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12. SÖYLEġĠ 

SĠYASAL ETKĠNLĠKLERDEN 
ANILARDA KALANLAR 

 

▬ Belediye BaĢkanı ve milletvekili adayı olarak seçilebilmek için yaptığınız 
siyasal etkinliklerde, ilginç ve düĢündürücü hangi olaylarla karĢılaĢtınız? 

▬ Bugün bile, aklıma geldiğinde ilginç ve düĢündürücü bulduğum birkaç olaydan 
söz edeyim. Önce 1974 baĢındaki  ilk Belediye seçiminden baĢlayayım. 

► BĠR SEÇMENĠN ĠKĠRCĠKLĠ TUTUMU 

 O seçimde, yasa gereği müĢterek oy pusulası kullanılmıyor, adaylar bas-
tırdıkları oy pusulalarını, seçim günü sandığa atmaları için  seçmenlere dağıtı-
yordu. Ġlginç  bir rastlantı oldu. Benim mahallem Akçasu’da 5-10 yıl önce bir ev 
almıĢ CHP’li olmayan  bir komĢumuz, aynı mahalleli olmamız nedeniyle, hiçbir 
istemim olmamasına karĢın, bir karĢılaĢmamızda bana oy vereceğini söylemiĢ, 
ben de kendisine, evindeki seçmen sayısı kadar,  oy pusulalarımdan vermiĢtim.  

  Seçim günü Akçasu Mahallesinde Kaçak Camisi’ne bitiĢik kahvedeki 
sandığa giderken, sandığa 100-150 metre mesafede o komĢumuzu, güçlükle 
yürüyen, bir hayli yaĢlı annesini, koluna girerek oy vermeye götürürken gördüm. 
Her ikisini arabama aldım. Kadıncağız zorlukla arabaya  binerken elindeki mendi-
lin içinden rakibim adayın oy pusulasını düĢürdü. Ben bir tepki göstermesem de, 
komĢum  çok mahcup olmuĢtu. 

 Kendisi istediği için oy pusulamı vermiĢtim; olduğu gibi görünen değil, 
göründüğü gibi olmayan bir kiĢiymiĢ.  Bir baĢka anlatımla fikri baĢka, zikri baĢ-
kaymıĢ. Böylesine yanıltıcı kiĢilik sergilemenin, politikada  baĢka örneklerini de 
yaĢadım. Bu örneklerin hepsi de, poli “çok”, tika “oyun” demek olduğuna göre, 
politikanın gerçek anlamını doğruluyordu.  

► BĠR BAġKA SEÇMENĠN YANLIġ, FAKAT  KĠġĠLĠKLĠ TUTUMU 

 01 Mayıs 1977 günü yapılacak milletvekilliği ön seçimi için, aday adayı 
sıfatıyla Zonguldak  ve ilçelerindeki CHP önseçim delegeleriyle görüĢüyor, ken-
dimi tanıtarak oylarını istiyordum. Karabük’te ilginç bir tepkiyle karĢılaĢtım. 

   Karabük CHP delegelerinin önemli bir bölümü Demir Çelik iĢçisiydi. Parti 
binasında delegelerle görüĢmelerde bulunduğum bir sırada, bir delege arkadaĢ 
bana hitaben, “biz senin gibi bürokrata ön seçimde oy vermeyiz, biz işçi aday 
adaylarına oy vereceğiz” dedi.  

  Benim gibi eski bir bürokrat ve avukata kıyasla, iĢçi kökenlilerin kendilerini 
daha iyi anlayabileceğini ileri sürüyor ve bu arada iĢçi kökenli Karabük CHP Ġlçe 
BaĢkanı   Mehmet Ali BÖLEK de aday adayı olduğu için, onu desteklediğini ima 
etmek istiyordu. Oy vermeyeceği halde, vereceğini bildirmek değil, vermeyeceği-
ni açıkça söylemek, hiç kuĢkusuz kiĢilikli bir davranıĢtı. 

  Kendisine çocuklarının hangi okulda okuduğunu sordum; birinin ortaokul 
son sınıfta, diğerinin ilkokulda olduğunu söyledi.  Onların ilerde yüksek öğrenim 
görüp, doktor, avukat, mühendis gibi bir meslek sahibi olmasını istemez misin 
diye sormak gereğini duydum. “Nasıl istemem”  yanıtını alınca, “niye bana yük-
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sek öğrenim görmüş olmayı çok görüyorsun, halka yakın olmak için, işçi olmak 
ön şart mıdır? Ben bir esnaf çocuğuyum, halkın içinden, sizin içinizden çıkarak 
bir yerlere gelmişsem, bu, halktan kopmak değil, halkı daha etkili biçimde temsil 
edebilme niteliği kazanmak olarak görülmelidir. İlerde senin çocuklarına da, se-
nin bana yaptığın  gibi davranılırsa üzülürsün” dedim.  

  Delege arkadaĢ sustu, orada bulunan diğer delegeler bana hak verdi sa-
nırım. KarĢılaĢtığım olay, o sıralarda belirli çevrelerin yönlendirmesiyle, toplumda   
etiket sahibi olanları, olmayan ya da olamayanların  kendilerinden saymamaları 
gibi, çok yanlıĢ ve haksız bir anlayıĢtan kaynaklanıyordu. 

► NAZIM HĠKMET’ĠN MEZARINA GÖTÜRÜLEN VATAN TOPRAĞI  

 1977 Milletvekili seçimleri öncesinde propaganda amaçlı olarak CHP Ġlçe 
BaĢkanı  Hikmet TURGUT’la birlikte Safranbolu’nun Hacılarobası köyüne gittik, 
köy halkıyla söyleĢide bulunduk.  Bu köye bağlı, “Sallar” mahallesi denilen  20 
haneli ayrı bir yerleĢim yeri  olduğu, orayı  ziyaret etmemizin de yararlı olacağı 
söylendi. O mahalleye, yağıĢlı bir gün olsa  benim Anadol marka arabamla gidi-
lemezdi. Tarlaların kenarında öküz arabalarının izlerinden giderek ulaĢtık.  

  Ovacık ilçesi sınırını oluĢturan, Ģahane manzaralı, derin bir vadinin tepe-
sindeki bu mahallede,  bir dut ağacının altında,  10-15 kadar köylü yurttaĢla gö-
rüĢmeye baĢladık. Mahallelerinin yolunun, su ve elektriğinin olmadığını, CHP’ye 
oy verdiklerinde Zonguldak Milletvekili olarak Genel BaĢkanımızın BaĢbakanlı-
ğında hiçbir sorunlarının kalmayacağını açıklıyordum.  

  Beni dinleyenlerden 40-45 yaĢlarında biri, “ireis bey beni dinle” diyerek 
araya girdi, sustum. “Sen onu bunu bırak, senin Ankara’nın ireisi Moskof’un payi-
tahtında, Nazım Hikmet’in mezarına neye vatan toprağı götürdü, sen evvela bu-
nun hesabını ver” dedi. Sonra “ ortanın solu Moskova’nın yolu”, değil mi?” diye-
rek,  keh keh gülmeye baĢladı.   

  Demek, Ankara Belediye BaĢkanı Vedat DALOKAY’ın bir süre önce  gitti-
ği  Moskova’da,  Nazım Hikmet’in (RAN) mezarına Türkiye’den toprak götürme-
sinin, CHP aleyhine siyasi polemik konusu yapılması ve “ortanın solu”nun Rus-
larla iĢbirliği anlamına geldiği yalanı, bu köyde de etkili olmuĢtu. 

  Bana yöneltilen soruyu, Nazım Hikmet’in komünist olmakla beraber, dün-
yanın her tarafında ATATÜRK kadar tanındığını, çok büyük bir Türk Ģairi olduğu-
nu, KurtuluĢ SavaĢımızla ilgili en güzel Ģiirin onun tarafından yazıldığını, edebi 
kiĢilik ve niteliğini açıklayarak yanıtlayamazdım. Böyle yanıtlamağa kalksam an-
latamazdım, kabul ettiremezdim. ġöyle bir karĢılık vermeyi uygun buldum. 

  “Ankara Belediyesi’ne CHP’li olduğu için, Başbakan Süleyman DEMİREL 
hiç yardım etmiyor, gazetelerde görüyorsunuz, Ankara sokaklarında dağlar gibi 
çöp yığınları var, aylıklarını ödeyemediği için işçiler grevde. DALOKAY, Ruslar-
dan çöp kamyonları almak istiyor, onların hoşuna gitsin diye, önemsiz miktarda 
2-3 kilo toprak götürdü. Siz de büyüklerinizden duymuşsunuzdur, Ruslar Milli 
Mücadele’de de bize yardım ettiler ama komünist olmadık” dedim. Ancak bu söz-
lerimle onları ikna edebilmiĢ değildim; hiçbir tepki alamadım. GörüĢme sona erdi. 

   Türkiye’de hiçbir siyasal sloganın “ortanın solu,  Moskova’nın yolu” söy-
lemi kadar etkili olamadığı ve CHP’ye karĢı onun kadar sürekli kullanılan baĢka 
bir slogan bulunamadığı söyleniyordu; bunun  doğruluğuna tanık olmuĢtum. An-
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cak o günlerde, ortanın solu, Moskova’nın yolu diyenlerin, ileriki yıllarda Mosko-
va’ya koĢacakları, Ruslarla yoğun ekonomik iliĢkiler içersine girileceği, iĢ adamla-
rımıza ve iĢçilerimize Moskova’da geniĢ iĢ alanları açılacağı  akla gelmezdi.  

Daha da ilginci, yine aradan yıllar geçtikten sonra Nazım Hikmet’in ülke-
mizde saygınlık kazanacağını, kitaplarını Kültür Bakanlığı’nın basacağını, Ģiirleri-
nin, özellikle “Kurtuluş Savaşı Destanı” adlı Ģiirinin sık sık yazılı ve görsel med-
yada yer alacağını ve hatta 10 Ekim 1994 tarihli Milliyet Gazetesi’nin haberine 
göre, Alpaslan TÜRKEġ’in  bile, MHP Kurultay’ında Nazım Hikmet’in  “Memleke-
tim” Ģiirini  okuyacağını, 1970’li yıllarda  bilemezdim. 

 Ayrıca, kızlarımın ve damatlarımın, Moskova’ya giderken beni de götüre-
ceklerini, orada “Novodeviçi Mezarlığı”nda, Ağustos/2013’de Nazım Hikmet’in 
kabrini ziyaret edip, fotograf çektireceğimi de bilemezdim. 

    
Moskova-Novodeviçi Mezarlığı’nda Nazım Hikmet’in mezarı (22.08.2013) 

► “VATAN TOPRAĞINA, VATAN HAĠNLERĠ AYAK BASAMAZ” 

1977 Milletvekili seçim çalıĢmaları sırasında, bir baĢka köyde de Türki-
ye’nin bir baĢka acı gerçeğini öğrenecektim. Seçimlere iki gün kala Safranbo-
lu’nun çok yakınındaki Karıt köyüne, yine CHP Ġlçe BaĢkanı Hikmet TURGUT ile 
birlikte gittik. Köye girerken, ilkokul çağındaki çocuklar arabamı taĢlamaya baĢla-
dılar; durdum, arabadan indim, “çocuklar niçin taş atıyorsunuz, ayıp değil mi, 
köyünüze gelen misafirleri siz böyle mi karşılarsınız” diye sevecenlikle sordum. 

 “Burası vatan toprağı, buraya vatan hainleri ayak basamaz” dediler. “Ne-
reden bildiniz benim vatan haini olduğumu” diye sorunca da, arabamdaki 6 ok’lu 
CHP bayrağını gösterdiler. Çocuklara, kendilerine öğretilenlerin yanlıĢ olduğunu, 
CHP’nin, vatan hainlerinin değil; vatan hainlerinden, vatanı kurtaranların partisi 
olduğunu anlatmaya çalıĢsam da, dinlemediler, yanımdan uzaklaĢtılar.  



136 
 

  Köyde hiç kimse görünmüyordu, köyün orta yerinde rastladığımız bir ka-
dına, köyün erkeklerinin nerede olduğunu sorduk, “camide, namazdalar” yanıtını 
alınca, cami yanındaki çeĢmenin baĢına oturup bekledik. 

   Namazdan çıkanlardan beni tanıyanlar hoĢ geldin diyerek elimi sıkıyor-
lardı; onlara “ne yazık ki hoş gelmedik” diyerek, köye giriĢteki taĢlanma olayın-
dan bahsettim. Bu sırada kalabalığın arasında, zayıf yapılı, kara kuru, ilk kez 
gördüğüm  bir kiĢi ileri çıkarak, “çocuklar amma da iyi yapmışlar, siz buraya niye 
geldiniz, bizden  CHP’ye oy yok, size ihtiyacımız da yok, köyümüzün elektriği de, 
suyu da var, hepimiz Karabük  Demir Çelikte çalışıyoruz” dedi.  

  Ben de “madem öyle, iki gün sonraki seçimde nasıl olsa, CHP iktidar, 
Bülent Ecevit Başbakan olacak, kimin kime ihtiyacı olacağını sonra konuşuruz” 
karĢılığını vererek arabama yöneldim. Birkaç kiĢi, “gitmeyin, bir çay içmeden 
gidilir mi ?” deseler de, daha fazla kalamadım. (5 Haziran 1977 günü yapılan  seçimde 

Karıt köyünden, AP 129, MSP 19, MHP 3 oy alırken, CHP ancak 12 oy alabildi.) 

  Köyün hemen önünden geçen Karabük-Kastamonu karayoluna çıkar 
çıkmaz, arabamı durdurup, direksiyon baĢında ağlamaya baĢladım.  Asabım çok 
bozulmuĢtu. Bu köy halkından Safranbolu GümüĢ Ġlkokulu’ndaki rahmetli Fehmi 
ERDEM öğretmenim, 30 yıl önce bizi, köyünün bugünkü çocukları gibi yetiĢtir-
memiĢti.  Köyün çocukları, hiç kuĢkusuz çirkin politikacılar tarafından gerçek dıĢı 
isnatlarla CHP aleyhine koĢullandırılan büyüklerinden duyduklarının etkisi altın-
daydılar. Yarının seçmenleri olacak bu çocuklara, gerçekleri kim nasıl anlatacak, 
nerede öğretecekti? 

  Çok partili siyasal yaĢamın 32 nci yılında, tarımsal üretimi ve fabrika iĢçi-
liği nedeniyle ekonomik düzeyi, Türkiye ortalamasının çok üstünde olan, Safran-
bolu’nun 2-3 Km yakınındaki Karıt köyündeki bu tablo ürkütücüydü, büyük bir 
karamsarlığa düĢmüĢtüm. Bu yüzden ağlıyordum. Partimin ilçe baĢkanı Hikmet 
Hocam da, beni teskine çalıĢıyordu. 

▬ Belediye BaĢkanlığı döneminizde de siyasal kimliğinizden dolayı benzer 
olaylarla karĢılaĢmıĢ olabilirsiniz; bir kaçını anlatır mısınız? 

▬ Belediye BaĢkanıyken karĢılaĢtığım olaylar ya da tepkiler, Belediye hizmetle-
rinden çok, benim veya tepki sahibinin siyasal kiĢiliğinden kaynaklanıyordu. Bun-
lardan bir kaçına değineyim. 

► GENÇLER, BELEDĠYE BAġKANINI ÇEMBERE ALIYOR 

AnarĢinin büyük boyutlara ulaĢtığı dönemde Belediye kararlarının uygu-
lanmasında da sıkıntılar çekiliyor, hakkında iĢlem yapılacak kiĢi sağ görüĢlüyse, 
CHP’li Belediye’nin iĢleminde, hep siyasal  bir yaklaĢım aranıyordu. 

  Sadri Artuç Caddesi’nin baĢında, Kıranköy’den Bağlar’a giden yol kavĢa-
ğının sağ köĢesinin henüz arsa halinde olduğu sırada, oraya kavun sergisi açan 
bir gence Belediye Zabıtası, sergiyi kaldırmasını   söyler. Genç dinlemez, hak-
kında ertesi gün tutanak tutulur ve Belediye Encümeni’nce para cezası verilir. 

    Kentin ortasında hem görüntü kirliliği yaratması  ve hem de bozulan ka-
vunların kötü koku çıkarması ve bu arada kimilerinin de aldıkları kavunu orada 
yiyip, çevreye attıkları çekirdekler ile kabuklara sineklerin üĢüĢmesi nedeniyle 
serginin kaldırılması ihtar edilir. Yine sonuç alınamaz.  
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  Belediye’nin söz geçiremediği bu kiĢinin kim olduğunu araĢtırdığımda, 
Kabakçı Camisi’ne giden yol üzerinde oturan  bir ailenin çocuğu olduğunu öğre-
nir ve aynı semtte yol geniĢletme çalıĢmaları sırasında, Karadeniz kökenli oldu-
ğunu sandığım babasıyla da tanıĢtığımı anımsarım. 

  Betonarme evler çok sıcak olduğundan, o yıl yaz mevsimini MithatpaĢa 
Sitesi’nde kiraladığım evde değil, Akçasu’daki ahĢap baba evimde geçiriyordum. 
Ġlkokulu bitiren kızım Tansu’ya, ÇarĢı’daki bayide bulamadığım için, Milliyet Ço-
cuk Dergisi almak için bir akĢam  üzeri Kıranköy’e çıkmıĢtım. Gazete bayiliği de 
yapan kırtasiye dükkanından dergiyi alıp çıkarken, dükkanın yanındaki kavun 
sergisinde, sergiyi açan çocukla babasını bir arada gördüm ve yanlarına giderek, 
sergiyi kaldırmamakta ısrar etmelerinin hatalı olduğunu anlatmak istedim. 

  Çocuk, öğretmen yetiĢtiren bir yüksek öğrenim kurumunda okuduğunu, 
yaz aylarında sergi açarak harçlığını çıkardığını söyledi. Ben de çalıĢarak oku-
dum dedim. Ancak çevre temizliği ve görüntüsü açısından, burada değil, Ulucami 
civarında bu amaçla ayrılan yerde sergisini açmasını bildirdim. KarĢılıklı konu-
Ģup, ikna ederek soruna bir çözüm bulmaya çalıĢırken, bir anda etrafımın 15-20 
kadar gençle çevrilmiĢ olduğunun farkına vardım. 

  Gençlerden biri, bana “bugün Bingöl Genç İlçesi Belediye Başkanının 
öldürüldüğünü bilmiyor musun” dedi. “Bunun kavun sergisiyle ne ilgisi var” diye 
karĢılık verince, “anlamazlıktan geliyor” diyenler oldu. Tabii ki ne demek istedikle-
rini anlamıĢtım. Yolun karĢı kaldırımındaki dükkanlarının önünde, Safranbolu’nun 
yerli halkından yakın dostlarım Ali VELĠOĞLU, Ahmet BÜYÜKKARAGÖZ ve 
Mustafa GÜL’ün olup biteni   seyrettiklerini, gelip ilgilenmediklerini görüyordum. 
Buna karĢın,  korku ve panik içinde değildim. 

   Bu sırada olay yerine,  o yakınlarda yazıhanesi olan MHP Ġlçe BaĢkanı 
Avukat meslektaĢım YaĢar KILIÇ gelince biraz rahatladım. Ona “sen kanun 
adamısın, Belediye kuralları ile temizlik ve sağlık koşullarına uyulması gerektiğini 
bu genç arkadaşa anlat; senden özellikle bunu rica ediyorum ” dedim ve  “gel 
seninle biraz konuşalım” diyerek, sergi açan çocuğun babasının koluna girdim, 
onunla birlikte etrafımdaki daralmıĢ çemberi yararak, Bağlar yönüne doğru yürü-
düm. Baba, olanlardan üzgündü, özür diledi; ertesi gün sergiyi kaldırtacağını 
söyledi ve sözünü de tuttu. 

Bu olay beni çok etkiledi. Doğrudan bana yönelik böyle bir olayla ilk kez 
karĢılaĢıyordum. Her ne kadar zaman zaman ben yanlarından geçerken kimi 
gençler arkalarını dönüyor ve kimileri de yere tükürüyorlarsa da önemsemiyor-
dum. Çünkü “çiğ yemediği için, karnı ağrımaması” gereken kiĢi konumundaydım.  

  Bu arada Ülkücü Gençlik Derneği gibi sağ görüĢlü gençlerin üye bulun-
duğu bir kuruluĢa tek baĢıma gidip, gençlerle yüz yüze   konuĢmayı da düĢün-
medim değil. Onların ideolojik yapılarının temelindeki milliyetçiliğin, CHP’nin altı 
okundaki, dinsel ögelerden arındırılmıĢ ve Misakimilli sınırları içersindekileri ku-
caklayan milliyetçilik ilkesiyle örtüĢebileceğini anlatmakta ve tartıĢmakta yarar 
olabilirdi. Ancak, buna cesaret edemedim. Etmeli miydim, edebilseydim Safran-
bolu huzurlu bir ortama kavuĢur muydu?  Bilemiyordum; bugün de bilmiyorum. 

● GENÇLER,  “BĠLGĠ SAHĠBĠ OLMADAN FĠKĠR SAHĠBĠ” 

  Sağda olsun, solda olsun gençlerin önemli bir bölümünün doğru bilgiler 
edinmeden veya yanlıĢ bilgilerle koĢullandırılmıĢ olarak eylemlerde bulundukları-
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nı görüyordum. Bir Cumartesi günü, Kazdağlıoğlu meydanındaki halen ÇarĢı 
Karakolu olan CHP binasına girerken, orada kümelenmiĢ birkaç genç arasından 
tanımadığım birisi, bana dönerek, “Oligarşiye son” diye bağırmaya baĢladı.  

   Ġçeri girmedim, çocuğa “oligarşi ne demek, söyle bakalım, niye ben ge-
çerken böyle bağırıyorsun” dedim. Çocuk afalladı, “herkes öyle söylüyor, ben de 
söylüyorum” yanıtını verdi. AnlaĢılan çocuk, CHP yönetiminin   demokratik bir 
oluĢum değil, bir zümrenin egemenliğinde oligarĢik  bir yapı olduğu iddiasına 
iliĢkin aĢırı sol sloganları, anlamını bilmeden, papağan gibi ezberlemiĢti.  

  Ekim/1975’de Kıranköy’de CHP Genel BaĢkanı sıfatıyla Bülent ECEVĠT 
çok kalabalık bir halk topluluğuna hitap ederken de, bir grup genç, “Tek yol dev-
rim” diye haykırıyordu. Sayın ECEVĠT’ten “hayır, tek yol oy” yanıtını alsalar da, 
taĢkınlarına devam ettiler.  Ankara’dan gelen CHP Gençlik Kolları’nın Genel 
Merkez görevlileri  tarafından, Emek mahallesi yönünde tarlalar içersinde kova-
lanan protestocu bu gençler de, hiç kuĢkusuz CHP’nin altı okundaki “devrimcilik” 
ilkesinin anlamından habersiz, aĢırı solu benimseyenlerdi.  

  Yıllar sonra çok değerli araĢtırmacı yazar rahmetli Uğur MUMCU’nun, 
“bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunması”nın sakıncalarını dile getirmekte ne 
kadar haklı olduğunu, bu olayları anımsayarak, daha iyi anlayacaktım.  

►BELEDĠYE BAġKANI  ĠLE  BĠRLĠKTELĠĞĠN  SAKINCASI 

  Terörist eylemler, kimi insanları yalnızlığa itiyor, kaderleriyle baĢbaĢa 
bırakıyordu. Üstelik yakın dost ve arkadaĢları da, onlarla birlikte olmaktan çekini-
yorlardı. YaĢadığım Ģöyle bir olayı hiç unutamam.  

  1980 kıĢında bir gün yerler karlı olduğu için, zincir takmaya üĢendiğim-
den, özel arabamla değil, Belediye otobüsüyle ÇarĢıya inmiĢtim. Ancak öğleye 
doğru güneĢ açmıĢ, karlar erimiĢti. Belediye civarında bir ara, Avukat Mehmet 
BASMACI’yı gördüm; arabası  halen eczane olan, o zamanki  AYGAZ satıĢ yeri-
nin yanındaki, babasının dükkanının önündeydi. 

   “Pazar çantam var, yukarı çıkarken, haber et, ben de seninle gideyim” 
dedim. Sayın BASMACI duraksadı, önce bir Ģey diyemedi, yüzü değiĢti, sonra 
”beraber gitmeyelim, sizi benim arabada görmesinler” dedi, ġaĢırmadım; Sayın 
BASMACI’ya hak vermek gerekirdi. “Bana dostunu söyle, sana kim olduğunu 
söyleyeyim” atasözünü de unutmamak lazımdı.   

  Mehmet  BASMACI kendisini çok sevdiğimi bilen ve benim de, bana olan 
saygısını bildiğim bir arkadaĢımdı. Olağan koĢullarda değil Bağlar’a, istesem 
Karabük’e bile, seve seve götüreceğine inanırım.  Oysa taĢıdığım kimlik ya da 
CHP’li Belediye BaĢkanı sıfatım, o günlerin çok sıkıntılı, anarĢik  ortamında ba-
na, sakıncalı bir nitelik kazandırmıĢ oluyordu. 


