Gökova… Kerme Körfezi... Antik Keramos kenti, bükler, ormanlar, çam kokan, ardıç kokan, günlük kokan rüzgarları…1
Koca Balıkçı, Azra ana, Sabahattin Reis… Mavi Yol, Tarih, Doğa,
Canlıların yaşama hakkı.
Sonra, tüm haklara saldırı... Ve haksızlığa karşı direniş...
İlkin yöre köylülerinin o yürekli haykırışı, sonra tüm yurt ses
verdi.
Yurttaş sorumluluğunu bildi. Sesler çığlık oldu…
Ama verilen sözler tutulmadı…
Devlet sözü bile!...
Sığla’nın, Ardıç’ın, Mavi’nin canı acıdı. Ak martılar çığırmıyor…
Yastalar mı ne?...
Yalnız doğaya mı, Demokrasiye de meydan okuyan o inat anıtı,
hukukun üstünlüğünün de üstüne, inatla dikilmişliğinin
gücünü nereden alır ki? …
“Bakanlar Kurulu Kararıyla zehirleniyoruz” diyor, sevgili Özcan
ve “Henüz son söz söylenmedi” diyor!....
Bu cinayetin hesabı mutlaka sorulur….
Bu kararları verebilenler, halk divanında yargılanacaklar ve
Halk’ın vicdanında mahkum olacaklardır.
Buna dayanabilecekler mi acaba?...
Bu kavga ne zaman biter, bilinmez, Ama bildiğim şu ki bu
direniş sürecek.
Bu kavga, demokrasi, hak, hukuk ve İnsan’ın Doğa’nın, tüm
canlıların yaşama kavgasıdır.
Direnişe devam…..
Sonsöz, yüreği yetenlerin olacak.
Saynur Gelendost

1 1997 yılında Muğla’lı gazeteci Özcan Özgür’ün yazdığı “Bitmeyen Kavga Gökova” kitabının
önsözü
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TEMİZLİK GÖNÜLLÜLERİ 2
Bazen kendime kızdığım olurdu. Hiç mülkiyet hırsım
olmadığı halde bir ev uğruna kendimi ve günlerimi
böylesine tükettiğim için. Ama bir kuyuya düşmüştüm.
Çıkmak zorundaydım. Yoksa hem emeklerime hem de o
güne kadar harcadıklarıma yazık olacaktı.
Bütün gün inşaatın başında dururdum. Ustalarla güne
başlar, ustalarla azad olurdum. Artık giderek kaba sıva
kumu ile ince sıva kumunu birbirinden ayırır hale
gelmiştim.
Bir gün, "bu kadarı da fazla" dedim. İnşaatın dışında
kendime başka bir uğraş bulmam gerektiğine karar
verdim.
***
Tam o günlerin birinde Devlet İzbudak’ın evinde,
arkadaşlarla yarenlik ederken, kapıdan içeri Saynur
Gelendost girdi ve boş oturup, boş konuştuğumuz için
bize kızdı.
Böylece Saynur Gelendost, Devlet İzbudak, Tangör
Kaygısız, Sümer Kayalar ve ben "Temizlik Gönüllüsü"
olduk.
Bugün çok yaygın olan sivil toplum örgütlerinin ilkini
1979 yılında biz kurduk Bodrum'da.
Saynur Hanım başkanımızdı.
***
Mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı dolaştık. Neler
yapmamız gerektiğini, niçin yapmamız gerektiğini, nasıl
yapmamız gerektiğini anlattık.
Bize el vermelerini istedik, yerlilerden. Bodrumlulardan.
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Olcay Akkent’in Saynur’un ölümünden sonra kaleme aldığı yazı

O zamanlar
insanlar böyle örgütlenmelere alışık
olmadıkları için bizi yadırgadılar. Küçümsediler. Alay
edenler bile oldu. Yılmadık.
Ertuğrul Önüt Bodrum Belediye Başkanı'ydı. Cumartesi
sabahları Belediye'nin
büyük salonunda toplantı
yapardık.
Başkan, her toplantımıza gelir, tüm eleştirilerimizi
hoşgörü ile karşılar, bize yardımcı olurdu.
Başlangıçta Bodrumlular da toplantımıza geldiler. Ama
sonra, nedense, katılmadılar. Eğer katılmış olsalardı
Bodrum bugün çok farklı bir konumda olurdu.
İnsanların "ben bir kişiyim ne yapabilirim"
saplantısından kurtuldukları gün yalnız Bodrum'un
değil, Türkiye'nin de çok şey kazanacağına inanıyorum.
***
Temizlik Gönüllüleri olarak Belediye Salonunda
yaptığımız ilk toplantıya Dr. Alim Ekinci'yi de davet
etmiştim. Neredeyse, hiç uyumadan 24 saat çalışan Alim
bey’in birkaç saatini bize ayırması çok önemliydi. Alim
bey yalnız gelmekle kalmadı konuşma da yaptı. Bizi hem
onurlandırdı hem de yüreklendirdi.
Alim bey pratisyen
doktordu. Yedek subaylığını
İstanbul'da
Heybeli
Ada
Deniz
Hastanesi'nde
ağabeyimin yanında yapmıştı. Sırf bu nedenden değil,
bugünün moda deyimiyle, adam gibi adam olduğu için,
her derdime derman olmuş, sırasında kulağımı yıkamış,
sırasında pansumanımı yapmıştı.
Alim bey, en küçük cerrahi
müdahaleden çocuk
doğurtmaya varıncaya kadar, Bodrumluya hizmet verdi.
Çoğu hastasından para almadığı gibi, ya onlara ilaç verdi
ya da ceplerine para koydu.
Artık hayatta olmayan Alim bey, bugün de, küçüğünden
büyüğüne kadar herkes tarafından saygı ve sevgiyle anılır
Bodrum'da.
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Bir yıl Temizlik Gönüllüsü olarak çalıştıktan sonra tekrar
Ankara'ya döndüm. Çünkü, bana teklif edilen bir işi
kabul etmiştim. Ve ben artık bundan böyle yalnız tatil
yapmak için gidecektim Bodrum'a. Çalıştığım için bu
tatiller kısa süreli olacaktı. Buna rağmen gene de her
Bodrum'a gidişimde Saynur Hanım’a yardımcı oldum.
Saynur Hanım zaman içinde yeni gönüllü arkadaşlar
buldu. Bulduklarının çoğu benim gibi sonradan
Bodrum'a gelenlerdi. Yani baştaki yanlış hep devam
etti. "Bizler daha az, Bodrumlular daha çok olursa bu iş
yürür" derdim.
Ne yazık ki hep ben haklı çıktım.
***
Saynur Hanımın etrafında kimselerin kalmadığı günler
de oldu.
"Tek başıma çalışıyorum" derdi.
Ben de, "siz tek başınıza bir ordusunuz" derdim.
İçtenlikle.
***
Onu alkışlayanlar da oldu, alkışlamayanlar da. Takdir
edenler de oldu, etmeyenler de. Sevenler de oldu,
sevmeyenler de. Bir menfaat karşılığı çalıştığını
düşünenler bile oldu. Hatta büyük çoğunluk böyle
düşündü. Daha doğrusu Bodrumlu böyle düşündü.
Örneğin, "Belediye Başkanı olmak için çalışıyor" dediler.
Binbir zorlukla Çöp Teknesi ve Çöp Evleri yaptırmıştı.
Çöp teknesi yapılmıştı ama içi boştu. Ben de o günlerde
üç gün için Bodrum'a gitmiştim.. Hemen teknesine
koştum. Bana ihtiyacı olabilirdi. Çok sevindi. "Çöp
teknesinin içine eşya koymamız lazım. Bodrumlular
beni sevmiyor, ama seni seviyorlar. Çarşıya git. Dükkan
dükkan dolaş. Gerekli malzemeleri topla" dedi.
Aylardan Ağustos. Saat 12.00. Güneş tepemde. Çarşıya
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gittim. Cemal Uslu'dan başladım. Her dükkana girdim
çıktım. Ne istedimse verdiler. Ne verdilerse aldım.
Leğen, kova, süpürge, yastık, battaniye, vb.
Götürdüm Saynur Hanıma teslim ettim. Sevindi.
***
Hiç unutmuyorum, Çilek sokağının başındaki Red Lion
Diskosu'nun önünde Mehmet Arda ile Ahmet Arda
duruyorlardı. Anlattım. Mehmet bey hemen elini cebine
attı. Para çıkardı. 5 lira mıydı yoksa 50 lira mıydı? İşte
öyle bir şey verdi. "Siz bununla istediğinizi alın" dedi.
Götürdüm onu da verdim Saynur Hanıma.
"Bana bayrak lazım. Kibare (Uslu) hanıma söyle.
Yapıversin" dedi. Ölçüsünü verdi. Biçimini tarif etti.
Tekrar bizim mahalleye gittim o sıcakta. Kibare'ye
anlattım. "Ben yapamam parasını vereyim siz bir yere
yaptırın" dedi. "Önce bir Saynur Hanımla konuşayım
sonra gelir parayı alırım" dedim.
Tekrar tekneye gittim. "Kibare böyle böyle diyor" dedim.
Kıyamet koptu. "Bir iş istedim yapamadınız" dedi. O öğle
sıcağında dükkan dükkan dolaşıp topladıklarımın hepsi
bir anda sıfırlandı.
***
Her Sonbahar, Türkiye'nin muhtelif yerlerinden gelen
gönüllüleri Bodrumlu gönüllülerle buluşturur, kıyıları
temizlemek için Gökova'ya götürürdü.
Bunun için bile hoş olmayan şeyler söylendi. "Mehtapta
rakı içmek için gidiyorlar" diyenler oldu.
Halbuki onlarca naylon torbaya sığdırdıkları çöpleri
Bodrum'a
döndüklerinde
Liman'a,
Denizciler
Kahvesi'nin önüne, yığarlardı. Herkes görsün diye.
Saynur Hanımın bitmez tükenmez bir enerjisi, kırılmaz
bir inadı, önlenemez bir çalışma hırsı vardı.
Ve bu üç özelliğinden hiç ödün vermedi.
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Saynur Hanımın diğer bir özelliği de takipçi olmasıydı.
Görevi verir, peşini bırakmazdı.
İtiraf etmeliyim ki bunaldığım günler çok oldu.
***
Saynur Hanım sanatçıydı. Gazete kağıtlarından heykeller
yapar, bunları sergilerdi. Bununla yetinmez, "Bodrumlu
Sanatçılar" adıyla kurduğu toplulukların, yalnız
Bodrum'da değil, başka şehirlerde de karma sergiler
açmasına öncülük ederdi.
Kendini o kadar "çevreye" adamıştı ki bu çok sevdiği
sanatını bile icra edemediği zamanlar oldu.
Ki bu sergiler, biraz da, onun gelir kaynağı idi.
***
Termik santralların kapatılması yönünde verilen mahkeme kararına uyulmadığı için 1994 yılında açlık grevine
başlamıştı. Hiçbirimiz onu durduramadık. 12 gün
sürdü. Eğer zamanın Başbakanı Süleyman Demirel ve
Kültür Bakanı Fikri Sağlar söz vermeselerdi inadı yüzünden ölecekti.
Ölmedi ama böbreklerine çok zarar verdi.
Saynur Hanım çoğunu kendi istediği için, ama pek çoğu
da kendisinden istendiği için, birçok sivil toplum örgütünün kuruluşuna ve eylemlerine katıldı.
Bazılarının sözcüsü oldu.
***
Başta onunla alay edenler sonra kendilerine de lazım
olduğunda ondan yardım istediler.
Hiç gönül koymadı.
Her doğru bildiği davanın arkasından koştu.
Uzun mesafe koşucusu gibi koştu.
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Kalbine yenik düşene kadar.
***
Abdi İpekçi Barış Ödülü'nü en çok hak edenlerdendi.
Her 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda, Yunanlı çocukları
davet ederdi Bodrum'a.
Az iş değildi.
Gönüllüleri toplamak. Hepsine görev vermek.
Önce yerel yönetimi ikna etmek. Sonra bedava otel,
bedava lokanta, bedava araç bulmak.
Dükkanları dolaşmak. Hediye toplamak.
Onları misaﬁr çocuklara eşit olarak dağıtmak.
En önemlisi o çocukların sorumluluğunu taşımak.
Ve bu eylemi yıllarca sürdürmek.
Saynur Hanım bir Fenomen'di.
"Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır" derler.
Doğrudur.
Ama burada pek de alışık olmadığımız bir durum söz
konusudur.
Saynur Hanımın arkasında, eşi Can Gelendost vardı.
2 Mart 2003 günü, Saynur Hanım Bodrum'da öldüğünde
ben İstanbul'daydım.
Cenazesine gidemedim.
ÇEKÜL aracılığı ile adına yedi tane ağaç diktim.
Temizlik Gönülleri'nin ilk beş kurucusu olan bizlerin
isimleriyle.
O ağaçlar her yıl biraz daha büyüyorlar.
OLCAY AKKENT
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SAYNUR İÇİN...
Aradan geçen bunca yıldan sonra Saynur için bir kitap
yazılacak ve ben ona önsöz yazacağım aklıma dahi
gelmezdi. Ancak Gaye’nin inatçılığı ve olağanüstü
gayretleri ile oluşan bu kitap, sadece Saynur’u
anlatmıyor.
Aynı
zamanda
Türkiye
Çevre
Mücadelesi'ne de ışık tutuyor. Bugün bu ülke, Gezi
ruhu diye bir şey ile tanışmışsa ve iktidar bu ruhun
travmasını hâlâ üstünden atamamış ise bunun ilk
adımlarını bu kitapta bulacaktır. Bugün köylüler özellikle de kadınlar HES’lere, termik santrallara, nükleer
santrallara karşı dik duruyorsa, ağaçlarına, sularına,
börtü böceklerine sahip çıkıyorsa, bunlarda
Saynur’un ve iki elin parmaklarını geçmeyecek
sayıdaki yürekli eylemci arkadaşlarının mücadele
izlerini bulacaktır.

Bugünün kavramları arasında yer alan ve sıkça
kullanılan “Sürdürülebilirlik”in ete kemiğe bürünmüş
halini görmek isteyenlerin, bu kitapta anlatılan ve
yıllarca ara vermeden kesintisiz sürdürülen eylemlere
bakması yeterli olacaktır. Daha da somutlamak
gerekirse, bugün “aktivist” olarak anılan Saynur,
zamanında ise “eylemci” denen eylemcilerin kendilerini en iyi ifade ettiği grubun adını burada anmakta
yarar görürüm. Gökova Termik Santralına karşı
yapılan eylemleri bir araya toplayan grubun adı,
”Gökova Sürekli Eylem Kurulu” olarak konmuştu. Bu
kurulun katılımcıları olarak günümüzde sadece Gaye
ile ben kalmış olsak da etkinliği ve açıklamaları hâlâ
daha dikkate alınıyor.
Saynur’la yapılan eylemlere baktığımızda, otoriteye,
hiyerarşiye doğa adına başkaldırı hatta isyan görülecektir. Saynur, bunu şöyle sloganlaştırmıştı: ”Eylem
izinli yapılmaz, izinli olursa da bu eylem olmaz.” ama
bu aynı zamanda otoriteyi temsil eden bakanlar ve
bürokrasinin yetkili temsilcileri ile yine doğa adına,
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çevre adına işbirliği yapılmasında bir engel teşkil
etmemişti. Bunların en güzel örneği Gökova Çöp
Seferleri ve sonucunda yapılan çöp evleri projesidir.
Zaten amaç da kamunun çevre duyarlılığını
arttırmaktır. Bu ihtiyaç bugün de kendini yakıcı bir
biçimde hissettiriyor.
Katılımcılık kavramı da Saynur ile “etkin katılımcılık”a
dönüştü. Yetkin bir şekilde ve yüksek bir sesle karar
süreçlerine katılma talebi yükseltildi.
Okurların bu kitabı bir de bu gözle okumalarını salık
veririm. Bugünkü çevre koruma, doğayı sahiplenme
mücadelelerinin ilk kıvılcımlarının anlatıldığı, bu
işleri yapanlara o dönemde de ”bir avuç çapulcu”
dendiğini unutmadan, bir bireyin istendiğinde nasıl
etkin bir hale gelerek toplumu ve karar vericileri bu
denli etkisi altına alabileceğinin anlatıldığı bu kitap,
çevre için, doğa için mücadele eden, sahibi
olmayanların sesi olanlara armağan olsun...
REŞAT UYGUN
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TEŞEKKÜRLER
10 yıl üzerinde çalıştığım, ancak neredeyse son 3 ayda yazdığım
elinizdeki kitapta sizlere Saynur Gelendost’u anlatmaya çalıştım. Çok
zordu Saynur’u anlatmak. Biyograﬁsini çok aşan bir kadındı. Ama 4
Mart 2003 tarihinde Saynur’a ve kendime verdiğim sözü tuttum.
Elinizdeki kitap sadece benim yazdığım bir kitap olmadı. Saynur’la
yaşamlarının bir yerlerinde yolları kesişen herkesin ortak bir
çalışmasıydı. Ben sadece kaleme aldım.
Kitabın hazırlık çalışmasında Saynur’la ilgili kapısını çaldığım,
bana hem yüreklerini, hem anılarını açan herkese,
Kitabın basılması için bana yıllardır destek veren Heinrich Böll
Stufting Derneği Türkiye Temsilci Dr. Ulrike Dufner ve tüm
çalışanlarına,
Yazım aşamasında ise gece gündüz arayarak bilgilerimi
tazelediğim, bana bıkmadan usanmadan cevap veren ve kitabın
önsözünü yazan Reşat Uygun’a, Olcay Akkent’e ve Serhat
Gelendost’a, Olcay Akdeniz’e, Erol Soğancı’ya, Özcan Özgür’e,
Melda Keskin’e, Hilmi Çamurdan’a, Umur Gürsoy’a, Özgür
Gürbüz’e, gecenin bir zamanı arayarak rahatsız ettiğim ve burada
adını unuttuysam özürlerimle birlikte tüm çevreci arkadaşlarıma,
Kitabımın hazırlık aşamasında görüştüğüm kişilerin kaset çözümlerini yapan Neval Tan ve Tuğba Yürük’e, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yapan ve tezini Yeşiller ve Saynur
Gelendost üzerine yazan, bana her konuda desteğini esirgemeyen
Zeynep Durmaz’a,
Yıllardır Saynur ve kitap ikilisini hiç bıkmadan dinleyen, bana
destek olabilmek için ellerinden geleni yapan annem Feriha
Cön’e, oğlum Berk Ük’e, ablam Müjde eniştem Mehmet
Fermanlıgil’e, Ayşe Köleoğlu’na, tüm aile bireylerime,
Kitabın hem hazırlık aşamasında, hemde yazım aşamasında destek
olan, editörlüğümü de üstlenen, benim tüm tembelliğime rağmen
beni motive ederek kitabı bitirmeme neden olan İbrahim Günel’e,
Gecelerini ayırarak kitabın son haline gelmesi için mücadele veren
can arkadaşımız Mustafa Turgut’a,
ve sevgili eşim, yol arkadaşım Serdar Şakar’a...

Çok teşekkür ediyorum.
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BAŞLARKEN…
Siz hiç yıllarca yol arkadaşlığı yaptığınız en yakın
dostunuzu öldükten sonra tanıdınız mı?
Onunla neredeyse 10 yıl her gün konuşup, görüşmeme
rağmen çocukluğu nasıldı, gençliği nasıl geçmişti, hiç
bilmiyordum. Çünkü, onunla konuşurken hep satır
aralarında anlattıkları ile yetinmeyi bana ve çevresindekilere yine kendisi öğretmişti. Her ne kadar en yakın
arkadaşınız da olsa, Saynur’a özel yaşamı ya da geçmişi
ile ilgili soru soramazdık. Ben de Saynur’u ancak öldükten sonra tanıdım.
Saynur Gelendost’un yaşamının son aylarında hasta
olduğunu biliyordum, ancak çok sevdiğiniz birine hele ki
bu insan herkese mal olmuş, yaşını almış olmasına
rağmen mücadeleyi hiç bırakmamış biri ise onu ölümsüz
zannedersiniz ya, bende de aynı o duygu vardı.
Saynur’u 2003 yılının Şubat ayında Bodrum Devlet
Hastanesi'nde ziyarete gittiğimde, onu hastane yatağına
yakıştırmamıştım ama hastalığının kalple ilgili olduğunu
bildiğim için, bir taraftan da korkmuyor değildim.
Her gün sevgili eşi Can Gelendost’u (Can Baba) arayarak
durumu ile ilgili bilgi almaya başlamıştım. Genelde
sabahları saat 10.00’da arardım. Saate bakar, “tamam,
şimdi doktor odasından çıkmıştır” derdim ve Can
Baba’nın telefonunu çevirirdim. Bir sabah, ki sanırım
şubat’ın son günleriydi, Can Baba’nın ağlamaklı sesi
bana “O’nun için lütfen dua et Gaye” dedi. İşte o zaman
ben hastalığın ne kadar ciddi olduğunu anlamıştım, ama
bir
türlü
Saynur’un
ölebileceğini
kendisine
konduramıyordum. O kadar inanmıyordum ki, bana
telefon ederek Saynur’un sağlığı ile ilgili bilgi almak isteyenlere, onun çok iyi olduğunu söyleyebiliyordum.
Ve 2 Mart 2003 Pazar sabahı saat 10.10’da Can baba’yı
aradığımda, “5 dakika önce Saynur’u kaybettik” dedi.
O telefonun başında kala kaldığım dakika ne kadardı,
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bilmiyorum ama tek düşündüğüm Saynur’u ne kadar
tanıdığım ve onunla hem yapacak, hem de konuşacak
çok konumuzun var olduğuydu.
O anda Saynur'u tanımadığımı fark ettim..
İşte bu kitap, yıllarca yol arkadaşlığı yaptığım Saynur
Gelendost’u ölümünden sonra tanımaya başladığımın
hikâyesidir.
Saynur Gelendost kitabını hazırlayarak sizlerin karşısına
onun yaşamından kesintilerle çıkarmak 10 yılımı aldı.
Kitabı yazmaya, o bu dünyadan göçtükten iki gün sonra,
yani 4 Mart 2003 tarihinde karar vermiştim ama Saynur
Gelendost gibi bir kadının kitabı nasıl yazılır ve o nasıl
anlatılırdı? Düşüncemi herkesle paylaşmaya başladım,
ancak dediğim gibi Saynur nasıl anlatılırdı?
“Gerçekten onu yaşamak gerekiyor” diyerek dört yıl
beklemede kaldım, bu arada Saynur'u tanıyan herkesle bu
işi nasıl yapmam gerektiği konusunda sohbetlerimi de
sürdürüyordum. Ayrıca en önemli konu, bu kitabı kimin
yazacağıydı. Benim o güne kadar yazdıklarım, kendi
konularımla ilgili bir iki gazete ve dergi yazısıydı. Kısaca bu
kitabı yazacak ben değildim. Sonunda Saynur'la ilgili
(Saynur'un sağlığında da kendisine hep “Saynur” denmesini istediği için bu hitapla yazacağım) gereken verileri
toplayarak bu işin uzmanına teslim etmeye karar verdim.
Onu anlatmak için yaptığım görüşmelerde ortaya çıkan
sonuç ise kitabı benim yazmam gerektiği oldu. Çünkü bu
duyguyu ancak Saynur’la yol arkadaşlığı yapmış birisinin
verebileceği, birçok görüşmeci ve yazar tarafından
önerildi. Ben bu görüşmeler sonrasında Saynur’u tüm
kuşaklara anlatmak çabasıyla kitabı yazmaya karar
verdim ve yola çıktım. Öncelikli çabam, bu kitabı yazmak
için gerekli olan desteği nereden bulabileceğimdi?
Kadın ve çevre hareketi üzerinden birçok konuda destek
aldığımız Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye
Temsilciliği'ne bu projemi anlattım. Kabul alır almaz da
yine çevre hareketinden tanıdığım gazeteci İbrahim
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Günel’le birlikte saha çalışmamıza başladık. “Saynur’u
sonradan tanımak” olarak nitelendirdiğim zamanlar ise
tam da bu saha çalışmasını yaptığım yıllara denk
düşmüştü.
Çocukluğunu, gençliğini, yaşamını, dostlarından
arkadaşlarından dinleyerek anlatmaya çalıştığım,
tanınmasını istediğim bu “direnişçi kadını”, bu süreçte
aslında kendim de tanımış oldum. Adana’dan başlayarak
İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla illerini dolaşarak
görüşmelerimizi sonlandırdık. Saynur’a ilişkin arşivimiz
ise ölümünden birkaç ay sonra kitap ﬁkrini paylaştığım
eşi Can Gelendost’un bana yardımcı olacağı
düşüncesiyle vermiş olduğu gazete haberleri, fotoğraﬂar,
kişisel belgelerinden oluşuyor.
Bu görüşmeler sırasında ise Saynur’a ilişkin arşivimiz
kendiliğinden epeyce genişlemiş oldu. Bu sorularla dolu
hikayeye ilk adımı atarak başlamıştım, ancak bir süre
kendi çalışmalarımdan dolayı ara vermek zorunda
kaldım. Yalnız, bu ara verme süresinde dahi sürekli olarak
Saynur’la ilgili, onu yazmaya, anlatmaya yönelik
sorularım hiç bitmedi. Çünkü Saynur, hayatımın her
alanında, yaşamımın içerisinde bir şekilde de olsa
karşıma çıkıyordu. Aslında onsuz olduğum yıllar, belki de
en çok kendisi ile olduğum yıllar olmaya başlamıştı.
Bu sorularla geçen aradan sonra tüm görüşmeler, arşivin
taranması ve ilk cümleyi yazmanın zorluğunu üzerimden
attıktan sonra, kitabı yazmaya başladım. Kitabın birinci
bölümünde Saynur’un gençlik yılları, İstanbul’daki
yaşamı ve Bodrum’a gelişi, görüşmeler üzerinden sizlere
aktarılıyor. Tanışmamıza da denk düşen “Çevre
Hareketi”nde ki rolü, bu konuda yaptığı girişimler, Mavi
Yol Yaşayacak Çöp Seferleri, Termik Santralarla mücadelesi, Bodrum Gönüllüleri ve eylemleri, Türk-Yunan Dostluk Çalışmaları ikinci bölümü oluşturuyor.
İkinci bölüm belki de bu kitabın bel kemiği. Çünkü
Saynur’u bizimle tanıştıran, herkesin onu tanımasını
sağlayan özelliği direnişçi ruhuydu. Çevre hareketine
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emek vermiş kadın eylemci olan Saynur’u aslında bu
bölümdeki hayatı tanımlıyor.
Türkiye’de ve Yunanistan’da çevre hareketinin temsilinde,
yürütülmesinde emeği geçen “Çevre Ana” olarak bilinen
kadın eylemci Saynur Gelendost’un mücadeledeki yeri onu
değerli kılıyor.
Saynur’u tanıdıktan sonra bende bıraktığı en derin izi,
söyleminin ve eyleminin bir olmasıydı. Yani, hem
“göründüğü gibi” hem de “olduğu gibi” olmasıydı.
Ağzından çıkan her söz mutlaka yerine getirilecekti.
Termik santralların kapatılması için yattığı ölüm orucu –
ki; dünyada başka örneğine rastlamadık,- açlık grevi
önerisine ”tamam” demesiyle başlamıştı. İşte sadece bu
özelliğinden dolayı bile gelecek nesillerin onu tanıması
benim için çok önemliydi.
Saynur’u tam olarak tanımanız, kitabın sonunda o öldükten sonra bakanların, belediye başkanlarının, yol
arkadaşlarının bu direnişçi ruhunu asla bırakmayan
kadın için söyledikleri ile olacağını düşünerek, keyiﬂi
okumalar diliyorum.
TEŞEKKÜRLER…
Gaye Cön Şakar
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SAYNUR DA GENÇTİ…
Saynur Gelendost 10 Mayıs 1930 tarihinde İstanbul’da
Küçüksu’da doğdu, yani İstanbul Boğazı'nda... Babası
Emrullah Apak, Deniz Yolları'nda iyi bir mevkide
çalışıyor, anne Nerime Apak çok otoriter ve ciddi bir ev
kadınıydı. Saynur’un çocukluk yılları kendisinden dört
yaş büyük ağabeyi İbrahim Ethem Apak ile Küçüksu’da
derenin kenarında haylazlık yaparak, komşu bahçelerden incir ve ceviz çalmakla geçmişti. Saynur’un
küçüklüğünden itibaren onu veremden kaybedene kadar
en iyi arkadaşı hep ağabeyi olmuştu. İbrahim Ethem bey,
Saynur son nefesini verene kadar onun tüm yaşamını
etkisi altına almış, ağabeyinin gerisinde bıraktığı tüm
izler onu ömrü boyunca etkilemişti.
Saynur Gelendost’un sanatçı ruhu, resme başlaması
babasının görevi nedeniyle İzmir’e tayin olması ile
başladı. Baba Emrullah Apak, İzmir Pasaport İskelesi'nin
reisliğine atanmış, evleri deniz üzerinde son derece
"romantik" olarak tabir edilen bir yerdeydi. Saynur yıllar
boyunca İzmir’i unutamadı, her fırsatta bu kente gitmek
için zemin hazırladı. Çünkü, gençliğinin en güzel yılları
İzmir'de geçmişti.
1991 yılının Mozart yılı olması nedeniyle Gazeteci-Yazar
Yaşar Aksoy Yeni Asır gazetesinde beş gün yayımladığı
“Karantina Yazlarında”3 İzmir’in Karantinası’nı, Karantina orkestrasını, bu izlerin Saynur ve ağabeyi Ethem
üzerindeki etkilerini, onların İzmir üzerindeki etkilerini
şöyle anlatıyor:
“O yıllarda konservatuar yoktu. Ancak Karantinalı aileler
çocuklarına küçük yaşta müzik eğitimlerini verirlerdi.
3 Karantina 1844 yılında Avrupa ve Asya'da insanları kırıp geçiren veba ve kolera hastalıkları
yaygınken, gemilerle İzmir'e gelenler, Hamidiye Camii'nin önündeki tahta iskelede indirilip şimdiki
Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nin yanındaki iki katlı binada karantina altına alınır, kente
girmelerine 7 günlük bir incelemeden sonra izin verilirmiş. Karantina bu özelliğinin yanı sıra
İzmir'in en önemli, tarihi semtlerinden biriydi. Semtin kapsamına bakacak olursanız, Hamam
Sokağı'ndan başlayıp, Hatay'a doğru, Murat Reis'e çıkan, oradan Özel Türk Koleji'ni de kapsayarak
Köprü'ye kadar inen bölge. Öyle büyük değerler, öylesine kıymetli insanlar, sporcular yetiştirmiş ki,
pek az semte nasip. Adının niye değiştirilip de Kokaryalı'dan (şimdiki Güzelyalı) Küçükyalı'ya
değiştirilmesine niye lüzum görmüşler, anlamak mümkün değil. Karantinalılar hala eski isme sadık
kalıyor, yaşları 40'ın üzerinde olanlar hala "Biz Karantinalıyız" diyor, övünüyor
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Karantina orkestrası kuruldu o yıllarda. Ve önceleri
evlerde çalışmalar yapan orkestra, daha sonra Karantina
Halkevi’ne taşındı. Şimdiki Köşk sineması olan Karantina
Halkevi'nin dili olsa da anlatsa…
Ben viyolonseli Halkevi'nde Ahmet Hoca’dan öğrendim.
Bodrum’lu ünlü ressam Saynur Gelendost da o yıllarda
Karantinalı idi ve viyolonsel çalardı. Saynur dostumuz
sanırım Karantina’sını hiç unutmamıştır. O günleri unutmak kolay mı? İmbata çizilmiş bir uçuk peyzaj gibi,
gözlerimin önünde canlanıyor, şipşirin Karantina’mız…
Halkevi'nin önünde genç delikanlılar akşamüzeri kur
yapmak için boy gösterirlerdi. O
zamanlar Bob-Stil modası vardı.
Karikatürist Ramiz ve Cemal Nadir’in
çizdiği Bob-Stil tipleri gibi. Moda
öncüsü Saynur Gelendost’un ağabeyi
Ethem Apak dostumuz bu stilin
öncülerindendi. Tipi ile yaşatırdı. Tiril
tiril gömlekler üstünde, janti pantolonlar ve gıcır gıcır ayakkabılar…
Jest, mimik ve centilmenlikte sanki
Marlene Dietrich ﬁlmlerinden kopup
gelmiş hüzünlü bir jöndü. Ne yazık ki
genç yaşta kaybettik. Babaları ise
Deniz Yolları Müdürü Emrullah Apak
beydi. Körfez ondan sorulurdu, saygın
ve yakışıklı bir kişiydi. Pasaport’taki
liman
işletmesinin
tam
deniz
kıyısındaki, köşede şato tadındaki lojmanın dili olsa da
anlatsa… 4”
Evet Saynur Karantinalı günlerini hiç unutmamış.
Yazıların yayımlanması üzerine Yaşar Aksoy’a bir mektup
yazarak o yıllarını anlatmış:

4
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Bu anlatımlar Karantinalı günleri yaşayan Nejat Karar’a aittir

“Sevgili Dost Merhaba,
Karantinalı yıllarım, yaşantımın en unutulmaz kesiti
olarak, tüm canlılığı ile yaşar içimde… İzmir’e gelişimde
yokuşlarında adım adım dolanıp, bir iki köşesinden
gayrı, artık Karantinaca hiçbir şey bulamadığım için,
gözlerimi içime çevirip, tüm güzelliklerini orada seyrederim hep.
Ama sen yazılarınla, içimde yaşayan o yılları, Karantinalı
dostlarla bütünleştirerek yaşattın yeniden. Ağlamamak
mümkün mü?
Değerli dostum Nejat Karar ‘İmbata çizilmiş uçuk bir
peyzaj gibi’ diyor… Hatta, canlı bir peyzaj gibi hep… Hele
müzik ve resim derslerimiz… Atölye çalışmaları… Sevgili
hocamız, 'Abit hoca' dediğimiz, ressam Abidin Elderoğlu
ile değerli hocamız, Ali Rıza Hiti’nin, bizi ilk peyzaj
çalışmasına çıkardığı İnciraltı’nda çizdiğimiz kuru zeytin
ağacına, gözüm ve gönlüm nasıl da takılıp kalmışsa, hâlâ
rölyeﬂerimde sanki bir simge gibi, aynı zeytin ağacını
tekrar tekrar yapar dururum.
Artık, o kuru zeytine mi, yoksa hayatımın en anlamlı
yıllarına mı takılıp kalmışım, bilinmez… Sevgili Yaşar, o
güzellikleri, sevgiyle harman edip, tüm canlılığıyla
yaşattığın için, değerli dostum Nejat Karar’a ve sana,
sevgiler… sevgiler… Saynur Gelendost-Bodrum"
İstanbul’a Dönüş
Tekrar ailecek İstanbul’a döndüklerinde, 1950’li yılların
başıydı.
İstanbul Kadıköy'deki Yoğurtçu parkının karşısında iki
katlı bir ev alarak oraya yerleşmişlerdi ve uzun yıllar da
orada yaşadılar. İki katlı ahşap binada, Saynur
Gelendost’un belki de gençliğine ait en sıkıntılı yılları
geçti. Saynur, anne ve babasını arka arkaya veremden
kaybetti ve ağabeyi ile baş başa kaldı. Bu yüzden
ağabeyine çok düşkündü ve onu çok seviyordu. Anne ve
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babasının sağlığında, ağabeyi geceleri geç geldiğinde,
babası uyanıp kızmasın diye, saatlerce camda onu
bekledi. Geceleri camda, sürekli “ağabeyim şimdi
bundan inecek” diye tramvayları saydı. Ta ki son tramvay
gelene kadar. Ağabeyi hep son tramvaydan iner, Saynur
da ona sessizce kapıyı açar “sen neredesin” bile demeden
yatırırdı. Ağabey İbrahim Ethem bey, o yıllarda
sigortacılık yapıyordu. Saynur da devamlı kendisine ve
arkadaşlarına dikiş dikiyordu. En güzel ve modern
kıyafetleri, arkadaşları önce onda görürdü.
Saynur, 1955 yılında ABD'de tahsilini tamamlayan,
Isparta'nın Gelendost ilçesinden Sadrazam Hüseyin Avni
Paşa'nın ve Adliye Nazırı Fuat beyin torunu, öğretmen
Sadi bey’in oğlu Can Gelendost ile (Can baba) evlendi.
Can Gelendost, bir gün
arkadaşlarıyla araba ile
gezerken onlardan birisi
“ben
şurada
bir
arkadaşımla
görüşmek
istiyorum, biraz durabilir
misiniz?” dedi ve bir evin
zilini çaldı. Kapıyı, o
zaman resim yapan ufak
tefek elleri boya içinde bir
kız açtı. Saynur'un bu
doğal hali Can Baba’yı çok
etkiledi.
İlk
görüşte
Saynur'a aşık olmuştu.
Saynur’un ise üzerine
aldığı sorumluluk nedeniyle hiç aklından özel bir
arkadaşlık geçmiyordu, o
zamanlar. Bir yandan ağabeyinin hastalığı ile ilgileniyor,
bir yandan ev düzenini sağlıyordu ama o da Can
Baba’nın etkisinde kalarak ﬂört etmeye başladı ve hemen
evlendiler.
Can Gelendost elektrik, elektronik mühendisi olarak
yıllarca Mobil’de yöneticilik yapmıştı. Ağabeyi Ethem
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bey ise Saynur’dan daha önce evlenmişti ve 1954 yılında
bir oğlu olmuştu, Serhat... Serhat, Saynur için çok
kıymetli olduğundan Can Baba ile evlendiklerinde de
Yoğurtçu’daki ahşap evin alt katına yerleşmişlerdi.
Zaman zaman annesinin önüne geçerek, Serhat’ın
eğitimi ile Saynur ilgileniyordu. Serhat Gelendost o yılları
şöyle anlatıyor:
“Daha dört yaşındaydım, başparmaklarımı üst üste koyar
söz mü derdi? Ben ne demek olduğunu bilmiyordum, 'söz
mü, ne demek?' O günlerde, yani sözün ne olduğunu o
yaşlarda bana öğretti. Verilen sözlerin tutulması
gerektiğini, ben Saynur’la birlikte dört yaşımda öğrendim
ve o günden bugüne kiminle iş yapacaksam beyana önem
veririm. Saynur için bu çok önemliydi.”
Saynur evlendikten kısa bir süre sonra, ağabey Ethem’e
de tıpkı anne ve babası gibi tüberküloz teşhisi kondu.
Ağabey Ethem bey, tedavisi sırasında yaklaşık 11 ay
hastanede kalıyor, bir ay eve çıkıyordu. Saynur için
ağabeyinin eve geldiği o bir ay, en şenlikli ve mutlu
günlerdi.
Saynur o zamanlardan elebaşıydı. O yıllarda İstanbul’da
kışlar çok çetin geçiyor ve çok kar yağıyordu. Gece geç
saatlerde Yoğurtçu’da parkın önünden dönerek köprü
üzerinden geçen tramvay, karlı günlerde zaman zaman
raydan çıkıyordu, bu sesi duyan Saynur ve ağabeyi de
hemen koşturup, tramvayı rayına sokma çalışmalarına
katılırdı. Mahallede evler ahşap olduğu için sık sık
yangınlar çıkıyordu. O olaylara da en önde, hemen
Saynur ve ağabeyi koşturuyordu. Serhat’la, Can Baba da
gönüllü itfaiyecilerin koşuşturmasını arkalarından
gülerek izliyordu.
1960’lı yıllar, verem salgınından çok korkulan
zamanlardı. O nedenle de Saynur hastaneden eve
geldiğinde, Can Baba ile Serhat'a bu “ince hastalık”
bulaşmasın diye kapının önünde tüm kıyafetlerini
çıkarır, içeriye öyle girerdi. Ayrıca, hastaneye giderken
giydiği kıyafetlerini de kaynatıyordu. Saynur, ağabeyi
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Ethem bey hastanede yattığı tüm aylarda neredeyse her
gün onu ziyarete gidip, bu işlemleri her seferinde tekrar
ediyordu. Buna Serhat’la birlikte hastaneye gittiği günler
de dahildi. Saynur yeğeni hasta olmasın diye öyle bir
izole etmiş ki; Serhat,
“O günlerimi babamdan ayrı geçirdim.
Bunun da nedeni, hem
babamın
hastalığı
hem de Saynur'du.
Çünkü
hastalığı
kaparım diye babama
yaklaşamazdım.
Düşünün ben babamın ne yaptığını değil, Saynur’un ne
yaptığını çok iyi biliyorum” diye anlatıyor. Serhat’ta
babasının hastalığı, onu uzaktan izlemek derin etkiler
bırakmıştı.
Saynur, yaşamı boyunca temizlik konusunda daima
hassas oldu. Çünkü eve alınan her türlü eşya, yiyecek,
giyecek kullanılmadan önce kaynatılıp, cilaları çıkana
kadar temizlenip, öyle kullanılıyordu. Hatta bir gün
arkadaşı, Can Baba’ya aldığı kravatı, kaynatılmadan aynı
gün taktığını görüp “Saynur, Can’ın kravatını
kaynatmamışsın, alındığı gibi taktı” deyince, Saynur çok
sevdiği bu arkadaşına biraz kırıldı.
Saynur için, ağabeyini veremden kaybettiği 2 Mart 1963
tarihi, hayatının bittiğini düşündüğü gün olmuştu.
Etrafındaki arkadaşlarının ve Can Baba’nın tesellileri hiç
fayda etmedi. O dönemde içine kapandı, hatta doktor
desteği bile bu üzüntüsünü azaltmaya yetmedi. Serhat’ı
iyice hayatına soktu ve sevgisi bölünmesin diye de
kendisi çocuk yapmaktan vazgeçti. Ağabeyine
düşkünlüğünü ve sevgisini Serhat’ta gidermek istedi.
Serhat’ı daha sonraki yıllarda nüfuslarına alarak, bu
düşkünlüğünü ana, baba olarak perçinledi.
Ağabeyinin ölümünden sonra oturdukları evi de terk
ederek, müteahhide verdiler ve Moda’ya taşındılar.
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Bodrum’a gelene kadar olan süreyi Moda’da geçirdiler.
Saynur'un eski evlerini müteahhide verip Moda'ya
taşınmalarının nedeni de ağabeyini anımsatacak tüm
geçmişi geride bırakmak istemesiydi. Saynur, bu nedenle
bile uzun süre aynaya bakamadı. Çünkü ağabeyine çok
benzediği için aynaya her bakışında onu görüyor gibi
hissediyordu. Sırf bu yüzden burnundaki bir başka sorun
nedeniyle de iki kez ameliyat oldu. Bu ameliyatlar
sonunda ağabeyine olan benzerliğinin bir nebze de olsa
ortadan kalktığını düşündü.
Beş yaşında anne ve babası ayrılan yeğen Serhat da
günlerini Saynur ile Can Baba’nın evinde geçirmeye
başladı. Moda'ya taşınma günlerini Serhat şöyle
anlatıyor: "O zamanda bir Selçuk halamız vardı bizim,
Saynur’un arkadaşlarından, onun evinde kaldık bir
müddet. Barış Manço'nun köşkünün bulunduğu Yusuf
Kamil Paşa Sokak'taydı. Ondan sonra onun üst katı
boşaldı. Üst kata geçtik. Zaten alt katta Selçuk hala, biz,
bizim üstümüzde Lamia hala hep arkadaş grubu vardı
apartmanda. Saynur’un arkadaş gruplarının oturduğu
bina dört katlıydı. O yıllarda, hafta sonları Moda Deniz
Kulübü'ne giderdik. Timur Selçuk, Ayla Dikmen'i dinlerdik. Ayla Dikmen de üst katımızda oturuyordu."
Saynur'un ise Serhat'a olan düşkünlüğü o yıllarda
oldukça artıyordu. Saynur, Serhat ilkokulda okurken
sürekli
teneffüslerde
onun
"oynarken
terleyip
terlemediğini" kontrol etmek için okulun bahçesine
gidiyordu. Serhat o günlerde yaşadığı birkaç olayı şöyle
anlatıyor: "On beş yaşındaydım, okula gideceğim,
Kadıköy'den vapura bindim. Vapur tam Karaköy’e
yanaşıyor, ben de inilecek yerin en önündeyim. Tam
atlayacağım, ensemde bir el, döndüm, Saynur. 'Ben bunu
sana söyledim değil mi?' dedi. Moda’da yine bir öğlen
vakti, evin böyle çaprazında yan tarafında bir arsa var.
Yalnız yolun önü de böğürtlenlerle kapalı, arsa görünmüyor. Biz böğürtlenin arasından geçip orada top oynuyoruz. Saynur, beni aramış, aramış yokum. Moda Rıza
Paşa Karakolu'na başvurmuş, Numune Hastanesi'ne
27

sormuş, bulamamış. Biz top oynarken birden bekçi ile
çıkıp geldi. Tabii 'yer misin, yemez misin' misali dayağı
yedik."
Can Baba 1970 yılında müfettiş olarak çalıştığı Mobil
tarafından Ankara'ya geçici görevle tayin edildi. Saynur,
buna karşı çıkıp, "gitmem" diye tutturur ama Can Baba
gitmek zorunda olduklarını anlatır ve karısını ikna eder.
Ankara'ya taşınmak zorunda kalırlar. Ankara'da İsmet
İnönü'nün Pembe Köşkü'nün yukarısındaki sokağa
taşınırlar. Serhat o günleri de şöyle anlatıyor: "Ankara,
Saynur'un nefret ettiği bir yerdi. 'Gitmem' diye yelkenleri
açtı ama Can baba da 'içtimaî durumum yüzünden
gideceğiz' dedi. Sanırım Apollo'nun Ay'a indiği zamandı.
Biz o olayı Tunalı Hilmi caddesindeki İnegöl Köftecisi’nde
seyretmiştik. Saynur iki sene zor oturdu. Baskıları sonuç
verdi ve Can baba da tayinin isteyerek, tekrar İstanbul'a
dönüldü."
Serhat da 1973-1978 yıllarında Mobil'de çalışır. Onun
öncesinde 1970'li yılların başında lise çağlarında
isyankâr hali ile evi terk eder ve annesi ile kalmaya başlar.
O dönemde Saynur ile de görüşmemeye başlar. Can
Baba’nın bir telefonu üzerine, Saynur ile Bodrum'da
Selviburnu'ndaki Mobil'in kampına katılmaya karar
verir. Saynur ile birlikte geçirilen bu kamp dönemi
Serhat'ın hayata dönüşünü sağlar. Can Baba’nın emekli
olmasından bir yıl önce de 1978 yılında, Ali Yenilmez'in
kızı Azize'nin pansiyonunu ailecek tutarlar, 1982 yılında
ev tamamlanan kadar da orada ikamet edilmeye devam
edilir. Aynı yıl, Gelendost teknesinin yapımı da biter. Can
babanın 1979 yılındaki emekliliğinden sonra da tümüyle
Bodrum'a taşınılmıştır artık.
İstanbul'un 1980’li yıllarda yoğun göç alması, yaşadıkları
kentte her şeyin değişmesi, giderek yaşadıkları kente
yabancılaşma, ailenin Bodrum'a taşınmasında etkili
olur. İlginçtir, Saynur Bodrum'a taşındıktan sonra,
"Benim hayatım bundan sonra böyle" diyerek, hiçbir
arkadaşını aramaz.
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"Saynurzedeler" Anlatıyor
Gelendost ailesi Bodrum'a taşındıktan sonra, yedikleri
yemek, içtikleri su ayrı gitmeyen, neredeyse her akşamı
birlikte geçirdiği arkadaşları, bir anda kendilerini
boşlukta hisseder. Kendilerine "Saynurzedeler" adını
veren onun gençlik arkadaşları, Nuran Tunçay, Lamia
Aslan, Selçuk Eymür ve Müﬁde hanım, Saynur'u ve
onunla geçirdikleri zamanı bakın nasıl anlatıyor:
“Biz hepimiz Saynur’la, o Bodrum’a gidene kadar çok
yoğun bir arkadaşlık yaşadık. Arkadaşlığımız 1955-1956
yıllarında başladı. Hemen hemen her gün birlikteydik.
Yemeklerimizi birlikte yer, üretim işlerimizi birlikte
yapar, akşam eğlencelerine de birlikte katılırdık. Hepimiz
birbirimizi çok severdik ama biz Saynur’u birbirimizi
sevdiğimizden daha fazla severdik. Aramızdan bir

arkadaşımız, Saynur’la 1956 yılında tanıştığında bir
bankada çalışıyordu, Saynur’dan o kadar etkilenmişti ki
sadece akşamları değil, gündüzleri de onunla birlikte
olabilmek adına, annesinin tüm ısrarlarına rağmen işini
bıraktı. Tabii bu kararında Saynur ona hiçbir etki
yapmadı ama ruhuna dahli çok oldu. Şimdi çok pişman
ama yapacak bir şey yok. Bizler onunla beraber olmayı
çok severdik. Çok yaratıcı idi. Hangi okulu bitirdiğini, ne
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okuduğunu hiçbirimiz bilmiyor ama dikiş te dikse, resim
ve mask da yapsa, en iyisini o yapardı. O zamanlar evinde
hep çiçekler olurdu mutlaka. Ev eşyaları da herkesten
farklı, çok zevkliydi. Bir arkadaşımızla devamlı üretmek
isterlerdi. Hatta zaman zaman yaptıklarını hediye
dışında sattıkları da olurdu. Mask yapmayı bir
arkadaşımızdan öğrendi. Gazete kağıdını kaynatarak
masklar yaparlardı. Dediğimiz gibi çok zevkli ve akıllıydı.
Ayrıca çok güzel dikiş diker, onun yaptığı model de,
görünüşte farklı olurdu. Kaşıkları boyar, çiçek torbaları
yapardı. Yaratıcılıkta arkadaşımızı geçti, hatta sonradan
öğrendiğimize göre Bodrum’da çok daha güzel şeyler
üretmiş. Hep evlerde oturup da bu işleri yaparken ileride
birlikte sergi açacağımızın hayallerini kurardık, ancak
bunu hiç gerçekleştiremedik. Bir gün baktık ki annesinden kalan kürkü keserek halı yapmış. Kürkün tersinden
kesilerek birleştirileceğini hepimiz ondan öğrendik.
Saynur evde yemek yapmayı hiç sevmezdi. Serhat için
yemek yapılırdı, sonra yendikten sonra uzun uzun
bulaşık yıkardı, her şeyi yağlanmış olacağını düşünerek
tekrar, tekrar yıkardı. Bu konularda çok titizdi. Biz de
onun evine gittiğimizde yoruluyor diye üzülür ve daha
çok bizim evlerde toplanmamızı isterdik. Çünkü ona
gittiğimizde dışarıdan da kendi evlerimizden de evine
herhangi bir gıda sokamazdık.
Çocuklarımız sokakta oynadığında ve eve Serhat’la
birlikte girmek istediğinde, hepsinin üstü sokak kapısının
önünde değişir, içeriye öyle girerdi. Pazar sabahları
geleneksel kahvaltı günlerimiz olurdu, sık olarak bir
arkadaşımızın evine gidilirdi. Çocuklarımızın da pazar
kahvaltılarını iple çektiği günlerdi o günler. Bizler için
şölenden farklı değildi Saynur ve Can’la geçirdiğimiz
günler.
Akşamları eğlencelerimiz ayrıydı. Kimi geceler Moda
Deniz Kulubü'ne gider, akşam yemeklerimizi orada
yerdik. Saynur yemek yapmayı sevmediği için Can’la ikisi
daha sık giderdi. Rujunu, süsünü hiç ihmal etmez,
devamlı bakımlı bir kadındı.
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Akşamları evde olduğumuz zaman, yine hep beraber
olurduk. Çok çeşitli oyunlar oynar, eğlenirdik. Geceleri
Moda Deniz Kulübü dışında disco, gazinolara gitmezdik.
Örneğin bir gece hepimiz kılık değiştirerek, evlere gidip
dilencilik yaptık. O geceki tüm kostümlerimizi Saynur
hazırlamıştı. O konuda da çok yetenekliydi. Kendisi
dilenci kılığına girdi, bir arkadaşımıza erkek kıyafeti
giydirdi, bıyık taktı. Eline de bir bohçayı çocuk varmış gibi
yaparak tanıdığımız evleri dolaşarak para topladık.
Sonra da o paralarla –çok az bir miktardı- Suadiye’de
gidip çay içmiş ve çok eğlenmiştik. Zaman zaman yine
kılık değiştirir, geceleri tiyatrolar oynardık. Eşlerimiz bu
eğlencemize hep dahil oluyordu. Yaşayan tablolar
hazırlıyorduk. Pamuk Prenses ile yedi cüceler, Kral Faruk
ve eşleri v.b. Hiç üşenmiyorduk. Arkadaşlarımıza gelinlik,
damatlık
giydirir
yeniden
evlendirir,
sonra
anlaşamadılar diye evde mahkemeler kurulur ve
boşanma davalarına bakılırdı ve bütün bu çalışmaları
gündüzden Saynur kafasında kurar, tüm hazırlıkları
tamamlar ve bizlere de 'haydi bu gece şu evde bunu
yapıyoruz' derdi. Hiçbirimiz ona hayır diyemiyorduk.
Böyle bir sürü oyunlar oynardık. Bizlerin Saynur’lu yılları
ve Saynur’suz yılları diye ikiye ayrılmış yaşamlarımız
vardı.
Saynur ve Can’la 1960’lı yılların sonunda bir işimiz için
hep beraber Bodrum’a gittiğimizde o Bodrum’a aşık oldu,
'ben mutlaka burada yaşamalıyım' diye ısrar etti. Can o
zamanlar hâlâ çalışıyordu ve Bodrum’a hemen gelmesi
mümkün değildi.
Saynur, 1979 yılında bu kadar dostluktan sonra bizleri
bıraktı ve Bodrum’a yerleşti ve o günden sonra da bizleri
hiç aramadı. Kendisini arayarak, bunun nedenini
sorduğumda bu sorularımızın hiçbirini cevaplamadı.
Sanırım 'İstanbul onu çok yormuş ve yıpratmıştı' diye
sonradan düşündük. Orada dinlenmeyi ve sadece sanatla
uğraşmayı düşünüyor diye yavaş yavaş biz de aramamaya
başladık ama sonuçta hiç te öyle olmadığını gördük.
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Çünkü, orada kendilerine yeni bir yaşam kurduklarını,
Saynur’un Türkiye genelinde ve dışarılarda gerek
sanatçılığı ile gerekse çevre hareketindeki aktiﬂiği ile
tanındığını biz hepimiz gazetelerden öğrendik. Saynur’un
gittiği ilk yıllar içimizdeki boşluğu 'Saynurzedeler' diye bir
grup kurarak ve toplandığımızda devamlı onu anarak
doldurmaya çalıştık.”

32

BODRUM’A MERHABA
“Yokuş başına geldiğinde Bodrum’u göreceksin,
Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin.
Sende öncekilerde böyleydiler,
Akıllarını hep Bodrum’da bırakıp gittiler”
Saynur İzmir’de ve İstanbul’da yaşarken “Halikarnas
Balıkçı”’sının (Cevat Şakir Kabaağaçlı) yukarıdaki dizelerinden belki de haberi yoktu. Hatta Bodrum’u da bilmiyordu. Çocukluğu, gençliği Suadiye, Göksu ve Moda gibi
İstanbul’un en güzel yerlerinde, büyük bahçeli evlerde
geçmiş olmasına rağmen, zaman içinde İstanbul’un çok
büyümekte olması onu sıkmaya başladı. İzmir’i de
unutamaması, tam da bu nedenlere dayalıydı. Çünkü
İzmir’in İstanbul’a göre o yıllarda daha küçük olması
neresine gidersen denize yakın olması Saynur’un
hatıralarında hep kaldı.
Ankara’dan İstanbul’a döndüğü yıllarda şehir, Saynur’un
üzerine gelmeye başladı. Yaşamak istediği şehrin
hayalini kurarak Can Baba’yla paylaşmaya başladı.”Can
bizim evimiz öyle bir yerde olsun ki, yaşadığımız şehri
olduğu gibi görelim.” “Peki Saynur böyle bir yer biliyor
musun?” sorusu, ikisinde de yanıtsız kalıyordu. Ama
Saynur o zamanlar “mutlaka böyle bir yer var ve ben bir
gün orayı bulacağım, sana tamam işte burası” diyeceğim
diye düşünüyordu. Buna da emindi. 1960’lı yıllar
kadınların çok az araba kullandığı yıllardı. Saynur araba
kullanan, hem de çok iyi kullanan bir kadın olarak
İstanbul’u en iyi görebileceği yere gider ve yaşayacağı
şehrin tamamını görebileceği yerin hayalini kurardı.
Mobil, 1964 yılında Can Gelendost’u Ege illerine teftişe
gönderdi. İl teftişlerini bitirdikten sonra merkezden
gelen bir emirle Bodrum’a geçti. Ve Bodrum’u görür
görmez "Saynur’un hayal ettiği yer burası" dedi.
İstanbul’a geri döndüğünde daha Saynur’un “hoşgeldin”
demesini beklemeden “buldum” diye bağırması, evin
içinde çınladı. Saynurun'un ilk tepkisi de “Can hoş geldin
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de, ne buldun acaba?” oldu. Can baba “çizmişsin gibi
yaşamak istediğin yeri buldum Saynur” diyerek, Saynur'a
Bodrum’u uzun uzun anlattı.
Can Baba ile sevgili eşi, 1967 yılında ilk kez birlikte
Bodrum’a gidecekleri güne kadar hayalini kurmaya
başladılar ama Saynur ne kadar hayal kurarsa kursun
yine de düşüncelerindeki yer olup olmadığına emin
olamıyordu. Bu arada da İstanbul artık onu iyice sarmaya
ve sıkıştırmaya başlamıştı. Geçmişteki üretiminden de
geriye hiç bir şey kalmamıştı.
Saynur, 1967 yılında yanlarında karı-koca arkadaşlarıyla
birlikte nihayet Bodrum’a, onun hayal ettiği kasabaya
geldi. Oraya vardıklarında geceydi. Ahmet Kaptan’ın
Menekşe pansiyonunda yer bularak, yorgun argın
yattılar. Saynur onu sabah neyin beklediğini düşünerek
heyecandan az da uyusa, rahat bir uykudan sonra
gözlerini açar açmaz pencereye koştu ve gördüğü manzara karşısında “tamam gerçekten çizdiğim resim buydu”
diyerek o gün Bodrum’da yaşamaya karar verdi.
Saynur ile Can Baba, 1967'den 1979 yılına kadar defalarca
Bodrum’a geldi gitti. Her gittiklerinde daha fazla kalarak
oraya yerleşmenin koşullarını hazırladılar. Saynur’un
istediği gibi, yaşadığı yeri görecek tepeden - Barış mevkiinde- arsa alarak evlerini yavaş yavaş yaptırmaya
başladılar.
Bodrum, o yıllarda küçük bir balıkçı kasabasıydı.
Örneğin, pazarı yoktu, çarşının göbeğinde köyden, üreticilerin mallarını eşeklerle getirdiği üç-beş esnaﬂık bir
satış yeri vardı. Bodrum daha turizmle tanışmamış.
Caminin etrafı, sahil şeridi, kumbaşı vardı. İki tane uzun
saçlı turist görüldüğünde “aa, hippiler gelmiş” dendiği
yıllardı. Herkes yabancı gördüklerine hayretler içinde
bakardı. Bodrum’un, kısaca sadece Halikarnas Balıkçısı
ve süngercileri ile tanındığı yıllardı.5

5
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Ahmet Çevik anıları

Saynur’un 1967'den 1979 yılına kadar gidiş gelişlerinde
kasabaya tekrar tekrar nasıl vurulduğunu, aşkını içinde
nasıl büyüttüğünü, 1988 yılının Nisan ayında Yaşar
Aksoy’a anlattıklarından o günlerin Bodrum'unun
özlemini çekmemek mümkün değil.
GUMBULLELİ BODRUM EVLERİ
“Eskiden Karaova yolundan gelinirdi Bodrum’a.
Çamların arasından kıvrım kıvrım uzanan yolun
sonunda Yokuşbaşı’na varılırdı. Varılır ya, nasıl bir
görüntüdür o. Görülesi, şaşırtıcı. Ak-pak evler vardı,
yolcusunu bekler gibi denize dönük. Çoğu Gumbulleli 6…
Kimi de 'derdane' diyor onlara. Nişangah ta deniyor…
Hani evlerin üst köşelerinde üçer sivri vardır, onlar işte…
Ne güzel görünür, hele bacalar… Kimi çift katlı, kimi
'semer baca' denen… Sivri biteninin tepesine, değişik
biçimlerde uzunca birer taş parçası sokulur.
Yapı ustasının gönlü hangi taşı severse onu yerleştirirmiş.
Daracık sokakları, yalıdan tepelere doğru birbirine geçer
de uzar gider. Kapıların önlerinde yaşlı kadınlar oturur
güneş batımına dek…
Renkli çizgili poşuları, beyaz çiçek sulu, siyah üstlükleriyle nineler… Bura deyimiyle, Habbililer, Aşalar, Hatçalar, Hörü nineler… Hiç boş durmaz elleri… Oyalar yaparlar, iğne oyaları… Kimi de yün eğirir. Ben, 20 yıl önce ilk
kez görmüştüm Bodrum’u. Nasıl bir duyguysa bağlayan,
dokuz yıl öncesine kadar hep buraya göçmeyi düşledim.
Galiba, çocukluğumdan beri, yaşamayı düşlediğim
yerdi… Dokuz yıl önce tümden göçtüm.
Bakmaya doyulmuyor güzelim koylarına, mavisine,
beyazına, Kaplan Kayası’na, Göktepesi’ne, sıra sıra
değirmenine, sarnıcına-ocağına… Eski kaptanlar, yaşlı
balıkçılar var burada. Onları dinlemek ne güzeldir…
Anlatırlar, anlatırken yaşarlar ve yaşatırlar… İnsanları
6

Cüneyt Karaloğlu Bodrum halkı dilinde bu evlere Gumbulli evler denildiğini ifade ediyor.
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imeceyi bilir, üleşmeyi bilir… Yakın zamana kadar kimse
kapısını kilitlemezdi. Bir tepeye çıkıldığında, tüm
Bodrum görülür… Ne sıcak duygudur bu… Güzelliği
tümüyle görebilmek, burada sevgi dolu, vericiliğin
hazzını tatmış insanların varlığını bilmek…
Buranın bir deyişi vardır ki, öylesine severim… Kendi
dilleri ile “goley ederiz” derler... Bir kişi zorda kalıp da
dostundan bir dilekte bulunduğunda, o dost böyle cevap
verir. Bu umut vermektir, vaat etmektir. Kısacası söz
vermektir... İşte Bodrum, İşte Halikarnassos… Tarihiyle,
doğasıyla, yapısıyla, insanıyla… Bunu yaşamak mutluluktur.”
Nihayet 1979 yılının Haziran ayında Bodrum’a son defa
ama bu sefer eşyaları ile birlikte ölene kadar hayal ettiği
yerde yaşamaya geldi Saynur. Yaptırmakta olduğu
yukarıda Bodrum’a bakan ev bitmediği için ilk olarak Ali
Yenilmez’in kızı Azize’nin evinin altında ahırdan bozma
bir evde yaşam sürmeye başladılar. 1980 yılının sonuna
kadar da bu evde yaşadılar. Aynı yıllarda da Can Babanın
yaptırmakta olduğu “Gelendost” teknesi de bitti. Saynur o
ahırdan bozma evi kendi zevki ve sanatçılığı ile o kadar
güzel bir hale getirdi ki evin eski halini bilenler gözlerine
inanamadı. Sanatçı ruhunu eskileri değerlendirerek eve
yansıtmayı iyi bildi. Tam da o yıl artık Bodrum ‘un
şimdiki turistik kent olmaya başladığı zamandı belki de.
Turizm kendisini yavaş yavaş göstermeye başlamıştı.
Saynur gelir gelmez Bodrum’u tanımaya, keşfetmeye
başladı. O günlerden bu günleri görerek üzülüyor, turizmin Bodrum’u -1967 yılında aşık olduğu yerin- İstanbul
haline getirmesinden çok korkuyordu. Bu korku,
dolaştığı Bodrum’a daha eleştirel gözle bakmasına neden
oldu. Yavaş yavaş Bodrum eksiklerini fark etmeye ve
bunları dillerdirmeye başladı. Bütün bu çalışmaları
yaparken de resmine, sanatına geri dönerek yeniden
üretmeye başladı.

36

ÖNCE SANATÇI
Saynur Gelendost sadece çevreci değildi. Saynur kendisi
için her zaman “bir gönüllü” denmesini istedi. Sanatı,
barışı, hep çevreyle birlikte düşünüyordu. O kendisinin
özgeçmişinin de sorulmasını hiç istemedi. Hep “beni
yaptığım işlerle tanıyın”
“Ben çok küçük yaşlarda resim çizmeye başladım. Bu
benim elimde değildi, bir gün baktım ki elimde bir kalem
hep insan suratlarını çiziyorum, insanları karşıma alır
devamlı çizerdim. Ondan sonra da portreci oldum.”
Önceleri devamlı insan suratları çizmeyle başladığı sanat
yaşamına, masklar ve rölyeﬂerle devam etti. Ölü doğayı
hiç yapmadı. Aldığı dersler sırasında sadece bir ara –onu
da hep zorunlu olarak yaptığını söyler- natürmort yaptı.
Mask yapmayı İstanbul’da yaşarken arkadaşlarıyla
birlikte öğrendi. Ancak çamurla oynayarak rölyef
sanatını kendisi şekillendirdi ve geliştirdi.
Saynur, Bodrum’a geldiği yıllarda Bodrum’lu sanatçılarla

tanışarak onlarla birlikte
Topluluğu”nu oluşturdu ve
sergiler açtı.

“Bodrum Sanatçıları
çeşitli yerlerde karma

Bodrum’a ilk geldiği yıllarda, sanatçı kişiliği ile beldenin
yerlileriyle çabuk kaynaştı. Sadece mask, resim ve rölyef
değildi yaptıkları. Kendi desenleriyle elbiseler yaptı ve
satılması için dükkanlara verdi. Kendisine çok az kıyafet
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aldı. Her şeyini kendisi dikti ve giydi. Geleneksel yelekleri
hala günümüze kadar gelmiş desenleri ve tarzı içerir.
1 Eylül 1992 Dünya Barış Günü'nde Ankaralı dostları ile
"Barış Yolcuları" adı altında karma bir resim sergisi açtı.
Vakıfbank Ankara Çankaya Şubesi Sanat Galerisi'nde
açılan sergide, 23 sanatçının toplam 65 yapıtı vardı.
Grup, bir yıldan beri birlikte sağlık, temizlik, betonlaşma
ve "zehirli bacalar" dedikleri termik santrallara karşı
mücadele veriyordu. Sergide her zamanki gibi Saynur’un
Türk- Yunan halkı ve denizlerin barışı için yapmış olduğu
Ali ile Aleko rölyeﬁ çok ilgi çekmişti. Saynur sergilerini
gerek kişisel, gerek karma olarak İstanbul, İzmir’de de
açmıştı. Hatta uzun yıllar gitmediği İstanbul’a da sadece
sergi için gitmiş ve hemen geri dönmüştü.
Yapıtlarını çoğu zaman festivallerde açık mekanlarda
sergilemek çok daha güzeldi, Saynur için. O nedenle
çağrıldığı festivallere gerek kişisel, gerekse karma olarak
katılıyordu.
Saynur, 1984 yılında Bodrum Müzesi'nde açtığı kişisel
sergisinde, gazeteci Necla Ünal’la yaptığı söyleşide
çalışmalarını şöyle anlatmıştı:7
“Kendimi bildim, bileli resim yaparım. Kara kalem,
füzen, suluboya ve yağlıboya… Hep de portre yapmayı
sevdim. Hocam Abidin Elderoğlu’na (İzmir’deki hocası)
çok şey borçluyum. Ancak, çamur konusunda hiç ders
almadım. Altı yıl önce merakım ve çabamla çamura
yöneldim. İnsan yüzlerini incelemeyi, sonra onları
yoğurmayı çok seviyorum. Bodrum’a tümüyle yerleşince
yöre tiplerini canlandırmaya başladım.
Benden Türk büyükleri ve Bodrum ünlülerinin maskları
yapmam istendiğinde, 20 Türk Büyüğü arasında
Bodrum’dan Heredot, Turgut Reis, Neyzen Tevﬁk ve
Halikarnas Balıkçısı’nın masklarını yaptım. Kültür
Bakanlığı tarafından Bodrum Müzesi’ne alındı. Kişisel

7
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sergilerim için Çakır Ayşe, Salih Usta, Barba Hasan,
Karaovalı Habbili, Hörü Nine Bodrum’lu tiplerimdir. Bir
de bu yıl müzenin isteği üzerine Kemal Aras Kaptan’ın
maskını yaptım. Zübeyde Ana isimli yapıtım, Çakır Ayşe
ve Kemal Aras müzede bulunuyor.
Yapıtlarımın canlı gibi bakma nedeni, ilk aşama çamur
çalışmasıdır, yani heykel çalışması… Yalnız değişik tür
malzemeyi çamur haline getiriyorum. Kalıp ve fırın
kullanmıyorum. Yapıt son şeklini aldıktan sonra da
kurumaya bırakıyorum, kururken deforme olduğundan,
bir yapıt üstünde üç kez çalışır ifadeyi tuttururum. Sonra
o kişinin gerçek yüz renklerini, bakışını, canlılığını boya
ile veririm, sonra da ﬁkse 8 ederim. Bu da işin resim tarafı,
yani uzun bir çalışma süresi gerekiyor. Bu konuda 1981
yılında Bodrum Müzesi İngiliz Kulesi'nde 'Bir yapıtın
öyküsü' isimli slayt eşliğinde bir konferans vererek
sistemimi açıkladım.”
Saynur bu söyleşiden sonra "Balıkçı ve Dost" isimli sergisini açtı. Bu serginin onun için başka bir anlamı daha
vardı. Azra Erhat’a ölümünden az önce bu sergiyi
açacağına dair söz vermişti. Saynur için söz, çok önemlidir ve yerine ne olursa olsun gelmelidir. Azra Erhat’ın da
maskını yaparak bu sergide yer almasını sağlamak için
çok çalışmıştı.9
Yapmış olduğu bu çalışmalar sadece kendi adına
yapmakla kalmadı. Toplumsal mesajlar verebilmek için
çok çalıştı.
Bunların hepsi, çok önemli ve Türkiye’de yıllar geçse de
unutulmayacak ve damgasını vuran çalışmalardı.
Bu çalışmalardan en önemlisi, yıllar geçse de özelliğini
kaybetmeyecek olan Muğla ve Bodrum Gündoğan’daki
“Sınırsızlık Meydanı”ydı.
Muğla Sınırsızlık Meydanı, Kent Merkezi Öğretmen
8 Sabitlemek
9 Azra Erhat: Eski Yunan ve Roma dilleri uzmanı, ﬁlolog, arkeolog, düşün yazarı, çevirmen,
doçent
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evinin önünde Saynur’un projesi ile hayata geçti ve
dönemin Belediye Başkanı Orhan Çakır tarafından da
meclisine bile sorulmadan kabul edildi. Saynur'un bu
projedeki isteği ise “İngiltere gibi demokrasinin işlemesi,
bu meydanda herkesin gelip bir şeyler söyleyerek düşünce
özgürlüğüne katkı koyması”ydı. Projesini Bodrum’lu
mimar Ender Özışık ve taş ustası Mehmet ile hayata
geçirmeye başladı. 1995 yılının Ekim ayında başladığı
çalışmasını gece gündüz, dur durak demeden 10 Kasım’a
yetiştirdi. Kendisi her karesinde başında bulundu.
Mehmet’le birlikte çalıştı. Dünyada serbest kürsünün tek
olduğu İngiltere Hyde Park örneğini Muğla’ya taşıdı.
Meydan iki kaideden oluşuyor. Kaidenin bir tarafı 10
insan başı ﬁgüründen, başlar yavaş yavaş yukarıya
kalkarak, son ﬁgürün ağzı açık konuşuyor hale gelmesinden oluşuyor. İkinci kaidede ise Saynur’un yazıtını içeriyor:
"Burası Sınırsızlık Meydanı
Eğer düşünüyorsan,
Söyleyecek sözün varsa,
Ve yüreğin yetiyorsa Susma, konuş!"
Rölyef , 10 Kasım 1995 tarihinde Muğla’da geniş bir
katılımla açıldı. Kürsü yerine kullanılacak taş, yine
belediyeden ve mücadele arkadaşımız Reşat Uygun
tarafından Çine dağlarından getirtilerek kaidelerin
arasına yerleştirildi. Açılışta Saynur “Türkiye’de
demokrasi var diyenleri buradan Atatürk’e şikayet ediyorum. Düşünce özgürlüğü olmayan bir ülkede demokrasi
de olmaz” diye konuştu. Şimdi bunları yazarken
düşünüyorum da eğer Saynur yaşasaydı, Türkiye’nin her
yerine Sınırsızlık Meydanları yapardı.
Muğla’da, her basın açıklamasına ev sahipliği yapan
Sınırsızlık Meydanı’nın resmi adı “İsmail Hakkı Tonguç
Parkı” olmasına rağmen hiç kimse polisler dahil bu adı
kullanmıyor. Aradan geçen yıllar "Sınırsızlık Meydanı"
adını daha da pekiştiriyor ve ölümsüzleştiriyor.
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Bu arada, meydandaki kaideler birkaç kez yıkılarak,
demokrasi düşmanlığına aracılık edildi ise de önce
Saynur’un sağlığında kendisi, daha sonra da Muğla
Belediyesi çalışanları rölyeﬂeri aynı şekilde yaparak ve
arkalarından demir konstrüksiyonlarla sabitledi.
Saynur bu düşünce ve söz özgürlüğünü simgeleyen aynı
meydanı kendi yaşadığı yer olan Bodrum’da da hayata
geçirmeyi çok istedi. Cumhuriyet’in 75. yılı olan 1998'de
Gündoğan’da aynı meydanı açtı. Ancak, Gündoğan’daki
Sınırsızlık Meydanının Muğla’daki gibi aktif bir şekilde
kullanımı olamadı. Yani, Hyde Park'ta olduğu gibi insanlar gelip kürsüden düşüncelerini açıklamadı. Kuytu bir
köşede olan meydana rölyeﬂerin yanına bir de genel bir
tuvaletin yapılması, biz dostları tarafından çok kınandı
ama bir şey de değişmedi.
Muğla Saynur’u, kültür şenliklerinden tanıyarak içine
aldığı için daha çok sahip çıkıyordu. Meydan
çalışmalarından önce, 1990 yılında 1 Eylül Dünya Barış
Günü'nde Muğla İnsan Hakları Derneği Kurucu Başkanı
Avukat Sabahat Aykın10 ve Saynur’un projesi olan
Türkiye’deki ilk “Barış Heykeli” şimdiki İnsan Hakları
parkında açıldı. Heykelin üzerindeki Bodrum’un tarihi
yel değirmenleri ile güneşe zeytin dalı taşıyan güvercin
desenleri, Saynur ve çocuklar tarafından işlendi.
Ancak, bir sabah kalktığımızda Barış Heykeli yoktu. O
zamanın Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Muğla
Şubesi yönetimi, tam da o noktaya trafo kurmak için
heykeli kaldırmıştı. Avukat Sabahat Aykın, o tarihlerde
heykelin yerine konması için yaptığı çalışmalardan
sonuç çıkaramamış, Saynur’la birlikte kahrolmuştu.
Ayrıca bunca geçen yıla ve tüm aramalarımıza rağmen
heykelin akibetini de öğrenemedik. En son aldığımız
duyum, harap ve kırık bir vaziyette belediye deposunda
durduğuydu. Yani, bir nevi fail-i meçhul.

10
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Av. Sabahat Aykın’ı 1 Kasım 2012 tarihinde kaybettik.

1980’Lİ YILLAR, ÇEVRE HAREKETİ VE SAYNUR
Çevrecilerin, 1980’li yılların sonlarında ve 1990’lı yılların
başında yaptığı mücadeleler, hep 12 Eylül 1980 tarihinden sonra dağılan solcuların gidecek yerleri olmadığı için
çevre hareketinde kendilerini bulduğu ifade edilir. Kimilerine göre çevrecilik, o yıllarda koministlerin ve
solcuların beceriksizliğinden ortaya çıkmış bir harekettir.
Kimilerine göre de solcular zaten çevreci olmak
zorundadır. Olmazlarsa eşyanın tabiatına aykırıdır.
Çünkü solcular, kâr amacı güden bir sistemi savunamaz.
Savunmadığı, insanı ve toplumu düşündükleri için de
çevreci olmuşlardır. Peki bu böyle midir? Çevre dostluğu
12 Eylül sonrası ortaya çıkan bir hareket midir? Saynur
1979 yılından başlayarak yaptığı mücadelesini de bu
nedenle mi başlatmıştır? Bu mücadelenin ﬁtilini
ateşleyen, Saynur’un siyasi yanı mıdır?
Kitabı yazmaya başladığımda bu sorular kafamda
uçuşurken – ki bizler Saynur’la hiçbir zaman olayın bu
kısmı ile ilgili konuşmadık- yanıtlarını geçenlerde
yitirdiğimiz eski TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı
yüksek mimar/gazeteci, yazar Oktay Ekinci ile
sohbetimde buldum:
“Biz 1970’li yılların sonunda Muğla’ya geldik. Gelir
gelmez kendimizi Türkiye’de kimsenin ilgilenmediği,
özellikle siyasi gündeme aşağı yukarı anarşizmin,
çatışmaların çok egemen olduğu için kendimizi çevre
hareketinin içinde bulduk. Genellikle şöyle bir kanı
vardır: 12 Eylülden sonra sol büyük bir darbe yemiştir.
Sola yönelik siyasi ve ideolojik çalışmalar bastırıldığı için
solcular çevreci olmuştur diye genel bir kanı vardır. Bir
takım göstergeler bu kanıyı desteklese bile, bizim
yaşadıklarımız bunun böyle olmadığını göstermiştir.
Çünkü Muğla ve çevresinde çevre kavgası 12 Eylülden
önce başlamıştı.
43

Örneğin Muğla’da bulunan Saburhane meydanında
tarihi kent dokusunun korunması konusunda miting
yaptığımızda, 12 Eylül ufukta bile yoktu. Kenan Mortan o
günlerde Cumhuriyet gazetesi yazarıydı ve o günlerde
şöyle yazmıştı: 'Türkiye’de her tarafta siyasal çatışmalar
sürerken, silahlar konuşurken, Muğla’da aydınlar ve kent
halkı toplantılar yapıyorlar ve kent dokusunun
korunması konusunda çalışmalar yapıyorlar' diyerek
şaşkınlığını belirtmişti.
O zaman 12 Eylül falan ufukta yoktu ama darbeyi
hazırlayan ortam mevcuttu. O tarihlerde tüm mimarlar,
aydınlar, arkeologlar ve hocalar Safranbolu’ya
yoğunlaşmışlardı ve herkes Safranbolu’da çalışmalar
yapıyordu. Muğla’ya kimse gelmiyordu. Biz Muğla’da bir
avuç insan çevre kavgası başlattık. Tabiî ki bunu sol
kimliğimizle yapıyorduk ama sol siyaset yasaklanmıştı,
baskı altına alınmıştı bu nedenle de 'çevreci olalım' diye
yapmıyorduk bunu. Doğal ve kültürel mirasının
korunmasının toplumun ve gelecek kuşakların en önemli
hakkı, en önemli çıkarı olduğunu bildiğimiz için bunları
yapıyorduk.
Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Saynur bu
görüşte, bu gruptandır. Türkiye’de birçok çevreci 12 Eylülden sonra pıtırak gibi çıkmış, sanki paraşütle bu konunun
içine girmiştir. Ama Saynur bizim yaşadığımız süreci
yaşayan bir arkadaşımızdır. Onun dünya görüşü,
çevrenin korunmasının en önemli insanlık görevi olduğu
konusunda odaklaşmıştır. Böyle bir bilincin 12 Eylülden
önce gündeme getirilmesi diğer çevrecilere göre en önemli
farktır. Zaman zaman Saynur için 'bireyci kaldı, örgütlenmeyi sevmedi, tek başına hareket etmek istedi' dendi. Ben
bunu şuna bağlıyorum; böyle bir düşünce herkes
tarafından kucaklanmadı.
Örneğin siyasi bir slogan atmak çok kolaydı. Bu sloganla
etrafında insanları toplamakta çok kolaydı. Bugün de
hâlâ öyledir ama Gökova’ya termik santral yapılmasın,
Güllük lagününe havaalanı yapılmasın, görüşünün
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etrafında toplanmak ta o kadar kolay değildir. O nedenle
hâlâ siyasi yazılar yazan köşe yazarları çok okunur ama
hayatın içinden yazı yazanlar fazla okunmaz, ancak
meraklıları okur. İşte o nedenle Saynur yalnız kalmıştır,
yoksa kavga verdiği dönemde bir siyasi partinin il veya
ilçe başkanı olsaydı, çok farklı noktalara gelirdi. Ama bir
parti üyesi olmadan, bence sistemin ve düzenin en önemli
mekanizmalarını oluşturan çıkar ilişkilerine karşı mücadele etmek çok önemliydi. Çünkü Türkiye’deki çevre
mücadelesi, dünyadaki diğer çevre mücadelelerine benzemez. Dünyadaki çevre mücadeleleri sanayinin yarattığı
kirliliğe karşı mücadelelerdir. Türkiye, sanayinin yarattığı
çevre mücadelesini yaşamıyor. Türkiye, yağmanın kirlenmesini yaşıyor. Sanayileşme kalkınmayı da beraberinde
getirdiği için dünyadaki tartışmalar sanayi ve kalkınma
çevresinde geçer. Türkiye'de de çevreyi kirleterek
kalkınmak söz konusu değil. Türkiye'de çevreyi kirleten
sanayileşme değil, yapılaşma, talan, yağma, yanlış
teknolojiler. Almanya gibi ya da ABD gibi üretimi
yoğunlaştırıp çevre üzerindeki tahribatlar söz konusu
değil. O nedenle Türkiye'deki çevre mücadelesi kalkınma
önünde de bir engel değil.
Bu da öteden beri 'siz kalkınmak istemiyor musunuz?'
diye speküle edilmiştir. Ben de -gerçi Saynur benim kadar
yumuşak değildi-, yumuşakca şunu söylerdim: 'Kardeşim
kurun bir ağır sanayi fabrikası, ormana kurun razıyım
derdim ama onların kurmak istediği, çimento fabrikası,
ambalaj fabrikası, çiklet fabrikasıydı. Bunları Saynur'un
çizgisini tanımlamak için söylüyorum.
Saynur anarşistti. Ama o tür insanların anarşist
olmaması mümkün değildi. 'Anarşist' derken şunu
kastediyorum: Karar verir ve yapar. Mesela siyasi partilerde karar alma mekanizmaları vardır. Yönetimler, komisyonlar, MYK v.s. Hiyerarşi vardır ve demokratik bir
hiyerarşi değildir ama buna rağmen siyasi partilerin
çalışma tarzı budur. Gönüllü hareketlerde ise insanı
herhangi kurumsal zorunluluk içine sokmayan tamamen
kendi özgür ifade ve düşünceleriyle süren çalışmalardaki
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anarşistlik çalışmanın doğasında vardır. Biz burada
konuşuyoruz, biri de ağaç kesiyorsa, fırlayıp hemen
müdahale ederiz. Bunun için yönetim kurulu kararı falan
istemez. İşte Saynur’ da aynen böyle, hayatın içinde
gördüğü
bütün
yanlışları
durdurmak
için
davrandığından böyle hareket etti.
Saynur gibi davranamayanlar, duyarlı olamayanlar, onu
anarşistlikle suçlamış ya da eleştirmiştir. Suçlamışlar
demeyelim de eleştirdiler diyelim. Bireycilikle. Bireycilik
te bu işin doğasında vardır. Aslında siyasi partilerde
bireyci değiller mi? Herkes Baykal’ı, Erdoğan’ı şu sıralar
bireycilikle suçlamıyor mu? Aslında bireycilik inisiyatif
kullanırken, karar verirken, birlikte karar vereceğin
insanları bulamıyorsan, yalnız karar alırsın. Bu tip
hareketlerin Saynur'a özel değil, genelde olduğunu
düşünüyorum. O nedenle Saynur Gelendost'un
çalışmaları içinde çok ta önemsenmemesi gerektiğini
düşünüyorum.
Onun bazı örnek mücadelelerine baktığımız zaman,
Gökova Termik Santralı (Kemerköy Termik Santralı),
bayraklaşan bir çalışmaydı. Orada termik santral
kurulmaması için bütün Türkiye karşı çıkmıştı. O
dönemlerde hatırlıyorum, bütün köşe yazarları sağda ve
solda (Tercümanda da, Cumhuriyette de) karşı çıkışlar
vardı. Bütün siyasi partilerin Muğla il ve ilçe örgütleri
karşı çıkıyordu. Destekleyen kimse yoktu, sadece enerji
lobilerinden, hükümetten destek geliyordu. Herkesin
karşı olduğu olay nasıl yapıldı? İşte Saynur bunun
üzerine gitmek istedi. Demirel 1992 Rio Çevre Zirvesi'ne
gidecekti. Gitmeden önce bir konuşma yapmıştı.
Konuşmasında
Gökova
Termik
Santralı'ndan
bahsetmişti: ‘Biz bu çevre zirvesine gidiyorsak, bu santralı
durdurup gitmemiz gerekir, yoksa bize orada kimse
inanmaz’ demişti. Önce 'santralı halledip, sonra
gitmeliyiz' demesine rağmen halletmeden gitmişti.
Döndükten sonra da benzer sözler etmişti. İşte o zaman
Saynur'un söylediklerinde iki temel yaklaşım vardı. Birincisi, ki ben de onu daha sonra çok kullanmışımdır; bu
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demokrasiye aykırı bir şeydir. Demokrasi ve çevre kavramı
ilk defa ciddi olarak söylenmeye başladı. Türkiye aydını
da ilk defa demokrasi ve çevre kavramını yan yana getirerek ilişki kurmaya başladı, bu çok önemli bir aşamadır.
Yani, herkes buna karşı ama yapılıyor. Burası demokratik
hukuk devleti midir? Şimdiki gibi ortada yüzde 46'lık
destek falan da yoktu. Çevrenin yağmalanmasında
demokrasinin de tahrip edildiğini ben çok kullanmama
rağmen ilk söyleyenlerden birisi Saynur’du. Bunu çok
önemsiyorum.
İkincisi de, yöre insanlarının satın alınmasına karşı
çıkanlardandı. Bir yere bir şey yapılmaya kalkışılır, yöre
insanları karşı çıkınca da onlar satın alınmaya başlanır.
Biz bunu Ovacık altın madeninde de yaşadık. Öyle bir iş
tersine döndü ki altın madeninin avukatı belediye
başkanı seçildi. Kamuoyunun bu kadar çok tersine
dönmesi soru işaretleri yaşanmasına neden oldu.
Gökova’da da buna benzer bir şey oldu. Ören Belediye
Başkanı Kazım Turan o dönemi çok iyi bilir, o zamanın
genciydi. O zamanlar şiddetle karşı çıkarlarken zamanla
bu harekette bir azalma oldu. Muhalefetin azalması, tam
tersi köylülerden 'bu santral yapılırsa biz de işsiz
kalmayacağız' gibi sözlerin yükselmesi, termik sanralı
yapmak isteyenlerin yöre insanının düşüncelerini değil de
tavır
ile
duruşlarını
değiştirecek
girişimlerde
bulunmaları ve bunun tespit edilerek üzerine gitmek
gerekirdi. Bunun üzerine siyasiler gidemez, çünkü onlar
oy peşindedir ve halkın eğilimine uyar, buna da 'popülizm' denir. Buna ancak Saynur gibi bağımsız, siyasetten
uzak, oy beklemeyen, halk yanlış konuşuyorsa 'ey halk sen
yanlış konuşuyorsun' diyebilen insanların ses çıkarması
gerekiyordu. İşte Gökova Termik Santralı'ndaki söylemi
de buydu. Bu iki söylem, bence Gökova'da çok önemli
kazanımlar olmuştur.”
Türkiye’de çevre hareketinde bunlar olurken Almanya’da
da 1980 yılında Yeşiller Partisi doğmuştu. 1970'li yıllarda
çevreciler ve barış eylemcileri, binlerce eylem grubu
olarak politik bir şekilde organize olmuştu. Parlamen47

toda da yer almak için bu grupların bazıları Yeşiller
Partisi'ni kurdu (Die Grünen). Çevre kirliliği, nükleer güç
kullanımı, NATO’nun askeri eylemlerine karşıtlık, mücadelelerinin baş konuları oldu. Yeşiller, sivil girişimlerden
olduğu kadar muhafazakâr kesimden de üyelere sahipti.
Yeşiller ﬁkri, Alexander Soljenitsin'nin SSCB'de yaşanan
vahşi sosyalizmi anlatan "Gulag Takım Adaları" kitabını
okuyan Heinrich Böll'ün sola yeni bir görüş ve imaj
kazandırmak istemesi ile ortaya çıktı. Komünist
Manifesto'yu alıp, işçi sınıfının yerine çevreyi, kızıl
bayrak yerine yeşil bayrağı koydu ve "Yeşil Hareket" adını
koydu.
1982 yılında partinin muhafazakâr üyeleri ayrıldı ve
başka bir parti kurdu. Yeşiller Partisi'nde kalanlar ise
askeri hareket karşıtlığına ve göçmenlik, kürtaj gibi konulardaki sınırlamaların kaldırılmasına ağırlık verdi. Bir
yandan da marihuana kullanımının yasallaştırılmasını
destekledi, eşcinsellerin çalışma haklarına daha önem
verdiler, eğitim ve çocuk yetiştirilmesinde "anti-otoriter"
adını verdikleri kavramları desteklediler. Ayrıca, protesto
ve sivil itaatsizlik kültürü ile kendilerini tanımladılar ve
nükleer silahlar, nükleer enerji, Frankfurt Havaalanı'na
yapılacak yeni uçak pistinin yapımına karşı düzenledikleri protesto gösterilerinde polis ile çarpıştılar.
Ayrılanlar da bu konularda parti ile ayrı düşmese de
Yeşiller Partisi üyelerinin katıldığı protestolar ile kendilerini ifade etmedi.
1980 yılında Batı Almanya'da kurulan Alman Yeşiller ile
1989 Devrimleri sırasında Doğu Almanya'da kurulan
Birlik 90 partilerinin 1993 yılında birleşmesiyle oluşan
siyasi parti, "Alman Yeşiller/Birlik 90 Partisi" adını aldı.
Bugün partinin eş başkanlığını Simone Peter ve Cem
Özdemir yapıyor. Alman Yeşiller Partisi 1983 yılından
bugüne kadar parlementoda temsil ediliyor.
Türkiye’de de ilk kez Yeşiller Partisi 1988 yılında kuruldu.
Türkiye’de siyasi yaşam yeşil politikayı bu parti ile
tanımış oldu. Yeşiller Partisi'nin kurulmasından sonra da
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Bodrum’da bir hareketlenme başladı.
Saynur’un bağımsız, sivil olarak yürüttüğü çevre hareketi
partileşmek istiyordu. Bu nedenle Bodrum’da toplantılar
yapılmaya başladı. Saynur’ da her toplantıya katılıyor,
düşüncelerini belirtiyor, hatta kimilerine göre
“toplantıları provake” ediyordu. Yalnız uzun bir süre ne
bir partiye, ne de bir derneğe bağlı olarak yaşamak
istememişti. O nedenledir ki kendi derneğine de uzun
yıllar üye olmamış, sonrasında da dernek sekreteri olarak
ilişkisini sürdürmüştü. Saynur tüzel kimlikle bir yerin
sistemleştiğini düşünürdü hep.
Partileşme toplantıları devam ederken, Saynur’un baskın
kişiliği, tartışmacı uslubu, sürekli sorgulayan hali ama
sorgularken de karşısındakini ajite eden hali katılımcıları
rahatsız etmeye başlamış ve bu dillendirilmişti. Saynur,
belli bir zaman sonra toplantılara katılmamış, kendi
çalışmalarına kaldığı yerden devam etmişti. Bize o
günleri anlatan Cüney Karaloğlu, şöyle diyor:
“Saynur aslında toplantılarda kendi başına turnusol
görevini görürdü. O, Yeşiller Partisi'nin kuruluş döneminde, ağırlıklı olarak hepimizin aynasıydı. Kendine has
şekilde gelir, ortalığı karıştırırdı. Bir şey söylerdi, ortalık
karışırdı ve dolayısıyla hepimizi açığa çıkartırdı. Saynur,
toplantılara gelmediği zaman da yine o konuşulur ve
katılımcılar birbirine girerdi. Kendi kendime 'nedir bu
kadın böyle?' derdim. 'ne kadar ağır, büyük bir ruh ki
olmasa da herkesi meşgul ediyor?' diye söylenip dururdum ama şimdi anlıyorum ki bütün o konuşmalarıyla da
hepimizi ortaya çıkartırdı.”
Türkiye’de 1988 tarihinde kurulan Yeşiller Partisi 1994
yılında 12 Eylül'ün Siyasi Partiler Yasası'na takılarak
Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı.
KARADA VE DENİZDE ÇÖPÇÜLER
Saynur Bodrum’a geldikten sonra evinin ve teknelerinin
bitmesini beklerken bir yandan da kasabanın sokaklarını
gezmeye devam ediyordu. Gezerken de devamlı “Burası
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neden bu kadar pis, bu kadar güzel bir yer, benim hayallerimi süsleyen kasaba neden pis?” diye de düşünmeden
edemiyordu.
Sanatçı duyarlılığı da düşünceleriyle birleşince, "nereden
ve nasıl, kimlerle Bodrum’u daha temiz yapabilirim?"
diye düşünmeye başladı. Bu arada da kendisine
komşular edinmeye başladı ve onlara dertlerini anlattı.
Ancak, Bodrum’un o zamanlardaki yapısı, “ben evimi
temizlerim, çöpümden kurtarırım, sokakta ne hale gelirse
gelsin”di. Gerçi bugün de ne yaparsak yapalım aynı
zihniyet devam ediyor.
Bir gün arkadaşı Devlet İzbudak’ın evinin önünden
geçerken içeriden kadın sesleri duyup eve top gibi girer
Saynur. Evde Sümer Kayalar, Tangör hanım, Olcay
Akkent oturmuş, yarenlik yapıyordur. Saynur “şimdi beni
dinleyin, bırakın boş boş konuşmayı dönüp bir Bodrum’a,
yaşadığınız yere bakın” diyerek onları azarlar. Sonra da
onlara "gönüllülük ne demek?", "nasıl olmalı?" üzerine
açıklamalar yapar. Arkadaşları Saynur’un enerjisinden ve
anlattıklarından çok etkilenerek, gönüllü olarak
Bodrum’u temizlemeye talip oldu.
Artık Bodrum’da beş kadın “temizlik gönüllüsü” olmuştu.
Önce, toplantılar yaparak ne yapabiliriz üzerine
konuşmaya başladılar. Sonra da Bodrum sokaklarına
dağıldılar ve raporlar yazarak belediyeye verdiler. Siyah
şalvarları ayaklarında, başlarında yemenileri, ellerinde
uzun süpürgeleri ile dolaştılar ve sokakları süpürdüler.
Önceleri halkın gülmesi ve alaylarıyla karşılaştılar,
sonraları birileri nerede kirlilik görse, temizlik gönüllülerine haber verir hale geldi.
Saynur hangi mahallenin ne zaman süpürüleceğini
belediye arabalarına binerek anonslarla duyurmaya
başladı. Bodrum’da çalmadıkları kapı bırakmadılar. Her
eve “çöpleri içeride tutmanın daha az çöp üretilmesine
neden olur” diye anlattılar. Çöpcüler gelmeden
çıkarmaları için ikazlarda bulundular. Temizlik gönüllüleri için bütün mesele halka güleryüzle, tatlı dille onları
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incitmeden Bodrum’un önemini ve neden temiz olması
gerektiğini anlatmaktı. Yavaş yavaş halktan da sadece
kadınlar değil, bu özverili çalışmaları gören erkekler de
Saynur’larla birlikte çalışmaya başladı.
Bodrum’da işletme sahibi olan Özcan Onur, aynı
zamanda hem heykeltıraş, hem de ressamdı. Saynur’la
çeşitli zamanlarda açtıkları karma sergilerde birlikteydi.
Özcan bey, temizlik gönüllülerine bir vakıf kurmayı teklif
etti. Özcan beyin önerisi gönüllüler tarafından da kabul
gördü. Vakıf kurma işlemleri başladı. Saynur, her zaman

olduğu gibi gönüllülükten ayrılmak istemediğinden
sadece kurucu olmayı istedi. Özcan bey başkan oldu,
Şükran Artunkal mali işlere bakmaya talip oldu. Bu
konuda Olcay Akkent açıklamalarında “O zamanlarda
yazdığımız raporlar belediye tarafından dikkate alınmış
olsaydı, bugün Bodrum çok daha farklı bir noktada
olurdu” diye anlattı.
Kuruluş işlemlerini tamamlayan vakıf, yasa gereği
kaymakamlığa tam belgelerini götürecekleri gün 12 Eylül
askeri darbesi oldu. Büyük heveslerle kurulması
düşünülen vakıf dağıldı.
12 Eylül 1980 darbesinden sonra, emekli asker Ertuğrul
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Önüt Bodrum Belediye Başkanı olmuştu. Zaten darbe
sonrası tüm kent ve ilçelerde belediye başkanlıklarına
emekli askerler getirildi. Belki de Saynur ve
arkadaşlarının en iyi çalıştığı belediye başkanı da
Ertuğrul bey oldu. Temizlik gönüllüleri belediye
salonunda toplantılar yapar, her toplantıya da Ertuğrul
bey katılırdı ve ne talep ettilerse hemen yerine getiri-lirdi.
Bodrum yerel gazetesi Merhaba'da, 1981 yılındaki bir
sayısında belediye başkanı ve temizlik gönüllüleri
ilişkisini şu başlıkla haber yaptı: "Bodrum’da halk tüm
sokakları pırıl pırıl yaptı." Manşet haber de şöyleydi:
“Bodrum’da halktan oluşan temizlik gönüllüleri sayesinde ilçenin tüm sokaklarının temizlenmeye başladığı
bildirilmiştir.
Temizlik gönüllülerinin başkanı Saynur Gelendost’un
öncülüğünde çalışmalarına başlayan gönüllüler, ilk
etapta ilçenin iki sokağını temizlemiş ve bu iki sokakta
örnek sokak olarak seçilmiştir. Belediyenin de kendilerine
büyük yardımda bulunduğunu söyleyen temizlik gönüllüleri, 'İlçemizi temiz tutmak için elimizden gelen gayreti
gösteriyoruz. Hatta bununla ilgili yarışmalar ve geceler
düzenliyoruz. Buradan gelen gelirleride temizlik için
kullanacağımız
araç
ve
gereçlere
yatırıyoruz'
demişlerdir."Temizlik
gönüllüleri
belediyenin
de
katkılarıyla ilkokullar arasında temizlik kapsamlı resim
ve slogan yarışmaları yaptı. Burada amaç çocukların,
çevreleriyle ilgili kişiler olarak yetişmelerini sağlamak ve
gönüllü olma bilincini aşılamaktı…"
Temizlik gönüllüleri ile minik gönüllüler, Bodrum’da
Kumbahçe ve Barış mahallelerinde ağaç dikimi yaptı.
Barış mahallesine Saynur’un daha sonra her
ağaçlandırma kampanyasında dikmek istediği Kıbrıs
akasyaları ve palmiye ﬁdanları diktiler... Ağaçlandırma
kampanyaları Saynur tarafından yıllarca sürdürüldü.
Belediye Başkanı Ertuğrul Önüt’ün oğlu Armağan
Önüt’le Saynur’la ilgili konuştuk:
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"Saynur’u 1980 yılında tanıdım, babamın belediye
başkanı olduğu dönemde. Babam belediye başkanı olur
olmaz isteklerini sıralamaya başladı. Babamın
Saynur’un istekleri ile ilgili bir sıkıntısını hiç unutmam.
Annem sarışın bir kadındı, Saynur da sarışın. Babam da
çalıştığı sürece makam arabasını ya bir, ya da iki kez
kullanmıştır. Saynur babamdan makam arabasını
istiyor, babam da kıramayarak veriyor. Saynur takıyor
tepesine megafonu, temizlik kampanyası için sokak sokak
dolaşıyor. Gönüllülerin reklamını yapıyor. Ertesi hafta bir
gazete de babam için 'belediye başkanı karısını makam
otosunda gezdiriyor' diye haber çıkınca babam
kahrolmuştu.
Ben de Bodrum’un en eski gazetecilerindenim. Çok sevdik
birbirimizi, babamın da kendisine yardımları nedeniyle
benle de çok yakındı. Bir süre sonra ben çiçekciliğe
başladım. Çiçek piyasası da çok farklı bir piyasa. Büyük
çapta insan hem emek harcıyor, hem de ekmeğini
kazanıyor. Saynur durup, dururken çiçeğe karşı bir kampanya başlattı. 'Çiçek almayın, çiçeğe para vermeyin,
yazıktır' diyor. Anlatıyorum 'Saynur abla bunlar özel
yetiştiriliyor, bahçeden kopartılıp getirilmiyor, zaten
bahçeden kopartılıp gelse işe yaramaz hemen solar' diyorum. Bu çiçekler seralarda yetişir. Bir sürü adam, mühendisinden, çapacısına kadar bu işten ekmek yiyor diye
anlatıyorum ama yok dinletemedim. 'Sakın ha çelenk
göndermeyin, çiçek almayın' kampanyasına devam
edince aramızda limonileşti ama benim çocuklarım onun
hep yanındaydı, onun küçük gönüllüleriydi”
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Aganta, burina, burinata
MAVİ YOL YAŞAYACAK ÇÖP SEFERLERİ
"Mavi Yol Yaşayacak" seferlerinin ilk hayali, 1983 yılında
çoğu hayatında ilk kez "Mavi Yolculuk"a çıkan 11 üniversiteli gencin yolculuğu boyunca kurulmuştu. Çoğu
İstanbul Erkek Lisesinden arkadaş olan grup, ilk olarak
1972 yılında bir yaz kampına katılmış, bu kampla da
Bodrum’la tanışmıştı. Hiçbiri o yılda, Bodrum’a

yerleşerek ileride ilçede söz sahibi olacak bir ﬁrmayı
kuracağını bilmiyordu.
Bu 11 kişiden yedi genç, 1983 yılında Mavi Yolculuk'ta
kurdukları hayali, 1984 yılında gerçekleştirerek, ilk
guletlerine sahip oldu. Yedi ortak, teknelerinin kabuk
inşaatını Amasra Kurucaşile Kapısuyu’nda yaptırdıkları
"Nostalgia" adlı ilk teknelerini 1985 yılının Nisan ayında
suya indirdi.
Herkesi
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bu

işe

bulaştıran,

denizden,

tekneden,

makineden anlayan, dolayısıyla başarmak için güvenilen
insan olan Akın Alpar, kısa bir süre sonra, daha yola yeni
çıkmışken bir traﬁk kazasında hayatını kaybetti.
Kurdukları şirket ARYA’nın ﬁkir babası olan Akın
Alpar’ın adı da bir sonraki teknenin adı oldu. Akın A
teknesi.
Nostalgia teknesi mavi turcular tarafından efsane olduğu
bu dönemde, tekne sahipleri kendilerinin yıllar önce
mavi turlara nasıl zorluklarla katıldığını unutmamış ve
1987 yılının yaz başında, hem deniz kıyılarını temizlemek, hem de bedava mavi tur yapmaları için yanlarına
üç-beş tekne daha alarak denize açıldı. Bu çalışmalarıyla
çevreye de inanılmaz katkı sundular.
ARYA’ nın ortaklarından Rüştü Tezcan, o günleri
yüzündeki gülümsemeyle şöyle aktardı;
“O yıllarda daha yeni üniversiteleri bitirmişiz, 12 Eylül’ün
baskılarını
atlatmışız.
Biraz
da
çevremize,
bulunduğumuz yere faydalı şeyler de yapmak istiyoruz.
'Maden bu işi yapıyoruz, o zaman hiç olmazsa yaz
sonlarında da bir temizlik turları düzenleyelim' dedik.
Adını da o zaman 'çöp turu' koymuştuk. Sezon sonlarında
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bildiğimiz, tanıdığımız, ikna edebildiğimiz teknelerle
gönüllü olduk. Her şey gönüllülük üzerineydi. Sağdan
soldan, sponsor olarak kumanyacılardan, mazotçulardan teknelere biraz yakıt takviyesi yapıyorduk.
Kumanyacılardan veya işte acentalardan biraz para
toplayıp teknelere kumanya koyuyorduk. Gazetelere de
bir iki küçük ilan verip hani eşimiz dostumuzdan yararlanarak haftada iki ya da üç günlük veya maksimum dört
günlük, sezonun sonunda, ekimin son haftalarından
birinde böyle bir tur düzenliyorduk. Amacımız da koyları
temizlemekten daha ziyade, o tekne sahiplerinin,
kaptanların, gemicilerin ve o tura gelen insanların kendi
kendilerine yetmesiydi. Çünkü turun programı da yarım
gün çöp toplamadan oluşuyordu. Örneğin, öğleden
sonraları ya da işte değişerek yarım gün de denize girerek,
mavi yolculuk yapıyorduk. Akşamları da bütün o tekneler
bir araya gelerek, koylardan birinde bir forum, panel
yapıp, 'bu nasıl düzelir, nasıl daha iyi yapılır'ı
tartışıyorduk. 'Mesele toplamak değil, atılmasını engellemek' gibi ﬁkirleri işlemeye çalışıyorduk. İkinci amacımız
da dolayısıyla üniversiteli, liseli gençlere mavi yolculuk
imkânı sağlanıyordu. Yani bedava, hatta 20-40 lira
yemek parası gibi katılım payı alıyorduk ki biraz da
yapılan işi ciddiye alsınlar diye. İlk sene böyle bir şey
yaptıktan sonra, o zaman Saynur hanım yoktu. Biz onu
tanımıyorduk, o bizi tanımıyordu. Yalnız organizasyonda
çok zorlandık. İşte biz öyle amatör dört-beş tekneyle böyle
bir şey yapılır diye, geldi 8-10 tekne ve yüze yakın, yüzden
fazla insan olmaya başladı. Bundan sonra da 'izin
almanız, bunları kontrol etmemiz lazım' diye işin içine
devlet, valilik, polis girdi.
O zaman 'ne yaparız, ne ederiz?' diye düşünürken, kendisine ben 'profesyonel eylemci' diye takılırdım, Saynur
hanıma gittik. Saynur ablaya 'tamam biz bunu yapıyoruz
ediyoruz ama bize birazcık buralarda sözünü, dişini
geçirecek bir insan lazım' dedik. O da hem bizi sevdi hem
de yaptığımız işi sevdiği için, yanlış hatırlamıyorsam,
ikinci yıldan sonra bu seferleri onunla beraber organize
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etmeye başladık. O bizim başımızda duruyordu. Çok
demokratik bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Herkes
muhakkak toplantıya katılıyordu. Mesela 'Bodrumlu
Gönüllüler' ismini o toplantılardan birinde ürettik.
Çünkü herkesin gönüllü olmasına, isteyerek katılmasına,
kimseyi zorlamamaya çok dikkat ediyorduk. Hem katılan
insanları hem de tekneleri zorlamak istemiyorduk. Kaç
tekne çıkıyorsa o kadar tekne, kaç kaptan istiyorsa o
kadar kaptan. Ondan sonra da dolayısıyla valla toplam
kaç sene sürdü hatırlamıyorum ama bir iki-üç sene de
böyle beraber yaptık.”
Saynur’un başkanlığını yaptığı çöp seferleri 10 yıl sürdü.
Her seferinde turlar Halikarnas Balıkçı’sının anısına
Saynur tarafından denize begonvil çelenklerinin
atılmasıyla başladı, Saynur’u diğer tekneler takip etti ve
denizin üzerini begonvil çelenkleriyle donatarak turlara
çıktı. İşte 1987 yılının yaz sonu başlayan Mavi Yolculuklar, Türkiye çevre hareketinde ve gönüllü davranma
bilincini de tarihe geçirecek eylemlerin başlangıcı oldu.
Adı da o tarihten sonra artık “çöpçü Saynur” diye
anılmaya başlamıştı. Saynur 10 yıl süren çöp toplama
seferlerinde gençleri, aydınları, gazetecileri, ihtiyarları,
yerliyi, yabancıyı, hükümeti, muhalefeti bir araya
getirmeyi başardı. Bu başarıları ona 1988-1989-1995
yıllarında Yeni Asır gazetesinin “Ege’de Yılın Kadını”
ödülünü getirdi.
Ortalama olarak beş gün süren “Mavi Yol Yaşayacak” çöp
seferleri tüm gönüllülerin imece usulünü, demokrasiyi,
paylaşımı yaşadığı güzel ve sıcak günler oldu. Mavi
yolculuklar nedeniyle kirlenen Gökova’yı sembolik de
olsa temizlemek, doğa kirliliği konusunda ilgililerin ve
halkın ilgisini çekmek isteyen gönüllüler, günün ilk
ışıklarıyla kalkar, günün son ışıklarıyla çalışmalarını
bitirirdi. Toplanan çöplerin miktarı, her yıl onları dehşete
düşürürdü.
İnandıkları güzel bir inanç uğruna bir arada olan bu
insanlar, bu çöp seferlerinde birlikte ortaklaşa
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yaşamanın da keyﬁni çıkarttı. Milletvekilinin pirinç
ayıkladığı, gazetecinin genel tuvalet temizliği yaptığı
tekne yaşamında diğer tüm işler de gönüllüler ve Saynur
tarafından yapılırdı.
Saynur’un ölümünden sonra gazeteci-yazar Yaşar Aksoy
çoğuna katıldığı çöp seferleri ile ilgili 14 Ekim 2006 tarihli
Hürriyet gazetesi Ege ekinde seferlerin kısa tarihini ve
Saynur-Can Gelendost çiftini çok güzel anlatmış:
“Gökova seferlerimiz rüya gibi geçerdi… Gazetecilik
uğraşısının karmaşasından birkaç günlüğüne uzaklaşır,
kendimizi mavi cennetin kucağına atardık. Daha Ağustos
ayı ortasında Saynur Abla’nın yarı tatlı, yarı sert üslubu
bizi uyarmaya başlar, Ekim ayı ortalarında başlayacak
olan 'Gökova Çöp Toplama Seferi' için hazırola geçmemiz
adeta emredilirdi.
Daha sonra, yine Saynur Abla mahreçli fakslar, telefonlar,
mektuplar masamıza üşüşür, nihayet sözü geçen tarihte
Bodrum Limanı'nda 'Bodrumlu Gönüllüler'e katılırdık.
Basın mensupları, televizyoncular, Yeşiller, çevreci
enteller, Halikarnas Balıkçısı aşıkları, öğrenciler, bazı
otelci ve yatçılar, güzel kızlar, şen dullar, hepimiz, cümbür
cemaat, gönüllü yatlara doluşurduk ki o yatların isimleri
genellikle 'Nostalgia, Şef, Harvest, Enis, Orkinos, Akzona,
Deli Sarpa, Kentkuran, Why Not, Merhaba Reis' olurdu.
Benim bindiğim Amiral gemisinin ismi ise 'Selahattin
Kaptan' idi…
Saynur Abla, Amiral gemisinin güvertesine çıkar, televizyonculara ve basın objektiﬂerine gülücük yaparak
begonvil demetlerini denize atıp, koca ﬁloya 'Aganta,
burina, burinata...' derdi. Sonra ver elini Gökova…
Birbirinden güzel 'Yedi Adalar, Küfre, Söğüt, İngiliz
Limanı, Çökertme, Ada Boğazı' koylarında durur, kıyılara
çıkartma yapar, ellerimizle pislikleri, çöp yığınlarını
toplar, denize girer, geceleri karavanaya kaşık sallayıp,
sonra gitar çalan gençleri dinleyip, mehtap altında fıstık
gibi mavi cennet keyﬁ çıkarırdık.
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Saynur Gelendost, eylemin kararlı, inatçı, ısrarlı ve direngen önderi idi… Biraz gerisinde, akşamüstü eline kadehini alıp, bir dilim peynir ile demlenen Sadrazam torunu
eşi Can Baba yer alırdı. Saynur Abla ne kadar karizmatik,
isyankar ve çoşkulu ise, Can Baba o derece mütevazi,
karınca ezmez ve mahsun idi.
Ama karı koca büyük işler yaptılar. Kendi adıma
konuşayım, çevre bilincimi onlara borçluyum.”
Saynur’un maviye özel bir tutkusu vardı. 1989 ya da 1990
yılından biriydi. Yine çöp seferine çıkılıyordu. Tüm
hazırlıklar tamam, teknelerin halatları çözülüyor. Saynur
birden Olcay Akdeniz’i yanına çağırarak, (Olcay ilk çöp
seferinden itibaren onun her konuda sağ kolu olmuştu.
İlk seferde Cumhuriyet Gazetesi Milas Temsilcisi olarak
gelmiş, zaman içinde Saynur ve Can Baba’nın manevi
evlatlarından biri haline gelmişti.) “Çabuk, bana mavi
çiçek bul gel”
dedi. Olcay şaşırıp “Abla nereden
bulacağım, açılıyoruz artık” deyince Saynur, her zaman
mazeret kabul etmeyen o sesiyle biraz da kızarak “Hayır,
illa bulacaksın, santral önünde eylem yapacağız, mavi
çiçeği de santral önüne bırakacağım, nereden bulursan
bul, haydi git, bul” diye bağırdı.
Tekneler Bodrum Yat Limanında caminin oralardan
kalkacak. Olcay koşarak tekneden çıkıyor, o bahçe senin,
bu bahçe benim mavi çiçek arıyor. Nihayet bir yerlerde
mavi çiçeği buldu ve burnundan soluyarak Saynur’un
kucağına verdi: ”Al sana mavi çiçek” diyerek. Saynur da
gülümseyen gözleri ve yüzüyle, “hah şimdi oldu, mavi
çiçek olmasaydı, ben yola çıkmazdım” dedi.
Evet çıkmazdı, inatçıydı, istediği olana kadar beklerdi.
Herkesi kendi gibi tuttuğunu koparacağını sanırdı.
Olmazsa da gerçekten şaşırırdı. Maviye olan tutkusuna
gerek giysilerinde, gerekse bir çok konularda şahit olduk.
“Mavi Yol Yaşayacak” sloganıyla yapılan çöp seferlerinin
başında ve sonunda seferlerin değerlendirme panelleri
yapılırdı. Saynur’la birlikte hemen hemen hepsine
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katılanlardan olan Reşat Uygun bir başlangıç panelindeki izlenimlerini bizlere şöyle aktarıyor:
“Bu çöp seferleri öncesinde ve sonrasında panel düzenlenir, konu tartışılır, çözüm önerileri oluşturulurdu. O
zaman ki adı 'CLUP M' olan yel değirmenlerinin
bulunduğu tepede bir panel yapılmıştı. Dönem ANAP
dönemi. Gazeteci Can Pulak Turgut Özal’ın danışmanı, o
da katılımcılar arasındaydı. Şöyle dediğini anımsıyorum:
'Öğrencilere deniz kenarlarında kıyı temizlikleri
yaptırmalı hatta deniz kuvvetlerinden de yararlanmalı.'
Saynur’un yanıtı hâlâ kulağımda; 'Can bey biz birilerinin
kirlettiğini
temizlettirmek
için
bu
etkinlikleri
yapmıyoruz, kirletenlerin kirletmesinin önüne geçmek
istiyoruz.” Doğru bir yaklaşımdı. Bu durum bugün için de
geçerlidir.”
Saynur ve arkadaşları “Mavi Yol Yaşayacak” çöp seferlerini her yıl başka bir sloganla yola çıkarak yapıyordu.
Bir yıl petlere karşı savaşla, bir yıl Gökova Termik
Santralı'nı öne çıkararak yapmaya devam ederken
kafasında bu işin sürdürebilirliğini sağlamak içinde
başka projeler oluşmaya başladı. Her yıl artan, teknelere
toplanan çöpler Bodrum’a getiriliyor, bazıları temsili
olarak Ankara’ya postalanıyor, kalanlar da imha ediliyordu. Genelde çöp seferlerine 10-15 tekne ile çıkılır
çöpler teknelere doldurulurdu.
Saynur’un bütün bu gözlemlerden yola çıkarak yapılan
panellerde projeleri oluşmaya başladı. Bir çöp teknesi
olsun istiyordu. Çöp teknesinin yanında koylarda çöp
evlerinin olmasını, muhtarlıklarla anlaşarak çöpleri
onların almasını sağlamayı planlıyordu. Planlarını
hayata geçirmek için kapıları çalmaya başladı. Kapılar
hükümet üyeleri ağırlıklıydı. Zamanın Devlet Bakanı
rahmetli Adnan Kahveci’den ses geldi ve Saynur’un
önerisine çok sıcak baktı. Gel gelelim bütün bunların
yapılabilmesi için Bodrumlu Gönüllülerin dernekleşmesi
gerekiyordu. Saynur tüzel kişilikli yapılara karşı olduğu
için bu konuda çok zorlandı ancak tüm direnmelerine
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karşın “Bodrumlu Gönüllüler Derneği” kuruldu. Ancak
başta Saynur içinde yer almadı, Can Baba derneğin
başkanı oldu.
Derneğin amblemi de bir yarışma sonucu ortaya çıktı.
Yarışmayı Selçuk Cebecioğlu oybirliği ile kazandı.
“Bodrumlu Gönüllüler Derneği” amblemi de Saynur’un
düşüncelerini olduğu gibi ortaya koyuyordu. Bir güvercin
ile balığın öpüşmesini içeren amblemde, güvercin barışı,
balık ise temiz denizi simgeliyor.
Saynur çöp teknesi bitmeden önce, çöplerin organize
olarak toplanması için çöp evlerinin kurulmasını
istiyordu. Çöp evlerinin mimarisini de Saynur kendisi
çizmişti. Evlerin altı koyda olmasını istiyordu. Ancak, ilk
aşamada dört koya yapılması planlandı; Çatı, Löngöz,
Yedi Adalar ve Tuzla koylarına... Çöp evlerinin amacı
Gökova körfezinin doğal güzelliğini korumak ve tertemiz
koylara sahip olmaktı. Evler yörenin özgün mimarisine

uygun olarak yapıldı. Çöp teknesinin, çöp evlerinin
çalışmasını Devlet Bakanı rahmetli Adnan Kahveci
üstlendi ve yapma görevini “Akdeniz ve Ege Kıyıları
Turizm Alt Yapısı Yönetim Projesi”ne (ATAK) verdi.
Saynur, çöp teknesinin Bodrum’da gönüllülerle
yapılmasını istiyordu. Mühendisler, kaynakçılar gönüllü
olarak derneğe sormadan çalıştılar.
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Makine Mühendisi Mustafa Özkalay tarafından projesi
çizilen 14,5 metre uzunluğunda, 4,7 metre eninde ve 2.15
metre yüksekliğindeki “Çöp Teknesi”, 18 tonluk saç
konstrüksiyon ihtiva ediyordu. Motoru ise Amerika’daki
en ünlü arkeoloji kuruluşu Teksas'taki Sualtı Arkeoloji
Enstitüsü
(Institute of Nautical Archaeology-INA)
tarafından bağışlandı. Tekne, 1989 yılının Temmuz
ayında kızağa oturtuldu. Bodrum İçmeler mevkiindeki
tersanede kızağa konan teknede, ilk kaynağı da törenle
Saynur yaptı. Can Baba, tekne bitene kadar başından hiç
ayrılmadı. İmece usulu ile yapılan tekne 150 milyon
liraya maloldu ve teknenin adı da “Bodrumlu Gönüllüler
1” oldu. Bir ikinci teknenin de İzmir’de olması
planlanıyordu, ancak Adnan Kahveci’nin ölümü ile
yapımı suya düşmüştü.
Çöp teknesi ve çöp evleri 1989 yılı sonu yapılan çöp seferlerine yetişti. Çöp teknesinin başında ise Can Baba ile,
Serhat Kaptan vardı. Çöpler gönüllüler tarafından
toplanıyor, çöp teknesine alınıyor, oradan çöp evlerine
boşaltıyordu. Çöpleri de çöp evlerinin bulduğu koyların
bağlı olduğu muhtarlıklar ve belediyeler toplayarak imha
ediyorlardı. Çöp evlerinin bulunduğu koylarda yollar
yoktu, muhtarlıklar ve bağlı oldukları belediyeler çok zor
koşullarda çöpleri topluyordu. Daha sonra valilik emriyle
yollar açıldı ve çöp toplama işini valilik devraldı. Saynur
ve arkadaşlarının on yıl süren çöp seferleri artık devletin
ve kamuoyunun dikkatini çekmişti. Koyların temizliği
için yapılan çöp seferlerinin en başta söylenenler gibi
“şova yönelik" olmadığı, sorunun çözümüne yönelik bir
eylem olduğu görülmüştü.
Ancak valiliğe devredilen çöp toplama işi, istendiği gibi
yürütülemedi. Çöpler zamanında alınmadı ve hem sağlık
açısından hem de görüntü kirliliği açısından sorun
olmaya başladı.
Vali Lale Aytaman zamanında, konu gündemden
düşmüyordu. Bir Saynur Gelendost projesi olan çöp
evlerinin geleceği, yine Saynur’a soruldu ve ikna edildi.
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Saynur bir dilekçe vererek çöp evlerinin yıkılması
kararına imza attı. Bu kararı hiç istemeyerek verdiğini
biliyorum. Çünkü, sorun Saynur’un projesinde değil,
devletin devraldığı bir çalışmanın yine devlet ve yerel
yönetimler tarafından yürütülmemesiydi.
Çöp seferleri 1997 yılının Ekim ayında 20 teknenin
düdüklerini çalarak limana girmesi ile son buldu. Saynur,
son on yılda yapmış olduğu tüm çevre kirleticilerine karşı
eylemlerinden birini bitirmiş oldu.
Çöp teknesi de artık görevini tamamlamıştı. Bodrumlu
Gönüllüler
Derneği,
masraﬂarın
altından
da
kalkamayınca tekne satıldı. Teknenin Bodrum’dan
ayrılması, yapımında tüm emeği geçen gönüllülerin
anılarıyla birlikte yok olmasıydı aslında.
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BODRUMLU MİNİK GÖNÜLLÜLER
Saynur Gelendost için her dönemde çocuklar çok önemli
oldu. Her yaptığı etkinlik ve eylemde çocukların mutlaka
olmasını istedi. Çünkü, bu dünyayı çocuklardan emanet
aldığımızı çok iyi biliyor ve onlara yaşanabilir bir dünya
bırakmak için mücadelesini sürdürüyordu. Onun için
çevre sorunu nasıl evrensel bir sorunsa, çocuklar da
evrenseldi.
Bu amaçla yedi yıl Bodrumlu çocuklara çocuk şenlikleri
yaptı. Yılbaşlarında ve 23 Nisan Çocuk Bayramları'nda
“Çocuk Şenlikler”i düzenledi. Yılbaşlarında Muğla Çocuk
Esirgeme Kurumu Yuvası'ndan çocuklar gelir, onlara
Noel Baba hediyeler verirdi. Onların mutluluğu Saynur
için yaşam kaynağı olmuştu.
Bu şenlikleri yıllarca gerek çöp seferlerinde, gerekse
şenliklerde Saynur’la birlikte çalışmış olan Serap
Göztepe anılarında şöyle anlatıyor;
“Saynur hanımın Türk-Yunan kardeşliği çalışmasının
söylendiği gibi siyasi bir tarafı hiç olmamıştır. Ben onun
çalışmalarının yakın tanığıyım. Yaptığı güzel bir insanlık
örneğidir. Yıl sonlarında tüm çocuklara belediyenin
önünde hediyeler dağıtırdık. Yaman Olgaç çok güzel Noel
Baba olur. Yaman Noel baba kılığına girer. Daha önce ben
ve Özgür (Özgür Aras) dükkan dükkan dolaşır, hediyeleri
toplardık. Saynur
hanımla birlikte o
kadar güzel çalışmalar yaptık ki,
ancak yaşayarak
anlayabilirsiniz.
Benim hayatımda
en önemli kısmı
ise bizler Bodrum’da dış ülke
çocuklarıyla
Çocuk Şenlikleri ve Çocuk Baloları'nı üç yıl yaptıktan
sonra, Ankara TBMM’si bu çalışmalara başladı. Bizden
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sonra yani. Saynur o nedenle hatırlanmayacak, unutulacak bir kadın değil. O kadar uzun süre gönül verdim ki
Saynur’un disiplinine, çalışmasına. Hâlâ o tempoyu, o
disiplinli çalışmayı arıyorum”.
Yıl 1988, ilk kez Bodrumlu ve Yunanlı çocuklar bir araya
gelerek, Bodrum’da 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı
karnavala çevirmişti. Saynur’un önderliğinde yapılan
şenlik yürüyüşünde Yunan ve Türk çocukları, kardeşliği,
sevgiyi vurgulayan pankartlar taşımış, büyüklere ders
vermeye çalışmıştı.
Saynur ise bütün bu organizasyonları tek başına
yapmıyordu. Bodrum’da yaşayan, her konuda Saynur’un
yanında olan mücadele arkadaşları, tüm organizasyonun
içindeydi. Türkiye’de çevre hareketi öncülerinden, eski
Yeşiller Partisi Genel Başkanı Bilge Contepe, o günleri
benimle paylaştığında söyledikleri çok ilginç gelmişti:
“Çocuk Şenlikleri çalışmasına Saynur ile birlikte
başlamıştık, Saynur kendisini çok öne çıkarttığı için çok
kızar, sinirlenirdim, ancak yapılan iş o kadar büyük ve
güzeldi ki kendimi bu işten ayrı tutamadım. Ama sonra
yapılan tüm şenliklerde Saynur’la sadece iş üzerinden
görüştüm, çok fazla iç içe olmadım, çünkü sevmezdim
onu.”
Saynur’un çocuklarla ilişkisi sadece 23 Nisanlarla, yıl
sonlarıyla sınırlı değildi. Devamlı çocukların tüm aktivitelerin içinde olması için çabalardı. Çocukların etkinliklere katılması için, okul müdürleriyle gidip görüşürdü.
Amaç, çocuklarımızın çevre ile ilgili kişiler olarak
yetişmelerini sağlamak ve gönüllü olma bilincini
aşılamaktı. Sağlık ve temizlik konularında resim, düz
yazı, şiir ve slogan yarışmaları düzenler, bunları sadece
okullarında değil, tüm ilçede açık hava sergilerinde
sergilerdi. Ağaç dikme kampanyalarını yine okullara
giderek, çocuklarla birlikte yapardı.
1989 yılında yapılan “Bodrumlu Gönüllüler Akdeniz
Çocuk Şenliği”, o yıla özgü olarak 19 Mayıs Gençlik ve
Spor Bayramı'nı içine alan tarihlerde yapıldı ve amblemi
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de güneşti. Saynur “güneş sadece dünyamızı değil,
çocukların yüreklerini de ısıtıyor, keşke bazı büyüklerin de
yüreklerini ısıtsa” diye düşünüyordu. Güneş ambleminin
barışı, sevgiyi ve kardeşliği simgelediğini, barışa uzanan
ellerin çocukların ellerinden geçtiğini söylüyordu. Hiç te
haksız değildi.
O yıl şenlik, Bodrum’a 20 Akdeniz ülkesinden ve
Türkiye’nin her yerinden ama daha çok çocuk
yuvalarından çocukların gelmesiyle bambaşka bir yapıya
kavuştu. Şenlik birçok mutlu olaya aracılık etti. Bunlardan bir tanesi, Akdeniz ülkelerinden gelen çocukların
beraberinde getirdiği çakıl taşları ile Bodrum Müzesi

önüne Saynur öncülüğünde yapmaya başladıkları
“Güneş yolu” ydu. Bir tanesi de çöp toplama seferinde
tanışmış, birbirlerine gönül vermiş çift olan Halikarnas
Balıkçısı’nın torunu Joanne Aliye Noonen ile Zafer
Olcay’ın şenlik haftasında evlenmeleri olmuştu.
1989 yılındaki Akdeniz Çocuk Şenliği'ne Saynur
tarafından eski TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
Genel Başkanı Ünal Erdoğan da davet edilmişti. Ünal
Erdoğan ile Saynur’un tanışıklığı termik santrallar mücadelesinde olmuştu. İlk defa Saynur’un eylemci
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tarafından öte bir yanını keşfetmiş olan Ünal bey,
şenlikte şahit olduklarını ve Saynur’un hastalıklarını,
acılarını nasıl hiçe sayarak mücadelesini her koşulda
sürdürdüğünü duygulu bir şekilde şöyle aktardı:
“Bir 19 Mayıs'ta Bodrum’da yapılan çocuk festivaline hem
ülkemizden hem en yakın Yunan adalarının üçünden,
galiba bütün küçük çocuklar toparlandı geldi.
Hayatımda yaşadığım binlerce olayın içinde en duygusal,
hâlâ da hiç aklımdan çıkmayan bir olaydır. Türkiye’nin
çocukları
bakım
evlerinden
toplanmıştı.
Hiç
unutamıyorum, o Erzurum’dan gelen çocukları, otobüs
garajında otobüse binmemek için ayaklarıma sarılmış
gitmek istemiyordu. Yani, o kadar güzel şey yapmışız ki.
Tabii organizasyon
çok güzeldi. O çocuklar için
gidemeyecekleri belki hayat boyu içeriye giremeyecekleri
yerlerde, sokaklara, duvarlara gayet özgürce resimlerini
yaptı. O politikacıların ve biz büyüklerin düşmanlık
aşılamaya çalıştırdığı çocukların Yunanlarla nasıl dost
olduğunu gördüm. Yedi-sekiz-on yaşında çocukların,
nasıl oynaştıklarını, nasıl yerlerde resimler yaptıklarını
gördüm. Çok çok güzel bir olaydı yaptığı.
Saynur hanım çevreyle ilgili ya da Türkiye’de bu konuda
yapılan gerek enerji, gerek diğer sorunlarla ilgili
yanlışlıklarda, üstüne mutlaka gidilmesi gereken olaylar
olarak ele aldı ve hiçbir şekilde hastayım demedi. O
sıralar Pazar günleri televizyonda bir program vardı.
Sabah 10.00'da başlar öğlene kadar devam eder giderdi.
Neşe Düzel ile Ahmet Altan’ın programı. Saynur hanım,
ben ve Noyan Özkan’ı programa davet ettiler. Bir gün
evvel 39 derece ateşle yatıyordu. Ertesi gün hiç üşenmeden
Noyan beyle geldiler, üçümüz beraber ve orada Saynur
hanımın dört buçuk saat ayakta gık demeden, hasta
olduğunu bildiğim için işaret ediyorum ‘dinlenmeniz
lazım’ diye ‘hayır’ diyor, programı ne bitirtti ne bir şey
yaptı ‘biz bu saatleri bir daha bulamayız’ dedi. Onun
verdiği mücadeleyi biliyorum, oradaki ayakta kalma
mücadelesini ve program bitti, biz kulise çıktığımızda
kucağımda baygınlık geçirdi. Öyle de bir insandı. “
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Bodrumlu Gönüllüler'in düzenlediği çocuk şenlikleri
yıllarca devam etti ve her yıl çocukların minicik yüreklerinde ayrı bir tad bıraktı.
Bodrumlular, 1994 yılının Ocak ayında bir haberle yerlerinden fırladı. Akdeniz ülkesi ile Türkiye'deki çocukların
minicik elleri ve ülkelerinden getirdikleri çakıl taşlarıyla
oluşturulan “Güneş Yolu”, 1989 yılında baltalara teslim
edilerek kırılmıştı. Küçücük taşların bir araya getirilerek
iki ayda tamamlanan Güneş yolu, minik gönüllülere ve
Saynur’a haber dahi verilmeden, Halikarnas Balıkçı’sının
büstünün konulacağı gerekçesi ile yıkılmıştı. Güneş yolu
yapılırken Bodrum Kaymakamı, Bodrum Müzesi
Müdürü Oğuz Alpözen ve tüm ilgili daire amirlerinin
oluru ile yer tespiti yapılmıştı.
1989 yılının minik gönüllülerinden ama 1994 yılının
gençlerinden olan Özgür Aras, Gülşah Özkeskin, Payem
Önüt ve Evrim Özkeskin gazetelere gönderdikleri
açıklamalarla, olayı kınayarak içlerindeki acılarını
satırlara şu şekilde
geçirdi:
“Sevgimizin,
barışımızın
simgesi, göz nurumuz,
emeğimiz,
d o s t l u ğ u mu z u n
sesi
'Bodrumlu
Gönüllüler
Akdeniz Çocukları
Güneş
Yolu'nu
p a r ç a l a m ı ş l a r.
Fakat
farkında
olmadan
Yunanistan, K.K.T.C.,
İtalya, Almanya,
Muğla
Çocuk
Esirgeme Kurumu,
Bodrum’da o dö68

nemin çocukları, şimdinin gençlerinin o dost yüreklerini
de yok ettiler. Güneş Yolunu parçalamakla dünya
çocuklarının birliğini de yok ettiler. Güneş yolu ile birleşen
duyguları, kardeşlikleri hiç hissedememişler. Biz
yurtdışındaki kardeşlerimize ne diyeceğiz şimdi. Emeklerinin yıkılmış olduğunun utancını nasıl yaşayacağız?
Hiç düşündüler mi? Bu utancı yaşamamak için bize
başka yer göstermenizi rica ediyoruz… Saynur
Gelendost’un bizlerle aynı motiﬁ işlemesini istiyoruz.”
Gerek gençlerin bu açıklaması, gerekse Saynur’un tüm
mücadelesi sonuç vermedi. Saynur yapıyor, ya devlet ya
da yerel yönetimler yıkıyordu.
Umuyorum bu kitabı okuyan gençlik ve çocuklar, bunları
hesaplarını kimlerden soracaklarını bilecektir. Biz
büyüklerden ve tabii “Baltalı insanlar” ünvanlarını
taşıyanlardan.
Saynur’un çocuklarla ve gençlerle ilişkisi, onları hayata
hazırlaması, çevre bilincinin dışında olan bir çalışmaydı.
Gençlerle, çocuklarla herhangi bir çalışmada sadece
yapılanla ilgili değildi anlattıkları, hayata dair yapılması
gerekenlerdi. Bu durumu en güzel ama en ağır şekilde
yaşayanlardan biri de Özgür Aras'tı. Bugün Türkiye’de bir
Özgür Aras markası var ise dokuz yaşında Saynur’la
yollarının kesişmesinin büyük rolü vardır. Özgür’ün
dokuz yaşından Saynur ölene kadar onun üzerinde
yarattığı disiplini, düzeni ve mücadeleci ruhunu nasıl
taşıdığını birlikte okuyalım:
“Bundan seneler önce ben dokuz yaşımdayken, Saynur’u
Bodrum’da tanıdım. Tanışmamda şöyle oldu: Biz
Ankara’da yaşıyorduk, babam Bodrum’daki işleri ile ilgili
Bodrum’a yerleşti. Bodrum’dan bir gazetenin işlerini aldı.
Bodrum Ekspres gazetesi. Ankara’dan Bodrum’a gelip
gidiyordu, ben de çok ufağım. O sıralarda Bodrum’a
yerleşmek için biz de hazırlık yapıyorduk. Böyle zamanlardan bir gece TV'de küçük sarışın bir kadın gördüm,
babam 'bu kadın bizim gazetede yazar' diyerek,
Saynur'un yaptıklarını anlattı. Benim o dönem sarışın
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kadınlara ekranda bir sempatim vardı. Sevim Tuna
ekrana çıktığında ben ekrana kilitlenirmişim. Babam
bunları anlatırken beynime onun karelerini çizmişim,
duruşu, anlatışı, saçı. Ben sadece ana haberdeki kısmı ile
Saynur'un çevre için Bodrum’da yaptıklarını ve
Bodrum’da herkesin ondan korktuğunu biliyorum.
Aradan aylar geçti, Bodrum’da sokakta yürüyorum,
belediyenin önünde elinde pazar arabası ile bir kadın
sokakta yürüyor, benim gözümde ﬂash backler canlandı,

çat çat çat dönmeye başladı. Bir baktım Saynur. Ben o
zamanlarda bilmiş bir çocuktum. O her zamanki
bilmişliğimle elime belime koyarak 'merhaba Saynur'
dedim. Kadın bana dönüp bakınca 'merhaba Saynur
teyze' dedim. O anladı ki bende bir tuhaﬂık var, ona
yapışınca bırakmayacağım, 'ben sizi tanıyorum,
Cehdi’nin oğluyum' diye açıklama gereği duydum.
'Babam sizi TV'de gösterdi, ben sizin çalışmalarınızı
biliyorum ve yer almak istiyorum bu çalışmalarda’
dedim. O da ‘tamam yarın sabah biz belediyede zabıtanın
önündeyiz. Oraya gel’ dedi.
Ben de ertesi günü sabahın köründe dediği yere gittim.
Gittim bir baktım ki ben küçücük çocuk, etrafımdaki
herkes 35 yaşın üzerinde. Ben her zamanki bilmişliğimle
70

onları da avucumun içine aldım. Derneğe gelir sağlamak
için bir şeyler yapmayı konuşuyorlardı. Dernek için
tişörtler basılmış, onların satılması gerekiyor. İlk organizasyonda 'Akdeniz Çocuk Şenliği' organizasyonu.
Bir sürü çocuk olacak, Yunanistan’dan da çocuklar
gelecek ve bir sürü tişört basılmış. Halikarnas’ın
sponsorluğu ile. Onların satılması gerek. 'ben bunları
satarım' dedim. Ben onları sokaklarda hey hey diye
satılacak sanıyordum. Devlet teyzenin oﬁsine gittim.
Devlet teyze Saynur’un en yakın arakadaşlarından
biriydi. Şimdi o da vefat etti. O zamanlar hepsi benim için
teyze idi. Bu büyük büyük kadınlar benim için 15 gün
teyze, sonra abla ve daha sonrada Devlet, Saynur şeklinde
hitaplar oluyordu. Sonrasında ben en iyi arkadaşları
olduğum için dostluğa dönüştü.
Bana 'sat' deyince, aldığım bütün tişörtlerin hepsini
Bodrum’un ortasında kurduğum standta sattım.
Tişörtlerin içinde Bodrumlu Gönüllüler'in tişörtü de
olduğu için herkes Saynur’dan korktuğundan ses
çıkarmadan alıyordu. Bodrum’da kalenin altındaki
Denizciler Kahvesi'nin orada hepsini sattım ve elimde bir
sürü parayla Saynur’un yanına gittim. Onlar
sanıyorlarmış ki ben sadece tanıdıklarıma satacağım.
Saynur ‘tişörtler ne oldu’ diye sorunca ‘ben hepsini sattım’
dedim. Saynur hayatının şokunu yaşadı. 60 adet tişörttü.
Dört gün sonra yine bir organizasyon var yat limanında
ve birşey satılması gerek, o görev de bana verildi. Ben
bütün edepsizliğimle o tişörtleri de sattım. 'Bu çocukta iş
var' dediler sanırım.
Çocuk şenliği başladı, ilk yapılacak şey kalenin önüne
güneş yolu yapılacak ve Saynur çakıl taşları istiyor, siyah
ve yuvarlak taşlar olacak, yanımdaki herkes 'bunu mu
istedin?' diye kadını çıldırttı. Kadın çakıl taşlarıyla
bozmuş kendini. 'Ben sana yardım edeyim mi?' dedim
'hemen gel' dedi. Ben yine tık tık tık istediği taşları
buldum. Ben taşçı başı oldum zaten. O güneş yolu bitene
kadar Saynur kimseyi yanına yaklaştırmadı. Bu çalışma
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bizim kaynaşmamızın ve birbirimizin
girişimizin en önemli kısmıydı.

hayatına

Daha sonra çocuklarla röportajlar yapılması gerekiyordu. Saynur bütün ropörtajları bana yaptırıyordu. Ben
her zamanki bilmiş tavırlarımla bir kaşım havada, elim
belimbe vıvı vıdı konuşuyordum. 'Dünya barışı',
'kalplerimiz bir' gibi sloganlar yaratıyordum. Büyük ﬁnal
gecesi konuşmalar yapılacak, 'açış konuşmasını sen
yapacaksın' dedi. 'Kalbimiz küçük ama yüreklerimiz
büyük, biz barış istiyoruz, hepimiz kardeşiz v.s' diye bir
konuşma yaptım. Konuşmadan sonra çocukları
eğlendirecek bir şeyler yapılması gerekiyordu. Herkes bir
şeyler yapıyor, Halikarnas‘ın da kostümlü elemanları var.
Ben de araya robot kıyafeti giyerek kaynaştım.
Saynur’la bu olay sonrası hep görüşüyordum. Okul açıldı,
ben okula başladım. O sıralarda orta okula başlamıştım.
Benim o dönemden başlayarak, Saynur idolüm oldu. O
şarkıcı, türkücü, televizyoncu, yazar değildi ama yıllar
boyu giden bir Saynur duruşum vardı. Fotoğrafını ilk
TV'de gördüğümde çekmişim. Kalemi tutuşum,
konuşuşum, tavrım, hareketlerim, telefonu açtığımda
'alo' deyişim hep Saynur’du. Ben bu olayı yıllar sonra
psijkoloğum
ile
konuşurken
çözdüm.
Benim
arkadaşlarım kahveye gider, sigara, içki içerlerdi, okey
oynarlardı ama ben hayır Saynur gibi yaşamaya
başlamıştım. Yememe, içmeme, uyumama
dikkat
ederdim. Düzenli bir hayat, kısaca Saynur gibi yani.
Benim hayatımda yarattığım Özgür Aras markası, ona
dokuz yaşımda verdiğim selamla başlamıştı. Onlar Can
Baba da dahil, beni çocukları gibi benimseyip ele aldı.
Can Baba konuşmamla ilgilendi. Popüler argo sözleri
kullanırdım , onlar da hep kaşını kaldırırdı, yazı
yazmamı çok teşvik etti. Kendi kendime hep yazılar
yazardım ve onları gazeteye taşıdılar. Bodrum Expres
gazetesinin köşe yazarı oldum, düşünebiliyor musunuz?
Benim yaşımda bir çocuk köşe yazıyordu. Her şeyi
yazıyordum, gazeteye vermeden önce Saynur onları
düzeltiyordu.
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Unutamadığım bir anım, Saynur iş yaparken bana da
'bunları yaz' deyip, A4 kağıdını verirdi. Hiç üşenmezdi.
Kadındaki deliliğe bak, bana yazdırırdı. Ben yazıyı
kağıdın dibinden başlayarak ne söylerse yazardım işte,
sonra döner 'oldu mu' diye sorardı. Ben de 'oldu'
dediğimde, 'olmadı' diye cevaplardı. Yırtıp 'baştan yaz'
derdi. Desene 'iki yanda boşluk bırak” diye, yok demezdi.
'Yazıyı yaz' diyor, haydi baştan, desene 'iki parmak üstten,
iki parmak yanlardan boşluk bırak' diye, 'yaz' diyor,
yazıyorum, sonra cart curt yırtıyor bütün yazdığım
yazıları. Düzgün yazı yazma sistemini ondan öğrendim
ve sonra bu üniversite hayatımda hep yazıdan 10
almama neden oldu.
Bir gün bilmem ne cami önünde buluşacağız, başka
birine telefonda anlatıyorum ve Saynur’un yanındayım,
karşımdakine 'Saynur’la biz yarın bilmem ne camiinin
yanında buluşacağız' der demez ağzıma bir tokat geldi ne
olduğunu şaşırdım. 'Ne oluyor' dedim. 'Söyle bakayım,
“Teşvikiye camisi, Tepecik mevkisi değil, Teşvikiye camii,
Tepecik mevkii denir” demez mi? Ondan sonra bana
kimse bu sözleri söyletemedi.
Sonra bir gün bir bakana dosya yollanacak, yapılan dosyalar zımbalanıyor ancak bir süre sonra zımba teli bitince
evraklar iğneleniyor, bana veriyor ben iğneliyorum,
düzgün iğneliyorum. Sonra iğne elime battı ve 'elim
kanadı bak' dedim. 'Bu iğne senin eline batıyorsa,
bakanın da eline batabilir" iğneyi eline aldı, iki kez
kağıtlardan geçirerek ucunu 2. veya 3. kağıdın altında
kalacak şekilde yerleştirdi. Hayatımda gördüğüm en
tuhaf şeydi ama birgün karşıma çıkacağını hiç
sanmazdım. Her gördüğümü de beynime atıyordum.
Ben üniversitede büro yönetimi ve sekreterlik okudum.
Ben bunları yaparken Özgür Aras markası yaratacağımı
da bilmiyordum. Hep çevre ile ilgili bir şey olacağımı
düşünüyorum. Ondan sonra da Çevre Bakanı'na ya da
devlet bakanlarından birine, özel kalem müdürü
olacağımı sanıyordum. O nedenle kendine uygun branş
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bulduğumu düşünüyorum. Çünkü o dönem bakanlar,
Turgut Özal, Süleyman Demirel arkadaşım. Nedeni de
çevre ile ilgili kapılarını o kadar çok arşınladım ki hepsi
ile arkadaş oldum tabii. Ben 'okul biter bitmez özel kalem
müdürü olurum' diyordum.
Okulda bir kompozisyon hazırlıyorum ve o dersin içinde
dosyalama da var. Ben Saynur’dan öğrendiğim gibi öyle
bir dosya hazırladım ki en önemlisi de iğneleme işiymiş.
Saynur'dan öğrendiğim gibi yaptım, tam puan aldım.
Bütün sınıf ortalama puanlar almıştı. Bütün ﬂaşlar
kafamda o gün patladı. Bugünkü düzenim, arşivlemem,
dokuz yaşından 30 yaşıma kadar Bodrum’da Saynur’a
selam verdiğim günden bugüne kadar her şeyi size kayıtlı,
belgeli muntazam yazılı gösterebilirim. Kendime
baktığımda görüyorum ki her şey not alınmış, gazete
küpürlerini, mektupları en önemlisi gelen yazışma
mektuplarını saklamışım. Evimi değiştirirken bir baktım,
o kadar düzgün arşivlemiştim ki, hepsi Saynur’dan
kalma alışkanlıklardı. Saynur da öyleydi, karışıklıkta
bile her istediğini bulabilirdi.
Sonrasında ben 'Bodrumlu Çocuk Gönüllüleri'ni
kurdum. Çünkü onlar çok büyüktü, ben yalnız
kalıyordum 12-13 yaşına geldiğimde, okuldaki
arkadaşlarım bana tad vermiyordu. Bu arada çocuk
tiyatrosu kurduk, ben de oynadım, radyo programları
yaptık. Muğla’ya geldik. İHD bana ödül verdi, gazetelerde
çok yer aldık, çocuklarla birlikte. Ege dergisi vardı, onlar
bana ödüller verdi. Ankara’ya gidince bocalayacağım
sandım. Saynur orada da devreye girdi. Saynur telefonla
işleri bana söylüyordu. Zamanın Devlet Bakanı Erman
Şahin’e söyleyeceklerini bana söyleyerek yazdırıyordu,
ben de bakana gidip anlatıyordum. Düşünsene bir bakan
ve 14 yaşında bir çocuk. Bodrum’dayken rahmetli Milli
Eğitim Bakanı Avni Akyol çok büyük ödüller vermişti.
Mesela Avni Akyol’u tanıyorum, öyle gidiyorum. Sonra
ben oradaki çocuklarla Ankaralı Gönüllüleri kurdum.
Yine Akdeniz’de Ankara-Bodrum- Atina barış yolculuğu
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yapılacak. Ankarada’ki sosyal hayatımın başlangıç
noktası oldu, bütün bakanlar, başbakanlar ziyaret ediliyor, bütün bu işler benim üzerimden geçiyordu. Önce ben
gerekli yerlere gidip, anlatıyorum. Sonra Cenk Sezgin
geliyor, onunla birlikte gidiyorduk.11 Bazen beş-altı saat
Bakanlar Kurulu'nun kapısında bekliyordum. O arada
bütün özel kalem müdürleri benim arkadaşım olmuştu.
Zaten özel kalem müdürü olma isteğim oradan
başlamıştı.
O zamanlar aklımda şarkıcılar, organizasyon falan
yoktu. Sonra lise yaşantım başladı. Benim Ankara’da
yaptıklarım ses getiriyor. gündüz programları, akşam
programlarına, tv programlarına konuk olmaya başlıyordum. Ankara'da bu çalışmalarımla dikkat çekmeye
başlamıştım. Okulda da başarılı çocuğum, teşekkür
alıyorum. Sonra Ankara- Bodrum- Atina Barış Yolculuğu
yaptık. Bu arada İstanbul’a gidip geliyorum. Annemle ve
Cenk ile İstanbul’daki işleri takip etmek ve sponsorluk
için geziyorduk. Bu sayede tanıdık çevrem genişledi.
Sonra Gökova'da eylem dönemi başladı. Saynur’la en özel
anlarımızı paylaştığımız dönemdi. Ankara’da yaşıyorum
ve greve oradan geldim. Bodrum’da Saynur’la buluştuk.
Gaye’lerle falan da sonra Gökova’da buluştuk. Onlar için
eziyet olan benim için hiç unutamayacağım dönem, o
zamanlar başladı. Her şeyi ondan öğrendim.
Yalnız en çok çakıl taşı toplamayı özledim ama benden
sonra en son çakıl taşı gazisi olan Serhat Gelendost'tu.
Çocuk bir sürü çakıl taşı topluyor eve getiriyor ama
Saynur hiçbirini beğenmiyor, 'git bana siyah getir, bunlar
gri' diyordu. Siyah getiriyor bu seferde şeklini
beğenmiyordu.
Kısaca onu çok özlüyorum işte.”
Saynur’un çocuklar için en büyük hayali “Bodrum Dünya
Çocukları Eko Kültür Köyü”ydü. Köyün yapılacağı yere
11

Cenk Sezgin, Saynur Gelendost ve arkadaşlarının yapmış olduğu Bodrum-Atina Barış
Yolculuğu Türk-Yunan dostluk çalışmaları bölümünde anlatılmaktadır..
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kadar projesini de bırakıp gitti. 500 çocuk için barınma,
eğitim, kültür ve spor olanaklarının sunulacağı, 20 engelli
çocuğu da barındıracağı kültür köyü için Saynur ilke ve
amaçları için şunları yazmış:
"İLKE: Dünyamızdaki çevre sorunları hızla çoğalarak,
tehlikeli boyutlara varmış ve geleceği tehdit eder duruma
gelmiştir. Biz (çevre)’yi insanın, doğanın, diğer canlıların
ve geleceğin yaşama hakkı olarak değerlendiriyor çevre
sorunlarını da tüm bu haklara saldırı olarak görüyoruz.
Barış-Kültür- Ekoloji. Bu üç öğe, bize göre ayrılmaz bir
bütündür. Her sorunun çözümünde olduğu gibi, çevre
sorunlarının da, barış içinde çözümlenebileceğine ve bu
yolda yürürken kültürel kalkınmanın önemine
inanıyoruz. Bu ilkeler doğrultusunda, körpe beyinlere
ekilecek tohumların yeşermesi gelecek için umut
olacaktır.
AMAÇ: Öncelikle Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme
Kurumu (SHÇEK) yuvalarındaki çocuklarımız ve diğer
ülkelerin kimsesiz çocukları için, ikincil olarak Türk ve
diğer ülkelerin paralı çocukları için bir tatil köyü/yaz
okulu kurmak. Çocuklara eko yaşam felsefesini aşılamak,
eğitmek, eğlendirmek, dinlendirmek, yöreyi tanımalarını
ve farklı kültürlerin karşılaşmasını sağlamak, dünya
çocukları arasında kardeşlik ve kaynaşma ortamı yaratmak.
Çocukları yakın ve uzak çevresine duyarlı birer dünya
vatandaşı ve edilgen, alıcı değil etken kişiler olarak
yetiştirmek."
Saynur, hazırladığı proje için de yer olarak Bodrum
Türkbükü’ndeki Badem adasını göstermiş.
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TÜRKİYE- YUNANİSTAN DOSTLUK ÇALIŞMALARI
"Ege denizinin iki yakasında iki dost. Bir Eylül şafağında
biri Bodrum'dan diğeri Kos'tan (Istanköy) açılmışlar
küçük tekneleriyle enginlere ve maviliğin ortasında
kesişmiş yolları. İşte o gün ﬁlizlenmiş dostlukları,
allanmış, çiçeğe durmuş. Hep aynı coşkuyla sürmüş
yüreklerinde. Bilinen ayrılığı sorarlarmış sohbetlerinde,
çünkü onlar dostluklarını sıcacık duygularıyla
yaşarlarmış özgürce. Denizde buluşup, azıklarını,
rızklarını, dertlerini ve sevinçlerini paylaşmışlar. Aynı
dalgalarla omuz omuza yıllarca yaşamışlar. Ali'nin kız
kardeşi Âşâ ve Aleko'nun erkek kardeşi Nikola'dan başka
hiç kimseleri yokmuş onların. Küçük Âşâ ve Nikola şafak
vakti ağabeylerini enginin maviliğine uğurlar, 'rastgele'
derlermiş, yürekleri sıkışarak. O yürekler onlar gelince
sevinçle şenlenirmiş. Bir gün gene Ali ile Aleko rızklarını
toplamak için açılmışlar mavilere. Kardeşlerinin gözleri
ise takılı kalmış denize, çünkü korkunç bir fırtına
patlamış Ege'nin maviliğinde.
Ali ile Aleko köhnemiş tekneleriyle aynı dümende
saatlerce
azgın
dalgalarla
savaşmışlar.
Tüm
düşmanlıkları yüreklerinin sevgisiyle eriten Ali ile
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Aleko'nun gücü yetmemiş doğaya. Tekneleri dalgaların
arasında kaybolurken, dümende kenetlenmiş elleri ile
yine birlikte sonsuz yolculuklarına çıkmışlar. Âşâ ile
Nikola ağabeylerinin acıları ve sevgi dolu anılarıyla
büyümüş ve evlenmişler. Onlara 'Barış Yolcuları' ismini
vermiş insanlar ve hep öyle anılmışlar. Şimdi onların
oğulları Ali ile Aleko aynı teknede, aynı dümeni
paylaşarak, Ege'nin dalgalarında kardeş sevgisiyle
bütünleşerek yaşam savaşı veriyorlar."
Dünyadaki tüm insanların barış içinde yaşaması
gerektiğine inanan Saynur, sanatçı kişiliğinin verdiği
duygularla 1992 yılında "Ali ile Aleko" rölyeﬁni yapar ve
sonra da yukarıdaki özetini sunduğum öykü kitabını
yazar. Daha sonra da Turizm Bakanlığı'nın izni ile dönemin Devlet Bakanı İbrahim Tez ile birlikte "Barış
Yolcuları" adını verdiği yolculuğu tekne ile denizden
yaparak, Atina'da Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve
Devlet Bakanı Vironus Polidoras'a rölyeﬁ sunar. TürkYunan dostluğuna yapılan bu katkı, TRT tarafından
belgesel haline getirilip, yabancı kanallara da verilmişti
Barış Yolcuları'na tekne yanında jetski ile Cenk Sezgin de
katılır. Aslında yolculuk Ankara ve Atina'yı birbirine
bağlamak için Sakarya nehrinden başlatılmak istenir
ama sonra Yunan dostlarını incitmemek adına
Sakarya'nın Karasu ilçesinden başlatılmaya karar verilir.
Barış Yolcuları Projesi ﬁkri ise Cenk Sezgin'den çıkmıştır.
Çünkü bir yıl önce Arif Yılmaz ile İstanbul'dan jetsiki ile
yola çıktıklarında, bir Yunan turist otobüsü molotof
kokteyli atılarak yakılmıştır. Yola çıktıklarının ertesi günü
Cenk, bu olayı gazetelerden öğrenir. Yolculuğu yapmaya
nasıl karar verdiklerini Cenk Sezgin, şöyle anlatıyor:
"İstanbul'dan Bodrum'a gelene kadar üç gün boyunca
Yunan ve Türk karasuları arasında yolculuk ettik.
Sağıma bakıyorum Yunanistan, soluma bakıyorum
Türkiye. İki gün önce yaşanan rezil olayın ezikliğini, iki
tarafa da baktıkça içimde hissediyorum. Barış
yolculuğunu yapmaya karar verdiğimizi, yine bir çöp
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yolculuğu sırasında Saynur ablaya açtım. Çöp turundan
dönüşte konuşmaya karar verdik. Tur dönüşünün ertesi
günü teknede buluştuk. Ben projeyi kafamdaki şekliyle
anlattım. O da 'Adnan Kahveci'ye gidelim' dedi.
Kahveci'yi gazetelerde falan okumuştum ama bu iki
insanın böyle bir olayda yan yana geleceği hiç aklıma
gelmemişti. Daha önceden çöp teknesi yapımında
rahmetli Kahveci'nin büyük katkıları olmuştu. Bir an için
piyango çıkmış gibi oldu. Böyle bir teklif gelince, doğal
olarak kendimizi Ankara'da bulduk."
Yolculuk öncesi Saynur ile Arif Yılmaz, Bodrum'dan
Murat 124 Serçe model araba kiralayarak Ankara'ya
doğru yola çıkar. Ankara'da yolculuk öncesi, birkaç
bakanla randevular alınmıştır. Arif Yılmaz, yolculuk
sırasında, başlarından geçenleri şöyle anlattı:
"Cenk ve benim Saynur abla ile diğerlerine nazaran daha
enteresan bir ilişkimiz vardı. Kendisiyle çok didişirdik.
Örneğin biz Saynur ablanın üzerine çok giderdik. Herkes
kolay kolay üzerine gidemez, bakanın odasına girse,
karşısındaki tedirgin olurdu. Öyle bir dominant tarafı
vardı.
Bir sene önce İstanbul'dan iki kişi bir jetsiki ile yola çıkıp
Bodrum'a ulaşmış ve Türkiye rekoru kırmıştık. Cenk'le
birlikte hiçbir koruma önlemi almadan yola
koyulmuştuk. Bizim için bayağı ızdıraplı bir yolculuk
olmuştu. Saynur ablanın da Yunanistan ile ilişkileri o
yıllarda bayağı iyiydi. O yüzden iki başkenti birbirine su
üzerinden bağlayacak böyle bir organizasyon yapmaya
karar verdik. Tabii önce Ankara'ya gidip bakanlarla
görüşme yapılacaktı. Cenk önceden Ankara'ya gitmişti.
Bizim Saynur abla ile yolculuğumuz maceralı başladı.
Yolun yarısına kadar herhangi bir sorun yaşamadık.
Daha sonra biz kendi aramızda problem yaşamaya
başladık. Saynur abla süratten nefret ederdi ama
hayatında 'ne olur gaza bas' diye yalvardığı tek kişi de ben
oldum.
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O zaman Denizli'nin içerisinden geçen yol çok güzeldi.
Böyle otoban gibi yapılmıştı. Akşama da bakanla yemek
var ve ona yetişeceğiz. Denizli'ye geldik ve şehir içi geçiş
noktasına radar koymuşlar ama yol o kadar güzel ki
normal gidiyorsun. Yavaşlayıp sürati saatte 70 kilometreye düşürdüm. Yalnız meskun mahal sayıldığı için
50 kilometre süratle gitmemiz gerekiyordu. Traﬁk polisi
çevirdi ve pat diye cezayı yedik. Ben de saf bir şekilde
dönüp 'Saynur abla, sonuçta göreve gidiyoruz. Bodrumlu
Gönüllüler Derneği'nden cezayı karşılarsınız' dedim.
Bana dönüp, 'aa ne demek, o senin sürücü hatan' demez
mi, ben de 'abla sonuçta 120 ile gitmiyoruz. Gözünü
seveyim, sadece şehir içi olduğundan bu cezayı yedik'
dedim. 'Yok katiyetle olmaz senin hatan, sen cezanı çekersin' dedi.
Benim de inadım tuttu, ondan sonra Denizli ile Polatlı
arasında Saynur abla pes edene kadar 40 kilometre
süratle gitmeye başladım. Polatlı'da pes etti, 'Arif bassana,
yemeğe yetişeceğiz' diye yalvarmaya başladı. Ben de hiç
aldırış etmiyorum. 'Bak orada ağaç var. Hayvan çıkabilir'
diyorum. Tabii Ankara'ya vardık, Saynur abla’nın sinirleri tepesinde. Neyse orada yemekte biraz yumuşadı."
Daha sonra da Murat Karayalçın'nın seçim otobüsü ile
gazetecilerle birlikte Karasu'ya yola koyulur. Yalnız yolda
Bolu'da mola verdiklerinde Saynur, bu kez Cenk ile
kapışır. Ankara-Karasu yolculuğunda yaşananları, Cenk
Sezgin şöyle anlattı:
"Ankara'dan bakanlıktan Yunan bakana götürmek üzere
Saynur abladan hediyeyi aldım. Ankara'daki merasimden
sonra seyir halinde olacağız. Projemize göre önce Sakarya
nehri geçilecekti. Yani, Ankara'dan Atina'ya hep su üzerinde gidilecekti ama Yunanlar'da kötü çağrışım
yapmasın düşüncesi ile iptal ettik. Yolculuğumuzu
Karasu'dan başlatma kararı aldık. Ankara'daki törenin
ardından Karasu'ya intikalimiz de Murat Karayalçın'ın
seçim otobüsüyle oldu. Biz otobüsün içinde 20 tane basın
mensubu ile beraber yola çıktık. Bu arada Bolu'da bir
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mola verdik ama tansiyonlar gergin. Dokuz aydır
uğraşıyoruz, artık sonuna gelmişiz, birkaç saat sonra
ayağımız suya değecek, yapılan işin stresi de var
muhtemelen, molada gazeteciler aşağı inince tam
hatırlayamadığım bir nedenden program üzerine
tartışmaya başladık. Gazeteciler çay molasındayken biz
kapıları kapattık. Yanımızda Arif de var. Tarih 20 Haziran olmasına rağmen Bolu'da hava oldukça soğuk.
Saynur abla ile birbirimize ağzımıza, aklımıza ne geldiyse
saydık, sövdük. Mola bitti, gazeteciler otobüse binmek
istiyor. Arif de 'arkadaşlar bir çay daha için lütfen' diye
gazetecileri bir kez püskürttü. Gazeteciler 10 dakika sonra
yine geldi, durum aynı. Tartışmamız 45 dakika böyle
sürdü. Bir birimize o kadar kızdık ki daha sonra ben
otobüsün arkasına oturdum, 'buradan kalkıpta bu işi
yapanın ben bilmem nesini ...." diye küfrettim, o da ön
tarafta ağlamaya başladı. O ağlayınca biraz etkilendim
ama o kadar kızgındım ki sonunda Arif'in arabuluculuğu
ile yanına gittim, öpüştük ve barıştık."
Daha sonra, sulh içinde Karasu'ya varılır. Karasu
Kaymakamı,
Belediye Başkanı ve
ilçenin ileri gelenleri, dere kenarında
sofra kurar. Arif
Yılmaz
Karasu'da
yaşadıkları
ilginç
bir olayı da şöyle
anlatıyor:
"Bizi Karasu'da çok güzel karşıladılar. Çünkü daha jetskinin şeytan aracı olup olmadığını millete anlattığımız
1990'lı yılların başındaydık. Karasu gibi bir yere gelmişiz
ve ertesi gün maraton koşacağız. Sonra bizi alıp dere
kenarına götürdüler. Orada barbunları almışlar,
tereyağda kızartıyorlar. Sofralar kurulmuş, oturduk. Biz
genç gazetcilerle oturduk, tabii Saynur abla protokol
takıldığı için Karasu'nun ileri gelenleri ile aynı masada
oturdu. Rakılar açıldı, barbunlar geldi. Saynur abla tabii
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entellektüel yanı kuvvetli ve sohbeti de hoş, masadakileri
esir aldı. Biz de gazetecilerle birlikteyiz. Biz de hiç o masa
ile muhattap olmuyoruz. Saat gece yarısı 12:00 olunca,
biz 'yarın erken kalkacağız' diye ayrıldık, Saynur ablaya
da kalkması için işaret ettik ama oralı olmadı. Tabii
bütün ilgi üzerinde ve kopamıyor. Biz kalktık. O geceyi
geçirmek için bizi bungalovlardan oluşan bir kampta
misaﬁr ettiler. Biz geldik, tabii uyuyamadık, bu kez
oturup gazetecilerle okey oynamaya başladık. Tam okey
oynarken bir ses, Saynur abla bağırıyor, 'Arif, Cenk yetişin
adamlar benim yüzümden birbirini öldürecek' diye...
Hemen Cenk'le birlikte okey masasından kalkıp koştuk.
Bir makam arabasının etrafından adamın birinin elinde
bıçak, ikisi dört dönüyor. Neyse müdahale ettik, Saynur
ablayı odaya aldık.
Olay da şuydu: Allah'ın Karasu'sunda millet oturup
içecek, böyle hoş sohbet, bir de güzel bir kadın yüzü
görmemiş. Adamların hepsi aşık olmuş Saynur ablaya.
Kaymakam makam şoförü ile birlikte makam arabasını
tahsis etmiş. Götürürken Turizm Müdürü de bırakmıyor.
Adamlar yolda birbirini ekarte etmeye çalışırken bir
birinin kafasına vuruyor. Arkasından da kampa
gelmişler, paylaşamıyorlar. Sonra olayı Saynur ablaya
sorduk, 'yolda birbirine yontmaya başladı bunlar. İkisi de
birbirinden kurtulmaya çalışıyor. Beni yalnız başına otele
bırakacaklar, artık amaçları neyse' diye bir yandan da
kahkaha atmaya başladı. Tabii biz bu olayı dilimize
doladık. 'Saynur abla bak biz seni Karasu'da
kurtarmasaydık, adamlar seni dağa kaldıracaktı. Bunu
şimdi Can Babaya anlatmazmıyız' diye dalga geçiyorduk.
Saynur abla da 'demeyin öyle' diye feryat ﬁgan ediyor. Bu
olayı yıllarca tehdit unsuru olarak Saynur ablaya karşı
kullandık ama ne ben ne de Cenk, Can Babaya bu konuda
tek bir laf etmedik. Ne zaman bir şey olsa, 'Saynur abla,
bak ayağın denk al. Karasu'da bizim sayemizde kurtuldun' diye epey dalga geçmiştik."
Ertesi gün yola konulur. Jetsikilerden birine Çanakkale'de
Sahil Güvenlik'in teknesi çarpar ve bir aparatını dağıtır.
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Cenk, yola tek jetsiki olarak devam eder. Saynur, Arif,
Bodrum'dan kaptan Cüneyt Karaloğlu, kaptan Galip İsen,
gazeteciler tekne ile yola koyulur. Yolda Patmos ve
Mikanos adaları arasında müthiş bir fırtınaya
yakalanırlar. Yolculuk boyunca yaşananları gazeteci
Olcay Akdeniz, şöyle anlattı:
Ben tekneye Çanakkale'de dahil olmuştum. O sırada
Saynur abla müthiş böbrek sancıları çekiyor. İğne olmaktan korktuğu için de ampulleri kırıp içiyor. Sancılar
içinde kıvrana kıvrana yolculuk ediyoruz. 'Abla istersen
dönelim ya da istersen sen gitme' diyorum, 'nasıl gitmem,
gitmem lazım. Bu işi üstlendim. Üstlendiğim işi de
yapmam lazım' diyor. O durumda Patnos'a geldik.
Patnos'tan hareket ettik, olağanüstü bir fırtınaya
yakalandık. Teknede de Galip ve Cüneyt kaptanlar var.
Galip kaptanın bir gözü seçmiyor, diğerini de korsan gözü
gibi kısıyor. Başında kırmızı bir mendil, göbeği de
fırlamış, sanki korsan ﬁlmlerinden fırlamış bir tip. O
arada bizim telsiz bozuldu. Pusulamız da doğru dürüst
çalışmıyor, sıkıntı çıktı. Fırtına kopunca dışarıdayım ve
teknenin kıçına gittim. Bir kez yediklerimi çıkardım ve
rahatladım. Diğer gazeteci arkadaşlar da kamarada.
Onları da 'kıç daha az sallanıyor' diye arkaya çağırdım.
Hepimiz battaniyeleri aldık kıça gittik, sıralandık. Tekne
böyle aşağıya doğru inerken burnunu görüyoruz. Yani, 70
derecelik açı ile böyle sulara girip çıkıyor. O sırada
kaptanlar takışmaya başladı. Birisi 'oradan gideceğiz'
diyor, diğeri karşı çıkıyor. Müthiş bir kavgaya tutuştular.
El yordamı ile giderken nasıl olduysa bir telsiz bağlantısı
kuruldu ve doğru yolda olduğumuzu öğrendik. Mikonos'a
girdik ve bir oh çektik. Ertesi gün sabah Cüneyt kaptan ile
konuştum. Bana 'tekne heran dağılabilirdi, siz farkında
değilsiniz. bu tekneler iç denizler için yapılmış, kıyı
tekneleri. Açık denize gelmez bunlar' dedi. Fırtına devam
edince Mikonos'tan çıkamadık. Daha sonra Saynur abla
ile Cenk'in uçakla Atina'ya gidip mesajı iletip dönmesini
tartıştık ama sonunda Yunanlar bir jest yaptı ve bizi
Atina'ya ulaştırdı."
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Yolda bir sürü aksilikten sonra başarılı bir şekilde
Atina'ya ulaşılır. Bundan sonrasını da Arif Yılmaz, şöyle
anlattı:
"Cenk ile Saynur abla, organizasyon boyunca sürekli
didişti. Yani, üç-dört kez direkten döndük ama sonunda
başarılı olduk. Yalnız başarılı olduk derken, bir sürü
hatalar da oldu. Halikarnas Disko'dan sponsorluk
almıştık. Saynur ablanın tasarladığı çok güzel balıkla
güvercin ﬁgürü vardı ve biz onu alıp Türkiye-Yunanistan
haritasının üzerine monte ettik. Sonra da t-shirt'lerimize
bastırdık. T-shirlerimizin Türk tarafı kırmızı, Yunanistan
tarafı maviydi ama bizim baskıcılar bir hata yapmıştı.
Trakya'yı Yunanistan'a vermiş, 12 adaları da biz almıştık.
Minik olduğu için de pek görünmüyordu. Bizi
karşıladılar ve basın toplantısının yapılacağı yere geldik.
Bir tanesi t-shirtlerimizin üzerindeki yanlışlığa uyandı.
Bize 'neden haritalarınızda 12 adalar sizde görünüyor'
diye sormaz mı, anlatana kadar canımız çıktı. Baskı
hatası olduğunu söyledik ve 'bakın Trakya'yı da size
vermişiz. Alsak onu da alırız' deyince gülüşmeler oldu, işi
tatlıya bağladık. Böyle maceralı bir yolculuk yaşadık."
Bu buluşmanın ardından, Yunan Dışişleri Bakan
Yardımcısı ve Devlet bakanı Vironus Polidoras, Abdi
İpekçi Türk Yunan Barış ve Dostluk Ödülü Eşbaşkanı
Andreas Politakis, 1993 yılında Bodrum'a gelerek
Bodrumlu Gönüllüler Derneği'nin onur üyesi olur. Cumhuriyet gazetesinde Özcan Özgür ve Olcay Akdeniz
imzalı 27 Temmuz 1993 tarihli haber de şöyle:
"'Ege'nin tarihini yeniden yazalım'
Bodrumlu Gönüllüler'in geçen yıl düzenlediği 'Barış
Yolculuğu'nda, Yunanistan'a uzanan zeytin dalı
yeşermeye başladı. Bodrum'a gelen Yunanistan Dışişleri
Bakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Vironus Polidoras,
Abdi İpekçi Ödülü kurucusu Dr. Andreas Politakis ve ünlü
tarihçi Dimitrios Siopulus Bodrumlu Gönüllüler Derneği
onur üyesi oldu.
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Bodrumlu
Gönüllüler
Derneği'nin
geçen
yıl
gerçekleştirdiği
'Ankara-Bodrum-Atina
Barış
Yolculuğu'nun ardından, ikinci adım Yunanistan'dan
geldi. Önceki gün Bodrum'da düzenlenen törende, Yunan
konuklarla birlikte, Abdi İpekçi'nin eşi Sibel İpekçi,
Türk-Yunan Dostluk Derneği kurucusu Ord. Prof. Dr.
Ekrem Akurgal, Muğla Valisi Lale Aytaman ve Bodrum
Kaymakamı Vehbi Avuç'a, derneğin onur üyeliği belgesi
verildi.
Tören öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı
Vironus Polidoras, Bodrum'a devlet adamı olarak değil,
sade bir Yunan vatandaşı olarak geldiğini belirterek
'Gönüllüler Derneği'nin amatör olduğunu biliyorum.
Amatör, sanatı seven anlamına gelir. Böyle bir çalışmanın
amatör insanlarca yapılması daha anlamlı ve önemli.
Ben de kendimi, bu amatör insanlar arasında sayıyorum'
dedi. Cumhuriyet'in sorusu üzerine Kayaköy Türk-Yunan
Dostluk Köyü Projesi'ni daha önce duymadığını belirten
Polidoras, projenin hayata geçirilmesi için kendilerine
görev düşerse, buna hazır olduklarını söyledi.
Törende Türkçe şiir okuyan Abdi İpekçi Ödülü kurucusu
Dr. Andreas Politakis, Türk ve Yunan halklarının dini ve
dili ayrı tek bir ulus olduğunu söyledi. Türkiye ve
Yunanistan'ın en büyük zenginliğinin Ege Denizi
olduğunu belirten Politakis, şunları söyledi:
'Aramızdaki ortak şeylerden, en ağır basanı çevre. Bu
çevre bizleri, birleştirmekte. Çevre mücadelesi, aynı
zamanda sevgi, barış ve refah mücadelesidir. Bugün
burada kurduğumuz köprüyü, Selanik'ten İstanbul'a ve
Atina'dan Ankara'ya kadar kuralım.'
Türk-Yunan Dostluk Derneği kurucusu Ord. Prof. Ekrem
Akurgal da Türkler'in etkilendiği tek Hıristiyan ülkenin
Yunanistan olduğunu belirterek 'Yunanistan'la kültür ve
dil üzerine pek çok ortak değere sahibiz, gelin Ege'nin
tarihini yeniden yazalım' dedi. Akurgal, Türk-Yunan
dostluğunda aydınlara ve sanatçılara büyük görev
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düştüğünü söyledi."
Kardak krizinin ardından Yunanistan'daki Yeni
Demokrasi Partisi iktidarı yitirmiş, yerine Kostas
Smitis'in başbakanlığında Panhelenik Sosyalist Hareket
Partisi (PASOK) gelmişti. PASOK hükümetinin Dışişleri
Bakanı da Yorgo Papandreu olmuştu. O dönemde
Papandreu'nun dış siyasetinde Türkiye'ye karşı bir
değişiklik görülmeye başlandı. Papandreu'nun barışa
olan desteği ile adalardaki ve Yunanistan anakarasındaki
bazı gazeteciler "Gazeteciler Barış Platformu" oluşturur.
Kardak krizinden dört-beş ay sonra İzmir'deki bir sürü
gazetenin bürosuna, böyle bir platform kurduklarını,
Türk gazetecilerden de destek beklediklerini içeren
fakslarını geçerler. Tabii metin Yunanca kaleme alınıp,
gönderildiği için hiçbir gazeteci, içeriğinde ne yazdığını
çözemez, biri hariç. O sıralar Yeni Asır'da çalışan Ayvalıklı
ve Yunanca bilen tek gazeteci Süleyman Gençel, bundan
sonrasını şöyle anlattı:
"Faks elime geldi ve okumaya başladım. Faksta Kardak
krizinin yaratılmasında gazetecilerin büyük rolü olduğu,
her iki tarafın da hatalar yaptığı, bunların bir daha
yaşanmaması için böyle bir platform oluşturdukları,
bizlerle buluşmak istedikleri, yazıyordu. Kardak
krizinden altı ay sonra üç gazeteci Sakız adasına gittik.
Yunan gazeteciler ile görüşüp, nasıl bir toplantı
yapacağımıza ve birincisinin Sakız'da yapılmasına karar
verdik, geri döndük. O sırada her iki taraf da gergindi.
Türk-Yunan İş Konseyi bile geri çekilmişti ama biz
altı-yedi gazeteci oturup bir platform oluşturduk.
Biz Türkiye tarafı olarak 40 kişilik bir grup oluşturduk.
Aramızda iki liste çıkardık. Birinci grupta genelde siyasiler ve gazeteciler vardı. Örneğin her partiden bir milletvekili ve bir de hemen her basın-yayın kuruluşundan birer
gazeteci seçtik. İkinci gruba da daha çok solun içerisinde
isim olmuş, bölgede Türk-Yunan dostluğu konusunda
çalışabilecek kişileri saptamaya çalıştık. Onlardan bir
tanesi de Saynur hanımdı. Saynur hanıma telefon açtık,
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'gelirim' dedi. 1997 yılının Şubat ayında da toplantıyı
yaptık. Çeşme'den hep birlikte Sakız'a geçtik. Yunan
tarafında özellikle Atina'dan önemli isimler gelmişti.
Tabii Papandreu'nun desteği de arkalarındaydı. Onlarda
epey önemli isimler vardı. Bizim tarafta da Ferhat Tunç,
Aydın Güven Gürkan, Hakan Tartan, Bülent Akarcalı
vardı. Orada da özellikle herkesin konuşmasını istemedik. Örneğin Aydın Güven Gürkan'ı konuşturursanız, size
orta seviyeden bir şey söyleyecek. Daha net konuşacak
birini istedik. Yani, bazı şeyleri net ifade edecek ve sol
tarzda olan insanların konuşmacı olması üzerinde
durduk. Bunlardan birisi de Saynur hanımdı. Tabii
Yunanlar da o güne kadar Saynur hanımı tanımıyordu.
Bir isim olarak çevreci olduğunu biliyorlar ama ne
diyeceğini merak ediyorlardı. Bir de buradaki
görüşlerinin hemen hepsinin devlet görüşünden farklı
olmadığını Yunanlar biliyor. Aynı şey Türkler için de
geçerliydi. Toplantı ise bir gün sürdü. Açış
konuşmalarından sonra biz gazeteciler bir daha böyle bir
krizin yaşanmaması ve iki taraf arasında dostluğun
geliştirilmesi adına neler yapabileceğimizi tartıştık.
Öğleden sonraki oturumları da STK'lerin rolüne ilişkin
konuşmalara ayırmıştık. O toplantıdaki en önemli olay
ise bana göre Saynur hanımın konuşmasıydı. Konuşması,
Yunanlar tarafından ayakta alkışlandı. Tabii çıkış
noktası da önemliydi. Birincisi, konuya hem siyasi
yaklaştı ama aynı zamanda da bir çevre duyarlılığı içinde
meseleyi ortaya koymaya çalıştı. Örneğin, 'Kardak keçilerin. Biz neden keçilerin yaşam alanına tecavüz etmeye
çalışıyoruz? Ege balıkların, fokların denizi olmalı' dedi.
Ayrıca dönemin başbakanı Tansu Çiller'i de suçlar bir
tanımlama getirdi.
Şöyle anlatmam gerekirse; iki taraf ta savaşın eşiğine
gelmiş, kendi medyalarında yalnızca kendi ve karşı
tarafın ordusunu izleyen bir grup için konuşması çok
ilginçti. Yunan grup için de ilginçti, çünkü hem kendi
özeleştirisini yapıp hem de devletine tavır koyabilen
Türkiye'de böyle insanlar olduğu bilinmiyordu. Bu da
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onların bilgi eksikliğinden kaynaklanıyordu. Nitekim
akşam yemeğe gelen Yunan gazetecilerin hepsi, Saynur
hanım ile konuşmak istedi. Kendisi çok iyi İngilizce
bilmediği için, sonuçta ben çevirmenlik yaptım. Tabii
hepsi de Saynur hanım ile konuşamadı. Ertesi gün Sakız
turunda da kendisini hiç yalnız bırakmadılar. Şimdi
düşünüyorum da Yunanlar'ın Saynur hanıma karşı
inanılmaz bir sempatisi oluştu."
İkinci toplantı ise 1998 yılında İzmir'de yapıldı. O
toplantılarda atılan tohumlar, bugün iki ülke gazetecileri
arasında her yıl birlikte düzenledikleri toplantılar ile
sürüyor.
Saynur, iki toplum arasındaki çalışmaları nedeniyle, 1999
yılında Abdi İpekçi Türk Yunan Barış ve Dostluk
Ödülü'nün12 sahibi oldu. Her iki yılda bir dönüşümlü
olarak Atina ve İstanbul'da dağıtılan gazetecilik, edebiyat
ve sanat dallarına kapsayan İpekçi Ödülü'nün yedincisinin sahiplerinden biri oldu Saynur. Birleşmiş Milletler
himayesinde yapılan "Abdi İpekçi Türk Yunan Barış ve
Dostluk Ödülü" jürisi, Türk-Yunan dostluğu girişimleri
nedeniyle, Bodrumlu Gönüllüler Derneği Genel Sekreteri
Saynur Gelendost'a yarışma dışı dağıtılan "İletişim
Ödülü"ne layık gördü. Saynur, ödülünü 12 Kasım 1999
tarihinde Atina'da yapılan törende, Politakis'in elinden
aldı.

12 Girit'te 1924 yılında doğan inşaat mühendisi ve yazar Andreas Politakis, Abdi İpekçi'nin
1979 yılında öldürülmesinden sonra Milliyet ve Elefterotipia gazeteleri ile birlikte Abdi İpekçi
Barış ve Dostluk Ödülü'nün verilmesi önerisin ortay attı.Kalp krizi sonucu 2004 yılında
yaşamını yitiren Politakis, Elefterotipia gazetesinin birkaç yıl sonra bu organizasyondan
çekilmesinden sonra tek başına ödülün Yunanistan ayağının tüm sorumluluğunu üstlendi, ve
eşbaşkan oldu. Gerçek bir Türk dostu olan, iki çocuk babası Politakis, Ege Üniversitesi
tarafından da fahri öğretim üyesi ilan edilmişti.
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