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Y a z m a s a m  o l m a z …
İdil Güneyi… 
Hacettepe Fizik Mühendisliği’nden sınıf arkadaşım, bölümümüzün en güzel kızı, en yakışıklımızın önce 
kız arkadaşı, sonra eşi, biricik oğullarının annesi…
Yıllar, yıllar sonra Daire Başkanı olarak atandığım TCDD Bilgi İşlem Dairesi’nde mesai arkadaşım...
.......

İdil’i tanıyanlar O’nu birkaç yönü ile tanır!
Oysa ki o kadar çok yönlüydü ki O!

İdil, anneydi..
Hem de çok iyi bir anne... Tek başına bir çocuğu delikanlı yaptı...

İdil, sanatçıydı…
El yapımı takılarını bilmeyen, bilip de almayan yoktur…

İdil, sanatseverdi...
 Tiyatro aşığıydı, tiyatro sezonunda herkesi toplu olarak tiyatroya götürürdü… 
O’nun aldığı toplu tiyatro biletlerinin abonelerinden biri de bendim. Sayesinde 
birçok demiryolcu da tiyatro ile tanışmıştı…

İdil, organizatördü…
Arkadaş toplantılarının, gezilerin, Fizik Mühendisliği mezunları toplantılarının önde 
gelen organizatörüydü…
Nice insanlar bir araya geldi O’nun sayesinde, nice dostluklar kuruldu, nice 
görüşemeyenler görüştü, 
nice küsler barıştı ve belki de helalleşti...

İdil, sendikacıydı…
 Kamu çalışanlarının hak mücadelesinde mensubu olduğu sendikanın parlak bir yıldızıydı… Kadın 
demiryolcu ayağı değmemiş istasyonların kömür sobalarında demlenmiş demiryolcu çaylarını 
yudumlarken görürdünüz O’nu.
Demiryolu rayları onun ayak izleri kadar başka kadın ayak izi görmemiştir...

İdil, Bilişimciydi…
 Türkiye Bilişim Derneği’nin de üyesiydi…
“Bırak artık sendikayı gel biraz da dernekte uğraş ver!” derdim, “Orada sen varsın ya!” derdi…

İdil, yardımseverdi...
 Yoksulun, yardıma muhtacın, ihtiyaç sahibinin; deftersiz okulların, ayakkabısız çocukların yardım 
meleğiydi... 
Kimse bilmezdi... 
Ben de yeni öğrendim…

İdil, Atatürkçüydü…
 Elinde Türk Bayrağı ile her fırsatta Anıtkabir’e koşardı…
İdil, arkadaş canlısı, mütevazı, cana yakın, yerine göre mesafeli, onurlu, şahsiyetli, kadın gibi kadındı...

İdil, çok iyi bir arkadaştı…
Benim de arkadaşımdı…

Ali Kitapçı.
Artun Siyah’ın babası… 
“Çocuğun hayatını daha doğarken kararttın” diye takılırdım…
Ne bileyim Ali’nin hayatında “Kara”nın özel bir yeri 
olduğunu…
O’nu ilk tanıdığımda O, Demiryol–Sen’in Ankara Şube Başkanı, 
ben de Türk Ulaşım-Sen’in Ankara Şube Başkanı idim.
Kamu çalışanları sendikacılığının yeni filizlenmeye 
başladığı yıllardı, sendikacılara şüpheyle, istihzayla, alayla, 
aşağılamayla bakılan yıllar…

Rakiptik.
O zamanki değer yargılarıyla karşıt ve birbirine taban tabana 
zıt iki sendikanın yöneticisiydik.
Kimse bilmez; zaman zaman bir araya gelir sendikal 
mücadelenin geleceğini tartışırdık iki zıt sendikanın yöneticisi 
olarak…
Anlaştığımız da olurdu, anlaşamadığımız da...
Yıllar sonra TCDD Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olunca, sendikal 
mücadeledeki rakibim olan Ali’nin amiri olmuştum.

Herkes benim O’nu sıkıştırmamı, sendikal faaliyet yapmasını engellememi, gidişini, gelişini, 
her şeyini kontrol altına almamı bekliyordu; hatta bu yönde telkinler yapanlar da vardı...

Daha henüz sendikal faaliyetlerde birtakım izin ve imkânların sağlanmadığı, yasal düzenlemelerin 
yapılmadığı yıllardı…

Ali’nin üzerine baskı kurmam bekleniyordu…
Bağlı olduğu Personel ve İdari İşler Müdüresi olan arkadaşımı odama davet etmiş ve şöyle demiştim:
“Ali Kitapçı, bir sendikacı olarak toplumsal fedakârlık yapıyor, gecesini gündüzünü, enerjisini, umutlarını 
ve istikbalini kamu çalışanları için feda ediyor. Lütfen kendisine yardımcı olunuz, sendikal faaliyetlerini 
yaparken serbestçe davranmasına tolerans gösteriniz, herhangi bir yerden ‘Niye izin veriyorsun?’ sorusu 
ile karşılaşırsanız ‘Başkan izin verdi’ deyiniz ve lütfen bu görüşmemizi de kendisi ile paylaşmayınız.”...
Paylaşmayın demiştim ama paylaşılmıştı…
Ali ile sendikacılık günlerimizden oluşan sevgi ve empati köprüsü, yürekten yüreğe sessiz bir iletişim 
köprüsüne dönüşmüştü o günlerden sonra...
Ali ile farklı yerlerden aynı toplumsal ideale bakan iki yürek gibiydik.
Mücadele dolu bir geçmişi, kararlı, istikrarlı bir duruşu, demokrat bir bakışı, geniş bir hoşgörüsü vardı. 
Tanıdığım en düzgün, en karakterli, en prensipli dava adamlarından biriydi…
Davasının adamıydı!
Adam gibi Adamdı…
Artun Siyah’ın babasıydı...
Adamdı.
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