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!Edebiyat
her zaman

olacak

Seferihisar

Özgür Özel:
“Cumhuriyet’in 
ikinci yüzyılında aynı 
yollarda onlarla 
yürümeye bu ülkeyi 
bunların elinden 
kurtarmaya da 
kararlıyız.” 

“Cumhuriyet, sadece 
Türkiye Cumhuriyeti 
yurttaşları için bir 
güvence değil.”

“Kemal Kılıçdaroğlu 
adı gibi kamil bir 
insandır. Ve ben onun 
da onurunu yaşadım”

Murat Bakan:Ali Mahir Başarır 100% 
Çevre 
Dostu





M.Ö. 6. yüzyılda, “İyonya Rönesansı” olarak 
adlandırılacak, entelektüel “sıçrama” 
dö nemi yaşanıyordu… Uzun yıllar 

düşünürlerin çoğu İyonya kö kenliydi. Bölgenin 
kentlerinin meta üretimi ve mübadelesi için 
önemli mer kezler haline gelmesinin de, “soyut 
düşüncenin” gelişiminde önemli bir payı vardı.  
 
George Thomson’un ifade ettiği gibi,  “İyonyalılar, 
doğayla aralarındaki ilişkiler dolaylı hale geldikçe 
ve ürettiklerini doğrudan tüketmeyip karmaşık 
bir pazara yönelik üretim yaptıkça, gözleriy
le gördüklerini yorumlamakla yetinmemeye 
başlamış, var olanlar arasındaki ilişki ağları üzerine 
düşünmüşlerdi” 
 
İyonya kentleri, felsefeden bilime, edebiyattan 
sanata irili, ufaklı da olsa, hep gelişim içinde 
oldu… Thales’in; hareketin nedenini, maddenin 
kendisi olduğu düşencesinden bu yana Teos 
adlı kent, İyonya kentlerinin ortak meclis 
toplantılarının mekanı, “soyut” düşüncenin 
“somut” merkezi haline dönüştü…  
 
Seferihisar Belediyesi ise tarihi sorumluluğuyla; 
önce Fazıl Say etkinliği, hemen ardından 

edebiyatçı ve yazarlarla  düzenlediği kitap 
günleri ile “İyonya mitine” can verdi.  Sanat, 
edebiyat, siyaset gibi  çok farklı görünen 
ancak kopmaz ilişki bağlarını, yeniden gün 
yüzüne çıkarttı. İz Dergi ailesi,  böylesi önemli 
etkinliklerin tarihe not 
düşmesine az da olsa 
katlı sağlamak için 
naçizane “Seferihisar 
Özel” sayısı 
hazırladı.  
 
İyi okumalar, nice 
yeni sayılarda 
buluşmak 
dileğiyle…
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EDEBİYAT
HER ZAMAN

YANIMIZDA OLACAK!

İsmail Y
etiş

kin

SEFERİHİSAR BELE
DİYE BAŞKANI
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Seferihisar Belediyesi olarak“Seferihisar’ı kültür ve sanatın 
başkenti”yapacağız demiştik. Biliyoruz ki kültür ve sanatı 

gelişmiş bir toplum, eleştiren bir toplumdur. İşte bu sebeple 
yaz boyu kale içinde “Türkiye 2. Yüzyıla hazır mı?” söyleşileri 

gerçekleştirdik. Sanattan adalete, demokrasiye, sinemaya 
birçok şeyi tartışma fırsatı yakaladık. 

Seferihisar her zaman anlatılacak hi-
kayesi olan bir şehir olmuştur. Şuan 
bulunduğumuz bu meydan yıllardır hi-

kayelerini nesilden nesle anlatıldığı yerdir. Bi-
zim çocukluğumuz, gençliğimiz bu meydanda 
bu ağaçların altında geçti. Bu sebeple kitap 
günlerini burada yapmamızın ayrı bir anlamı 
var ve bizim için de anlamı büyük.

Seferihisar Belediyesi olarak“Seferihisar’ı 
kültür ve sanatın başkenti”yapacağız demiş-
tik. Biliyoruz ki kültür ve sanatı gelişmiş bir 
toplum, eleştiren bir toplumdur. İşte bu se-
beple yaz boyu kale içinde “Türkiye 2. Yüzyıla 
hazır mı?” söyleşileri gerçekleştirdik. Sanat-
tan adalete, demokrasiye, sinemaya birçok 
şeyi tartışma fırsatı yakaladık. 

Kültür, medyadan da siyasetten de farklıdır. 
Kültür insanları buluşturur. Ortak bir hafıza 
ve kimlik yaratır. Son olarak İyon Kentler Bir-
liği lansmanında Fazıl Say eşliğinde muhte-
şem bir gece yaşadık. Bu anlar hepimizin ha-
fızlarında uzun yıllardır yaşayacak. Edebiyat; 
yaşamı, geçmişi, bugünü ve geleceğimizi an-
lamamızı sağlayan en iyi araçlardan bir tane-
sidir. Zor günlerden geçiyoruz, umutsuzluğa 
kapılıyoruz, pes etmek istiyoruz fakat yaşam 
bugünden ibaret değildir.

Edebiyat bugün yaşananların geçmişte ya-
şandığını kötü günlerin bir şekilde atıldığını ve 
umudumuzu dimdik ayakta tutmamız gerek-
tiğini söyler. İnanıyorum bugünler geçtiğinde 
geriye dönüp anlamak için edebiyat her za-
man yanımızda olacak. 

İsmail Yetişkin
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Emekçilerin hikayelerinin büyülü diliyle, 
engin doğasıyla ve bilgisiyle kırk yıldır 
bizlerle buluşturan ünü dünyaya yayılmış 
bir değer, evrensel bir yazar Latife Tekin’e 
onur ödülü…

Uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra 
edebiyat alanında gençlerin, ezilenlerin 
sesi olan ve romanlarında İzmir’i sadece 
bir sahne olarak değil adeta bir karakter 
olarak işleyen İzmir’in gururu başarılı bir 
yazar olan Barış İnce’ye edebiyat ödülü...

Edebiyata sanata ve tarihe verdiği 
değer ile Seferihisar’a değer 
katan, Seferi Keçi Dergisi’ni 
tüm zorluklara rağmen ve 
binbir emekle çıkaran  
Baha Okar’a emek 
ödülü…

ONUR, EMEK, EDEBİYAT ÖDÜLÜ

LATİFE TEKİN, BARIŞ İNCE, BAHA OKAR...

Barış İnce

Latife Tekin

İsmail Yetişkin

Baha Okar
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Bu ülkeye kök salmak  
zorundayız!

Barış İnce:

Homeros bu topraklarda elinde asasıyla gezerek, şiir okuyarak bu topraklara kelimenin büyüsünü 
kattı. Daha sonra Cumhuriyet Dönemi’nde birçok yazar ve şairin yolu İzmir’den geçerek kentimizi 
anlattılar. Ben de yazdıklarımda, İzmir’i bir karakter olarak kullanmaya çalışıyorum. İstanbul’la 
ilgili birçok edebi eser var,“Üç İstanbul” diye bir kitap var mesela. Eğer biz İzmir’i üçe ayırmak 

istersek şöyle ayırabiliriz: Birincisi, elbette ki doğa güzellikleri, refahı, medeniyeti, çağdaşlığı ve 
uygarlığı. İkincisi bir tarafı tepelerde oluşmuş gece kondularıyla sınıfsal çelişkileri, yoksulluğu. 

Üçüncü olarak, tarihten bugüne gelmiş farklı kültürleri bir arada yaşatan kardeşliği.

Homeros bu topraklarda elinde asasıyla 
gezerek, şiir okuyarak bu topraklara 
kelimenin büyüsünü kattı. Daha sonra 

Cumhuriyet Dönemi’nde birçok yazar ve şa-
irin yolu İzmir’den geçerek kentimizi anlattı-
lar. Ben de yazdıklarımda, İzmir’i bir karakter 
olarak kullanmaya çalışıyorum. İstanbul’la 
ilgili birçok edebi eser var,“Üç İstanbul” diye bir 
kitap var mesela. Eğer biz İzmir’i üçe ayırmak 
istersek şöyle ayırabiliriz: Birincisi, elbette ki 
doğa güzellikleri, refahı, medeniyeti, çağdaş-
lığı ve uygarlığı. İkincisi bir tarafı tepelerde 
oluşmuş gece kondularıyla sınıfsal çelişkileri, 
yoksulluğu. Üçüncü olarak, tarihten bugüne 
gelmiş farklı kültürleri bir arada yaşatan kar-
deşliği.

Tüm bunlar aslında İzmir’i büyük bir edebiyat 
kenti yapıyor. Yolu buradan geçen pek çok 
yazar var kuşkusuz. Atilla İlhan, Necati Cu-
malı… Tüm bu isimleri, bu saydığım şairleri 
ve yazarları aslında İzmir’in bir değeri olarak 
görmek gerekir. Bizler İzmir’i anlatırken nasıl 
anlatıyoruz, nasıl bir edebiyat yapıyoruz der-
seniz, kuşkusuz dertleriyle de dertleniyoruz. 
İzmir’in pek çok sorunu var pek çok sıkıntısı 
var kuşkusuz ve bu sorunlar ülkenin sorun-
larından bağımsız değil. Ülkemizdeki yoksul-
luktan, kardeş kavgasından, kutuplaşmadan 
bağımsız değil. Ben İzmir ile ilgili konuşurken 
iki şeyden bahsediyorum. Birincisi İzmir’i 

Barış İnce İsmail Yetişkin
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terk etmek zorunda kalan gençlerden. İzmir’de iş bulamayan, İzmir’e 
tutunamayan belki ülkesinde mutsuz olan ve yurt dışına giden 
gençlerden bahsediyorum. Keza İstanbul’da, Ankara’da mut-
suz olan çeşitli baskılardan kaynaklanan İzmir’e gelenler 
var yani yeni bir göç dalgası var. Belki İzmir’de biraz daha 
nefes alırım diyenler var. Tüm bunlar aslında bir çelişki 
olarak görünse de edebiyatın konusu olarak karşımı-
za çıkıyor. Çünkü ben kendimi bir dert anlatıcısı olarak 
da görüyorum toplumsal meseleleri her zaman öne 
almaya çalıştım. Ustalarımızdan da bizler bunları gör-
dük. Bu dert neden gelip bizi buluyor derseniz dilimize 
ağrıyan, dişimize geliyor. Hepimiz nerede bir acı varsa, 
nerede bir sorun varsa onu anlatmaya meyilliyiz. Çün-
kü bu ülkede çok geniş toplumcu gelenek var. Aziz Ne-
sinler, Orhan Kemaller, kuşkusuz Nazım Hikmet… Çok 
farklı isimleri sayabiliriz ki bunların en önemlilerinden bir 
tanesi Onur Ödülü’nü alan Latife Tekin. Tüm bu isimlerin bize 
gösterdiği bir şey var. Ülkedeki bu sınıfsal kavgalar, yoksulluk 
bunlar anlatılmadan kadınların sorunları, gençlerin sorunları anla-
tılmadan edebiyat yapmak çok mümkün olmuyor.

Bunu yaparken hiç kuşkusuz hepimiz çok daha incelikli bir dil kullanmak zo-
rundayız. Kabalıktan kaçmak zorundayız. Sadece toplumcu olacağız ve dert 
anlatacağız diye edebiyatın inceliğinden uzak kalamayız. Ama eğer bu mese-
leler olmadığı zamanda edebiyatın kadük ve bireye hapsolmuş biçimde kalması 
mümkün oluyor. İzmir ile ilgili birçok şey söyleyebiliriz dedik. İzmir’in biraz da 
değerlerinden bahsetmek gerekir. Bu değerlerin başında kuşkusuz laiklik geli-
yor. İzmir laikliğin kıymetini anlamış, dinin hem devletten hem siyaset işlerinden 
ayrı bir biçimde kişinin vicdanına kalmış bir fenomen olması yolunda İzmir çok 
önemli bir yer tutuyor. 

Biliyorsunuz ki, Türkiye çeşitli baskı dönemlerinden geçti. Bu 
hala sürse bile aslında bir yolun sonuna geldiğini söyleye-
biliriz. Bu süreç içerisinde direnen kentleri şöyle bir sayın 
derseniz, İzmir onların başında geliyor. İzmir yaşam 
tarzına saygı duyulmasını isteyen bir kent. İzmir ka-
dınlara saygı duyulmasını isteyen bir kent. İzmir 
gençlere saygı duyulmasını isteyen bir kent. Bu ko-
nuda da birbirine tutunmuş, sımsıkı sarılmış, yurt-
taşlarıyla, okurlarıyla, farklı düşünen insanlarıyla 
da olsa birbirine kenetlenmiş bir kent. Bu kent 
hem yaşam tarzından vazgeçmiyor hem de me-
deniyet ve uygarlıktan vazgeçmiyor. Bu konuda 
en önemli değerlerinden birisi kuşkusuz cumhu-
riyettir.Bu ülkede hala maalesef, cumhuriyet tartı-
şılabiliyor. Dünya’nın hangi yerinde Fransa’yı tutun, 
Latin Amerika ülkelerine bakın hangi ülkede insanlar 
cumhuriyete bu kadar saldırabilir. Maalesef ki ülkemiz-
de hala daha bu tarz zihniyet, bir biçimde yer bulabiliyor. 
Buna direnenler de var.Başında kuşkusuz İzmir halkı geliyor.
Bugüne kadar şöyle bir illerde, tüm kentlerde oluşan panoramayı 
bir düşünün. Bir de İzmir’e bakın. İzmir kuruluşunun ve kurtuluşunun 
yüzüncü yılını kutluyor. Burada da, programda gördüğünüz üzere, böyle bir 
panel gerçekleşecek. İzmir’in kurtuluşu dediğimiz şey sadece bir gurubu 
denize dökmek değildir aslında. Aynı zamanda bir barış mücadelesi-
dir. İzmir kurtulduktan sonra Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları 
şunu söylüyor: Yurtta barış, dünyada barış. Çünkü şunun far-
kındalar, biz artık mutlu yaşayacağımız bir toprak edindik ve 
bu toprakta gelişeceğiz, modernleşeceğiz, barış içinde 
yaşayacağız, başka halklara ve milletlere düşman ol-

“Seferihisar
kitap günlerine

yoğun ilgi”
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mayacağız. Kendimiz üreteceğiz ve kendimiz kazanacağız. 

Bunun bir diğer adı da bağımsızlıktır. Bağımsız Türkiye fikrini en 
yoğun olarak içselleştiren kentlerden birisi de İzmir’dir. Bağım-
sızlık dediğimiz şey sadece bir ülkenin sınırlarını korumaktan 
ibaret değildir. Aynı zamanda o ülkede kendimizin üretebile-
ceği bir toprak yaratmaktır. Bu ülkede Sümerbank’lar kuruldu. 
Bu ülkede demir ağlar örüldü fakat bugün bakıyoruz ki hemen 
hemen hepsi yabancılara satılıyor. Ülkemiz bakın bir fakirlik 
içerisinde. Bir edebiyatçı ve yazar olarak bundan ciddi anlam-
da etkileniyor ve üzülüyorum. Büyük bir fakirlik içerisindeyiz. 
Bugün merkez bankası faiz indirdi değil mi? Ne güzel üretim 
yapacağız sözde. Fakat öyle olmuyor çünkü ülkemiz yıllardır 
dışa bağımlı bir ülke. Üretmeyen bir ülke.  Üretmeyen bir ül-
kenin sonucu da maalesef doların artması, dövizin artması ve 
insanların yoksullaşması. Bir hayat pahalılığı içerisinde yaşı-
yoruz. Hayat pahalılığı ile birlikte hiçbir şey üretmeyen bir ülke 
maalesef büyük bir batağın içerisinde, krizin içerisinde… Oysa 
bu ülke kurulurken kendi ekonomisini kendisi üreten, kendi 
üretimini kendi halkıyla birlikte başarabilen hatta bütçesi fazla 
veren bir ülkeydi. Bugünkü halimize bakalım. Bu fikri burada 
yani İzmir’de en yoğun yaşanan bir yerlerden olarak bağımsız-
lık fikrini öne çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bağımsız-
lık dediğimiz şey en önemlisi ekonomik bağımsızlıktır. 

Evet, bugün ülkemizi terk eden gençler var. Bu çok üzücü bir 
durum. Bu ülkeyi terk etmemek için elimizden ne geliyorsa 
yapmamız gerekiyor. Bu ülkenin yaşanabilir bir ülke olması ge-
rekiyor. Ben son kitabım köksüzlerde bunu anlatmayı çalıştım. 

Bu ülkeye biz kök salmak zorundayız. Bu ülkeye tarihimiz-
le, kültürümüzle birikim katmak zorundayız. Fakat ma-

alesef ki yerini beğenmeyen çiçekler gibi sürekli yer 
değiştiriyoruz. İstanbul’da yapamayıp Datça’ya 

yerleşiyoruz, Datça’da yapamayıp İzmir’e yer-
leşiyoruz. İzmir’den gidiyoruz Almanya’ya 

veya başka bir ülkeye. Elbette ki bu dün-
ya bizim. Sınırlar çok önemli değildir. 

İsteyen istediği yerde yaşayabilir 
fakat bizim elimizde olan bu 

toprakları biz neden daha 
güzel bir hale getire-

miyoruz? Neden bu 
ülkeye kök sala-

mıyoruz? 

Bu ülke-
de, bu 

kentte sinemalar vardı açık hava sinemaları vardır. Bugün 
hemen hepsi ya AVM olmuştur ya da rezidans olmuştur. Hiç 
kimse dedesinin gittiği sinemaya torununu götüremiyor. De-
desinin gittiği bir muhallebiciye, bir eşini ya da dostunu götü-
remiyor. Kültür aktarılamıyor ve kökleşemiyoruz maalesef. Bu 
topraklara kök salamıyoruz. Oysa bizim bu topraklara iyilikle, 
doğrulukla, medeniyetle kök salmamız gerekiyor. İzmir bu ko-
nuda evet, farklı bir şehir.

İzmir çok göç aldı biliyorsunuz ki. Yıllardan beri… Başta çok 
çeşitli unsurlar İzmir’i terk etti. Daha sonra bir mübadele oldu. 
Ben de bir mübadele çocuğuyum. Girit’ten ailelerimiz maale-
sef ki topraklarından kovularak İzmir’e geldi. İzmir’e yerleştiler. 
Bir Girit göçü oldu. Balkanlardan da göç oldu. 1970’lerde gü-
neydoğu ve doğudan bir göç geldi. 90’larda tekrar bir göç geldi. 
Bugün bakıyoruz İstanbul’da, Ankara’da mutlu olamayan ya 
da çeşitli baskılardan dolayı İzmir’e geliyor. İzmir bir göç kenti. 
İzmir’in diğer kentlerden farklı bir yönü var. İzmir, yoğuran ve 
kendine benzeten bir şehirdir. İzmir’e göç eden insanlar İzmirli 
oluyor. İzmirli gibi yaşamaya başlıyor. 

Kadifekale’de bir belgesel çektim. Bu belgesel basit bir konu, 
midye dolma ile ilgiliydi. Midye dolma, İstanbul Ermenilerinin 
bulduğu bir yiyecek. Fakat İzmir’de midye dolmayı yapanlar 
Girit göçmenleri. Çünkü Girit’ten göçtükten sonra para kazan-
maları gerekiyor. Midye dolma yapmaya başlıyorlar. Ve bunu 
1960 yılında Kadifekale’ye inşaatta çalışmak için gelen Mar-
dinli bir gence Ekrem Levent’e gösteriyorlar. Ekrem Levent de-
nen kişiyle ve Girit ailesi birbirleri ile tanışıyorlar, dost oluyorlar 
ve birbirlerine midye dolma yapmayı öğretiyorlar. O gün Ekrem 
Levent, Mardin’i arıyor diyor ki: ey ahali! Kalkın İzmir’e gelin. 
Karşıdaki, “İzmir neresi?” diyor. İzmir Mardin’in iki katı. Sade-
ce Adana’yı biliyorlar. “Neden gelelim İzmir’e” deyince burada 
deniz olduğunu söylüyor. İzmir’e geliyorlar dolma yapmak için. 
Fakat bu aile denizden dolma yapmak için midye toplarken üç 
aile ferdini kaybediyor. Çünkü yüzme bilmiyorlar. Düşünün bir 
dostluk hikayesi ama aynı zamanda bir sınıf hikayesi yani bir 
mücadele hikayesi.Kadifekale dediğimiz şey 1900’lü yılların 
ortasında bir kardeşlik yeriymiş. Güneydoğu’dan gelen, Gi-
rit’ten gelen. Birbirleriyle kaynaştıkları ve hayata tutundukları 
bir yermiş. Kendi kapalı toplumlarının kabuklarını kırdıkları bir 
yermiş. Bugün Kadifekale’de herhangi bir Mardinli ile konuşun 
İzmir’i terk etmeyeceğini söyler. İzmirli gibi konuşur. Çünkü İz-
mir coğrafyasıyla, körfez haliyle birlikte yoğuran ve içine alan 
bir kenttir. İzmir kadın bir kenttir. İzmir dişi bir kenttir. Bunların 
hepsi bize romanlar ve şiirler yazdırır. Sizler de umarım oku-
maya devam edersiniz.
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BU ÜLKEYİ BUNLARIN
ELİNDEN KURTARMAYA KARARLIYIZ!

Murat BakanÖzgür ÖzelAli Mahir BaşarırÜmit Kartal

Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Murat Bakan...
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Vahdettin kimdir? Veya Damat 
Ferit Kimdir? Bu tartışmayı 
Atatürk Nutuk’ta kapatmış 

zaten. İlk sayfasından bitirmiş. 
Samsun’a çıktığında memleketteki 
umum vaziyet demiş ve kısaca ne için 
Samsun’a çıkmak zorunda olduğunu 
anlatmış. Zaten İstanbul’daki Damat 
Ferit Hükümeti olması gerektiği 
gibi olsaydı, Vahdettin yapılması 
gerekenleri yapıyor olsaydı; Atatürk 
kendisinin peşinden çekilen yıldırım 
telgraflarına ya da hakkında İstanbul 
Müftülüğünce verilen ölüm ferman-
larına, onların kendisi üzerinde ya-
ratmaya çalıştığı bugünkü diliyle algı 
operasyonu o gün ki deyimle, itibar 
suikastlerine karşı Samsun’a çıkmaz, 
kelleyi koltuğa almaz, Anadolu’yu 
karış karış gezmez, önce Kurtuluş’u 
ve bir andan da kuruluşu planlamak 
zorunda kalmazdı.O gün iktidar sa-
hipleri Atatürk’ünsözleriylegaflet, 
delalet ve hıyanet içindeydiler. Bunu 
da Nutuk’un ilk sayfasında anlatıyor. 
Peki, bu tartışma nereden çıkıyor? 
İki tane sebebi var. Bir tanesi, 9 Eylül 
gecesi yaşanılan büyük hazımsızlık. 
Çünkü tek adamlar, diktatörler en çok 
kalabalık meydanlardan korkarlar. 
Kendileri ip gibi dizmek isterler, hatır-

layın Hitler Almanya’sındaki o düzen 
ve intizam içinde hep birlikte sanki 
cetvelle çizilmiş gibi yerleştirilmiş 
kalabalıkları ve hep bir ağızdan verilen 
komutları, yapılan selamları hatırla-
yın. Onların kalabalıktan gayesi budur. 
Onlar,çok sesten, renkten, düşünce-
lerin tartışılmasından, farklılıkların bir 
arada olmasından, onlar farklı renkle-
rin yan yana birbirlerinin içine ve işine 
karışmadan yan yana durabilmesin-
den rahatsız olurlar. Ama demok-
ratlar, gerçek anlamda demokrasiyi 
içine sindirebilmiş olanlar ülkelerin-
deki böyle kalabalıktan memnuniyet 
duyarlar, insanların toplanmasını, 
tartışmasını, etkileşimde olmasını ve 
kimsenin burnu bile kanamadan da-
ğılabilmelerini kendilerine başarı sa-
yarlar. 9 Eylül günü bir kişinin cüzdanı 
çalınmadı. Bir kişi gidip de gidip de bir 
diğerini herhangi bir sebepten şikâyet 
etmedi. 9 Eylül günü omuz omuza 
her görüşten dedelerinin doğum yer-
leri farklı, anneannelerinin mezhepleri 
farklı, babalarının partileri farklı, kendi 
görüşleri farklı ama yüzüncü yıl ru-
huna sahip çıkan İzmirli orada hep 
beraber şarkı söyledi.

Kutlamalar İzmir’in ve hepimizin gu-
ruruydu ama Recep Tayyip Erdoğan’ın 

Özgür Özel:
Onlar,çok sesten, 

renkten, düşüncelerin 
tartışılmasından, 

farklılıkların bir arada 
olmasından, onlar farklı 

renklerin yan yana 
birbirlerinin içine ve 
işine karışmadan yan 
yana durabilmesinden 
rahatsız olurlar. Ama 
demokratlar, gerçek 
anlamda demokrasiyi 

içine sindirebilmiş 
olanlar ülkelerindeki 

böyle kalabalıktan 
memnuniyet duyarlar, 

insanların toplanmasını, 
tartışmasını, etkileşimde 

olmasını ve kimsenin 
burnu bile kanamadan 

dağılabilmelerini 
kendilerine başarı sayarlar.

Ali Mahir Başarır

Ümit Kartal
Özgür ÖzelSenem Gürer Solak

Murat Bakan

9 Eylül günü bir kişinin cüzdanı çalınmadı.
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kabusuydu. O kabustan rahatsız. Çünkü geceleri rüyasın-
da kulaklarında şu çınlıyor, “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi 
kaybeder” demişti. İstanbul’u kaybetti. Türkiye’yi kaybe-
decek. Onun rüyası İzmir’i de almaktı. Ne bakanlar, baş-
bakanlar yolladı olmadı, neleri neleri denedi olmadı ama 
İzmir’i alamadığı gibi Türkiye’de on bir büyük belediyeyi de 
kaybetti. O yüzden o geceye bir kara çalmak, iftira atmak 
lazımdı bula bula Atatürk’ün Nutku’ndan alıntılanan o 
cümleyi buldular. Onda da hepimiz görüyoruz ki baltayı 
taşa vurdular. Bu tartışmayı şunun için sürdürüyor, biz bu 
tartışmayı, “Atatürk bitirmiş” deyip Nutku kapatıyoruz, o 
geri açıyor. Çünkü eğer bu tartışma kapanırsa ki, kapan-
malıdır bir yerden sonra. Veresiye defterlerini konuşacağı-
mızı biliyor.Eski defterlerin açılacağını, Türkiye’nin nerden 
nereye geldiğini, insanların yoksulluğunu, güvencesizliğini, 
işsizliğini, gençlerin ümitsizliğinin konuşulmasındansa 
eğri ya da doğru kendi belirlediği gündemde başka şeyler 
konuşulsun istiyor. 

AKP’nin ne kadar kötü olduğunu artık anlatmaya ihtiyaç 
kalmadı. Bunu pazara, kasaba, markete ya da on birinci 
ayın yirmi dokuzuncu günü kıdem tazminatı ödememek 
için işe gir çık yaptırılan işçi ya da yüzde yetmiş dördü yurt 

dışı hayali kuran gençler, bunların ne kadar kötü oldu-
ğunu biliyor zaten. İş bizim ne kadar iyi olduğumuzu 

anlatmakta, işte ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi 
dediğimiz mesele büyük bir vizyon, hedef ve 

alt detaylarına girdiğimizde de Cumhuriyet 
tarihinin ikinci yüzyılına fikren eylemsel 

olarak ve yapılan çalışmalarla ne ka-
dar hazır olduğumuzu gösterecek 

en önemli kısım.

İktidar, “Bu memlekete 
iki yüz yıldır istikamet 

dayatıyorlar” diyor. 
Bu lafı benim 

işim, kim 
söylemiş, 

ne 
zaman 
söylemiş 
ona bakmak 
ve onun temeline 
gitmek. Bu lafı ilk 
kez 2009 yılının Ocak 
ayında söylemiş. 200 yıl 
geriye gittiğinizde yıl 1908. Ne 
var orda? Sened-i İttifak. Nedir 
o? Türkiye’nin ilk demokratikleşme 
belgesi. Sonuç verip vermediği tartı-
şılır ama ilktir. Bir MagnaCarta değil. Ama 
MagnaCarta’dan ilham alan ve bir tek adama 
yetkiler paylaşabilir diyen bir belge. Tek adamın 
vergide rıza ilkesini kabul etmek üzerine bir ilk adımın 
işaretleri. Ayanların ve meclislerinin toplanması tartışma-
sı gibi çok önemli demokratik izlerin taşındığı bir ilk adım.
İktidarın buna tahammülü yok. İlk batılılaşma belgesi, o 
batılılaşma derken çağdaşlaşma, demokrasi, parlamento, 
vergide rıza ve bunun sonucunda denge ve denetleme 
yani hesap verilebilirlik ilkesi. Buna doğru atılan ilk adıma 
itiraz ediyor. Bir diğeri Numan Kurtulmuş, “biz bunlarla yüz 
elli yıldır karşı karşıyayız” diyor. Söyledikten iki gün sonra 
meclisteydi ben de, “şeref duyarız” dedim. O lafı söyledik-
ten yüz elli yıl önce 1850’ler onun kastiyle 2020 yılında 
söylediğinde 1870’ler. Yani 1. Meşrutiyet’e karşı. Evet, 
biz 1.Meşrutiyet’ten yanayız, onlar karşımızda. Biz Jön 
Türklerden yanayız, onlar Damat Ferit’ten yana olacaklar. 
Biz İttihat ve Terakki’nin yanındayız, bunlar İskilipli Atıf 
Hoca’nın yanındalar. Biz parlamento, meşrutiyet diyoruz 
bunlar otuz yıl meclisi kapalı tutanın, Kıbrıs’ın adalarının 
tamamının sadece o donanma inadına Haliç’te tutulduğu 
için kaybedenlerin tarafında bunlar. Öyle olunca biz Ana-
dolu Rumeli ve Müdafaa Hukuk Cemiyeti’yiz. Bunlar man-
dayı, himayeyi, milli mücadeleyi vatan hainliği olduğunu 
söyleyen İstanbul Hükümeti’nin, Vahdettin’in ve devamın-
da milli mücadele karşısındaki herkesin tarafındalar.Biz 6. 

Filoçıkarken karşısındayız, bunlar 6. Filo’ya seccade 
serip karşısında namaz kılanlardan.

Biz yüz elli yıldır bunlarla karşı karşıya ol-
maktan en fazla onur duyarız. Bunlara 

oy vermiş olup artık bıçağın kemiğe 
dayandığını, bunların gerçek niyetini 

ve bundan sonraki sürecin ülkeyi 
hangi felakete götürdüğünü gören, 
geçmişte hangi hatalı siyasi ter-
cihte bulunursa bulunsun seksen 
üç milyonun da yanındayız, arka-

sındayız. Cumhuriyet’in ikinci 
yüzyılında aynı yollarda 

onlarla yürümeye bu 
ülkeyi bunların elin-

den kurtarmaya 
da kararlıyız. 
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İran’daki direnişi çok önemsiyo-
rum. Herkes Google’dan her şeyi 
araştırıyor, yemek tarifine bakıyor 

kısacası her şeye bakıyorsunuz. 
“1950 İran” yazalım ve aratalım, 
“İranlı kadınlar” yazalım nasıl bir 
tablo çıkıyor? Kadınlar istediği gibi 
giyinebiliyordu, sinema, tiyatro ve 
bilim vardı. Ama bugün İran çok 
karanlık bir ülke. Çünkü insanlar 
yaradılışı gereği özgür doğar, özgür 
büyür ve özgürce ölür. İran ve Mı-
sır’da karanlık güçler insanların öz-
gürlük alanlarını ellerinden aldılar. 
Türkiye’de İran’da bunlar yaşanır-
ken İranlı bir sanatçının konserleri 
yasaklandı. 

Eğer ki bir ülkenin insanları öz-
gürlüğünü, iradesini, haklarını sö-
züm ona siyasal iktidarlara teslim 
ediyorlarsa yarınlarda sonları çok 
kötü olabiliyor. Direnmeli.İnsanlar 
özgürlükleri için direnmeli. Bugün 
İran’daki kadınların yaptıkları gibi 
direnmeli. Tüm dünya destek olma-
lı. Ne İran ne Mısır ne de başka ül-
kedeki hiçbir halk bunu hak etmiyor. 
Şimdi Türkiye’ye gelelim biraz. 

1923. Çok önemli. Bir lider düşü-
nün. 19 Mayıs 1919’da, Samsun’a 
çıkıyor, Kurtuluş Savaşı’nı başlatı-
yor, yurdun her toprağını düşman-

dan kurtarıyor ve saltanatı kaldıra-
rak Cumhuriyet’i ilan ediyor. Medeni 
Kanunu’nu kabul ediyor. Harf 
Devrimi’ni yapıyor. Ceza Kanunu’nu 
değiştiriyor. Laikliği anayasaya ge-
tiriyor. En önemlisi kadınlara seçme 
ve seçilme hakkını İsviçre’den önce 
veriyor. Demek ki biz de dünyadaki 
birçok ülke gibi Cumhuriyet’in öne-
mini ve nimetini korumalıyız. Tıpkı 
İzmirlilerin 9 Eylül’de yaptıkları gibi. 

İlginç bir durum, Vahdettin tartı-
şılmaya başlandı. En ilginç yorum 
Devlet Bahçeli’den geldi. “Hataları 
olsa da iyi bir adam’’ dedi. Bence 
Devlet Bahçeli de en az onun kadar 
hatası olduğu için onu daha iyi an-
lıyor. Dönemin ruhunu yansıtıyor. 
Devlet Bahçeli bunları söylerken 
kurucu liderinin kemiklerini sız-
latıyor mu sızlatmıyor mu bilmi-
yorum. Ama birçok milliyetçinin 
duygularını, hislerini alt üst etmiş 
durumda. Vahdettin niye tartışılı-
yor ben gerçekten anlamıyorum. 
Vahdettin’i neden koruma ihtiyacı 
duyuyorlar onu da anlamak istemi-
yorum. Çünkü bir ülke düşünün, biri 
19 Mayıs’ta Samsun’a çıkıyor ve bu 
ülkeyi kuruyor, biri savaşı kaybedi-
yor Mondoros Ateşkes Antlaşma-
sı’nı imzalıyor ve bir gemiye binip 

Eğer ki bir 
ülkenin insanları 

özgürlüğünü, 
iradesini, haklarını 
sözüm ona siyasal 
iktidarlara teslim 

ediyorlarsa 
yarınlarda sonları 
çok kötü olabiliyor. 
Direnmeli.İnsanlar 

özgürlükleri için 
direnmeli. Bugün 

İran’daki kadınların 
yaptıkları gibi 
direnmeli. Tüm 
dünya destek 

olmalı. Ne İran ne 
Mısır ne de başka 

ülkedeki hiçbir halk 
bunu hak etmiyor.

Direnmeli.İnsanlar özgürlükleri için direnmeli.Ali Mahir Başarır:
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İngilizler ile gidiyor.Şimdi bu adamın neresi 
kahraman ve vatansever olabilir? Buradan 
bir tartışma çıkarılmak istenmesi Ak Parti’nin 
her zaman yaptığı oyunlardan, kurgulardan 
bir tanesi. Vahdettin’i bile savunup onun 
üstünden algı oluşturmaya kadar geldilerse 
çok iyi durumdayız. Onlar Vahdettin’i ve onun 
gibileri savunmaya çalışsın. Devlet Bahçeli 
bunu yapsın hiç sıkıntı yok. Zaten ne diyoruz, 

onlar Vahdettin diyor, e bir tane de “mah-
vettin’’ var bu ülkede. Her şey bizler 

için çok iyi olacak, onlar bu dünyaya 
Vahdettin penceresinden baksın-

lar. 

Cumhuriyet, sadece Türkiye 
Cumhuriyeti yurttaşları 

için bir güvence değil. 
Cumhuriyet’i o ka-

dar çok koruyup 
anlatmak 

zorundayız 
ki. As-

lında 

Cumhuriyet Irak, Suriye, İran ve komşuları-
mız için de çok önemli. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bize armağan ettiği bu ülke ve 
Cumhuriyet ve onun değerleri, Cumhuriyet’in 
ışığında yapılan o devrim yasaları İran’a da, 
Suriye’ye de örnek olabilirdi. Maalesef ki yirmi 
yıllık dönemde Cumhuriyet’in değerlerinden 
uzaklaştık. Cumhuriyet’in değerleriyle ilgili 
hepimizin kafasında şüpheler oldu. Mesela bir 
Meclis Başkanı seçtik, çıktı dedi ki, “Kurtuluş 
Günleri’nden utançduyuyorum.”Başka Meclis 
Başkanı,“keşke Yunan galip gelseydi” dediği 
bir alçağın cenazesine gitti ve onu makamın-
da kabul etti. İşte biz bunları yirmi yılda maa-
lesef ki yaşadık. 

Tunç Soyer Nutuk’tan bir konuşma yapıyorsa, 
birileri ona ve babasına hakaret ediyorsa on-
ları lanetlemeliyiz ve o başkanın yanında dur-
malıyız. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın en çok 
onur duyabileceği tek bir isim var: Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’tür. Eğer Rize’de doğmuş-
sa, o Rize bizim topraklarımızdaysa, Recep 
Tayyip Erdoğan ismini alabildiyse, ilkokul, lise 
-üniversiteyi bilmiyorum- üniversitede günün 
birinde okuyacaksa, bunu Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’e borçlu. Eğer bugün o koltukta 
oturuyorsa bu ülkeyi yönetiyorsa bunu ata-

mıza borçlu. Eğer Vahdettin olsaydı bugün 
zaten Türkiye belki bu toprakların beşte 

biri kadardı. O yüzden ikinci yüzyıla 
giderken biz kendi değerlerimiz çok 

daha korumak zorundayız. Laik-
lik çok önemli bir unsur Türki-

ye’de, bunu herkes gördü.

Cumhuriyet, sadece Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için bir güvence değil. Cumhuriyet’i 
o kadar çok koruyup anlatmak zorundayız ki. Aslında Cumhuriyet Irak, Suriye, İran ve 

komşularımız için de çok önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize armağan ettiği bu ülke 
ve Cumhuriyet ve onun değerleri, Cumhuriyet’in ışığında yapılan o devrim yasaları İran’a da, 
Suriye’ye de örnek olabilirdi. Maalesef ki yirmi yıllık dönemde Cumhuriyet’in değerlerinden 
uzaklaştık. Cumhuriyet’in değerleriyle ilgili hepimizin kafasında şüpheler oldu. Mesela bir 

Meclis Başkanı seçtik, çıktı dedi ki, “Kurtuluş Günleri’nden utanç duyuyorum.”Başka Meclis 
Başkanı,“keşke Yunan galip gelseydi” dediği bir alçağın cenazesine gitti ve onu makamında 

kabul etti. İşte biz bunları yirmi yılda maalesef ki yaşadık. 
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Murat Bakan:

Gülten Akın’ın, “Kadın Olanın Türküsü” adlı bir 
şiiri vardır. Çocukluğumdan çok severim. Onun 
bir dörtlüğünü sizinle paylaşmak istiyorum. 

“Selam olsun bizden önce geçene
Selam olsun dosta, hasa, çile çekene
Selam olsun dayanana, düşene
Yüreğim yürektir, bakma gözüm yaşına”

Gülten Akın’ın, “Kadın Olanın Tür-
küsü” adlı bir şiiri vardır. Çocuk-
luğumdan çok severim. Onun bir 

dörtlüğünü sizinle paylaşmak istiyorum. 

“Selam olsun bizden önce geçene

Selam olsun dosta, hasa, çile çekene

Selam olsun dayanana, düşene

Yüreğim yürektir, bakma gözüm yaşına”

Çok kısa bir süre önce 9 Eylül yaşadık. 
Cumhuriyet tarihinin en görkemli kut-
laması oldu. Bir hafta süren kutlamalar, 
Tarkan konseriyle neticelendi. Türkiye’de 
festivallerin, konserlerin engellendiği, 
insanların eğlenmesinin, neşelenmesinin 
yasaklandığı bu sistemde hepimizin için 
umut veren bir konser oldu. Bir hafta o 
etkinlikleri yaşadık. Bizim için çok önem-
liydi. Çünkü 9 Eylül, cumhuriyetin 100. 
yılıydı. 

İkinci yüzyılda hiçbirimizin sonraki 9 
Eylül’ü görme ihtimali yok. O yüzden 
gerçekten yüzüncü yılına yakışır bir 9 
Eylül yaşadık. Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız bir konuşma yaptı, dedi ki, “yüz 
yıl önce bu ülkeyi yönetenler gaflet ve 
hararet içindeydiler kendi koltuklarını 
düşündüler” Bu söz üzerinden Türkiye’de 
bir anda bir polemik yaşandı. Polemik 

milli kurtuluş mücadelesinde yer edinenlerin yerine, milli 
kurtuluş mücadelesinde tam karşıda yer alan Vahdettin’i 
savunmaya kadar gitti. Tabi bu şaşırtıcı bir şey değil. Bunu 
Ak Parti iktidarı yapabilir. Çünkü zaten orda bir karşı dev-
rimcilik ve Cumhuriyet düşmanlığı var. Biliyoruz bunu. 

Nutuk’un üçte ikisi iç savaşı anlatır yani emperyalizmle 
mücadeleyi. Kurtuluş Savaşı’nı üçte birinde anlatır Atatürk. 
Yirmi tane iç isyanı, neler yaşadığını, nasıl Samsun’a gitti-
ğini anlatır. Mesela orda Nutuk’ta der ki, “benim Samsun’a 
ne yapacağımı bilerek göndermediler” der. O imzayı nasıl 
aldığını anlatır. Kendisinin yazdırdığını, müfettişlik görevini 
anlatır. 

Direniş, silahlanmalar var ve bu silahların toplanması ge-
rek. Atatürk’ü bu niyetle yollarlar. Atatürk’ün bir mücade-
leyi, bağımsızlığı başlatacağı düşüncesiyle göndermezler. 
Bir ay sonra da görevden alırlar. Yani onların istediğini 
yapmadığı için. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına 
idam kararı çıkartırlar. Damat Ferit diyor ki, İngiliz Yüksek 
Komiserine, “Allah’tan sonra en çok efendim ve ben size 

Ve ben onun da onurunu yaşadım.
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güveniyoruz.”İngilizlere olan sevgisini Vah-
dettin şöyle anlatıyor: Benim İngilizlere olan 
sevgim babam Abdülmecid’in onlarla birlikte 
savaşmasından gelmektedir. 

Yani ülkenin kurtuluşunu İngilizlerden, emper-
yalistlerden arayan bir adamdan bahsediyoruz. 
Ve bu adama Mustafa Kemal Atatürk Nutuk’ta 
soysuz ve alçak diyor. Meclis konuşmalarındaki 
gizli konuşmalar bir süre sonra yayılır ve bu 
konuşmalarda da hain diyor. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün hain dediğine, Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkanı,“Vahdettin hain değildir” 
dedi. Ben açıkça şunu söyleyeyim, ecdadımıza 
laf ettirmem dediler ancak ben Vahdettin’i ec-
dadım olarak görmüyorum. Vahdettin benim 
ecdadım değil! Elbette, biz Osmanlı ve Selçuk-
lu’nun mirasına sahip çıkıyoruz. Özgürce de 
bunu eleştiririz doğrusuyla da yanlışıyla da. Fa-
kat İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in 
kemikleri sızlıyordur. Çünkü Vahdettin bir 
kurşun atmadan İngiliz çizmelerine teslim etti 
İstanbul’u. Dolayısıyla, dört dil bilen bir padişah 
Fatih. İstanbul’u düşmanın işgal etmesine se-
bep olan önce “Anzavur’’ denen bir adama ordu 
kurduran,Kuva-yi İnzibatiye, arkasından bir 
hilafet ordusu kurduran ve Kuva-yiMilliye’cilere 

yani bizim milli kahramanlarımıza; bun-
larla mücadelede ölenşehit, yaralanan 
gazidir diyen bir padişahtan bahsediyo-
ruz. Benim için ecdat kimdir? 21 yaşın-
dayken cepheye cephane taşırken, kendi 
üzerindeki kazağı cephane ıslanmasın 
diye üzerine örten,çocuğu da donmasın 
diye çocuğuna sarılarak donan Şerife 
Bacı’dır benim ecdadım.

Benim ecdadım çok önemli bir nokta 
olan Çiğil Tepe’yi yarım saat içinde Mus-
tafa Kemal Atatürk’e alacağını söyleyip 
alamadığı için hayatına son veren Albay 
Reşat Çiğiltepe’dir benim ecdadım.Çek-
meli Kara Ali Çavuş, 1912 Balkan Har-
bi’nde evinden çıkar, 9 yaşında bıraktığı 
evladı cepheden cepheye koşar, Kafkas 
Cephesi’nde, Yemen’de, her yerde sa-
vaşır. En son Kurtuluş Savaşı’na gelir. 9 
yıl sonra oğlunu Dumlupınar’da bulur. 
Mehmet Onbaşı oğlu. Oğlunun kucağın-
da can verir ve şehit olur. Oğlu da İzmir’e 
girerken 9 Eylül’de şehit olur. Benim 
ecdadım Çekmeli Kara Ali Çavuş ve onun 
oğlu Mehmet Onbaşı’dır.Eskişehir’e üs 
kurar Yüzbaşı Behiç. Bütün demiryolları-
na kesişme noktası, eski püskü trenlerle 
erzak yollar cephaneye. Ve kılıç gerekti-

ğinde o vagonlardan çelik söktürüp kılıç 
yapar. Benim ecdadım Yüzbaşı Behiç Efendi’dir. 
Biz Vahdettin’i ecdad olarak görmüyoruz. 
Saltanat soyundan da değilim. Babam Anado-
lu’nun yoksul bir köyünden gelmiş bir yetimin 
çocuğuyum. Biz hepimiz öyle gelmiş insanlarız. 
Dolayısıyla, biz padişahın soyundan da gelmiş 
değiliz. Onu ecdad olarak da kabul etmiyoruz. 
Yani Tunç Başkan çok doğru bir yerden yani 
alkışlayacağımız bir yerden, gözlerimiz yaşara-
rak izlediğimiz bir konuşma yaptı. Dolayısıyla 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza ülkesinin 
neşesinin gittiği bu derin yoksullukta, insanla-
rın evlerinin kirasını ödeyemediği, yüzünün 
gülmediği bir noktada 9 Eylül’ün yüzün-
cü yılına bize böyle bir şey yaşattığı 
için hepimizi umutlandırdığı ve 
9 Eylül’ü siyasallaştırmadığı 
için teşekkür ederiz. Ke-
mal Kılıçdaroğlu adı gibi 
kamil bir insandır. Ve 
ben onun da onu-
runu yaşadım. 

Murat Bakan
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SONSUZ HAYAL EDERİM
YAZACAĞIM ŞEYE DÖNÜŞÜRÜM!

Edebiyatımızı iki önemli ismi Latife Tekin ve Haydar Ergülen’in sohbetini siz okuyuculara sunuyoruz.

Bütün demokrasi güçlerinin, sol ve sosyalist güçlerin 
hepsinin birlikte kuracağı bir demokratik cumhuriyeti-
nin çok uzak olmayacağı inancımı söylemek istiyorum. 

Gönülden diliyorum. Latife Tekin’i hepiniz tanıyorsunuz. 
Latife Tekin benim çok yakın arkadaşım, çok sevdiğim bir 
romancı. Hatta galiba en sevdiğim yazar. Bunu gönül ra-
hatlığı ile söylüyorum. Bana bir dergide,“en sevdiğiniz yazar 
kim?” diye sormuşlardı. Hiç düşünmeden Latife Tekin dedim. 
Onunla konuşmayı da çok seviyorum. 

Latife Tekin’i de bu yıl onur konuğu olduğu için yeniden 
kutluyorum. Latife Tekin, Sarıyer Edebiyat Günleri’nin, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Edebiyat Festivali’nin, 
Seferihisar Kitap Günleri’nin onur konuğu Latife Tekin oldu. 
Yani, onur konukluğu güzel bir şey ama zaten Latife Tekin’e o 
onuru veren de bugüne kadar yazdığı romanlarla onları oku-
yan onlara gönül veren on binlerce yüz binlerce okur diyelim. 
Aynı zamanda edebiyat tarihinin kendisi. Sadece Türkçe 
olarak değil başka dillerde de kitapları çıkan, tanınan büyük 
bir romancımız. Ben Latife Tekini 1983 yılında tanıdım. Sev-
gili Arsız Ölüm kitabıyla tanıdım. Okumuşsunuzdur, onlar 
bizim yeni edebiyatımızın klasikleri artık. Yani, onlara yeni 
klasikler adını veriyorum. Her eve lazım, okunması gereken 
kitaplardan bir tanesi. O zamana kadar olan bizim roman 
anlayışımızı, kavramımızı büyük bir yenilik yapan şaşırtıcı 
bir giriş yapan bir romandı. O kitabın çıktığı yılı hatırlıyorum, 
Türk Edebiyatında belki de iki kez böyle bir şeye tanık oldum. 

Bir tanesi de çok küçüktüm, on beş yaşındaydım. “Firuzan” 
biliyorsunuz o da bizim büyük hikayecimiz. Onun parasız 
yatılı kitabı çıkmıştı. 1971 yılında babam okumuştu ben 
de okudum. Daha sonra Latife Tekin’i çok severek basacak 
yayınevinde yayınlayacak olan Mehmet Fuat onu çok büyük 
desteklerle basmıştı. Mehmet Fuat da Nazım Hikmet’in oğlu 
biliyorsunuz, Piraye’nin oğlu , büyük bir eleştirmen. İkinci 
olarak da Latife Tekin’in çıkışını hatırlıyorum. O güne kadar 
tabii ki bizim okuma alışkanlıklarımız işte sosyal demokrat 
ve sol ailelerde Yaşar Kemal okunur, Orhan Kemal okunur, 
Aziz Nesin okunur, Fakir Bayburt okunur. Bunlar ve başka 
yazarlar okunurdu. Bizim evde de bunlar okunuyordu ve biz 
bunlarla büyüdük. Onlar halk yazarıdır ve 60 yaş kuşağına 
okuma zevkini ve kültürünü aşılayan yazarlardır. Gerek dil-
leri, duyarlıkları gerek dile getirdikleri sorunlarla birlikte hem 
bize hitap eden hem de bizim okuma zevkimizi geliştiren 
yazarlardır.Tabii, Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Hasan Hüseyin 
başka şairleri saymıyorum onlar da bu yazarların bu şairler 
kısmını teşkil ediyorlar. Latife Tekin’e geldiğimiz zaman tabii 
birden bire yine soldan bir isim ama roman anlayışını değiş-
tiren bir isim. Ve hakkında çıkan yazılara baktığımız zaman 
orda yoksulların dilinden bahsedildi. O güne kadar yoksulluk 
zaten yazılıyordu. Köy edebiyatında, kentte olsun Orhan 
Kemal’in yazdıkları, işçi sınıfının yaşadıkları, küçük insanların 
hayatı tüm bunlar yazılıyordu ama Latife Tekin’e gelince 
başka bir şey oldu ve yoksulların dilinin ilk defa edebiyata 
girdiği söylendi. 

Haydar Ergülen:

Haydar Ergülen
Latife Tekin
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Latife Tekin:

Öncelikle Seferihisar Belediyesi’ne teşekkür etmek 
istiyorum. Ülke seçim havasına girdi. Bir yandan 
gerçekten çok hızlı bir yoksullaşma bir yandan hu-

zursuzluk, ayrışma, çatışma… Hiçbirimizde huzur kalmadı. 
Umarım, ülkeyi geri alabiliriz. Ülke elimizden kayıp gitti. 
Bu yavaş yavaş oldu ama gerçekten neredeyse kendimizi 
hiçbir şey taşınmadan olduğumuz yerde, ülke değiştirmiş 
gibi olduk. Umarım bu defa geri alabiliriz çünkü ülkenin hali 
hal değil. Bir biçimde dağları, ırmakları, şehirleri, köyleri, 
ormanları kurtarmak gerekiyor. Çocukların, gençlerin gele-
ceğini, ülkenin geleceğini… Evet, hepimiz çalışacağız, eli-
mizden geleni yapacağız zaten bize de epey görev yükledi-
ler.Haydar’ın benim için söylediği güzel şeyler için Haydar’a 
da teşekkür ediyorum. O da benim en sevdiğim şairlerden. 
Neredeyse beraber büyüdük aynı kuşağın üyeleriyiz. Bizim 
kuşağımız evet sosyalizm hayaliye büyülenmiş bir kuşaktı. 
Epeyce eziyet, işkence görmüş, kaçmış, saklanmış, hapse 
atılmış. Böyle büyülenmiş ve aslında bilgeleşmiş yaşadığı 
eziyet sonucunda böyle bir kuşak. Biz bu kuşağın içinden 
çıkmış bir romancı ve bir şairiz. Çok eski arkadaşız. Birlikte 
yaşlandık. Yaşımla da bunun geldiğinin farkındayım. Yaşımı 
da çok fazla inkar etmek istemiyorum. Çok gençtim yaz-
maya başladığımda. Çok yakın zamanda arkadaşlarımla 
konuşuyordum edebiyatçı dostlarla böyle bir masanın 
başında. Ben neredeyse kendimi bildim bileli yazıyorum. 
Sanki artık kelimelerden ibaretmişim gibi hissediyorum 
kendimi. Çünkü bir kitap bitiyor sonra araya bir zaman 
giriyor ve başka bir kitap ve her kitapta o kitaba uygun 
farklı bir dil kurmaya çalışıyorum. Sanki o kitaplarla birlikte 
kendim değiştim, yüzüm değişti, davranışlarım da. Her 
kitapla birlikte başka bir canlıya dönüşüyorum. Söylediğim 
bir şey var: sonsuz hayal ederim yazacağım şeye dönü-
şürüm. İşte yoksulları yazarken yoksullara dönüşüyorum, 

ormanları yazarken ormanın ve ağacın kendisi oluyorum. 
Her yazdığım kitaptan kendimden yazma sürecinde ya-
zığım şeylerden nasıl yazılacağını öğreniyorum. Ağaçların 
bilgisi belki biraz bana da geçiyor veya yoksulların bilgisi 
onların dünyadaki varoluş bilgisi. Böyle değişe değişe 
sanki gerçek değilmişim bir sözcüklerden ibaretmişim gibi 
geliyor. O yüzden mesela politikacıları dinlerken bir tüm o 
acıyı her şeyi o umudu hissediyorum ama edebiyatçıların, 
yazı yazanların sanki dertleri tam o sözcüklere anlatıla-
mazmış gibi geliyor. İçinden geçtiğimiz zamanı yazmak bir 
edebiyatçı için o kadar da kolay değil. Bir şeylerin olgun-
laşması ya da yaşanan şeyin düşünme hızıyla bir roman 
ya da öykü yazmak aynı şey değil. Biz daha çok insanların 
doğrudan kalplerin, duygu dünyalarına sesleniyoruz. Yani, 
ülke hepimizi bir acil mücadele sürecine dahil etmek istiyor 
ama aslında iyi kitaplar yazmak için birazcık da hani Se-
ferihisar’ın sakin zamanları gibi… Biraz sakin kalabilmek, 
düşünebilmek, sessizce o yazının ahenkine, sözcüklerin 
duygusuna girebilmek gerekiyor. O yüzden biraz belki de 
son yıllarda bütün bu telaş ve koşturmaca edebiyatçıyı da 
belki yalnızlaştırıyor. Ya da sessizleştiriyor mu? Şairler ne 
durumda? Ne hissediyorsun? Daha mı sakin ve huzurluy-
duk bir zamanlar?

Şiir tabii uzun yıllardır Türkiye’de de dünyada da öncülü-
ğü düz yazıya kaptırmış durumda.Bu çok uzun zaman-
dır var. Şiir söyleme gelenekleri, alışkanlıkları toplumun 

şiire bakışı değişiyor. Ve uzun zamandır bu işi dünyada da 
Türkiye’de de romancılar daha çok götürüyor. Ölüm oruçları, 
açlık grevleri, F tipi cezaevleri gibi birçok siyasi şeyler ora-
larda mesela bildiğim kadarıyla romancılar ön saflarda yer 
almıştı. Bizim kültürümüz şiir kültürüne dayanan bir kültür. 
Yani, sadece şiir değil ama şiirin bahane olarak kullanılıp 
sürgün edilen, idam edilen pek çok şairimiz oldu eskiden. 
Hepimiz biliyoruz. Fakat son zamanlarda, diyelim ki bir kırk 
yıldır en azından Türkiye’nin bugünkü karanlığının sorumlusu 
olan o 12 Eylül rejiminden başlayarak, çünkü bir elinde kuran 
bir elinde nutukla şey yapan bir Genelkurmay Başkanı var-
dı. Biliyorsunuz. Üniversiteyi yeni bitirmiştim 80 yıllarında. 
Dehşet yıllardı ve o dehşetin sonuçlarını bugün yaşıyoruz. 
Bugünkü rejim 12 Eylül karanlığının daha koyu halidir. Birbi-
rimizi kandırmayalım, bunlar sonradan çıkmadı. Böyle böyle 
çıkarıldı. O nedenle şiir daha suskunlaştı aslında. 
Problemlerimiz daha makro düzeydeydi. 12 Eylül’e kadar 

sosyalizmdi, paylaş-
maydı. 12 Eylül’den 
sonra daha mikro 
olaylar konuşulmaya 
başlandı. Onlar tabii 
daha bölünerek ko-
nuşulmaya başlandı 
o yüzden şiir de daha 
gerilere seslenen ya-
zıdan çok daha özel 
gruplara seslenen bir 
şeye dönüştü. Kadın-
lara, başka gruplara… 
Daha özelleşti. Çok iyi şairler var ama o toplum olan şey 
kayboldu. Yakınlık kayboldu, mesafe açıldı. Şunu soracaktım 
sana, sen yoksulların dilini bahsederken aslında yoksulları 
yazmak için bile zenginlik gerek. Zengin kaynaklar gerek. Ve 
o kaynaklar senin evinde vardı ailende vardı, kitaplarında 
vardı. Tabiatta vardı. Onlarla sen yoksulların dilini zenginleş-
tirdin aslında. Biraz onlardan söz edebiliriz

Haydar Ergülen:

“Bir biçimde dağları, ırmakları, 
şehirleri, köyleri, ormanları 
kurtarmak gerekiyor. 
Çocukların, gençlerin geleceğini, 
ülkenin geleceğini… “
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Latife Tekin:

İlk kitaplarımda zaten, göçle büyük kentlere gelen in-
sanların hikayesini anlattım. Ben de o göç fırtınasının 
içinde büyümüş çocuklardan biriyim. Şimdi, o yıllarda 

o göçle geldiğimiz yıllar, sanayinin olduğu bölgelere iç 
kısımlara göç yaşandı. Belki biz de o göçün içinde bü-
yüdük. 60’lı yıllardan başlayarak. Sonra tekrar bir göç 
dalgası… Şimdi çok karışık esen bir fırtına göç. Oradan 
oraya bir türlü yerimizde oturamıyoruz. Taşınan bir top-
lum olduk ve şu an öyle bir pahalılık ile karşı karşıya ki 
insanlar, evlerini kaybediyorlar. Kira artışları çok yüksel-
di. Şimdi her şey o kadar fazla parçalanıp dağılıyor ki, bir 
vakitler aralarında büyüdüğümüz insanların dili o kadar 
hızlı değişmiyordu ama şimdi yoksulların dilini veya 
içinde büyüdüğümüz insanların dilini kullanarak roman-
lar yazmak ve hikayeler anlatmak mümkün. Bugün artık 
yeni yazmaya başlayan insanlar hangi dille yazacaklar 
diye düşünüyorum. Yeni kuşağın dili zaten çok karma-
şık. Ben daha çok ağırlık olarak yoksullar hakkında yaz-
dım ama daha sonra büyük kentlerde gecekonduların 
hikayesini. Fakat sokak aralarına ev içlerine girmekten 
biraz ürktüm çünkü yoksulluğu yazmaya devam etsem 
giderek kötü şeyler anlatmaya başlayacaktım. Biraz 
böyle o kederle bakınırken yüzümü doğaya gömdüm.  
Hep beraber ötekileştirdiğimiz doğaya, ırmağa, denize, 
ormana biraz yüzümü çevirdim fakat ülkede öyle bir 

çığlık yükselmeye baş-
ladı ki, en son Soma’da 
biz bunu hepimiz yaşadık. 
Birden,“ne oluyor?” diye başımızı 
çevirdik. Soma’daki o toplu ölümler 
ve yoksullaşma aslında gerçekten fab-
rika işçisinin, ağır maden işçisinin nasıl bir 
şey yaşadığını fark etmemizi sağladı. 12Ey-
lül’ün getirdiği şeylerden biri çalışan insanların, 
işçi ve emekçilerin hakları gasp edildi. Sendikal 
hareket tamamen baskı altına alındı. Görevleri elinden 
alındı. Giderek büyük kentler yoksullardan arındırıldı. 
İkinci kez artık orta sınıf erimeye başladı. Yoksullar ne-
reye gidiyorlar? O ilk dönemde o büyük kentin dışına 
organize sanayi bölgelerine atıldılar. Biz bunu yani o 
zamanlar da dert ediyorduk ama nereye gittiler.Bir za-
mandan sonra sanayi işçilerinin nerde olduğunu merak 
etmeye başladım. Soma ile yoksulların arasına tekrar 
girmek yoksullar hakkında tekrar yazmak istedim ve 
gidip sanayi bölgelerinde kaldım. Çünkü o zaman içinde 
gerçekten o dili de kaybetmiştim. İşçiler kendi araların-
da nasıl konuşuyorlar? Üretim süreci dili nasıl etkiliyor? 
Dilleri farklılaştı mı? Benim dilim onların dilinden fark-
lılaştı mı? Onların yaşadığı şeye tanıklık etmeden, onlar 
hakkında yazmak da zor.

Ülkede olup bitenlerden hissettim. AKP’nin ülkeyi 
bölmesi ve bir kesim insanın işsiz kalması, yok-
sullaşması, fabrikada olup biten şeylerin hikayesi 

yani işte fabrikalara kurulan mescidler, imamlar, imam 
müdürler, koskoca on bin kişilik fabrikalarda topluca na-
maza gitmeler falan filan…İşçilerin üstündeki basınç ve 
hak arayışının yok olması. Bütün bunlar ufak ufak yani o 
direnişler, yasaklar, grev hakkı yok, konuşma hakkı yok, 
haber yok. Yoksullar hakkında haber yapanlar giderek 
azaldı. Bir yandan bunları izlerken, bu insanlar nereye 
gittiler, tekrar yoksulların arasına gitmek istedim çünkü 
ben yoksulların arasında büyüdüm. Yoksulların arasında 
değilsem kendimi hep gurbette hissederim. Asıl evim 
kendimi huzurlu hissettiğim ana evim, çocukluk yuvama 
gitmek hep yoksulların yanına gidince hissettiğim bir şey. 
Ne durumdalar ve ne yapıyorlar? Görmek için Torbalı’ya 
da gittim. İzmir, Manisa, İstanbul’daki sanayi bölgelerine 
de gittim.Birçok sanayi bölgesine gidip işçi evlerinde 
kalarak kimliğimi de saklayarak çok hoşuma gitmese. 
Zaten gençken politik hareket içinde, fabrikalarda, işçi 
örgütlenmesinde de çalıştım. O yüzden işçilerle yakın 
ilişki kurabiliyorum. Yani, gittiğimde gördüğüm şey as-

lında yoksulluğun o kendisi hiç değişmiyor. Yoksulluk 
olduğu yerde duruyor. Tabii ki o yoksulların arasından 
çok az sayıda insan belki üç beş kuruş kazanıp başka bir 
yerde kendine hayat kurabiliyor ama giderek yoksulların 
sayısı artıyor. Yoksullar sessizleşiyor. Ve o zaman sanayi 
bölgelerinde olup biten şeyi anlattım. Onu içerden göre-
rek anlattım. 
Ormanların nasıl talan edildiğini, dağların nasıl maden 
ruhsatlarıyla tepelerinin uçurulduğunu, geçenlerde bir 
şey hissettim yolculuk boyunca. Isparta’ya gitmiştim. 
Dağların tepesi kırım ve dağların yarısı kesilmiş atılmış.O 
insanların çocukları o dağların tepesini uçurarak oradan 
dağları satarak hiç işlemeden satarak oralardan vurgun 
vurmuşlar ve devam ediyorlar. Bütün ormanların altı 
maden ve mermer ocağı diye bir yazım var benim. Her 
yer delik deşik. Bütün dağların ucu kırılmış, ben dünyanın 
birçok ülkesine gittim hiç böyle bir ülke görmedim. Yani 
dağlarını böyle kıran, ırmaklarını kirleten… Bu ülkede 
çok şiddetli bir şey olmakta. İnsanların birbirlerini sev-
miyorlar sevseler kirletmezler. Ben de böyle yoksulların 
peşinde, yoksullarında da yoksullaştırdığı ormanların, 
ırmakların kenarında yazıp duruyorum. 

Haydar Ergülen:

Bir şey sormak istiyorum. Yüzünü tekrar doğaya dön-
müşken pek çok diğer kitaplar yazmışken tekrar öyle 
bir gerçekliğe dönme gerekliliğini nerde hissettin?

Latife Tekin:

“Ben de böyle yoksulların 
peşinde, yoksullarında da 
yoksullaştırdığı ormanların, 
ırmakların kenarında yazıp 
duruyorum”
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Haydar Ergülen:

Yadırganan kitapların da oldu. Bunlardan bir tanesi Yalçın Küçük’ün tabii “12 Eylül romanları” dediği… Seninle birlikte 
Orhan Pamuk, Mehmet Erol, Ahmet Altın’ı da sayıp böyle bir roman yazdı. Tabii tuhaf bir dörtlü. Dört benzemez yani. 
Biraz ondan konuşalım. Aşk İşaretleri de yadırgandı. Kısaca onlar neden yadırgandı konuşmak isterim.

Kendim de yadırgandım. Yani yoksulları çocuklu-
ğumdan başlayarak göçle gelen insanları yazmaya 
başladım. Ama hep böyle şeyler yazacağım diye bir 

anlaşmam yoktu hayatta. Çok genç yazmaya başlamış-
tım. Politik hareketin içinden geliyordum ve zaten politik 
hareketin bana sağladığı bilgi ve birikimle ama böyle bir 
kişisel bir dil kullanarak yazmaya başladım. Yani yoksul-
ların hikayesinin yanı sıra ilgimi çeken şeyler vardı. Bizim 
toplumumuzda bu hep mahalle baskısı diye konuştu-
ğumuz şey var ya, her mahallede var. Yani, romancısın-
dan da biraz böyle derdine çare aramasını, ona söz ve 
ses olmasını istiyor insan. Elimizden geleni yapmaya 
çalışıyoruz ama aslında dili kullanarak edebiyat dilin 
dışına çıkma sanatı. Bir kitabı okuduğum zaman yazarın 
beni gündelik hayatın dışına çıkarmasını, bilmediğim 
alemlere çıkarmasını, imgeyle beni bambaşka yerlere 
sürüklemesini isterim. Hep de şunu söyledim, ben aslın-
da okumak istediğim kitabı yazmaya çalışıyorum. Yani, 
okumayı hayal ettiğim kitabı. Bu tabii zaman zaman bir 
yazarın bazı kitapları büyük okurun kitlesiyle buluşabi-
liyor. Zaman zaman da yazdığı bir şey kötü olmasa bile 
o kadar geniş büyük okur kalabalığın ilgisini çekmeye-
biliyor ama bunu bir yazar bence göğüsleyebilmeli. Eğer 
herkes anlasın ve herkes mutlu olsun, herkesin derdine 
çare olsun diye yazdılarsa çok ortalama bir dil kullan-
mak zorunda kalırız. Bir edebiyatçı, bir yazar kitabının 

kimin okuyacağını bilmiyor. Benim okur imgem çok genç 
bir okur imgesi benim zihnimde. Lisede sıra arasında 
kitap okuyan bir genç. Bence en çok gençler büyük bir 
heyecanla hepimizin hayatını değiştiriyor. Genç bir imge 
ama benimle birlikte büyümüş bu yaşa gelmiş okurlarım 
da var.Yani bir edebiyatçı okuru hesaplayarak yazmaya 
başlamıyor. Belki sürekli olarak okuru düşünerek yazan 
edebiyatçılar da var onlar da iyi kitaplar yazabilir. Ama 
ben biraz göze alabildim okurun reddedebileceği veya 
daha sonra zamanla merak edip okuyacak ve hoşuna 
gidecek bir kitap olabilir bu yazacağım şey deyip kendi 
kafamın estiği biçimde kendi içimden taşan neyse öyle 
yazmaya başladım. Baştan sona insan geleceği nasıl 
planlayamazsa biz de yazacağımız şeyi planlayamayız. 
Bazı kitaplarım gerçekten de yabancı bir nesne gibi 
düştü. Ben o kadar da dert etmedim bunu. Biraz zaman 
sonra hani ya tam da anlamadım yani okurun böyle 
hoşnutsuzlukla karşıladığı kitaplarımın daha sonra çok 
severek okunduğuna da tanıklık ettim. Mesela bunlar-
dan biri “Ormanda Ölüm Yokmuş” 2001’de yayımlandı. 
Orman, çevreyi koruma vs. çok insanların gündeminde 
değildi. Neredeyse geziyle girdi. “Ormanda Ölüm Yok-
muş” ormanda dolaşan iki aşk acısı çeken arkadaşları 
anlatıyor. Orman’da dolaşarak konuştukları birlikte 
dostluk hikayesi aynı zamanda. Çok soğuk karşılandı 
ancak şu an en çok okunan romanlarımdan. 

Latife Tekin:

Haydar Ergülen Latife Tekin
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“Atatürk’ün öldürülmesi bir yerde medeniyetlerin çatışmasını da beraberinde 
getiriyor. Hepimizin bildiği üzere şu anda topraklar üzerinde yaşadığımız ana 

kara Truvalıların zamanından beri olan bir hikaye. Göbeklitepe de burada, Truva 
da. MÖ 1089 yılında Truva Savaşı yapıldığında, Hektor’un öldürülmesi ardından, 

başlatılan bir medeniyetler çatışması aslında bu”

ATATÜRK’ÜN KATİLLERİ O DOKTOR!

Atatürk’ün Katilleri ve O Doktor’ adlı kitabımın bazı 
bölümlerinden size bahsetmek istiyorum. Aranızda 
neden böyle bir şeye gereksinim duyduğumu düşü-
nenler olabilir. Ben bir gazeteciyim. Gerçek gazeteci-
lik yaparken son yirmi yıldan beri habercilik olmuyor 
ama bizim dönemimizde biz haberin peşinden koşar, 
gerçeği araştırır ve her kim olursa olsun onun peşin-
den gidip, haberin gerçeğine ulaşıp, halka yansıtmak 
için bu işi yapardık. Fakat son zamanlarda sizin de 
bildiğiniz üzere son 20-25 yıldan beri soruşturmacı 
gazetecilik yapılamıyor. 
Ben bugüne kadar on kitap yazdım. Bunlardan yedisi 
Atatürk’ün yakın çevresi ile ilgili. Atatürk’ün yakın 
çevresini araştırma nedenim, bir liderin gerçekten 

tanınması için yakınındaki kişilere başvurulması ge-
rektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Ata-
türk’ün can yoldaşı Nuri Conker’di. Atatürk’ün ölü-
münden önce yakın zamanlarında kendisini 
kaybettiği için Atatürk’ün de ondan çok etkilendiğini 
biliyorum, yakın çevresi de anlatılıyor.  
Amonyum diye bir şey var, M.Ö. 1500 yılında bulunu-
yor. Brom diye bir madde var o da 1862 yılında bulu-
nuyor. Bu ikisi de çok tehlikeli maddeler. Cıva dediği-
miz madde var. Bu da önemli. Yani bu üç maddenin 
Atatürk’ün öldüğü günlerde bir doktor tarafından 
vücuduna işlenmesi ve o zaman zararlı olup olunma-
dığı bilinmemesi gerçekten akılları kurcalayan bir şey-
di benim için. 22 yıldan beri yaptığım araştırmalarda 

Yaşar Gürsoy

YAŞAR GÜRSOY...
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birkaç tane Atatürk’ün kitabına rastladım.Bunların 
adı:“Atatürk’ü kim öldürdü?”,“Atatürk’ü biz 
öldürdük”,“Atatürk öldürüldü” şeklinde. Ben tabii ki 
bunlara saygı duyuyorum. Yalnız orda bazı yerlerde bir 
doktordan bahsederken, şunu söylüyorlardı, “cıvalı bir 
ilacı yaptı ve gitti” Bu çok enteresan bir doktor. Biraz 
önce bahsettiğim amonyum, brom ve cıvadan neden 
bahsettiğimi de anlamış olacaksınız böylelikle.  
 
Atatürk’ün öldürülmesi bir yerde medeniyetlerin ça-
tışmasını da beraberinde getiriyor. Hepimizin bildiği 
üzere şu anda topraklar üzerinde yaşadığımız ana 
kara Truvalıların zamanından beri olan bir hikaye. 
Göbeklitepe de burada, Truva da. MÖ 1089 yılında 
Truva Savaşı yapıldığında, Hektor’un öldürülmesi 
ardından, başlatılan bir medeniyetler çatışması as-
lında bu. MS 1463’lü yıllarda, Fatih Sultan Mehmet 
buraları aldığında, “Hektor’un intikamını aldık” de-
mişti. 1918 yılında Mondros Antlaşması yapıldığında 
yani düşmanların İstanbul’a girişi yapıldı 
tan sonra da onlar yani Batı Medeniyeti, bir takım 
emperyalist güçler daha doğrusu onlar da yine inti-
kamını aldığını düşünmüştü. Mustafa Kemal Atatürk 
1919’da 1922’ye kadar süren işgalden sonra İzmir’i 
alarak arkadaşına, “Hektor’un intikamını aldık” diyor. 
Yani Atatürk o kadar derinlemesine bir adam ki, yani 
tarihi, fiziği, kimyayı çok iyi biliyor. Dört bin kitap 
okuduğunu biliyoruz. Tüm bunları elli yedi yıllık yaşa-
mında yapıyor.  
Aslında Atatürk’ün varlığı 1930 yıllarında çok ra-
hatsız ediyor. Bu rahatsız olan kişiler Siyonistler. 
Özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruldu-
ğu zamanlarda yaşamını İngiltere’de sürdü-
ren, Yahudi kökenli fakat Yahudi olmasının 
yani sıra Siyonist olan kişiler. Yapmak is-
tedikleri de bir İsrail Devleti kurmak. 
Bunu yaparken de gözleri kan bürümüş 
insanlar bunlar. Ve bazı kişileri seçiyorlar. 
1930’lu yıllarda Amerika ve İngiltere’de 
ekonomi sarsılmışken Atatürk olduğu için 
Türkiye alıp başını giden bir ülke.  Çok 
güçlü bir ülke ve Atatürk 1934 yılında dik-
kat ederseniz, Balkan Atlantı’nı kuruyor. 
Kurduktan iki yıl sonra da, Montrö boğazlar 
sözleşmesini yapıyor. Bu iki önemli şey Avru-
pa’yı çok rahatsız ediyor. Özellikle de Siyonist-
ler’in. Bundan dolayı da bazı liderlerin ortadan 
kaldırılması gerekiyor. 1932 yılında aslında her şey 
başlıyor. 1933 yılının Ocak ayında Hitler hemen he-
men her diktatörün yaptığı gibi bir meclisi yakıyor ve 
ardından Nazi Partisi’ni kuruyor. Nazi Partisi’ni ku-
rarken bir on başının durup da birden bire “ben parti 
kuracağım” deyip de parti kurması mümkün değil. Bu 
kişi yani Adolf Hitler, Siyonistler sayesinde maddi 
imkanlarla donatılarak bir güç elde ediyor. Ve 1933 
yılındaki başa gelmesinin ardından bazı gelişme-
ler yaşanıyor dünyada. Yunanistan’ı, Yugos-
lavya’yı, Romanya’yı Atatürk bizzat kendi 

tarafına çekiyor ve bir Balkan Atlantı kuruyor. Bu o 
zamanlarda İsrail Devleti’ni kurmak amacını güden o 
söz konusu kişileri rahatsız ettiği için Nazi Partisi’ni 
kurduruyor ve Adolf Hitleri başa getiriyor ve ondan 
sonra olaylar başlıyor. Adolf Hitler’in ilk yaptığı şey 
yanılmıyorsam 25 Temmuz 1934 yılında Avustralya 
Başbakanını makamında öldürtüyor. Arkasından, 9 
Ekim günü Atatürk’ün de çok sevdiği, çok saygı duy-
duğu Atatürk’ü de çok seven Yugoslavya kralı 
Alexander suikasta uğruyor. Adolf Hitler önce silahlı 
bir şekilde suikastlar yaparak alanı genişletmeye 
çalışıyor ve bununla da başarılı oluyor. Korku salma-
ya başlıyor. Ardından 1935 yılında, 12 Mayıs’ta-dik-
kat ederseniz tarihler çok yakın ve bahsettiğim in-
sanlar da ülkelerinin liderleri- Polonya lideri ölüyor. 
Kendisini tedavi eden doktor, birazdan da bahsede-
ceğim, Atatürk’e cıvalı ilacı aşılayan Prof. Dr. Han-
sEppinger. 1938 yılına gelindiğinde bu sefer Yugos-
lavya Kralı’nın kızının annesi 1937 yılında 
hastalanıyor. Hastalığı siroz ama Kraliçe içki kullan-
mıyor. Bu Kraliçe öldüğü zaman yine aynı doktor. Bu 
doktor Kraliçe öldükten 33 gün sonra, Atatürk’e geli-
yor ve bu doktoru Atatürk’e getiren kişiler var. Ata-
türk’e gelip 31 Temmuz günü elini kolunu sallayarak, 
Dolmabahçe Sarayı’ndaki 71 numaralı odaya giriyor, 
Atatürk ile güzelce konuşuyor. Bir takım Fransızca 
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konuşmalar geçiyor aralarında. Hiç kim-
seye danışmadan tekrar üç gün kalıyor 
Atatürk’ün yanında. Daha sonraki günlerde 
Türk doktorları profesörleri de yanında bizzat 
eşlik ediyor. Polonya Lideri’nin ölümünde bu 
adam var, Kraliçe ölüyor ve Atatürk birkaç ay 
ölmeden önce. Bu kitabı araştırırken bu adamın 
kim olduğunu araştırmak istedim. Atatürk’ün 
ölümüne dair okuduğum tüm kitaplarda bu dok-
torun adı es geçiliyor hatta Atatürk’ün ölmeden 
önce tutulan not defterlerinde adı hiçbir şekilde 
yok.  
 
Prof. Dr. HansEppinger’iaraştırdığımda ortaya 
çok enteresan bilgiler çıktı. Atatürk öldürüldük-
ten sonra 1941 yılında bu kez Yunan Lideri ölü-
yor o da aynı şekilde karaciğerden ölüyor. Doktor 
yine aynı doktor. Aradan bir buçuk sene geçiyor 
Bulgar Kralı ölüyor, yine bu doktor. Bu kadar te-
sadüf olamayacağını düşünüyorum. Aradan ge-
çen 84 yıl sonra bir kişiye, “katil budur” demek 
asla doğru değil. Ancak kanıtlayabilmek için bazı 
testler yapılması gerekiyor bilimsel anlamda. 
Polonya Lideri öldükten sonra yakınları ve akra-
baları üç gün sonra beynini çıkartıp teste tabii 
tutuyorlar. Ve zehirlendiğini anlıyorlar bu kişinin. 
Atatürk öldükten sonraki yıllarda, bazı doktorla-
rın kendi aralarında röportajlar verirken 
1938’den sonrasından bahsediyorum. Prof. Dr. 
HansEppinger’den bahsederek Atatürk’ün de bu 
şekilde öldürülebileceği ihtimalinden bahsedi-
yorlar.  
 
Atatürk’e gelip o iğneyi yaptığı zaman Atatürk bu 
doktordan hiç hoşlanmıyor. Hatta beni tavşana 
benzetti diyor. Bunu söylediği kişiler de arkadaş-
ları. “Bana patlıcan külü verdi” diyor. İlk hastalığı 
belirmeye başladığında doktorlarından birisi Ni-
hat Reşat Belger, 1937 yılında Yalova Kaplıca-
sı’nda Atatürk’ün siroz olabileceğini düşünüyor. 
Özellikle Florya Köşkü’nde elinde bazı lekeleri 
görüyor. Kaşınmalar olduğunu fark ediyor, diyor 
ki sizi bir muayene edelim. Ne kadar tesadüftür 
ki, tam o dönemde Bayer denilen firma var. Onun 
finanse ettiği bir doktor Florya Köşkü’ne geliyor. 
Nihat Reşat Belger, bu doktoru alıyor ve Ata-
türk’ü gösteriyor ama o doktorla ilgili hiçbir kay-
da rastlanmıyor. Orayı ben de bulamadım. Ondan 
sonraki günlerde kaşınmaları artıyor Atatürk’ün. 
Çankaya Köşkü ve Dolmabahçe Sarayı’nda, bir 
önlem alınması gerektiği söyleniyor.Özellikle 
Çankaya Köşkü’nde diyorlar ki, buraya bir gaz 
sıkalım. Bu sizin kaşıntınız karıncalardan dolayı. 
Bu karıncaların da Çin’den geldiği söyleniyor ve 
bir gaz basıyorlar. Atatürk’ü çıkartıyorlar Yalo-
va’ya gönderiyorlar. Köşke gazı basıyorlar. Bu gaz 
asitli bir gaz ve daha sonraki yıllarda da özellikle 
Hitlerin Yahudilerde öldürülmesi için kullandığı 

gaz. 
Bunu 
üreten 
firma da 
yine o malum 
firma. Şimdi ge-
lelim doktora. Bu 
doktor kim? Bu doktor 
aslında Avustralya köken-
li. Zamanının karaciğer uza-
manı diye geçiyor. Fakat o kadar 
enteresan bir doktor ki hastalarının yüzüne 
tükürüyor. Başka profesörlerin laboratuvarların-
dan testis çalıyor.Ölen kızını evine götürüp otopsi 
yapıyor. Hemşiresinin kedisini çalıp kadavra ola-
rak kullanıyor. 1937 yılında Adolf Hitler’e hizmet 
edeceğine yemin ediyor. Ondan bir sene sonra 
Atatürk’e ve Kraliçe’ye geliyor. Ondan sonra 
ölümler başlıyor. Hepsi de Adolf Hitler’in hedef 
aldığı kişiler.

Yaşar Gürsoy
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TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI İLE

EMEK VE EDEBİYAT
BİLSEN BAŞARAN, ÖZGÜR ZEYBEK, FERGUN ÖZELLİ...

Emek kavramı insanların tüketim alışkanlıkları 
ihtiyacından fazlasını tüketme arzusu ve bi-
riktirme arzusudur. Bu gelir dağılımının bozul-

masına sebep oluyor ve bu bozulma sonucunda da 
çalışan ve çalıştırılan kavramı ortaya çıkıyor. Bu kav-
ramlarla birlikte emek söz edilmeye başlanıyor. Daha 
sonra bu fazlasını kazanma arzusu ve sahip olma 
arzusu ilerde bu denge git gide çalıştıran lehine daha 
da bozulmaya başlıyor ve adaletsiz dağılımın artma-
sına sebep oluyor. Bu kez emek sömürüsü ve emek 
mücadelesi kavramları ortaya çıkıyor. Kapitalist 
ekonomistler ilk kez emeği tanımlıyorlar ve emeği 
üretimin bir girdisi olarak tanımlıyorlar. Hammadde, 
elektrik gibi. Emeğe bir değer biçiyorlar ve emeğin 
bir üretim girdisi olarak satın alınması üzerinden 
ilişkilendiriyorlar. OysakiMarx öyle demiyor, “emek 
bir paylaşım ve değişim aracıdır, burada üretim gir-
disi olan şey iş gücüdür” diyor. Yani çalışan iş gücünü 
satar, çalıştıran iş gücünü satın alır. Emekse daha 
önemli ve büyük bir kavramdır ve bir paylaşım ara-
cıdır. Çünkü edebiyata, sevgiliye, sanata harcadığı-

mız da bir emektir. Emeğin daha geniş daha sadece 
maddi unsurları değil manevi unsurları da alan bir 
paylaşım olduğundan bahsediyor. Daha sonra emek 
sanatın diline girmeye başlıyor. Çünkü çalışan ve ça-
lıştırılan arasındaki ilişki yani emek-sermaye çelişki-
si ya da emek sermaye arasındaki mücadele aslında 
bütünüyle bir bilimin konu olsa da orada yaşanan 
acı, sömürü ya da verilen mücadele bilimin değil 
aslında tam tersi sanatın konusu olmaya başlıyor. 
Sanatın özellikle edebiyatın içerisinde yer almaya 
başlıyor. Böylece emek edebiyatına tam da bu sıralar 
söz etmeye başlıyoruz. 19 yy. emek romanıyla ilk 
örneklerini vermeye başlıyor dünya edebiyatında. 
Daha sonra Türk edebiyatında da birçok örnek var 
ama dünya edebiyatında Charles Dickens Zor Yıllar 
adlı romanı pek çok örnekle emek edebiyatından söz 
edilir olmaya başlıyor. 
Bu anlamda emek mücadelesi ve emek edebiyatını 
konu alan eserler aslında birer tarihsel nitelik de 
taşıyor. Çünkü birer dönemsel hikayeler olduğu için 
ve yazarların emek mücadelesine şahit oldukları  

Özgür Zeybek:

Bilsen BaşaranÖzgür Zeybek
Fergun Özelli
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“Erkek deyince çalışma koşulları, haksız rekabet, yetersiz 
ücret ile mücadele ediyor. Ama kadının mücadelesi 

şu, erkekler, çocuklar, ev, din olgusu, diğer kadınlar… 
Kadınlara yönelik negatif durum, toplumda her ne kadar 

modernleşsek de bir türlü üstesinden gelemediğimiz gibi, 
edebiyatta da kendini böyle var ediyor.”

ya da yaşadıkları dönemde gözledikleri meseleler 
olduğu için emek mücadelesi, bu anlamda tarihsel 
niteliği de taşıyor. Tabii, buradan baktığınızda mutlak 
bir nesnellikten söz etmek mümkün değildir. Tarih-
çiye düşen şey de o aralarındaki sübjektif kıvrımları 
doğru tespit ederek gerçek ve kurgusal yaşam ara-
sındaki ayrımı doğru yapıp romanda, bütün romanla-
rı bir tarihsel belge olarak da kullanabilir aslında.  
 
İlk önce tarımda daha sonra sanayide, yani hangi 
sektör toplum içerisinde yaygınlaşmışsa edebiyat 
örnekleri de orada yoğunlaşıyor. Fakat üzücü ki Os-
manlı edebiyatı veCumhuriyet’in ilk zamanlarında 
özellikle birkaç tekil örnek dışında çok fazla roman 
ve hikayeye rastlayamıyoruz. Bir tek Refik Halit Ka-
ray’ın – benim bildiğim- Hakkı Sükut kitabı. Onun dı-
şında 1940 ve 1950’li yıllara kadar Türk edebiyatında 
emek üzerine yazılmış çok fazla eser yok. O dönem 
aslında Türkiye’de sınıf bilincinin edebiyata yansı-
masının bir başlangıç noktası olarak kabul edilebilir. 
Çünkü o dönemde emek edebiyatı üzerine örnekler 
verilmiş. Orhan Kemal, Nazım Hikmet, Rıfat Ilgaz, 
Aziz Nesin…  Burada şöyle bir şey de göze çarpıyor, 
onların romanlarını okuduğunuz zaman ister istemez 
siyasi düşüncelerini de yaklaşmış ve kendinizi onla-
rın içinde buluyorsunuz. Genelde sosyalist ve top-
lumcu gerçekçi edebiyatçıların bu tip alanda örnek-
leri var. Bu dönem bu ustaların üzerinden nitelik ve 
nicelik olarak önemli bir yerdeler. Emek edebiyatı ile 
ilgili dediğim gibi madencilik ve tarım ağırlıklı daha 
sonra sanayi ile birlikte işçilerin yaşam mücadelesi 
anlatılıyor. Emile Zola’nın “Geldiler’’ romanı mesela 
maden işçilerinin hikayesini anlatan bir roman. Tür-
kiye açısından bakıldığında kömür merkezleri Ereğli 
kömür havzası emek tarihi açısından çok özel bir 
yere sahip. Son dönemde Soma maden ocağında 
yaşananlar. Ama Türk edebiyatına baktığınız zaman 
ne Ereğli kömür havzasıyla ilgili ne de Soma faciası 
ile ilgili yazılmış ne bir roman ne bir şiir göremiyoruz. 
Bu da aslında bakarsanız bizim toplumda yaşanan 
sorunlara karşı koyduğumuz mesafeden kaynakla-
nıyor.  
Yazarların özel tercihinden ziyade, son elli yıldır kö-
pürtülen, sürekli dikte edilen ve kabul ettirilmeye 

çalışılan bir korku kültürünün sonuçlarından biri ol-
duğunu düşünüyorum. Çünkü yaşatılan korku kültürü 
sadece sokaktaki insanı değil yazan, üreten insanı 
da etkiliyor. Belki de bu yüzden de artık eskisi ka-
dar mücadeleye dönük edebiyat eserleri olmadığını 
düşünüyorum. Bir başka örnek, Aziz Nesin’in MESS 
greviyle ilgili büyük grev hikayesi. Sennur Sezen’in ve 
Adnan Özyalçıner’in emek ödülleri kitabını baz aldım. 
69 öykü var o kitapta. 1900 ve 1920 yılında sadece 
bir yazar. 1920 ve 1940 arasında sekiz yazar. 1940 
ve 1960 arasında yirmi bir yazar, 1960 ve 1980 arası 
otuz üç yazar, 1980 ve 2000 arasında ise altı yazar. 
2000’den sonrasına dört yazar kalıyor zaten geriye. 
1980 sonrası maalesef direniş ve mücadele sönüm-
leniyor. Susmanın bir arınma biçiminden çok ko-
runma biçimi olduğu günlere doğru git gide artarak 
devam etmiş. Bana sorarsanız hala da devam ediyor. 
Türkiye’de emek kavramı ve emeğin ne olduğu ve 
Türk ve Dünya edebiyatında nerde olduğunu ben 
kabaca söylemek istedim. Emek mücadelesi üzerine 
evet birçok yazı yazılmış, bu yazılan romanların hepsi 
eril dille yazılmış. Yani erkek üzerinden bu hikayeler 
anlatılıyor. Orhan Kemal’in Nermin hikayesinde çalış-
mak zorunda kalan ama kocası tarafından çalışmak 
istenilmeyen bir kadının hikayesi. El Kapısı ve Doğum 
Günleri var. Orhan Kemal’in Atom Rüya Ayten hika-
yeleri, Adalet Ağaoğlu’nun Yasemin İşçileri hikayesi, 
Nöbet hikayesi…Ben edebiyatta şunu görmek is-
terdim, emek hikayeleri anlatılırken buradaki başrol 
oyuncularının kadınların erkeklere birlikte olmasını 
isterdim ama burada şöyle bir ayrım var çalışma ko-
şulları, haksız çalışma ortamı, yetersiz ücret vs. gibi 
konulara erkek özneleri üzerinden oysa kadın emeği 
ve kadın mücadelesi dendiğinde de yazılan bütün hi-
kayeler kadının kadın olabilme, toplumda var olabil-
me, kendini birey olarak kabul ettirebilmesi üzerin-
den. Erkek deyince çalışma koşulları, haksız rekabet, 
yetersiz ücret ile mücadele ediyor. Ama kadının mü-
cadelesi şu, erkekler, çocuklar, ev, din olgusu, diğer 
kadınlar… Kadınlara yönelik negatif durum, toplumda 
her ne kadar modernleşsek de bir türlü üstesinden 
gelemediğimiz gibi, edebiyatta da kendini böyle var 
ediyor. Türk edebiyatının bu eril dille hem de az ör-
nekleriyle bana göre sınıfta kaldığını düşünüyorum.
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Emek başlı başına kelime anlamı olarak değerlen-
dirildiğinde bir eylemi gerçekleştiren efor, bir güç 
ve mücadele sonrası harcanan enerji anlamında 

değerlendirilebilir. Edebiyat ise zaten var olan fantas-
tik kavramları dışta tutarak bütün değerlerin, var olan 
ve yaşamı olan canlıların bu öyküsel hayatların estetize 
edilmiş bir dille yazıya aktarılması anlamına geliyor. El-
bette edebiyatın kendisi de bir emeğin ürünü, o neden-
le emek dendiğinde edebiyatın kendisi içinde dışarıdan 
bakmak gerekiyor. Dışardan da edebiyata verilen eme-
ğin ne anlama geldiğini sorgulamak için girişli çıkışlı bir 
sunum yapmak istiyorum. Türk edebiyatı aslında Dün-
ya edebiyatı ile yan yana düşünüldüğünde, anlı açık ve 
oldukça iddialı emek konusunda. Çünkü evrensel bakış 
açısıyla, duyarlılığıyla, insani erdemleriyle, insana ve 
canlılara yaklaşımıyla, emek sömürü karşıtlığı ilepay-
laşımıyla, alın teriyle, vicdanıyla, alın teriyle belli ku-
şaklarda beli yazarlar ve şairler yetiştirişmiş gerçekten 
Dünya edebiyatında ben de varım diyebilecek kaliteye 
sahibiz. Benim genel anlamda baktığım şiir, deneme, 
mitler, öykü, roman, araştırma. Bütün bunların temelin-
de insan ve emek var. İlk çağdan günümüze kadar bü-
tün canlıların var olma mücadelesi bir emekle örülüyor. 
Şöyle ki aslında edebiyatın temel değerleri olan yazma, 
oluşma, bir kitabın oluşumunda yazar emeği, onun bir 
yayınevine girmesi, oradaki kağıtın harcanması, yazım 
atölyelerinde yapılan çalışmalar arkasından kitabın piya-
saya sürülmesi ve okura ulaşması bütün bu zincirin içe-
risinde de yadsınamayacak bir emek akışı vardır. Şimdi 
edebiyat içerisinde emeği sorguladığımız zaman şuna 

denk düşüyoruz: Sermayeyi elinde bulunduran iktidarsa, 
mutlaka emeğin sömürüsü de, işçilerin, köylülerin, yok-
sulların, esnafın yani emek üretenin aleyhinde gelişiyor. 
Eğer bizim yaşam kalitesinde göre gerçekleştiriliyor ol-
saydı bugün yalılarda en lüks arabalara binen ve yaşayan 
o insanların işçiler olması gerekirdi. Dolayısıyla emeği 
elinde tutan iktidar hiçbir zaman karşısında sömürdüğü, 
hakkını yediği, hakkını elinden aldığı yoksulun, işçinin, 
köylünün yaşam standartlarını emek üstünden değer-
lendirmiyor. Emek üstünden değerlendirseydi bugün 
her gün tanıklık ettiğimiz caddelere sokaklara dökülen 
işçilerimizin emeklerinin ödenmesi söz konusu olsaydı;iş 
kazası demiyorum artık, işçi cinayetleri olmazdı. 
Edebiyatımız bu anlamda bütün bu dertleri dile getirme-
si açısından anlı ak ve dünya edebiyatıyla yarışır boyutta. 
Başka ülkelerin edebiyatlarında bizde örneğin 1940 ku-
şağı var. Fedailer mangası var. Bütün dünyada sürgün-
lere giden elbette şairler, yazarlar var ama ömrünü üçte 
birini hapishanede, sürgünde geçiren ve emek, işçi, hak, 
paylaşım, başkaldırı, isyan, direnç, grev gibi önemli kav-
ramlarla kendi yaşamsal mücadelesini vererek Türk ede-
biyatı içerisinde kendine alan insanlarımız var. Hala pat-
layan havai fişek fabrikalarında parçalanmış cesetlerin 
peşinde koşan, hala kocasının kayıp olduğunu mahkeme 
karşısında kendisi kanıtlamak zorunda olan ailelerimiz 
var. Hala işvereninden hakkını alamayan özel sektör de-
nilen, bir ‘’ucube’’ yaratılmış, emeğinin karşılığını alama-
yan evine ekmek götüremeyen yüzlerce işçimiz, emek-
çimiz, esnafımız var. Dolayısıyla bütün bu zulümleri dile 
getiren bir edebiyatımız da var. Bir Nazım Hikmet’imiz 
var. Bir dünya devi. Nasıl Shakespeare sadece İngil-
tere’nin değilse, Nazım Hikmet de sadece bizim 
değil bir dünya devi. Ömrünün üçte birini ha-
pishanelerde geçirmiş, yaptığı mücadele ile 
işçilerin, ezilen sınıfların muktedire kafa 
tutan grupların mücadelesini en çok 
seslendiren şair olmuştur. Tür-
kiye İşçi Sınıfı’na selam diye 
Moskova’dan selam ça-
kan Nazım Hikmet’ten 
işçi sınıfından şu 
seslenişten bir 
paragraf al-
mak isterim: 

Bilse Başaran:

“Bütün zulümleri
dile getiren bir
edebiyatımız var!”

Bilsen Başaran
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Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir,

haklı günler, büyük günler,

gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan,

ekmek, gül ve hürriyet günleri.

Türkiye işçi sınıfına selam!

Tütün isçileri yoksul,

Tütün işçileri yorgun,

Ama yiğit

Pırıl - pırıl namuslu.

Namı gitmiş deryaların ardına

Vatanımın bir umudu...

Paydos saatlerinde yollara dökülen,

Soluk benizli insanlarıyla.

Siyah akar Zonguldağın deresi

Yüz karası değil, kömür karası

Böyle kazanılır ekmek parası?

Harcını çekiyorlardı yapının, 

kara bir don, belden yukarsı çıplak. 

Yıldızlarını çekiyorlardı evin omuzlarında, 

pencereden görünecek dallarını, komşunun yarısını, 

ağaçların arasında kaybolan yolunu, 

durulacak yerlerini çekiyorlardı, bütün o noktaları

Adana’nın pamuğu dokumada;

Diyarbakır, Afyon, Kütahya fabrikada

Ümit işkencede mahzun

Tenim, ayaklarım uryan

Ekmek işkencede mahzun

Ve Divrik’in demiri arabada

İşçi-köylü ve işçi birarada

Söyle türküler yadigarı kardeş

Söyle ağrılar yadigarı kardeş

Neden alınterleri

Nimetler, haklar haram oldu sana.

Nazım Hikmet

Ahmed Arif

Orhan Veli

Oktay Rıfat

Enver Gökçe

Sadece Nazım Hikmet mi? Ahmet Arif de benzer bir ses-
leniş içinde. 

“Yalnız değilsiniz diyor, yalnız değiliz! İşte bu sömürgen düzene, 
bu kan emici düzene, bu hak vermeyen düzene, bu vicdanız ve 
adaletsiz düzene karşı kenetlenmek dışında başka bir alterna
tif olmadığını” söylüyor Ahmed Arif Yıldızları da dayanışmaya götüren ses elbette insandan, 

işçiden, emekten kopuk olabilir mi?Bir Enver Gökçe geç-
ti Anadolu topraklarından. Ömrünün neredeyse dörtte 
üçünü geçirdi mahpus damlarından.

Elbet 1940 kuşağından Rıfat Ilgaz’ı, Hasan İzzet’leri, 
Mehmet Başaran’ları unutmak mümkün mü? Onların 
dillerindeki sevgi, vicdan, adalet, o işçinin sömürülme 
düzenine karşı bilinç açıcı konuşmaları, o insanların ör-
gütlülüğü üzerinden mücadeleleri elbette hepimize 
örnek davranışlar. İkinci gemi diye bir şiir kuşağı yaşa-
dı ikinci edebiyatımız hala tabii etkisi sürmekte. İlham 
Berk’i biz insandan uzak ama uzak bir şiirin deltasında 
dolaşıyor zannederiz oysaki İlham Berk, “bu şiir kömür 
kokar” diyor.

Orhan Veli aslında Garip şiirinde,“vur çatlasın vur patla-
sın” olarak bilinir edebiyatımızda, insanlardan ve dertler-
den kopuk, fedailer mangasındaki 1940 kuşağının çektiği 
zulümlere sırtını dönen bir nefes alma şiiri gibi görünür. 
Ama aslında öyle değildir Garip şiirinin içinde insan var-
dır ama ironi biraz mizahla bir yürek ferahlatma eğilimi 
vardır. Mesela Orhan Veli Yüz Karası Değil Kömür Karası 
şiirinde şöyle diyor:

Aslında Garip ile başlayan daha sonra kendi yolunu çizen 
Oktay Rıfat var. O da bir köşe taşıdır. Oktay Rıfat’ın da 
harç taşıyan işçileri anlatan:
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Ya kuyulara iniyorlar 

Ya kuyulardan çıkıyorlardı 

Kazmaları kürekleri lambalarıyla 

Ya insanlar gibi toprağın üstünde 

Ya köstebekler gibi toprağın altındaydılar.

Taş kesilmişti açlığından işçinin biri

Evine doğru yürürken

Sağ elinde aylığı vardı çil çil

Sol elinde anası, karısı, dört çocuk

Gelen geçen:

İşverene yanıt dediler.

Küçüksu çayırını şantiye yapmışlar

İşçiler beton döküyor, demir eğiyor, zift kaynatıyor

Vakit öğleyi geçti çoktan, yemeklerini yemiş olmalılar

Coca-Cola’ya doğrayıp ekmeklerini

İşçilerimiz, yarını kuracak olan işçilerimiz

Ben görür müyüm bilmem, ama kuracaklar mutlaka

Coskuyla çakacaklar her çiviyi, türkülerle dökecekler betonu

Hiçbir şey istemedim

şu dünyadan kendim için

ne köşk ne araba ne para

tükürmüşsem içine

senin tapındığın o sıfatların

satıyorsam emeğimi yok pahasına

ben işçi çocuğuyum evladım

benim davam başka dava.”

Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel

Tekliyor işte çağın çarkına okuyan çark

Ve durdu muydu birgün bu kör, avara kasnak

Bir zincir yitirenler bir dünya kazanacak

Sen de o dünyadansın sınıfın bil safa gel

Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel

İlhan Berk

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Edip Cansever

Hasan Hüseyin Korkmazgil

Can Yücel

Portekizli bir yazar var. Diyor ki, “Sizin alçakça düzeninizde 
elde ettiğiniz nimetlerle yaşadığınız o lüks hayattan iğreniyo
rum” Günümüzde ne çok ihtiyacımız var böyle bir öğretiyi 
edinmeye. Fazıl Hüsnü Dağlarca da biliyorsunuz hiç-
bir edebi ekole girmediği halde edebiyatımızın bir devi. 
“Emeği verilmeyen işçi taş da kesilir kaya da”

Hepimizin büyük ustası Can Yücel’den konuşalım. Can 
Yücel şiir yazmıyor. Şiir söylüyor ve bir yanardağ gibi 
patlatıyor. İçinde mizah var eleştiri var… İktidarların ça-
nına ok tıkayacak cümleler var onun şiirinde. Küfürler 
öyle yerine oturuyor ki, bir soluk alıyorsunuz. Anlattık-
ları şiirin her satırında emek her satırında insan olma 
erdemi, her satırında insanlığı anımsatan ve anlatan, 
patronlara selam gönderen o küfürleri selamlayarak 
Can Yücel’den işçi maaşından bir bölüm söyleyeyim.

Hasan Hüseyin Korkmazgil büyük bir işçi mücadelesiyle 
o büyük grevini kitabına isim almış, diyor ki:

Edip Cansever’i de unutmamak gerekir.
“Bütün bu büyük ustalar, elbette kendi şiirlerinin içindeki kendi varlıklarıyla ve emekleriyle var olurken işçi sınıfını da bizi de vicdanlarımız ve adaletlerimizle yeniden var ettiler. Onun için emeğini selamlarken bu ülkede yarı aç yarı tok büyük aydınlık veren işçi sınıfını da selamlıyorum. Dünya işçilerine de buradan selam gönderiyorum”
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Fergun Özelli:

Emek kavramını çok fazla yüceltmek biraz bana 
ters geliyor. Çünkü bugün dünyada var olan 
emekçi kesim-bu işçi ve köylü olabilir- kendi 

emeğine bile yabancı olan kişilerden oluşturuluyor. 
Yani asimile edilmiş insanlar topluluğu yaşıyor. İnsan 
kendine yabancılaştığı zaman kendisini de kaybeder. 
Zaten bütün bir evrende bir hiç olan hepimiz, hiç ol-
duğunu bilmeyen insanlar, bir de kendi kendisini asi-
mile ettiği zaman kendi değerlerini de yok saymaya 
başlar. Şu anda dünya üzerindeki en büyük yanılsama 
da bu. Özellikle de emek grubunda bu var. Yani çalışan 
kesimleri kendilerini bir patron sayıyorlar. Atıyorum 
büyük kapitaller neyle gelir kişilerin eline? Ya veraset 
ile ya da gasp ile gelir. Gasp ve emek sömürüsü de 
bunun içindedir. Ya da mafyatik yollarla bir başkası-
nın elindekini hırsızlama yolunda gelir. İkincisi, vera-
set yoluyla gelir o veraset de kimden kalmıştır, onun 
tarihi belli değildir. Şimdi, burada en önemli şey belki 
de kadın emeğinin olağanüstü sömürülmesi olayı var. 

Kendisi ile çatışıyor, kendi benliğini bulmaya çalışı-
yor ama bunu yaparken korkunç bir erillik dili içinde 
yaşıyor ya erilliğin içerisinde kendisini hapsetmek 
zorunda ve erkek gibi kadın olmak zorunda ki kadın 
gibi kadın olmak zorunda olmalı insan. Ama içinde 
yaşadığımız dünya sistemi buna izin vermiyor. Kadı-
nın erkek gibi olmasını istiyor. Oysa kadın insan erkek 
insan yan yana hayatı paylaşarak büyütmek zorunda 
emeği. Bazen konuşurken gırgır geçerim, keşke Lid-
yalılar parayı bulmasaydı. Ne zaman parayla dönme-
ye başlamış ki kapitalist sitemin ilk temelleri oralar-
dan atılmış. Kapitalist sistem geliştikçe insanlar o 

demin anlattığım asimilasyonlara uğramışlar. Feo-
dal düzenden aldıkları da bir yapı da var. Baş eğme, 
kulluk ve bunları içinde hissetmek kolay atılmıyor bu 
duygular. Yani, güce tapma eğer yoksul insanlar, orta 
sınıf insanları güce tapmaya başladıkları anda ırkçı-
lık ve yobazlık ortaya çıkıyor. Bu da sistemin bunlar-
la insanları çok daha kolaylıkla yönetmesine neden 
oluyor. Günümüz dünyasında artı bir eksi durum var 
insanlık açısından. Emek, giderek robotların eline ge-
çiyor. Bu da kapitalizmin bize oynadığı ikinci bir oyun. 
Yapay zeka ortaya çıkıyor. Belki bir gün yapay zeka 
bizleri de ortadan kaldıracak robotların işçileri or-
tadan kaldırdığı gibi. Şu an ne yapıyoruz? Gidiyoruz 
bankamatiklerden paramızı çekiyoruz veya telefon-
lardan banka işlemlerimizi yapıyoruz. Ama yaptığı-
mız her işlem belki bize kolaylık sağlıyor gibi gözükse 
de, bankada çalışan banka emekçilerinin işlerinin yok 
olmasına neden oluyor. Belli bir süre sonra banka-
dan içeriye giriyorsunuz sadece bankamatikler var. 
Bu süreçten nasıl kurtulabiliriz düşünmemiz gerek-
tiğini düşünüyorum. Bu da ancak emekçi insanların, 
bütün insanları emekçi olarak düşünüyorum. Bir baş-
kasını sömürmeye kalkmadıkça herkes bir emekçidir. 
Bu emekçi insanların ürettiklerini paylaşmaları ile bir 
yeni bir yapı oluşturulabilir. Bunu başarmamız gere-
kiyor. Bunu başaramadığımız sürece de Hep aynı şeyi 
yaşayacağız ve daha kötüsünü yaşayacağız. Buradan 
kurtulmanın yolu bizim ellerimizde. 

“Emek kavramını 
çok fazla yüceltmek 
biraz bana ters 
geliyor. Çünkü 
bugün dünyada 
var olan emekçi 
kesim-bu işçi ve 
köylü olabilir- kendi 
emeğine bile yabancı 
olan kişilerden 
oluşturuluyor” 

Fergun Özelli
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Dile kolay yüz yıl oldu. Yani bağımsızlık savaşı-
mızın üstünden yüz yıl geçti. Cumhuriyet dev-
rimimiz yüz yaşına giriyor. Gerçekten çok an-

lamlı bir dönemdeyiz. Büyük Taaruz’un 100. Yılıydı. 
Bu yüzüncü yılı, maalesef yüzüncü yıla yakışır şekilde 
anlamlandıramadık ülke olarak. Gerekli bilimsel top-
lantılar yapılmadı. Gerekli yayınlar çıkartılmadı. Ma-
alesef özellikle ülkeyi idare edenler büyük zaferi ta-
mamen unuttular. Gerekli sergiler açılmadı. Bizim bir 
İstiklal Savaşı’mız var ama bir İstiklal Harbi’ne yakışır 
bir görkemli, dünya çapında büyük bir müze kurabilir-
dik. Onun ötesinde nerede bizim filmlerimiz? Nerede 
Sakarya’yı anlatan? Nerede Büyük Taaruz’u anlatan? 
İstiklal Harbi’ni anlatan filmlerimiz nerede? Yönet-
menler nerede? Kapital ve para sahipleri nerede? 
Neden hala Kurtuluş Savaşı ile ilgili en iyi yapım hala 
rahmetli Turgut Özakman’ın senaryosunu yazdığı ve 
1980’lerde çekilen kuruluş ve kurtuluş dizileri? Hala 
en iyi yapımlar onlar. Onun üstüne koyamadık hala. 

Ve yüzüncü yılı kutluyoruz.Vahdettin’i kahraman ya-
parak kutlamaya çalışıyor bazıları. Büyük Taaruz’da-
Mehmetçiğin emeği vardır, Türk milletinin zaferidir. 
Saray’ın zaferi değildir. Bir aydır padişah Vahdettin’i 
arıyor birileri. Kurtuluş Savaşı sırasında İngilizler ile 
işbirliği halinde düşmana yardım eden savaştan son-
ra da İngiliz gemisine binip kaçmaya çalışan birisini 
kahraman yapmaya çalışıyorlar.Bu ne demektir? Bu 
Türk milletine ve Mehmetçiğe hakarettir. Bunu mu 
konuşacağız? Hakikaten büyük üzüntü duyuyor in-
san. Keşke ben de romantik tarihçiler gibi şuraya 
otursam size masal anlatsam. Çok da hoşuna gidiyor 
birilerinin. Öyle de güzel anlatırım ki o masalı. Alkışı 
da alırım. Ama bu doğru değil ki. Mehmetçik ayağında 
çarık, üniforma yok, Afyon’da mücadele etmiş ve ora-
dan 450 km yol yürümüş İzmir’e yalın ayakla. Vuru-
şarak, çarpışarak bu toprakları vatan yapmış. Bugün 
unutmuşuz onları. Ne mezarları var, ne şehitliklerimiz 
doğru düzgün bakımlı.

Yüzüncü yıldaki bu unutulmuşluk hayra alamet değil.  
Bir de seneye cumhuriyetimizin yüzüncü yılı. O da çok 
anlamlı. İki tane büyük kurtuluşumuz var.Biri düş-
mandan kurtulduğumuz İstiklal Savaşı işkenceden 

kurtulduk. Malımızı, ülkemizi, umudumuzu kurtardık. 
İkinci bir kurtuluş -Mustafa Kemal bu daha önemlidir 
diyor- cehaletten, bağnazlıktan kurtuluş.Milletin öz-
gürlüğüne sahip olması, millettin egemenliğine sahip 
olması, Cumhuriyet’in ilanı… Kadına verilen haklar. 
Kadına insanlık onuruna yaraşır haklar tanıdı bu Cum-
huriyet’i kuran adam Mustafa Kemal Atatürk. Bakın 
bu daha büyük bir kurtuluş, ekonomik kurtuluş. Eko-
nomide bir kurtuluş savaşı verdik. Eğitimde bir kurtu-
luş savaşı verdik. Bilimsel, laik, çağdaş bir eğitim sis-
temi kurdu Cumhuriyet’i kuranlar. Fabrikalar kurdular 
yüz yıl önce. Neredeyse hiçbir şey üretmeyen bir ül-
keyi ayağa kaldırdılar. Türkiye küllerinden doğdu yüz 
yıl önce Cumhuriyet ile birlikte.Bugün İslam dünyası-
na bakın, hala kadın eziliyor. Hala kadın üçüncü sınıf 
ve haklarına sahip değil. Temel haklarına sahip değil. 
Hala kadını erkekler yönlendirmeye çalışıyor, sürük-
lemeye çalışıyor. Onun hayatına çerçeve çizmeye ça-
lışıyor. Türkiye ise yüz yıl önce kadınına hem medeni 
haklar hem de siyasi haklar verdi. Türkiye dünyada 
öncü ülkelerden biridir. Şimdi, Türk kadını sahip oldu-
ğu haklarla övünüyor, gurur duyuyor bugün. Hepimiz 
gurur duyuyoruz. O haklardan geri adım atmamak 
lazım. Onları geliştirmek lazım. Türkiye İslam dünya-
sına örnektir özellikle kadın özgürlükleri konusunda 
örnektir. Nasıl özeniyorlar bize. İslam ülkelerindeki 
kadınlar Türk kadınlarına nasıl özeniyorlar. Buradaki 
özgürlüğe onlar da sahip olmak istiyorlar. Ama bakın 
yüz yıl geçti hala o özgürlüğe sahip olamadılar. Şimdi, 
yüzüncü yılda o kadar çok kurtuluşlar söz konusu ki. 
Bu yüzüncü yıla yakışır şekilde en azından Cumhuri-
yet’imizi anlayalım anlatalım.

Siyasal, sosyal, toplumsal, kültürel anlamda daha az 
hata yapacağız. Bu yüzyılda yapılan kötülükleri, yan-
lışları artık biliyoruz. Kötüleri de tanıyoruz. Dolayısıy-
la dersler çıkaracağız ve ikinci yüzyıla Türkiye’yi daha 
güçlü bir şekilde taşıyacağız.Bunları bir kayıp olarak 
görmeyin belki de yaşanması gerekiyor ve hataları 
görmemiz gerekiyordu. Onlardan ders çıkarmak için 
bunları görmek gerekiyordu. Dolayısıyla, artık çok 
tecrübeliyiz. Ders çıkarılması gereken yerlerde ders-
lerimizi çıkarttık.Bundan sonraki dönem için umutsuz 

Kurtuluşun
ve Kuruluşun

Sinan Meydan100. YILI
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olmayın lütfen. Daha umutlu düşünün. 

Türkiye’yi terk ediyorlar bakın. Gençleri nasıl ülke-
ye geri getirebiliriz? Yurt dışında okumalarında 
sıkıntı yok, oradan eğitim alsınlar ama tekrar 
geri dönsünler. Gençleri ülkeye geri döndüre-
bilecek siyasi bir programa ihtiyaç var. Bir top-
lumsal programa ve plana ihtiyaç var. Gençleri 
nasıl geri kazanacak Türkiye? Bizim gençleri-
miz çok yetenekli, donanımlı ve becerikli. Bi-
zim tek sorunumuz ekonomi değil, Türkiye’deki 
göçmen sorunu değil. Gençlerin ülkeyi terk et-
mesi… Bunu nasıl çözeceğiz? Hep birlikte kafayı 
yormamız lazım. Tarihten çıkaracağımız çok ders 
var. Son 100, 150 yıldan alacağımız dersler var. Her 
konunun çözümü de var. Yeter ki kendine, millete gü-
venen kadrolar iş başına girebilsin. Onu da biz yapacağız. 
Milli irade. Mevcut kadroları beğenmiyorsak içimizden kendi 
kadrolarımızı kendimiz çıkaracağız. Gençlerimizi öyle yetiştireceğiz. 
Bu ülkenin kaderinde söz sahibi olmaları için onları motive edeceğiz. Mü-
cadeleden kaçmamaları gerektiklerini anlatacağız onlara. Mustafa Kemal 
Atatürk gibi.

Belli başlı noktaların altını çizeyim. Bizim bağımsızlık savaşımız yani o İs-
tiklal Harbi. Neden önemli? Birincisi, emperyalizmin yenilebileceğini gös-
termiştir bütün dünyaya. Bu çok önemli. Yani İngiliz, Fransız, İtalyan em-
peryalizminin ve onların taşeronu olan Yunanistan’ın, yerli iş birlikçilerinin 
hepsini bir yendik biz İstiklal Savaşı’nda. Hepsi birlikte karşımızday-
dı. Emperyalizmi yenebileceğimizi bütün dünyaya gösterdik. 
Özellikle İngiltere Yunanistan’ın hep arkasında durdu. Si-
lah sattılar, para yardımı yaptılar hatta subay desteği 
bile yaptılar. Bakın İzmir’in işgali 15 Mayıs 1919’da 
sadece bir Yunan çıkarması değil. Tek başlarına 
İzmir’i işgal etmeye çıkmadılar. İzmir’in işgalini 
batı kentlerinde karar verildi bunu görmemiz 
lazım. İzmir’in işgali Paris’te karar verildi, 
Londra’da karar verildi. Yani Avrupa’da karar 
verildi. İzmir işgal edilirken İzmir açıların-
da demirli İngiliz ve Fransız donanmasına 
ait gemiler vardı. Düşman gemileri vardı. 
Bunu görmek lazım. Yani biz İstiklal Sava-
şı’nı emperyalizme karşı verdik. Başından 
sonuna kadar. Sadece emperyalizme karşı 
vermedik ama bir de yerli iş birlikçiler vardı 
yani içimizdeki hainler vardı. Hiç değişmiyor 
ve aynı tabloyla bugün de karşı karşıyayız.

Yerli iş birlikçileri bugün saklamaya çalışıyorlar 
sanki İstiklal Harbi’nde düşmana yardım eden içi-
mizden bir hain çıkmamış gibi. Yirmiden fazla iç isyan 
çıktı Anadolu’da. Padişah Vahdettin’in ve Damat Ferit’in 
kışkırtmaları ile Anadolu’da yirmiden fazla isyan çıktı. Kardeş 
kardeşi boğazladı. Bakın sarayın yayımladığı ihanet fetva-
sı vardır, idam fermanları vardır. Anadolu’ya gönderdiği 
hilafet ordusu vardır. Anzavur Çetesi vardır. Mustafa 
Kemal’i katletmek için, KuvayiMilliye’cileri ortadan 
kaldırmak için.

11 Nisan 1920, İngilizlerin de desteği ile 
İstanbul’daki Saray Hükümeti, yani Damat 

“Mücadeleden  
kaçmamaları gerek-
tiklerini anlatacağız 

onlara. Mustafa Kemal 
Atatürk gibi.”

Sinan Meydan
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Ferit ve Vahdettin, tarihimizin en büyük kötülüğü-
nü yaptılar bu millete. Ne yaptılar biliyor musunuz? 
İstiklal Savaşı’na karşı dini kullanmaya kalktılar. 
Yani Mustafa Kemal’e, KuvayiMilliye’cilere karşı 
dini bir silah olarak kullanmaya kalkıştılar. Bu mille-
te yapılmış en büyük kötülüktür. Müslümanı Müs-
lümanlıkla vurmaya çalışıyor. Bundan daha büyük 
bir kötülük var mı? Tarih 11 Nisan 1920, Şeyhülis-
lam Dürrizade, saray hükümetinin fetvacı başı. Bir 
fetva yayınladı ve dedi ki,KuvayiMilliye’ciler Padi-
şah’a isyan etmiştir ve katledilmeleri dinen caizdir. 
Yani Mustafa Kemal ve etrafında biriken vatan ve 
namus mücadelesi veren KuvayiMilliye’cilerin katli 
vaciptir diye fetvalar yayınladı padişah’ın onayıyla. 
Gazetelerde çarşaf çarşaf basıldı bu fetvalar. Sa-
dece fetvalar değil, Mustafa Kemal ve arkadaşla-
rının teker teker idamları çıkartıldı. Tarih 11 Mayıs 
1920, İstanbul’da uyduruk bir mahkeme kurdular. 
Yurtseverleri tutuklamak için mahkeme kurdular 
İstanbul’da. İngilizlerin isteği ile. O mahkeme 64 
tane subayı, Mustafa Kemal’i, Fevzi Paşa’yı, İsmet 
Paşa’yı, Ali Fuat Cebesoy’u, Refet Beyi gıyaben 
idama mahkum etti. Bütün bu idam fermanlarını 
şimdi kahraman yapılmaya çalışan padişah onay-
ladı. Bu idam fermanları gazetelerde yayımlandı. 
Bu da yetmedi, KuvayiMilliye’yi ortadan kaldırmak 
için paralı ordu kurup İzmit’e gönderdiler. Başına 
Süleyman Şefik Paşa diye birini getirdiler. Genel-
kurmay Başkanlığı da yapmıştı o sırada. Onu or-
dunun başına getirdiler subaylarına ayrı maaş ve-
riliyor, erlerine ayrı maaş veriliyor ve emeklilikleri 
var. Padişah’ın ordusu, hilafet ordusu diğer adı. Bu 
ordu neden İzmit’e gönderildi? İzmit’te İngilizler 
var aynı zamanda. İngilizlere yardım edilecek ve 
KuvayiMilliye’ciler susturulacak. Ali Fuat Cebesoy 
KuvayiMilliye’nin başındaydı o sıra. Milli Mücade-
le Hatıralar’ım adlı hatıralarında Kuvayi İnzibati-
ye ile nasıl savaştıklarını anlatıyor. Yani, Saray’ın 
gönderdiği paralı ordu KuvayiMilliyeciler ile sa-
vaşıyor. Sonunda ise bir kısmı İstanbul’a kaçıyor, 
bir kısmı “Müslüman Müslüman’a kurşun sıkmaz” 

diye Kuvayi Milliye saflarına geçiyor. Bu da yetmedi, 
Anzavur diye bir çeteciyi tuttu Saray, paşa yaparak 
Anadolu’ya gönderdi ve Anadolu’da bir iç savaş çı-
kardılar.Savaş bitince bunların hepsi padişah dahil 
İngiliz Büyükelçiliği kapısında soluk aldılar. Hepsi 
yurt dışına kaçtılar. Utanmadan bunları savunanlar 
var Türkiye’de. Sadrazam Damat Ferit İngiltere’ye 
sığındı yurt dışına kaçtı. Mustafa Sabri güya şey-
hülislamdı, savaş bitince kaçtı. Kurtuluş Savaşı sı-
rasında düşmana yardım eden, komutan sivil olsun 
tamamı yurt dışına kaçtı. Bu yerli iş birlikçilere rağ-
men biz bu savaşı kazandık. Türk milleti kazandı. O 
yüzden bu millet kimseye borçlu değil. Saray’a falan 
bir borcumuz yok bizim. Bu toprakları yeniden vatan 
yapan biziz. Mehmetçik’tir.

Büyük Taaruz’da 208 bin askerimiz var. Düşman 
224 bin küsur. Yunan ordusu tam teşhisatlı. İsmet 
Paşa diyor ki, askerlerimizin önemli bir bölümünün 
üniforması ve çarığıyoktu. Köyünden geldiği yırtık 
pırtık kıyafetlerle Mustafa Kemal’in ordusuna ka-
tıldılar. Ve o ordu ki kutsal bir ordu, kendilerinden 
daha kalabalık İngiliz destekli Yunan ordularını 
yenmeyi başardılar. 9 Eylül’de İzmir’e kadar gel-
diler ve hakikaten ayakları kan içindeydi..Bu 
toprakları sen, ben, biz vatan yaptık.Onun 
için umutsuz olmayın.

Mustafa Kemal Atatürk, “mille-
te inanıyor ve güveniyorum” 
dedi.“Hep birlikte olursa düş-
manı yenebiliriz” dedi. Milli 
irade dedi ve mezhebi-
ne bakmadan, siyasi 
görüşüne bak-
madan, her-
kesi TBMM 
çatısı al-
t ında 
bir 

Sinan Meydan
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araya getirmeyi başardı. O birleşme sayesinde Kur-
tuluş Savaşı’nı kazandık. Eğer yeniden o birleşmeyi 
sağlarsak, zaten cesaret edemezler bir daha burala-
ra gelmeyi, İstiklal Harbi’ndeki zaferin benzerini tek-
rardan kazanırız kimsenin bundan kuşkusu olmasın. 
Ama burada bu birlikteliği ve bütünlüğü kaybetme-
memiz lazım.

Cumhuriyet’i kurduk ama toplumun %90’ı okurya-
zar değil. 1935’e geldik Türkiye’de okuma oranı %20
’yi geçti. Nasıl oldu bu? Olağanüstü bir seferberlikle. 
1928’de Harf Devrimi’ni yaptı Atatürk ve arkasından 
millet mekteplerini kurdu. Arkasından kadın erkek 
herkesi okuryazar yapmak için bir seferberlik başlattı. 
Tahtasını yanına aldı, gitti Anadolu’da köy meydanına 
kurdu, halka okuma yazma öğretti. 1935 nüfus sayı-
mında okuryazar oranı %20’leri geçti. Bugün geldiği-
miz noktada Türkiye’de artık okuryazar oranı %90’ları 
geçmiştir. Onun dışında Cumhuriyet kurulduğunda 
kırk bin köy var ve otuz yedi bininde okul, dükkan yok 
ve halkın %85’i köylerde yaşıyor. Şehirli bir ülke değildi 
Türkiye. Aydınlanmayı köyden başlatmak lazımdı. O 
yüzden Atatürk “Köylü milletin efendisidir!’’ der. Köy 
ilkokullarını kurdu, öğretmenler gönderdi. 1940’ta 
Köy Enstitüleri Projesi’ni hayata geçirdi.

Bankalar yabancılarda, limanlar yabancılarda, fab-
rikalar yabancılardı. Osmanlı maalesef son dönem-
lerde her şeyi yabancılara satmıştı. Cumhuriyeti 

kuranlar bu yabancılardaki varlıkları satın alıp milli-
leştirdiler ve kendileri yatırım yaptılar. Devlet de ya-
tırım yapıyor, fabrikalar, limanlar yapıyor. 1933 yılında 
bir proje geliştirdi Cumhuriyet’i kuranlar. Sümerbank 
modeli. Birinci beş yıllık sanayi devrimini hazırladık. 
Bu planı uygulayabilmek için Sümerbank diye bir mo-
del gerçekleştirdik. Sümerbank bir fabrika değil bir 
modeldir. Sümerbank’ın iki tane görevi var. Anadolu 
da fabrikalar kuracak özellikle ulaşımın kolay olduğu 
hammaddeye yakın alanlarda fabrikalar kuracak, bir 
taraftan da kurduğu fabrikalar sosyal fabrikalar ola-
cak ve toplum çağdaşlaştırılacak. Hem sosyal hem 
ekonomik kalkınma. 1935’ten itibaren birçok fabrika 
kuruldu.1980’li yıllara geldiğinizde Türkiye’de 45 adet 
büyük Sümerbank fabrikaları vardı. Bunlar özel teşeb-
büslere rekabet halindeydi, tekstilin büyük bölümünü 
Sümerbank’lar gerçekleştiriyordu. Türkiye devlet eliy-
le kalkınma modeli sayesinde çok önemli bir noktaya 
gelmişti neoliberal politikalar öncesinde. Atatürk’ten 
sonra atılan yanlışlara rağmen önemli bir kalkınmaya 
imza attı. Dolayısıyla, biz yeniden ayağa kalkabiliriz, 
ekonomik anlamda ayağa kalkmamız çok zor değildir 
yeter ki ülkeyi idare edenler akla bilime dayalı, mille-
tin menfaatine uygun, Türkiye’nin gerçeklerine uygun 
politikalar belirlesinler. En kolay halledilecek şey eko-
nomidir. Son 150 yıllık tarihimizde çok düştük ama her 
defasında ayağa kalkmayı bildik. Yine kalkacağız…

“Son 150 yıllık 
tarihimizde 
çok düştük 
ama her 
defasında 
ayağa 
kalkmayı 
bildik. Yine 
kalkacağız…”Sinan Meydan
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Edebiyat biraz
yalnız da bir iş 

“Çocuklara masal anlatmanın kıymetini de konuşabiliriz. Çünkü 
artık benim kızım 12 yaşında ve onu telefondan çekmek için 

çeşitlihikayeler anlatmam gerekiyor. Çok zor bir şey o yüzden 
onun ilgisini çekecek kadar ilginç şeyler anlatıyor olmanız lazım. 
O yüzden çocuğu ya da torunu olanlara bunun önemini anlatmak 

istiyorum çünkü başka bir kuşak var karşımızda”

Anneannem de benimle birlikte Seferihisar’da 
yaşıyordu. Anneannesinden masallar dinleye-
rek büyümüş bir çocuğum. Anneannem okuma 

yazma bilmiyordu ama kendi uydurduğu masallar var-
dı. Belki kendi sözlü gelenekten öğrendiği masallardı. 
Anadolu masallarıydı cinler, periler… 

Bunlar benim çocukluğumda son derece gerçekçi ka-
rakterlerdi. Sanki tüm olağanüstü kavramlar her an 
karşıma çıkabilecekmiş gibi. Anneannem bana bunları 
anlattığı için benim için hep gerçek dünyanın çizgisi 
çok genişti. O yüzden belki de ilk romanlarımı fantas-
tik edebiyatta yazdım. 

Edebiyatın klasiklerini düşünün, Romeo ve Julliet’i 
düşünün. Oradaki Romeo karakteri de yeterince fan-
tastik bir karakter bence. Gerçekçiliğin son derece 
dışında bir insan. Belki de çok böyle ayırmak doğru 
değil ama gençler bu ayrımı seviyor, “Fantastik edebi-
yat” demeyi. Gerçekçi edebiyatı sevenler de fantastik 
edebiyatı kaçış edebiyatı olarak görüp konuşmaktan 
çok hoşlanmıyorlar  Çocuklara masal anlatmanın kıy-
metini de konuşabiliriz. Çünkü artık benim kızım 12 

yaşında ve onu telefondan çekmek için çeşitlihika-
yeler anlatmam gerekiyor. Çok zor bir şey o yüzden 
onun ilgisini çekecek kadar ilginç şeyler anlatıyor ol-
manız lazım. O yüzden çocuğu ya da torunu olanlara 
bunun önemini anlatmak istiyorum çünkü başka bir 
kuşak var karşımızda. İletişim dilleri bizden çok daha 
farklı. Çok daha teknolojik ama burada edebiyatın 
gücü devreye girecek. Onlara anlattığımız hikayeler 
onlarla aramızda bir bağ kurduracak. Nasıl ben hala 
anneannemden bahsederken duygulanıyorsam, öz-
lüyorsam bunda bana anlattığı o hikayelerin büyük 
payı var.Çünkü hala gözümü kapattığımda onları ha-
tırlıyorum. Her zaman iyilerin kazanacağını kendime 
hatırlatıyorum en azıdan.

O umut belki bir şekilde sanatla uğraşmamı sağlıyor. 
O yüzden masallarla ve Anadolu efsaneleri ile başla-
mak istedim. Sosyal platformlarda çok fazla dizi, film 
izleniyor. Orada izlediğiniz birçok şey,fantastik adı 
altında, Türk ve Anadolu mitolojisi aslında. Fakat biz-
ler bunu çok bilmediğimiz için zannediyoruz ki batıya 
ait şeyler. Bize ait olan şeyleri kullanıp bize satıyorlar 
aslında. Bu canımı çok sıkan bir konu.

Gülşah Elikbank
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Bizden hikaye anlatılınca burun kıvırıyor olmamız, Türk 
bir yazar bilim kurgu ya da fantastik bir şey yazdığında, 
“ya ne yazabilir ki canım” deyip geçmemiz mesela…

Ben on üç yıl önce ilk fantastik üçlemeyi yazdığım za-
man gelen yorumlar hep şöyleydi: bunu Türk bir yazar 
yazmış olamaz. Ne yazık ki böyleydi yorumlar. Ve o 
zaman edebiyata da yeni başladığım için çok da fikrim 
yoktu. Ben de,“neden yazmış olamasın ki acaba?” di-
yordum. Sonra yıllar içerisinde edebiyatta ilerledikçe 
ne demek istediğini fark ettim. Çünkü biz kendi yazar-
larımıza yeterince güvenmiyoruz. O yüzden Türk yazar-
lar da çok ilginç şeyler yazabilirler. Mesele bunun oku-
nuyor olması. Okurunu bulabiliyor olması. Düşünün, 
ben şu an artık belli bir yaşa geldim ama Türkiye’nin 
ilk fantastik üçleme yazan kadın yazarıysam, türün 
ne kadar yeni olduğunu oradan pay biçebilirsiniz. Yani 
çok gelişen bir türden söz ediyoruz. Şimdi çocuklara ve 
okullara etkinliğe gittiğim zaman hayal kurmayı anlat-
mayı çalışıyorum. Bazıları ile yazı atölyesi yapıyoruz. 
“En sevdiğin süper kahraman” diye soruyorum, “süper 
kahraman sevmiyorum ben” diye cevap veriyor çocuk-
lar. “Gerçek değil” onlar diyor. Ben de,“biliyorum gerçek 
olmadığını ama uçmak istemez misin bir tanesi gibi” 
diyorum, “hayır istemiyorum” diyor. Şimdi bu çocukları 
gerçek dünyayla ne kadar sınırladığımızı bana göste-
riyor. Hayallerinin ve düşüncelerinin ne kadar önünü 
kestiğimizi, para kazanmak, bu hayatla savaşmak an-
lamında o kadar kısıtlıyoruz ki çocuk böyle süper güçler, 
hayaller, pamuk prensesler falan onlar için artık geçerli 
değil. Kendi kızımda da gördüğüm bir şey bu. O yüz-
den aslında hikâyeleri geçmişe kadar çekip Dede Kor-
kut’a kadar götürüp, Anadolu’ya kendi kökenlerimize, 
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o güçlü kadınların anlatıldıklarına bakmamız gereki-
yor. Biz güçlü kadınlarının olduğu bir coğrafyadayız.
Bana,“romanlarınızda neden bu kadar güçlü kadınları 
anlatıyorsunuz” diye soruyorlar, ben de, “güçlü ka-
dınlar tarafından büyütüldüm annem ve anneannem 
beni yalnız büyüttüler ve ikisi de çok savaşçı kadın-
lardı. O yüzden bu coğrafyayı iyi tanımak için bu coğ-
rafyanın masallarını, efsanelerini bilmek gerektiğini 
düşünüyorum” diyorum. Hala daha bir yayınevine bir 
eser götürdüğünüz zaman eğer onun fantastik öğe-
leri fazlaysa ve bilimkurguysa, “bunu kimse okumaz 
basmayalım” demektedir. Hatta bana şöyle teklif et-
mişlerdi: isminizi yabancı bir yazar gibi yazalım mı? 
Tabii ki bir yazar bunu kabul etmez. Aziz Nesinlerin 
geçtiği bu coğrafyada bizim bunları yaşıyor olmamız, 

bana çok şaşırtıcı gelmiyor. Herkes belli bedeller 
ödüyorsa biz de kendi jenerasyonumuza düşen belki 
kendi hikâyelerimizi anlatmak ve kanıtlamanın peşi-
ne düşmek zorundayız. Yazdığım romanları genelde 
gençler okuyorlar. 8-13 yaşa uygun “Medusa’nın 
Pusulası”çocuk romanım Makedonya’da çok okunan 
romanlarımdan oldu. Orada mesela, “8-9 yaşındaki 
çocuklar bu yazarı okula davet edebilir miyiz öğret-
menim” diye sorup beni davet ettiriyorlar gerçekten. 
O zaman jenerasyonunun değişmesinin farkının sizin 
edebiyatınızın nasıl etkileyeceğini de görüyorsunuz. 
Yani doğru bir kitle ile edebiyata başlamışım diye 
düşünüyorum. Çünkü o çocuklar yarının edebiyatını 
şekillendirecek çocuklar. Yeni okurlar onlar olacak ve 
onların değer verdikleri edebiyat yükseliyor olacak. 

“O güçlü kadınların 

anlatıldıklarına bakmamız 

gerekiyor. Biz güçlü  

kadınlarının olduğu bir 

coğrafyadayız”
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Edebiyat’ın insanı anlatmada en önemli sanat dalı 
olduğunu düşünüyorum. Anneannemin anlattığı o 
masallarda dinlediğim insanlar zaman içinde değiş-
tiler ve o değişimi ben hep anlamaya çalıştım. Ben 
80 kuşağının çocuğuyum, şimdi kızımı sokağa bıra-
kamıyorum oynaması için korkuyorum. İnsan denilen 
varlık daha kötücül bir yere mi gitti? Emin değilim. 
“Bu umut nasıl büyüyecek” sorusu bence sanatla 
cevap bulabilir. İnsan kendisi seven bir varlıktır yani 
beğenir. Bir gün dünyadan aynaları kaldırmaya karar 
veriyorlar. Çünkü sürekli insanlar kendileri ile ilgi-
leniyorlar. Aynalar kaldırılıyor ve önce ilk iki üç gün 
çok güzel gidiyor. Sohbet, muhabbet. Dördüncü gün 
bakıyorlar ki insanlar kaybolmaya başlıyor, birini göl 
kenarında yakalıyorlar göldeki yansımadan kendine 

bakmaya çalışıyor, biri pencere arıyor neden sizce 
insan kendine bakmak istiyor? Çünkü insan kendi 
varlığını ancak görerek tanımlıyor aslında. Mese-
la bebekler kendilerini aynada görünce çok mutlu 
olurlar kediler zıplarlar vs. Kendisinin var olduğunu 
idrak ederler. Aşkı ben biraz buna benzetirim. Biri-
nin göz bebeğinde kendi yansımasını gördüğünüzde 
var olduğunu hissedersiniz ve aşk varlığınızı olaylar. 
Edebiyat da bir diğerinin varlığını ve sizin yalnız ol-
madığınızı size onaylayan bir şey aslında. Bazen yazı 
atölyelerinde ya da üniversitede ders veriyorum ve 
orada soruyorlar, “ya hala anlatacak bir şey buluyor 
musunuz” diye. İnsanın değişimini takip edebilmek 
ve anlayabilmek için de bizim edebiyata ihtiyacımız 
var. Edebiyat biraz yalnız da bir iş.
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“Edebiyat ve Kadın” başlıklı söyleşisini sizlerle paylaşıyoruz.

MİNE SÖĞÜT, AYŞEN ŞAHİN...

Mine SöğütAyşen Şahin
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Ayşen Şahin:

Bizim Mine ile aslında birçok konuya bakış açı-
mız kesişir ama paralel değildir. Farklı düşüne-
biliriz. O yüzden söyleşi boyunca çeliştiğimiz 

noktalar olacaktır. Ama bu çok iyi çünkü birbirimizi 
onaylayıp sözlerimizin altına tırnak koymaktansa iki 
farklı anlatımla yaklaşmak, iki farklı bakış açısıyla bir 
konuya bakmak daha iyidir diye düşünüyorum. Baş-
lığı “Edebiyat ve Kadın’’ diye atmışız ama isterim ki 
burada kadın kelimesinin altını çizelim. Ben aslında 
bugünhiç haberimiz olmayan, benim de duyduktan 
sonra aydınlandığım, hayatın içinde başarılı, yete-
nekli, hayatı devam ettirmeyi başarmış kadınların; 
mustarip olduğunun farkına olmadığı bir durumdan 
bahsetmek istiyorum. Ama buna giden yolu açarken 
de ilk örneğimi edebiyattan vereyim. Bizim aynı za-
manda her sayısında,“kırk kadın kırk yazarın” bir ara-
ya geldiği “Rağmen Kitap Dizisi’’ diye bir üretimimiz 
var. Mine de Türkiye’deki birçok kadın yazar da Rağ-
men’de yazdı. “Türkiye’de edebiyatta, illüstrasyon, 
çizim ve edebiyat alanında ne kadar çok kadın oldu-
ğunu bir araya gelince daha iyi ortaya çıkartabiliriz” 
diye yola çıktığımız bir dergi. Kadının hayattaki bütün 
başarısı olumsuzluklara rağmen hiçbir şey akışında 
ilerlemiyor hep bir şeylere rağmen ilerliyoruz biz. 
Vaktimizin büyük çoğunluğunu çocuklarımıza ayır-
mamız gerekmesine, üzerimizdeki toplumsal baskı-
ya, toplumsal cinsiyet rollerinin yükünün sırtımızda 
çok ağır olmasına rağmen bir şeyi başarabiliyoruz. 
Bu gerek ev, çalışma hayatımız, gerek kaleme aldı-
ğımız bir öykü ile kafamızı toparlayabiliyoruz ama 
birçok soruna rağmen, dolayısıyla biz rağmenlerle 
yaşıyoruz. 

Birçok kadın dünyada erkek mandasıyla yazıyor. 
Farklı sebepleri var. Çok beğendiğim bilim kurgu ya-
zarı var. Fütüristtik, bilim kurgu kitapları yazıyor. An-
nesi vefat ettiğinde kaleme aldığı küçücük bir köşe 
yazısından hayranları araştırıp o eyalette ölen kadın-
ların yaşlarına göre ekleyip, yazarın aslında bir erkek 
olmadığını bir kadın olduğunu hayranları tarafından 
ortaya çıkarılıyor ve bu çok büyük bir skandal oluyor. 
Çünkü hiç röportaj, fotoğraf vermemiş ve televizyon 
kanalına çıkmamış.Ama Amerika’da kitapları çok sa-
tan olmuş. Yazar kadın çıkıyor. Şimdi yazarın hikaye-
sine bakalım. Aslında meslek hayatına bir tasarımcı 
olarak başlıyor. Bu konuda ödüller alıp çok başarı-
lı oluyor ve diyor ki, fotoğraf sanatçılığını deneyim. 
Fotoğraf sanatçılığında başarılı oluyor, “yağlı boya 
deneyim” diyor ve resim sergisindeki tüm eserler 
satılıyor…Diyor ki,“ben sanatımı paraya satmak iste-
miyorum o yüzden resmi bırakayım fotoğrafçılık da 

“Bu toplum bir 
bilim kadınına bile 
hazır değilken, 
roman yazan 
bir bilim kadını 
benim yazdığım 
makalenin değerini 
düşürür diye 
düşündüm ve mahlas 
kullanmak zorunda 
hissettim”diyor.Bu 
baya büyük bir olay 
oluyor. Amerika’daki 
en büyük 
eleştirmenlerden 
biri eleştiri 
yayınlıyor ve diyor 
ki, “yazar yalan 
söylüyor bütün 
kitapları okudum ve 
o kitapları bir kadın 
yazmış olamaz,şimdi 
size tefrika halinde 
neden bir kadının 
yazamayacağını 
ispatlamaya 
çalışacağım” 
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ilerleyim.” Bu arada İkinci Dünya Savaşı or-
taya çıkıyor. Ve Amerikan ordusuna,“ben çok 
iyi fotoğrafçıyım ve kimsede olmayan objek-
tiflere sahibim, beni istihbaratta değerlendi-
rebilirsiniz” diyor. Amerikan ordusunda heli-
kopter ve uçaklar içerisinden saha fotoğrafı 
çekerek çalışıyor, askerlik yapıyor. Bittiğine 
CIA iş teklifi gönderiyor. Kadın CIA’ye,“ben bir 
adama aşık oldum, CIA’ya girerek o ilişkimi 
bozmak istemiyorum” diyor. CIA ise, “tamam 
adamı da mecbur işe alalım, bir iş veririz” 
demek durumunda kalıyor. Kadın kocası-
nı da CIA’ya sokuyor ve birlikte çalışıyorlar. 
Sonra kadın ellili yaşlarına geldiğinde, ben 
akademide ilerlemek istiyorum diyerek yola 
devam ediyor. Mikrobiyoloji çalışmak istedi-
ğini ve CIA’den ayrılmak istediğini düşünü-
yor. CIA ise “o zaman eşini de yollamamız 
gerekir” diyor. Kadın,“önemli değilboşanmayı 
düşünüyorum ve genç birine aşığım su sıra-
lar” diyerek bırakıyor.Üniversiteye başlayan 
kadın, bilim yaparve makale yazarken bir 
yandan da romanlar ve bilimkurgu romanları 
yazmaya başlıyor. “Kendi adımla yazarsam 
şu lanet olası hayatta o kadar çok işte onu 
ilk yapan kadın olarak lanse edildim ki, bir 
işi gerçekten iyi yaptığım için mi değerliyim 

yoksa kadın olduğum için mi değerliyim bil-
miyorum” diyerek işin gerçek değerini görmek 
üzere adını kullanmıyor. 

“Bu toplum bir bilim kadınına bile hazır de-
ğilken, roman yazan bir bilim kadını benim 
yazdığım makalenin değerini düşürür diye 
düşündüm ve mahlas kullanmak zorunda 
hissettim”diyor.Bu baya büyük bir olay olu-
yor. Amerika’daki en büyük eleştirmenlerden 
biri eleştiri yayınlıyor ve diyor ki, “yazar yalan 
söylüyor bütün kitapları okudum ve o kitapları 
bir kadın yazmış olamaz,şimdi size tefrika ha-
linde neden bir kadının yazamayacağını ispat-
lamaya çalışacağım” 

Yani o kadının kariyerine baktığımızda kari-
yerin tek bir safhası bile bir erkeğin hayatın-
da ana unsur olabilecekken, kadın ifşa olmuş 
hiç istemediği halde kitabı kendisinin yazdığı 
ortaya çıkmış ve zaten bunun mahcubiyeti 
içerisinde okurlarına bir açıklama yapıyor ve 
bir edebiyat eleştirmenine o güne kadar o ki-
tapları yazdığına ikna etmesi gerekiyor. Kadı-
nın üzerinde böyle bir baskı var. Sonra da bu 
toplumsal baskı bizde nelere mal oluyor biraz 
onu anlatmak istiyorum. Sözü Mine’ye bırakı-
yorum.

Ayşen Şahin Mine Söğüt
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Mine Söğüt:

Tabii şimdi başta Ayşen söyledi, biz birazcık farklı 
bakarız birçok şeye. Mesela senin bu çizdiğin ka-
rakter benim için çok sert, çok ilkesiz. CIA’da işin 

ne? Kocayı oraya aldırmak ne? Bütün bunlar benim için 
sorunlu şeyler. Hem politikanın en korkunç yerinde bir 
ajan olarak savaşa karşı çıkması gerekiyor. Kötülüğün ve 
iyiliğin, doğrunun ve yanlışın bir cinsiyeti olmadığını dü-
şünüyorum. Ben kadın üzerinden yapılan bütün tariflere, 
olumlu olumsuz kadına yüklenen ya da kadını kurtar-
maya çalışan ya da kadının yerini değiştirmeye çalışan 
çabalara şüpheyle bakarım çünkü bu kadın özelinde bir 
şey değildir. İnsanın özelinde bir şeydir. O yüzden evet 
hikayeler gerçekten çok önemli ve bize zihnimizin nasıl 
çalıştığını ve neyin neden bu noktaya vardığını çok gü-
zel anlatıyor. Ama bir şeylerin değişmesi için yine kadın 
üzerinden düşünmeye devam edersek, sanki daha uzun 
süre yerimizde sayarmışız gibi geliyor. O yüzden ben er-
keklerin olmasını önemsiyorum. Bu yüzden erkeler veya 
kadınlar üzerinden değil insanın içindeki temel çekirde-
ğindeki sorun üzerinden, kadın meselesine de, yoksul-
luk meselesine de, faşizme de bakmak gerektiğini dü-
şünüyorum. Savaş zamanı CIA için çalışmış kadın evet 
çok sinematografiye uygun müthiş bir güç hikayesi ama 
çok kirli bir hikaye ve biz bunları birbirinden ayırmadı-
ğımız için hiçbir zaman, şeyi hatırlıyorum savaş zama-
nı cephedeki kadınlar… Harika bir şey değil. Erkeklerin 
harika bir şey olmadığı gibi. Onlar kadın değil ve onlar 
insan. Çok korkunç bir tecrübe yaşıyorlar. Bizim bunu 
bir kahramanlık yükleyerek değil çok zorlu dönemlerin 
kaçınılmaz ama kötü hikaye yani insan için kötü millet-
ler ya da cinsiyet için değil. İnsanın kendisi için tekrar-
lanmaması gereken kötü hikayeler olarak algılamamızı 
engelleyen kahramanlık hikayeleri yüzünden bence 
gerçek kötüyü ve sorunu, kadının başına neden bunların 
geldiğini anlamamızı engelleyen bir üst zihin tabakası 
oluşuyor. Ben biraz bunu kurcalamayı seviyorum. Hem 
yazarken hem yaşarken. O yüzden mesela eğer kadın 
feministse kendini feminist yazar olarak tanımlıyorsa 

evet o bir kadın yazardır ve buna hiçbir şey söyleyemez-
siniz. Ama kadın yazar diye bir şey yoktur kadın doktor 
olmadığı gibi. Yani yazar yazardır. Eğer kendisini özellikle 
kadınlığı üzerinden tanımlamıyorsa. Bir kadın doktor da 
kendini kadınlığı ile tanımlayabilir o zaman onu dinlemek 
ve oradan bakmak zorundasınız. Böyle bir ayrım olması 
gerektiği fikrindeyim. Ya da bir yazar kendini çıkıp da ben 
erkek yazarım derse ona da tekrar bakmanız gereklidir. 

Mesela ben kendimi hiçbir zaman, “evet biyolojik olarak 
kadınım”, kadınlara atıf edilen bazı rolleri üstlenirim ama 
erkeklere atıf edilen bazı rolleri de üstlenirim. O yüzden 
tıpkı bedenimizde ki hormon dengesi gibi varlığımızı ka-
dınlık ve erkeklikten farklı paylar almış biyolojik bir yapısı 

Ben kadın üzerinden yapılan bütün tariflere, olumlu olumsuz 
kadına yüklenen ya da kadını kurtarmaya çalışan ya da kadının 
yerini değiştirmeye çalışan çabalara şüpheyle bakarım çünkü 
bu kadın özelinde bir şey değildir. İnsanın özelinde bir şeydir.

Mine Söğüt
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vardır ve bunun duygusal yansımaları da vardır. Yani çok 
zayıf bir erkeğe kadınsı derken ve çok güçlü bir kadına da 
erkeksi derken yaptığımız hatanın bizi kadın sorunu diye 
çerçevelediğimiz meselede çok yanlış yere hapsettiği 
kanısındayım. Yani ben erkek gibi yatak düzeltirim bece-
remem yani çok korkunç ama harika araba park ederim. 
Erkek becerisidir. Hayır değil. Çeşitli beceriler ve bece-
riksizlikler var, yapabildiğimiz ve yapamadığımız şeyler 
var. Ve bunları bence farklı oranlarda hep birlikte payla-
şıyoruz. O yüzden kadın meselesinde de biz neden kadını 
böyle tarif ediyoruz, erkeği neden böyle tarif ediyoruz? 
Onu sormaktan yanayım. Yani eşitlemek de bir o tariflerin 
sınırları içinde düşünmemizi gerektiriyor. Biz kadın ve er-
keği eşitlemek zorunda değiliz ya da hak verip hak almak 
zorunda değiliz. Bizim tıpkı farklı milliyetlerden, farklı cin-
siyetlerden, farklı inançlardan bir arada duramayan diğer 
türler gibi kadın erkek olarak da, bir arada durmamızı 
zorlaştıran kimlik algımızı alaşağı etmediğimiz sürece 
kadınların öldürülmeye, kadınların daha düşük sınıf gö-
rülmeye, kadınların erkeklerin kontrolünde bir dünyada 
yaşamaya mahkum edilmeye sistematik olarak devam 
edeceğinden benim kuşkum yok. O yüzden kadın mese-
lesinde hep sorduğum bir soru var, kadını bugüne kadar 
yapılmış tüm tariflerden tüm tanımlamalardan bağımsız 
tanımlayalım. Şimdi düşünüyoruz, mümkün değil. Kadını 
anlatamıyoruz. Tanrıçalığı, doğurganlığı vs. bilmediğimiz 
bir yerden tartışamıyoruz. Bunu tartışırken çok sevdiğim 
bir felsefe hocası var dedi ki, bu dedi mümkün değil ki 
sen Amerika’yı yeniden keşfetmek istiyorsun. İşte dedim 
gerçekten Amerika yeniden ve bambaşka şekilde keşfe-
dilseydi dünyanın kaderi ne kadar başka olurdu. O yüz-
den insanı da kadını da gerçekten şu alıştığımız çerçe-
venin dışında düşünmeye beynimizi zorlamadıkça ancak 
gündelik problemlerden kısa vadede kurtarabiliriz. Yani 
şöyle düşünün İran’da korkunç bir olay yaşandı. Hepimi-
zi ve bütün dünyayı ayağa kaldıran, öfkelendiren bir şey 
yaşandı. Mesela bu beni çok ürkütüyor. Çünkü bu yaşa-
nan şey, yani o genç kadının dövülerek öldürülmesi sanki 

hiç olma-
yan ve ilk kez 
olmuş ve anca 
hepimizi öfkelen-
dirmiş çok büyük bir 
olay gibi. Oysa kadının 
namusunun, varlığının ancak 
örtülmesiyle mümkün olması-
nın bir dini inanç olduğunu kabul 
eden koskoca bir dünya ve buna saygı 
duyma gerektiğini kabul etmiş müthiş bir 
irade var dünyada. Şimdi biz olaya buradan 
bakmazsak, buradan bakmak çok zor. Buradan 
baktığınız zaman başınıza gelecekler, yıkacağınız 
tabular, gireceğiniz tartışmalar, işaret edeceğiniz ağır 
gelecekler bütün sistemi alt üst ediyor. Buradan baka-
madığımız için ancak İran’da bir kadın öldürüldüğünde 
ve simgesel olarak onun öldürülmesinde bütün dünya 
ayağa kalktığında birazcık meseleyle ilgileniyoruz. Tıpkı 
mülteci çocuklardan Aryan bebek… Çok ağır bir hikayey-
di ama o bebeğin cansız bedeninin fotoğrafı “çok güzel” 
olduğu için hepimiz ona çok üzüldük. Bu çok ağır bir şey. 
Çünkü mülteci sorunu çok büyük bir sorun. Her gün tek-
neler batıyordu, her gün kadınlar, çocuklar ölüyordu fa-
kat simge bir fotoğrafla karşılaşınca onun magazini üze-
rinden bir itiraz ve öfke yaşadık. Kadın meselesinde de 
böyle. Birbirleriyle çok bağlantılı. Magazinsel ya da slo-
gan değeri olan bir felaket yaşandığında yükselen duy-
gularımızın kalıcı olmaması ve meselenin özüne, gerçe-
ğine bakmaya cesaret edecek bir ahlakımız, korkumuz, 
cesaretimiz, isteğimiz ya da zorunluluğumuz olmaması 
bizi dönem dönem bir araya gelip sırf bu zamanlar değil 
300 yıl önce belki 500 yıl sonra, kadın sorunlarının et-
rafında tartışmak ve ancak küçük kurtuluş örnekleri ve 
küçük koruma çabalarıyla birbirimizi korumaktan öteye 
geçmeyecek diye düşünüyorum. O yüzden kadın yaza-
rın olmadığı gibi aslında kadın diye de bir şey yok. Kötü 
insan diye bir şey var. O da bir diğeri değil. Kendimiziz.

Mine Söğüt Ayşen Şahin
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Şuradan Mine’ye katılıyorum, aslında dünya kimlikler 
üzerinden dönüyor. Mesela şu an burada oturma 
sebebim benim hangi kimliğim?Düşündüğümüzde 

iki tane öykü kitabım var, gazeteye köşe yazısı yazıyorum. 
Yazar kimliğimle mi buradayım, kadın kimliğimle mi bura-
dayım? Sosyalist diye ifade ediyorum kendimi, sosyalist 
kimliğimle mi buradayım? Siyaset iletişimcisiyim acaba o 
mu? Biz herhangi bir ortama girdiğimizde hangi kimliği-
mizle kabul görüyorsak o kimlik çatısında mı konuşuyo-
ruz? Ya da kimlikler üzerinden mi konuşmalıyız. Çünkü 
kimlik sınıflandırıcı ve ayrıştırıcıdır. Bir kimlik altında in-
sanları sınıflandırırsınız. Oysa kişilik, birçok farklı kimliğin 
insanın bazı özelliklerinin harmanlandığı bir şeydir. Kişilik 
aslında kimlikleriyle insanın kendi içinde örgütlenişidir. Ve 
belki bizim yeni dünya düzeninde kimliklerle beraber bü-
tün ayrışmayı, iletişimi, siyaseti bırakıp insanları daha kişi-
selleştirilmiş şekilde ele almamız gerekir ama açıkçası bu 
çok büyük ve uzak bir ufuk. Hayatımda en azından bir dev-
rimi toplumsal cinsiyet rollerinin yıkılıp yeniden inşasında 
yaşama heyecanındayım. Kadınların mücadelesinde haklı 
olmak için bizim makbul olmaya ya da mağdur olmaya 
ihtiyacımız yok. Haklı haklıdır ve gerçek gerçektir. Hakikat 
böyle bir şeydir ve bunun arkasında sürekli ne kadar mak-
bul olduğumuzu ya da ne kadar iyi olduğumuzu aslında 
yapılması gereken her şeyi çok doğru yaptığımızı ve neden 
işlerin bizim için bu kadar kötü olduğunun diğer sebeple-
rini açıklamak zorunda kalmamalıyız. Aslında genel büyük 
bir cinsiyet rollerinin yıkımı için uğraşıyoruz. Kadın hareke-
ti de senelerdir sesini yükseltmeye çalışıyor. Bunu yıkalım. 
Ama ben istiyorum ki kendi içimizde de küçük devrimler 
yapalım. Herkesin kendi kapısının önünü süpürmek gibidir. 
Biraz da kendi hayatımızdaki üzerimizde bir baskı var an-
lamlandıramadığımız kendimizi aslında özgür hissediyo-
ruz belki ama bir şeyi savaşını vermişiz ve özgürleştirmişiz 
kendimizi ama hep böyle paçamızdan çeken bazı şeyler 
oluyor. Bunun çoğu toplumsal algı. Kadın bir şeyi başardı-
ğında arkasında mutlaka bir erkek eli aranıyor. Kadın çok 
iyi girişimci olabiliyor ancak diyorlar ki, “babadan gelen 
iyi bir sermayesi vardır” Yeşilçam’dan beri böyle değil mi 
bu? “Başrolü kapan kadının yolu yönetmenin yatağından 
geçer” klişesini yaşamadık mı? Kadın her başarısında sü-
rekli bir erkek rolü, baba, soyad vs. aranıyor. 79 yılında iki 
kadın araştırmacı bir sendrom ortaya atıyorlar. Başarılı 
insanlarda görülen bir sendrom. Bir müddetten sonra ka-
riyerleri duruyor. Daha üst pozisyonu talep etmeyi bırakı-
yorlar çünkü şöyle düşünüyorlar, ben buraya kadar çok iyi 
geldim bir üstünü talep edersem beni bu noktaya getiren 
ve alkışlayan herkes aslında ne kadar aptal, ne kadar ye-
teneksiz nasıl da yerini, mevkisini hak etmeyen biri oldu-
ğumu fark edecekler ve elimdeki her şeyi kaybedeceğim. 
Böyle bir yanılsama içine giriyorlar ve böyle bir araştırma 
içine girdiklerinde bunun asıl mağdururun kadınlar olduğu 

ortaya çıkıyor ve Türkiye’de de okumuş kadın sendromu 
olarak isimlendiriliyor bu sendrom. Başka bir kadın araş-
tırmacı ekibi insan kaynakları ve öz geçmiş üzerinden bir 
araştırma yapıyorlar ve şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Bir 
iş ilanı çıktığında on vasıf isteniyor, mesela, beş yıllık tec-
rübe, B sınıfı ehliyet, iyi excel kullanmak ve iyi derecede 
de İngilizce olsun. Kadın on talebin onunu da karşılamı-
yorsa o ilana başvurmuyor. Çünkü mülakat esnasında 
foyasının ortaya çıkacağını ve rezil olacağını, o pozisyonu 
hak edecek değerde olduğunu düşünmüyor. Erkekler ise 
daha basit düşünüyor ve yapamasa bile başvuruyor. Yine 
bir Cambridge Üniversitesinde davranış bilimci bir kadının 
kitabı var. Orada olan güzel spot bir cümleydi. Başarı ka-
dın için mükemmellikle eş anlamlı bir kelimedir. Bir kadın 
ancak mükemmelliğe eriştiğinde başarılı olabilir. Ama bir 
erkek o kadar çok hata yapma hakkına sahip ki toplum 
nezlinde. Onun hataları hoş görülebiliyor.O toparlar ama 
siz başarılı bir kadın olup bir başarıyı sürdürmek istiyor-
sanız işinizde hayatınızda ve sosyal çevrenizde, sürekli 
mükemmel makbul ve hatasız olmak zorundasınız. İşte 
bizim buralar da eşitlenmemiz gerekiyor. Hep böyle 
hedef kurar ya kurumsal şirketler, kadın çalışan 
oranımızı en az %30’a getireceğiz… Bunlar hep 
genel seviyede konulur. Yönetim seviye-
sinde hiçbir şirket cesaret edip ya da bir 
kurum kadın kotası koyamıyor ken-
disine. Sorduğunuzda diyorlar ki, 
bulamıyoruz zaten biz oraya 
atayacak kadın. Çünkü bir 
sendromu var kadının. 
Bu araştırmanın 
sonucu yönetim 
pozisyonun-
daki ka-

Ayşen Şahin:

Ayşen Şahin
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dınların %67’si hakları olan maaşı, terfiyi talep dahi etmi-
yorlar. Çünkü sorulduğunda eğer ben bunu talep edersem 
şimdiye kadar yaptığım bütün işleri önüme yığar, beni yine 
bir sınava sokar ve buldukları bir hatada elimdekini de alır-
lar korkusu var.Kadınlar başarısının altında yatan sebebi 
şöyle anlatıyor: Doğru zamanda, doğru yerde ve çok şans-
lıydım. Erkekler ise, ben bunu elde edebilmek için çok ça-
baladım, çok emek verdim ve hayatımdaki birçok şeyden 
taviz verdim. Kadınlar bir başarısızlığının sebepleri sorul-
duğunda ilk beş maddelerinde kendileri ile ilgili şeyleri sa-
yıyorlar. Tecrübesizdim, hazır değildim, erken davrandım… 
Erkeğe sorulduğunda ise beşine dış etki sayıyor. Toplum 
buna hazır değildi, ne demek istediğimi anlamadılar… Asla 
kendisinde bir pay bulmuyor. Zamanın ruhunun onu ya-
kalayamadığını düşünüyor. Bizim bunu yenebilmemiz için 
öncelikle kendimizi test etmemiz lazım. Biz bundan mus-
tarip miyiz? Bizim başarımıza kulp takanlar oldu mu ve biz 
buna ikna olduk mu? Çünkü bu sendromunun temeli ka-
dının kendisinin buna ikna olmuş ve süreç içinde toplum 
tarafından ikna edilmiş olması. Biz herhangi bir kadının 
başarısını onun ne kadar makbul olduğuna diğer işlerde 
ne kadar eksiksiz davrandığına bakmadan kabul edebil-
dik mi? Babasının mesleğini sorgulamadan alkışlayabil-
dik mi? Annelik sınavına sokmadan değerlendirebildik mi 
ortaya çıkardığı eseri? Ya da fiziksel özelliklerine bakma-
dan kabul edebildik mi? Hala reklamlarda kullanılan kadın 
figürler yirmili yaşlarda hoş görünen küçük bedenlerden 

seçilirken, erkeklerin sadece 
%22’si bu klasmanda seçili-
yor. Erkekler için genelde 
kırklı yaşlarda ve tercihen 
normal kilonun biraz üs-
tünde toplumun belirledi-
ği ideal evcimen baba rolü 
olarak yer bulurken; kadında 
eğer çalışan kadın resmedile-
cekse mutlaka beyaz yakalı ç ü n k ü 
mavi yakalı olarak makbul de- ğil belki, halbuki 
dünyayı döndüren bir kadın emeği var. Ve fiziksel 
olarak genç ve güzel olarak ekrana çıkıyor. Aslında verilen 
algı şu, bu kadar güzel, enerjik ve fit değilsen beyaz yaka 
koridorlarda ahkam kesmeye uygun değilsin. Bu satır 
arası mesajı ister istemez alıyoruz aslında. Dolayısıyla biz 
önce üstümüzdeki bu yükten de kurtulmamız gerekiyor. 
Hepimizin kendi hayatına bakıp acaba biz bundan musta-
rip miyiz? Ben acaba hakkım olanı talep ediyor muyum? 
Yoksa kendimde doğru yerde doğru zamanda ve şansa mı 
burayı elde ediyorum, babam arkamda olmasa yapama-
yacağımı, kocam destek olmasa başaramayacağım bunu 
cümleler arasında söylüyor muyuz? Ya da buna inandırıl-
dık mı? Buna bakmanın ön açacağını düşünüyorum. Ve 
hiçbir başarımız için o profesyonellik çıtasında kadına bi-
çilmiş diğer rollerle birlikte sınava girmeyi kabul etmeme-
miz gerekiyor. Hiç adil değil.

Bir araya gelen ve bu mesele üzerinde konuşan, dert-
leşen bizler açısından yoksa çok daha olumsuz ko-
şullarda büyümüş, yaşamaya çalışan işte kalabalık 

ve çok muhafazakar bir ailenin büyük baskılar ile büyütül-
müş kız çocukları, eve kapatılmış, erken evlendirilmiş, oku-
tulmamış kız çocukları için söyleyebileceğim bir şey değil. 
Ama en azından “şurada oturup bir araya gelen biz kimiz? 
Bizim sorunumuz nedir? Ve nasıl çözülür?” diye düşüne-
bilecek olan kendi iradesine sahip olan kadınlar üzerinden 
konuşmak istiyorum. Çerçeveyi çizmezsem haksızlık etmiş 
olurum. Bizim tavrımız beni çok ilgilendiriyor. Diyelim ki bu-
rada otuz tane erkek var. Yüz tane de kadın var. Erkekler 
buraya çıktılar ve geldiler sadece bu kadar. Kadınlar yemek 
hazırladılar, ütü yaptılar, işten çıktılar, çocuğu okuldan al-
dırlar, birbirini aldılar vs. Bir sürü şey yaptıktan sonra her 
şeyi ayarlayıp buraya geldiler. Bu erkeklerin bir sorunu de-
ğil bence kadınların sorunu. Hiçbir şeyi halletmek zorunda 
olmadığımızı önce kendimize ikna etmemiz gerekiyor. Ca-
nımızın istediği ve çok gerekli şeylere ayıklayıp paçamıza 
yapışmayacak, yapmaktan nefret etmeyeceğimiz, bir külfet 
gibi hissetmeyeceğimiz yükümlülükleri almayı tercih ede-
bilecek insanlarız biz. Fakat bunun böyle olduğuna kendi-
mizi ikna etmemiz bile yani Ayşen’in anlattıkları şahane. Biz 
evin içinde ikili ilişkilerimizde kendimizi tıpkı dış dünyada 

olduğu gibi eksik ve daha fazla yükü olan, sorumluluklarını 
ancak yerine getirdikten sonra diğer şeyleri yapabilecek ki 
onlar neden bizim sorumluluğumuz bilmiyorum. Yani ona 
da ne zaman karar verdik bizim sorumluluğumuz olduğu-
na… Bunu ayırmadan yapmazsak olmayacakmış gibi. Çok 
titizsek, çok temizlik seviyorsak zaten söylenmeyiz keyifle 
temizleriz evi ama söylenerek temizliyorsak mecburiyet 
ve alışkanlıktan yapıyorsak o zaman durup bir kendimize 

Mine Söğüt:

“Aslında verilen algı şu, 
bu kadar güzel, enerjik 

ve fit değilsen beyaz yaka 
koridorlarda ahkam kesmeye 

uygun değilsin”

Mine Söğüt
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bakmamız gerekiyor. Niye yaptığım şeylerden bu kadar ya-
kınıyorum? Yapmazsam ne olur? Bırak evi bok götürsün… 
Tüyleri diken diken eden bir laf ama bir taraftan da büyük 
mutluluk verici bir laf eğer istemiyorsan hiçbir şey yapmak 
zorunda değilsin. Bunu kendimize hatırlatmamız gerekiyor. 
İşte o zaman Ayşen’in verdiği bütün örneklerde zihnimiz 
çalışmaya başlayabilir. Çocuk doğurmak istiyor muyuz? 
Evet fiziksel olarak doğurmaya uygun bir bedenimiz var. 
Ama fiziksel olarak bir sürü şeyi yapmaya uygun bedenimiz 
var bir sürü şeyi yapmıyoruz. Ama çocuğu muhakkak do-
ğuruyoruz. Gerçekten istiyor muyuz anne olmayı? Gerçek-
ten anne kimliğini taşımak istiyor muyuz? En başta bunu 
bile düşünmediğimiz, bundan bile kuşku duyduğumuzda 
kendimizi kötü hissettirecek toplum baskısına baştan bo-
yun eğdiğimiz bir hayatın içinde kadın olmaya çalıştığımız 
sürece, gerçekten ne istiyoruz? Kadınlar aslında ne olmak 
istediğini çok iyi biliyorlar ve bunları dile bile getiremiyor-
lar. Kadın aslında konuşulmayan şeyler ister. Ve biz bunları 
konuşmadığımız sürece kadına verilenle yetinmek zorunda 
kalırız. Evet, bir başarısında babasından bahsedilir. Kadın 
kendisinin ne söyleme hakkı olduğunu düşünecek kadar 

özgür hissedemiyor. Bu okumuş, tartışabilen, insan içine 
çıkabilen ve nispeten birey olmuş kadınlardan bahsediyo-
rum ne istediklerini söyleyemeyen. Yani bence mesela bü-
tün kadınlar gelinlik giyip evlenmek falan istemiyorlar. Ama 
bütün kadınlar gelinlik giyip evleniyorlar bu çok komik bir 
şey değil mi? Yani herkes aslında bir üniforma ile evleniyor. 
Ve herkes bunu istemesi gerektiğini zannediyor. Ve herkes 
benzer acılar benzer gerilmeler yaşıyor. Benzer tecrübeler-
den geçiyor bütün birliktelikler, bütün annelikler. Hepimiz 
aynı çukura bir koyun atladığı için atlar gibi bunlarca yıldır 
hiç sorgulamadan atlıyoruz daha sonra neden ev işleri ben-
de neden ben bir sürü şey yaptıktan sonra buraya gelmek 
zorundayım? Diye toplumsal eşitsizlikten yakınıyoruz. Ben-
ce biraz da belli bir kesim için söylüyorum buna olanağı olan 
kesim için söylüyorum, kendisinin ne istediğini kadın doğru 
tarif etmeli, o istediği şey onu ürkütebilir birtakım kazanım-
larını elinden alabilir ama bunları göze almadığımız sürece 
işte tıpkı o öldürülen genç bir kadının ağır simgesinde yük-
selen ve sonra pıt diye iniverecek olan öfkemiz gibi kendi-
miz gibi endişelerimiz de gelip geçici ve sonuçsuz kalır diye 
düşünüyorum.

“Gerçekten istiyor muyuz anne olmayı? Gerçekten anne kimliğini 
taşımak istiyor muyuz? En başta bunu bile düşünmediğimiz, bundan 
bile kuşku duyduğumuzda kendimizi kötü hissettirecek toplum bas-
kısına baştan boyun eğdiğimiz bir hayatın içinde kadın olmaya çalış-
tığımız sürece, gerçekten ne istiyoruz? Kadınlar aslında ne olmak 

istediğini çok iyi biliyorlar ve bunları dile bile getiremiyorlar”
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FAZIL’I TARKAN

TARKAN’I FAZIL SAY!

Veli Şahin

“Tarkan İzmir’in merkezinde, Fazıl Say Seferihisar’da huzur isteyen, 

geleceğinden kaygı duymakla birlikte umudu büyütmek isteyen 

herkesi tüm saldırılara rağmen yeniden bir araya getirdi…”

9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun yıl dönümü vesilesiyle ken-
tin birçok noktasında etkinlikler, açıklamalar, kutlamalar 
düzenlendi. Öncesi ve sonrasında tartışılmaya devam 

edilen kutlamaların finali; Tarkan’ın tarihe geçen konseriyle 
gerçekleşti.
Cumhuriyet tarihinin en görkemli kutlaması, toplumun birçok 
kesiminde büyük yankı uyandırdı.
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ise yaşananları, “Toplum çağ-
daş kalmak istiyor, uygar kalmak, ötekileşmemek istiyor. Bun-
lara cevap var. Aynı zamanda konserler, festivaller iptal edili-
yor. Bu en güzel cevap. Toplumun megastarın yanında olması” 
sözleriyle yorumlayarak ekledi: “İnşallah onla beraber bir şey 
yapma imkânımız olur!”
Fazıl Say ve Tarkan beste, konser yapamasa da beraber bir şey 
yapma imkânları oldu…
Tarkan İzmir’in merkezinde, Fazıl Say Seferihisar’da huzur is-
teyen, geleceğinden kaygı duymakla birlikte umudu büyütmek 
isteyen herkesi tüm saldırılara rağmen yeniden bir araya ge-
tirdi…
Nerede dört kişi bir araya gelse korkuya kapılan iktidar ve onun 
zor aygıtlarına inat insanlar ellerinde sandalyeleri,  sırtlarında 
çocukları, kollarında sevgilisi ve dostlarıyla tuttular konser yol-
larını…
9 Eylül’de Kordon boyunca akan insanların ritmi Seferihisar’ın 
dingin orman yollarıyla buluştu… Kilometrelerce yol yüründü… 
Sadece konsere değil… Barışa, kardeşliğe, huzura, umuda yü-
ründü…
HUZUR BOZANLAR
Tarihin cilvesi midir bilinmez; bir dönem İon şehrinden huzur-
suzluk yarattıkları ileri sürülerek kovulan sanatçılara kapılarını 
açan, tarihte ilk kez Sanatçılar Birliği’nin kurulduğu kent olan 
Teos’ta bu sefer de Fazıl Say ile buluşulmuştu.
Evet, mesele sadece konser değildi… Bu düzenden memnun 
olmayanlar, değişim isteyenler; geleceğimizi çalanların huzu-
runu bozanlar buluştu!
İfade edildi, yeniden edilmeli: İnsanlar ısrarla barış, ısrarla 

demokrasi demeyi tercih etti! Ne kadar yasak konulursa ko-
nulsun, saldırının dozajı en gerici argümanlardan, tehditlere 
uzansa da sanatın ritmiyle umudun direnci kendini gösterdi…
ÇUVALDIZ MESELESİ
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in anlamlı ko-
nuşmasını yeniden kayda geçirmeden olmaz. Son dönemde 
Türkiye ve Yunanistan arasında yaşananlara da değinen Yetiş-
kin, “Ülkeler arasında siyasi gerilimler olur. Fakat diplomasi bu 
yüzden vardır. Dünya artık savaştan bıktı, herkes barış içinde 
yaşamak istiyor. Üzülerek izliyoruz ki hem Yunanistan hem 
Türkiye yaratılan bu gerginliği seçim odaklı kullanıyor. Oysa or-
tak bir geçmiş var, tarih ve kültür var. Adaların belediyeleri ve 
halkı da Türkiye halkı ile kardeşlik ve dostluk içinde yaşamak 
istiyor. Bu proje ile ortak tarihimizin ve değerlerimizin umuyo-
rum ki daha fazla farkına varabiliriz” dedi.
Tam da Yetişkin’in ifade ettiği gibi ne zaman milliyetçilik ve 
gericilik hortlatılsa madalyonun diğer yüzü iktidar hırsı ve oy 
telaşesi ile kendini göstermektedir. Ya da tam tersi…
DAHA FAZLA CESARET
Savaşa övgüler dizilirken, barış denilmesinin bile suç sayıldığı 
böylesi dönemlerde İsmail Yetişkin’inki gibi cesur konuşma-
ya daha fazla ihtiyaç var. Sadece cesur konuşmak yeter mi? 
Cesur ve kararlı konuşanı, cesaret ve kararlılıkla alkışlamak 
gerekir. Tarkan da, Tunç Soyer de, Fazıl Say da, İsmail Yetişkin 
de cesaretle alkışlanmayı hem hak ediyorlar, hem de buna ih-
tiyacımız var.
Tarkan ve Fazıl Say konserindeki ‘alkışlar’ gösterdi ki; 
toplumsal mücadele dinamikleri farklı biçimler altın-
da kendisine yol arıyor ve yavaş yavaş da buluyor. 
Özlemler kendisine yeni yeni ritimler keşfediyor.
Her iki etkinliğe de emek harcayanlara ve 
alanları dolduranlara da gönül dolusu 
alkışlar bizden…
Yollar, eller, ritimler, fikirler bu-
luşacak ve hayaller gerçek 
olacak.
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İON KENTLER BİRLİĞİ

START VERDİ
FAZIL SAY’IN MUHTEŞEM KONSERİYLE
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2 kenti kültür rotası üzerinden 
bir araya getirerek bir tarihin 
yeniden hayat bulacağı İon 

Kentler Birliği Projesi’nin lansmanı 
Teos Antik Kenti’nde gerçekleştirildi. 
Projeye turizm, kültür-sanat dünyası 
büyük destek verdi. Gecenin finalinde 
ise Fazıl Say, 20 bin kişinin izlediği 
ve 20 asırlık zeytin ağacının önünde 
gerçekleşen muhteşem bir konser 
verdi.  
 
“Evvel zaman içinde diye başlar 
masallar. Evvel zaman içinde dünyanın 
en güzel şehirlerinden birinde diye 
devam eder” İşte masallara konu olan 
dünyanın en güzel şehirlerini barından 
Ege’de antik kentler İon Kentler 
Birliği projesi ile bir araya geldi. 12 
İon Kentini kültür rotası üzerinden 
bir araya getirerek Ege’nin dünyaya 
açılmasını sağlayacak “İON KENTLER 
BİRLİĞİ” projesinin lansmanı Teos 
Antik Kenti’nde yapıldı.  
 

EGE’DEN DÜNYAYA 
ÇAĞRI VAR 
 
12 İon kentini kültür rotası üzerinden 
bir araya getirerek kentlerin yepyeni 
bir anlayış ile dünyaya açılmasına 
olanak sağlayacak İon Kentler Birliği 
Projesi Seferihisar’dan yola çıktı.  
Kolophon (Menderes), Miletos(Didim),  
Myus(Söke), Priene(Söke), 
Ephesos(Selçuk), Lebedos(Seferihisa
r),Teos(Seferihisar), Klazomenai(Urla), 

Erythrai(Çeşme), Phokaia(Foça), 
Samos(Samos), Chios(Sakız) 
şehirlerinden oluşan bir antik kentler 
birliği üzerinden turizm gelirini 
arttırmak için çalışmalara başlayan 
Seferihisar Belediyesi, diğer katılımcı 
şehirlerin belediye başkanları  ile 
beraber projenin startını verdi.  
 
20 bin kişinin antik kenti doldurduğu 
görkemli lansman gecesinde konuşan 
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail 
Yetişkin projenin kentin geleceğini 
şekillendireceğini belirterek kültür-
sanat odaklı projenin lansmanını 
dünyadaki ilk sanatçılar birliğinin 
kurulduğu Teos’ta gerçekleşmesinin 
gurur verici olduğunu söyledi.  
 

EGE KIYILARININ 
HİKAYESİ YENİ 
BİR KÜLTÜR 
DESTİNASYONU 
OLUŞTURACAK 
 
Projenin Selçuk, Seferihisar; Çeşme, 
Foça, Didim, Urla, Menderes, Söke, 
Sakız ve Samos şehirlerinden oluşan 
“ İon Yolu” çatısı altında bir turizm 
destinasyonu oluşturulmasını 
sağlayacağını belirten Seferihisar 
Belediye Başkanı İsmail Yetişkin “ 
Bu sayede kentler arasında bir bağ 
oluşacak. Bir hikâyenin parçası olan 
bu kentlerde Efes’i ziyaret eden 
Seferihisar’a gelerek Teos’u da 

görmek isteyecek hikâyenin geri 
kalanını anlamak için Milet’e oradan 
da Foça’ya gidecek.” İon Kentleri 
Birliği Projesi” partner şehirlerin 
kültür ve turizm odaklı iş birliklerini 
geliştirip ulusal ve uluslararası 
alanda görünürlük ve kazanç 
sağlamalarına olanak sağlayacak. 
Kültürel mirasa sahip 
Türkiye’deki diğer şehirlere örnek 
olacak bu proje aynı zamanda 
uluslararası alanda iş 
birliği ve dostluğu 
geliştirebilmek adına 
örnek bir model 
olacak” diye 
konuştu.

Fazıl Say
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YETİŞKİN: “İSTESEK DE 
İSTEMESEK DE EGE’NİN 
İKİ YAKASI BİR” 
 
İon Kentler Birliği Projesi’nin 
lansmanında Türkiye ve Yunanistan 
arasında yaratılmak istenen 
gerilime de değinen Yetişkin “Ülkeler 
arasında siyasi gerilimler olur. Fakat 
diplomasi bu yüzden vardır. Dünya 
artık savaştan bıktı, herkes barış 
içinde yaşamak istiyor. Üzülerek 
izliyoruz ki hem Yunanistan hem 
Türkiye yaratılan bu gerginliği 
seçim odaklı kullanıyor. Oysa ortak 
bir geçmiş var, tarih ve kültür var. 
Adaların belediyeleri ve halkı da 
Türkiye halkı ile kardeşlik ve dostlu 
içinde yaşamak istiyor. Bu proje ile 
ortak tarihimizin ve değerlerimizin 
umuyorum ki daha fazla farkına 
varabiliriz” dedi. 
 “Bu proje ile yerel kütür gelirlerinin 

yüzde 75 artmasını hedefliyoruz” 
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail 
Yetişkin dünyada kültür turizmi 
trendi olduğunu da sözlerine 
ekleyerek “Kültür turizmi bölge 
halklarının turizmden daha fazla 
pay almasını sağlayacak. Çünkü 
son dönemde araştırmalar yabancı 
turistlerin yüzde 70’inin kültürel 
turizm amacıyla ülkemize geldiğini 
ortaya koyuyor. Bu da projemizin 
ve yolumuzun ne kadar doğru 
olduğunun çarpıcı bir örneği” 
şeklinde konuştu. 
 
TEOS ANTİK 
KENTİ’NDE FAZIL 
SAY’DAN UNUTULMAZ 
BİR MÜZİK ZİYAFETİ 
 
Tarihi Teos Antik Kenti’nde 
gerçekleşen lansman gecesine 
muhteşem bir de resital bıraktı. 
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say 

büyülü atmosferde 20 bin kişinin 
izlediği ve hafızalarda uzun yıllar 
silinmeyecek bir konser verdi.  
İon Fest ile gezen bir festival 
yapılacak 
 
Projenin çarpıcı bir özelliği ise 
yaşayan bir tarihin yeniden 
canlandırılmasına yönelik. İon 
Kentler Birliği projesi kapsamında 
yapılacak festivaller ile 12  İon 
kenti birbiri ile buluşacak. Foça’da 
başlayan festival iki gün sonra 
Didim’e oradan da Menderes’e 
uzanacak. Ayrıca proje çerçevesinde 
Sakız ve Samos adaları da İon kenti 
olması nedeniyle projede yer aldı. Bu 
adalar ile gerçekleştirilecek iş birliği 
sayesinde karşılıklı feribot seferleri 
ve ticari ilişkiler geliştirilecek. Proje 
ile kentlerin kapılarının birbirine 
açılacağını söyleyen İsmail Yetişkin, 
partner şehirlere temsili anahtar 
takdim etti.
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1Kendinizi huzurlu hissettiğiniz bir 
yer söyler misiniz?

Evim. Çünkü evimde ailemle birlikteyim. En 
huzurlu olduğum yer evim ve ailem.

2Sevdiğiniz birini Ege’de ağırlayacak ol-
sanız nereye götürürdünüz?

 Selçuk, Şirince... Adi gibi şirince bir 
yer...

3 İzmir’in en sevdiğiniz özelliği nedir?

Bağımsızlık Savaşımızın sembo-
lü olması ve özgür ortamı

4 İzmir’in en sevmediğiniz özelliği nedir?

Her şeyiyle seviyorum İzmir’i

5 İlham aldığınız kimse var mı?

Var. Bağımsızlık benim karakte-
ridir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 
En hakiki mürşit ilimdir fendir. Yer yüzünde 
gördüğünüz her şey kadının eseridir. Yurtta 
barış dünyada barış diyen Atatürk.

6Favori sanatçınız kim?

Clint Eastwood. İyi, Kötü, Cirki-
nin iyisi de ondan!

7Hatırladığınız en kötü anınız 
nedir?

1999 depremine Avcılar’da 
yakalanmak. O korkunç geceyi 
ve sonrasını olanca şiddeti ve 
dehşetiyle yaşamıştım.

35 SORUDA SİNAN MEYDAN: 

Herşeyiyle 
seviyorum   

Izmir’i

Sinan Meydan
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8Defalarca izleyebileceğiniz film var mı?

 Kemal Sunal filmleri

9En son hangi kitabı okudunuz?

Körlük. Herkes okumalı.

10Hayvan besliyor musunuz?

Geçmişte beslemiştim. Dünyanın sa-
dece insanlar için var olmadığını anlıyorsunuz. 

11Uzun romanlar mı kısa öyküler mi?

Uzun romanlar. Karakterleri tanımayı 
ve onlarla uzun zaman geçirmeyi seviyorum.

12Köşe yazılarını takip ediyor musunuz?

 Bazen...

13Kötü bir özelliğinizi söyler misiniz?

Her eleştiriyi ciddiye almak 

14Parasız kaldığınız oldu mu?

 Çok oldu. Özellikle üniversite okur-
ken yol param olmadığı için Cevizlibağ’dan Avcılara 
yürütebilir miyim diye düşünmüştüm.   

15Başınız hiç kanunlarla belaya girdi mi?

 Hayır.

16Okulu sever miydiniz?

Severdim çünkü arkadaş ortamıydı. 
Sevmezdim çünkü ezberciydi. 

17Bağımlılıklarınız var mı?

Fenerbahçe...

18 En sevdiğiniz yemek nedir?

Kuru-pilav

19 En büyük korkunuz nedir?

Sevdiklerimi kaybetmek

Karakterler tanımayı ve onlarla uzun 
zaman geçirmeyi seviyorum.

Sinan Meydan ve ailesi
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20Gün içerisinde en çok 
neye zaman ayırıyor-

sunuz?

 Okuma, yazma, ailem. 

21Takip ettiğiniz dergi-
ler-gazeteler var mı?

Sözcü, Cumhuriyet, Oksijen, 
tarih dergileri. 

22Takip ettiğiniz twitter 
fenomenleri, facebo-

ok hesapları var mı?

Bilgi veren, ufuk açıcı analizler 
yapan hesaplar. Bilimsel ve sanat-
sal paylaşım yapan hesaplar.

23Başka bir çağda dün-
yaya gelme şansınız 

olsaydı ne seçim yapardınız?

Yine kendim olarak gelmek 
isterdim 

24Dünyadan ümidiniz 
var mı?

Benim var da Dünyanın biz-
den ümidi yok.

25Memleket nasıl kur-
tulur?

Gerçeğe saygı duyanların sa-
yısı, kendi çıkarları için yalan söy-
lemekten çekinmeyen insanların 
sayısını geçince kurtulur.

26Dünya’da neyi değiş-
tirmek isterdiniz?

Adaletsizliği... 

27 İzmir’i yönetseydiniz 
ilk neyi değiştirirdi-

niz?

Gecekondu sorununu çözmek 
isterdim.

28Tam 35 mi, 35 buçuk 
mu?

35  İzmir. 

29Yüklü miktarda kay-
bolmuş para bulsanız 

ne yaparsınız?

Polise giderdim. 

30Şanslı mısınız yok-
sa şanssız mı?

Şanslıyım çünkü çok iyi bir 
ailem var.

31En beğendiğiniz fo-
toğrafınız hangisi?

Fotograflarimi pek beğen-
miyorum. Sanırım pek fotojenik 
değilim. 

32 Bizimle bir ço-
cukluk fotoğrafı-

nızı paylaşır mısınız?

Tabi en sevdiğim fotoğraf  
ailemle birlikte olduğum bu fo-
toğraf.

33En sevdiğiniz 
kelime?

Sevgi

34En nefret ettiğiniz 
kelime?

Savaş. Atatürk’ün dediği 
gibi “Zorunlu olmadıkça savaş 
bir cinayettir.”

35Yaşamınızdaki son 
sözünüz bu olacak 

olsa, ne demek isterdiniz?

İyi ki doğmuşum.

Gerçeğe saygı duyanların sayısı, kendi 
çıkarları için  yalan söylemekten çekinmeyen 

insanların sayısını geçince kurtulur.

Sinan Meydan

Sinan Meydan
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DOĞANIN RİTMİNİ YAKALAYIN !

+90 232 768 3666 
+90 553 314 0400 

Güvend k Mah. Mav  Paj Cad. No:
130/2 

Çeşmealtı - Urla / İzm r
www.casamar n.com.tr

URLA BADEMLER

Casamar n AŞ kal te ve güvences  le Urla'nın en nad de bölges  olan

Bademler'de 110.000 m² alan üzer nde 125 müstak l v lladan oluşan projem z

s zler  yen  b r yaşam alanı le buluşturuyor.


