlamda eminim ki aydın-
lık yarınlar çok yakındır. Yeter ki bizi biz 
yapan şeylere sarılarak aydınlığa birer 
meşale gibi yürümeye devam edelim” 
diye konuştu.
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Yoksul halkları 
ötekileştirerek 

bir yere varamayız!

“Kadın haklarına, 
özgürlüklere ve sanata en 
büyük düşmanlığı yapmış 

Siyasal İslamcıların 
talan, yalan ve 

adaletsizliğini bitirmenin 
yolu önce onurlarımızı 

birleştirmekten geçiyor. 
Yoksul Suriyeli 

kardeşlerimize 
karşı düşmanlık 

yaparak bir yere 
varamayız. Çünkü 

kafa kesenler ve eli 
silah taşıyanlar koruma 

altındalardır.”
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Pınar Türenç

Erol Mütercimler

Orhan Aydın

Bedri Baykam

TAnImI DoĞrU  
YAPmAK gereKir

Mülteci kavramının siyaset bilimi açısından 
tanımını yaparak sözlerine başlayan Erol Müter-
cimler, “Ülkemizdeki Afgan ve Suriyeliler mülteci 
mi, sığınmacı mı yoksa göçmen mi? Buna karar 
vermemiz gerekiyor. Özellikle kamuoyunda ya-
pılan tartışmalarda herkes çeşitli tanımlamalar 
yapıyor. Siyaset biliminin bu kavramları tanım-
lama biçiminden başlamak istiyorum. Siyaset 
bilimi ‘mülteci’ kavramını; ırkı, dini, dili, ideolojisi 
gibi belirli bir nedenden dolayı zulme uğramış 
ve ötekileştirilmiş kişilerin haklı ya da haksız 
şekilde duydukları endişe sonucunda vatandaşı 
olduğu ülkeden başka bir ülkeye giderek tekrar 
geri dönmeyi istememek koşuluyla yerleşmesi 
olarak tanımlıyor. Ancak mültecilerin uluslara-
rası hukuk tarafından korunması gerekmektedir. 
Sığınmacı kavramıysa; mülteci başvurusu kara-
ra bağlanmayan ve uluslararası koruma arayan 
ancak resmi olarak tanınmamış kişileri kapsıyor. 
Göçmen kavramı konusunda ise siyaset bilimci-
lerinin bugüne kadar üzerinde hem fikir oldukları 
bir tanım yoktur. Esnek bir tanım yapmak gere-
kirse; göçmen, maddi ve manevi olarak yaşam 
koşullarını iyileştirmek amacıyla başka bölgeye 
yerleşen kişilere denir. Göç planlı ya da plansız 
olur. Planlı göçe örnek olarak 1961 yılında başta 
Almanya olmak üzere Avrupa’nın diğer kentleri-
ne giden işçilerimizi verebiliriz. Peki Türkiye’deki 
meseleyi kavramlarla karmaşık hale getiren du-
rum nedir? Türkiye mülteciler hukuki durumuna 
dair 1961 yılında Cenevre Sözleşmesi’ne onay 
vermiştir. İlgili protokolü imzalamış olsa da; coğ-
rafi sınırlama ilkesini sürdürmeyi tercih etmiştir. 
Karışıklığın nedeni budur. Düzenlenmenin yapıl-
dığı dönemde Türkiye transit bir ülke olarak ken-
disini ifade etmiştir. Bunun anlamı da Avrupa’ya 
geçmek isteyenler Türkiye’yi köprü olarak kulla-
nıyorlardı ve kimseleri mülteci sıfatıyla tanımak 
istemiyordu. Ancak ilerleyen süreç içerisinde 
Avrupa, sınırlarını kapatınca, Türkiye köprü ol-
maktan çıkarak bu insanlar için kalıcı ülke haline 
dönüştü” açıklamalarını yaptı.

Dikili Belediyesi’nin düzenlediği Kültür Sanat De-
mokrasi ve Emek Festivali’nde göçün kültürel ve 
sosyal etkileri de konuşuldu. Panelin moderatörlü-

ğünü CHP Kültür, Sanat ve Turizm Başdanışmanı İsmet Orhan 
yaparken konuklar ise akademisyen ve strateji uzmanı Erol 
Mütercimler, ressam ve siyasetçi Bedri Baykam, Basın Konse-
yi Başkanı Pınar Türenç ile tiyatro sanatçısı Orhan Aydın oldu. 
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HUKUKi sTATüleri YoK
Türkiye’de konuya dair mevzuatın da olduğunu 

söyleyen Mütercimler, “Yabancılar ve Uluslararası Ko-
ruma Kanunu’na göre Türkiye, Avrupa’dan gelip gel-
memelerine göre ayrım yaparak Avrupa’da meydana 
gelen olaylar nedeniyle Türkiye’ye gelen mültecilerin 
dışındakileri üçüncü bir ülkeye yerleştirilene kadar 
‘şartlı mülteci’ olarak kabul ediliyor. Ayrıca 2014 yı-
lında yabancıların geçici koruma yönetmeliği de çı-
kartılmıştı. Buna göre acil ve geçici koruma amacıyla 
bireysel değil de kitlesel olarak sınırlarımıza giren ya-
bancılara geçici koruma statüsü tanınıyor. Bu karar, 
daha öncesinde alınan kararlardan çok başka. Buna 
göre Türkiye’de ne Suriyeliler ne de Afganlar mülteci 
değildir. Suriyeliler geçici koruma statüsündedir ancak 
Afganlar buna da dahil değildir. İşin en kötü yanıysa 

Afganların hukuki statüsü de yoktur. Yani Afganlar ül-
kemizde bir suç işlediklerinde bir şey yapamayacaksı-
nız” diye konuştu.

‘DemogrAFiK 
YAPI BoZUlUYor!’

Suriye ve Afganistan’dan gelenlerin ilerleyen dö-
nemlerde büyük problemlere neden olacağını söyle-
yen Mütercimler, “Türkiye içerisinde siyasal iktidar ve 
yancıları, çeşitli çıkar beklentileri doğrultusunda Afgan 
ve Suriyelilerin varlığını savunacaktır. Ancak sosyal 
açıdan bakarsak Türkiye’nin demografik yapısı bozu-
lacaktır. 20 yıl sonra Suriyelilerin sayısı 15 milyonu 
aşacak. Ekonomik anlamda işçiler arasında kaos orta-
ya çıkacak” ifadelerini kullandı.

“Türk halkının yaşadığı ağır sorunlar 
var. İşsizlik, adalet, eğitim ve demokrasi 

sorunlarını aşamamış durumdayız ancak 
milyonlarca Suriyeli ve Afgan’ı da ölüme 

terk ederek yok sayacak bir ülke de 
değiliz. Önümüzdeki süreçte büyük 

ikilemler çıkacaktır. Bunların hepsi iç 
siyasetimize dokunacak sorunlardır”

“Evinizin üzerine bombalar yağsa, doğanız, kültürel varlıklarınız talan edilse ve size 
sahip çıkacak bir devlet yoksa kaçacak yer ararsınız. Canınızı, çocuklarınızı kurtarırsınız. 
Göçmen dediğimiz yurttaşlar Suriye’nin yoksullarıdır. Suriye’deki halkın ve coğrafyası için 

savaşanların kafasını kesenler İstanbul’daki lüks otellerdedir. Ancak o coğrafyadan 
buraya gelen yoksulları ötekileştirerek bir yere varamayacağımız açıktır.”
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iç siYAseTe DoKUnAcAK
Ressam ve siyasetçi Bedri Baykam, Türkiye’de 

yaşanan göç sorununun ilerleyen zamanda büyük 
ikilemler yaratacağını belirterek, “Göç dünya tari-
hinin bir parçasıdır. Orta Asya, Amerika, Avustralya 
büyük göç çalkantıları içerisinde oluşmuş kıtalardır. 
Avrupa’da 20. yüzyılda özellikle Almanya, İtalya ve 
Fransa ucuz emek ithali yapmak için göçlere ken-
disini açmıştır. Göçlerle birlikte dünyanın her yerin-
de kendisine benzemeyen, sonradan gelen kişilere 
karşı tepki oluşur. Türkler bu anlamda misafirper-
verdir. Ancak bunların dışında Türk halkının yaşa-
dığı ağır sorunlar var. İşsizlik, adalet, eğitim ve de-
mokrasi sorunlarını aşamamış durumdayız ancak 
milyonlarca Suriyeli ve Afgan’ı da ölüme terk ede-
rek yok sayacak bir ülke de değiliz. Önümüzdeki 
süreçte büyük ikilemler çıkacaktır. Buradaki terör 
örgütlerinin ülkeye sızmasını nasıl engelleyeceğiz? 
Türkiye Cumhuriyet’i halkının tarihsel bütünlüğü 
ve kimliğini zedeleyecek şekilde nasıl bir bozguna 
uğrama ihtimali olacak? Bir siyasi parti sığınmacı 
ya da göçmenlere Türkiye Cumhuriyet’i vatan-
daşlığı vererek onların oyunu almak istediği 
zaman ve siyasi dengeleri lehine olacak 
şekilde değiştirmek istediğinde sonu-
cu ne olacak? Halkın tepkisi ne ola-
caktır? Bu soruların hepsi iç siya-
setimize dokunacak sorunlardır” 
ifadelerini kullandı.

‘UYUŞTUrUcUnUn YolU AçIlmIŞ olDU’
1980 yılında Rus- Afgan Savaşı’nı, Afganistan ve Pakistan cephesinde Türk asıllı mücahitlerin yanın-

da izleyen Pınar Türenç, o güne dair izlenimlerini ve mesleki deneyimlerini anlatarak şöyle konuştu: “Sa-
vaş koşullarında oraya gittiğimde gözüme ilk çarpan şey tüm sokaklarda uyuşturucunun satılmasıydı. 40 
yıl sonra kendi ülkem için bu korkuyu yaşıyorum. Buradan bakacak olursak aslında sınırlarımızdan geçen 
bu insanlarla uyuşturucunun da yolu açılmış olacaktır. Türkiye, akın akın gelen bu düzensiz göçmenlerin, 
kaçkınların kıskancındadır. En büyük göçü alan şehir de İstanbul’dur ve şehrin demografik yapısı günü-
müzde yüzde 5 oranında değişmiştir.”

‘öTeKileŞTirmeK Bir 
iŞe YArAmAZ’

Orhan Aydın ise göçmen sorunun adının 
konulması gerektiğinin altını çizerek sözlerine 
şöyle başladı: “Göçmen sorununun adı Türki-
ye’yi yöneten aklın sorunudur. Bu da AKP- MHP 
ortaklığıdır. Evinizin üzerine bombalar yağsa, 
doğanız, kültürel varlıklarınız talan edilse ve 
size sahip çıkacak bir devlet yoksa kaçacak yer 
ararsınız. Canınızı, çocuklarınızı kurtarırsınız. 
Göçmen dediğimiz yurttaşlar Suriye’nin yok-
sullarıdır. Suriye’deki halkın ve coğrafyası için 
savaşanların kafasını kesenler İstanbul’daki 
lüks otellerdedir. Ancak o coğrafyadan buraya 
gelen yoksulları ötekileştirerek bir yere vara-
mayacağımız açıktır. Yapılması gereken bir an 
önce seçime gidilerek bu siyasi anlayıştan kur-
tulmaktır” dedi.

‘onUrlArImIZI 

BirleŞTirmeliYiZ’

Orhan Aydın sözlerini şöyle tamamladı: 

“Kadın haklarına, özgürlüklere ve sanata en büyük 

düşmanlığı yapmış Siyasal İslamcıların talan, yalan ve 

adaletsizliğini bitirmenin yolu önce onurlarımızı birleş-

tirmekten geçiyor. Yoksul Suriyeli kardeşlerimize karşı 

düşmanlık yaparak bir yere varamayız. Çünkü kafa kesen-

ler ve eli silah taşıyanlar koruma altındalardır. İlerleyen 

zamanlarda da küçük bir kargaşa durumunda uluslara-

rası proje olarak ortaya sürülecekler. Eğer bizler laikli-

ğin ayaklar altına alınmasını seyredersek, coğrafya-

mızda dinci, gerici ve ırkçı bayrağın üzerimizde 

sallanmasına izin verirsek ülkemiz işgal edi-

lir. Hem Taliban tarafından hem de Su-

riye’deki örgütlerce işgal edilir.”
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Türkiye’de  
        sorunları
        çözecek,  
krizleri 
yönetecek 
    bir devlet 
    aklı yok!

Tuğçe KAŞ

Dikili Belediyesi tarafından 
28-29-30 Ağustos tarih-
lerinde gerçekleştirilen Di-

kili Kültür Sanat Demokrasi ve Emek 
Festivali kapsamında 75. Yıl Parkı’nda 
düzenlenen ve TELE 1 ekranından da 
canlı yayınlanan ‘Anayasa, İktidar ve 

Sağlık’ başlıklı panelde çok önemli 
mesajlar verildi. Moderatörlüğü-

nü gazeteci Tuncay Mollave-
isoğlu’nun yaptığı panelin 

konukları ise CHP Par-
ti Meclisi Üyesi Dr. 

Aylin Yaman ile 
CHP İzmir 

M i l l e t -
vekil-

leri Murat Bakan ve Mahir Polat oldu. 
Panelde; Türkiye’de gündemden düş-
meyen yolsuzluk iddialarından salgın 
sürecine, göçmen politikalarından si-
yasallaşan hukuk düzenine kadar pek 
çok konu konuşuldu. 

ANADOLU’YU 
TANIMIYOR!

Afganistan’dan Türkiye’ye doğru 
yaşanan göç dalgasına ilişkin değer-
lendirmelerde bulunan CHP’li Murat 
Bakan, konuşmasına Cumhurbaşka-
nı Tayyip Erdoğan’ın ‘Taliban ile ters 
bir yanımız yok’ ifadelerini hatırlata-
rak başladı. Türkiye’nin laik bir devlet 
olduğunu ve bunun inançlara öz-
gürlük anlamına geldiğini söyleyen 
CHP’li Bakan, Taliban’ın ise Afga-
nistan’da kendi fanatik Sünni inancı 
dışındaki bir anlayışa yer bırakma-

dığını vurguladı. Bakan; “Taliban 
anlayışıyla Anadolu hümaniz-

masını aynı tutmak Ana-
dolu’yu tanımamak de-

mektir” dedi.

Aylin Yaman

Murat Bakan

Mahir Polat

DEVLET AKLI YOK!
CHP olarak Afganistan ile 

Türkiye arasındaki ilişkiye ulu-
sal çıkarlar açısından baktık-
larını söyleyen CHP’li Bakan, 
“Dünyadaki hiçbir ülkenin sı-
nırlarından 300 bin insan sor-
gusuz sualsiz geçemez. Diğer 
ülkelerin sınırları namus da 
bizim sınırlarımız namusumuz 
değil mi? Sınırlarımızdan 300 
bin genç erkek geçti. Bunların 
yüzde 99’u savaşçı genç erkek-
lerdir. Dolayısıyla Türkiye’nin 
ulusal güvenliği ile ilgili ciddi 
bir sıkıntısı var ve bunu yöne-
tecek devlet aklı da ne yazık ki 
yok” ifadelerini kullandı. “Biz 
dış politikamızı barış, demokra-
si ve komşularımızla iyi ilişkiler 
çerçevesinde oluşturduk” diyen 
CHP’li Murat Bakan, Türkiye’nin 
yayılmacı yeni Osmanlıcı ha-
yallerle yönetilemeyeceğini de 
sözlerine ekledi. 
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YOZLAŞMA 
HER YERDE!

Türkiye’deki siyasallaşan yar-
gıya da değinen Murat Bakan, “AKP 
iktidarının oluşturduğu bir Hakim-
ler ve Savcılar Kurulu (HSK) var. Bu-
nun 13 üyesinin 2’si Adalet Bakanı 
ve Bakan yardımcısıdır. Diğer 4 
üyesini Cumhurbaşkanı atıyor. Ge-
riye kalan 7 üyenin büyük çoğun-
luğunu da parlamentodaki çokluğa 
göre iktidar seçiyor. İktidar olarak 
bu kurumu kontrol ettiğinizde Tür-
kiye’deki tüm hukuk sistemini kon-
trol etmiş oluyorsunuz. Bir ülkede 
bu kadar önemli bir sistemde yoz-
laşma varsa, her yerde vardır” dedi.

MÜLTECİLERİN SAĞLIĞI, 
HALKIN DA SAĞLIĞIDIR

CHP Parti Meclis Üyesi Dr. Ay-
lin Yaman ise sözlerine mülteci so-
rununun bir parçasının aslında halk 
sağlığı sorunu olduğunu ifade ede-
rek başladı. Türkiye’deki demogra-
fik yapının değişmesiyle ve kon-
trolsüz göçmen girişinin yaratacağı 
nedenlerle başka tür salgınlarla da 
karşı karşıya kalınabileceğini söy-
leyen Dr. Yaman, “Dolayısıyla ül-
keye gelen kişilerin kayıt altında 
tutulması ve sağlık güvencelerinin 
sağlanması son derece önemli” 
diye konuştu.

VERİLER ŞEFFAF 
BİÇİMDE PAYLAŞILMALI

İktidarın yarattığı sağlık poli-
tikalarına yönelik toplumdaki bü-
yük güvensizliğe dikkat çeken Dr. 
Yaman, en temel ve ciddi sorunun 
veri güvensizliği olduğunu ifade 
etti. “Dünya genelinde ölüm oran-
ları yüzde 2 iken ülkemizdeki oran-
lar yüzde 1 dahi değil. Bizim gerçek 
vaka sayılarımızda ya da ölüm sa-
yılarımızda sıkıntı var. Bakanlık ba-
şından beri algı yönetimi içerisinde 
ancak ne bilim ne de böylesi sal-
gınlar algı yönetiminizi affetmez. 
Bu noktada verilerin toplumla şef-
faf şekilde paylaşılması gerekiyor” 
diyen Dr. Yaman, bir ay içerisinde 
Kovid-19’dan 5 bin kişinin hayatını 
kaybetmesinin kabul edilebilir ol-
madığını vurguladı.

Okullardaki salgın durumuy-
la ilgili de açıklamalar yapan Dr. 
Yaman, sınıflardaki mevcut öğ-
renci sayılarının azaltılması ve 
daha fazla öğretmen atanması 
gerektiğini kaydederken tüm Av-
rupa’nın yaz dönemini okullara 
yapılan yatırımlarla geçirdiğini 
açıkladı.

SÜRECİN KAHRAMANI 
SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Salgın sürecinin gerçek kah-
ramanlarının sağlıkçılar olduğu-
nu söyleyen Dr. Yaman, “Yıllardır 
sağlık sistemi, tedavi edici sis-
temler üzerine kuruldu. Oysaki 
sağlık sistemlerinin en önemli 
yapıtaşları insan kaynağıdır. Za-
ten koşulları ağır olan sağlıkçıla-
ra bir de pandemiyle birlikte yeni 
ve sürekli bir yük eklendi. Ayrıca 
sağlıkta dönüşüm programının 
yarattığı en temel problem de 
koruyucu hekimliği öldürmesi 
oldu. Öte yandan son dönem-
lerde hayatımıza giren dev şehir 
hastaneleri de hastaneciliği sa-
dece fiziksel koşullardan ibaret 
zanneden bir sistemi yarattı” di-
yerek sağlıkçılar ile sağlık siste-
mine yönelik endişelerini getirdi. 

YASALAR 
YOLSUZLUĞU 
ELVERİŞLİ KILIYOR!

Panelin diğer bir katılımcısı 
CHP’li Mahir Polat ise konuşma-
sında Türkiye’deki yolsuzluklara 
dikkat çekti. AKP iktidarıyla bir-
likte yolsuzluğun kurumsallaştı-
ğını söyleyen Polat, ihale yasa-
larının defalarca değiştirildiğine 
vurgu yaptı. “Geçmiş iktidarlarda 
da yolsuzluk elbette olmuş fakat 
güvenilir bir yargı olduğu için ce-
zalar da belli noktalarda caydırıcı 
olmuştur. AKP iktidarına geldiği-
miz dönemde ise yasalar yolsuz-
luğa elverişli hala getirildi” diyen 
CHP’li Polat, koronavirüs ve aşı 
güvenliğinin konuşulduğu bir 
dönemde mutlaka aşıların ithali 
sırasında yaşanan yolsuzlukların 
da konuşulması gerektiğini kay-
detti.

‘İKTİDAR 
YOLSUZLUK 
YAPMAK 
ZORUNDA…’

Türkiye’deki kaçakçılık ya-
salarının yıllar içindeki değişimini 
de anlatan Polat, konuyu örnek-
lerle şu şekilde açıkladı: “Türkiye 
4 tane kaçakçılık yasası yapmış. 
Biri 1932’de çıkarılan 1918 sa-
yılı yasadır. Burada önemli bir 
kaçakçılık tanımı var; devletin 
iktisadi, siyasi, mali ve sosyal 
yapısını bozmak üzere yapılan 
kaçakçılıkta alt limit 25 yıldan az 
olmamak kaydıyla hapisle başlar 
deniliyor. AKP iktidarına kadar bu 
yasa böyle devam ediyor. 2003 
yılında 4926 sayılı yasayla de-
ğiştiriliyor ve en son 5607 sayılı 
kaçakçılık yasası ile birlikte bah-
settiğimiz hükmün alt limitini 
10 yıla düşürüyorlar. Uyuşturu-
cu ya da herhangi bir kaçakçılık 
yaptığınızda 10 yıl ile yargılanı-
yorsunuz. Tabi şartlı salıverme 
yasalarıyla birlikte hangi bunun 
kaç yıla tekabül ettiğini de görü-
yoruz. Örnek vereceğim diğer bir 
konu ise yasalarımıza göre ikinci 
el araba ihracatı veya Türkiye’den 
transit edilmesi yasaktı. Geçtiği-
miz yıllarda bu yasağı kaldırdılar. 
Suriye’deki savaşta sıkça gör-
düğümüz çift kabin pikaplara bu 
noktada izin verdiler. Yani Türki-
ye’de bizim gördüğümüzden çok 
daha derin bir yolsuzluk ekono-
misi var ve bunlar iktidar eliyle 
yapılıyor. Aslında iktidar bunu 
yapmak zorunda aksi takdirde; 
çocuklarımızı zehirleyen, onlara 
zarar veren Ensar Vakfı ve Okçu-
luk Vakfı gibi yerler nasıl ayakta 
duracak! Tabii ki bunlar kayıt dışı 
paralarla ayakta tutulacaktır!”
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paralarla ayakta tutulacaktır!”
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Dikili, Kültür - Sanat, 
Demokrasi ve Emek 
Festivali, üç gün boyunca 

dolu dolu süren programı, birbirinden 
farklı etkinlikleri, zengin içeriği ve muhteşem 

konserleriyle sona erdi.

Spordan sanata, konserlerden panellere 
birçok etkinliğin gerçekleştiği festivalde çok 
önemli isimler yer aldı. Üç gün boyunca süren 
festivalde Dikilililer güne pilates, aerobik ve 
yoga etkinlikleriyle başladı. Programlarda çocuk 
tiyatroları ve çeşitli sergiler unutulmadı. Ayrıca 
festivalde Mini Voleybol Şampiyonası da yapıldı. 

Usta tiyatrocular Levent Üzümcü, Ali 
Hakan Beşen, Cengiz Toraman ve Mehmet 
Küçükgünaydın tarafından sahnelenen “Aziz 
Nesin Kabare” oyunu da büyük ilgi gördü.

30 Ağustos Zafer Korteji ve Fener Alayı’nın 
da gerçekleştiği festivalde Nebil Özgentürk 
yönetmenliğinde “Kurtuluştan Kuruluşa 
30 Ağustos” belgeseli yayınlandı. Dikili, 
Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek 

Festivali Manga konseriyle son 
buldu. 

 Dopdolu, 
   rengârenk, 
       unutulmaz 
       3 gün yaşandı
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‘Dikili’nin
tüm zenginliğini

halka yansıtmalıyız’
Dikili Belediyesi 

ve Türkiye Vo-
leybol Federas-

yonu iş birliğinde düzen-
lenen Plaj Voleybolu Pro 
Beach Tour’un Dikili etabı 
17-19 Eylül tarihleri ara-
sında yapıldı. Turnuva, Di-
kili Belediye Başkanı Adil 
Kırgöz tarafından ilçeye 
kazandırılan yeni Plaj Spor-
ları Tesisi’nde gerçekleşti. 
Müsabakalarda; Türkiye 
başta olmak üzere KKTC, 
Rusya, Ukrayna, ABD, 
Gambiya gibi çeşitli ülke-
lerden, erkekler ve kadınlar 
kategorisi olmak üzere iki 
farklı kategoride toplam 
32 takım, 64 sporcu yer 
aldı. Gündüz maçlarının 
yanı sıra gece maçlarının 
da yapıldığı turnuva, Dikilili 
sporseverlere keyifli anlar 
yaşattı. 

‘DiKili 
Zengin  
Bir Tesis 
KAZAnDI’

Maçları yerinde izle-
yen İz Medya Genel Yayın 
Yönetmeni Ümit Kartal’ın 
sorularını yanıtlayan Dikili 
Belediye Başkanı Adil Kır-
göz, tesisin yapım aşama-
sına ve kente kazandırdık-
larına dikkat çekti.

“Dikili her açıdan çok zengin bir bölge ve bunu halka yansıtmalıyız. 
Esnafımızın lokmasının büyümesi noktasında kültürel, doğal, coğrafi ve 

sportif zenginlikleri halkımıza, özellikle gençlerimize aktarmalıyız. Biz tüm 
çalışmalarımızı bunların üzerine kurduk. Belediyecilik sadece yol, kaldırım, 

park yapmak değildir. Bunlar elbette belediye başkanı ve belediyenin asli 
görevleridir ancak her belediyenin farklı çalışmalar da yapması lazım.”
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 Plaj Sporları Tesisi’nin yapım çalışmalarına 
turnuvadan 45 gün önce başladıklarını söyleyen 
ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voley-
bol Federasyonu’yla birlikte ortaklaşa proje ha-
zırladıklarından bahseden Başkan Kırgöz, tesisin 
yapımına başladıktan sonra uluslararası turnuva 
düzenleme fikrinin geliştiğini ve Spor Müdürlü-
ğü’nün girişimiyle turnuvanın Dikili’ye alındığını 
aktardı. “45 gün önce tesisin bulunduğu alan saz-
lıktı” ifadesini kullanan Başkan Kırgöz, “Üst yapı 
düzenlemeleri yapılarak, taşlar döşendi. Alana 
özel kumlar getirdik. Gerçekten kolay bir iş değil 
ve çalışma arkadaşlarım çok özverili çalıştı. Sonuç 
olarak Dikili spor anlamında güzel ve zengin bir 
tesis kazandı” diye konuştu.

‘HAreKeTliliK YArATTIK’
Belediye çalışmaları sayesinde Dikili’de her 

alanda hareketlilik yaratıldığını ve kentin kabu-
ğunu kırdığını belirten Başkan Adil Kırgöz, önü-
müzdeki yıl gerçekleşecek uluslararası alandaki 
turnuvalar için de görüşmeleri şimdiden başlat-
tıklarını söyledi. Sporun her çeşidine ev sahipliği 
yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan 
Kırgöz, “Dikili her açıdan çok zengin bir bölge ve 
bunu halka yansıtmalıyız. Esnafımızın lokmasının 
büyümesi noktasında kültürel, doğal, coğrafi ve 
sportif zenginlikleri halkımıza, özellikle gençleri-
mize aktarmalıyız. Biz tüm çalışmalarımızı bunla-
rın üzerine kurduk. Belediyecilik sadece yol, kaldı-
rım, park yapmak değildir. Bunlar elbette belediye 
başkanı ve belediyenin asli görevleridir ancak her 
belediyenin farklı çalışmalar da yapması lazım. 
Biz göreve geldikten sonra kentte olağanüstü bir 
hareketlilik yarattık. Bugün hangi esnafa gitsem 
pandemiye rağmen işlerinin güzel olduğunu ve 
diğer yıllara oranla 4 kat daha fazla iş yaptıkları-
nı söylüyorlar. Bunun temel sebebi; salgının bit-
mesiyle birlikte, öncesinde yaptığımız hazırlıklar 
çerçevesinde kültür, sanat, spor, müzik alanında 
önemli etkinlikler yapmamızdır. Mesela Kültür 
Sanat Festivalimiz ile Türkiye’nin çok önemli si-
yasilerini, yazarlarını, aydınlarını Dikili’de misafir 
ettik. Canlı yayınlar, söyleşiler ve paneller düzen-
ledik. Hem Çandarlı hem de Dikili’de konserler 
gerçekleştirdik. Plaj Sporları Tesisi’nde de 31 takı-
mın yarıştığı etkinliğimizi yaptık ve bu sayede se-

zonun 
sonuna 
yaklaşma-
mıza rağmen 
otellerimiz dolu 
kaldı. Ayrıca sahil 
kenti olduğumuz için 
kalamar, sardalya ve ah-
tapotumuz bir markadır. Dikili 
Sardalyası zaten Türkiye’de mar-
kadır. Bunun farkındalığını yaratmak 
için de geçtiğimiz haftalarda şenlik dü-
zenledik ve vatandaşımıza 1 tona yakın 
sardalya ikram ettik. Sporun, sanatın, festival-
lerin her çeşidine ev sahipliği yapmaya, Dikilimi-
zin adını bu etkinliklerle duyurmaya devam ede-
ceğiz. Her alanda yarattığımız hareketlilikle Dikili 
kabuğunu kırdı” açıklamasında bulundu.

‘ilgiDen memnUnUm’
Plaj voleybolu turnuvasına gösterilen ilgiden 

çok mutlu olduğunun söyleyen Adil Kırgöz, “Tesi-
simiz sadece plaj voleybolu için değil, plaj futbolu, 
plaj tenisi ve plaj hentbolu gibi birçok karşılaşma-
ların yapılabileceği bir tesistir. Bin 300 seyirci ka-
pasitesi var ve dünya standartlarına uygun. Dikili 
halkının bu turnuvaya sahip çıkmasından dolayı 
da ayrıca çok mutluyum” diye konuştu.

sPorcUlArDAn 
TeŞeKKür

Pro Beach Tour Dikili etabının final müsaba-
kalarında kadınlarda; Bahanur Gökalp ve Merve 
Çelebi ikilisini mağlup eden Rus ekibi Olga Mot-
rich ve Adelia Akhmetova çifti şampiyon oldu. Er-
keklerde ise Hasan Hüseyin Mermer ve Sefa Urlu 
ikilisini yenen Murat Giginoğlu ve Volkan Göğte-
pe çifti birinciliğe ulaştı. Erkeklerde birinci olan 
Murat Giginoğlu, İz Gazete’ye özel açıklamalarda 
bulundu. İlk şampiyonluğunu yaşadığını söyleyen 
Giginoğlu, “Takım arkadaşımı tebrik ediyorum, 
çok güzel bir oyun sergiledik ve şampiyon olduk. 
İzmir halkına çok teşekkür ederim bizleri 2 gün 
boyunca yalnız bırakmadılar. 



6
2

 |
 İ

Z
 D

e
rg

i

“Bugün hangi esnafa gitsem pandemiye rağmen işlerinin güzel olduğunu ve diğer 
yıllara oranla 4 kat daha fazla iş yaptıklarını söylüyorlar. Bunun temel sebebi; 

salgının bitmesiyle birlikte, öncesinde yaptığımız hazırlıklar çerçevesinde kültür, 
sanat, spor, müzik alanında önemli etkinlikler yapmamızdır.”
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İzmir voley-
bol seven bir şehir 
ve benim için de çok 
özel bir şehir; ilk şampi-
yonluğumu da burada yaşa-
dım. Çok güzel bir organizasyon, 
Dikili belediye başkanımıza, voley-
bol federasyonumuza çok teşekkür 
ediyoruz, çok büyük emekleri var ve bu 
tesisi burada kalıcı hale getirdiler. Biz spor-
cuların, genç arkadaşlarımızın yeniden uluslara-
rası arenada buluşması için bu turnuvalar ve orga-
nizasyonlar çok önemli” dedi. 

‘Yine gelmeK isTeriZ’ 
Kadınlar etabında ikinci olan Bahanur Gökalp, tur-

nuvayı, “Buraya, çok büyük bir hazırlık dönemi geçirip 
gelemedik maalesef. Pandemiden dolayı birçok tur-
nuvamız iptal oldu. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. 
Madalyalarımızı aldığımız için çok mutluyuz. Dikili’yi çok 
sevdik ve mutlaka bir daha gelmek istiyoruz” sözleri ile 
değerlendirdi. İkinci olan diğer yarışmacı Merve Çelebi 
de, “Dikili halkına çok teşekkür ederiz, çok güzel bir or-
ganizasyon oldu. Gönül isterdi ki şampiyon olalım ama 
önceliğimiz final oynamaktı” ifadelerini kullandı.

‘DiKili BUnU HAKeDiYor’
Dikili Jeotermal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat 

Durak ise Pro Beach Tour Dikili etabı ve etkinlik hak-
kında, “Her şey Dikili Belediye Başkanımızın talimatıyla 
başladı. Organizasyonlara yabancı değiliz, yıllardır yur-
tiçinde uluslararası organizasyonlar yapıyorduk. Tur-
nuvanın yapıldığı plaj aslında çok kötüydü, bataklıktı ve 
gençler spor yapamıyordu. Başkanımız Adil Kırgöz, ‘Bu-
rayı değerlendirin’ dedi. Ekip arkadaşlarımızla 45 gün 
gibi kısa bir sürede alanı düzenledik. Tabii ki Türkiye Vo-
leybol Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
de destekleri oldu. Ama başkanımızın vizyonunu bura-
da gördük. Başkanıma teşekkür ediyorum, Dikili halkına 
teşekkür ediyorum. İleride Dünya Şampiyonası, Avrupa 
Şampiyonası, Balkan Şampiyonasını da burada yapmak 
istiyoruz. Çünkü Dikili bunu hak ediyor” değerlendirme-
sinde bulundu.

İzmir voley-İzmir voley-
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“Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler 
elde ederse etsin o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi 

ancak kültür ordusuyla mümkündür.”

         Gazi Atatürk


