AKP'DEN ÖNCE İSTANBUL'U ALACAĞIZ
12 yıl sonra CHP’ye dönen Dr. Gürbüz Çapan, “AKP’yi göndereceğiz, İstanbul’u geri alacağız” dedi.
AKP’nin oturduğu taban oyunun gerçekte yüzde %15 - 20 bandında olduğunu öne süren Dr. Çapan,
“Yüzde 50 AKP’li olsa sokakta dolaşamazsınız. CHP dahil siyasi partilerin yarattığı umut cılız
çıkınca halk da o tarafa sığınıyor. CHP umudu yeniden yeşertecek ve İstanbul’u geri alacağız”
şeklinde konuştu.

Dr. Gürbüz Çapan, siyasette ‘fanatiği’ de, ‘karşıtı' da çok olan renkli bir isim. Özel hayatında dostlukları renk
renk. Her kesimden insanla dost, arkadaş. Bazıları için, özellikle tanımayanlar için ismi antipatik. İlk
karşılanışta, ‘soğuk ve itici’de gelebilir. Siyasi üslubu ‘hard’, yani sert. Siyasetin sert ve hırçın; ama bir o kadar
da renkli kişiliği.
Yakından tanıyınca, ‘çok okuduğunu’ görüyorsunuz. Yufka yürekli de... Hani ‘hepsi dilinde’ derler ya, o cinsten.
12 yıl önce kendisini ihraç eden Deniz Baykal’a genel başkanlığı bıraktıktan sonra, ‘ağabey’ diye ilk koşan
isimlerden olmuş. Özellikle siyasette kindar değil. Yol arkadaşlığı için yakınında olanlar, ‘sevgi ve muhabbet
labirentlerinde yüzersiniz’ diyorlar.
1999 yılında CHP’den ihraç edildi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP’ye üyeliğini kabul etti. Kılıçdaroğlu ile birlikte
‘siyasette yol arkadaşı’ oldu. Kendi değimi ile siyasetteki tek hedefi AKP’yi İstanbul’dan kovmak ve CHP Genel
Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Başbakanlık koltuğuna oturduğunu görmek. Sonrası mı?
‘İktidarı kucaklayan bir partide ben dahil herkese yer bulunur’ diyor.
Esenyurt halkının sevgisini kendi ‘zenginliği’ saydığını söylüyor, Esenyurt sakinlerinin varlıklarını da ‘kendi
varlığı’ görüyor. Diyor ki, ‘Esenyurt’un gelişimini en çok son 10 yılda gelen hemşerilerimiz daha iyi kavrıyor.
Geldikleri yerlerdeki hayat şartları ile Esenyurt’u kıyaslıyorlar. Esenyurt’ta yaşamanın konforunu hissediyorlar.
Bu ortamı sağlayan tüm Esenyurtlulara şükran borçluyum.’
Gürbüz Çapan, ‘fakirliği’ni ise, “İktidar fakiriyiz” diyerek CHP’nin uzun yıllardır iktidar olamamasına bağlıyor.
Umudunu da “AKP’nin yıkılması” olarak belirten Dr. Çapan, hedefi ise net koyuyor: “El birliği ile önce
İstanbul’u sonra Türkiye’yi AKP’den kurtaracağız”
Kendisine uygulanan göz altıların tüm belediye başkanlarına yönelik bir tehdit olduğunu ifade eden Dr. Çapan,
“Başkanlar korkutuldu. Hizmet üretmekte zorlanıyorlar. Ama Belediye Başkanlarımız halka hizmet için
gerekirse hapsi göze almalılar” dedi.
İTİRAZCIYIMDIR
Kendisinin itiraz eden birisi olduğunu ifade eden Dr. Çapan, “Sosyal demokrat demek, itiraz eden, sorgulayan
ve toplum adına yararlı hizmetleri talep eden insan demektir. CHP tekke değildir” dedi.
Dr. Gürbüz Çapan, Erhan Kızılyar’ın sorularını yanıtladı.

SABAHLARI İKİ SAAT GAZETE OKUYOR
Kızılyar: Uzun süredir geniş çaplı bir söyleşi görmedik. Önce kolay bir soru ile başlayalım; Gürbüz Çapan
sabah kalktığında Türkiye’ye nasıl günaydın diyor? Masanıza kaç ulusal ve yerel gazete geliyor?
Çapan: Bana gelen bütün yerel gazeteleri takip ediyorum, hepsini okuyorum. Ayrıca, yaklaşık 10 tane de ulusal
gazete okuyorum. Her gün 2 saat kadar mürekkeple boğuşuyorum.
Kızılyar: Televizyonla aranız nasıl?
Çapan: Televizyon izleyemiyorum. Vakitsizlikten televizyona kapandım biraz. Sabah ve akşamları zaman
buldukça haber kanallarını takip etmeye çalışıyorum.

İNTERNET BAĞIMLISI OLMAKTAN KORKUYOR
Kızılyar: Mısır rejimini internetin Facebook örgütlenmesi değiştirmiş. İnsanların hayatında böylesine etkili
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