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GURKAN'ı
ebediyete uğurladık...
Meclis Bülteni- Türk
siyasetinin önemli si
malarından birisi olan
Aydın Güven Gürkan,
22 Ocak'ta hayata ve
da etti. 17 ve 19'uncu
dönem Antalya ve
Mersin
milletvekili
olarak parlamentoda
görev yapan Prof. Dr.
Gürkan, mide kanserinden tedavi gördüğü İstanbul
Özel Acıbadem Kozyatağı Hastanesi'nde vefat etti.
Gürkan, 24 Ocak 2006 Salı günü Teşvikiye Camii'nde
kılınan cenaze namazının ardından Tuzla'daki aile me
zarlığında toprağa verildi.
10 Mayıs 1941'de Elazığ'ın Akçakiraz (Perçenç) kö
yünde doğan Gürkan, babasının devlet memuru olması
nedeniyle ilk ve orta öğrenimini Anadolu'nun çeşitli il
lerinde tamamladıktan sonra, 1963 yılında Ankara Si
yasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü bi
tirdi.

29 Kasım 1987'de genel seçimlerinde Elazığ'dan aday
olmasına karşılık seçilemeyen Gürkan, bunun üzerine
aktif politikaya bir süre ara verdi. Gürkan, 20 Ekim
1991 genel seçimlerinde, Mersin'den seçilerek yeniden
parlamentoya girdi. 1991 ve 1992'de SHP Grup Başkanvekilliği görevini üstlenen Aydın Güven Gürkan, 25
Haziran 1993'te kurulan 1. Tansu Çiller Hükümetinde
27 Mart 1995'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirildi. Gürkan, 2 ay 7 gün yürüttüğü bu görevi
4 Haziran 1995'te istifa ederek bıraktı.
2002 yılında İsmail Cem tarafından kurulan Yeni Türki
ye Partisi'ne katılan Gürkan, daha sonra YTP'den de is
tifa etti ve aktif siyasetten tamamıyla uzaklaştı.
Almanca ve İngilizce bilen Gürkan'm, çeşitli ders not
larının yanı sıra yayınlanmış çok sayıda makalesi ve
"Kalkınmanın, Sosyo-Ekonomik Sorunları" adlı bir de
kitabı bulunuyor. Tiyatro ve bale sanatçısı Serap Aksoy'la evli olan Gürkan'ın, emekli TRT spikerlerinden
Ülkü Gürkan İmsetTe evliliğinden olan bir kızı var.

Almanya'nın Köln Üniversitesi'nde doktorasını ta
mamlayan Gürkan, 1970'te Gazi Üniversitesi'nde dok
tor asistan olarak akademik kariyerini sürdürdü. 1973
yılında doçent unvanını olan Gürkan, 1978 yılında da
henüz 37 yaşındayken profesör oldu.
Gazi Üniversitesi'ne bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişki
ler Yüksek Okulu'nda müdürlük de yapan Gürkan,
uzun yıllar "Ekonomik Doktrinler" kürsü başkanlığında
bulundu ve bir süre rektör vekilliği görevini yürüttü.
YÖK sistemini protesto ederek 1981 yılında üniversite
den ayrılan Gürkan, 1983 yılında politikaya atıldı.
1983 seçimlerinde Halkçı Parti'den (HP) 17. Dönem
Antalya Milletvekili seçilen Aydm Güven Gürkan,
1984'te HP'nin Genel Sekreterliği'ne, 1 Temmuz 1985
tarihinde de HP Genel Başkanlığı'na seçildi. Sol parti
lerin birleşmesi için SODEP Genel Başkanı Erdal İnö
nü ile temaslar yürüten Gürkan, HP ve SODEP'in 3 Ka
sım 1985 'te SHP çatısı altında birleşmesinin mimarla
rından biri oldu.
İki Dönem Milletvekili Seçildi
SHP'nin kurucu genel başkanlığını da üstlenen Gürkan,
varılan anlaşma gereği 1 Haziran 1986'da görevini
Prof. Dr. Erdal İnönü'ye devretti. Aynı yılın Eylül ayın
da SHP Genel Başkan Yardım
cılığına seçildi.
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Eşinin vefatından sonra bir basın toplantısı düzenleyen
sanatçı Serap Aksoy, "Onu iyi bir insan olarak tanıyıp
sevdim. Daha sonra anladım ki, o çok önemli bir siyasi
kişilikmiş. O zaman sevgim katbe kat arttı. İftihar edeileceğim kadar çok özel birlikteliklerim oldu. Onun si
yasi kimliğini ve kişiliğini, Türk halkına ve siyasetçile
re bırakıyorum. Benim için çok önemli bir yol arkadaşı
idi. Yaklaşık 1,5 yıldır mustarip olduğu hastalığından
dolayı Acıbadem Hastanesi yetkilileri ona ve bize ku
cak açtı. Çok olağanüstü bir gayretle yanımızda oldular.
Klasik konuşmalar yapmak istemiyorum. Kendisi çok
inatçı bir kişilikti. Ben de onun elinden tuttum ve bugü» '*
ne kadar geldik" dedi.
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