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CHP çatı, kapı, pencereyi bir yana
bırakarak tek başına hareket
etmiş. AHMET YAZICIOĞLU 6’DA

Çatı yıkıldı bile

CHP’de yarar ve zarar

27 HAZİRAN 2014 / SAYI: 21

BU yaz
plajları süsle-
yecek mayo ve
bikini trendleri
moda devleri tarafın-
dan belirlendi. Siz de
kendinize güveniyorsanız, bu
sezonun farklı tasarımlarından
birini mutlaka deneyin. 2’DE

KARDEŞ kat-
liamları, iktidar
savaşları, şehza-
de ve sultanlarıy-
la Osmanlı’nın
ilginç öyküsü.12’DE

Anketlere göre İhsanoğlu’nun kampanyasız oy oranı yüzde 35.5

ÇATI ADAYININ
ŞANSI YÜKSEK

ORUÇ, sağlıklı bir şekil-
de tutulursa sağlığımıza

çok faydası olan bir
süreçtir. Siz de bu süreç-
te, iftarda aşırı tüketim
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ÇEŞME Belediye

Başkanı Muhittin
Dalgıç, golf sahala-
rı, üniversite sağlık
merkezleri için pro-

jelerin hazır oldu-
ğunu ama yer

verilmediği için
gerçekleşemediğini

söyledi. Bölgenin
çok fazla turizm

yatırımına ihtiyacı
olduğunu

vurguladı. 9’DA
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BREZILYA
dünyayı kilitledi

DİĞER PARTİLERDEN DESTEK
CUMHURİYET tarihimizde ilk kez
cumhurbaşkanını halk seçecek. CHP
ve MHP'nin çatı adayı Ekmeleddin
İhsanoğlu'na bazı partiler de destek
vereceğini açıkladı. İhsanoğlu'nun
adaylığı CHP'nin bir bölümünde
sıkıntı yarattı ancak henüz seçim
kampanyasına başlamayan İhsanoğ-

lu’nun, anketlerde yüzde 35,5 oy
alması kimi çevrelerde şaş-

kınlık yarattı.

GEREKÇE; para yokluğu.
Belediye'nin yeni yönetimi KDV dahil
18 milyon TL' ye mal olacak
projenin parasını denkleştire-
miyor. Hoca'nın kafası bu
nedenle heykele konulamadı.

OY ORANLARI ARTIYOR
SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan

Bayrakçı diğer adayların
belirlenmemesine rağmen
26 ilde 2 bin 800 denekle
yapılan ankette, Başbakan
Erdoğan'ın da aday olarak
sorulduğunu belirterek,
kararsızların da oyları hesa-
ba katıldığında her ikisinde
de oy oranları artıyor şeklin-
de konuştu. SAYFA 3’TE

18 milyonluk
HOCA hüsranı
Karabağlar Belediyesi eski Başkanı Sıtkı Kürüm'ün
projesi Nasreddin Hoca heykeli ve rekreasyon alanı
yarıda kaldı. Tamamlanma süreci henüz meçhul.

VEKİL YORUMLARI
Başbakan’ı
korkutuyor

Aytun ÇIRAY / CHP Genel Başkan Yardımcısı

TAYYİP-Öcalan cephesi-
ne karşı büyük çoğunlu-
ğun adayı çıktı.
Ekmeleddin Bey Tayyip
Bey’i korkutuyor.
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Nesrin ULEMA / AK Parti İzmir Milletvekili

MUHALEFETİN kendi
içinde ‘Çatı Aday’ belirle-
me stratejisini 12 aylık
acziyetin finali olarak
nitelendiriyorum.

Cumhuriyetin
değeridir

A. Kenan TANRIKULU / MHP Genel Bşk. Yard.

İHSANOĞLU artık ‘Çatı
Aday’ değil, toplumun
büyük bir kısmının
benimsediği bir aday
olmuştur.

Lider ülke Türkiye
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NARLIDERE
Belediyesi’nin
yaz okulları ka-
yıtları başlıyor. 6
ayrı branşta
düzenlenen eği-
timler Beledi-
ye’nin tesislerin-
de yapılıyor.

Kara Elmas
peşinde
150 yıl
SOMA’DA yaşanan
facia sonrasında
farklı bir açıdan
madencilik tarihine
göz attık. 150 yılda
yaşadıklarımızsa
unutulacak gibi
değil. 11’DE

MAVI
yolculuk
sizi
çağırıyor

HER gün değişik bir koyda uyanmak
istemez misiniz? O zaman sürpriz
güzelliklerle dolu mavi yolculuk
tam size göre... 8’DE
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EKONOMİNİN şifreleri hep Türkiye için
konuşulur. Peki, bölgemizde

neler yaşanıyor? Bu
sorunun cevabını

Yrd. Doç. Dr. Ko-
camaz verdi. 6’DACHP-MHP’nin belirlediği isme karşı AK Parti henüz adayını açıklamadı! Temmuz'da muhtemel

adayı Recep Tayyip Erdoğan. Abdullah Gül’ün adaylığının açıklanması dengeleri değiştirebilir Narlıdere’de
yaz okulu başlıyor
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12 milyar dolar gibi dev bir gider-
le dikkat çeken Brezilya 2014
Dünya Kupası, rakamları, heyeca-
nı ve arka planda yaşananlarıyla
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12 milyar dolar gibi dev bir gider-
le dikkat çeken Brezilya 2014
Dünya Kupası, rakamları, heyeca-
nı ve arka planda yaşananlarıyla
dikkatleri üstüne çekiyor. 15’TE

12 milyar dolar gibi dev bir gider-
le dikkat çeken Brezilya 2014
Dünya Kupası, rakamları, heyeca-
nı ve arka planda yaşananlarıyla
dikkatleri üstüne çekiyor. 15’TE

12 milyar dolar gibi dev bir gider-
le dikkat çeken Brezilya 2014
Dünya Kupası, rakamları, heyeca-
nı ve arka planda yaşananlarıyla
dikkatleri üstüne çekiyor. 15’TE

12 milyar dolar gibi dev bir gider-
le dikkat çeken Brezilya 2014
Dünya Kupası, rakamları, heyeca-
nı ve arka planda yaşananlarıyla
dikkatleri üstüne çekiyor. 15’TE

Müteahhit:
En kısa
sürede

bitireceğiz
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ANADOLU’YU, Karadeniz’i
kucaklamayan bir CHP gittikçe

yok olacaktır. EROL YARAŞ 3’TE
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Plajların
enerjisini
yansıtacak
fırfır deta-
yı bu sezo-
nun hit
parçaları
arasında
karşımıza
çıkıyor.
Özellikle
askısız
straplez modellerde
kullanılan fırfır beyaz
ve pastel tonlarla kul-
lanılarak romantik bir
siluet yakalamanızı
sağlayacaktır.

Bu yaz
plajda
göz
kamaştırın
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Y
az mevsiminin bize hayal ettirdiği ilk şey-
lerden biri kuşkusuz plaj ve güneş... 2014
İlkbahar/Yaz sezonunda plajları süsleye-

cek mayo ve bikini trendleri moda devleri
tarafından belirlendi. En iyi ve en yaratıcı
önerilere dikkat ederek sezonun en
trendy mayo ve bikini seçimini yapabilir-
siniz. 2014 İlkbahar/Yaz sezonunda
sahillerde daha cesur mayo ve bikini-
ler yer alıyor. Büstiyer şeklindeki
bikini üstleri ve yüksek bel bikini alt-
larıyla vintage esintili modeller, tro-
pik temalı hayvan figürlü desenler,
cut-out detaylı mayolar, derin V
dekolteli halter yakalı mayolar, püs-
kül ve fırfırla detaylandırılmış bikini-
ler, desenlerle birleşmiş monokrom
mayo ve bikiniler sezonun hit parçaları
arasında. Geçen yılın mayokinileri bu
yıl yerini halter yakalara bıraktı. Derin
V dekolteli halter yaka tek parça mayo-
lar sezonda trendlerin arasına giriyor.
2014 yaz trendlerinde sezona damgasını
vuran ilham kaynağını ormanlardan alan
tropik temalı hayvan figürlü desenler
bikini ve mayolarda yerini alıyor.

2014 İlkbahar / Yaz sezonunda sahillerde daha
cesur mayo ve bikiniler yer alıyor. Siz de eğer ken-
dinize ve fiziğinize güveniyorsanız, bu sıra dışı
tasarımlardan birini mutlaka deneyin...

Vintage Esintiler
1950 ve 1960'lı yılların bikini modası

gün yüzüne çıkıyor. Yüksek belli bikini
altları büstiyer bikini üstleriyle bu sezon
sahillerde vintage esintili modeller sezo-
nun hit parçaları arasında. Bu retro par-
çalarla bel ve kalçayı şekillendirerek ince
kusurları gizleyebilir ve daha hoş bir
görünüm sağlayabilirsiniz. Crop-tops
modasının yansımalarını net şekilde gör-
düğümüz büstiyer bikini üstleri de sezo-
nun trendlerinde karşımıza çıkıyor.
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Monokrom
(siyah ve beyaz )

Siyah ve beyaz her desenle
bikini ve mayolara renk vere-

cek. Bu ikili tasarımcıların
koleksiyonlarında en çok yer
verdiği renklerden biri oldu.

Sezonda bu klasik renkler
puantiye, çiçek-

ler, geomet-
rik ve çizgili

desenlerle
karşımıza
çıkıyor.

Kesikli
mayolar

Sezonun trendleri arasın-
da olan cut-out dediğimiz
detaylar mayo-
ları da etkile-
meden geçme-
miş. Bu trend
son zamanlar-
da daha popü-
ler hale gelme-
ye başlarken,
tasarımcıların
yaratıcı düşün-
celerini ifade
etmeleri için
uygun model-
ler olduğundan
sıradanlıktan
sıkılan bayanlar için bu
sezon, klasik mayokinilerin
aksine bu modeller hem çok
farklı hem de çok modern...

Renklere gelince geçen
sezonun neon renklerinin
aksine pastel tonlar, dore ve
lame yansımalı renkler ve
yazın trend renkleri olan
mavi ve tonları, mint yeşili
oranj ve tonları da plaj
modasına yansıyor. Renkli
geometrik baskılar da sezo-
nun enerjik trendleri arasın-
da yerini alıyor.

RenkFırfırlı
bikini ve
mayolar

Bu yaz
plajda
göz
kamaştırın



Cumhurbaşkanlığı seçimleri için
CHP’nin “çatı adayı bulduk” diye-
rek MHP ile anlaşmasının

üzerinden günler geçmesine rağmen,
CHP içinde tartışmalar bir türlü bitmek
bilmiyor.

Çatı adayından çok, ben bir kesim
CHP’linin zihniyetini irdelemek istiyo-
rum. Özellikle de Deniz Baykal ve ekibi-
nin.

Baykal ve ekibi benim gözümde;
Türkiye gerçeğinden bu kadar uzak,
yaşadığı ülkenin insanlarının politik eği-
limlerini algılamaktan yoksun bir mil-
letvekilliği topluluğu.

Kopardıkları kıyamete bakarsanız
zannedersiniz ki Baykal aday gösterilsey-
di, seçimi alacaklardı. Hiç hesapladılar
mı acaba eski genel başkanları kıyılar
hariç Anadolu’dan yüzde kaç oy alırdı?

Baykal yıllardır hep şu şekilde anıldı;
‘’Küçük olsun, benim olsun’’. Onun için
de CHP’yi yüzde 25’lerin üstüne taşıya-
madı.

Baykal gibi düşünenler çok iyi
bilmeliler ki artık Anadolu ve
Karadeniz’de CHP diye bir parti
neredeyse yok gibi.

Deniz kıyısına sıkışmış bir alanda var
olan bir CHP, Cumhurbaşkanlığı seçi-
minde MHP ve diğer partilerin desteğini
almasaydı tek başına ne kadar etkili ola-
bilirdi?

Güç birliğine yanaşmayan Baykal zih-
niyeti partide hakim olsaydı, CHP yüzde
25’lik bir parti olarak Recep Tayyip
Erdoğan’ın seçilmesini ne kadar zor-
lardı?

Baykal ve ekibinin şunu çok iyi
görmesi lazım ki MHP ile iş birliği
olmazsa Recep Tayyip Erdoğan ilk turda
seçilir.

Kendi bölgesi Antalya’da belediye
başkanlığı seçimini kaybeden Baykal ve
ekibi Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçi-
mini nasıl kazanacak bir anlatsalar da
biz de bilsek. Şu anda Deniz Baykal ve
ekibi sağduyulu CHP’lilerin gözünde
“üzüm yiyen değil, bağcı döven’’ insan
konumundadır.

İstanbul milletvekili Nur Serter mil-
letvekili olmuş ama altyapı ve araştırma-
cılık sıfır. Söylediği laflara insanın bir
tarafı ile gülesi geliyor. Cümlenin komik-
liğine bakar mısınız “Cumhuriyet ile
savaşan bir başbakanın kulvarında yol
alan bir aday seçilerek CHP’nin bağrına
hançer sokuldu.” İnsan bu sözü
söylemeden önce biraz önerilen adayın
geçmişini bir okur, yaptıklarını bir
araştırır. Hanımefendinin adaylarından
bir tanesi Altan Öymen imiş. Bu
düşüncesi bile Türk seçmenini ne kadar
tanımadığını gösteriyor.

Bir kesim CHP’li “İslam Alimi” cüm-
lesinden neden bu kadar irite oluyor
anlamış değilim.

Merak ediyorum her platformda
Atatürkçülüğü ile övünen Yaşar Nuri
Öztürk’ü, Kılıçdaroğlu aday gösterseydi,
Öztürk ilahiyat profesörü diye yine
bağrımıza hançer sapladılar diyecekler
miydi?

Deniz Baykal ve Nur Serter gibi
düşünce yapısına sahip milletvekilleri
CHP’de bulundukça bu CHP’den hiçbir
şey olmaz.

Anadolu’yu, Karadeniz’i kucakla-
mayan bir CHP gittikçe yok olmaya
mahkumdur.

CHP ilkelerinden ödün versin demi-
yorum, ama kendisine yüzde bir oy bile
vermeyen insanlarla nasıl buluşacak
onun formülünü arasın.

Çatı adayı olarak ortaya konan isim
Ekmeleddin İhsanoğlu doğru bir kişidir.
CHP’liler kendi ayaklarına kurşun sık-
mazlarsa Tayyip Bey ilk turda seçimi
kazanamaz.

Ama gördüğüm kadarıyla Baykal ve
saz arkadaşları söylemleri ile AKP’nin
ekmeğine yağ sürmektedirler.
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Cumhurbaşkanlığı
seçimlerini konu alan
anketler ardı ardına

yayınlanmaya başladı. CHP
ile MHP'nin çatı adayı
Ekmeleddin İhsanoğlu ile
Başbakan Erdoğan'ın olası
oy oranları için SONAR da
bir anket yayınladı.
SONAR Araştırma
Şirketi’nin Köşk anketine
göre Erdoğan seçimleri ilk
turda kazanıyor.

Partilerin ve adayların oy oranla-
rını saptamak amacıyla yapılan
ankette “Cumhurbaşkanlığı seçimin-
de hangi partinin adayına oy vere-
ceksiniz?” sorusuna katılımcıların
yüzde 46’sı “Recep Tayyip Erdoğan”
cevabı verirken, “İhsanoğlu’na oy
vereceğim” diyenler yüzde 35.3’te
kaldı. Katılanların yüzde 6.2 si BDP
/HDP’nin adayına oy verdi.

Karar-sızlar orantısal olarak dağı-
tıldığında Erdoğan yüzde 52.6
İhsanoğlu 40.3 oy alıyor. Türkiye
genelinde farklı sosyo-ekonomik ve
sosyo-demografik gruba mensup kişi-
lerden, yaş, cinsiyetten 26 ilden 2.800
kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen
anketi Ben HABER’e değerlendiren
SONAR’ın Başkanı Hakan Bayrakçı,
Ekmeleddin İhsanoğlu’nun doğru bir
aday olmadığını belirterek, “Daha
önce çatı aday olarak merkez sağdan
bir aday gösterilmesinin doğru olaca-
ğını söylemiştim. Mesela İlhan
Kesici. Fakat İhsanoğlu, zarif ve nite-
likli bir kişi olmasına rağmen muha-
fazakar ve Siyasal İslam’ın önde
gelen bilim adamlarından biri.
Dolayısıyla CHP seçmeninde çok
büyük tepkiler oldu. Yağmurdan
kaçarken doluya tutulmak gibi bir

şey. Tabi bizim için önemli
olan rakamlardı” diye
konuştu.

Adaydan memnun
olmayan CHP’lilerin san-
dığa gitmemesi durumun-
da sonucun ciddi oranda
değişeceğini belirten
Bayrakçı, “Eğer adaydan
memnun olmayan
CHP’liler sandığa gitmeye-
cek olursa bu oran daha
da değişir. Erdoğan

54’lerde de kazanabilir. Ki ben bir-
kaç milyon CHP’linin, eğer
Ekmeleddin İhsanoğlu ile seçime
gidilirse sandığa gitmeyeceğini düşü-
nüyorum” dedi.

Özdil daha çok oy alır
Yılmaz Özdil’in bile Erdoğan kar-

şında İhsanoğlu’ndan daha fazla oy
alacağını dile getiren Bayrakçı,
“Abdüllatif Şener, İlhan Kesici,
Deniz Baykal, Uğur Dündar ya da
Yılmaz Özdil… Toplumun birçok
kesiminde kabul gören, en azından
muhafazakar gelenekten gelmeyen
birisi daha başarılı olurdu. Deniz
Baykal’ın geçmişte bir genel başkan-
lığı var. Seçimde bir de
47-48 alırsa Deniz
Baykal’ın görevine
yeniden dönmesi
istenirdi, bu da
sıkıntı yaratırdı
partide. Ayrıca
Ekmeleddin Bey’in
daha doğru bir
aday olacağını
düşünmüş
olabilir-
ler” diye

konuştu. Muhalefetin, çatı aday
kararını gözden geçirmesi gerektiği-
nin altını çizen Bayrakçı, “Kemal Bey
yerel seçimlerden önce ‘ben anket
şirketlerine inanmıyorum’ dedi. Biz
CHP Genel Merkezi için anketler de
yaptık. Keşke genelleme yapmasaydı,
birkaç şirketi tenzih ediyorum desey-
di çok daha adil olurdu. Bu durumda
anket şirketlerine Kemal Bey ne
kadar inanır bilmiyorum. Ancak 3
Temmuz’a henüz vakit var. CHP
veya MHP liderleri adayı bir daha
gözden geçirsinler ya da gerçekten
22-23 tane kahraman milletvekili
yeni bir aday göstersin.
Eminim o aday,
İhsanoğlu’ndan
daha çok oy
alır” şeklinde
konuştu.

EROL YARAŞ

erolyaras@gmail.com

CHP’YE ZARAR
VEREN KAFALAR

‘Oy vermeyecekler
sonucu etkileyebilir’
SONAR Araştırma Şirketi’nin 10 Ağustos’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine
yönelik yaptığı ankette; iki adayla girilmesi durumunda Recep Tayyip
Erdoğan’ın ilk turda seçimleri kazanma ihtimali ortaya çıktı.

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

Hakan
Bayrakçı
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Türkiye tarihinde ilk defa en yüksek koltuğun sahibi millet tarafından seçilecek.
Büyük yarış öncesi İzmirli milletvekilleriyse oldukça iddialı açıklamalarda bulundu.

İzmir’de seçim
atışmaları başladı

BEN HABER’DE YAYINLANAN HABER, YAZI, RESİM VE
FOTOĞRAFLARIN FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU İLE
BASIN KANUNU’NDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ HAK-

LARI BEN TANITIM HİZMETLERİ ORG.INTERNET YAY.
PRODÜKSİYON İTH.İHR.LTD.ŞTİ.NE AİTTİR. İZİN ALINMAK-
SIZIN KAYNAK GÖSTERİLEREK DAHİ İKTİBAS EDİLEMEZ.

İMTİYAZ SAHİBİ
GENEL YAYIN YÖNETMENİ

EROL YARAŞ

SORUMLU MÜDÜR VE
YAZI İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ

GAMZE KURT

İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ
LEZİZE MANİSALI

REKLAM: AYLİN AKDOĞAN

GÖRSEL YÖNETMEN: MUKADDES İBRİM

MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
TÜRKAN ÖZTÜRK

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU: ALPER GÜNDOĞDU

YAYIN KURULU
ERDAL İZGİ - BURAK CİLASUN

ÇİĞDEM ALPASLAN - AYSEL KAYAARDI
GÖKDENİZ ENGİN - DEMET SAKARYA - SELCAN BİLEN

YÖNETİM YERİ:
BEN TANITIM HİZMETLERİ ORG.INTERNET YAY.

PRODÜKSİYON İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
AKDENİZ CADDESİ NO: 5 AKDENİZ İŞ HANI NO: 306

PASAPORT /İZMİR TEL: 0 232 464 63 15 FİYATI: 2 TL (+KDV)

BASIMCI: STAR MEDYA YAYINCILIK A.Ş.
BASKI YERİ: GAZİEMİR TREN İSTASYONU KARŞISI ESKİ BETONTAŞ

TESİLERİ İÇİ NO: 29 GAZİEMİR /İZMİR
TEL: 0 232 251 76 32 BASKI TARİHİ: 26.06.2014

SAYI: 21 TÜRÜ: YAYGIN AYLIK

Cumhurbaşkanlığı seçimi
için artık sayılı günler
kalmışken kulislerde de

yaşanan hareketlilik herkesin

dikkatini çekiyor. CHP ve
MHP’nin çatı adayı olan Prof.
Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu,
yavaş yavaş seçim havasına gir-

meye başlarken AK Parti’nin
kimi aday göstereceği ise
büyük bir merak konusu. Peki
seçim atmosferi İzmir’den

nasıl gözüküyor? Onu da Ben
HABER’e CHP Genel Başkan
Yardımcısı Aytun Çıray, MHP
Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Kenan Tanrıkulu ve
AK Parti İzmir Milletvekili
Nesrin Ulema yorumladı. İşte
İzmir ve seçim;

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir
Milletvekili Aytun Çıray seçim öncesi
gerek hükümet, gerekse de Başbakan
Erdoğan’a karşı oldukça sert ve net bir
üslup kullandı. Aday belirleme çalışmaları
sırasında Kılıçdaroğlu’nun yaptığı ziyaret-
lerde bir adım gerisinde bulunan ve bu
nedenle sürecin içindeki isimlerden olan
Çıray, parti içindeki tepkileri doğal buldu-
ğunu söyledi.

Çıray, “Tepkileri doğal buluyorum. Sayın
İhsanoğlu’nun ismi sürprizdi ve tanınıncaya kadar
böyle tartışmalar olacaktı. Üstelik CHP parti içi
demokrasisi ve çok sesliliği olan bir partidir” dedi.

İhsanoğlu’nun AK Parti’de sıkıntı yaratan bir
isim olduğunu da iddia eden siyaset içinden bir
adaya karşı beklenilenin aksine siyaseten uzak bir
adayın daha başarılı olacağını kaydeden Çıray,

“Tayyip-Öcalan cephesine karşı büyük
çoğunluğun adayı çıktı. Ekmeleddin
Bey tam aksine Tayyip Bey’i korkutu-
yor. Kavgacı birinin karşısına huzur
veren birini, dincinin karşısına lâik
dindarı, kul hakkı yiyenin karşısı-
na dürüstü, bölücünün karşısına
bütünleştiriciyi, cahilin karşısına
bilim insanını çıkartıyor
Türkiye” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çıray,
seçim öncesinde oranlara dair ilgi çekici
de rakamlar verdi.

“Ekmeleddin İhsanoğlu’nun kazanma
şansını yüksek görüyorum. Tahminim
odur ki oyların yüzde 55’i Sayın
İhsanoğlu’nun ve yüzde 45’i de Tayyip
Bey’in olur.

Adayımız Erdoğan’ı korkutuyor

İhsanoğlu tarife uyuyor

Henüz aday ismin netleşmediği
AK Parti’de İzmir Milletvekili
Nesrin Ulema ise seçimlere dair
oldukça iddialı konuştu. Ulema
hem muhalefetin aday tercihini
hem de İhsanoğlu ismini topa
tuttu.

“Muhalefet, her dönemde
olduğu gibi yine kendi güdümün-
de olacak birini Cumhurbaşkanı
koltuğunda tutmak istiyor. Yürütmenin başı
olabilecek, güçlü bir Cumhurbaşkanı değil,
kendi söylediklerini yapacak bir cumhurbaş-
kanı arzuluyorlar. Onların çatı aday belirle-
me stratejisini 12 yıllık acziyetin finali ola-
rak nitelendiriyorum. Ekmeleddin Bey,
Ortadoğu’daki haksızlığa, o bölgelerdeki
insanların gerçek demokrasi ile buluşması-

nın önündeki engellere gerektiği
ve istenildiği kadar karşı çıkma-
dı.” Ulema ayrıca Başbakan
Erdoğan’ın olası bir adaylığı
içinse net konuştu:

“Sayın Başbakanımız’ın
adaylığı ve devamında
Cumhurbaşkanı olarak
görev yapacak olma-
sı, 2023 hedefine

daha hızlı ve daha sağlam
adımlarla yol almayı da
beraberinde getirecek-
tir. Başbakanımız’ın
ilk turda
Cumhurbaşkanı
seçileceğine
inanıyoruz.”

Çatı aday = Acziyetin finali

Çatı aday İhsanoğlu ismine muhale-
fetten en çok MHP’nin sahip çıktığı
görülüyor. Ben HABER’e bu sahiplen-
menin nedenlerini anlatan MHP Genel
Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili
Ahmet Kenan Tanrıkulu, bunun nede-
ninin Devlet Bahçeli’nin aday tanımıyla
İhsanoğlu’nun örtüşmesi olduğunu
belirtiyor.

Tanrıkulu, “Sayın İhsanoğlu’nun
ismi; çatı aday formülünü Mayıs ayı başında ilk
dile getiren Sayın Genel Başkanımızın tariflerine
uymaktadır. Sayın Genel Başkanımız adayın;
milliyetçi, muhafazakâr, manevi değer sahibi,
laik, demokrat, hukukun üstünlüğüne inanmış ve
cumhuriyetimizin değerlerini içine sindirmiş biri
olmasını gerektiğini belirtmişti. Bu özellikleriyle
Bu yüzden Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu ismi,
diğer partilerde olduğu gibi, Partimiz tarafından
da benimsenmiştir. Sayın İhsanoğlu artık çatı

aday değil, büyük bir toplumsal uzlaşı-
nın, yani toplumun büyük bir kısmının
benimsediği bir aday olmuştur.” dedi.

Seçimlerde sandığa gidişlerin yük-
sek bir oranda gerçekleşmesi gerektiği-
ni söyleyen Tanrıkulu, Başbakan
Erdoğan’ın olası bir adaylığı karşısında
İhsanoğlu’nun şansının da yüksek
olduğunu söyledi.

“İnsanımız 12 yıldır mevcut iktidar
tarafından terslenmiş, aşağılanmış, ayrıştırılmış
ve ciddî bir çatışma ortamına sokulmuştur. Bu
yüzden milletimiz artık daha sakin, yapıcı, her
şeyden önemlisi dürüst, yani bir dediği ile başka
bir dediği tutan bir adayı destekleyecektir.
Yüzde olarak tahminde bulunmaktansa,
Türkiye’nin gerçek ahvalini göz önünde bulun-
durduğumuzda bu oranın da Sayın
İhsanoğlu’nun lehine oldukça yüksek olduğunu
görmekteyiz.

Aytun
Çıray

Ahmet Kenan
Tanrıkulu

Nesrin
Ulema

Ekmeleddin
İhsanoğlu

Recep
Tayyip
Erdoğan
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İzmir’in Karabağlar ilçesi
Yurtoğlu Mahallesi Muhtarı
Duran İmek ve mahalleli,

Karabağlar Belediyesi'nin Başkan
Sıtkı Kürüm zamanında şekillen-
dirdiği Uzundere Rekreasyon
Alanı’nın bir an önce bitirilmesini
istiyor. Muhtar İmrek, Sıtkı
Başkan zamanında yapılan alanın
çevre düzenlemesi açısından
mahalleye katkıda bulunduğunu
ancak Nasrettin Hoca heykelinin
gereksiz olduğunu ifade etti.

Nasrettin Hoca heykelinin
bitmemesi nedeniyle Uzundere
Rekreasyon Alanının bitirilmiş
olarak görülmediğini belirten
Muhtar İmrek, ''13 milyona hey-
kel yapılacağına daha faydalı
istihdam sağlayıcı şeyler yapılabi-
lirdi. Nasrettin Hoca kültürümüz-
de yer alan önemli bir şahsiyet.
Ancak kim bir parka Nasrettin
Hoca heykeli koyar ki? Başkan
Kürüm, bu proje yüzünden
seçimlerden önce gitmeden 1.5-2
ay maaşları ödeyemedi. Borçlar

arttı. Yeni başkan sorunu çözme-
ye çalışıyor'' dedi.

Mahallede 20 bine yakın kişi-
nin ikamet ettiğini belirten
İmrek, ''Alanın tamamlanacağı
sözünü yeni başkanımızdan aldık.
Alan tamamlanınca oluşacak
istihdam ile birlikte potansiyel
artacaktır'' diye konuştu.

Yurtoğlu mahallesinde otu-
ran vatandaşlar da düşüncelerini

şu sözlerle dile getirdiler:
''Alanın yapımında

Karabağlar’dan işçi alınmadı.
Eski Başkan Kürüm, işçileri dışa-
rıdan getirip çalıştırdı. Bu da
mahallemize istihdam olarak geri
dönmedi. Yeni başkanımızdan
beklentimiz bu alanın bir an önce
yapımının tamamlanması ve açı-
lacak birimlerde Karabağlar’dan
kişilere istihdam sağlanması.''

Nasreddin Hoca yaşasay-
dı…

Bugünleri görseydi…
Çuvallar dolusu paranın…
Adına yapılan ama kafası

bile takılamayan heykeline har-
candığını bilseydi…

Ne derdi?

� � �

Önce bir fıkra.
Hoca kasaptan iki okka et

alır.
Karısına, “ Akşama yeriz”

diye verir.
Aynı gün komşu kadınlar

hocanın evine gelir.
Kazandaki eti görür, tadım-

lık bakarken, bitirirler.
Hoca eve gelir, et yok.

Sorar:
“ Ne oldu?”
Karısı ürkek:
“Kedi yedi!”
Hoca kediyi yakalar, tartar.

Tam iki okka.
- Bu kedi bizimse, et nerde?

Benim aldığım et buysa, bizim
kedi nerde?

� � �

Havaalanından şehre geliş-
te, Eskiizmir girişinde
Karabağlar Belediyesi
Nasreddin Hoca heykeli ve
oyun alanları yaptırmaya karar
verdi.

Sormayın:
“ Ne alaka Nasreddin

Hoca?”
Öyle hayal edildi. Elinde

bakracı göle maya çalarken ser-

gilenecek. Gören herkes ondan
söz edecek.

Neyse…
Yapılacak da para yok.
İller Bankası’na başvuruldu.
Meclis kararıyla normal faiz-

li, uzun vadeli 13 milyon TL
kredi alındı.

Bu kadar önemli tesis için
açılış töreni lazım.

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu davet edildi.

Şarkılı, türkülü tören yapıldı.
“ Sosyal belediyecilik

budur” nutukları atıldı.

� � �

Nasreddin Hoca heykeli ve
çevresi seçim öncesi tamamla-
nacaktı.

Yani Nisan ayından önce.
Ama yetişmedi.
Çünkü para bitti.
KDV’si dahil 18 milyon TL

harcandı, elde avuçta bir şey
kalmadı.

Eski belediye başkan Sıtkı
Kürüm zamanında başlanan
Nasreddin Hoca’nın kafası da
yarım kaldı.

Yerine bir türlü konulamadı.
Aylardır aynı şekilde bekli-

yor.
Kafasız Hoca!

� � �

Yukarıdaki fıkra gibi.
Milyonlar nerede?
Hoca’ya gitti.
Hoca’nın kafası nerede?
Para bitti.
İşi başlatanlar nerede?
Seçimle başkanlığı terk etti.

Çare nerede?
Yeni yönetimde!

� � �

Yeni yönetim ne yapsın?
Borç boyu aşmış.
Kara kara düşünüyor.
İşçilerin maaşını veremiyor.

Çalışanlar huzursuz, yöneticiler
mutsuz.

� � �

Gelelim başa.
Sözde hizmetin sonu ne

olacak?
Yine fıkrayla bağlayalım.
Hoca tarlada uğraşırken,

alacaklısı gelir.
Sorar; “ Bana ne zaman

borcunu ödeyeceksin”
Hoca sağına, soluna bakar,

cevabını verir.
“ Şu karşıdaki çalılar var ya,

oradan koyunlar geçecek.
Takılcak yünleri toplayın, ip
yapıp, pazarda satacağım, bor-
cumu ödeyeceğim”

Adam sinirli sinirli güler.
Hoca lafı yapıştırır:
“ Bre gafil… Peşin parayı

görünce nasıl gülersin demiii”

� � �

İzmir Karabağlar’da CHP
Liderinin temelini attığı tesis
yarıda kaldı.

Belediyenin kredi alarak
başlattığı Nasreddin Hoca hey-
kelinin kafası takılamadı.

Müteahhide para ödeneme-
yince, seçim öncesi açılacak
heykel ve oyun alanlarının yapı-
mı durdu.

18 MİLYONLUK
HOCA

HÜSRANI…

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.comProje doğru
heykel gereksiz

İşsizlik tarihe karışıyor
Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS)

tekstil ve konfeksiyon sektörünün eğitimli işgücü ihtiya-
cını karşılamak için mesleki eğitim merkezi kurdu. İzmir
Kalkınma Ajansı’nın Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim
Programı çerçevesinde Hazır Giyim Eğitim Merkezi adıy-
la proje hazırlayan BEGOS, bu projeyle sektöre nitelikli
işgücü kazandıracak. 1 yıl sürecek projenin ilk etabında
100 işsiz gence makinecilik ve ütücülük eğitimi verilir-
ken, meslek sahibi olan gençler bölgedeki firmalarda
istihdam edilecekler. 228 bin TL’lik bütçe ile hayata
geçecek proje kapsamında bölge mesleki eğitim merke-
zi kazanırken, bu merkezde daha sonra da açılacak kurs-
larla sektörün eğitimli eleman ihtiyacı karşılanacak.

Yaklaşık 2 yıl önce Karabağlar eski Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm’ün başlattığı proje, geçen süreye
rağmen bitirilmedi. Alanının bulunduğu mahallenin sakinleri ise durumdan şikâyetçi.

Alanın
projesini
sürdüren

Rai
Yapı’dan

bir yetkili-
den alı-

nan bilgi-
ye göre

heykelin
en kısa
sürede

bitirilip
parkın

eksiksiz
bir şekilde

hizmet
vereceği

öğrenildi.

Nasreddin
Hoca

heykeli
bitiyor

mu?

Nasreddin
Hoca

heykeli
bitiyor

mu?

Nasreddin
Hoca

heykeli
bitiyor

mu?

Nasreddin
Hoca

heykeli
bitiyor

mu?

Nasreddin
Hoca

heykeli
bitiyor

mu?

Nasreddin
Hoca

heykeli
bitiyor

mu?

GÖKDENİZ ENGİN

gokdeniz.engin@kanalben.com
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Türkiye’nin jeopolitik konu-
mu ve bu konumun doğur-
duğu sonuçlar yıllardan beri

tartışılır. Büyüme rakamlarının
halkın gözünde yalnızca birer
rakamdan ibaret olduğunu da
göz önüne aldığımızda
Türkiye’nin yerini görmek için
bir bölgesel karşılaştırmaya ihti-
yaç duyduk. Merak ettiğimiz
soruların cevaplarını da Ege
Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi’nden Yrd.
Doç. Dr. Sinem Kocamaz verdi.

10 yıl başarılı geçmedi
İlk olarak son 10 yıllık süreç-

te yaşanan gelişmelerle birlikte
küresel ekonomide ezberlerin
bozulduğunu belirten Kocamaz,
ABD’nin dünya ekonomisini
yönetme gücünün de azaldığını
ifade etti. Kocamaz sözlerini
şöyle sürdürdü;

“Türkiye özelinde baktığımız-
da 2002-2007 yılları arasındaki
ekonomik performansının olduk-
ça olumlu olduğunu söylemek
yanlış olmayacaktır. Ancak 2008
ekonomik krizi Türkiye ekono-
misinin önemli yapısal sorunları-
nın da göz önüne çıkmasına
neden olmuştur. Dolayısıyla son
10 yıllık dönemde iyi bir ekono-
mik başlangıç yapan Türkiye’nin
bu istikrarı 2008 sonrasında
devam ettiremediğini ve sağlıklı
büyüme koşullarına sahip olma-
dığını söyleyebiliriz. Komşu ülke-
lerin ise farklı nedenlerden dola-
yı Türkiye’den daha aşağıda eko-
nomik performans gösterdikleri-
ni söylemek mümkündür. Genel
olarak son 10 yıl Türkiye ve
komşuları açısından başarılı bir
10 sene olmamıştır.”

Türkiye iyi ama…
Son 10 yıllık süreçte

Türkiye’nin bölge ülkelerine
göre ekonomik anlamda daha iyi
bir performans gösterdiğini ve
uluslararası GSYH sıralamasın-
da yılsonunda 1 basamak yükse-
leceğini belirten Kocamaz, “G-
20 ülkeleri arasında ise Türkiye
% 4.3 ile en hızlı büyüyen beşinci
ülke konumundadır. Ancak
GSYH’nın % 47’sine ulaşmış dış
borçlarını unutmamak gerekir.
Dolayısıyla oranlara bakıldığında
Türkiye başarılı olarak adledilse
de bu sağlıklı bir ekonomik
büyüme ve ekonomik başarı
anlamına gelmemektedir.
Komşu ülkeler ile karşılaştırma
yaptığımızda IMF verilerine göre
İran, Yunanistan, Irak,
Bulgaristan, Gürcistan ve
Ermenistan Türkiye’ye oranla
sıralamanın çok daha altında
varlık göstermişlerdir. Bu bağ-
lamda en yakın rakip ekonomi,
32. sırada yer alan İran’dır.”
dedi.

Niteliksiz işgücü
geliri azaltıyor

Türkiye’nin gerek bölge
gerekse de dünya ile rekabette
daha iyi bir konumda olması için
nokta atışları da yapan Yrd.
Doç. Dr. Kocamaz, eksiklikleri
ve yapılması gerekenleri şu söz-

lerle özetledi;
“Düşük

vasıflı ve düşük
eğitimli bir işgü-
cü profiline
sahip olan
Türkiye’de
önemli ölçüde
kayıt dışı ekono-
mi söz konusu.
Kadınların işgü-
cüne katılım
oranları da
düşük kalmakta
bu durum Türkiye’nin rekabet
üstünlüğü açısından da önemli
bir sorun yaratıyor. Niteliksiz
işgücü Türkiye’nin düşük ve orta
teknoloji ürünleri ihraç eden bir
ülke olmasına neden oluyor.
İşgücünün niteliği değişmedikçe
dış borca bağlı ekonomik büyü-
me tablosunun değiştirilmesi de
oldukça zordur.”

Refah kaybı
yaşayabiliriz

Kocamaz, bölgede gerek
mezhepsel gerekse de milletler-
arası çatışmalar nedeniyle siyasi
istikrarsızlığın ekonomiye de
olumsuz yansıdığının altını çizdi
ve bölgeselciliğin yükseldiğini
söyledi.

“Ortadoğu’da devam eden
savaş tüm bölge ülkeleri için
refah kaybı ve büyümenin yavaş-
laması demektir. Sorun çözülme-
diği takdirde başta Türkiye
olmak üzere tüm komşuların
fakirleşeceği ve Türkiye’nin de
refah kaybı yaşayacağını söyle-
mek yanlış olmayacaktır. AKP’yi
destekleyen Anadolu sermayesi
açısından vazgeçilemeyecek bir
pazar durumunda olan Ortadoğu
bölgesindeki istikrarsızlık,
Türkiye’nin ticari bağlarını
önemli ölçüde etkilemekte-
dir ve etkileyecektir.
Dünya ekonomisindeki
genel eğilime baktı-
ğımızda yukarı-
da da belirt-
tiğimiz

üzere bölgesel
antlaşmaların
ve bölgeselcili-
ğin önem
kazandığını
söyleyebiliriz.
Dolayısıyla
Türkiye’nin ve
komşularının
da daha fazla
işbirliği imkâ-
nına ve bölge-
sel ekonomik
antlaşmalara

ihtiyacı olduğunu görüyoruz.”

Yunanistan kendini
hızla toparlıyor

Bölgenin çeşitli sahalarda
liderliğine soyunan Türkiye,
Yunanistan ve İran arasında
yaşanan adı konmamış güç yarışı
hakkında da dikkat çekici tespit-
lerde bulunan Kocamaz, özellik-
le Yunan ekonomisinin olumsuz-
luklardan arınma anlamında hızlı
bir şekilde ilerlediğini dile getir-
di. Kocamaz her 3 ülkenin de
ekonomik istikrar ve büyümeyi
sağlayıp dış borç yükünden kur-
tulması için reçeteyi işbirliği ola-
rak özetledi: “Yunanistan kriz-
den sonra 2014 yılı itibariyle eksi
rakamlarda olan ekonomisini
düzeltmeye başlamıştır. 2014
yılınιn tamamιnda Yunanistan
ekonomisinin % +0.6 olması
beklenmektedir. Kapsamlı ve
hızlandırılmış yapısal reform
programı ve kısıtlayıcı politika
uygulamaları ile ekonomisindeki

çatlakları hızla
onaran

Yunanistan önemli yatırım fırsat-
ları yaratarak özellikle turizm,
gayrimenkul ve bilgi ve iletişim
teknolojileri alanında ekonomisi-
ni geliştirmeyi hedeflemektedir.
Ancak Türkiye ekonomisine kısa
vadede önemli bir rakip olabile-
ceği kanaatinde değilim. “

“İran’ın önemli bir rakip
olma olasılığı Yunanistan’dan
daha yüksek görünmekle birlikte
sahip olduğu ekonomik kay-
nakları etkin kullanma stratejisi
olgunlaşmadan İran’ın sadece
enerji ihracatına dayalı bir
strateji ile olası bir ekonomik
savaşı başarıyla sürdürmesi bek-
lenemez. Ancak bence son
dönemde ekonomik açıdan olası
bir savaş yerine dünya
ekonomisindeki komşularla işbir-
liği yapma trendinin yakalan-
maya çalışıldığını görmekteyiz.
Özellikle Türkiye’nin, cumhur-
başkanı Ruhani ziyaretinden
sonra İran ile ticari ilişkilerde
hedef yükselttiği ve 15 milyar
dolarlık ticaret hacmi yerine 30
milyar dolarlık ticaret hacminin
hedeflendiğini söyleyebiliriz.
Yunanistan ile de benzer işbirliği
çabalarına Haziran ayında
düzenlenen Türkiye –Yunanistan
Yatırım Forumu çerçevesinde
şahit olmaktayız. Sözü edilen
işbirliği hamleleri sayesinde
tarafların ekonomisindeki çoku-
luslu şirket yatırımlarının artması
söz konusudur. Özellikle İran ile
enerji ithalatının kolaylaştırıl-
ması Türkiye’nin ekonomik
büyümesi ve cari açığının kapa-
tılmasında oldukça etkili olacak-
tır. Bu bağlamda komşu
ülkelerin de Türkiye’nin de dış
borca bağımlılıklarının azalması
ve ekonomilerinde büyümenin
sağlanmasının yolu daha fazla
ekonomik işbirliği antlaş-

malarından geçmektedir.
Zira dünya ekonomisinde-

ki genel yaklaşım da bu
yöndedir.”

Bölgenin en büyük
ihtiyacı iş birliği

AHMET YAZICIOĞLU

ahmet.yazicioglu@outlook.com

Çatı yıkıldı bile!
Erdoğan, muhalefetin günler, hafta-

lar süren “Çatı Aday” arayışını, “Bunlar
havada duran çatı arıyorlar. Olsa olsa
bunlardan ancak paraşütçü olur” diye
“ti”ye almıştı. Muhalefetin, tepeden
inme bir cumhurbaşkanı adayında bir-
leşeceği sanki içine doğmuştu.

Nitekim öyle de oldu. Yılların Ce
Ha Pe’si ile Me Ha Pe’si, İslam
Konferansı Örgütü’nde sekiz yıl boyun-
ca genel sekreterlik yapan Prof.Dr.
Ekmeleddin İhsanoğlu’nun cumhur-
başkanlığı adaylığı konusunda anlaştılar.
İşin garip yanı, bu adayı, ana muhalefet
partisinin belirlemesiydi. Hani yavru
muhalefete uyar da, sosyal demokrat
zümre bu işe ne der, anlaşılan hiç
düşünülmemişti.

İki partinin üzerinde anlaştıkları
cumhurbaşkanı adayının saygın kişili-
ğine, bilim adamlığı kimliğine, temsil
yeteneğine, entelektüel birikimine,
diplomatlığına ve de seçkin muhafaza-
karlığına kimsenin bir diyeceği olamaz.

Ama insanların birbir-
lerine “Ce Ha Pe
solu bir tarafa
bırakıp sağa mı
kayıyor? Yoksa
çaktırmadan mı
muhafazakarlaşı-
yor?” diye sor-
maları son derece
olağandır, kaçınılmazdır.

Kimilerinin daha şimdiden “Bu
paralel yapının projesidir” demeye
başladılar bile. Bıkkınlık veren turlar
sonunda ilan edilen adayın, CHP’nin
siyasal kimliğine uymadığı iddiaları da
yaygındır.

Prof.Dr. İhsanoğlu adı, daha şimdi-
den CHP’yi çatlatmıştır. Nitekim
İstanbul Milletvekili Nur Serter “Kolay
siyaset yapma yolu seçildi.
Cumhuriyet’le savaşan bir başbakanın
kulvarında yol alan bir aday seçilerek
CHP’nin bağrına hançer sokuldu.
Sözün bittiği noktadayız. CHP kendini
inkar etti” diyerek zehir zemberek bir
açıklama yapmıştır. Ankara Milletvekili
Gökhan Günaydın “Bu çatı şakır şakır
akar” demekten kaçınmamış, İstanbul
Milletvekili Melda Onur ise adayın,
uzlaşı toplantısında talep ettikleri profile
uymadığını açıklamıştır.

Hatta grup toplantısına katılmayan
15 muhalif, eski genel başkan Deniz
Baykal’ın başkanlığında “İstemezük”
toplantısı bile yapmıştır. Öyle görünü-
yor ki, rahatsızlıklarını açıkça ifade
etmekten çekinmeyen CHP içindeki
muhalefet, önümüzdeki günlerde sesini
daha da yükseltecektir.

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun, partililere yaptığı
önyargıları bir tarafa bırakma
çağrılarının da bir sonuç vermeyeceği
görülmektedir. Kılıçdaroğlu’nun şu sözü
manidardır.

-Einstein, “Atomu parçalamaktan
daha zordur önyargıyı ortadan kaldır-
mak” demiştir. Ama biz bilinçliyiz,
önyargıyı kaldırırız!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı’nın, “CHP ve MHP liderleri
uzlaştı da, tabanları ne diyecek?” sözleri
ise son derece doğrudur. MHP disiplinli
bir parti olsa da, tabanı CHP’den çok
AKP’ye yakındır. CHP ise yeniçeri
ocağından farksızdır. İki partinin, mev-
cut aday için seçimde yumruklarını aynı
yere vurmaları hemen hemen imkan-
sızdır. CHP’nin Atatürkçü ve ulusalcı
kanadı isyan halindedir.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı “Çatı
adayı” Ekmeleddin İhsanoğlu’nun
kazanmasını düşünmek hayalcilik olur.
CHP’ye, MHP’yi de yanına almış
görünmek oy kazandırmayacaktır.
Başbakan Erdoğan, adaylığını ilan ettiği
anda Çankaya’ya çıkacak, genel seçim-
lerde kazanacağı zaferin ardında da
Türkiye’nin ilk “Başkan”ı olacaktır.
Bunu görmemek için Kılıçdaroğlu
olmak gerekir!

CHP, çatı, kapı, pencereyi bir yana
bırakarak tek başına hareket etmiş,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde
yıllarca görev yapan Rıza Türmen’i,
Eskişehir’i yepyeni bir şehir haline
dönüştüren Prof.Dr. Yılmaz
Büyükerşen’i ya da gerçek bir siyaset
duayeni Deniz Baykal’ı “İşte benim
çağdaş adayım” diye ilan etse ne
kaybederdi? En azından böyle dile
düşmezdi. CHP’liler ya sandığa git-
meyecek, ya da Kılıçdaroğlu’nun adayı-
na oy vermeyeceklerdir. Bunu hep
beraber yaşayacağız.

KILÇIK

Kopan ipin

peşinden

gidilmez.

Ukrayna’da
da bir iç
savaşın baş-
lamasıyla
adeta ateş
çemberinde
kalan Türkiye
için sık sık
TÜİK’ten
büyüme
rakamları
duyuyoruz.
Peki rakamla-
rı bırakıp
bölgeye
bakınca orta-
ya ne çıkı-
yor?
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büyük

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

En güçlü
rakip İran

Sinem Kocamaz
tarafından ele alınan bazı
komşu ülke ekonomi-
lerinde öne çıkan başlık-
larsa şöyle oldu;

1) İran
Yeraltı ve doğal

zenginliğe dayalı bir
büyüme ivmesi var.
Hizmet sektöründe dünya
ortalamasının altında bir
görünüm çiziyor. Yüksek
enflasyon ve işsizlik,
potansiyelinin önüne
geçiyor.

2) Yunanistan
Euro krizinden en fazla

etkilenen ülke olması
dikkat çekiyor. Şüphesiz
Yunanistan’ın kontrol
edilemeyen bütçe açıkları,
yüksek yolsuzluk oranları,
AB fonlarının etkin değer-
lendirilemeyişi, yüksek
enflasyon gibi yapısal
sorunları hem kriz
öncesinde hem de son-
rasında ülkenin sırtında
büyük bir yük. Öyle ya da
böyle son 5 yılda yüzde
20 küçülen bir Yunan
ekonomisi görüyoruz.

3) Bulgaristan
ve Orta Doğu

Bulgaristan
ekonomisinin Euro
krizinden nasibini
aldığını söylemek
yanlış olamayacaktır.
Ortadoğu’daki komşu-
larımızın da istikrarsı-
zlık ve 2002 Irak
Savaşı’ndan yana sön-
mek bilmeyen yangın
nedeniyle başarılı per-
formans
sergileyemediklerini
söyleyebiliriz.

Sinem
Kocamaz
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TÜİK’ten
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Eğitimlerin alışılagelmi-
şin dışında, konuşma,
pratik ve uygulama

ağırlıklı, uluslararası geçer-
liliği olan bir sertifikasyon
sistemine dayalı olarak
yapıldığı, pek çok uluslar-
arası markadan ödül almış
ve Yönetim Kurulu
Başkanlığını Melih
Kahramaner’in yaptığı
okullarda, her yıl öğrencile-
ri bir adım daha ileri götü-
recek ve eğitimlerini de
destekleyecek kampanyalar
yapılıyor. Geçtiğimiz yıllar-
da da çok ses getiren ve
Türkiye’de kendisi gibi
tanınmış büyük markalarla
işbirliği yapan şirket, bu yıl
öğrencilerin aynı zamanda
sosyalleşebileceği, hatta pek
çok öğrencinin hayal edip
bir şekilde gerçekleştireme-
diği Avrupa tatilini gerçek-

leştirebileceği bir kampanya
hazırladı.

Genel İngilizce eğitimi
ya da kariyer eğitimlerine
kayıt yaptıran öğrenciler,
Ankara, İstanbul veya İzmir
havalimanından
Amsterdam, Budapeşte,
Brüksel, Paris, Londra,

Üsküp, Prag, Roma,
Münih, Milano veya Atina
şehirlerinden birine hem
gidiş hem de dönüş biletine
ücretsiz sahip olacaklar.
Kampanya Türkiye genelin-
deki tüm British Town ve
Bemar Kariyer Okulu şube-
lerinde geçerli olacak.

Optik mağaza
zinciri olarak sektö-
rün lider firmala-
rından Mert Optik,
gerçekleştirdiği
çeşitli aktivitelerle
İzmirlileri gözlük
kazanmaya davet
ediyor.

Birbirinden
ilginç ve etkileyici
aktiviteler düzenle-
yen Mert Optik
yine ilginç bir yarış-
mayla İzmirlilere
gözlük kazandırma-
ya devam ediyor.
Son olarak sosyal
medyada başlattığı
“İzmir’de Gözlük
En Çok Bana
Yakışır” yarışma-
sıyla gündeme
gelen İzmir’in renk-
li firması bu kez
“#mertoptiklego-
zumyoldakaldi” hashtagi ile yeni aracını
trafikte veya park halinde gören fotoğrafı-
nı çekip Mert Optik’in Facebook, Twitter
ve Instagram hesaplarında paylaşanlar
arasından her gün farklı bir kişi gözlük
kazanacak. Mert Optik’in “Gözünüz
Yollarda Kalsın! Gözlüğünüz Bizden

Olsun!” sloganıyla başlattığı kampanyaya
katılacak olanlar, her gün İzmir’in farklı
bir noktasını gezecek ve farklı noktalarda
park edecek olan Mert Optik giydirmesi
yapılarak cıvıl cıvıl renklendirilmiş aracın
nerelerde olacağını Mert Optik sosyal
medya hesaplarından takip edebiliyor.

MEB, Renault,
Total Oil ve
TTKÖD’nin sür-
dürdüğü “Sokakta
İlk Adımlar” yol
güvenliği projesi
11’inci yılında 196
bin ‘mezun’ daha
vererek 1 milyon
396 bin öğrenciye
ulaştı. Renault
Mais Genel
Müdürü İbrahim
Aybar “Trafikte en
riskli yaya grubu
çocuklar” dedi ve çocuklarla aile-
lerine trafik kazalarının arttığı
yaz tatili için yol güvenliği öneri-
lerinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın
onay ve desteğiyle, Renault,
Total Oil ve Türkiye Trafik
Kazalarını Önleme Derneği tara-
fından sürdürülen Sokakta İlk
Adımlar yol güvenliği eğitim pro-
jesi 12’nci yılını tamamladı ve
2013-1014 eğitim öğretim yılında
196 bin ‘mezun’ daha verdi.
Böylece projeden yararlanan ilk-
öğretim öğrenci sayısı 1 milyon
396 bine ulaştı. Renault Mais
Genel Müdürü İbrahim Aybar

projeyi 12 yıldır en
riskli 41 ilde uygula-
dıklarını belirtti.
Sokakta İlk Adımlar’ı
trafikte en dezavan-
tajlı grup olan çocuk-
lara güvenli davranış
alışkanlıkları kazan-
dırmak için başlattık-
larını söyleyen Aybar,
şu bilgileri verdi:

“İstatistikî verile-
re göre, çocuklar
yayalar içinde trafik
kazalarından en çok

etkilenen grup. Türkiye’de trafik
kazalarında yaşamını yitiren her
100 yayadan 26’sı çocuk. Yine
Türkiye’de 14 yaş altındaki
çocukların, trafik kazaları sonucu
hayatlarını kaybetme riski, ne
yazık ki Avrupa ülkelerine göre 3
ila 4 kat daha yüksek. Bu da, bize
geleceğimizin teminatı olan
çocuklarımıza karşı önemli
sorumluluklar yüklüyor. Sokakta
İlk Adımlar’ı bu sorumluluğun
gereğini yerine getirmek için baş-
latmıştık. Öğretmenlerimiz ve
ailelerden aldığımız geri dönüş-
ler de, doğru yolda olduğumuzu
gösteriyor.”

Genel
Müdürlüğü

İzmir’de bulu-
nan, Türkiye

genelinde 23
şubesi ile eğitim

sektörünün öncü
firmalarından

olan British
Town Dil

Okulları ve
Bemar Kariyer

Okulları, öğren-
cilerinin eğitimi-

ne destek olacak
yeni bir kampan-

ya başlattı.

Avrupa biletiniz ’da
HABER

BU ARABAYI
GÖREN YAŞADI

Trafikte en riskli
grup çocuklar

TEB’de konut kredisi faizi
yüzde 1’in altına düştü
Türk Ekonomi Bankası

(TEB), başlattığı kampan-
ya ile yazı yeni evlerinde
karşılamak isteyenler için
konut kredisi faiz oranını
yüzde 1’in altına düşür-
dü. Kampanya kapsamın-
da faiz oranı 120 ay
vadeye kadar yüzde 0,99
olarak uygulanmaya baş-
landı. Bu yeni konut kre-
disi faiz oranları ile TEB,
konut kredilerinde en
uygun fiyatlama ile kredi
veren bankalardan biri
haline geldi.

TEB Bireysel ve Özel

Bankacılık Genel Müdür
Yardımcısı Gökhan
Mendi, şunları söyledi;
“Bu kampanya kapsamın-
da tüm müşterilerimize
120 aya kadar yüzde 0,99
faiz oranı sunuyoruz.
Aynı zamanda tüm müş-
terilere ödeme güçlerine
göre farklı ödeme planla-
rı oluşturabiliyoruz.
Burada TEB olarak bizim
için önemli olan müşteri-
nin bütçesine ve ihtiyacı-
na göre kendisini zora
sokmayacak en uygun
çözümü üretmektir.”
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Deniz, güneş ve sonsuz
Her gün değişik
bir koyda, farklı
bir manzarayla

uyanmak istemez
misiniz? O zaman

sürpriz güzellik-
lerle dolu mavi

yolculuk tam
size göre…

İ
lk olarak 1950’li yıllarda Halikarnas
Balıkçısı’nın önderliğinde gerçekle-
şen mavi yolculuk bugün artık ulus-

lararası bir üne kavuştu. 1980’li yıllara
kadar ise kendi teknesine sahip şanslı
azınlık bir grup tarafından yapılan
Mavi Yolculuk, bu tarihten sonra ülke-
mizde gelişen turizm kavramının içeri-
sinde yerleşmeye başladı. Sahil şeridi-
mizde hızla artan tekne sayısı ile
tekne kiralama fiyatlarının ekonomik
ölçülere inmesi yerli ve yabancıların
bu konsepte olan ilgisini arttırdı.

Mavi yolculuk, kiralık tekneler ile 5
- 15 günlük süreçte tekne üzerinde
sahil şeridinde belirli bir rota izlene-
rek yapılan sakin, huzurlu ve doğayla
iç içe bir dinlence tatili olarak yaşan-
maktadır.

Önceleri Gökova Körfezi, Marmaris
ve Antalya arasında gerçekleştirilen
yolculuğun başlangıç noktası günü-
müzde Ayvalık'tan, Antalya'ya kadar
genişlemiştir. Yoğun olarak kullanılan
çıkış noktaları ise, Ayvalık, Foça,
Çeşme, Kuşadası, Didim, Gökova,
Datça, Marmaris, Göcek, Fethiye ve
Antalya’dır.

Yolculuğun amacı ise eğlenceden
çok, doğadan kopan insanı doğayla
yeniden buluşturmak ve coğrafyayı
tarihi kültür hazineleriyle birlikte
doğal güzellikler içinde özümsemek…

Başlangıç rotası: Halicarnassos
Mavi yolculuğa antik Karia’nın baş-

kenti Halicarnassos’un kalıntıları üze-
rine kurulmuş Bodrum’dan başlamak
ilginç olabilir. Bodrum’dan başlayan
turlarda iki rota var. Bunlardan birisi
Gökova Körfezi’ne, diğeri Güllük
Körfezi’ne yapılıyor. Gökova kıyıları-
nın girintili çıkıntılı koyları mavi yol-
culukların en güzel parkurlarından
birini oluşturuyor. Güllük Körfezi
yönünde ise Didim, Milet, Priene ve

İasos gibi antik Karia kentlerinin de
gezildiği doğa ve tarihle iç içe bir tur
gerçekleşiyor.

Marmaris:
Marmaris’ten başlayan turlar iki

yöne birden yapılıyor. Birinci yön
Hisarönü ve Sömbeki körfezleriyle
Datça Yarımadası’nı, ikinci yön ise
Fethiye Körfezi’ni içine alıyor.
Körfezin kuzeydoğu kıyısında Fethiye
Koyu bulunuyor. Fethiye’ye gelen yat-
lar Fethiye ve çevresindeki doğa hari-
kası koyları gezebilecekleri gibi aynı
şekilde Kalkan ve Kaş’a demirleyen
tekneler de yakında bulunan Patara,
Letoon, Xanthos gibi antik kentleri
gün içinde gezme şansına sahip olu-
yor. Eğer şansınız varsa Patara kumsa-
lına yumurtalarını bırakmaya gelen
Caretta Caretta cinsi dev kaplumbağa-
ları da görebilirsiniz.

Ölüdeniz:
Mavi yolculukların en etkileyici

duraklarından birisi kuşkusuz
Ölüdeniz’dir. Çevresindeki çam
ormanlarıyla, içindeki kıpırtısız ve tur-
kuaz renge sahip deniziyle, bembeyaz
kumsalıyla ve kapalı bir havuzu andı-
ran konumuyla Ölüdeniz, etkileyici bir
atmosfere sahip.

Kelebekler Vadisi:
Fethiye çevresindeki geziniz sırasın-

da önerilecek yerlerden birisi de, son
zamanlarda gezginler arasında çok
popüler olan Kelebekler Vadisi.
Ulaşımı yalnızca deniz yolu ile olan
vadide özellikle yaz aylarında dünya-
da eşine az rastlanır ‘tiger’ cinsi kele-
bekleri görme şansınız bulunuyor.

Çeşme:
Çeşme'nin tertemiz havası ve tur-

kuaz mavisi koylarında denizin tadını

çıkarabileceğiniz tur, Kara Ada'nın
muhteşem koylarını kapsıyor. Eşek
Adası, Mavi Koy, Kış Limanı, Mercan
Adası ve Makri adalarının harika
doğasında, eşsiz bir gezinti yapmanız
mümkün. Tüm koylarda şnorkel dalı-
şıyla su altı dünyasını keşfedebilir,
balık yakalayabilir ya da güneşin ve
denizin tadını çıkartabilirsiniz.

Ege ve Akdeniz kıyılarında yapılan
mavi yolculuklarda rota nereye
olursa olsun, tertemiz kıyı-
larda denize giriyor, tarih
ve doğanın içinde yolcu-
luk yapıyorsunuz.
Ülkemiz kıyıları ve
mavi yolculuk rotala-
rı bu özellikleri
nedeniyle uluslar-
arası konumda
oldukça önemli bir
yere sahip.

Mavi yolculuğa
katılabilmek için, var
olan organizasyonlara
başvurabileceğiniz gibi, özel
bir tekne kiralayabilir ve iste-
diğiniz rotada seyir edebilir-
siniz. Yolculuk için en ideal
olan süre en az bir haftadır.
Ayrıca hafta sonu yapılan
iki ya da üç günlük turlara
da katılabilirsiniz. Eğer hiç
zamanım yok diyenlerdense-
niz, size önerimiz hiç değilse
günü birlik olanlara katılmanız.

Evet, gelin bu yaz bir haftanızı
mavi yolculuğa ayırın. Dağlarla
denizin birleştiği birbirinden güzel
koylarda, çam ormanlarının arasında
bir tekne gezisi yapın. Doyasıya
yüzün. Denizi tanıyın. Tarihsel ve kül-
türel değerlerle tanışın. Geceleyin
denize girin. Güneşten önce kalkın ve
güneşin denizin içinden doğuşunu
izleyin.

YANINIZA
NELER ALMALISINIZ?

Mavi yolculuk sırasında yanınıza almanız gere-
ken eşyalar öyle kalabalık değil. Zamanınızın büyük

bir bölümü teknenin güvertesinde ya da denizin içinde
geçecektir. Bu yüzden fazla eşya almanıza gerek yok.

Karaya çıkışta yapılacak trekkingler için rahat bir spor
ayakkabı alınacak malzemelerin başında geliyor. Ayrıca
krem, şapka, gözlük vb. güneşten koruyucu malzemeler

sürekli yanınızda bulunmalı. Serin akşam
saatleri için birkaç tişört, pantolon

ve şort almanız yeterli. Eğer
geceleri güvertede yıldızları
izleyerek uyumak isterseniz,
uyku tulumunuzu da yanı-

nıza almanız
gereki-
yor. TEKNE

SEÇERKEN
DİKKAT EDİLMESİ

GEREKENLER
Mavi yolculuğa çıkarken iki ayrı rezervasyon

türü mevcut. Tatile çıkacağınız teknede, grubunuz
dışında kişiler olmasını tercih etmiyorsanız, tekne kira-

lama seçeneği sizin için daha uygun. Bu seçenekte dikkat
etmeniz gereken nokta, seçtiğiniz teknedeki

kabin sayısı. 1-2 çiftten oluşan gruplar için,
tek başına tekne kiralama seçeneği çok

maliyetli olacaktır. Bu gruplar, tek-
neyi başka çiftlerle paylaşacakları
kabin kiralama yöntemini seçe-
bilirler. Kabin kiralama satı-

şını yapan acenteler, sizi
başka gruplarla eşleşti-
rip, tura çıkmanızı
sağlayacaktır.

DALIŞ
TURİZMİ

Türk gezi geleneğinde dalış
turizmi kavramı hayli yenidir. Daha

doğrusu, entelektüel bir arayış, doğaya
ve tarihe romantik bir dönüş, tatil ve

seyahat ile karışık bir keşif olarak doğan
"Mavi Yolculuk" ile birlikte, 1980'ler ve

1990'lar boyunca dalış turizmi Mavi Yolculuk
markası ile yapılır hale gelmiştir. Markanın tescil hakkı da

Turizm Bakanlığı'na aittir. Turizm Teşvik Kanunu ile, 1982'den
itibaren kavram, teknik bir deyim olarak literatürdeki yerini

almıştır. Tekneyle dalış turu dendiği zaman daha çok günlük
dalış turu akla gelmekte. Uluslararası dünya dalış çevrelerinde
bu türün her dilde adı Live-Aboard seyahat olarak geçer. Yani

kısaca belli bir zaman içerisinde teknede günün sonunda
sahile dönmeden yapılan dalışların şekli. Ülkemizde özel

yat sahipleri, Ege ve Akdeniz'de aile ya da arkadaş
grupları senelerdir bu tür turlar yapmaktadırlar.
Dalış grupları da kıyılarımızda tekne kiralaya-

rak bu doyumu olmayan gezileri, eksik-
leri olsa da başarı ile gerçekleş-

tirmektedirler.

MAVI
Dalmak
için en

ideal 10
bölge:

Kaş Flying
Fish -
Antalya

Bodrum
Büyük Resif
- Muğla

Fethiye
Afkule -
Muğla

Ayvalık Deli
Mehmet -
Balıkesir

Kalkan 
açıkları -
Antalya

Tekirova- 
3 Adalar -
Antalya

Saros- Bebek
ve Minnoş
Kayalıkları -
Çanakkale

Sivriada -
İstanbul

Gökova
Kocadağ -
Muğla

Datça
Hisarönü -
Muğla
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Türkiye’nin tatil cenneti Çeşme’nin
Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç,
Yarımada’nın geleceğiyle ilgili iddialı

açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki sezon
Çeşme merkezde binlerce kişinin denize
girebileceği bir plaj projesini hayata geçire-
ceklerini söyleyen Dalgıç, “Biz kimseyi
örnek almıyoruz, onlar bizi örnek alacak.
İddia ediyorum 5 yıl içerisinde Çeşme'nin
çöp tenekesi dahi kendine özgü olacak”
dedi.

� Çeşme’de nasıl bir fark yaratacaksınız?
Ben bölgeyi 9'a bölüyorum. İnanılmaz

bir coğrafyada yaşıyoruz, çok büyük bir
hamur var ve bu hamuru şekillendirmek
lazım. Çiftlikköy, Ovacık, Dalyan, Alaçatı,
Çeşme merkez kendi içinde bölge, Ilıca
turizmin Türkiye'de başlandığı nokta. Biz
her bölgeye ayrı bir misyon yüklemeye çalı-
şıyoruz ve 9 bölgede birer marka yaratıyo-
ruz. Bölgenin geçim kaynağı turizm.
Öncelikle turizmle ilgili iyileştirme yapı-
lacak. Çeşme'nin koruma imar
planlarını bitirmeye çalışı-
yorum şu an.
Önümüzdeki yaz
Çeşme'yi çok daha
farklı göreceksiniz.

� Her zaman
markalaşmanın
önemine vurgu
yapılır. Peki
Çeşme’nin marka
değeri nedir?

Klasik olarak
insanlar deniz,
kum, güneş derler.
Bunları geçeceğiz.
Çeşme'nin merkezinde
denize girebilecek bir
alanımız yok. Önümüzdeki
yaza Çeşme merkezde binler-
ce kişinin denize girebileceği
bir plaj yaratıyoruz. Projeler
bitmek üzere. Bu ne
demek? Binlerce kişi bura-
dan denize girdiğinde
hemen arka taraftaki esnafla
ilişkisini artıracak. Ekonomik
girdiyi hızlandırmış olacak.
Benim Alaçatı'da kurallarım
vardı. Bu yaz bu kuralları uygulama-
dık çünkü vatandaşın hazırlıkları bitmişti.
Fiyat politikasından, ürün kalitesine, hatta
suyun kalitesine kadar bunları bu kış tek
tek belli bir şekle getireceğiz.

12 ay turizm yapılamaz
� Benim şu anda gördüğüm tam bir şef-

faf belediyecilik örneği. Camekan bir odadası-
nız, vatandaş size istediği gibi gelip derdini
anlatabiliyor.

Ben bunu yeni yapmıyorum. Alaçatı'da
da kapım herkese açıktı. Benim anladığım
belediyecilik daha farklı. Amacımız bir nevi
müşteri memnuniyetini artırmak. Bizim
toplumumuzda genelde yöneticiler kendile-
rini kapatır. Sistemi buna çevirmek lazım.
Yeni belediye binası hazırlığı içerisindeyiz.
Binada içerideki tüm odalar cam olacak.
Herkes birbirini görecek. Seçim kampanya-
sı boyunca vatandaşın peşinden koşuyor-
sun, seçildikten sonra köşke çıkıyorsun.
Yok öyle bir şey.

� Çeşme ve çevresinin en büyük sıkıntısı
12 ay turizm yapılamıyor olması. Hep bir şey-
ler söylenir ancak henüz hayata geçen bir şey
yok. Sizin döneminizde farklı çalışmalar yapa-
cak mısınız bunun için?

Dünyanın hiçbir yerinde 12 ay turizm
yapılmaz. Herkes kafasına bunu koysun.
Önce bir 3 ayı dolu dolu yaşayın, sonra
bunu 4, 5, 6'ya çıkarın. Yazın tatile gelen
vatandaşlarımızın 12 ay tatil yapması müm-
kün değil. Bu yerel turizm. Konaklama açı-
sından da Çeşme'de 6 ay dolu dolu turizm
var. Nisan ile başlayıp Ekim’in sonuna
kadar devam ediyor. Temmuz, Ağustos'un
pik olduğu dönemi 12 aya yaymaya çalışı-
yorlar. Böyle bir mantık olmaz.

� Önümüzdeki dönemde Alaçatı Ot
Festivali’ni Çeşme geneline yaymak gibi bir
düşünceniz var mı?

9 merkezde marka yaratırken 9 tane
festival öngörüyoruz. Mesela Eylül ayı içeri-

sinde Germiyan Köyü'nde ekmek festiva-
li yapacağız. (gülüyorum)

Güldünüz. Ot Festivali'ni
yaptığımız ilk günlerde

de böyle güldüler...
Bundan sonra

Çeşme Yarımada-
sı'ndaki etkinlikler
Ekim'de başlaya-
cak Nisan sonu
bitecek. Yazın
zaten her yerde

etkinlik var.
Her bölgeye

kendine
özgü bir
yapı
yarat-
maya
çalışa-
cağız.

�
Aziz

Başkan
Yarımada’da

3 ay sonra su
sıkıntısı yaşanabilir
demişti. Bu açıklamayı

yapalı neredeyse 1,5 ay
oldu. Yani yaklaşık 1,5 ay

sonra Yarımada’da bir su sıkın-
tısı yaşanabilir mi? Sizin öngörünüz

nedir?
Tabi bir sıkıntı yaşıyoruz barajımız şu

anda yüzde 28'ler civarında. Ildır tarafından
desteklenen bir su kaynağımız var. Sorun
tabi olacak ama çözülebilecek niteliktedir
bu. Şu anda en azından bu yazı geçirmiş
olacağız. İZSU yetkilileriyle bir toplantı
yaptık orada konuştuk. Yeni arayışlar içine
girdik, yeni kuyular da devreye sokabiliriz.
Vatandaş olan kaynağı da hoyratça kullan-
masın, biraz tasarruf gerekecek.

� Yıllardır Turizm Bakanlığı’ndan bekle-
nen imar planları var. Bu plan sorunu sizin
döneminizde çözülecek mi?

Görev sahamız içerisindeki çıkan sorun-
ları hiç bir zaman büyütmedik. Bizim gö-
revimiz burada bunu çözmektir. İlk günden
itibaren o konuda çalışıyoruz. Çünkü zaten
bölgeyi biliyoruz. Yollarını bulup da çöz-
mek lazım. Bakanlık yapmadı, hazine dev-
retmedi diye bir iş yarım bırakılmaz. Bunlar

çözümsel şeyler biz çözeceğiz.
� Takipçisi olacaksınız yani...
Bakanlıklara yazı yazdık bazı yetkileri

bize verin, biz yapalım dedik. Biz daha hızlı
yapabiliriz bu işi. Belediye olarak takipçisi
oluruz bakanlığa gider geliriz. Anlatırız der-
dimizi, onu çok iddialı söylüyorum. Zaten
aksi söz konusu değil. Sorun varsa içindeki
problemleri ayıklayabiliriz. Mutabakata
varıp bu işi çözeceğiz. Hedefimiz zaten
turizm. Başka da geçim kaynağımız yok.

Önemli olan nitelikli oteller
� Çeşme’deki bir diğer eksik ise 5 yıldızlı

oteller… Sizce nasıl bir formül yaratılabilir?
5 yıldızlı otel tanımı diye bir şey koymak

mümkün değil. 4 yıldızlı da, 3 yıldızlı da ola-
bilir ama çok nitelikli olur. Bunun
Avrupa'da ciddi örnekleri var. Alaçatı'da bu
modelli hayata geçirdik. 100 Euro ile 500
Euro arasında satılan butik oteller yaptık.
Bugün 5 yıldızlı otelde bu fiyat politikalarıy-
la yaşamaları çok mümkün değil. Çeşme'de
hakikaten büyük otel olmalı ama belli böl-
gede, her yerde değil. Güney sahillerimiz
içerisinde, birkaç kuzeydeki yatırım alanı
içerisinde. Biri bölgesel olarak bunu yap-
malı ama diğerini daha değişik bir turizm
anlayışıyla götürmek zorundayız. Her yerde
5 yıldızlı tesis diye değil ben turistik tesis
diye algılıyorum.

� Siz butik tarzını daha çok seviyorsunuz
herhalde.

Yıldız almak kolay bakmayın siz. Şimdi
Turizm Bakanlığımız da sağ olsun yıldızı
çabuk veriyor. Salonun büyükse, odan
büyükse, bahçen, havuzun varsa sana o
niteliği veriyor. Önemli olan zihniyetin
değişmesi. Hizmet kalitesini yaratabilecek,
tanıtım yapısını, müşteri çekimini sağlaya-
bilecek oteller yapılmalı. Bakın markalaştır-
manın en büyük avantajı şudur; siz
Fransa'ya gidiyorum demiyorsunuz Paris'e
gidiyorum diyorsunuz, Güney Fransa'ya
gidiyorum demiyorsunuz Nice'a gidiyorum
diyorsunuz. Önemli olan bu.

Meydan komple değişecek
� Peki sizin dünyada örnek aldığınız bir

tatil beldesi var mı?
Ben hiç almıyorum. Hiç sevmediğim bir

şey vardır kes kopyala. Şunu iddia ediyo-
rum 5 yıl içerisinde Çeşme'nin çöp tenekesi
dahi kendine özgü olacak. Aydınlatma dire-
ği, bankı kendine özgü olacak. Toplumun
genelinin kullandığı yerlerde hepsini değiş-
tirmeyi planlıyoruz. Meydanı bile komple
değiştirmeyi planlıyoruz. Meydanı denizle
bütünleştireceğiz, o zaman çok daha müthiş
bir alan çıkacak ortaya. Buraya on binlerce
insanı sokabilirsin. Her şey olabilir.

Alaçatı'da piyano festivali yapıyoruz.
Açılışı İdil Biret ile başlıyor, Türkiye'nin,
Almanya'nın, Japonya’nın en ünlü piyanist-
leri ona geliyor. Şimdi burada da aynı şeyi
yapmaya çalışıyoruz. Ama fiziksel olarak
bazı şeyleri değiştirmeliyiz. Önümüzdeki
yaza başlayacağız.

� Çeşme’yi iyi satabiliyor muyuz?
Çeşme geleneksel olarak Türkiye'deki

ilk turizm merkezlerinden biridir. 1974
yılında Altınyunus açıldığında
Balkanlar'daki en büyük tesisti ve

Türkiye'de de ilkti. Turizmde her zaman
söz sahibiydi Çeşme. Süreç içerisinde geri
plana düştü.

Geçen hafta Danirmaka ve Norveç'e
gittim. En büyük müşterimiz İskandinav
ülkeleriydi 25 sene önce. Ama maalesef
bunu biz kaybettik. Şimdi bunları getirmeye
çalışıyoruz çünkü ekonomik anlamda çok
iyi durumda olan ülkeler bunlar. Müşterisi
de paralı bizim tabirimizle. Bu iletişim çağı
içerisinde tanıtımda çok zorlanmayız zaten.

Alanı versin marina yapalım
� Alaçatı, Çeşme bölgesindeki marinalar-

da yat turizmi açısından sıkıntılar var, yer
yok. Bu, Ulaştırma Bakanlığı’nın işi biliyorum
ama bu noktada belediyenin ne tür
girişimleri olabilir?

Çeşme’nin şu anda 5
tane marinası var.
Toplamda 1500 –
1600 tekne bağlı.
İhtiyaç elbette
vardır. Ama
sadece bakan-
lığın görevi
değil bu.
Alanı versin
ben marina
yapayım
hemen. Ben
belediyenin
imkanlarıyla mari-
na yaptım Alaçatı’da.
Bizim buradaki sıkıntı-
mız arazi yaratamamak.

Bugün itibariyle bize istediğimiz
golf alanını versin, seneye bu tarihte 18
delikli golf alanını yapayım. Alanı versin
bize, Türkiye’de olmayan kür ve sağlık mer-
kezini kuralım. Bütün bu projelerin parası
hazır. Alanını versin üniversite kuralım. Bu
kadar da iddialıyız.

� Ramazan ayı hem de cumhurbaşkanlığı
seçimleri Çeşme’yi ne denli etkileyecek?

Elbette etkileyecek ama yüzde olarak
çok ciddi bir etki yaratacağını zannetmiyo-
rum. Sızlanmak yerine, biz Çeşme’yi nasıl
ileriye götürebiliriz bunu düşünmek gereki-
yor.

Vatandaş umarım çok iyi para kazanır.
Bölgenin çok daha fazla turizm yatırımına
ihtiyacı var. Bölge, yerel turizme dönmüş
durumda. Çok az sayıda yabancı misafiri-
miz var. Bunu artırmak derdindeyiz.

Masmavi denizi, inci gibi kumu ve insanın içini de dışını da yakan güneşiyle Türkiye’deki tatil bölgelerinin
hep bir tık önünde Çeşme… Bu sezon da yine en çok o konuşuluyor, herkes onunla buluşmak için can atı-
yor. Çeşme’de denize girmeyene o yaz tatil yaptı gözüyle bakılmıyor. İlçe bu kadar iddialı olunca, başkanı-
nın da en az onun kadar iddialı olması kaçınılmaz elbette. Biz de Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç
ile denize nazır makamında bir araya geldik ve Yarımada ile ilgili keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

��  Alaçatı bölgesindeki bazı mekanların
Diyanet İşleri’ne devredilmesini nasıl
yorumluyorsunuz?

Biz ibadet yerlerinin verilmesine karşı
değiliz. 1936 yılından beri cami belediye-
nin tapusu altında. Okul alanı okuldur
tapusu belediyededir. Hangi belediye baş-
kanı camiyi ya da okulu kaldırabilir? Kaldı
ki 200 yılı geçkin süredir Alaçatı'ya cami
yapılmazken biz belediye başkanı sıfatıyla
belediyenin tapulu mülkiyetini cami yap-
tık. İbadet yerlerinin tapusunun verilmesi-

ne bir şey söylemiyorum. Onun
yanındaki ayrı bir parselin,

yukarıda Alaçatı'nın yüzyıl-
lardır meydanı olan ala-

nın, Alaçatı
Belediyesi'nin kullan-
dığı eski belediye
binasının diyanete
verilmesine karşı-
yım. Aynı şekilde
Alaçatı halkının
bütün birikimini
oluşturduğu bütçe-
sinden yaptığı

değirmen altındaki
giriş çarşısının

İZSU'ya verilmesine
karşıyım. Alaçatı

Belediyesi'nin yarattığı o
değerler içerisindeki palmiye

ağaçlıklı bölgenin diyanete veril-
mesine karşıyım. Ve davayı da açıyo-

ruz. Protesto yollarımızı da deneyeceğiz.
Hukuki mücadelemiz devam edecek. 

��  Peki bir geri adım atılır mı?
Bilemiyorum. Hukuk bu kararı verecek.

Sadece maddiyat olarak Çeşme
Belediyesi'nin kaybı yıllık 3 milyon lira
civarında. Parasal olarak şu anda değer
kaybı da mülkiyet olarak bakarsanız 30
milyonun üzerindedir. Şu anda diyanete
verilen 22 dükkan var, bunun 11 tanesi o
parselin içindedir onu versinler. 34 tane
de İZSU'ya dükkan veriyor. Siz bir alanda
vatandaşın bütün etkinliklerinin yapıldığı
alanı bu kavramla verirseniz yarın orada
ibadetle ilgili bir işlem olursa yasalarımı-
za göre tabi o kural işleyecek. Alaçatı'nın
göbeğini boşaltmış olacaksın. 

��  Neden böyle bir şey yapılıyor sizce?
Sayın Valime sormanız lazım. Muhatap

ben değilim.

Çeşme’nin çöpü bile
kendine özgü olacak
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Çeşme’nin çöpü bile
kendine özgü olacak
Çeşme’nin çöpü bile
kendine özgü olacak
Çeşme’nin çöpü bile
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Çeşme’nin çöpü bile
kendine özgü olacak

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

Muhittin
Dalgıç

Gamze
Kurt

‘30 milyon lira
kaybettik’
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Türkiye’de yaz sezonu açıl-
dı... İş seyahatlerinizi ve
tatil planlarınızı ne kadar

erken kesinleştirirseniz o kadar
maliyetlerinizi düşürürsünüz.

Son anda yapılan rezervas-
yonlarda doluluk sebebiyle
biletlerinizi yüksek fiyatlardan
alır veya hiç yer bulamayabilirsi-
niz.

Uçak biletleriniz kesildikten
sonra mutlaka kontrol ediniz,
kesinlikle karşı tarafa güvenip
“nasıl olsa ödememi yaptım,
sorun olmaz” demeyin. Bu
durum seyahat danışmanınızı ve
sizi zor durumda bırakacaktır.

Havalimanına gittiğinizde
bir sürprizle karşılaşmayın,
hatta mümkünse uçuştan 24
saat önce online Check-in‘inizi,
koltuk ve yemek seçiminizi
tamamlayın.

Bunun yanı sıra Türk Hava
Yolları ile yurt dışına bağlantılı
bilet kesildiğinde; “iç hat bileti-
mi iptal edin ben İstanbul’a
kendi imkanımla gideceğim”
sakın demeyin. Sistem otoma-
tikman rezervasyonunuzu ve
biletinizi iptal etmektedir. Siz
de bu durumdan dolayı ya yeni
bilet almak zorunda kalabilirsi-
niz veya hiç uçağa bile binmeniz
doluluk sebebiyle mümkün
olmayabilir.

Kültürel ve
tarihi turlarını-
zı aşağıdaki
ülkeleri
gezerek
tamamlayın:

İtalya,
İspanya, Fransa,
Avustralya,
Yunanistan,
Portekiz,
Amerika,
Brezilya, Güney
Afrika, Almanya.

Dünyada ilk 7‘ye giren turis-
tik seyahatleri arkadaşınızla,
dostunuzla ve kendiniz için
deneyin.

İSKOÇYA
İskoçya efsanelerle dolu bir

ülkedir. Kendine hayran bıra-
kan doğası ve tarihiyle de hepi-
mizi büyülemektedir. Küçük bir
ülke olmasına karşın gezenlerin
üzerinde oldukça büyük bir etki
bırakır.

İSVEÇ
İsveç, yaşam koşullarının üst

düzeyde olduğu, Avrupa’nın en
mükemmel manzarasına sahip
ülkesidir.

MALAVİ
Afrika, gerek

doğal güzelliği, gerekse
tarihi bozulma-
mış yapısını
korumaktadır.
Malavi’de ilk ziyaret;
ince kumlarıyla dolu Malavi
Gölü, Mavi Gök ve Mavi
Deniz’e yapılmak-
tadır.

MEKSIKA
Meksika'da, Pasaols,

Posadas, Pinatas bölgeleri ve
daha birçok önemli gezilmesi
gereken yerlere uğrayıp tatilini-
zin en keyifli anlarını yaşayabi-
lirsiniz.

SEYŞEL
ADALARI

Balayı seyaha-
tinde ilk akla gelen

Seyşel Adaları’dır.
Bu ülke 115 adet
adadan oluşmak-
tadır.

BELÇİKA
Belçika, en

rahat ulaşabilece-
ğiniz noktalardan biridir.

Belçika’da resmi konuşma dili
olarak Fransızca, Almanca ve
Flemengce kullanılmaktadır.
Çikolatası ile ün salmış bu ülke-
yi göz ardı etmeyin.

Uçaklar şim-
diden dolma-
ya başladı,
düşük sınıf-
larda yer
yakalamanız
güç olacak…

Artık yaz aylarına geldik.
Mevsim aşkı gösteriyor.
Ortalıkta uçuşan kelebekler,

çiçek kokuları insanı alenen baş-
tan çıkarıyor. Yürek aşk arıyor.
Bir mutluluk, bir enerji, bir
olumlu tavır ki sormayın. Gören
de Türkiye'de hiç sorun yok,
herkes özgürce fikirlerini ifade
edebiliyor, ekonomi düzeldi,
Türkiye AB’ye girdi falan sanır o
derece yani... Her an güzel bir
şeyler olacakmış gibi yüreği kıpır
kıpırdır insanın, surata yerleşmiş
gereksiz bir gülümseme ile tabir-i
caizse kapı gıcırtısına oynayası
gelir. Boşverin enflasyonu, özgür-
lüğü, küresel ısınmayı, komşunun
dedikodusunu, patronunuzun
kaprislerini. Hormonlarınıza hak-
sızlık etmeyin. Aşık olun... "Öyle
aşık olun demeyle aşık olunmaz
ki" dediğinizi duyabiliyorum.
Merak etmeyin hormonlarınız

sizin yerinize harekete geçti bile.
Bu değişimin ve hormon
salınımının tek nedeni GÜNEŞ
ışınları.

Aşkın psikolojik ve fizyolojik
açıdan kişiyi daha enerjik ve
sağlıklı bir hale getirdiği uzun yıl-
lardır bilinen bir gerçek. Peki ama
ilk kıvılcım nerede çıkıyor, hangi
hormonlar beynimizde nasıl etki
ediyor? Yaz aylarında insanların
daha sık aşık olmasının da bilimsel
bazı sebepleri var.

Özellikle bahar ve yaz ayların-
da, güneş ışınları insanların hor-
monel sistemini etkiliyor ve bu
durumda aşk daha yoğun
hissediliyormuş. Melanosit denen
vücuda renk veren hücreler de, bu
aylarda artıyormuş. Aşık olduğu-
muzda gösterdiğimiz dengesiz
davranışlarımızın sebebi, vücudu-
muzun salgıladığı feronom madde-
siymiş! Aşk, vücutta feronom

maddesinin salgılanmasıyla başlıy-
ormuş. Aşkın kokusu olarak
tanımlanan bu madde, beynin

ilgili bölümlerini uyarıyor ve aşk
doğuyormuş!

Güneş ışınları vücudumuzdaki
biyolojik saati devreye sokuyor ve
gerçekten de hormonlar elbir-
liğiyle bizi baştan çıkartıyor.
Yüzümüzde kocaman
gülümsemelerle evden çıkmak,
çevremize, arkadaşlarımıza, yakın-
larımıza daha sıcak davranmak,
kendimiz için bir şeyler yapmak,
yaşama olumlu bakmak en güzeli.
Hazır ortalık papatya cennetine
dönmüşken bu fırsatı kaçırmamak
lazım. Zaman, doğaya ve rüzgara

kendimizi bırakma zamanı. Belki
biraz aşk acısı da çekmeliyiz.
Biraz uğraşmalıyız. Öyle hemen
istediğimizi elde edince tadı
olmaz. Varsın aşık olduğumuz
insan bilmesin, platonik aşklar
yaşamalıyız mesela.

Yaz gelince gençlik çıldırmıyor
hormonlar artıyor. Ben bura-
dayım, ama aşık olacağım kimse

yok diyorsanız hayata karışın,
sahip olduğunuz güzelliklerin
farkına varın, aşklarınızı yeniden
yaşayın, bulunduğunuz ortama
daha bir anlamlı bakmayı
deneyin.

Hazır havada aşk kokusu
varken… Ne duruyorsunuz? Ne
duruyoruz?

Aşık olalım!

Havada aşk
kokusu var

ÇİĞDEM AKPUNAR

SEYAHAT DANIŞMANI
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Gelecek yılın bütçe
planlamasını yapar-

ken; geçen sene ger-
çekleştirmiş olduğu-
nuz seyahatlerinizin

aynısı tekrar yapın ve
opsiyonda tutun.

Böylece geçen sene
son anda yaptığınız

seyahatlerde bütçeni-
ze vermiş olduğunuz
yüksek maliyeti aza

indirgemiş
olursunuz.

��  Öngörülen bütçe
��  Öngörülen tarih
��  Kişi sayısı 
��  Bölge
��  Konsept (Her şey
dahil, yarım pansi-
yon, oda+kahvaltı
gibi)
��  Şehir turlarınızın
ve tekne turlarını-
zın önceden belir-
lenmesi

Tatil 
planlarınızı

düzenlemeniz
için gereken

adımlar:

İş adamlarına
yönelik genel

bilgiler
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� Geçerli pasa-

port ve vize
� Yurt dışı çıkış harcı pulu

� Hava durumuna uygun kıyafet
� Sağlık sigorta poliçesi

� 100 ml üstünde sıvıları (parfüm, krem v.s.)
valizinize koymanız gerekmektedir, aksi takdirde

güvenlik tarafından el konulmaktadır.

� 100 ml altındaki
sıvı madde için poşetinizi
hazır bulundurun böylece rahat
bir geçiş olacaktır.
� İlaçlarınız 
� Valiz etiketinize mutlaka isim, soy isim ve
adresinizi belirtiniz. (kaybolma durumunda çok
yardımcı olacaktır) 
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Yurt dışına çıkma-
dan önce yanınıza

almanız gerekenler:

ÇOCUKLAR İÇİN…

� Çocuklarımızı en iyi şekilde
eğitmek ve yönlendirmek çok
önemli. Bunlar için ne yapmak

gerekir biraz bahse-
delim.
� Aile ve okul disip-

linini doğru bir şekilde öğret-
mek

� Düzenli beslenmeyi, kendi
özel bakımını nasıl yapacağını
öğretmek

� Ülkemizin güzel ve tari-
hi yerlerini ailecek veya

okul ile mutlaka gezmesini
sağlamak

� Bütün bunları
biliyoruz zaten diyor-

sunuzdur.
� Değinmek

istediğim nokta

bizim kültürümüzü tam olarak
alırlarsa, yurt dışına çıktıklarında
kiminle karşılaşırsa mutlaka
Türkiye ile ilgili bilgileri farkında
olmadan aktaracaktır. 

� Çocuklarımızı imkanlar
ölçüsünde mutlaka yurt dışında dil
eğitimi ve entegrasyon programla-
rına göndermeliyiz. 

� Bu eğitimin hem kendine
katkısı olacak, bu sayede kültürü-
müzü diğer kültürlerle kıyaslaya-
cak ve bakış açısını genişletecektir.
Kültür değişimi hayatında çok
önemli rol oynayacaktır.

� Bunun yanı sıra şansını ve
kaderini farklı yönlere çevirip,
kendi farkını yabancı ülkelerde ve
kendi ülkemizde ortaya koyacak-
tır.

DİKKAT! Tatiliniz 
ızdıraba dönüşmesin

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr



Türk
tarihinde maden

ile ilgili en dikkat çekici
çalışmalardan biri ise 1952 yılın-

da TBMM çatısı altında yapılır. 19
Haziran günü 87. birleşimde bir araya gelen mil-

letvekilleri, askerlikle ilgili bir yasa tasarısının içinde
madencilerin de kaderini oylayacaklardır. Çıkarılan yasaya göre

madenciler askerlik vazifelerinin acemilik bölümünü yaptıktan sonra
askerlikten muaf sayılırlar.

İşte o madde ve fıkraları;
A) Asker olmazdan önce Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi ile Devlet Linyit İşletmeleri ocakla-

rında fiilen çalışıp müstahsil ve mütehassıs ocak işçisi vasfı bu müesseselerce tasdikli belgelerle tevsik edilen
erlerden temel eğitimini bitirmiş olanlar muvafakat ettikleri takdirde eskiden çalıştıkları maden ocaklarında çalışmak

şartiyle mtebaki muvazzaflık hizmet müddetleri için mezun sayılırlar. Ocaklarda geçirilen hizmet müddeti askerlik hizmetlerine
mahsup edilir. C) Ocaklardaki hizmeti terk ederek ordudaki hizmetine avdet etmek isteyenlerin bu istekleri kabul edilir ve ocaktaki geç-

miş olan hizmetleri askerlik hizmetinden sayılır.
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Soma’da 301
madencimi-
zin ihmaller

silsilesiyle birlikte hayatını
kaybetmesi sonrasında tüm

ülke bir anda yaşam odalarını,
oksijen maskelerini ve çeşitli teknik

konuları konuşur olduk. Her birimizin
birer mühendis edasıyla konuştuğu, yorum-

cuların “tatlı ölüm” gafları yaptığı süreçte bir
şeyi yine unuttuk. Tarih ders alınmadığı sürece

tekerrürden ibarettir.
Türkiye, hanedan döneminin son yüzyılı ile birlikte

ciddi bir şekilde ilgilenmeye başladığı madencilik sektörün-
de bugüne kadar yaşanan kazalar, alınan kararlar ve gerçekle-

şen hadiselerle birlikte inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyar. Öyle ki, özel-
likle 1840’lı yıllara kadar henüz büyük bir gereksinim duyulmayan

kömür madenleri yerine para basımında kullanıldığı ve zenginlik alame-
ti olduğu için altın ve gümüş bu sektörün en önemli 2 parçası konumun-

dadır.

Kapitülasyonlar kendini madende de gösterir
Efsanevi hikâyeye göre Zonguldak’ta Uzun Mehmet tarafın-

dan kömürün bulunmuş olması, Avrupa’da sanayi devrimi-
nin gerçekleşmesiyle aynı döneme denk gelince
Osmanlı’nın kömür serüveni de başlamış olur. Hazine-i
Hassa’yı da kapsayacak şekilde çeşitli yöntemlerle
işletilen ocaklarda kısa bir süre sonra yabancı
hâkimiyeti başlar. Ülkenin borçlarla ve
savaşlarla bitkin bir konuma gelmesi ve
kapitülasyonlar birleşince
Osmanlı’nın madenleri kısa süre
içinde İngiltere’nin,

Almanya’nın,
Fransa’nın ve
İtalya’nın madenleri
haline gelir. Özellikle
Fransızlar Zonguldak ile
yakından ilgilenirken, bölgeye
üretimin artması için Avrupa’dan
ithal edilen aletlerin gelişinde de vergi
muafiyeti uygulanır. 1858 yılında ocaklara
yönelik çıkarılan ilk yasal düzenlemenin ardın-
dan 1901 yılında Taşocakları Nizamnamesi imza-
lanır ve Osmanlı son günlerinde konuya iyiden iyiye
eğilmeye başlar. Akabinde genç cumhuriyetin kurulma-
sıysa ilginç bir olaya ev sahipliği yapacaktır.

Zonguldak’ta bir garip okul hikayesi
1924’e girildiğinde madenlerinde Türk mühendis bulmanın imkân-
sıza yakın olduğu Türkiye, Zonguldak’ta bu alanda ilk okulunu açar.

Zonguldak Yüksek Maadin ve Sanayi Mühendis Mektebi, İzmir İktisat
Kongresi’nin kararlarından biri olarak açılır.

Avrupa’dan profesör düzeyinde eğitimcilerin de getirildiği okul,
hem yerli mühendis ihtiyacını karşılama hem de yenilikleri taşı-

ması yönüyle çok önemlidir.
Böylesine önemli bir eğitim kurumunun sonu ise bek-
lenmedik şekilde hazin olur. 1928 yılında ilk mezunları-

nı veren mühendis okulu 1931 yılında ani bir karar-
la ara eleman yetiştiren 2 yıllık bir meslek oku-

luna dönüştürülür. 70 mezun veren okulun
kapanma gerekçesi de bir hayli ilginçtir,

“Yeteri kadar mezunumuz var,
ekonomik krizin olduğu şu günler-

de yeni mühendislere ihtiyacı-
mız yok!”

Türkiye’nin vicdanını
yakan maden kazası tüm
yurtta ilgiyi kara elmasa
çevirdi. İşte canlar alan,
uğruna savaşlar çıkan
“helal” kazanç olarak
adlandırılan kömürün
Türkiye’deki serüveni;

Türksal
İnşaatın

“Şanslı Evler”
projesinin

temel atma ve
örnek dairenin

açılışı Çiğli
Belediye

Başkanı Hasan
Arslan ve seç-

kin davetlilerin
katılımıyla ger-

çekleşti.
Başkan Arslan,
İzmir’in parla-

yan yıldızı
Çiğli’de yatı-

rım yapan
Türksal İnşaat’ı

ve Murat
Türksal’ı

tebrik etti.
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BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

TÜRKSAL’DAN “ŞANSLI EVLER”

İzmir’de 2005’ten bu yana, müşteri memnu-
niyeti, kalite ve güven ilkelerini temel alan
anlayışla yaşama ve yatırıma değer katan

projelere imza atan Türksal İnşaat, bu kez
Çiğli Harmandalı’da farklı bir projeyi hayata
geçirmeye hazırlanıyor. “Lüksün tanımını
değiştiriyoruz” diyerek yola çıkan firma, genç-
ler ve kendisini genç hissedenler için “Şanslı
Evler” kuruyor. Katip Çelebi Üniversitesi’nin
yakınında 7 bin 588 metrekare inşaat alanında
iki blokta toplam 96 daireden oluşan proje,
zemin + 6 katta 2+1 ve 1+1 daire seçenekle-
ri sunuyor. Merkeze yakın ama şehrin karma-
şa ve stresinden uzak bir yaşamın kapılarını
açan “Şanslı Evler”de lüks standart olarak
sunuluyor. Bütün detayların düşünüldüğü pro-
jede, kapalı otopark, yüzme havuzu, açık hava
sineması, spor salonu, barbekü alanı, jakuzi,
sauna, merkezi ısıtma ve merkezi sıcak su yer
alıyor.

Türksal İnşaat’ın genç patronu Murat
Türksal, “İnşaata başladığımız her arsanın
üzerinde, sadece yeni bir bina değil, yeni bir
güven inşa ettik. Yaptığımız binalar büyüdük-
çe, insanların ve finansman kuruluşlarının
bize olan güvenleri de büyüdü. Ve Türksal
İnşaat, sadece bir inşaat şirketi markası değil,
güven duygusunun yeni simgesi oldu. İnşa
ettiğimiz güven, binalarımızın piyasadaki en
uygun kredi koşullarıyla satılabilmesinin yolu-
nu açtı. Yeni geliştirdiğimiz projelerimiz,
henüz yapım aşamasında olduğu sürelerde

adeta yok sattı. Her yeni projemiz, bir önce-
kinden çok daha iyi oldu” dedi.

Şirketin değerleri ve önümüzdeki dönem
projeleriyle ilgili de bilgi veren Türksal, şunla-
rı kaydetti: “İlk inşaatımızdan halen devam
etmekte olan projelerimize kadar hiçbirinde
verdiğimiz sözlerin aksamamış olması ve kalp-
lerde edindiğimiz kalıcı yerimiz, şirketimizi
büyüten en büyük değerlerimiz.
Personelimizden müşterimize, tedarikçileri-
mizden ilişki içerisinde olduğumuz kamu ve
finansman kuruluşlarına kadar tüm kişi ve
kuruluşların nezdinde sözlerimize duyulan
güven, Türksal İnşaat yönetimi tarafından
bugüne kadar elde edilen en büyük kazanç
olarak kabul ediliyor. Şirketimizin en büyük
değerleri olan kurumsal güvenilirliğimizi ve
bunun ayrılmaz bir parçası olan işimizdeki
mükemmelliğimizi bir an için bile olsa kaybet-
memek amacıyla oluşturduğumuz kalite poli-
tikamız mevcut. Bu da bize müşteri ihtiyaç ve
beklentilerini karşılayacak yüksek kalitede
projeler geliştirmemize, uzun ömürlü proje-
lerle değer yaratmamıza yardımcı oluyor.
Kalite politikamız bu bileşenler üzerine kuru-
lu. Bize göre kalite, ulaşılması gereken bir
hedefin ötesinde, bir yaşam biçimi. Kalite
hedeflerimize ulaşmak için her zaman en iyi
çözüm ortakları, tedarikçiler ve çalışanlarla
işbirliği yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda deği-
şik projelerde yer almak, İzmir’in en iyi inşaat
firmalarından biri olmak istiyoruz.”

Türksal
İnşaat oluş-
turduğu
tecrübeli
teknik kad-
rosu ile faa-
liyetlerine
başladığı
ilk günden
beri müşte-
rilerinin
ihtiyaçlarını
göz önünde
bulundura-
rak çalışma-
larına ara
vermeden
gelişimini
sürdürmektedir.

Firma olarak amacımız sadece
konut yapmak değil, yaşam stan-
dartları ile doğru orantılı olarak;
depreme dayanıklı, güvenli, konfor-
lu, modern yaşam alanları sunmak-
tır. Müşterilerimizin ihtiyaçları doğ-
rultusunda gelişen teknolojiyle bir-
likte kendimizi sürekli geliştirmeye,
kaliteyi makul fiyata satarken, kaza-
nırken kazandırmaya azami özen

göstermekteyiz.
Müşterilerimize teslim ettiğimiz

tüm yapılarda imalat garantisi
sunarak, önceden öngörülemeyen
sorunlara teknik ekibimizle anında
çözüm sunuyoruz. İşimize olan saygı
ve tutkumuzla uzun yolculuğumuza
devam etmekte doğruluk, dürüstlük
ve güven ilkelerini benimseyerek
yepyeni projelerimizi müşterilerimi-
zin beğenisine sunmaktayız.

Türksal inşaat hakkında



3kıtaya yayılarak evrensel bir impa-
ratorluk kuran Osmanlı Devleti,
gerek saray yaşamı, gerek harem

kültürü, gerekse entrikalarıyla birçok
filme, diziye ve romana konu olmuş-
tur. Kardeş katliamları, iktidar savaş-
ları, şehzadeleri ve sultanlarıyla
Osmanlı’nın sıra dışı öyküsünü
Topkapı Sarayı Padişah Elbiseleri
Bölümü eski sorumlusu Doç. Dr.
Hülya Tezcan, Ben HABER’e anlattı.

� Şehzadelerin ve sultanların saray-
daki temel eğitimi nasıldı?

Gerek şehzadelerin gerekse sultan
hanımların eğitimine çok önem veri-
lirdi. Eğitim, özellikle şehzadeler için
ayrı bir önem taşıyordu. Çünkü onla-
rın padişah olmaları durumu söz
konusuydu. Ve bir İslam devleti oldu-
ğumuz için şeriatla yönetiliyorduk.
Kuran’ı çok iyi bilmeleri gerekiyordu.
O yüzden şehzadeler ve sultanlar ilk
derslerine 5 yaşında Kuran ile başlar-
lardı. Kuran 1 yıl boyunca öğretilir,
ezbere alınır ve sonunda okuma bay-
ramında hatim indirilirdi. Kuran’ın
toplumun yönetimiyle ilgili olan
bölümleriyle çocuklar eğitilirdi.
Çocuklar için önemli derslerden biri
de coğrafyaydı. Dünyayı tanımaları
gerekiyordu. Özellikle 16. Yüzyıldan
sonra, Amerika’nın keşfiyle birlikte
sarayda kristal küre dediğimiz bir
küre bulunurdu ve çocukların bu
kürelerle ders gördüğü bilinirdi. Dil
eğitimi de çok önemliydi. Hepsi
Arapça ve Farsça öğrenmeye göre
eğitilirdi. Çoğu şiir yazardı. Hepsinin
kendi mahlaslarıyla yazdıkları divanla-
rı vardı. Sonra da matematik ve man-
tık…

YETENEKLİ
PADİŞAHLAR

� Peki sanat eğitimi alırlar mıydı?
Daha çok hat sanatıyla ilgileniyor-

lardı. Tezhip, minyatür farklı alanlar-
dı. Çok iyi belgeleyemediğimiz bazı
uğraşıları da var. Örneğin Kanuni
Sultan Süleyman’ın Trabzon’da şehza-
deliği döneminde, babası Yavuz
Sultan Selim ile birlikte kuyumculuk
sanatıyla uğraştığını ve İstanbul’da
padişah olduğu zaman mücevherciliği
koruduğunu biliyoruz. Ama
Kanuni’nin yaptığı herhangi bir eseri
günümüze ulaşmadı, o yüzden net bir
şey söyleyemiyoruz. Bir de Sultan
Abdülhamit çok iyi bir marangozdu
ve çok güzel işler yapardı. Birtakım
yazı çekmeceleri, paravanlar günümü-
ze ulaştı. Önceleri Topkapı Sarayı’nda
bulunuyordu ancak şimdi Yıldız
Sarayı’na gönderildi.

� Enderun mektebinde, mektebin en
zeki çocuğu şehzadeyle birlikte eğitim
görür, şehzade bir hata yaptığında daya-
ğı bu çocuk yermiş. Bu doğru mu?

Şehzadelerin Enderun’daki öğren-
cilerle birlikte ders gördüğünü biliyo-
ruz. Tabii ki şehzade sorulan bir soru-
yu bilemeyebilir, bunu en zeki çocuk
dayak yer gibi algılamayalım da, şeh-
zadeye ders olsun diye başka bir çocu-
ğun kulağı çekilmiş olabilir.

SARAYDA ÇOCUK
OLMAK…

� O dönemin koşullarına bakıldı-
ğında sarayda çocuk olmak nasıldı?

Çok zor tabi ki o dönemde çocuk
olmak. Kız çocuklar için ayrı erkek
çocuklar için ayrı zorluklar var. Bir de
bu çocukların anneleri var. Her biri
ileride kendi çocukları padişah olsun
diye yarış içerisindeler. Tarihimizde
bu durum çok sık görülüyor. Erken
dönemde, yani Fatih ve öncesinde
çocukların ileride padişah olacağı
düşünülür ve sancağa gön-
derilirdi. Sancaklarda
çocukların yanı-
na, deneyimli
devlet
adam-
ların-

dan birer Lala
verilirdi. Ve çocuk-
lar Lala denetimin-
de bulunduğu şehri
yönetmeye başlardı.
Vali gibi görev yapar-
dı. O bakımdan şehza-
delerin çocuklukları bile
ağır görevler altında geçi-
yordu. Babalarına savaş
zamanında yardım ederlerdi.
Bütün hayatları da spor yap-
makla geçerdi. Atçılık, okçuluk
gibi sporlarla ilgilenirler ve çekiş-
meli bir hayat yaşarlardı.

46 YIL PADİŞAHLIĞI
BEKLEDİ

� Peki şehzadelerin sancağa gönde-
rilmesi ne zaman ortadan kalktı?

3. Murat’tan sonra kalktı.
Böylelikle 1. Ahmet sancağa gitmeyen
ilk şehzade olma özelliği taşıyor. 1.
Ahmet sarayda kalıyor, o dönem
Topkapı Sarayı’nda şimşirlik diye bir
bölüm yapılıyor ve şehzadeler bundan
sonra sancağa gitmiyorlar. Şehzadeler
sancağa çıktığı zaman Lala’ları onları
eğitiyordu. Ancak o dönem gerek
annelerinin ihtirasıyla gerekse
Lala’ların ihtirasıyla, çocuklar babala-
ra karşı baş kaldırmaya başlıyor ve
kendisinin en iyi aday olduğuna inan-
dırılıyor. Ve bu nedenle padişahlar
her zaman devletin bütünlüğü bozula-
cak diye korku içinde bulunmuşlar.
Bu nedenle padişahlar gerek kardeş-
lerini gerekse çocuklarını kendi yerine
geçecek düşüncesiyle acımadan öldü-
rüyorlar. Bu durumu da, ‘devletin
devamı için bu Tanrı’nın bize verdiği
bir görevdir’ diyerek meşrulaştırıyor-
lar, halkı da buna inandırıyorlardı.
Tabii ki hoş bir durum değil. Sancağa
çıkan çocuklar, padişah olabilmek için
daha iyi hazırlanıyorlardı. Ama çıka-
mayan çocuklar hiç gelişemediler,
kapalı kapılar ardında kaldılar, kim-
seyle görüştürülmediler. Belki öldü-
rülmediler ama yıllarca padişahlık için
beklediler. Sultan İbrahim mesela…
Tarihe Deli İbrahim diye geçmiştir. 46
yıl boyunca padişah olabilmek için
bekledi. Bu durum da onun ruh sağlı-
ğını bozdu. Devlet yönetimindeki
çöküntünün başlaması da, böyle sağ-
lıksız padişahların başa geçmesiyle
olmuştur. Mesela Kösem Sultan devri
var. Çocuklar küçük küçük kalıyorlar.
Padişah olmadan evvel çocuk sahibi
olmalarına izin verilmediği için, geç
yaşta tahta oturan sultanlar, geç yaşta
çocuk sahibi oluyor ve sonrasında da
şehzadeler küçük yaşta padişah olu-
yor. 4. Mehmet 7 yaşında tahta çıkıyor
mesela. Sonrasında Kösem Sultan,
naibe oluyor torunlarına ve kendi
çocuklarına. Yani padişahın çocuklu-
ğu süresince devleti o yönetiyor.

� Şehzadeler neden hep Anadolu’ya
gönderilirdi? Neden Rumeli’ye gönderil-
mezdi?

Anadolu Selçuklu Devleti’nin
yıkılmasından sonra beylikler dönemi
başlıyor. 16 tane beylik bulunuyor. Ve
bunların hepsi de Anadolu’da… Bu
beyliklerin birliğini bir tek Osmanlı
sultanları sağlayabiliyordu. Dolayısıyla
çocukları o aldıkları toprakların mer-
kezlerine gönderiyorlar. Ki beyliklerin
yeniden başkaldırmaları mümkün
olmasın. Ama Rumeli’de böyle bir
tehlike yok.

Mesela Trabzon’a, Pontus Rum
Krallığı olduğu için gönderiliyorlardı.

� Padişah çocukları sarayda nor-
mal bir çocuğun yaşadığı hayatı kesin-
likle yaşayamazdı diyebilir miyiz?

Kesinlikle… Şehzadelerin üzerin-
de her daim büyük bir sorumluluk
vardır. Sancaktayken anneleri yanında
oluyordu ve şehzadenin haremini
hazırlıyordu. Şehzadeye sunulacak
kızları anne seçiyordu.

UYUŞTURUCU
KULLANAN
ŞEHZADELER

� Özellikle şehzadeler çocukluk
dönemlerinden itibaren sadece devlete
hizmet etmeleri için bu doğrultuda bir
eğitim mi alıyorlardı? Tarihte bu kurala
uymayan, aykırı şehzadeler var mıydı?

Bazıları Lala’ların veya çevrenin
etkisiyle uyuşturucuya başlamıştı, haş-
haş kullanıyorlardı. Hatta bazı şehza-
delerin anneleri saraya mektup yazıp
‘oğlumu bu dertten kurtarın’ şeklinde
sızlanıyordu.

� Eğitimin dışında şehzadelerin ve
sultanların günlük yaşantıları nasıldı?

İlk dönemlerde şehzadeler baba-
larıyla birlikte günlerce süren sürek
avlarına katılırlardı. Genç, dinç ve
dinamik olmaları için her zaman spor
yaparlardı. Boş zamanlarında da hat

sanatıyla ve şiir-
le

uğraşıyorlardı. Yıldızlarla, astrono-
miyle ilgilenen şehzadeler de vardı.
Fransa’dan ayın ve güneşin gösterildi-
ği yıllık haritalar getirtmişlerdi. Kız
çocuklarının uğraşılarıysa biraz daha
kolay. Yeteneklerine göre bazıları
nakış işlerdi, bazıları da saz çalardı.
Hanım sultanlar genelde güzellikleriy-
le meşgul olurlardı. Saçlarına, banyo-
larına çok özen gösterirlerdi. Kadınlar
daha rahat bir hayat yaşıyorlardı.

� Peki Osmanlı tarihinin en güzel
sultanı hangisiydi?

Hürrem Sultan çok akıllı, çok zeki
bir kadındı. Soluk benizli, sivri burun-
lu, biraz gergin yüzlü bir kadındı.
Muhteşem Yüzyıl’da Meryem
Uzerli’nin canlandırdığı gibi çok güzel

bir kadın değildi. Ancak Hürrem
Sultan, zekasıyla padişahı

elde etmeyi bilen biri-
siydi.

Mahidevran’ın
daha güzel

olduğu
söyle-

niyor. Ama şöyle bir gerçek var ki
tarih kitaplarında padişahın kadınla-
rıyla ilgili bilgi yer alması kesinlikle
mümkün değil. Yani ne söyleseler
boş.

TRAJİK ÖLÜMLER
� Bize aktarabileceğiniz en trajik

şehzade ölümü hangisi?
Şehzade Mustafa’nın ölümü çok

trajik. Ve onu öldürmekle kalmıyorlar
adamı kandırıyorlar. Biliyorsunuz
küçük yaşta da değil, 40 yaşın üzerin-
de. Aslında Şehzade Mustafa babasını
görmeyi çok istiyor, ona derdini anlat-
mak istiyor ama bir türlü ulaşamıyor.
Kanuni sefere çıktığı zaman oğlunu
yanına çağırıyor ve gelince hemen
öldürülüyor. Onu öldürdükleri yetmi-
yormuş gibi 1 yaşındaki oğlunu da
öldürüyorlar. Minyatürlerde de küçü-
cük tabutla minik şehzadeyi görüyo-
ruz. Bir diğer şehzade ölümü de beni
çok üzmüştür.

3. Murat’ın Manisa’da şehzade
olduğu dönem Safiye Sultan o
dönemde onun yanında. Safiye
Sultan’dan 4 çocuğu var; 2 oğlan, 2
kız. Çocuklardan biri ölüyor. Padişah
olduğu dönem de diğer çocuk ölüyor.
Bu sefer sarayda bir panik başlıyor. 3.
Murat’ın annesi Nurbanu Sultan padi-
şahın çocuk sahibi olmasını istiyor.
Fakat 3. Murat’ın Safiye’den başkasını
gözü görmüyor.

Kaynaklarda da geçiyor. Hatta
Nurbanu Sultan, Safiye’nin padişaha
büyü yaptığını düşünüyor. Nurbanu,
macunlar, ilaçlar, baharatlar hazırlata-
rak padişahın diğer kadınlara ilgi duy-
masını sağlıyor. Ve 3. Murat’ın bir

sürü çocuğu oluyor. Padişah bir müd-
det sonra ölüyor ve arkasında 19 tane
çocuk bırakıyor.

Ondan sonra gelen 3. Mehmet
tahta çıktığı zaman kardeşlerinin hep-
sini öldürüyor. Ve halk da bu duruma
isyan ediyor. Saraydan bir sürü cenaze
çıkıyor. Yeniçeri o dönemde çok
büyük bir güç, onlar da çok üzülüyor.
Bu olay, şehzadelerin sancağa çıkma-
sının yasaklanmasında çok önemli
dönüm noktası oluyor.

� Şehzadelerin çocuk sahibi olma-
ları ne zaman yasaklanıyor?

1600’lü yıllardan sonra Topkapı
Sarayı’nda şimşirlik yapılıyor ve bütün
doğan erkek çocuklar orada hapis
hayatı yaşıyor. Cariyeleri oluyor ama
anneleriyle bile görüştürülmüyorlar.

MUSTAFA
KATLEDİLMESEYDİ…

� Günümüz popüler kültürünü göz
önüne alacak olursak Şehzade Mustafa
ya da Şehzade Bayezid öldürülmeseydi
sizce ne olurdu? Şu an çok farklı bir
hayat yaşıyor olabilir miydik?

Kanuni’den sonra Osmanlı
İmparatorluğu darboğaza giriyor.
Mustafa çok güçlü bir adamdı, babası-
nı aratmazdı. Eğer Mustafa öldürül-
meseydi, bu süreç daha fazla uzaya-
caktı. Tabi ona bağlı olarak da hane-
dan değişecek, Mustafa’nın çocukları
tahta çıkacaktı. Bu zayıflığın önüne
belki geçilebilirdi. Osmanlı’nın farklı
bir yaşamı olabilirdi.

Belki biz de şu anda Osmanlı
Devleti’nde yaşıyorduk…

Tarih elbette göreceli bir şey. Bu
durumu tahmin etmek çok zor.
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Hürrem’e,
hayatta iken oğulları

tahta geçmediği halde,
Hürrem Sultan denirdi. Tabii

bunda dönemin padişahı Kanuni
Sultan Süleyman’la olan derin ve ulaşıl-

maz aşkının etkisi vardı. Ulaşılmaz, çünkü
Hürrem’in Muhteşem Süleyman’da bıraktığı

etkiye haremdeki başka hiçbir kadın erişememiş.
Osmanlı Sarayı’nda padişahı avucunun içine alarak

sarayı yöneten, bununla yetinmeyip siyasete de
karışan, entrikalara, cinayetlere neden olan padişah

eşlerinin ilki ve kadınlar saltanatının kurucusudur
Hürrem Sultan. Ancak bir isim daha var ki o da

Hürrem’den daha fazla iktidarda söz sahibi… Osmanlı
tarihinin en güçlü kadını Kösem Sultan…

��  Muhteşem Yüzyıl dizisinin son bölümünde Kösem
Sultan’ın fragmanını gördük. Siz Kösem Sultan ile ilgili

neler söyleyebilirsiniz? Bizi nasıl bir yapım bekliyor?
Kösem Sultan çok iddialı bir kadın. Çok da güçlü.

Kösem Sultan ile ilgili yabancı elçilikler ülkelerine çok
enteresan raporlar göndermişler. Bizim bilgilerimiz
daha çok bu yazışmalara dayanıyor. Kösem’in çok
güçlü bir kadın olduğunu, dirayetli ve bütün olay-

lara hakim olduğunu söylüyorlar. 

Kösem,
raporlarda bu
şekilde tanıtılıyor. Fakat
biraz ileriye gitmiş, saray
entrikalarının içine çok fazla dal-
mış. 3 çocuğa da naiblik ediyor, ama 3.
çocuğun annesi farklı. O da Hatice Turhan
Sultan. Turhan, Kösem’e karşı çıkıyor. Bazı
insanlar güçlendikçe ayakları yerden kesilebili-
yor, mantığını kaybedebiliyor. Bu iki kadının ara-
sında da çok şiddetli geçimsizlik yaşanıyor. Harem
halkı da Kösemciler ve Turhancılar olarak ikiye ayrılı-
yor. Kösem de bu süreçte kargaşayı durdurabilmek
için etrafa biraz eziyet ediyor. Harem halkı da kendisi-
ne karşı gelince savaşı kaybediyor. 

��  Öldürülmemek için dolaba saklanmış…
Topkapı Harem dairesinde Kuşhane kapısının çıkışına

yakın bir yerde parmaklıklı bir bölüm vardır. Kösem’in
oraya kapatıldığını söylerler. Ölüsü oraya konmuş ve
oradan gelip geçen harem halkının ibret alması isten-
miş. 

��  Kösem Sultan, Hürrem Sultan’ın eline su döke-
mezmiş o zaman…

Hürrem hiçbir zaman devleti yönetmedi. Ama
Kösem Sultan devleti yönetti… Azımsanacak bir
zaman da değil, uzun bir süre devleti yönetti. 

HÜRREM
VE

KÖSEM

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

Şehzade ve sultanların doğumlarında,
sarayda özel merasimler yapılır, doğum
haberi hatt-ı hümayunla sadrazama bil-
dirilirdi. Şehzadeler, ileride padişah ola-

cakları düşünülerek o doğrultuda çok
iyi bir eğitim görür, el üstünde tutulur-

du. Sonra da iktidar savaşları uğruna
katliama kurban giderlerdi. İşte şehza-
delerin doğumlarından ölümlerine dek

yaşadıkları trajik hayatlar…

Osmanlı’nın
sıra dışı

şehzadeleri 
ve sultanları

şehzadelerişehzadelerişehzadelerişehzadelerişehzadelerişehzadeleri

Doç. Dr. Hülya
Tezcan
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Tarihin en
büyük bir-
kaç impara-

torluğundan biri
hiç şüphesiz ki
miladın hem önün-
de hem de ardında
yer alan Roma
İmparatorluğu’dur. Asya,
Avrupa ve Afrika’ya yayılmış olan
bu koca imparatorluk, zaferleri,
şehircilik anlayışı ve ortak mirasa
yaptığı katkının yanı sıra tarihin
büyük trajedilerinin de ev sahibi-
dir. Sezar’dan Caligula’ya, cumhu-
riyetten imparatorluğa geniş bir
geçmişi olan Roma’ya dair ele ala-
cağımız isim ise Türkiye’de yaygın
olarak Neron adıyla bilinen Nero
Claudius Caesar Augustus
Germanicus.

Vatan haininin oğlu
Roma tarihinin popüler kültür

nedeniyle belki de en talihsiz isim-
lerinden biri olan Nero, Roma’ya
53 km uzaklıkta olan yerleşim biri-
mi Antium’da doğar. Çalkantılı ve
tartışılan bir aile hayatında, babası
bizzat İmparator Tiberius tarafın-
dan vatan haini ilan edilse de bu
olaydan kısa süre sonra önce

Tiberius’un
hayatını kaybet-
mesi, ardından

da henüz 3 yaşın-
dayken babasının

ölmesi Nero’nun
kısa ömrünün ne

kadar hızlı ve trajik başla-
dığının bir göstergesidir.
Çocukluk ve gençlik yıllarını

imparator olan dayısı Caligula ve
annesinin ensest skandalları altın-
da geçirir. Annesi Agrippina’nın
planları ve kanatları altında kalan
Nero, özellikle annesinin hırsları
neticesinde bir anda kendini taht
yolunda bulur. Zira üvey babası
İmparator Claudius (annesinin 3.
kocasıdır) Nero’yu Julian soylu
olmasından dolayı evlat edinir.

Annesini öldürdü
Zaman içinde Agrippina’nın

Claudius’un gözünden düşmesiyse
taht kavgasının büyümesine yol
açar. Nero’ya ilişkin yanlış karar
verdiğini düşünmeye başlayan
İmparator, Britannicus’u da taht
için hazırlamaya başlar. Unuttuğu
tek şey ise eşidir! Agrippina yaygın
kanıya göre oğlunun tahta geçebil-
mesi adına İmparator Claudiu’u

bir şölende zehirler. Tahtın sahibi
böylelikle Nero olur.

16 yaşında Roma’nın en genç
imparatoru olan Nero, birçok
sorunu da bir anda kucağında
bulur. İmparatorluğun değişik
köşelerinde arka arkaya çıkan
isyanlar ve başlayan savaşlar onu
genç yaşında büyük sorumlulukla-
ra iter. Bir yandan da annesiyle
girdiği taht mücadelesi genç impa-
ratoru bir hayli ruhsal sıkıntıya
iter. Sonunda 59 yılında annesini
öldürterek mücadeleyi sonlandıran
Nero, bu arada da mücadele esna-
sında üvey kardeşi Claudia Octavia
ile evlenmiştir. 53 yılının Haziran
ayında gerçekleşen bu evliliğin
sonu ise hazin olur. Mutsuz bir
evlilik yapan
Nero ve
Octavia birbir-
lerini hiç sev-
mezler. Nero,
Octavia’nın
kendisine
uygun eş olma-
dığını düşünür-
ken, Octavia ise
İmparator
Claudia’nın
ölümünden bir
parça da

Nero’yu sorumlu tuttuğu için koca-
sından uzak durur. Ne var ki bir
Haziran ayında evlenen çift önce
yine bir Haziran ayında boşanır ve
hemen ardından da Octavia, inti-
har süsü verilerek damarları kesi-
lerek öldürülür. İmparatoriçe’nin
cansız bedeni ve başı ayrıldıktan
sonrasındaysa Nero tıpkı annesinin
ölümünden sonra olduğu gibi
rüyasında Octavia’nın da hayaleti-
ni görmeye başlayacak ve azap
duyacaktır.

Kim bilir belki de Nero’nun da
hem evlendiği hem de karısını
öldürttüğü ay olan Haziran’da
ölüşü ve Büyük Roma Yangını,
ölüm cezalarından sonra Nero’ya
gelen bir lanettir…

Son yıllarda özellikle ekranda Game of
Thrones çılgınlığı gittikçe büyüyor. Ancak
bu kurgu hikâye Roma’da yaşanan gerçek
olayların yanında oldukça masum kalıyor.

HABER

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Tutkunun ve entrikanın
esareti:

Tutkunun ve entrikanın
esareti:

Tutkunun ve entrikanın
esareti:

Tutkunun ve entrikanın
esareti:

Tutkunun ve entrikanın
esareti:
ROMA

En çok
Türklerden çekti
Özellikle Avrupa tarihinde

ve günümüz Avrupa kültürün-
de tartışılmaz bir yere sahip
olan Roma, topraklarının
genişliği nedeniyle zaman için-
de 2’ye ayrılmasıyla birlikte
karşısında yıkılışının en büyük
mimarlarından olan Türkleri
bulur. Avrupa Hun
Devleti’nin gerek Doğu
Roma, gerekse de Batı Roma
topraklarına yaptığı akınlar,
buralarda kazandığı başarılar
imparatorluğun çöküş sürecini
hızlandırır. Atilla
komutasında-
ki Hunların
Doğu
Roma’dan
elde etti-
ği vergi-
ler ve
aka-
binde
doğru-
dan

Roma şehrini ele geçirmeye
çok yaklaşmışken Papa’nın
araya girmesiyle duruşu
Roma’yı zayıflatır ve ülkenin
adeta belini kırar.

Atilla’nın bu başarısından
tam 1000 yıl sonra ise sahneye
bu kez başka bir Türk çıkar.
1453 yılında Fatih Sultan
Mehmet, artık yalnızca adı ve
bir de çok güvenilen surları
kalmış olan Doğu Roma’yı
yoğun bir kuşatma sonrası fet-
heder ve böylece 2000 yıl

boyunca tarih sah-
nesinde bulu-

nan Roma
ismi artık
yalnızca
bir
şehri
ifade
eder
hale
gelir.

Tutkunun ve entrikanın
esareti:
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KOÇ: Aile ile
ilişkiler daha dengeli
ve psikolojik olarak
çok güçlüsünüz.
Arkadaş ve dostlarla

geçirilen vakit sizi motive ediyor.
Yeni iş teklifi ve yaşam alanı
belirlemek için uygun hayal
kurma dönemi.

BOĞA: Para
konusunda bu ay en
şanslı burçsunuz.
Mesleğinizde bir yıl-
dız gibi parlıyorsu-
nuz. Bir süre önce

aşkta sizi çok üzen partner şimdi
peşinize düşüyor. Sadece soğuk-
kanlı olun ve iyi düşünün.

İKİZLER: Ev değişikliği,
boşanma, ayrılıklar
vb enerjilerinin
yoğun olduğu bir
dönem. Üzülmeyin.
Her işte bir hayır
vardır. Mutlaka
daha iyisi gelsin

diyedir. Geçmişte kim ne ekmiş-
se onu biçeceği bir dönemdesi-
niz. Her şey iyi olacak.

YENGEÇ: Meslek değişimi
için uygun bir zaman.
Aşık olmayan yengeç-
ler sırılsıklam aşık olu-
yor. Özellikle bekli de
hayatının eşiyle oluyor.
Ev değişikliği ve aşk

ilan etmek için harika bir ay.
ASLAN: Sağlık problemleri-

nizin sona erdiği ve diğer aile
bireylerinin sağlık
problemlerinin iyi-
leşmesi için koştur-
maca içinde bir ay.
Aşk enerjisi daha
çok sevgi olarak sizi
kendine çekiyor.

Sevildiğinizi bilin.
BAŞAK: Müzik ile ilgili akti-

vitelerin sayısını arttırın.
Oldukça zevkli, neşeli,
eğlenceli zamanlar
size iyi gelecek.
Oldukça mutlu ede-
cek ve de mutlu ola-
caksınız. Maddi konu-

larda daha cömert olmanızı öne-
ririm.

TERAZİ: Adeta “gelin bana
aşık olun” diyen bir
ruh haliniz var. Dolu
dolu romantizm, dolu
dolu aşk enerjisi yayı-
yorsunuz. Çok mutlu
ve huzurlu olacaksınız.
Aşk teklifleri artıyor. Siz ise
gereksiz para harcamayı bırakın.

AKREP: İş yerinizde diyalog-
lar sizi ilgilendirme-
sin. Aşk konusunda
sabırlı ve içten olu-
nuz. Özellikle ödem
vb problemlerin
çözümü için sağlık

kontrolü şart. Ayrıca sabah uya-
nır uyanmaz güzel müziklerle
güne başlayınız.

YAY: Aşk sizin için kaçınıl-
maz. Adeta yıldırım
aşkı sizi buluyor.
Özellikle terapi
almak, yeni iş
imkanları, mekan
değişiklikleri size

çok iyi gelecek. Anne ve baba ile
ilgili güven dolu bir ortam sizi
mutlu eder.

OĞLAK: Eş, evlilik, aşk
konularında çok
şanslı olduğunuz bir
dönemdesiniz. Kilo
problemlerinizi çöz-
mek için harika bir
ay. Diyet yerine spor

ve bol bol su size iyi gelecek.
Tatil fikrinizi sık sık gündemde
tutun. Terapi gibi gelecek.

KOVA: Eski part-
nerinizin size yaptıkla-
rı ile ilgili pişmanlıkla-
rı gündemde. Siz
kazanıyorsunuz. Ev

değişikliği, mekan temizliği, maddi
kaynakların yoğunlaşması ve sevgi
dolu ortamlar sizin için çok olumlu

etkiler yaratıyor.
BALIK: Çok

sevildiğinizi hissettiği-
niz, anne ve babanızı
çok daha iyi anlayaca-
ğınız bir dönemdesi-

niz. Ek iş, tatil planları, aşk acısını
dindirmek için çok iyi. Ve ısrarla
kariyerinize odaklanıp, çalışmanızı,
imajınızı tazelemenizi öneririm.

SEVGİ ALİS YILDIRIM

sevgi.yildirim@alisinbahcesi.com

TİMSAH: Aşk ener-
jisini kendinize çekme-
nin en güzel yolu sadece
aşk duygusuna odaklan-
mak sizin için.

Düşüncelerinizin gerçeği yansıtma-
sına özen gösterin.

RÜZGAR: Gerçek
dostlarınızın kimler oldu-
ğunu anlayacağınız bir
ayın içerisindesiniz. Aşkın
gelmesini beklemek yeri-
ne aşka doğru esseniz
daha güzel olacak.

GECE: Sağlık problemleri sizi
yıldırmasın. Aksine yeni-
den bir yaşam kurmak
için sadece bir uyarı sağ-
lık problemi.
Sevdiklerinize sıkı sıkıya
sarılın. Bolca uyuyun.

TOHUM: Sinirleriniz hassaslaş-
tı. Bol su içip bol bol
yürüyüş kabızlık proble-
minizin oluşmasını engel-
ler. Sevdiklerinizle vakit
geçirin. Para harcamaları-
na dikkat.

YILAN: Bir yoga kampı veya
spiritüel manada etkinliklere katıl-

mak, terapi seansları
almak bu ay para ve aşk
akışınızı pozitif etkileye-
cektir.

ÖLÜM: Aşkta şansı-
nız bir süredir çok iyi

gidiyor. Aşkı daha çok enerjinizi
yükselten bir enerji olarak deneyim-
leyiniz. Alınganlıklar ve aşırı ilgi

beklemek partnerinizi yorabilir.
Taşınma işi gündeme
gelebilir.

GEYİK: Eski dostlar
ve arkadaşlıklar önem
kazanıyor. Maddi kayıp-
lar olsa da

mutlaka daha olumsuz
bir şeyin oluşmasını
engellemek içindir.
Sevgiyle ve sabırla karşı-
layın. Aşkı tatilde bulmak
an meselesi.

TAVŞAN: Kariyerinizde hızlı
adımlarla yükseliş ve değişim devam
ediyor. Kariyer alanında oluşacak

geniş çevre size aşkı
getirebilir. Sadece aşkta
önyargılarınızı bir kena-
ra bırakın. Hatta terapi
alın.

SU: Aşık olmaya
başladınız. Birden fazla flört olasılı-
ğı var. Biri hayatınızın
aşkı olabilir. Aşka inanın
ve çabuk soğuyan yanınızı
bir süre askıya alın.
Maddi problemler yaşadı-
nız. Su gibi çözülecek ve
akacak.

KÖPEK: İş ile ilgili gelişmeler
askıya alınmış gibi görünse de aslın-
da tamamen daha olumlu bir sonuç

olacağı için sabretmeniz
gerekiyor. Aile içi sağlık
problemlerindeki sabırlı
rolünüz sayesinde her
şey yolunda.

MAYMUN: Yeni bir başlangıç
ve yeni insanlarla tanışmak için
harika bir ay. İş değişikliği fikrinizi
Eylül ayına saklarsanız
çok iyi olur. Anne ile ilgili
meselelerde daha empa-
tik olursanız kolay anla-
şırsınız.

YOL: Aşkı ve beğenil-
me duygunuzu güçlü tutun. Bol bol

temiz hava ve yürüyüş,
bol çiğ sebze ve meyve
iyi gelecek. Bu ay aşk
doğa yürüyüşlerinde
karşınıza çıkabilir. Evcil
hayvan beslemek fikri-

niz varsa hemen harekete geçin.
KAMIŞ: Aşk hayatı-

nız oldukça güçlü.
Sevdiğinizle tatil vb akti-
viteler bir yandan bir yan-
dan da aile içi problemle-
rin çözümünde eşiniz
büyük rol alıyor. Aileniz ile daha
empatik ilişkiler geliştirebilirsiniz.

JAGUAR: Kredi çekmek konu-
sunda problem yaşamayacaksınız.
Sadece geri ödemelerde dikkatli

olmanız gerekiyor.
Evlenme teklifi almak
ve yurtdışına yerleşmek
için uygun bir tarihteyiz.

KARTAL:
Uluslararası medya,

mesleki kurslar vb konularda şanslı
bir enerji dönmekte. Üzerinize
kayıtlı olan mal varlığı ile ilgili ola-
rak resmi evrakların iyi saklanması

gerekir. İlerde lazım
olacak. Aşk için küçük
tatil kaçamakları nefes
aldıracak.

BAYKUŞ: Eski iliş-
kileriniz ile ilgili geri bildirimler
aldığınız ve aşk ile ilgili pişmanlıklar
yaşadığınız bir süreçtesi-
niz. Anne ve baba ilişkile-
rinizde daha çok ilgi ve
emek gerektiren bir süre-
ce giriyorsunuz.

TOPRAK: Manevi
konularda mutluluğa ulaşmak ve

eşinizin ailesi ile ilgili
sağlık problemleri ile
baş etmek artık daha
kolay hale geliyor.
Özellikle anne toprakla-
ra tavsiyem daha müte-

vazi bir ruh hali size iyi gelecek.
FIRTINA: Aile ile birliktelik size

para konusunda açmazları
kolayca halletmenizi sağ-
layacak. Aile içi ekonomik
dayanışma size iyi gele-
cek. Aşkta küçük heye-
canlar önemli. Para birik-
tirme konusunda uygun
bir zaman.

IŞIK: Kabızlık, iştahsızlık, mide
problemleri vb bu ay
biraz gündemde. Bunları
kolayca atlatmak için bol
bol su için ve egzersiz
harika olacak. Aşk için
uygun bir ay. Kısa süreli

ilişki olarak görüp hevesinizi kır-
mayın.

Maya Burcunuzun aylık yorumu:Alis’in Kehanetleri
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MUHARREM: Oldukça rahat ve gamsız-
mış gibi bir imajı vardır. İnsanların telaşlı
hallerini anlamaktan uzaktır. Her işini
kolaylıkla halledebileceği gibi bir ruh hali
vardır. Daima aile desteğini alırlar.
Kararsızlıkları oldukça had safhada olabi-
lir zaman zaman. Aşkta kararsızlık, kay-
betme korkuları vardır. Erken yaşta ticare-
te başlarsa ilerde kendi işini çok rahat
kurar. Terapilere açık bir yapısı olduğun-
dan daima problemlerini bir uzman deste-
ğiyle çözmelidir.

OLGUN: Genelde duygularını karşı tara-
fa aktarma konusunda istediği başarıyı
yakalamayabilir. Sanat için yaratılmıştır.
Sanatsal faaliyetlerin içine çocuk yaşta
katılırsa kendini ifade problemi çözülür.

Sanat ile para kazanma eğilimi yüksektir.
İçinde yaşadığı tüm duygu ve düşünceleri-
ni karşı tarafa aktarırsa ele geçirilmekten
korkabilir. Ticarete destek veren biri ile
yatkındır.

SÜHEYLA: Parlak fikirleri vardır. Bir
insanı ciddiye alabilmesi için o kişinin
fikirlerine hayran kalması gerekir.
Oldukça içe kapanık ve ketum zamanları
dikkat çeker. İnsanları en zor zamanların-
da sakinleştirme ve idare etme özelliği
başarılıdır. Geçmişin acılarını defalarca
zihninde canlandırır. Bu da onu depresif
ruh haline yaklaştırır. Affetme terapileri
şarttır.

HASAN: Sakin ve anlayışlı bir görünü-
mün altında agresif bir kişi vardır.

Ailesine karşı olumlu duygularını daima
gösteremez. Güzel düşünceleri daima des-
tekler. Hep kariyer yapmak ve lider olmak
peşindedir. Kaliteli ve güzel fikirler onu
heyecanlandırıp, harekete geçirir.
Kararsızlıkları ile baş edebilmek için sezgi-
lerine güvenmesi şarttır.

CANAN: Sanat ile kendini iyi derecede
ifade eder. Gizemli olaylara ilgisi, astroloji
öğrenmeye yatkınlığı ve insan psikolojisi-
ni anlamaya yönelik itinalı merakı dikkat
çeker. Ayağı yere sağlam basmak ve
güvenmek ister. Sürekli olarak bir davra-
nışı sergileyebilmek için sağlam karakterli
ortaklara ihtiyaç duyar. Bu olduğu sürece
manevi anlamda doyar ve çok yaratıcı
olur. Yalnız kalmamalıdır.

HOŞGELDİN
RAMAZAN… Bu yazım
Ramazan'da orucunu

tutup sağlığını en iyi şekilde
devam ettirmek, keyifli bir
Ramazan ayı geçirmek isteyen-
lere…

Oruç ibadet olmanın yanı
sıra eğer doğru ve sağlıklı bir
şekilde tutulursa sağlığımıza pek
çok faydası olan bir süreçtir.
Yapılan çok sayıda çalışma da
uzun süreli açlık saatlerinin ve
bazı dönemlerde az kalori
almanın metabolizmayı düzene
soktuğu karaciğeri dinlendirdiği,
insülin hormonu seviyesini
azalttığı, yağ yakan enzimlerin
çalışma hızının arttığı, kalp atım
ritminin azaldığı, vücudun
toksinlerden arındığı yönünde.

ORUCUN FAYDALARI
� Yağ yakan enzim faaliyet-

lerinde artış olur.
� Kan yağı ve kolesterolde

düşüş gözlenir.
� Kan şekerini hücre içine

alan insülin hormonunun oranı
azalır, varsa insülin direncinde
pozitif gelişme gözlenir.

� Karaciğerde depolanmış
bekleyen şeker ve trigliseritler
yakılır, varsa karaciğer yağlan-
masının seviyesinde mutlaka
gerileme görülür.

� Sindirim sistemi daha az

çalışarak dinlenmiş olur, bölge
daha az çalıştığı için vücut
genelinin kanlanmasında
artış olur.

� Tüm salgı ve
enzim sistemi faaliyet-
lerini azaltarak dinlenmiş
olur.

� Tüm vücuttan toksin
atımı temizlenme sağlanır ve
hücreler değişen sistemik
çarkla yenilenir.

� Kanda iştahı artıran,
obeziteyi tetikleyen tüm hor-
monlar azalır.

� Vücudun savunma ve
bağışıklık sistemi güçlenir.

� Bağırsak ve böbrekler
daha az çalıştığı için metabolik
faaliyetler için harcanan enerji
koruma ve yenilenme faaliyet-
lerinde kullanılır.

Unutulmaması gereken ve
en çok unutulan şey şudur ki;
tüm bu faydalar İİFFTTAARRDDAA
AAŞŞIIRRII  DDEERREECCEEDDEE  TTÜÜKKEETTİİMM
YYAAPPMMAAYYAANN,,  SSAAĞĞLLIIKKLLII  VVEE
DDOOĞĞRRUU  BBEESSİİNNLLEERRİİ  TTEERRCCİİHH
EEDDEENN,,  SSAAHHUURRDDAA  VVEE  İİFFTTAARR--
DDAA  YYÜÜKKSSEEKK  KKAALLOORRİİ,,  AAŞŞIIRRII
ŞŞEEKKEERR,,  TTUUZZ  YYÜÜKKLLEEMMEESSII
YYAAPPMMAAYYAANN  KKİİŞŞİİLLEERR  İİÇÇİİNN
GGEEÇÇEERRLLİİDDİİRR.. Maalesef
neredeyse herkesin oruç ve
Ramazan’dan anladığı, gün
içinde yiyemediğin her şeye
yüklen, abartılı, bol çeşitli, hatta
aşırı yağlı yiyecekleri hızla ve

tıka
basa yemektir.

Bütün gün metabolik
faaliyetleri azalmış ve değişim
göstermiş vücuda yapılan bu
korkunç kalori, karbonhidrat ve
yağ yüklemesi oruç sayesinde
vücuda gelecek faydalardan
mahrum kalmanın beraberinde
kalp ritim bozukluğu, tansiyon
yükselmesi, şeker düşmesi,
sindirim problemlerine sebe-
biyet vermektedir. Gelin en
doğru ve sağlıklı oruç için neler
yapmamız gerektiğini
konuşalım.

SAĞLIKLI�İFTAR�
Uzun saatler aç kaldık,

susuz kaldık ve beklediğimiz o
an geldi. Yapılması gereken ilk
şey, besinden çok daha önemli
olan su-tuz dengesini kurup,
kalp atım ritmi ve tansiyonu
dengelemek için açılışı yapmak.

� 1 bardak limon dilimli su,
yanında 3 zeytin kafidir.

� İkinci sırada, gün boyu
düşmüş şekeri yükseltmek ve
daralmış damar çapını yavaş
yavaş genişletmek gerekir.
Hemen 2 hurma veya 2 kayısı
yiyor ve bir bardak su daha içi-
yoruz. İşte metabolizmayı
yumuşak ve hafif bir biçimde
uyardık.

Şimdi de en önemli kurala
geldik. AAÇÇIILLIIŞŞII  YYAAPPAARR  YYAAPP--
MMAAZZ  YYEEMMEEKK  YYEEMMEEDDEENN
ÖÖNNCCEE  1155  DDAAKKİİKKAA  BBEEKKLLİİ--
YYOORRUUZZ.. Nerdeyse hiç kims-
enin yapmadığı bu adım, oru-

cun tüm faydaları için
en önemli adımdır.
Açılıştan hemen

sonra yemeğe
başlamayın.

15 dakika
bekledikten,
midemiz
sindirime hazır
hale geldikten
sonra sırada

doğru yemek
seçimlerimizden

oluşan güzel ama
hafif iftar yemeğimiz

var. Glisemik yükü düşük,
basit karbonhidratlardan uzak,
posa yükü fazla, lifli gıdaların
olduğu tatlının yer almadığı,
sağlıklı bir miktar protein yanın-
da sebze ve salatadan oluşan
bir mönünüz olmalı.

İftar sofrasının en önemli
başlangıcı çorbadır.
Seviyorsanız bu yumuşak
başlangıcı her gün yapın.
Arkasından en çok önerdiğim
oruç tutan bir kişi için doğru
denklem; etli, kıymalı veya
tavuklu tencere yemeğidir veya
kurubaklagil yemeğini haftada
bir iki kez mutlaka yemelisiniz.

Akşam yemeklerine bir kase
yoğurt veya cacık size eşlik
etmeli ki hem sıvı, hem protein
ihtiyacınız karşılansın.

Kızartmalar, kavurmalar,
kebaplar, asla doğru bir seçim
olamaz. Sade bir ızgara yanın-
da salata veya sebzeye hayır
demiyorum, yanında 2 dilim

tam buğday ekmeği veya dört
kaşık bulgur makarna  veya
1/4 ramazan pidesi eşlik ede-
bilir hiçbir sakıncası yok. Ama
bu miktarları aşmamak çok
önemli.

Ramazan boyunca sıvı alımı
çok önemlidir. Bu bir aylık
süreçte en sık karşılaşılan sorun
kas ve sıvı kaybıdır. Yanlış ve
abartılı yemek yiyenlerde ise bu
kaybın yanına alınan yağ odaklı
kilolar ve büyüyen karın çapı da
eklenir. Pek çok hastalığın da
kapısı açılmış olur.

İftar sonrasında meyve ve
tatlı tüketmeyin, bunun için iki
saat bekleyin. Yemekten sonra
güzel bir Türk kahvesi sindirime
yardımcı olur ya da aromatik,
hoş kokulu, sağlıklı bitki çay-
larını için.

Gelelim, tatlı, meyve, belki
komposto, dondurma veya
çikolata saatine. Haftada bir iki
kez yemekten sonraki ara saat-
te meyvenizin ve yanına biraz
kuruyemişinizin yerine,
sevdiğiniz tatlınızı ekleyin veya
kuru meyvelerden yapılmış
zencefilli, tarçınlı, karanfilli bir
komposto veya taze meyveden
yapılmış buz gibi bir hoşaf için.
İki üç top dondurma, 40 grama
kadar çikolata da yiyebilirsiniz.
Bu öğün haftada sadece birkaç
kez olmalı ama. Aralarda da
bol bol suyunuzu içmeyi ihmal
etmeyin ve uygun bir yerde
mineral suyunuzu için.

Sahura başlamadan önce
mutlaka 2 bardak suyunuzu
için. Sahur yemeğinde en
doğru seçim kahvaltı masasıdır.
Peynir ve yumurta yanında süt

veya sütten kahve olabilir.
Masada bol yeşillik, domates,
salatalık, 5-6 ceviz içi mutlaka
olsun. 2 dilim tam buğday
ekmeği de yerseniz gayet yeterli
bir sahur öğünüdür. Başka bir
alternatif de peynirli tam buğ-
day ekmeğinden tost, yanında
domates, yeşillik tabağı ve
ayranla veya süt müsli içine
bademlerle de sağlıklı ve tok
tutucu bir sahur yapabilirsiniz.

Sahurda aşırı derecede
yemek yemenin ertesi gün oru-
cuna ya da dayanıklılığına hiç
bir katkısı yoktur. Şu abartılı
yeme tutkunuzdan vazgeçin ki,
birikmiş depo yağlar yakılsın.
Üstelik ne yerseniz yiyin yarın
tüm gün tutacağınız oruca
abartılı yemenin hiç bir katkısı
olmayacak. Ayrıca beş saatten
sonra anorektik faz dediğimiz,
kanda şekeri dışındaki depo
maddeler yakılmaya başlar.
Yedinci saatten sonra yağ asit-
leri yakılmıştır. Siz sıvı almaya
özen gösterin ve ertesi gün sizi
susatacak ve şekerinizi düşüre-
cek, zeytin, bal, reçel ve
meyveyi sahurda tüketmeyin.

Sahur sürecine 5-6 bardak
su mutlaka yerleştirin. Çay yeri-
ne süt içmenizi tavsiye ederim.

Siz siz olun Ramazan'ın
doğasını unutmadan yaşayın bu
bir aylık özel süreci, ola-
bildiğince hafif ve sağlıklı besle-
nin ki vücudunuzda kas ve su
kaybı olmasın, karın çapınız
büyümesin, sağlığınızı kazan-
manız gerekirken kilo almayın.
Tansiyonunuz, şekeriniz, kalp-
damar sağlığınız dengesini kur-
sun.

www.wellnessclubizmir.com

Ramazan’a
özel 

beslenme
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Son birkaç dünya kupası; hep
‘angarya’ düzenine dönüşmüştü.
Bu nedenle FIFA en üst düzey

organizasyonunu daha cazip hale
getirmek için kıtalara dağıtmaya
çalıştığı ‘çeşitlilik’ düşüncesini takım
sayısını arttırarak ve turnuvayı daha
çekici hale getirerek sürdürmeye
çalıştı. Bir ölçüde başarı da...

Son dönemlerde takımlarından
aldıkları onlarca milyon Euro’yu
riske etmek istemeyen yıldızların
pek ortada görünmediği ama fiyatını
yükseltip kendine pazar oluş-
turmaya çalışan ‘daha aç’
olanların öne çıktığı
kupalar izler
olmuştuk…

Şimdi 100
milyon
Euro’nun
üstündeki
maliyetleriyle
Christiano
Ronaldo,
Messi gibi
isimlerden
neyi ne kadar
bekleyebiliriz ki?

Bir yıl aynı
takımda oynadığı ve
ortak hedefe ulaşmak
için ter döktüğü bir arkada-
şıyla birden bire karşı karşıya oyna-
mak nasıl bir duygudur acaba?

Mesela Messi, ihtimal bir
Arjantin-İspanya mücadelesin-
de 4 yıldır gece gündüz birlik-
te olduğu Xavi- İniesta-
Fabregas’a karşı, bir kaç
idmanda birlikte olduğu
vatandaşlarıyla birlikte olup
kazanmaya çalışacak.

Ya Torres..
Aynı yastığa baş

koyduğu takım
arkadaşını geçip
gol atmaya çalı-
şacak.

Schneider
Muslera’ya
gol atabilmeyi
deneyecek.

Fenerbah-
çe’nin yeni
umudu Diego
Rybas henüz elini
bile sıkamadığı
Kuyt karşısında
oynayıp belki de bir-
birini tekmeleyecek-
ler. 100 milyon
Euro’luk biri, 140
Milyon Euro maliyetli
bir başkasının kaval
kemiğine tekmeyi
yapıştıracak ve kayıp
250 milyon Euro’yu
bulacak.

İşi bu tarafından
baktığımızda hayli
eğlenceli geçecek bir
Dünya Kupası başladı
ve sürüyor..

AKILDA KALAN
Bunu bitince konu-

şacağız ama hatırla-
nanlar hep ayrıntı-
lardır.

2010’dan akılda kalan;
Schneider’in araya attığı
topta Robben’in Casillas’a
takılıp dünya şampiyonluğu-
nu kaçırması değil,
‘Vuvuzela’ denilen kaynana
zırıltısından acilen bir tane

edinip aynı sesi çıkart-
maya çalışırken

boşa tükettiğimiz
nefestir.

2006’dan
akılda kalan
ise Zidane’ın
Materaz-
zi’nin göğüs
çatısına çak-
tığı kafa
değil midir?

2002’den
hatırlanan

‘yazık oldu
Türkiye’ye’

değil midir?
Veya bir

önceki şampiyo-
nun guruptan

çıkamaması olmadı
mı aklımızda kalan…

1998’den akılda
kalan ise
Ronaldo’nun NIKE’ın
baskısıyla sakat sakat
oynatılması değil
midir?

Getireceği yeni fut-
bol anlayışlarından
çok; küçük hikayeleri
okuyacağız 5 hafta
boyunca.

Bahis oyunlarının
içindeki hikayeleri ve
barındırdığı destansı

buluşmaları çekip aldı-
ğı ve sadece istatistik
bilgileriyle donattığı

tahmin oyunlarına kaptırmayın ken-
dinizi.

12 milyar dolar harcanan bir
kupa açlıktan neredeyse nefesi
kokan bir ülkede grevlerin gölgesin-
de sürüyor. Futbol onların her şeyi
ama ülke insanı da aç..

Prospektüs şöyle diyor..
Yeni bayraklar, yeni marşlar,

dünyanın bir yerlerinde olduğunu
bildiğiniz ama asla karşılaşamayaca-
ğınız insanları tanıyın tribünlerden.

Yeni oyuncular keşfedin..
Ve ilk 15 gün, günde üç defa alın

yemeklerden sonra.
Çünkü sonunda yine bildik ülke-

leri, bildik isimleri seyredecek ve
başladığımız yere döneceksiniz.

Lezzetli kısmı gurup maçlarıdır
ve orası dünyayı tanıma fırsatıdır.

HABER

12 milyar
dolarlık şamata
12 milyar
dolarlık şamata
12 milyar
dolarlık şamata
12 milyar
dolarlık şamata
12 milyar
dolarlık şamata
12 milyar
dolarlık şamata

12 milyar dolar sadece gider. Gelmesi muhtemel

6,5 milyar dolar yayın gelirleri ve hasılatlar dahil.

Bahis oyunları ilk defa ev sahibi ülkeye pay vere-

cek. Ekonomisi çöken Brezilya en az 3 milyar doları

prestij için harcayacak. Unutmayın ki; 2 yıl sonra

olimpiyatlar da orada olacak ve bu ülke dünyanın

en ‘prestijli aç’ insanları haline dönüşecek...

Son dönemlerde takımlarından aldıkları onlarca milyon Euro’yu riske etmek isteme-
yen yıldızların pek ortada görünmediği ama fiyatını yükseltip kendine pazar oluştur-
maya çalışan ‘daha aç’ olanların öne çıktığı kupalar izliyorduk. Ancak durum bu yıl
biraz farklı. 100 milyonluk yıldızlardan neyi ne kadar bekleyebiliriz ki...

KUPANIN RUHU

2014’ün
hayal

kırıklıkları

Asla istatistik değildir.
Tam tersine; içinde barındırdığı çok özel hikayeler-

dir. Mesela, Türkiye liginden birçok oyuncu var Dünya
Kupası’nda ama en çok sayıda oyuncu bulunduran
hangi ülkedir?

Kamerun ve Bosna Hersek kadrolarında tam altışar
oyuncu var Türkiye liginden.

Perşembe gecesi saat 23.00’de başlama vuruşunu
izlemişsinizdir. Asla yürüyemez durumdaki bir felçli, ilk
defa kullanılan özel bir aparatla beyin sinyallerinden
aldığı komutlar sayesinde ayağa kaldırıldı, adım attırıldı
ve Dünya Kupası başlama vuruşunu yaptı.

Henüz üstünden birkaç gün geçti bir önceki kupanın
iki finalisti İspanya ile Hollanda rövanşı guruplarının
ilk maçında oynadılar. Ne kadar dramatik bir hikayeydi
o maç.. Ne hikayeler çıkacak daha..

Dünya kupası başladı başlamasına ancak, büyük sürprizlere
sahne oldu. Son Avrupa ve dünya şampiyonu İspanya'nın gruptan
çıkamaması büyük şaşkınlık yarattı. Teknik Direktör Vicente Del

Bosque'nin kazanma alışkanlı-
ğı olan kadro bozulmaz felse-
fesi ile artık futbol hayatında
doygunluğa ulaşmış büyük
başarılar kazanmış futbolcu-
lardan oluşturduğu milli
takım, Fransa'nın dünya ve
Avrupa şampiyonu olduktan
sonra yaşadıklarını anımsattı.
Del Bosque'nin yaptığı hata-
nın cevabı belki de grubun

son maçında verildi. Keza, Del Bosque daha aç oyunculardan kur-
duğu kadro ile Avusturalya karşısında farklı bir galibiyet aldı.

Ölüm grubu olarak adlandırılan grupta ise İtalya ve İngiltere en
büyük hayal kırıklığı yaratan
ülkeler oldu. 4 kez dünya şam-
piyonu olan İtalya'nın Pirlo'ya
dayalı oyun sistemi Pirlo ile
hemen hemen aynı yaşta olan
ve İtalyanların altın çocuğu
olarak bilinen Francesco
Totti'nin teknik direktör
Cesare Prandelli tarafından
kadroya alınmaması,
İtalya'nın sonunu hazırladı.
Nitekim Prandelli ve İtalya Federasyon Başkanı hatalarının bedeli-
ni istifa ederek ödedi.

Tarihinde sadece 1966'da dünya şampiyonluğu yaşayan
İngiltere'den ise yine büyük
başarılar beklenmiyordu.
Ancak grup aşamalarında
elenmesi de tüm futbol
camiasına sürpriz oldu.
İngiltere'nin belki de en zayıf
halkası, kalesi oldu. David
Seaman'dan sonra
İngiltere'nin iyi bir kaleci
bulamaması kupalarda başına
hep bela açtı.

Ümit
Aktan

GÖKDENiZ ENGiN
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