aﬂa¤›da sohbetteydi, salon bomboﬂtu,
aç›l›ﬂ konuﬂmalar›, gündem maddeleri ve
hatta gereklili¤i aylard›r tüm toplant›larda tart›ﬂ›lan yönetmelikler kimsenin
umurunda de¤ildi. Seçim pazarl›klar›
Genel Kurul’dan çok önce baﬂlam›ﬂ, devam etmekte, eskiler kimlerin yan yana
dolaﬂt›¤›n› izlemekte, merak eden gençlere ipuçlar› vermekteydi.
Ö¤leden sonra bu Genel Kurul’a kadar
hiç yaﬂanmam›ﬂ bir ﬂekilde ilk liste ç›kt›
ortaya. ‹zmir ﬁubesi olarak üzerinde tam
bir fikir birli¤i içinde oldu¤umuz üyemizin de içinde yer ald›¤› listenin, genel
e¤ilimin aksine ilk günden duyurulmas›
çok radikal, iyi niyetli bir tutumdu bizlere göre, çünkü cumartesi rahatlayacak,
yönetmelikler tart›ﬂ›lacakt›. Ancak durum
hiç de tahmin etti¤imiz gibi olmad›. Her
zaman, her ﬂeyi bombalama e¤iliminde
olanlar hemen bir formül geliﬂtirip, herkesin yeme¤e gitti¤i ve salonun bomboﬂ
oldu¤u bir saatte (bu bilindi¤i halde neden ‹zmir beklemiyor? Üç-beﬂ kiﬂiydik
içeride), bir önerge vererek ve “usul hakk›nda” sorgulamas›yla konuyu ertesi güne devrederek, cumartesi gününün neredeyse tamam›n› “MYK seçimlerinde genel kurulun iradesinin yok say›ld›¤›” sav›na istinaden rezerve ettiler ve bizler,
“demokrasi dersi almaya muhtaç zavall›
delegeler” olarak saat üçe kadar "tahkiyeler" dinledik. Hiç kimse göründü¤ü gibi de¤ildi, etik bir kenara at›lm›ﬂt›.
“Eskimek” demek istiyorum, yaﬂland›¤›m› kabul etmek zor geliyor. Fark ettim ki
bu defa, meslekte epeyce zaman geçirmiﬂim; bizim kuﬂak art›k deneyimlerinden yararlan›l›r hale gelmiﬂ. ‹nsan eskidikçe sat›r aralar›n› okumaya baﬂl›yor; bu
konuda becerisi artt›kça da kirleniyor; bir
o kadar da kirletmek durumunda kal›yor.
Gençleri kirletti bizim kuﬂak bu genel kurulda. Onlar›n ideallerini, idollerini, mes-

Mecburduk, yapt›¤›m›z iﬂten vicdan azab› duysak da, t›pk› öncekilerin bizlere
ö¤retti¤i gibi "Asl›nda söylemek istedi¤i
ﬂu", "Verilen sözlere inanma", "Cumartesi
saat beﬂ olmadan hiçbir ﬂey belli olmaz"
gibi kliﬂeleri bizler de kullanarak genç
meslektaﬂlar›m›z› e¤ittik, allahtan hakl›l›¤›m›z ortaya ç›kt› da bize olan güvenleri
artt›. Eski baﬂkanlar›m›z›n, sekreterlerimizin, Mimarlar Odas›’n›n ‹zmir'li duayenlerinin aram›zda olmamalar› bizi
üzdü, asl›nda eksiklikleri bizleri zorlad›,
geçerli mazeretleri oldu¤undan eminim,
ama bir daha onlar olmadan Ankara'ya
gitmek de istemiyorum.
“Dün dündür, bugün bugündür” tavr›na
al›ﬂm›ﬂt›k; ama “Bugün saat iki buçuktur,
bugün saat beﬂtir", bu genel kurulda ö¤rendi¤imiz bir gerçek oldu, saat beﬂte ortaya ç›kan liste bizleri bile ﬂaﬂ›rtt›. ‹ktidar
h›rs› sadece bizim ülkemizde mi olmayacak beraberlikleri meﬂru hale getiriyor diye düﬂündük hepimiz. Daha birkaç saat
önce Mersin ﬁubesi’nden bir arkadaﬂ›m›z›n kürsüde “Biz k›rk kiﬂiyiz birbirimizi
biliriz” sözünü alk›ﬂlam›ﬂt›k; hala bilmediklerimizin oldu¤unu anlad›k; ö¤renmenin yaﬂ› yokmuﬂ.
Cumartesi saat beﬂten sekize kadar da
Genel Kurul gerçekte yapmas› gerekeni
yapmaya nihayet f›rsat buldu; yönetmelikleri tart›ﬂ›p onaylad›. Yine bombalamaya çal›ﬂanlar vard›, ancak komisyonlar çok iyi çal›ﬂm›ﬂt› ve bir önceki gün
sütten a¤z› yananlar salondayd› da, Genel Kurul hüsranla sonuçlanmad›.
Listeler ortaya ç›k›nca genel kurullarda
genellikle bir rahatlama yaﬂan›r; insanlar
ertesi günü bekler; o gece, e¤lence gecesidir. Bu defa da ayn› beklentiyle otele
döndük. Bizleri tüm kapal› kap›lar arkas›nda, merdiven altlar›nda olup bitenden
haberdar etme al›ﬂkanl›¤›na sahip oldu¤u
için hem güvenimizi, hem de sayg›m›z›

c› oylar›n yanl›ﬂ kullan›lm
mek olan söylemleri, "H
ataca¤›n› bilir" sözleri ile k
tam maalesef lüzumsuz bi
ne sürüklendi, ço¤umuzun
odalar›m›za çekildik.
Sabah Genel Merkez’e g
otele üçüncü bir liste ulaﬂ
Kurulu adaylar› aras›nda ‹z
nin de bulundu¤u bu yen
Kurulu temsilcimize yer v
Oktay Ekinci'nin listesiyle
Bir gece önce ﬂube baﬂkan
r›n›n ne kadar hakl› oldu¤u
bu provokasyon listesi, oy
ken elimize verilen ile karﬂ
‹zmir delegasyonunu k›zd›
eksikli¤in telafi edildi¤ini v
temsilcilimizin listeye ilave
rerek, o ana kadar oy atm
mu anlatmaya çal›ﬂt›k. D›ﬂ
da ayn› liste renk de¤iﬂtirm
du. Durumu daha ahlakl›
listeyi verenlere söyleyere
den inerken listenin üçünc
rek tekamül etti¤ini, Oktay
tenin baﬂ›na eklendi¤in
“pes” dedik.
Yola ç›kt›k. Kula'ya kadar s
lik kazanamad›. Provakatö
muﬂ, ortal›¤› kar›ﬂt›rm›ﬂlard
dar durum belli olmad›, l
iki baﬂkanl› gibi göründü,
taﬂ›d›k. Sonuçlar belli olun
s›l oy kulland›¤›n› itiraf e
¤im genç bir meslektaﬂ›m
pimizin kalbinden geçend
seçimlerde davrand›¤›m g
ne CHP'ye oy verir gibi oy
Seçilenlere baﬂar›lar diler
olmalar›n› dileriz. Bir daha
la.... t

