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1 Aralık 2002 tarihinde kaybettiğimiz EMO’nun 
çınarlarından ve Şubemiz eski başkanlarından Alaettin 
Anahtarcı 1 Aralık 2008 günü Çanakkale’nin Karabiga 
ilçesinde anıldı. Alaettin Anahtarcı’nın doğup büyüdüğü 
Karabiga’da tüm gün süren anma etkinliğine ailesi, 
yakınları,  Şubemiz üyeleri, EMO Genç üyeleri ile EMO 
Genel Merkezi’nden ve EMO Bursa Şubesi’nden yöneticiler 
hazır bulundu. 

1 Aralık sabahı feribot ile Yenikapı’dan Bandırma‘ya geçen 
üyelerimiz, burada Bursa ve Ankara‘dan gelen EMO 
yöneticileriyle buluşarak bir otobüs ile Karabiga’ya doğru 
hareket ettiler. 1 saati aşkın bir yolculuktan sonra varılan 
Karabiga‘da, öncelikle ailesi, arkadaşları ve yakınlarının 
da katılımıyla Alaettin Anahtarcı’nın mezarı ziyaret edildi. 
Anahtarcı’nın mezarı başında, Şubemiz Saymanı İsa 
Güngör, Selçuk Esen, Hüseyin Yeşil, Muhittin Karahan,  
Orhan Örücü, birer kısa konuşma yaparak Anahtarcı ile 
ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ettiler. Konuşmaların 
ortak yönü, Alaettin Anahtarcı’nın herkes üzerinde iz 
bırakan bir insan olduğu; iz bırakmasının ise esas olarak 
güncel ayrımları ve düşünce farklılıklarını bir yana 
bırakan, ortak hedefl er doğrultusunda herkesi kapsamayı 
hedefl eyen bir çalışma tarzıyla, doğru bildiklerini sonuna 
kadar yapma konusundaki kararlılığı olarak belirtildi. 
İçinde yaşanan günlerde, Alaettin Anahtarcı’nın kapsayıcı 
ve birleştirici özelliklerine her zamankinden daha fazla 
ihtiyaç duyulduğu, farklılıklarımızı değil ortak yönlerimizi 
öne çıkarmanın gerekliliği belirtildi.

Anma sırasında konuşan Alaetin Anahtarcı‘nın çocukluk 
arkadaşı emekli öğretmen Zeki Kama ise,  Alaettin 
Anahtarcı‘nın Karabiga‘da herkes tarafından çok 
sevildiğini, bunun sebebinin de herkese alçakgönüllülükle 
ve hoşgörüyle yaklaşması olduğunu, onun siyasi 

düşüncelerinden ve doğru bildiği fi kirler için yaptığı 
mücadeleden bir an için bile geri durmadığını ve 
bunu herkese saygı ve sevgi göstererek yapmasını 
becerdiğini, Anahtarcı‘nın Karabiga’yla ve denizle özel bir 
bağının olduğunu, her fırsatta Karabiga‘ya gelerek eski 
arkadaşlarıyla birlikte olmayı yeğlediğini, hastalanınca 
da Karabiga‘ya gelerek gözlerini burada yummayı tercih 
ettiğini belirtti. 

Mezarı başında anmanın tamamlanmasından sonra, 
hep birlikte sahil kenarında bulunan ve EMO tarafından 
düzenlemesi yapılan Alaettin Anahtarcı Parkı’na gidildi. 
Burada da yapılan kısa anmadan sonra, Anahtarcı’nın 
vasiyeti doğrultusunda, hep birlikte Anahtarcı’nın anısına 
yemek yenilerek onunla ilgili anılar konuşuldu. Bu 
sırada gelen birçok Karabiga sakini, başsağlığı dilerken 
Anahtarcı’nın erdemleri ve farklı özelliklerini belirten 
anılarını aktardılar. Kasabalarından Anahtarcı gibi bir 
insanın çıkmasından, onun her sene arkadaşları tarafından 
ısrarla anılmasından duydukları memnuniyeti dile 
getirdiler.  

55 yıllık bir tarih; inişleriyle çıkışlarıyla; iyileriyle kötüleriyle… EMO tarihinden bahsediyoruz… Bütün 
bu yıllar sadece hafızalarda birer yıl, birer rakam, bir tutanak, bir bildiri ya da bir karar mıdır? 

“Evet” demek mümkün değil: Ete kemiğe bürünmüş; emekle, çalışmayla, özveriyle, kişilikle, sevinç 
ve hüzünle ve her şeyden önemlisi doğru bir dünya görüşüyle şekillenmiş bir tarihten söz etmeden 

söylenecek her şey gerçeği eksik yansıtacaktır.
Dolayısıyla ete/kemiğe bürünmüş bu tarihi yapanları tanımadan, onların duygu ve kişiliklerini 

bilmeden, mücadelelerini kavramadan hiçbir şey anlayamayız. 1970’lerdeki gelişmeleri ve süreci 
anlamak için Teoman Öztürk’ü, Bedri Karafakıoğlu'nu ne kadar bilmek gerekiyorsa, 12 Eylül sonrası 

koşullardaki EMO’yu anlamak da, Hasan Balıkçı’yı, Alaettin Anahtarcı’yı, Tülin Aydın’ı ve onlar gibileri 
tanımaktan geçmektedir. 

ODAMIZIN ÇINARLARINDAN 
ALAETTİN ANAHTARCI MEZARI 

BAŞINDA ANILDI
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ALAETTİN ANAHTARCI’NIN 

ANISINA SÖYLEŞİ YAPILDI

2002 yılında kaybettiğimiz 
EMO’nun çınarlarından ve 
Şubemiz eski başkanlarından 
Alaettin Anahtarcı Şubemiz 
“Alaettin Anahtarcı Konferans 
Salonu”nda 2 Aralık 2008 akşamı 
dostlarının, arkadaşlarının ve 
üyelerimizin yer aldığı sohbet 
toplantısında anıldı. Anahtarcı’yı 
anlatan kısa bir tanıtım fi lmiyle 
başlayan anma etkinliği, 
Anahtarcı’nın yıllarca birlikte 
yürüdüğü arkadaşlarının anlattığı 
anılarla devam etti. Hüseyin Yeşil, 
Selçuk Esen, Selami Yılmaz ve 
Anahtarcı’nın okuldan ve odadan 
arkadaşlarının anlattıkları, Alaettin 
Anahtarcı’nın 70’li yıllardan beri 
EMO’da süren mücadelesinin 
niteliği ve kapsayıcılığı hakkında 
yeni üyelere yol gösterici bilgiler 
içeriyordu. 

ALAETTİN ANAHTARCI KİMDİR?

 1950 yılında Çanakkale Karabiga’da doğdu. 1972 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 

(Yıldız Teknik Üniversitesi) mezun oldu. Öğrenci 
Birliği Yönetim Kurulu üyeliği ve Elektrik Bölümü 

Öğrenci Temsilciliği yaptı. Ayrıca Yıldız Teknik 
Üniversitesi  DEV-GENÇ (Türkiye Devrimci Gençlik 

Federasyonu) Yönetim Kurulu üyeliğinde 
bulundu.
Mezun olduktan sonra devrimci-demokrat 
çizgisini Elektrik Mühendisleri Odası’nda da 
sürdürdü. EMO İstanbul Şubesi Müdürlüğü, 
1973, 1974, 1976, 1979, 1995-1996, 1996-1998 
dönemlerinde EMO İstanbul Şubesi Yönetim 
Kurulu üyeliği, 1999-2000 döneminde EMO 

İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.
1978 döneminde EMO Merkez Yönetim Kurulu 

üyeliği, 1988-1989 döneminde EMO Denetleme 
Kurulu üyeliğinde bulundu.

Bütün çabalara rağmen, yakalandığı amansız 
hastalıktan kurtulamayan Alaettin Anahtarcı,  

1 Aralık 2002 günü doğduğu yer olan Çanakkale 
Karabiga’da hayata gözlerini yumdu.

1970’lerden bu yana, Mühendis-Mimar hareketinin 
önderlerinden olan Alaettin Anahtarcı, TMMOB’nin Devrimci-Demokrat çizgisinin 
oluşumunda ve sürdürülmesinde sürekli katkılarda bulundu ve önemli görevler üstlendi.
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TÜLİN AYDIN VE HASAN BALIKÇI ANILDI

23 Ekim 1999 tarihihinde kaybettiğimiz Tülin Aydın, aramızdan ayrılışının 
9. yılında mezarı başında anıldı. Anma töreninde mücadele arkadaşların, 
meslektaşları ve aile yakınları yer aldı. Halıcıoğlu Tokmaktepe Mezarlığı’ndaki 
mezarı başında toplanan kalabalığa hitaben konuşan Şubemiz Yönetim Kurulu 
Başkanı Erhan Karaçay; Tülin Aydın'ın önder, örnek ve yaratıcı vasıfl arıyla EMO'nun 
mücadelesinde örnek olduğunu, meslektaşları olarak onu unutmayacaklarını 
belirtti. 
Aynı günü akşamı Şubemiz'de, hem Tülin Aydın hem de kaçak elektrik çeteleri 
tarafından 18 Ekim 2002 günü katledilen Hasan Balıkçı için söyleşi/forum 
biçiminde bir anma etkinliği düzenlendi. Yöneticiliğini Şubemiz Yedek Yönetim 
Kurulu üyesi Tigin Öztürk‘ün yaptığı ve konuşmacı olarak Ali Hasan Bakır (Harita 
Mühendisi) ve Ayhan Tuğcu (Makina Mühendisi) katıldığı söyleşi öncesinde Tülin 
Aydın ve Hasan Balıkçı için hazırlanan birer fi lm gösterisi yapıldı. 
Daha sonra Tülin Aydın‘ın eşi olan Ali Hasan Bakır, Tülin ile ilgili; Hasan Balıkçı‘nın 
okul arkadaşı olan Ayhan Tuğcu ise Balıkçı ile ilgili anılarını ve birlikte yaşadıklarını 
dinleyicilerle paylaştılar. Daha sonra söyleşi bütün katılımcıların anılarını ve 
bu değerlerimizden etkilendiği yönleri aktardıkları genel bir forum-sohbete 
dönüştü. 50‘ye yakın katılımcının yer aldığı anma etkinliği boyunca çok duygulu 
anlar yaşandı. 

 TÜLİN AYDIN KİMDİR?

Tülin Aydın Bakır, 23 Şubat 1963 tarihinde 
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi. 
Babasının astsubay olması nedeniyle 
çocukluğu Kars, Diyarbakır, Urfa gibi farklı 
illerde geçen Tülin, 1974 yılında ailesiyle 
birlikte İstanbul’a yerleşti.
4 çocuklu bir ailenin küçük kızı olan Tülin, 
ilkokulu Urfa’da, ortaokul ve liseyi ise 
İstanbul'da okudu. Yıldız Teknik Üniversitesi 
Elektrik Mühendisliği bölümünden1989 
yılında mezun oldu. 23 Ekim 1999 tarihinde 
yakalandığı amansız kanser hastalığı sonucu 
aramızdan ayrıldı.
Tülin’in en önemli özelliklerinden biri örgütlü 
kimliğiydi. Üniversite yıllarında gençlik 
örgütlenmesi içerisinde yer aldı. Nisan 87 
büyük öğrenci direnişinin üniversitede 
örgütleyicilerinden biriydi. Okulu bitirdikten 
sonra ise EMEKAD (Emekçiler Kültür 
Araştırma ve Dayanışma Derneği) ve 
DEMKAD (Devrimci Mücadelede Kadınlar 
Derneği) içinde faaliyet yürüttü. Kadın 
örgütlenmesinde kadın komisyonlarının 
kuruluşundan sokak eylemlerine kadar 
bütün çalışmaların içindeydi. Bir devlet 
kuruluşunda iki yıl memuriyet yaptıktan 
sonra, mücadelesini Elektrik Mühendisleri 
Odası’nda devam ettirdi. EMO İstanbul Şubesi 
28. Dönem Yönetim Kurulu’nda yazman üye 
olarak görev yaptı. EMO İstanbul Şubesi’nin 
bugünlere aktarılan mesleki demokratik kitle 
örgütü çizgisinin oluşmasında çok büyük 
emekleri vardır. Anadolu yakasındaki TEK’in 
özelleştirilmesine, AKTAŞ’ın uygulamalarına 
karşı EMO’da büyük emek harcamıştır. 


