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Selmanpakoğlu seçime bağımsız girecek
28.1.2019 02:00

CHP’den istifa eden, bölücülük ve federasyon taleplerine karşı dik
duruşuyla bilinen Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu,
31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız aday oldu.
FÜSUN İKİKARDEŞ

Ali Rıza Selmanpakoğlu’nun adı Hacıbektaş’la özdeşleşti. Sevilen, iş üreten, birlik beraberlik
için çalışan bir belediye başkanı... ‘Alevilik İslam dışı’ diyenlerin, onları destekleyen ABD
heyetinin karşısında durdu. Yerel yönetimlere federal yönetim benzeri yetkiler verilmesine
karşı olduğu için bağımsız aday olduğunu söylüyor.
Ali Rıza Selmanpakoğlu, Nevşehir’in 5 bin nüfuslu Hacıbektaş ilçesinde, 2004 yılında olduğu
gibi yeniden bağımsız belediye başkan adayı. İlk iki dönem bağımsız olarak başkanlık yaptı.
2011 yılında ise, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, on bin kişinin huzurunda törenle
rozetini taktıktan sonra üçüncü dönem belediye başkanlığında artık CHP’liydi. Ama 17 Ocak
2019’da partisinden istifa etti ve bu dönem kapandı. Şimdi yine bağımsız aday olarak
dördüncü kez başkanlık yapmaya talip. Selmanpakoğlu’yla Hacıbektaş’ta yaptıklarını ve
yapacaklarını konuştuk.
ANADOLU’DA YAKILAN MEŞALE
■ Üç dönem belediye başkanısınız, bu göreve gelirken ne düşündünüz?
Hacıbektaş’ı bir bilim ve kültür merkezi yapmayı düşünerek geldim. Çünkü Hacıbektaş,
Avrupa’nın karanlık çağı yaşadığı dönemde, yani Avrupa’daki rönesanstan,
aydınlanmacılardan 350 yıl önce yaşamış olan Hacı Bektaş Veli tarafından bir aydınlanma
merkezi oldu. Avrupa’da insanlar din uğruna diri diri yakılırken o, “bilimden gidilmeyen
yolun sonu karanlıktır” diyordu. “Bir olalım İri olalım Diri olalım” derken birlik ve
beraberlik, barış içinde dostça yaşamayı öğütlüyordu. Anadolu’da bu meşale yakıldığında
Hacı Bektaş Veli’nin öğrencileri Balkanlar’ı fethettiler, Avrupa’nın pek çok yerine gittiler. O
günün okulları anlamına gelen adıyla dergahlar kurdular ve oralarda, Mısır’da, Libya’da,
Mezepotamya’da Anadolu’nun dört bir yanında, uygarca ve insanca yaşamanın yol ve

yöntemlerini, bizzat örnek bir yaşantı ortaya koyarak, o bölgelerdeki Hristiyanı, Musevisi,
Arabı, Ermenisi hepsiyle kaynaştılar. Bu kaynaşma, bölge insanlarının Osmanlı
İmparatorluğu’na saygı ve ilgi duymasında önemli rol oynadı. Öğretisi, akıl bilim ve adalete
dayanıyordu. Ta o zamanlarda nasıl böyle bir merkez olduysa, yine böyle bir merkez olmalı
düşüncesiyle, buraya geldim.
FEODAL VE ÇIKARCI GÜÇLER
■ Arkanıza bakınca neler görüyorsunuz, neler yapmışsınız ilçeniz için?
Bilim merkezi olması için çalıştık ve burada bir Meslek Yüksek Okulu açtırdık. YÖK ve Gazi
Üniversitesi’yle Belediye Başkanı olarak gittik geldik ve açılış temelini attık. Bununla
yetinmedim. Bilim merkezi olacaksanız üniversite merkezi olacaksınız. Çalıştık, çabaladık,
ilgili yerleri ikna ettik. Kayseri, Nevşehir Üniversitesi çalışmasında yer alan akademisyenlerle
görüşerek, ikna ederek projemizin ciddiyetini ve önemini kabul ettirdik. Güzel Sanatlar
Fakültesi’ni açtırdık. Her ikisi de Nevşehir Üniversitesi’ne bağlandı, şimdi adı Nevşehir Hacı
Bektaş Veli Üniversitesi oldu.
■ Hangi yıllar? Hâlâ bağımsız mısınız?
2004’ten 2011 yılına kadar, bağımsız başkandım, kurulduktan sonra CHP’ye geçtim, 2014’te
CHP’den aday olup seçildim. Bazı konularda sıkıntılar yaşıyorduk. Konu sadece burayı bilim
kültür merkezi yapmaktan geçmiyordu. Buna karşı duran bazı güçlerle karşı karşıya kaldık.
Feodal güçler de diyebilirsiniz. Kendi çıkarlarını toplum çıkarlarının çok üstünde görenlerle
mücadele ediyorduk. Kendimizi daha güçlü hissetmek istedik.
‘ALEVİLİK İSLAM DIŞI’ DEDİLER
■ Peki Hacıbektaş’ta neler oluyordu, önünüzdeki engeller nelerdi?
Hacıbektaş Alevi ve Bektaşların merkezidir. En son geçen yıl 550 bin kişi ziyarete gelmiştir.
Gayri resmi ziyaretler ayrı. Ancak bu gelenlerin tepesinde Almanya Alevi Birlikleri
Federasyonu ve ona bağlı dernekler, Ankara’daki dernekler, Pir Sultan Abdal dernekleri genel
merkezi var. Bunlar 2004 yılında Ankara’da bir basın açıklaması yaptılar ve “Biz Müslüman
değiliz, Alevilik İslam dışıdır” dediler. Tarih boyunca Aleviler büyük katliamlara uğramıştır,
ama hiçbir zaman hiçbiri de “Ben Müslüman değilim” dememiştir. Tam tersine onları
katledenler “Bunlar Müslüman değil, yemekleri yenmez, kız alıp verilmez katli vaciptir”
demişlerdir. Çünkü saltanatı korumak için padişahların ve şehülislamların aydınlanma işlerine

gelmemiştir, Müslümanlığı Muaviye anlayışına indirgemişlerdir. Buna rağmen bahsettiğim
kuruluşlar “Biz Müslüman değiliz” dediler.

ADAKLAR İÇİN ALAN
“Yılda 15 bin adak kurbanı sokaklarda kesilir, pislikten geçilmezdi.
Avrupa standartlarında bir mezbaha ve kurban satış reyonları yaptık.
Ancak bu işin rantı çok büyük. Burada birkaç aile itiraz etti, adım adım,
ağır ağır da olsa halledeceğiz. Bu şahıslar ilçe meydanında, müze önünde
ziyaretçileri çevirerek kaçak kurban satış ve kesim yerlerine
götürüyorlar. Hacıbektaş’a yakışmayan bir durum sergiliyorlar.
Bunların insan sağlığına zararı ortada. Ayrıca belediyeye yılda 500 bin
liranın üzerinde zarar veriyorlar.
BATININ ESKİ OYUNLARI
■ Dediler mi birileri mi dedirtti?
Dedirtildiler! Toplantının üzerinden 3 ay geçti, 17 Aralık 2004 tarihinde AB ilerleme
raporunda Aleviler azınlık ilan edildi. Aynı AB Türkiye’deki Kürtleri de azınlık ilan etti. Etle
tırnağı birbirinden ayırmanın taşlarını döşüyorlardı. Avrupa’nın o güçlü hakim devletlerinin
Osmanlı’ya yaptığı baskı gibi... Yani, önce borçlandır, sonra fakirleştir, sonra azınlıkların
tarım ve ticarette güçlenmesini sağla, fakir düşen Osmanlı padişahlarına Galata
bankerlerinden borç para aldır, ödeyemedikleri zaman vergi toplamasına müsaade et, bunla da
yetinmeyip azınlık haklarını koruyoruz diye müdahale et! Faciadır. Bugün Alevileri azınlık
göstererek Batı’nın yaptığı da aynısıdır. Azınlıkların ağzına bal çal, bazılarının eline Kürt
azınlığı, bilmem ne azınlığı diye silah ver, dağlara çıkart.
■ Hacıbektaş’ın rolü nedir?
PKK ile asla Türkiye bölünemez. Türkiye’de birbirlerini seven, sayan bir yapı var. Bu yapıyı
ne ABD ne Avrupa fark ediyor. Fark etse de bölünür diyorlardı, ama bu dönemler geride
kaldı. Atatürk bize doğru yolu göstermiştir: Yurtta sulh dünyada sulh! Hacıbektaş’ta da
“Aleviler azınlıktır” diyen kişilere fırsat vermemek üzere bir avuç çalışma arkadaşı olarak
karşı çıktık. Ankara’da Av. Şakir Keçeli ile basın açıklaması yaparak AB İlerleme
Raporu’nda Alevilerin azınlık olarak gösterilmesini protesto ettik. Kurtuluş, kuruluş ve
Atatürk devrimlerinin kök salmasında Alevilerin lokomotif olduğunu ve ulusun asli unsuru
olarak asla bu tuzağa düşmeyeceklerini bildirdik.

AMERİKALILARIN ISRARI
■ Üstünüze gelen çok olmuştur, o yıllar Atlantiğin altın yılları...
Tabi oldu ve devam da etti. ABD Büyükelçiliği’nden randevu istediler, yeni yıla iki gün kala,
2009 yılında 29 Aralık’ta randevu verdim. Öyle konsolos falan değiller, ama belli ki mutfakta
çalışan iki önemli daire başkanı sandığım adamları geldi ve bir soru sordular: “Bu
federasyoncular ‘Alevilik İslam dışı’ diyor, siz demiyorsunuz karşı çıkıyorsunuz Neden?” İki
saat bunları konuştuk, ben de anlattım. Sonunda onların Temsilciler Kurulu’nun 2009’da
yayınladığı haritayı önlerine koydum. Bakın, dedim. Siz bizim bu kadar dostluğumuza
rağmen Türkiye’yi küçültüyorsunuz. Türkiye’nin güney doğusunu Kuzey Irak, İran’ın bir
kısmı, Suriye’nin kuzey koridorunu bu ülkelerden ayırarak ayrı bir kürt devleti
oluşturuyorsunuz ve bizim üniter toprak yapımızı küçültüyorsunuz. Size neden Aleviliğin
İslamdışı olmadığını anlattım. Şimdi size ben bir soru sorayım: Şu haritaya bakın, bizim
ülkemizi neden bölüyorsunuz, dedim. Onlar bana gayet masumane, “Kürtlerin yaşadığı
bölgeyi göstermek için” dediler. Kabul edilemez olduğunu belirttim PKK ile bizi
bölemezsiniz uygulamalarınız dostlığa yakışmaz dedim ve gittiler. İki ay sonra ABD
Büyükelçisi buraya geldi, Hacıbektaş’ı gezdirdim. Yanında koruma ve basın mensupları çoktu
açık konuşamadık ancak ‘Sanıyorum ki yararlanmışsınızdır’ dedim. Büyükelçi de
‘Yararlandım’ dedi ve uğurladık.
n O gün püskürttünüz, bugün hâlâ ısrarlılar mı?
Bugün, Aleviler üzerinde oynanan yeni bir oyun var, ‘dergahlarımızı istiyoruz’ projesi. Alevi
dedelerinin bir kısmını yönlendiriyorlar. Alevi STK’lar üzerinden “dergahımızı istiyoruz”
diyorlar. Ortada on dergah bile yok, ama Hacı Bektaş dergahını istiyorlar. Dergahların
kapatılması için 1925 tarihinde çıkartılmış tekke ve zaviyeler kanunu vardır ve önlerinde
engeldir. İktidarda kim olursa olsun, Türkiye’de üst akıl baskı yapar tuzağa düşürülürse,
dergahların tekrar açılması için tekke ve zaviyeler kanunu kalkar. Binlerce cemaat dergahı
kurulur. Toplumun yarısı dinci, diğer yarısı Mustafa Kemal okullarında eğitime devam eder.
Ben buna da karşıyım. Dergahları yeniden açmak için buraya gelen ziyaretçilere bunu
anlatıyoruz. Bunun önüne engel olmak için buradayım, varlığımın bir nedeni de bu.
15 YILDIR GELİP GİDEN EKİPLER
■ İlerleme raporu, anayasa değişikliği girişimleriyle devam etti. Bu gelişmeler size nasıl
yansıdı?

10 Aralık Hareketi’yle Anayasa’nın değiştirilmesini istiyorlar. Ya bir parti kurmak ya da
mevcut siyasi partiler içinde adamlarını empoze ederek, yetkili organlarda görev alarak
harekete geçtiler. İkinci yolu tercih ettiler; 10 Aralık 2005 hareketinde alınan kararların
önderlerinin Hacıbektaş’a gelip veya ekibini gönderip, bizim aleyhimize konuşmaları hiç hoş
değildi... Bir bakıma benim istifa etmemi beklediler, ama herşeye rağmen katlanırım, dedim.
Partimin beni aday göstermeyeceğini bile bile bekledim. Sanıyorum ki, bu bildiriye imza
atanlarla ve “Alevilik İslam dışı” diyerek azınlık olmasını sağlayan kişilerin görüşleriyle
örtüşmediğim için olabilir. CHP, benimle yola devam etmek istemedi. Genel Başkan
Nevşehir’e geldiğinde il başkanı ve ilçe başkanı gelişini benden gizledi. Genel Başkan
Yardımcısı Bülent Tezcan sık sık Hacıbektaş’a gelerek ilçe başkanı ile birlikte olurken bana
uğramıyordu. En son anket yapıldığı gün Hacıbektaş’a geldi anket ortamında ilçe başkanı ile
dolaştı ve bana uğramadı.
HACIBEKTAŞ’I KARIŞTIRMAM
■ Anayasa değişiklik paketinde belediyeleri yakından ilgilendiren maddeler vardı, ne
yönden karşı çıktınız?
10 Aralık 2005 Hareketi bildirisinde; Atatürk milliyetçiliğini istemiyor, Türk lafı istemiyor.
Anayasanın genel esasları bölümünde de ulus devletin milliyetçi saplantılarından sıyrılmak
gerekir, diyorlar. Yürütme konusundaysa insanın tüylerini diken diken edecek bir ifade:
“Bölgeli veya federal devletlerde bölgeler ve federe devletler kendi yasalarına ve
anayasalarına sahip olduğu için, ülke öğesine ilişkin düzenlemeler de öne çıkmaktadır. Buna
karşılık, bizim gibi üniter devletlerde ülkenin, dolayısıyla çevre ve doğa ile kültürel
varlıkların korunması birkaç anayasal hükümle sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle, yeni bir
anayasada, aşırı merkezi yapıdan uzaklaşılması ölçüsünde hem Türkiye’nin yönetimi
rasyonelleşir: bir yandan kamu hizmetlerinin etkililiği artar; öte yandan merkezi siyasal
otoriteyi dengeleyici mekanizmalar oluşturulmuş olur...” Yani Türkiye merkezi yönetimle
yönetiliyor. Onun ötesinde federal devletler ve bölgesel yönetimler daha önemlidir. Bu
nedenle, Yeni Anayasada, aşırı merkezi yapıdan uzaklaşılmalı! Böylece kamu hizmetleri daha
iyileşir, diyorlar.
Belediye başkanlarının çoğunluğunun kulağına hoş gelebilir, ama “Milli eğitimi, polisi size
bağlayalım” lafları sizi bölgesel yönetime, özerklik taleplerine götürür. Önce kendi ülkesinde
bir federasyon oluşturacak, sonra toplu bir federasyona gidecek. İşte ben bu işlere karşı
çıktığım için, Hacıbektaş’ı bu işe karıştırmak isteyenlere karşı olduğum için bağımsız
adaylığımı ilan ettim.

CHP, benimle yola devam etmek istemedi. Sanıyorum ki, “Alevilik İslam
dışı” diyerek azınlık olmasını sağlayan kişilerin görüşleriyle
örtüşmediğim için olabilir. Genel Başkan Nevşehir’e geldiğinde il
başkanı ve ilçe başkanı gelişini benden gizledi. Genel Başkan Yardımcısı
Bülent Tezcan sık sık Hacıbektaş’a gelerek ilçe başkanı ile birlikte
olurken bana uğramıyordu.
KİMİN KAZANACAĞI BELLİ OLMAZ
“Ben CHP’den aday olmak istediğimde altı kişiydik, parti İlçe başkanını uygun gördü. Yolu
açık olsun. Buralarda şahıslar öne çıkar, parti ikinci plandadır. Birinci dediğiniz parti üçüncü
sıraya düşebilir. Hacıbektaş’ta herkes birbirinin yakını, dostu. Herkes dinler, sandığa gider,
kararını verir. Kimse ben kazanacağım diyemez. Hacıbektaş’ı Mustafa Kemal’in çizgisinden
çıkatmamak için bilgim, gücüm ölçüsünde çalışacağım. Tekrar adayım.”

SIRADIŞI BELEDİYE BAŞKANI
Banka hesap adresi, iban numarasına kadar belediyenin açılış
sayfasında, hemen belediye başkanı fotoğrafının altında yer alıyor. Adeta
“Hakkımda ileri geri konuşmaya girişen ya da mal varlığımdan
şüphelenen her kimse buyursun baksın” dercesine.
Her gün en az iki saat kitap okuyor, “Başka türlü bu kadar bilgiyi nasıl
edinir nasıl konuşursun” diyor.
“Kahvede neden oturmuyorsun” diye soranlara da şu yanıtı veriyor:
“Oralarda zaman geçirecek fırsat bulamıyorum. Belediye başkanı
çalışırken içerde isterse 100 kişi olsa, 101’inci kişi rahatça odama girer.
Halkla birlikte halkçı belediyeciliği birlikte yapıyoruz. Kimse
bekletilmez. İçerde kim varsa hep birlikte sornunu dinler, çözeriz.
Kimseyle kapalı kapılar ardında karar verilmez. Yasaları ilgili kişileri
çağırarak sorar danışırım. Herkesin huzurunda birlikte...”

“Hacıbektaş turizm başkenti yapmak için çok önemli yerlerinden biri Çilehane’dir. Tel
örgüyle koruma altına alıp, orada Ozanlar Yolu yaptırdık. Birçok ozanın heykeli arasında
gezersiniz.”

“Biz yüreğimizi ortaya koyuyoruz. Türkiye’nin ilk insanlık müzesini yaptık. ‘Karanlıktan
aydınlığa insanlık müzesi’dir adı. Bu müzede karanlıkların Menemen olayı, Kahramanmaraş
olayı, Çorum olayı ve Sivas katliamını nasıl yaptıklarını vurguladık ve eserler koyduk. Ayrıca
bireysel olarak katledilen aydınlarımıza köşe açtık, Turhan Selçuk karakatürlerini koyduk.
Güvenç Gürses’in ağaçtan insan manzaraları ile İlhan Selçuk, Fikret Otyam köşeleri yer aldı.

