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Bitiş değil
“değişim”
kurultayı

KADINLARI güzel,
erkekleri çapkın bir
kent İzmir... Hal böyle
olunca ilişkileri de
biraz çalkantılı olu-
yor. İşte psikolog
Burcu Atatür’den
İzmir ile ilgili ilginç
tespitler. 14’TE

Kurtuluşa giden zorlu süreçte bilin-
meyen gerçekleri, Yrd. Doç. Dr. Emin

Elmacı, Ben HABER için arkadaşımız
Burak Cilasun’a anlattı. SAYFA 11’DE

ÜMİT Aktan, kaleme aldığı son yazı-
sında Cüneyt Çakır’ın bilinmeyenlerini

paylaşırken Kadifekale’den başladığı
İzmir panoramasını Altınordu tesisle-

rinde sonlandırıyor. 15’DE

Türk siyasetinde yeni dönem, bilinmezlikleri de
beraberinde getirdi. Yaşanacak süreç merak konusu.

Medya denen
şey de

nedir ki?
AHMET YAZICIOĞLU 11’DE

Sürüler aynı
çoban

değişti!
ERDAL İZGİ 5’TE

Toprağa
karışan

sesler
EROL YARAŞ 3’TE

Pınarbaşı, Işıkkent ve Naldöken...
İzmir’in Dilovası bölgesinde son 1 yıl
içinde teşhis konulan 250 KOAH has-
tası yaşamlarını oksijen tüplerine
bağlı olarak sürdürebiliyor.

OCAKLARIN ve çimento fabrikalarının,
İzmir’e verdiği zarar, çevre sorunu
olmaktan çıktı, doğrudan insan hayatına
kasteden bir “Ölüm makinesi”ne
dönüştü. Tek çare yasaları uygulamak,
ama kimsenin umrunda bile değil.

PINARBAŞI’NDA 2, Naldöken’de ve
Işıkkent’te birer mıcır ocağıyla bölgedeki 2
çimento fabrikası, “Vahşi üretim” nedeniyle
doğayı da insanları da tehdit ediyor. Bu böl-
gede yaşayanlar sadece seçimden seçime
hatırlanmaktan bıkıp usanmışlar.

YEREL yöneticiler, Bornova’daki bu sorunu
görmezlikten geldikleri gibi, bölge halkının
feryatlarına da kulak tıkıyorlar.
Ben HABER, sorunu, bölgeyi mercek altı-
na alarak inceledi. Sonuçlar ürkütücü.
BURAK CİLASUN’UN HABERİ SAYFA 8-9’DA
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ONLAR magazin basınının göz bebe-
ği… Her yaptıkları olay, her giydikle-

ri de moda oluyor. İşte Angelina
Jolie ve Brad Pitt’ten Victoria ve

David Beckham’a, Asena ve Caner
Erkin’den Kenan Doğulu ve Beren

Saat’e stil ikonu çiftler… 2’DEKAPILARINI 83. kez açan
İzmir Enternasyonal
Fuarı’nın ihtişamlı yılları,
aradan uzun süre geçmesine
rağmen dillerden düşmüyor.
O eski gazino yıllarını
Gazeteci Tayfur
Göçmenoğlu anlatıyor.10’DA

Eski fuarların
neon ışıkları
unutulmuyor

İzmirli
erkekler

ana kuzusu

HER kurultayıyla
Türkiye’nin gündemi-

ne oturan CHP, bu
kez 2 başlı bir seçime
gidiyor. 81 ilden CHP

delegesi Ankara’da, ya
Kılıçdaroğlu ile istikrarı seçe-
cek, ya da Muharrem İnce ile

değişimi…
SAYFA 7’DE

CHP’deki kutuplaşmaya Baykalcılar da eklendi

Çocuk da yaptı
KARİYER DE
HEM çocuk hem de kariyer
yapılır mı demeyin. Bunu

başaran kadınlar-
dan biri olan Ayşe
Özgener, işin sırrı-
nı anlattı.

Güçlü Köşk
dönemi başladı

2 Dünya Kupası
1 Cüneyt Çakır

2 Dünya Kupası
1 Cüneyt Çakır

2 Dünya Kupası
1 Cüneyt Çakır

2 Dünya Kupası
1 Cüneyt Çakır

2 Dünya Kupası
1 Cüneyt Çakır

Bunaltan sıcaklara
beslenme desteği
BUNALTAN sıcaklarla ve kavu-
rucu güneşle baş etmekte güç-
lük mü çekiyorsunuz? Sağlıklı
ve canlı kalabilmenin yegane
şartı bu yazıda.12’DE

CHP’de seçim sonrası başlayan kazan kaldırma, kurul-
tayla sonuçlandı. Solun geleceği hafta sonu belli olacak.

GAMZE KURT’UN RÖPORTAJI 13’TE

2 Dünya Kupası
1 Cüneyt Çakır

RECEP Tayyip
Erdoğan’ın Türkiye
Cumhuriyeti’nin seçilmiş
ilk Cumhurbaşkanı olma-
sıyla başlayan sürecini,
İzmirli usta gazeteci ve
yazarlara sorduk, konuya
ilişkin değerlendirmelerini
aldık. Ben HABER’e özel
yorumlar SAYFA 3’TE

Her giydikleri
moda oluyor
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Stil ikonu denilince kuşkusuz
akıllara hemen Beckham çifti
geliyor. Victoria Beckham çıkar-

dığı koleksiyonuyla moda dünya-
sında kısa sürede fırtına gibi

esmeye başladı. Kendi adını
taşıyan markasıyla tasarımcı

yönünü ortaya çıkaran
Beckham, moda otoritele-

rinden tam not alarak
Hollywood ünlülerinin

vazgeçilmez tasarım-
cısı haline geldi.

Victoria-David
çiftinin tarzında
hayranlık uyan-

dıran özellik ise her ikisinin de ken-
dine özgü stillerinin olması. Çift
abartılı olmadan modern bir çizgiyle
dikkat çekici olunabileceğinin kanıtı.
Victoria Beckham'ın stili feminen,
modern ve minimalist.
Aksesuarlarından giyimine kadar
modern ve sade bir çizgiye sahip.
Vücuda mükemmel oturan kesimler,
minimal siyah elbiseler onun vazge-
çilmezi. David Beckham da özenle
seçilmiş takım elbise ve rahat moda
parçalarını kullanarak şık ve rahat
bir görünüm sağlıyor. Kendisi hem
sportif hem de çok tarz giyinmeyi
başarıyor.

Asena-Caner Erkin
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Angelina Jolie ve Brad Pitt
çifti hiç şüphesiz
ki Hollywood'un en gözde

çiftlerinin başında geliyor. Biri
Hollywood'un en güzel kadınların-
dan, diğeri ise en yakışıklı ve çeki-
ci erkeklerinden... Brad Pitt ve
Angelina Jolie şık giyim tarzları
ve kıyafetlerinin uyumu ile de ilgi
odağı olmayı başarıyor. Angelina
Jolie'nin tarzına genel olarak bak-
tığımızda her zaman sadelikten
yana olduğunu görüyoruz. Günlük
hayatında neredeyse hiç makyaj
yapmayan Jolie'nin en çok tercih
ettiği renk ise siyah. Siyah rengi
günlük hayatında, galalarda ve
davetlerde de çok fazla kullanan

yıldız, renkli ayrıntıları daha çok
aksesuarlarında kullanıyor.
Genellikle takım elbiseler içinde
gördüğümüz Brad Pitt ise çok
cesur tercihler yapmıyor ve
genelde klasik modelleri
tercih ediyor. Brad Pitt
yalnızca giydikleriyle
değil sık sık değiştir-
diği saçları ve
sakallarıyla da
erkeklere ilham
veriyor. Bej,
beyaz, gri gibi
doğal tonlardan ve
güneş gözlüklerinden vaz-
geçmeyen oyuncu, eforsuz şık bir
görünüm sağlıyor.

Angelina Jolie-Brad Pitt

Victoria-David Beckham

Kenan Doğulu-Beren Saat

Asena-Caner Erkin tarz
olarak eğlenceli bir çift.
Marjinal tarzıyla çok

konuşulan eşi Caner Erkin’in
stilinden de sorumlu olan
Asena Erkin, farklı giyim tarzla-
rıyla dikkat çekiyor. Caner-
Asena Erkin çifti farklı renk
kombinasyonları ve ilginç tasa-
rım kıyafetleri tercih ediyorlar.
Asena Erkin’in maceracı ruhu,
Caner Erkin’in de cesur tarzıyla
birleşince ortaya sıra dışı ve
zevkli bir çift çıkıyor.

Kenan
Do-
ğulu

Beren Saat çifti kuşkusuz
birbirine çok yakışan çiftler

arasında. Çift, spor ama kla-
sik parçaları kullanarak şık

bir görünüm sağlıyor. Beren
Saat genellikle giyim stilinde
rahat jean pantolonlar, salaş

ve dökümlü üstler tercih edi-
yor. Davetlerde ise genellik-

le Türk tasarımcıların yine
sade ve tek renk parçalarını

tercih ediyor. Doğulu'nun
vazgeçilmezi ise beyaz t-

shirt, spor ayak-
kabılar ve siyah

smokin ceketten
oluşuyor.
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Erdoğan’ın seçilme sürecine
realist yaklaşan Milliyet Ege
yazarı Erdal İzgi, vatandaşın

gelişme-
lerden
memnun
olduğunu
söyledi.
İzgi,
“Seçmen
verdiği
oyla istek-
lerini de
dile getir-
di. Anla-
şılıyor ki,
vatandaş
yönetim-
den ve

uygulamalarından memnun.
Ekonomik koşulların bozulmaması-
nı, huzurun devamını istediğini res-
men belli etti. Kimse Erdoğan’dan
temsili görev beklemesin. Farklı
olacağını, Anayasa’da kendisine
tanınan yetki ve sorumlulukları
aşacağını önceden belirledi. Öyle
sanıyorum ki, bu süreçte yarı baş-
kanlık dönemine açıkça tanık ola-
cağız.

“Davutoğlu şaşırtacak”
Yeni dönemi yorumlayan İzgi,

Davutoğlu için de farklı bir çıkış
yaptı ve talimat alan konumda
olmayacağını söyledi. İzgi,
“Başbakan yeni kabinesini oluştur-
duktan sonra mutlak atak davrana-

cak ve kendini gösterecektir ki, bu
zorunluluktur. Çünkü 10 ay sonra
yapılacak milletvekilliği seçimine
çok iddialı girmek durumundadır.
Davutoğlu kişiliği ve geçmişte hem
Başbakan’a hem de
Cumhurbaşkanı’na başdanışmanlık
yapan biri olarak gölgede kalmaya-
caktır. Birikimi ve bilgisi fazla, her
şeyden öte özgüveni fazla.
Dolayısıyla böyle avantajlara sahip
birinin uzaktan kumanda edilen
veya talimatları uygulayan biri
olması mümkün değildir.” dedi.

Ayrıca Erdal İzgi’ye göre
Abdullah Gül de partiye geri döne-
cek. Şu sıralar uzakta kalmasıysa
yalnızca bir dinlenme sürecinden
ibaret.

"Aziz Atatürk,
Türkiye Cumhuriyeti'nin 12.

Cumhurbaşkanı, halkın doğrudan oylarıyla seçil-
miş ilk cumhurbaşkanı olarak bugün vazifemizi
devralıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşka-
nıyken 10 Kasım 1938'de vefatınızın ardından
cumhurbaşkanlığı makamı ile cumhur arasındaki
irtibat maalesef zayıfladı. Cumhur ile başkanı
arasına mesafeler girdi. 2007'de yaptığımız bir
Anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının doğru-

dan halk tarafından seçilmesini temin ettik. 10
Ağustos'ta bu büyük değişiklik hayata geçti. Siz ve
tüm silah arkadaşlarınız istiklal savaşının ardın-
dan istikbal mücadelesini başlatmış, Türkiye'ye
muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için
büyük gayret göstermiştiniz. Sizin başlattığınız bu
mücadele, 10 Ağustos tarihinde cumhurbaşkanı-
nın da halk tarafından seçilmesiyle yeni bir zaferi
tecrübe etmiş oldu. Hiç kuşkunuz olmasın ki
bugün, 23 Nisan 1920'de ilk adımlarını attığınız
büyük Türkiye ruhunun, özünün, hayal ve idealle-

rinin dirildiği gündür. Türkiye bugün, kadim
medeniyet kaynaklarıyla tekrar kucaklaşmış,
özüyle ve ruhuyla tekrar buluşmuş, hakimiyeti
milliyeye her zamankinden çok daha fazla güç
kazandırmıştır. Vazifeye başlayışımın bu ilk
gününde ülkemiz, vatanımız, devletimiz ve bayra-
ğımız için en önemlisi de aziz milletimiz için her
zamankinden daha çok çalışacağıma dair mille-
time söz veriyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi,
şahsınızda tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle
yad ediyorum. Ruhun şad olsun."

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 12.
Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi sonrası
yaptığı balkon konuşması ve AK Parti

Kurultayı’nda “Yeni Türkiye Yeni Hedefler”
pankartının açılması Türk siyasi tarihinin
rotasının değişeceğine dair büyük ipuçları
verdi. Uzun yıllardır siyasileri bir gölge gibi
takip eden ve yazılarıyla topluma yön veren
usta kalemler Türkiye’nin yarınını Ben
HABER için yorumladı.

Öngörüler güçlü
Köşk’te birleşiyor

Yıllardır İzmir’in
Pınarbaşı,
Doğanlar,

Naldöken, Işıkkent sakin-
leri toz, toprak içinde
yaşarlar. Başta kanser
olmak üzere birçok
hastalığın bu bölgede
görülme oranı İzmir’in
diğer semtlerine göre en
üst seviyededir.

Eylem yaparlar, oy
vermeyeceğiz derler,
çoluk çocuk yollara
düşerler ama bir türlü
seslerini duyuramazlar,
haklı çığlıkları toz ve
toprağa karışıp gider.

Son 25 yılın tüm
belediye başkanları, bu
bölgedeki çimento fab-
rikaları ile taş ocaklarının
taşınacağını söyler, vaat
eder ama netice hep
sıfırdır.

Ben daha önceki
yazılarımda buralara
hakim toz lobisinin
gücünün çok etkin
olduğunu, etkili yetkili
herkesin elini kolunu bir
şekilde bağladığını
yazdım.

Kent Konseyi Birliği 7
yıl önce “bu bölge tama-
men temizlenmeli” kararı
almış ama aldığıyla
kalmış. Taşocakları ve
çimento fabrikalarına
karşı yıllardır savaş veren
Yeşil Pınarbaşı Platformu
tüm girişimlerine rağmen
bir netice elde ede-
memiş. Bu çevrede
yaşayanlar, ‘’akşam
kapımızın önüne pırıl
pırıl yıkayıp bıraktığımız
araçlarımızı, çamaşır-
larımızı sabahleyin bir

parmak tozla kaplanmış
bir şekilde buluyoruz’’
diyorlar. İnsanın aklına
ister istemez şöyle bir
soru geliyor. Eğer fab-
rikaların filtreleri çalışı-
yorsa bu ortalığı kasıp
kavuran toz bulutları
Afrika’dan mı geliyor?

Şu anda bölgede 250
koah hastası yaşam
savaşı veriyor. Bu bölge
insanlarının hayatlarını
bazıları sudan ucuz gibi
görüyor. Her zaman
Bornovalı olmakla övü-
nen Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu
nasıl olur da bu bölgeye
el atmaz, çözüm
getirmez anlamak
mümkün değil.

Büyükşehir Belediyesi
en büyük yatırımlarımızı
çevreye yapıyoruz
derken bu bölgedeki
çevre felaketlerine nasıl
duyarsız kalır, bu da ayrı
bir soru işaretidir.

Çimento fabrikaları ile
taş ocaklarının yarattığı
toz toprak içinde yaşam
savaşı verenler, seslerini
nasıl duyuracaklarını artık
bilemez hale gelmişler.

Büyükşehir kulaklarını
bu çığlıklara kapattığı
gibi, seçim öncesi oy
almak için her türlü sözü
veren Bornova Belediye
Başkanı Olgun Atila da
seçildikten sonra buralara
uğramaz olmuş.

Ben inanıyorum ki bu
toz toprağın yarattığı
yıkıma karşı sessiz kalan-
lardan, elbet bir gün, bir
şekilde birileri hesap
soracaktır.

EROL YARAŞ

erolyaras@gmail.com

Toz ve toprağa karışan sesler

Türk siyasetinin yeni dönemi bilinmezlikleri de beraberinde getiriyor.
Erdoğan’ın güçlü bir Cumhurbaşkanı olacağı herkes tarafından kabul görür-
ken, Davutoğlu için tahminlerse tam bir kapalı kutu.

“Kim olsa Erdoğan’ın
gölgesinde kalır”

Milliyet Gazetesi Ege Bölge
Temsilcisi Hamdi Türkmen, yeni
dönemde Erdoğan’ın hükümete

doğrudan etki etmesi durumunda 2015’e
kadar Türkiye’yi sancılı bir sürecin bekleye-
ceğine dikkat çekti. Türkmen, “Erdoğan
döneminde Köşk’ün daha bir icraatın için-
de olacağını bekliyorum. 10 Ağustos öncesi
Sayın Erdoğan bunun ipuçlarını verdi. Eski
temayüllerin sürmesini beklemek, abesle

iştigal etmek
olur. Sayın
Erdoğan’ın
Köşk’e çıktıktan
sonra, ne kadar
aralıklarla bilemi-
yorum ama
Bakanlar
Kuruluna
Başkanlık yapma-
sını bekliyorum.
Umarım, yönetim
erkine müdahale-
si bu kadarla
kalır. Aksi halde

Türkiye, 2015’e kadar siyaseten çok tartış-
malı ve çalkantılı bir dönem yaşar." dedi.

“Gül dönerse farklı olur”
Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlık

dönemine ilişkin öngörülerde de bulunan
Türkmen, Davutoğlu’nun Dışişleri
Bakanlığı döneminin pek başarılı olduğunu
söyleyemeyeceğini belirtti. Türkmen,
“Erdoğan cephesinden bakarsanız,
Davutoğlu doğru bir seçimdir ama Türkiye
için doğru bir seçim midir; bunu zaman
gösterecek. Davutoğlu’nun çok başarılı bir
Dışişleri Bakanı olduğu söylenemez.
Çünkü Türkiye, komşularıyla olan ilişkile-
rinde çok kısa bir zaman diliminde her
geçen gün daha da artan bir sıkıntı yaşıyor”
dedi.

Öte yandan yeni Başbakan kim olursa
olsun Erdoğan’ın gölgesinde kalacağını
söyleyen Türkmen, Abdullah Gül’ün 2015
sonrasında olası bir şekilde siyasette yeni-
den yola devam kararı almasının
Davutoğlu-Erdoğan ilişkisinden farklı bir
siyasi tabloyla sonuçlanacağını belirtti.

Hamdi TÜRKMEN / Milliyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi

“Ahmet Davutoğlu
sürpriz değildi”

“Anlaşılıyor ki vatandaş memnun”
Erdoğan’ın Köşk’e çıkmasıyla birlikte

aktif bir Cumhurbaşkanı olacağını ve
siyasetten kopmayacağını düşünen

Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi
Deniz Sipahi, Davutoğlu tercihinin bekle-
nen bir şey olduğunu söyledi.

Köşk’teki Erdoğan’a dair fikirlerini
açıklayan Sipahi, “Cumhurbaşkanlığı’nın
daha aktif bir makam olacağı çok açık orta-
da. Dolayısıyla daha aktif, siyasi gündemin

içinde olan, parti-
siyle bağlarını
koparmayan bir
Erdoğan olacağı-
nı düşünüyorum.
Sistem adı parla-
menter sistemdir.
Başkanlık sistemi
için anayasa deği-
şikliği gerekiyor.
AK Parti’nin
2015 genel seçim-
ler stratejisini de
buna göre kurgu-
layacağını düşü-

nüyorum. Anayasayı değiştirecek bir oy
isteyecektir. Anayasa değişmediği sürece
herkes anayasal haklarını kullanmaya
devam edecektir. Ama Cumhurbaşkan-
lığı’nın temsili olmaktan, daha aktif bir
makama dönüşeceğini söyleyebilirim” dedi.

“Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var”
Davutoğlu’nun nasıl bir Başbakan ola-

cağına ilişkin yorumlarda da bulunan
Sipahi “Davutoğlu kulislerde konuşulan üç
isimden biriydi. Finale doğru adının öne
çıkması ve gelişmeler bana göre sürpriz
değildi. Büyük grupları yönetmek kolay
değildir. AK Parti, Tayyip Erdoğan ile gir-
diği dokuz seçimden başarıyla çıktı.
Erdoğan’ın liderliği partinin kuruluşundan
bu yana bir gün bile tartışılmadı. Böyle
güçlü bir parti liderinden sonra göreve gel-
mek elbette kolay değil. Ama “Her yiğidin
bir yoğurt yiyişi vardır” denir.
Davutoğlu’nun söylediklerini, vaat ettikleri-
ni, hedeflerini Kongre’de yaptığı konuşma-
da dinledik. Şimdi yapacaklarına bakaca-
ğız” dedi.

Deniz SİPAHİ / Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Erdal İZGİ / Milliyet Ege Gazetesi yazarı
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Tarih boyunca kırılma anları yaşayan insanlık
bunlardan yeni bir tanesine her geçen gün bir
adım daha yaklaşıyor. Ateşin bulunmasıyla

gücü, yazının bulunmasıyla bilginin depolanmasını
öğrenen insanoğlu, zaman içindeki en büyük kırıl-
ma anlarından birini ise 1789 Fransız İhtilali ile
yaşadı. Milliyetçilik akımına yol açan ve akabinde
imparatorlukların yıkılıp milli devletlerle milli eko-
nomi modellerinin ortaya çıkmasıyla sonuçla-
nan ihtilalin izleri içinde bulunduğumuz yüz-
yıl içinde silinme ihtimaliyle karşı karşıya.
İşte size bu tablo doğrultusunda aykırı bir
ekonomik gelecek;

Günümüzü
geçmişte aramak

1789 ihtilalinin peşine ger-
çekleşen sanayi devrimiyle bir-
likte ciddi olarak şirketlerin
kurulmaya başlanması,
günümüze geldiğimizde
ekonomiyi oldukça farklı
noktalara taşıdı.
1900’lü yılların
başlarındaki
milli
dev-

let ve ekonomi modelleri, yerini çokuluslu kapita-
list şirket modellerine bırakmış durumda. Amerika
Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa gibi devlet-
lerin başını çektiği kapitalist sistemin dünyaya
yayılmasıyla birlikte önceleri manevi değerler etra-
fında toplanan insanlar artık hayat standartla-
rını göz önünde bulundurarak maddi
çıkarları doğrultusunda toplanabilir

bir hal aldı.

YENİ DÜNYAYI
EKONOMİ Mİ
YARATACAK?

Siyasilerin koltuğunda deprem etkisi

Dünya ekonomisi her geçen gün büyüyen ve büyüdükçe de nere-
ye gideceği kestirilemeyen bir dev olmayı sürdürüyor. Hal böyle
olunca da tüm teoriler ve ideolojiler var olma savaşı veriyor.

Başta ABD firmaları olmak üzere dünya çapında belli bir
hacmi geçmiş ve kurumsallığını tamamlamış firmalar kimi ikti-
satçılara göre dünyanın yeni ekonomik düzenini oluşturacak.

Sanayi devrimi ve arkasından
gelişen neo klasik akımlara dün gös-
terilen tepkilerle bugünün mevcut
koşullarının birbirine çok benzediği
rahatlıkla görülüyor. 19. yüzyılın
ikinci yarısında Alfred Marshall sis-
temi uzun çalışma saatleri, toplumsal
sağlık sorunlarının görülmesi, sağlığa
zararlı çalışma koşulları vb. gibi
nedenlerden dolayı oldukça sert bir
şekilde eleştiriyor. Her ne kadar
nihai sonuç değişmese de sisteme
karşı bir başkaldırı olmasıyla önemli
olan ve günümüze de ışık tutan bu
olay sonrasında bir de günümüze
bakmak lazım.

Dev şirketler
imparatorluğa dönüşüyor

Başta ABD firmaları olmak üzere
dünya çapında belli bir hacmi geçmiş
ve kurumsallığını tamamlamış firma-
lar kimi iktisatçılara göre dünyanın
yeni ekonomik düzenini oluşturacak
seviyeye ulaştılar. Öyle ki bu çoku-
luslu firmalar hem yönetim kurulla-
rında farklı milliyetlerden insanların
yer almasıyla birlikte birden fazla
ülkeyle iyi ilişkiler kurabiliyor hem
de ekonomik gücüyle bunu rahatlıkla
destekleyebiliyor. Örneğin dünya
çapındaki listelerden derlenen bilgi-
lere göre perakende sektörünün devi
Walmart’ın gerek yarım trilyon
dolarlık yıllık geliri, gerekse de 2 mil-
yondan fazla çalışanıyla Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi toplantı-
sına bir devlet olarak girebilecek
niteliklere sahip bir şirket olduğunu
ifade ettiğimizde hiç de abartmış
olmayız. Hatta Beyaz Saray’ın bu
süreçte Wall Street’in gölgesinde
kalmaya başladığını bugün bile göre-
biliyor. Ekonomide bireyi tehdit
eden her gelişme siyasilerin koltukla-
rında büyük depremler yaratıyor.

Siyasi resmi
sermaye çiziyor

Dünya üzerinde firmaların böyle-
sine büyümesi ve bunun iletişimle
desteklenmesi birbirine her geçen
gün yakınlaşan insanların ortak bir
değer olmadığı için maddiyat pota-
sında erimesine yol açıyor. Özellikle
bahsi geçen dev şirketlerin içinde
dünya için kritik maddeleri elinde

tutanlar (petrol, enerji vb.) ile farklı
sektörlere yayılmış olan şirketlerin
her geçen gün etkisini artıracağı
öngörülüyor. Bu öngörülerin ne
derece gerçek olabileceği ise kendini
devletlerin lobilerinde hissettiriyor.
Kafkaslardaki devrimler ve ardından
gelen Arap Baharı süreçleri, şirketle-
rin ve sermayenin devletlerin kaderi-
ni çizebileceğinin canlı örneği olarak
duruyor.

Borsaların, kâğıtların, şirketlerin
şekillendireceği siyasi gelecek, 100
yıllık süreçte muhtemelen kimi dev-
letlerin bölünmesine, kimilerininse
bağımlı olmasına neden olabilir. Dün
Osmanlı’nın Fransa’ya verdiği kapi-
tülasyonları bugün çeşitli devletlerin
“teşvik” adı altında çokuluslu şirket-
lere verdiğini görüyor oluşumuz bu
tezi doğrulayan bir unsur olarak dik-
kat çekiyor.

Nihayete erdirilmiş ekonomide
geleceğimizin şekillenmesi için mev-
cut tabloda 2 ana unsur ortaya çıkı-
yor. Ya dev sermayelerle birlikte
sınırların olmadığı, onun yerine
kâğıtların bizleri sınırlandırdığı iç içe
geçmiş şirket devletleriyle yaşayaca-
ğız ya da Avrupa’da yükselen milli-
yetçi akımlar tüm bu gelişim ve teo-
riyi keskin bir darbeyle yok edecek.

Yardım
kuruluşları
büyüyecek

Önümüzdeki yıllar için
dünya adına merak edilen
hususlardan bir diğeri de üçün-
cü sektör olarak anılan yardım
kuruluşlarının hayatımızdaki ve
ekonomideki yeri. Özel sektö-
rün gücü oranında güçlü olarak
gözüken ve bu yolla destekle-
nen yardım kuruluşları son yıl-
larda iyiden iyiye kendi ayakları
üzerinde durabilen, kâr getirici
müesseselerle donatılmış bir
yapı haline dönüşüyor.
Medyada farklı ürünlerle doğru-
dan gençliğin üstünde nüfuz
sahibi olan oluşumların, fikirleri
uğruna gireceği mücadeleler
merak konusu. Bünyesinde
gönüllü üyelerin bulunduğu
kuruluşlar, çeşitli değerlendir-
melerde her geçen gün artan
ekonomik güçleri ve birçok
ülkede hükümet karşıtı söylem-
leriyle dikkat çekici bir güce
dönüşecek. Özellikle doğanın
korunmasına yönelik dernekle-
rin, ciddi ekonomik özgürlük
emareleri göstermesi ve 3.
Dünya ülkelerindeki rüşvet çarkı
büyümeyi doğrular nitelikte.

HABER MERKEZİ
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Çoobbaann.. Ağılda, merada, otlak-
ta… KKooyyuunn,,  kkeeççii,,  ssıığğıırrıınn
ssoorruummlluussuudduurr..  Hani sadece

sığır güdüyorsa…
Adı sığırtmaçtır.
SSüürrüü  oonnaa  aaiittttiirr..
Beslenmesi…
Üremesi…
Sağlığı, hastalığı…
Kırpılması, sağılmasıyla.

� � �

MMooddeerrnn  mmeemmlleekkeettlleerrddee……
MMeekktteepplleerrddee  yyeettiişşiirr  aammaa  bbiizziimm

ttoopprraakkllaarrddaa  bbaabbaaddaann  ooğğuullaa  hhaattttaa
ddeeddeeddeenn  ttoorruunnaa  ggeeççeerr..

Kimse burun kıvırmasın.
AAssllıınnddaa  zzoorr  zzaannaaaattttıırr..
Herkes beceremez.
Gidin köylere, sorun…
ÇÇoobbaann  bbuulluunnmmaazz,,  kkaarraabboorrssaaddıırr..
GGııddaa,,  TTaarrıımm  vvee  HHaayyvvaannccııllııkk

BBaakkaannllıığğıı  yyeennii  pprroojjee  hhaazzıırrllaaddıı..

Yok ettiğimiz hayvancı-
lığı geliştirme hedefli.

OO  pprroojjeeyyllee……
ÇÇoobbaannaa,,  ““SSüürrüü

YYöönneettiimmii  EElleemmaannıı””  ddeenniillee--
cceekk..

İlk aşamada 10 bin ele-
man yetiştirilecek.

Eğitimleri başladı.

� � �

ÇÇoobbaann  yyeennii  iissmmiiyyllee  ssüürrüü  yyöönnee--
ttiimm  eelleemmaannıı……

Hayvanlara barınak kuracak.
IIrrkkllaarrıı  sseeççeecceekk..
Beslenme, bakım yapacak.
Üretecek.
Hastalıklara karşı koruyacak.
Eline…
Sertifikası verilecek.
SSüürrüü,,  ççoobbaannaa  ddeeğğiill  ssüürrüüyyüü  yyöönnee--

tteenn  eelleemmaannaa  tteesslliimm  eeddiilleecceekk..
PPrroojjeeyyee  ggöörree,,  ggüünncceelllleeşşeenn

ççoobbaannllaa……
ÜÜrreettiimm  yyüüzzddee  1133  aarrttaaccaakk..
Yıllar, oranı katlayacak.
Protokol imzalandı.
Kollar sıvandı.

� � �

Karşı çıkanlar da var.
Örneğin…
Sarıkeçililer Dernek Başkanı

Pervin Çoban Savran, ““KKââğğııtt,,
kkaalleemm,,  eevvrraakkllaa  bbuu  iişş  oollmmaazz”” diyor.

Eğitim yeri dağı, tepeleri gösteri-
yor.

Göstermelik yapılmamasını
istiyor.

Diyor ki;
““TTaarrıımmssaall  ddeesstteekklleemmeelleerr

ggiibbii  eekkiillmmeeyyeenn  ttaarrllaayyaa  kkrreeddii  vveerr--
mmeekk  oollaaccaakkssaa,,  kkaallssıınn..
İİsstteemmiiyyoorruuzz””

Ege Üniversitesi Zootekni
hocası Prof. Dr. Mustafa
Kaymakçı da, “Eğitim tamam

da…” diyor, ekliyor:
““ÇÇoobbaann  ddeeyyiimmii  kkaallmmaallıı..””

� � �

Çobanlık, insanoğlunun ilk mes-
leği.

Her medeniyette yeri, adı var.
Bazıları ““ÇÇoobbaann”” der, küçümser.
Kimileri, ““ÇÇoobbaannllııkkttaann  ggeellddiikk””

diye övünür.
Çoban vardır, bilgedir.
Çoban vardır, sürüleri tek başına

yönetir.

İİkkii  kkuuzzuuyyuu  ggüüddeemmeeyyeennee  ççoobbaann
ddeennmmeezz..

Çobanı tanımayan, çobanlığı
bilemez.

� � �

Azan sürünün dilinden çoban
anlar.

UUyyssaall  ssüürrüüyyüü  yyöönneettmmeekk  kkoollaayyddıırr..

ÇÇoobbaann  ggeerreekkmmeezz..
Bir eleman atar veya seçersin…
Koyarsın başına.
Verirsin uzaktan talimatı.
Eleman sürüyü…
Sürü elemanı yürütür.

� � �

SSöözzüümmüüzz  mmeecclliisstteenn  ddıışşaarrıı!!

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

SÜRÜLER AYNI 
ÇOBAN DEĞİŞTİ!

Ege rüzgarlarına karşı 
hız ve dayanıklılık yarışı

Dünyanın dört bir yanından
rüzgar sörfü ve kiteboard
meraklılarını Ege’de buluş-

turan ve Türkiye’de iki disiplini
bir araya getiren tek yarış olan
Red Bull Aegean Cross, 1-2
Eylül 2014 tarihlerinde
Alaçatı’da yapılacak. Ege deni-
zinde uzun bir parkurda yarışa-
cak sporcular hem rüzgar ve dal-
galara, hem de birbirlerine mey-
dan okuyarak en hızlı olabilmek

için ter dökecek. Her seviyeden
rüzgar sörfü ve kiteboard sporcu-
larına açık olan yarış, Alaçatı
Beach Resort Çark Plajı’ndan
başlayıp Sakız Adası açıklarına
kadar uzanacak ve Alaçatı’daki
bitiş noktasında tamamlanacak.
100’ü aşkın yerli ve yabancı spor-
cunun yarışması beklenen Red
Bull Aegean Cross 2014 için baş-
vurular redbull.com/aegeancross
adresinden yapılıyor.

Tarih, sanatla buluşuyor
Phaselis Sanat

Etkinliğinin başla-
dığı ilk yıllardan

itibaren sponsorluğunu
sürdüren ve sanat
etkinliklerine verdiği
değer ile her zaman ön
plana çıkan Martı
Hotels & Marinas, bu
yıl da Phaselis Sanat
Etkinliği’ne destek
veriyor.

Etkinlik kapsamın-
da, İzmir Barok Grubu
Martı Hotels &
Marinas sponsorluğun-
da açılış gecesi sahne alıyor.
İzmir Barok Grubu “16. yüzyıl-
dan 18. yüzyılın ilk yarısına
Avrupa ve Osmanlı Saray
Müzikleri” konserinde, yüzyıllar
öncesinin görkemli Avrupa ve
Osmanlı Saray hayatı gelenekle-
rini, şiir ve müzikle harmanlaya-
rak sanatseverlere sunuyor.

Topluluğun göze çarpan en
önemli yönü, barok müziğini,
dönemin enstrümanları ve stili
ile seslendirmeleri. İzmir Barok,

Türkiye’de bunu gerçekleştiren
ilk topluluk. 

İzmir Barok, Martı Hotels &
Marinas sponsorluğundaki etkin-
liğin açılış gecesinde uzak coğraf-
yaların aynı dönem saray müzik-
lerini icra ederek Phaselis Antik
Kenti’nde misafirlere unutulmaz
bir gece yaşatacak. Açılış gece-
sinde bulunan dinleyiciler ünlü
bestecilerin eserlerini bu büyülü
atmosferde dinleme şansı bula-
cak.

Kliksa'dan çocuklara
özel kampanya

Sabancı Topluluğu’nun online
alışveriş platformu Kliksa, yeni
eğitim ve öğretim döneminde
çocuklarının yaratıcılıklarının ve
algılarının gelişmesini önemse-
yen anne babaları Onyo Action
tabletler ve dünyaca ünlü fotoğ-
raf makineleriyle cazip fiyat
avantajıyla buluşturuyor. Evde,
sokakta, okulda en güzel kareleri
yakalamak isteyen fotoğraf
çekme meraklısı çocukların vaz-
geçilmezi olacak makinelerin yanı
sıra bünyesinde bulundurduğu 4
çekirdekli işlemcisi ve üstün özel-
likleriyle dikkat çeken tabletler,
çocuk ve çevre sağlığına zararlı
hiçbir madde içermiyor. 

Türkiye’nin ilk tablet bilgisa-
yar firması olan Onyo tarafından
üretilen ve kliksa.com’da satılan
tabletler, kullanıcılarına, fotoğraf
ve video kaydetme, ön kamera
ile görüntülü konuşma seçenekle-
ri de sunuyor. Wi-Fi ile sınırsız
internet keyfi sağlayan ürün, 16
GB dahili hafızası sayesinde
çocukların sevdikleri müzik, oyun

ve filmleri rahatlıkla saklayabil-
melerine de imkan veriyor. Ayrıca
10.1 inch büyük ekran ve 4 çekir-
dekli işlemci ile eşşiz performans
deneyimi yaşatıyor.



İzmir… Bir yanda dillere destan sahil
şeridi, diğer yanda muhteşem manzara-
sı, tarihi, gece hayatı ve kültürüyle ger-

çek bir medeniyet beşiği… Elbette böyle
bir kent yalnızca turistik özellikleriyle
değil, fonda kalmış ve hatta gizlenmiş
nitelikleriyle de bir başka güzel. Siz hiç
paçalı güvercinin 15, 30 yıllık eşeğe ters
binen Nasrettin Hoca heykelciğinin
“pazarlıkla” 20 lira olduğu bir pazar
gördünüz mü?

İlk durak kuş pazarı
İşte böylesi bir merak

ve heyecanla kuş pazarı ile
bit pazarının yolunu tut-
tum. Yenişehir’de bulunan
gıda çarşısının hemen
arkasında hatta kimi kısım-
larda neredeyse içinde dip
dibe bulunuyor 2 pazar. Yol
güzergâhım gereği ilk durağım
kuş pazarı oldu. Aman Allah
bir de ne göreyim?
Yüzlerce güvercin,
papağanlar, tavşanlar,
hindiler, kazlar,
muhabbet kuşları,
horozlar ve civciv-
ler bir arada.
İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin tak-
dir edilesi projesi
Sasalı Doğal
Yaşam Parkı’ndan
sonra şehirde bu
kadar çok hayvanı
görebileceğiniz tek adres
iddia ediyorum ki burası.

Kuş sesleri ruhunuzda roman-
tik bir esinti yaratırken, pazaryeri ise tam
tersi içler acısı bir durumda. Pazar olduk-
ça gelişigüzel kurulduğu için hayvan sağlı-
ğı da ne yazık ki 2. plana atılmış. Sıkışık
kafeslerin ve hatta kolilerin içinde bulu-
nan güvercinler nefes almakta dahi zorla-
nıyor. Toprak zemin ıslak yerlerde çamur,
kuru yerlerde ise toz bulutuna dönüşüyor.

Her keseye uygun
yüzlerce kuş var

Neyse, biraz da pazarın güzel yanlarını

anlatalım. Bir kere her
keseye uygun olarak bura-
dan bir kuşla çıkmak

mümkün. 5 liraya da 8
bin liraya da çeşit çeşit
kuşlar bulabilirsiniz.
Benim favorimse 15
ila 30 lira arasında
satılan taklacı güver-
cinler ile tavuskuy-
ruk. Her biri birbirin-

den güzel bu hayvan-
lar, muhakkak çift alın-

malı. Zira farklı bir yapısı
olan güvercinler, tek kal-

dıkları zaman hayata küsüyor.
Bu hayvanların bir diğer özelliği

ise satıldıktan sonra kimileri eski kümesi-
ne ve dolayısıyla eski sahibine geri dönebi-
liyor. Elbette biraz da diğerlerine bakmak
lazım.

Örneğin, ötüşüyle meşhur Denizli
horozları 250 lira civarı meblağlarda alıcı
beklerken, papağanların fiyatlarıysa 50
liradan başlıyor. Unutmadan bir de yemle-
ri anmak lazım. Çeşit çeşit yemin bulun-
duğu, her yemin ayrı özelliğinin olduğu bu
pazarda, eğer güvercininiz için protein
deposu bir yem almak istiyorsanız kilosu
için 2,5 lira vermeniz yeterli olacaktır.

Kuş pazarındaki izlenimlerden sonra sıra
geliyor bitpazarına. Hayatınızda aklınıza
gelebilecek somut nitelikli ne varsa burada
bulabilirsiniz. “Eskiye rağbet olsa bitpazarı-
na nur yağar.” diye meşhur bir söz vardır
ama burada eskiye gerçekten rağbet var.
Tezgahların önü oldukça kalaba-
lık. Arabesk mi seviyorsu-
nuz? Müslüm Gürses’in
“Yaranamadım” adlı
kaseti sizi bekliyor.
“Yok ben nostalji
seviyorum. Biraz da
Avrupai’yim.”
diyorsanız 60’lı,
70’li yılların onlarca
Hayat dergisini
pazarda bulabilirsi-
niz. Gerçi siz bu
satırları okurken o
dergilerin çoğu benim
arşivimde yerini çoktan
almış olacak ama siz yine de

şansınızı bir deneyin derim.

Satıcılar oldukça samimi
Pazara biraz daha derinlemesine baktığı-

mız zaman kaliteli eskiyle ucuz yeninin tam
bir buluşması var burada. Örneğin heykeller

ve süs eşyaları bir zamanların paha-
lı ürünleri olarak ortaya çıkı-

yor. Eğer koleksiyonerliğe
hevesiniz varsa, çok eski

fotoğraf makineleri ve
kameraları burada
bulabilirsiniz.
Satıcıların samimiye-
ti de

cabası. Çalışıp çalışmadığını sorduğunuz
elektronik eşyalar için, “Bilmiyorum ağabey,
yanında pil varsa dene.” diyebilecek kadar
üründen uzak olsalar da en azından gerçek-
çiler.

Gelelim bitpazarında beni hayrete düşü-
ren olaya. Pazarda satılanların arasında bir
de Atatürk büstü vardı. Oraya nasıl geldiği,

hikayesinde neler yattığı konu-
sunda hiçbir fikrim yok. Tek
bildiğim ücretini sorduğumda
koca büste 10 lira gibi komik
bir fiyat almış olmamdı.

Eğer siz de gerek kuş
pazarını, gerekse de bitpazarını

yerinde görmek istiyorsanız mut-
laka bir Pazar gününüzü bu iş için
ayırmalısınız. Hem hobileriniz için
yeni bir malzeme bulabilir, hem
hiç aklınıza gelmeyen yeni bir
hobiye sahip olabilir, hem de
İzmir’in farklı bir özelliğinin canlı
şahidi olabilirsiniz.
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Domates için, ‘3 kilo 1 milyon’ diye
bağıran pazarcılara çoğumuz şahit-
lik ediyoruz. Peki ya hiç ‘Paçalı 15

lira’ diye bağıranları gördünüz mü? BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

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 KAYARDI
GÖKDENİZ ENGİN - 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: 29.08.2014

SAYI: 23 TÜRÜ: YAYGIN AYLIK

Renkli
insan hikayeleri ve

ilginç malların yanı sıra bit-
pazarının bir de keyifsiz bir yanı
var. Burada satılan eşyaların bir

kısmı, parasızlık nedeniyle elden çıkarı-
lan eşyalardan oluşuyor. Hal böyle olunca
da sizin umutlarınız aslında başkalarının
umutsuzluğundan bahsediyor. Genç bir
şair (naçizane o benim) pazarın bu tatsız
yanını sizler için bir dörtlükle özetliyor;

Burası gözyaşı pazarıdır.
Umutların parayla satıldığı,

Yaşanmışlıkların değer biçildiği
Altın dişliler tezgahı…

Sıra geldi bitpazarına

İster
güvercin
al, ister

büst

Eskiden belde olan büyükşe-
hir yasasıyla mahalle statü-
süne geçirilen Kınık'a bağlı

Poyracık'taki çiftçiler, Bakırçay
Nehri ile kıyısı bulunan alanlarda
görülen toplu balık ölümleri
nedeniyle tedirgin oldu.
Endişelenen çiftçiler, yetkilileri
bölgede inceleme yapmaya çağır-
dı.

Demokrat Partili Kınık

Belediye Meclis üyesi Halil
Çankaya, "Benim Bakırçay nehri-
nin kenarında arazim var.
Çevremizdeki salça fabrikaları
çalışmadığı zaman nehirde hiç
balık ölümleri görülmüyor. Fakat
fabrikalar çalışmaya başladığı
zaman haftada en az 2 kez toplu
balık ölümleriyle karşılaşıyoruz.
Yetkilileri bir an önce göreve
davet ediyoruz" dedi.

İzmir'in Kınık İlçesi'nden geçen Bakırçay
Nehri'ndeki toplu balık ölümleri endişelendirdi.

Bakırçay’daki
balıklar ölüyor
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Girdiği beş seçimde de başarılı
olamadığı gerekçesiyle değişti-
rilmek istenen Kemal

Kılıçdaroğlu, “Bundan sonra yolumuz
Ecevit çizgisinde olacaktır” diyerek,
yönetimde köklü değişikliklere gide-
ceği mesajını verdi. 60 Kişilik parti
meclisinde en az 30 yeni ismin koltu-
ğa oturması bekleniyor. 66 delegeli
İzmir ise ağırlıklı olarak
Kılıçdaroğlu’nu destekliyor.

1216 delegenin oy kullanacağı
kurultayda, 78 il başkanı
Kılıçdaroğlu’na destek vereceğini
açıkladı. Ulusalcılar olarak adlandırı-
lan grup, “değişim şart” diyen Emine
Ülker Tarhan’ın aday olmayacağını
açıkladı. Adaylığa adı geçen Türkiye
Barolar Birliği Başkanı Metin
Feyzioğlu ise “Göstermelik kurultay-
da aday olmam. Böyle değişim
olmaz” dedi.

Grup başkanvekilliğinden istifa
ederek adaylığa soyunan Muharrem
İnce, CHP’nin ikinci parti olmasına
artık tahammül edemediğini, partinin
el freni çekilmiş gibi hareketsiz kaldı-
ğını, ülkedeki sorunların giderek
büyümesine karşın etkili muhalefet
yapılamadığını, bu nedenle kan deği-
şikliği ve değişimin şart olduğunu söy-
ledi.

“Kurultaylar partisi” olarak bili-
nen ve kaybedilen her seçim sonra-
sında muhalif hareketlenmenin eksik
olmadığı Cumhuriyet Halk
Partisi’nde, 5-6 Eylül tarihinde yine
bir kurultay heyecanı yaşanacak.
Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında
alınan sonuçların partinin başarısızlığı
olduğunu öne sürerek ayaklanan
genel başkan muhalifleri, başta vekili
Muharrem İnce olmak üzere
“Değişim, değişim” sesleriyle ortaya
çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, bu seslere
kayıtsız kalmadı ve kurultayı toplaya-
cağını belirterek tarihini de açıkladı,
“Hodri meydan” diyerek ortaya
çıkanların gücünün kendini gösterme-
sini istedi.

Atatürk’ün kurucusu olduğu par-
tinin, Bülent Ecevit dönemi hariç
sürekli seçimlerde hüsran yaşaması,
beklediğini bulamaması ve seçmenle-
rine vaatlerini yerine getirememesi
nedeniyle suların bir türlü durulmadı-
ğı CHP’de, yeni yapılacak kurultay
birçok dengeyi değiştirecek. Mevcut
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
delegelerin oylarıyla yeniden koltuğa
oturursa, çok büyük değişiklikler
yapacak ve “Bunları ben getirdim,
hata etmişim” dediği Emine Ülker
Tarhan, Birgül Ayman Güler, Nur
Serter, Dilek Akagün Yılmaz, Süheyl
Batum gibi ulusalcı isimlerle yollarını
ayıracak.

Ulusalcıların adayı olarak genel
başkanlığa soyunması istenen Emine
Ülker Tarhan, çok sert açıklamaların
ardından yeterli desteği alamayınca
adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Kurultay’da arkadaşlarıyla birlikte
Muharrem İnce’yi destekleyecekleri
açıklandı. Bu arada yine muhaliflerin
genel başkanlığa hazırlamak istedikle-
ri Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Prof. Dr Metin Feyzioğlu ise bu
kurultayın hiçbir beklentiye cevap
aramayacağını belirtti, “göstermelik”
olarak isimlendirdi.

KILIÇDAROĞLU:
2015’TE BAŞARILI
OLAMAZSAMGİDERİM

Genel Başkan Kılıçdaroğlu,
muhalif görüşlerin aksine oyları
sürekli artırdıklarını ve 2015 genel
seçimlerine iddialı hazırlandıklarını
söyledi. Bundan sonra yollarına
Bülent Ecevit çizgisinde gideceklerini
ve inandıkları yoldan ayrılmayacakla-
rını, halkın beklentisinin bu yönde
olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu,

“Kurultay değişimiyle bunu göstere-
ceğiz. Parçalanma, yıpratma dönemi
bitmiş, gerçek anlamda bütünleşme,
kenetlenme dönemi başlamıştır”
dedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN
DEĞİŞİMİ

2010 Mayıs'ından bu yana ikisi
tüzük gündemli, 3'ü seçimli 5 kurulta-
yı geride bırakan CHP Lideri
Kılıçdaroğlu, 4 yılda 162 ismi de par-
tinin vitrinine taşıdı. Kılıçdaroğlu'nun
4 yılda yaptığı değişiklikler göz önüne
alındığında 60 kişilik PM'de en az 30
koltuğa yeni isimlerin oturmasına
kesin gözüyle bakılıyor.

Dönemin CHP Genel Başkanı
Deniz Baykal'ın görevinden istifasının
ardından yine dönemin CHP Genel
Sekreteri Önder Sav'ın desteğini
arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu, 22
Mayıs 2010'da yapılan olağan kurul-
tayda genel başkanlık koltuğuna otur-
du. Kurultay'a, PM ve MYK'ya teşki-
latlarda ağırlığı olan Önder Sav
damga vurdu. Kısa süre sonra Sav ve
ekibiyle ters düşen CHP lideri, 3
Kasım 2010'da MYK'da revizyona
gitti. Sav'ın ekibinin tamamını, 16
ismi MYK dışında bırakan CHP lide-
ri, teşkilatlardan sorumlu iki numaralı
koltuğu Gürsel Tekin'e emanet etti.

18 Aralık 2010 tarihinde partiyi
olağanüstü kurultaya götüren CHP
lideri, 80 kişilik PM'den çoğunluğu
Önder Sav grubuna ait 49'unu liste
dışında bıraktı. Binnaz Toprak,
Sezgin Tanrıkulu, Sencer Ayata,
Osman Korutürk, Muhammet
Çakmak, Faruk Loğoğlu, Sena Kaleli,
Gülseren Onanç gibi yeni yüzleri par-
tiye kazandıran ve 25 Aralık'ta atadığı
MYK'da da köklü revizyona giden
CHP lideri, 10 ismi değiştirdi.

Vitrine yeni isimleri taşıdı. 2011
genel seçimlerinde partisinin oylarını
artırmasına rağmen yüzde 30'luk psi-
kolojik eşik aşılamayınca CHP lideri,
17 Ağustos 2011'de MYK'da bir kez
daha değişikliğe gitti ve MYK'da bu
kez 9 ismi değiştirdi.

İKİ TÜZÜKKURULTAYI
MYK'daki bu değişim partide

suların durulmasına yetmedi.
Yönetimden tasfiye olan parti içi
muhalefet, bu kez tüzük seçeneğini
masaya sürdü. 2012 yılında iki tüzük
kurultayı birden yapan CHP lideri; ön
seçim, kadın ve gençlik kotası alanın-
da devrim niteliğinde değişikliklere
imza attı. PM'nin üye sayısı da 80'den
60'a düşürüldü. 17-18 Temmuz
2012'de Seçimli Olağan Kurultay'da
vitrin değişikliğine devam eden
CHP Lideri, daha önce PM'de
bulunan 46 ismi liste dışı
bıraktı. İlhan Cihaner, Tekin
Bingöl ve Durdu Özbolat
çarşaf listede olmamalarına
rağmen listeyi delmeyi başar-
dı. Kurultayın ardından
CHP Lideri, yeni MYK'yı
Gülseren Onanç, Bülent
Tezcan, Şafak Pavey gibi
yeni yüzlerle takviye etti.

FATURAMYK'YA
KESİLDİ

Mart 2014 yerel seçimlerinden
sonra seçimin faturası MYK'da bele-
diye başkan adaylarını belirleyen
komisyona kesildi. MYK'da
altıncı kez revizyona giden
CHP Lideri, 5'li komis-
yonun 4 üyesinin de

aralarında yer aldığı 6 kişiyi liste
dışında bıraktı. Veli Ağbaba, Burhan
Şenatalar, Emel Yıldırım, Seyhan
Erdoğdu, Tekin Bingöl ve Aytun
Çıray vitrinin yeni yüzleri oldu. 4 yıl-
lık genel başkanlık dönemindeki PM
ve MYK değişiklikleri mercek altına
alındığında gösteriyor ki
Kılıçdaroğlu'nun, genelde partinin vit-
rininde yaptığı değişiklikler yüzde
50'nin altına düşmüyor. CHP

Lideri'nin bu kurultayda da 60 kişilik
PM'nin en az yarısını değiştirmesine
kesin gözüyle bakılıyor.

REKOR TEKİN'DE
Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar

vazgeçemediği isimlerin başında
Gürsel Tekin geliyor. Tekin, 3 Mayıs
2012'deki 3 aylık istifasının dışında
bugüne kadar CHP Lideri'nin oluş-
turduğu bütün MYK'larda görev alan
tek isim oldu.

FEYZİOĞLU:
KİMSENİN ARKASINDA
DEĞİLİM

Kurultay’da aday olmayacağını
açıklayan TBB Başkanı Metin
Feyzioğlu, hiçbir adayın arkasında
olmadığını açıkladı ve kendisine göre
Türkiye’de iktidar sorununu yaratan
bir muhalefet sorununun olduğunu
söyledi. Feyzioğlu şöyle konuştu:

Hayır, hiçbir adayın arkasında
değilim. Bana göre Türkiye’nin ikti-
dar sorununu yaratan bir muhalefet
sorunu var. İktidarın giderek despot-
laşmasından, kişi hak ve özgürlükleri-
ni giderek daha fazla kısıtlamasından
söz ediyoruz. Bütün bunların temelin-
de muhalefet partilerinin iktidar
alternatifi olmadaki zaafı var.
Türkiye’de kurumların aşınmasının
temelinde iktidarın alternatifsiz bıra-

kılması var. Üç seçim arka arkaya
yapılacak besbelli değil mi? Bunu
gazeteden öğrenmiyorsunuz.
Belediye başkanlarını mesela son
anda çıkarmak, seçim stratejisini üç
ayrı seçim olarak planlamak doğru
mu acaba? İktidar partisine bakın, üç
seçimi birlikte planladı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı
adayı adeta gökten indiğinde yolcular
‘Buzdağına çarpacaksın kaptan’ diye

bağırdılar. Buzdağına çarptılar, hezi-
met bağıra bağıra geldi. En azından
ikinci tura kalabilecek bir seçim altın
tepside hediye edildi. Ancak demok-
rasi kültürü zayıf olan toplumlarda ve
partilerde bunların siyasi bedeli
olmaz. Siyasi sorumluluğun gereği
olarak kurultaya gidiliyor ama 15 gün
içinde apar topar. Ne toplumda ne de
parti teşkilatında bu seçim yenilgileri
doğru düzgün tartışılıyor.
Kurultaydan önce ciddi tartışmaların
olması gerekir. Halk Partisi tüzüğüne
göre bunların önce tartışılacağı yer
küçük kurultaydır. Bu, ‘Siyasi sorum-
luluğu üstlenirim’ cümlesi Sayın
Genel Başkan’ın ağzından çıktığı için
‘Gereğini yapıyorum’ şeklindedir.
Göstermelik bir kurultaydır, baskın
bir kurultaydır. Birleştirmeye yaraya-
cak bir kurultay değildir. Demokratik
şartları oluşturulmamış bir kurultayda
aday olmanın, ortaya çıkmanın, böl-
menin anlamı yoktur. Ben bölen birisi
hiç olmadım, burada da olmam.
Süreç demokratik işlemiyor. Ben
demokratik şartları oluşmamış bir
kurultayda aday değilim. Nitekim
bizim siyasi hastalığımız tam da bura-
da. Böyle bir kurultayın derde deva,
yaraya merhem olacağına inanmıyo-
rum.”

BAYKALCILAR DA
DEVREDE…

CHP’de Yenilikçi, Ulusalcı ayırı-
mına bir de Baykalcılar cephesi
eklendi. Parti içindeki yönetim deği-
şiminin kaçınılmaz olduğunu her fır-
satta tekrarlayan ve bazı milletvekil-

leriyle özel toplantılar yapan eski
genel başkan Baykal’ın bu kurultay
seçiminde açıklama yapmamakla

birlikte Muharrem İnce’yi des-
tekleyeceği iddia ediliyor.

Kılıçdaroğlu’na karşı
olduğu bilinen

Baykal’ın yanı sıra
eski genel sekreter
Önder Sav da,

ulusalcılarla bir-
likte hareket
edecek. Yani
Kılıçdaroğlu’na
karşı

çalışıyor.

CHP YİNE YOL AYRIMINDA

DEĞİŞİM
KURULTAYI
DEĞİŞİM

KURULTAYI
DEĞİŞİM

KURULTAYI
DEĞİŞİM

KURULTAYI
DEĞİŞİM

KURULTAYI
Ana muhalefet partisinde muhalifler, Genel Başkan Kemal
Kılıçdaroğlu’na karşı Muharrem İnce’yi seçtirmek için ince

hesaplar yapıyor. Seçilirlerse, Kılıçdaroğlu’nun taşıdığı tüm
isimler değiştirilecek ve yönetim sil baştan yenilenecek.

Cumhurbaşkanlığı seçi-
mine kadar sesiz kalan, alı-
nan sonuçlar sonrasında
bayrak açan Yalova
Milletvekili Muharrem İnce,
önce grup başkanvekilliğin-
den istifa etti. Ardından
Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri-
lerde bulundu. En son
İzmir’e gelen İnce, Genel
Başkan Kemal
Kılıçdaroğlu’nun ‘neden
olmaması’ gerektiğini
anlattı.

EL FİRENİ ÇEKİLMİŞ!
İnce, “Öncelikli olarak

şunu ifade ediyorum.
Neden Muharrem İnce
genel başkan olmalı, neden
Kemal Kılıçdaroğlu değil?
Genel başkan ‘anlamlı bir
oy kaybı
olursa bıra-
kırım’
diyor.
Haziran
seçimlerin-
de de ‘artı-
şı sağlaya-
mazsam
bırakırım’
diyordu.
Ben ‘kayıp’
demiyo-
rum. İktidar
vaat ediyo-
rum. Sayın
genel başkan kayıptan bah-
sediyor. Kendisi şerefli ikin-
ciliğe razı... Fenerbahçe’nin,
Galatasaray’ın teknik direk-
törü ‘ben ikinciliğe razıyım’
dese kulüp başkanı orada
tutar mı? Ecevit yüzde 42’yi
nasıl aldıysa ben onu almak
istiyorum. Sayın genel baş-
kanın iddiası yok. Benim
iddiam var. O seçmenleri
tıpış tıpış sandığa götür-
mek istiyor. Ben ise koşa
koşa götürmek istiyorum.
Türkiye’de her şey değişti
ama bir tek muhalefet
değişmiyor. Koşullar uygun
ama CHP’nin el fireni çekil-
miş hareket edemiyor”
dedi.

ZAMANI GELDİ
Göreve geldiği zaman

yapacaklarını anlatan İnce,
kendisi döneminde partinin
büyük bir dönüşüm yaşaya-
cağını söyledi. İnce, “Hep
birlikte geleceğin tarihini
yazacağız. Özeleştiri yapan,
yenilikçi, kendisini gelişti-
ren, geçmişinden beslenen
söz sahibi bir parti olacağız.
Bizim mücadelemizde
emek, ekmek, özgürlük ve
cesaret olacak. Diyarbakır’a
gidip farklı konuşup
İzmir’de farklı konuşmaya-
cağım. Atatürk’ten öğrendi-
ğimiz ‘hiçbir mazeret başa-
rıyı engelleyemez’ sözünü
hatırlamalıyız. İkinciliği
kabul etmek devrimin ve
devrimciliğin partisine
yakışmaz. Bana teyzem ‘ne
olacaksın’ dediğinde ‘mil-
letvekili’ demiştim. Şimdi
açıklıyorum. Aslında o
zaman ‘başbakan’ olacağım
demiştim. Bana o zaman
‘niye 10 yıldır milletvekili

dedin’ diyebilirsiniz. Bilim
insanları doğruyu buldu-
ğunda, siyasetçiler ise
zamanı geldiğinde söyler.
Artık zamanı gelmiştir. Ben
11 yaşında söylediğimi
yapacağım. Birincisi kesin-
likle korkmuyoruz. Yedi
düvelden korkmamışız da
bir tane Kasımpaşalı'dan
mı korkacağız. Biz Berkin
Elvan, Abdullah Cömert ve
Ali İsmail Korkmaz kadar
cesur olacağız. Gençlerimizi
sopayla döverek öldüren-
lerden hesap soracağız”
diye konuştu.

SOKAĞA SORUN
İnce, genel başkanlığa

adaylığını açıkladıktan
sonra çok ciddi oranda des-
tek gördüğünü ifade etti.

İnce, “Anadolu’da umut
yükseldi. Eğer üyelerle
seçim yapılırsa yüzde 95 oy
alırım. Eminim ki sokakta,
yüreklerde ben varım. CHP
iktidarını hep birlikte kura-
cağız. Buna çok inanıyo-
rum. Bu ülkenin toprakla-
rından bereket fışkıracak.
Sanayici rekabet edecek,
gençlerimize özgürlük şar-
kıları söyleteceğiz. Bir
birey, istek, talebin kimden
geldiğine bakmayacağım.
Talebi kim istedi değil tale-
bin insancıllığına, bilime,
hukuka uygun olup olmadı-
ğına bakacağım. CHP çağ-
daş, özgürlükçü bir parti
olacak” dedi.

İnce, ülkenin önemli
sorunlarını da çözeceğini
söyledi. İnce, “Bana ülkenin
sorununu nasıl çözeceksin’
diyorlar. Mesela Kürt soru-
nunu sol birikim ve Gezi
ruhu ile çözeceğim. Benim
genel başkanlığımda size
söz veriyorum başarısızlığın
arkasına saklanıp genel
başkanlık koltuğunda otur-
mak için çeşitli oyunlara
girmeyeceğim. Ben kotayı
yüzde 5’e düşüreceğim.
Partiyi iki seçimin birinde
birinci parti yapamayan
istifa etmiş sayacak. Eğer
seçimde partiyi birinci parti
yapamazsam istifa edece-
ğim. İnce, İzmir’den oy kul-
lanacak 66 kurultay delege-
sine de mesaj gönderdi.
İnce, “Toplam 66 kurultay
delegesinin tamamından
destek bekliyorum. Eğer
2015’te CHP yüzde 30 altın-
da oy alırsa, AKP yine
yüzde 45’i aşarsa, başkanlık
sistemi gelirse o zaman
yandık. Bir daha CHP’ye
umut da olmaz” dedi.

‘Şerefli ikinciliğe
razı değilim’

Metin
Feyzioğlu

Gürsel
Tekin

Muharrem
İnce

Kemal
Kılıçdaroğlu

HABER MERKEZİ

DEĞİŞİM
KURULTAYI
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Son dönemlerde çevre yatırımlarıyla ön
plana çıkan İzmir’de bir bölge var ki,
adeta siyasi anlamda bir karartma bölge-

si. Naldöken’den başlayıp Pınarbaşı ve
Işıkkent ile devam eden ve otogarda son
bulan bölgede halk her gün tozun içinde
nefes alma savaşı veriyor. Bir zamanların
mesire alanları şimdi adı koyulmamış birer
afet bölgesi.

Yerleşim yeriyle adeta iç içe olan mıcır
ocakları ve çimento fabrikaları bölgeyi hasta-
lıklara davetiye çıkarır haline getirmiş
durumda. Pınarbaşı’nda iki, Naldöken’de ve
Işıkkent’te birer tane mıcır ocağı yer alıyor.
Aynı zamanda bölgede 2 çimento fabrikasıyla
bir de hazır beton tesisi var. Özellikle ocak-
lardan çıkan ve buralara girip çıkan kamyon-
ların yarattığı toz, yerleşim yerlerinin üstüne
tam bir sis tabakası olarak göze çarpıyor. Bir
zamanlar nar ve ayva festivallerinin gerçek-
leştiği, gürül gürül suların aktığı
Pınarbaşı’nda bugün ağaçlar kurumuş, halksa
sağlıksız durumda.

Hastalıklar ve üniversite raporu
üretimi durduramamış

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başvu-
ruda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne
üniversiteden 4 yıl önce verilen çarpıcı rapor
bugün gelinen noktayı özetliyor. 2 başlık
altında 7 maddede toplanan raporda ocakla-
rın bölgeye verdiği zarar detaylı bir şekilde
anlatılmış. Maddelerse şöyle;

1) Hava kirliliği 2) Gürültü kirliliği
3) Vibrasyon 4) Ruh sağlığına etkiler
5) Tozluluk 6) Ekosistemin zarar görmesi
7) Su kaynaklarının olumsuz etkilenmesi
8)Estetik bozulma

Elbette bu 8 maddenin her biri kendi ala-
nında büyük sıkıntılara yol açabilecek etkile-
re sahip olsa da bunların içinde en önemli
noktaysa doğrudan doğruya vatandaşın sağlı-
ğını olumsuz yönde etkileyen etmenler ve bu
etmenlerin yarattığı hastalıklar. Muhtemel
hastalıkları aşağıda maddelemeden önce
ortaya çıkan en çarpıcı sonucu belirtmekte
fayda var. Nüfusu 50 bine yakın olan
Pınarbaşı’nda şu anda teşhisi koyulmuş, teda-
visi süren 250 adet KOAH hastası mevcut.
Solunuma dayalı olan hastalık nedeniyle
bahsi geçen 250 hasta, yaşamlarını oksijen
tüpleriyle sürdürüyor. Rakamın oranıysa
Türkiye ortalamasının oldukça üstünde.

Ocaklar nedeniyle oluşan ve oluşabilecek
muhtelif hastalıkların kabarık listesi ise şu
şekilde;

1) Solunum sistemi enfeksiyonlarına yat-
kınlık 2) Alerjik solunum sistemi hastalıkla-
rında alevlenmeler 3) Kronik obstrüktif akci-
ğer hastalığında alevlenmeler 4) Gözde irri-
tasyon 5) Solunum sistemi kanserleri 6)
Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının
morbidite ve mortalitesinde artış 7) Amfizem
8) KOAH 9) Kronik bronşit 10) Öksürük
görülme sıklığında artış 11) Patlatma gürül-
tüsüne dayalı işitsel kayıplar 12) Tesisin
yarattığı titreşim, gürültü ve kirliliğe bağlı
sinir hastalıkları 13) Bulantı ve kusma

Ege Üniversitesi’nin verdiği rapora ek
olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği Maden Mühendisleri Odası İzmir
Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası İzmir
Şubesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Dekanlığı tarafından da ocakların
olumsuz etkilerine ilişkin olarak hazırlanmış
olan raporlar yer alıyor.

Bornova’nın kalbi her geçen gün
biraz daha tozla kaplanmaya devam
ediyor. Mıcır ocaklarının ve çimento

fabrikalarının arka bahçesi
Pınarbaşı, Işıkkent ve Naldökenli-

lerse siyasilerden umudu kesti.

Pınarbaşı, Naldöken ve Işıkkent’te yaşayan ve aynı dertten muzdarip olan on binlerce
vatandaşın en büyük çağrısı ve sitemi siyasilere... Vatandaşlar, oy isteyen değil çözüm
sunan politikacılar görmek istiyor. Çözüm yollarıysa Özfatura sonrasında tıkanmış...

Ben HABER adına girişine kadar
gittiğim ocaklara ait bazı gözlemleri
ve bilgileri yanımda götürdüğüm not
defterine yazıp maddelediğimde
ortaya çıkan sonuçlar insanı şaşırtan
cinsten. İşte madde madde bölgeden
izlenimler;

1Mıcır ocaklarına yakın noktalarda-
ki evlerde vatandaşlar balkonları-

na çamaşır asamıyor. Balkonlar
adeta zift dökülmüş gibi kararmış bir
görüntüye sahip. Görüştüğümüz ev
sahipleri balkonlarını kesinlikle kul-
lanamadıklarından şikâyet ediyor.

2Taş ocaklarına giden asfalt yol
işletme sahipleri tarafından yaptı-

rılmış. Moloz dökmenin yasak oldu-
ğu bölge molozdan geçilmiyor.

3Ocaklara giden yola çıktığımız an
ile dönüşümüz arasındaki 10 daki-

kadan kısa süreçte 47 TIR alana giriş
ve çıkış yaptı.

4Ortaya çıkan gürültü kirliliği tah-
min edilebilecek seviyenin çok

üstünde.

5Yoldaki birçok çam ve zeytin ağa-
cının hangi renk olduğunu söyle-

mek güç ama yeşil olmadığını rahat-
lıkla söyleyebiliriz.

6Otogar ve çevresinde de 5. madde-
deki ağaç sıkıntısı kendini gösteri-

yor. Kurumuş ve rengini kaybetmiş
çok sayıda ağaç görmek mümkün.
Ayrıca şehirlerarası otobüslerin
şoförleri ve yolcuları çimento fabri-
kasıyla karşı karşıya bir garaj isteme-

diklerini dile getirdiler. Bunun sebe-
biyse henüz yıkanan otobüslerin çok
kısa bir süre içinde yeniden kirlenmiş
olması.

7Birkaç yıl önce mıcır ocağındaki
bir dinamitle patlatma esnasında

camları kırılan Işıkkent İlköğretim
Okulu’nun velileri çocuklarını kayıt
parası verebildikleri ve ikametgâh
bulabildikleri ölçüde başka okullara
göndermeye çalışıyor.

8Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi
Pınarbaşı’na gelip Ekmeleddin

İhsanoğlu için oy isteyen CHP İzmir
Milletvekili Mustafa Balbay, karşısın-
da vatandaşların yardım isteklerini
bulmuş.
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BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Görüldüğü gibi bu kadar vahim bir
tablo ortadayken ÇED raporları
ve Anayasa da vatandaşın yanın-

da olmasına rağmen bir türlü harekete
geçilmiyor. Anayasa’nın insan sağlığına
ilişkin 17. maddesi ve 56. maddesi açık
bir şekilde ihlal edilse de sorun çözüle-
cek gibi değil. 56. madde her ne kadar,
“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede
yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliş-
tirmek, çevre sağlığını korumak ve
çevre kirlenmesini önlemek, devletin ve
vatandaşların ödevidir.” dese de kanun-
lar ne yazık ki Bornova’nın bu bölümü-
ne uğramamış. Yerel seçimler öncesin-
de yapılan eylemler her ne kadar 1500-
2000 kişi arasında bir katılımla gerçek-
leşse de bölgenin sesi idari erkâna
yeterince ulaştırılamamış. Ayrıca
mıcır ocaklarının kapatılması
adına toplanan 5 bin imzayı da
dikkate alan bir kurum olmamış.

Ocakların yarattığı olumsuz
tabloya tepkili olan ahali adına
Ben HABER’e açıklamalarda
bulunan Pınarkent Geliştirme ve
Güzelleştirme Derneği’nin
yöneticileri bir yandan
mücadelelerini sür-
dürürken, diğer yan-
dan da siyasilere
tepkili. Sorunun
metre hesapların-
dan dolayı bu aşa-
maya geldiğini
mevcut yasalara
göre yerleşimin
500 metre uza-
ğında tesislerin
bulunmasına
izin verildiğini

söyleyen dernek yöneticileri mıcır ocak-
larıyla kuşbakışı mesafenin 360 metre
olduğunu; ancak karayolu olarak mesa-

feninse 560 metre olduğunu dile geti-
riyor. Dernek yöneticileri ayrıca
ÇED raporlarına göre de ocakla-
rın kanun dışı olduğunu söylü-
yor. Pınarbaşı’nın adeta bir üvey
evlat muamelesi gördüğünü
söyleyen vatandaşlar da yaşa-

dıkları yerin mezarlıklarla anıl-
masından şikâyetçi. Burhan

Özfatura’nın İzmir
Büyükşehir Belediye
Başkanı olduğu
dönemde tesislerin
şehir dışına çıkarıl-
ması adına proto-
kol imzalandığını;
ancak
Özfatura’nın
kaybettiği
seçimden bu
yana yaşanan
gelişmelerde en
ufak bir ilerle-
me kaydedile-

mediğini belirten dernek yöneticileri
yerel ve merkezi yönetim temsilcilerinin
kendileriyle ilgilenmediklerini belirti-
yor. Pınarkent Derneği yöneticiler
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Başkanvekili Sırrı Aydoğan’ın Bornova
Belediye Başkanı olduğu dönemde
ocakların ruhsatlarını verdiğini söyleye-
rek kendisine ve çimento fabrikalarının
ruhsatlarından dolayı da Cengiz Bulut’a
tepki gösteriyorlar. Elbette bu tepkiler
yalnızca yerel yöneticilere değil.
Ankara’ya gittiklerinde sahipsiz bırakıl-
dıklarını söyleyen vatandaşlar, İzmir
Valisi Mustafa Toprak’tan randevu
talebinde bulunduklarını, 3 aydır bu
isteklerinin karşılanmadığını ve çeşitli
bahanelerle oyalandıklarının da altını
çiziyor. “Buraya yalnızca oy istemeye
geliyorlar.” diyen Pınarbaşılılar,
Bornova Belediye Başkanı Olgun
Atila’ya da sitem ediyor. Atila’nın mıcır
ocakları sorunuyla ilgilenmediğini belir-
tiyorlar. Ayrıca İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da
konuyla ilgilenmesi için yapılan girişim-
ler sonuçsuz kalmış.

Hastalıklarla boğuşuyorlar

Ocakların olduğu
bölgeden izlenimler;

Ocakların olduğu
bölgeden izlenimler;

Ocakların olduğu
bölgeden izlenimler;

Ocakların olduğu
bölgeden izlenimler;

Ocakların olduğu
bölgeden izlenimler;

Ocakların olduğu
bölgeden izlenimler;

Bölgenin ve İzmir’in sağ-
lığına doğrudan etki eden
soruna ilişkin İzmir
Büyükşehir Belediyesi eski
Başkanı Burhan Özfatura da
Ben Haber’e açıklamalarda
bulundu. Kendi döneminde
tesislerin şehir dışına çıkarıl-
ması adına bir protokol
hazırlayan Özfatura, hem
bürokrasiyi hem de duyar-
sızlığı eleştirdi.

Özfatura, “Söz veriyorlar
ama verilen sözler bir şekil-
de gerçekleşmeden unutulu-
yor. Ocakların taşınmaması için bir
neden yok aslında. Bu durum tamamen
ekonomik konulardan kaynaklanıyor.

Çevre mevzuatına göre çok
ciddi cezalar var. Yetkililer
görevini yapmıyor. Çevre
Bakanlığı ile Büyükşehir
müşterek olarak hareket
ederse bu konu çözülebilir.
İnsanlarımız vurdumduymaz
oldukları için yalnızca kar-
nından konuşuyorlar.
Tepkinin daha organize ve
ciddi olması gerekir. Benim
dönemimde protokol imza-
lamıştık. Ciddi anlamda sağ-
lığa zararlı bir durum var
ortada. Bizim insanımız ne

yazık ki sağlık konusunda aktif değil.
Demokratik tepki yeterince ortaya koyu-
lamıyor.” dedi.

“Söz veriyorlar ama yapmıyorlar”

Asırlık çınarlar yok oluyor
Mıcır ocaklarının bölgede neden olduğu

hava kirliliğinden insanlar dışında gözle görü-
lür olarak en çok etkilenen canlıların arasında
yüzlerce yıllık çınar ağaçları bulunuyor. Çınar
ağaçlarının gölgesinde bir mesire bölgesi ola-
rak bilinen Pınarbaşı’nın bu ulu çınarları içten
içe çürüyor. Semt sakinleri çınarlara da sahip
çıkılmasını istiyor. Dışarıdan bakıldığında fazla-
sıyla heybetli ve haşmetli duran ağaçların,
uygun açıdan bakıldığındaysa içinin boş oldu-
ğu gözüküyor. Çocukların bu ağaçların içini

oyun alanı yapmaları da tehlikeye davetiye
çıkarıyor. Pınarbaşı’nın mezarlığa giden ve tüm
cenazelerin götürüldüğü yolunda yakın tarihte
çınarlardan bir tanesinin büyük bir dalı kop-
muş. Yine düğün salonlarının bulunduğu
Değirmenaltı mevkiinde de durum aynı. Yaz
mevsimi boyunca hemen her gece binlerce
kişiyi ağırlayan bu alanda tarihin canlı tanığı
ağaçlar için bir koruma programı uygulanmaz-
sa hem bir tarih yitirilecek hem de can ve mal
kayıplarına da davetiye çıkarılmış olacak.
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Eskiden İzmir fuarı iple çekilirdi.
“Ege'nin İncisi” olan İzmir, fuarlar
şehri diye anılırdı. Küçük bir panayır

halindeyken şu an uluslararası bir nitelik
kazanan İzmir Fuarı her ne kadar enternas-
yonal kimliğe bürünse de eski tadı hala
damaklarda... İzmir Fuarı'nı anlata anlata
bitiremeyiz belki ama o yıllara birebir tanık-
lık etmiş ve yaşamış olan İzmirli Gazeteci-
Yazar Tayfur Göçmenoğlu'na İzmir
Fuarı'nın mazisini sorduk.

Kimler gelip geçmedi ki İzmir
Fuar'ından... Ziyaretçiler birbirleriyle yarı-
şarak, Manolya'da Zeki Müren'i, Göl
Gazinosu'nda Muazzez Abacı'yı, Ekici'de
Bülent Ersoy'u, Lunapark Gazinosunda
Emel Sayın'ı ve daha kimleri izleyip dinle-
yeceklerini seçerlerdi.

İşte Tayfur Göçmenoğlu'yla yapmış
olduğumuz keyifli röportajımız ve İzmir
Enternasyonal Fuarı'nın dünü, bugünü ve
yarını...

� İzmirli bir gazeteci olarak birçok fuara
şahitlik etmişsinizdir. Bize biraz geçmişteki
fuarların öneminden, o zamanlar İzmir'e
maddi manevi ne gibi kazançlar sağladı-
ğından bahsedebilir misiniz?

Ben gazeteci olarak İzmir Fuarı’nı
1961 yılından itibaren takip ediyo-
rum.Ondan önce de ziyaretçi olarak
fuarın işlevini gözlemleme imkanı
buldum. Ancak gazeteci kimliğimle
fuarı o yıllardan sonra eleştirecek
olursam İzmir Fuarı, İzmir’in ekono-
mik yapısına çok önemli katkı sağlaya-
cak konseptte hazırlanmıştı ve dünyanın
sayılı fuarlarından biri olarak çok ünlenmiş-
ti. 1 Eylül’den itibaren de her yıl 50-60
ülkenin açtığı pavyonlarda fuarcılık yapıl-
maya başlandı. Bunun yanı sıra İzmir
Fuarı’nda sosyal kültürel bir yön de vardı,
bu nedir? Diye soracak olursanız 20 tane
gazino vardı. 20 tane gazino diyoruz ama
hafife alınacak eğlence mekanları değildi.
Bunu çok rahat söylüyorum 20 bin kişi o
gazinolara gidip eğlenirdi, her fuar döne-
minde 2 -3 tiyatro burada oyunlarını sergi-
lerdi.

İZMİR BAKIMSIZ
AMA SEVİMLİ

� Küçük bir panayır olarak yola çıkan
İzmir Enternasyonal Fuarı nasıl oldu da şu
an uluslararası bir nitelik kazandı?

Her şeyden önce İzmir’in bir liman
kenti olması çok önemli oldu bu konuda.
O zamanlar en çok ihracat yapılan limanlar
arasında bir İzmir bir de Mersin vardı.
Şimdi bu fuarın genel konsepti ithalat üze-
rine yani dış ülkelerden ithalat yapılacak ki
bu fuar canlılık kazansın bu birinci kural.
İkinci olarak İzmir’in coğrafyası çok önemli

bir katkı sağladı. Son olarak da İzmir’in
kendine has bir çekiciliği var buna şeytan
tüyü de var diyebiliriz. İzmir belki diğer
kentlerden daha bakımsızdır ama yine de
sevimliliğini hiç yitirmedi

� 1 Eylül 1936'da fuar açılışında konuşan
dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Behçet Uz : "Fuar’a nokta kadar emek verene,
hizmet getirene, sonsuz minnet duyarım. O
kişi saygının en büyüğüne layıktır. Ben şuna
inanıyorum ki T.C. ayakta kaldıkça İzmir
Fuar’ı her geçen yıl daha da gelişip Atatürk
ideallerini ebediyete kadar taşıyacaktır."
Sözünü söylemiştir. Bu sözden yola
çıkarak sizce İzmir Fuarı bu
idellar doğrultusunda mı
ilerliyor?

Şimdi Behçet
Uz'dan sonraki
bütün belediye
başkanları ve
yerel yönetimler
fuarın bu önemi-
ni

Behcet Uz'un bir vasiyeti gibi önemseyip
korudular ta ki Yüksel Çakmur dönemine
kadar. Yüksel Çakmur dönemi bir millattır
fuar için. Fakat Yüksel Çakmur'u da zorla-
yan etkenler vardı. Fuar her yeni yönetimce
biraz daha büyütülerek, genişletilerek daha
zengin hale getirildi. Sonra uluslararası
fuarlar birliği sürenin uzunluğu dolayısıyla
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne baskı yap-
maya başladı. 1 aylık fuarın çok olduğunu
dile getirip baskı yoluna gidildi. Yüksel
Çakmur döneminde bu baskı gözetilerek
yeni bir fuar projesi hazırlandı. O zaman
İZFAŞ diye yeni bir yapılanmaya gidildi.

� Biraz maziye gidecek olursak, sanırım
eskiden şöhret yolu İzmir Fuarı'ndan geçerdi
hatta sanatçıya sanatçı ilk defa bu fuarda
denilirdi. Sizce hala aynı özelliğini taşıyor
mu?

Eskiden 20'ye yakın gazino vardı. Ve
her gün 20 bine yakın müşterisi olurdu.
Şöhret yolu ilk önce İzmir Fuarı'ndan
geçerdi. Çünkü 5 bin 6 bin kişilik Lunapark

diye bir gazino vardı. Şimdi böyle bir
ortamda seyircisi ful olan bir mekanda sah-
neye çıkmak elbette büyük bir referans
sayılırdı. Ve birbirinden değerli sanatçıları
ağırladı İzmir Fuarı. En başta Zeki Müren,
Ajda Pekkan, Emel Sayın, Bülent Ersoy,
İbrahim Tatlıses, Barış Manço, Cem
Karaca özellikle Bülent Ersoy en fırtınalı
dönemde İzmir Fuarı'nda sahneye çıktı. Ve
o sıralar cinsel kimliğiyle de oldukça gün-
demdeydi ama ona rağmen İzmir Fuarı'nda
ünlendi.

FUARLAR HEP
KAZANDIRDI

� İzmir Fuarı sadece eğlencenin kalbi
değil aynı zamanda ekonominin de kalbi sayı-
lırdı. Günümüz şartlarıyla kıyaslarsak eğer
hala aynı poziyonda mı?

İhtisas fuarcılığını devreye sokmaları
sebebiyle şu anki şartlarda aynı. O zamanın
nüfusuyla bu zamanın nüfusu arasında dağ-
lar kadar fark var. Ayyakabı boyacısından

tutun taksi şoförüne, otel çalışanı-
na, lokantacısına ve elbise temizle-
yicisine kadar bir çok kişi bu istih-

damdan olumlu bir şekilde fayda-
landı. Şimdi de buna benzer bir

durum var tabi. Fuarda stant açan
katılımcılar belediyeye belirli bir kira

bedeli ödüyorlar. Bu da İzmir Fuarı'na bir
can veriyor. İzmir fuarlardan ve İzmir
Fuarı'ndan hep kazanmıştır ve kazanmaya
da devam edecektir.

� Türkiye'nin ilk fuarı olan İzmir
Enternasyonal Fuarı'nı diğer fuarlardan ayı-
ran en önemli özelliği nedir?

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın bir ben-
zeri Samsun’da var. İzmir Fuarı’ndan sonra
aynı yapıda fuar Samsun’da açılırdı. Orada
da kültürpark, hayvanat bahçesi ve eğlence
merkezleri var. İzmir’e ulaşım daha kolay.
Hem Avrupa ülkelerinden hem Anadolu
şehirlerinden hem de İstanbul, Ankara,
Adana, Bursa gibi büyük merkezlerden ula-
şım çok kolay. Bütün bu coğrafi konumu,
iklimi, şeytan çekici güzelliği, İzmir Fuarı’nı
diğer fuarlardan haklı olarak ön plana
çıkarmıştır.

� Ülkemizin ilk ve tek uluslararası fuarı
olan İzmir Enternasyonal Fuarı neden başka
bir şehirde değil de İzmir'de kurulmuştur?

Ben büyük bir ihtimalle bunu
Atatürk’ün Behçet Uz’a duyduğu güvene
bağlıyorum. 1922’de İzmir kurtulduktan bir
hafta 10 gün sonra İzmir yangını çıktı. O
yangın alanı şimdi fuarın bulunduğu yer.
Basmane’de Ermeni Mahallesi vardı.
Oradan başlayarak Gündoğdu’ya kadar
olan büyük bir bölüm kül olmuştu. Atatürk
İzmir’e gelişinde Behçet Uz’a burayı can-
landırmak için talimat veriyor. Çok büyük
boş bir alan bulunuyor. 360, 380 dönüm
kadar bir yerdir İzmir Fuarı çok geniş.
Bugün böyle bir fuar kurmaya çalışsanız
böyle bir arazi bulamazsınız. Bir de kentin
tam ortasında.
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İZFAŞ Genel Müdürü
Mehmet Şakir Örs, Ben
HABER’e özel açıklamalar-

da bulundu. Örs yeni fuar ala-
nındaki trafik düzenleme sıkın-
tılarının çözümüne ilişkin,
“Büyükşehir Belediyemiz yerel
yönetimler canla başla çalışı-
yor. Büyükşehir Belediyemize
bağlı birimler ve Başkanımız
Aziz Kocaoğlu, yeni fuar ala-
nındaki trafik sıkıntılarını çöz-
mek için sürekli merkezi yöne-
timlerle dirsek teması halinde.
Zannediyorum 2015'te hizmete
girecek yeni fuar alanının
eksiklikleri bu süre zarfında
İzmir'deki kanaat önderleri ve
İzmir iş dünyasının destekleri
ile giderilecektir” dedi.

Yeni Fuar alanı
tüm İzmirlilerin

Yeni fuar alanı inşaatının
büyük bir hızla devam ettiğini
belirten Genel Müdür Örs,
''Başta Büyükşehir
Belediyemiz, Belediye
Başkanımız olmak üzere tüm
birimlerle gerçekten bu işi
yerel yönetimlerimiz çok güçlü

bir şekilde götürüyor. Tabi bu
yapılan eser aslında İzmir'in
ortak eseri, ortak değeri.
Dolayısıyla ben gerek kamu,
gerek yerel yönetimler, kanaat
önderleri ile hep birlikte el bir-
liği ile bu zorlukların aşılacağı-
nı düşünüyorum.

Hazırlıklar gerçekten hızlı
gidiyor, inşaat da gayet hızlı
gidiyor. 2015 yılında İzmir'in
yeni fuar alanına kavuşacağını
düşünüyorum.

Eksiklikler de bu süre için-
de mutlaka giderilecektir. Bu
konuda doğrusu sıkıntı görmü-
yorum” dedi.

Lunapark'ı
denetliyoruz

Fuar alanında hizmet veren
lunaparkta herhangi bir güven-
lik zafiyeti olup olmadığına
ilişkin ise Örs, ''Lunapark,
Büyükşehir Belediyesi’nin
zabıta ekiplerinin denetiminde
ama mekanda İZFAŞ olarak
biz de organizasyonlar gerçek-
leştirdiğimiz için doğal olarak
ilgileniyoruz. Biz bu dönemde
en azından Kültürpark'ın daha

iyi hizmet verme-
si ve bahsedilen
risklere karşı
denetlenmesi
konusunda gereken çabayı gös-
tereceğiz'' diye konuştu.

İEF bir süre daha eski
alanda devam eder

İZFAŞ Genel Müdürü Örs,
''Fuarlardaki değişim, dönüşüm
zamanla oluyor. Eski alışkan-
lıkları bir anda yıkıp geçmek
İzmirliyi rahatsız edebilir.
İEF’de farklı, yeni fuar alanın-
da yapacağımız fuarlar farklı
olacak. Yeni fuar alanında
daha çok ihtisas fuarları, sektö-
rel fuarlar, ekonomi fuarları
yapılacak.

İEF'nin zaten belli bir süre
mevcut alanda devam edeceği-
ni düşünüyoruz. Yeni alan açıl-
sa bile İEF bir süre daha bu
mevcut Kültürpark’ta devam
edecek. Tabi bir şeyi hemen
değiştirmek mümkün değil
bunun bir zaman alması gere-
kiyor.

Gençleri fuara çekmek,
gençlere fuarları sevdirmek

gibi çaba ve gayretler içindeyiz.
Dolayısı ile İzmirliler ne kadar
fuarı sahiplenirse ne kadar
fuara hep birlikte sahip çıkar-
sa, onun değişimi, dönüşümü,
gelişimi de o ölçüde daha hızlı
ve iyi olacaktır'' diye konuştu.

Güvenlik
önlemlerimizi aldık

Fuarın sorunsuz bir şekilde
sürdürülmesi İzmirlilerin fua-
rın tadına güvenli bir şekilde
varması için gerekli güvenlik
çalışmalarını yaptıklarını belir-
ten Örs, ''Güvenlik konusunda
her yıl olduğu gibi Vali
Yardımcımızın başkanlığında
çalışma grubu oluşturarak
emniyet birimleri ve zabıta
birimleri ile gereken bağlantı-
ları kurduk.

Mutlaka her birim, her
kamu otoritesi üzerine düşen
görevi yapacak ve İzmirlilere
problemsiz sıkıntısız bir fuar
yaşatacağız'' dedi.

ŞÖHRETİN YOLU
İzmir’den geçerdi
İzmir Fuarı için şimdilerde söylenen tek söz "Ah o eski fuarlar" ya da "Hey gidi
İzmir Fuarı hey" İşte Muazzez Abacı'dan Bülent Ersoy'a, Ajda Pekkan'dan Emel
Sayın'a kadar İzmir Fuarı'nın unutulmazları ve tarihi geçmişi...

İzmirli Gazeteci-Yazar Tayfur
Göçmenoğlu'yla yaptığımız keyifli sohbe-
tin en ilgi çekici detayı ise, Sanat Güneşi
Zeki Müren ile ilgili anlattığı anı.
Göçmenoğlu Zeki Müren'i o yıllarda İzmir
Fuarı'nda makyajsız, korsesiz görmüş. Ve
ilk defa Zeki Müren'in ‘’Artık ben yaşlan-
dım’’ sözlerini duymuş. Göçmenoğlu’nun
anısı şöyle:

Zeki Müren son yıllarında Göl
Gazinosu’nda sahneye çıkıyordu. Ben
orada ilk defa Zeki Müren’i korsesiz gör-
düm. Korsesiz ve makyajsızdı. Ve ilk defa
Zeki Müren’in ‘’Artık ben yaşlandım’’ dedi-
ğini duydum. Yani o benim için müthiş
etkileyici bir andı. Böyle çarşafsız bir yer
yatağında bağdaş kurmuştu. Göbeği çık-
mış, düşünün her yeri sarkıyor. Ama sah-
neye çıkınca korselerle makyajlarla falan
tığ gibi oluyordu. O gün sabaha kadar
konuştuk. Hep artık yaşlandığından söz
etmişti. Ama çok büyük sanatçıdır, Zeki
Müren. Onu unutamıyorum. O itiraflarını…
Zaten ondan sonra Zeki Müren’i bir daha
göremedim. Onun buradaki cenazesine
katılmak nasip oldu.

Zeki Müren’i ilk defa
makyajsız gördüm

İZFAŞ Genel
Müdürü Mehmet

Şakir Örs, yeni fuar
alanındaki trafik ve

bir takım sorunla-
rın İzmir'in

İzmirlinin, kanaat
önderlerinin ve iş

dünyasının da
desteği ile

daha çabuk
çözüleceğine

inandığını
söyledi.

GÖKDENİZ ENGİN

gokdeniz.engin@kanalben.com

Örs, iş dünyasını göreve davet etti

SELCAN BİLEN

Mehmet
Şakir
Örs

Tayfur
Göçmenoğlu

Selcan
Bilen
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26 Ağustos 1922 tarihinde 1
yıllık müthiş hazırlık sonra-
sında Türk orduları günün ilk

ışıklarıyla Yunan mevzilerine sal-
dırır. 4 günlük süreçte cephede
kesin bir zafer kazanılır ve bugün
de olduğu gibi 30 Ağustos hem
Türkiye’de hem de KKTC’de
Zafer Bayramı olarak kutlanır.
Peki, bu süreçte yaşanan kırılma
anları nelerdir? Klasik savaş tari-
hinin yanı sıra cephe dışında
neler yaşanmıştır? Bu soruların
yanıtlarını keyifli bir tarih sohbe-
tinde Dokuz Eylül Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Yrd. Doç.
Emin Elmacı verdi.

� 30 Ağustos için hep milletin
şahlanışı deriz ama içeride de ciddi
düşmanlar var. Bu süreç nasıl işle-
di?

Sürecin biraz başına baktığı-
mız zaman Sakarya Savaşı
1699’daki geri çekilişten itibaren
son savunma savaşıdır. 2.
Abdülhamit zamanında kazanı-
lan ama masada kaybedilen bir
Türk-Yunan Savaşı var.
Dolayısıyla böyle bir saldırıya
geçme safhasında Meclis’te
İstanbul’dan gelen mebuslar ve
hilafet yanlıları var.
Başkumandanlık yetkisi istendi-
ğinde oy vermeyenler ve hatta
sırf Atatürk’ü zor durumda
bırakmak amacıyla oy verenler
var. Meclis’in Kayseri’ye taşınma-
sının dahi istendiği engellerle
dolu bir atmosferden bahsediyo-
ruz. Kaldı ki her ne kadar
Atatürk başkumandanlık görevini
ki bu aynı zamanda Meclis’in
tüm yetkilerini kullanabilmesi
anlamına geliyor, 3 aylığına istese
de Meclis’te diktatörlük tartışma-
larının çıktığını da bilmek gereki-
yor. Muhalif bazı milletvekil-
lerinin Sakarya Savaşı
kazanıldıktan sonra,
“Yine başardı” diye-
rek Mustafa Kemal’e
kin güden ifadeleri
olduğunu da hatırat-
larda görüyoruz.

Damat Ferit ile
Atatürk’ün
zihniyet farkı

� Neden bu kadar muhalefet
var?

Birçok etken var ama bir kere
padişah ve İstanbul medyası tara-
fından asi olarak görülüyor.
Çünkü padişaha karşı ayaklandı
olarak görülüyor. Amasya
Genelgesi’nde “Milletin bağım-
sızlığı tehlikededir. Bunu ancak
ulusun azmi ve kararı kurtara-

cak” deniliyor.
Bu doğrudan
saltanata aykı-
rı bir söylem.
Bunu fark

eden İstanbul,
panik haline

geçiyor ve taraflar
seçiliyor. İstanbul’un

işgali sonrası Ankara’nın
ülkeyi kurtarmayı çalıştığı anlaşı-
lıyor ve birer ikişer geçişler başlı-
yor. Hatta bazıları İnönü’nün
Ankara’ya geç gidişini eleştirir
ama bu taktikseldir. Çünkü
İnönü o dönem İstanbul’da
bütün askeri yazışmaları görebi-
lecek bir konumda. Damat
Ferit’in sadrazam olarak bir
paşaya söylediği çok bilinmeyen
bir sözü vardır, “Ya aceze ya
ölüm” der. Yani ya aciz olarak
İngilizlerin yanında varlıklarını
sürdüreceklerdir ya da ölecekler-
dir. Buna karşılık 1 ay sonra
Sivas’ta Atatürk, “Ya istiklal ya
ölüm” diyecektir. İşte zihniyet
farkı budur.

Rumlar Türk ordusuna
sığınıyor

� Türk ordusu ile Yunan ordu-
sunun farkları nelerdir bu savaşta?

Bir kere Yunan ordusu, Türk
taarruzu sonrasında panik halin-
de geri çekilirken geride bıraktığı
her şeyi yakıyor. Bakın
Manisa’da bulunan 15 bin evden
10 bini yakılıyor. Hem de dipçik-
lerle, süngülerle insanlar evlerine
sokulduktan sonra yakılıyor.
Aydın’da da böyle durumlar mey-
dana geliyor. İzmir’e gelindiğinde
Yunan askerleri gemilere binip
kaçıyor ama bir de yerli Rumlar
var. Onlar ise Türk halkından
kaçıyor. Çünkü işgal sırasındaki
mezalimden dolayı halkta bir kin
var. Tabii sonunda Türk ordusu-
na sığınıyorlar. Hatta bir kısmı
Denizli tarafına gönderilir.
Dönemin Fransız belgelerinde,
“Türk ordusu çok düzenli” ibare-
si geçiyor.

� Modernliğiyle dikkat çeken
Abdülmecit Efendi ne oluyor da

savaş sonrası halifeliği sırasında
padişahlığa öykünüyor?

Bir kere dediğiniz gibi
Abdülmecit Efendi, modern, dil
bilen, kızlarının başı açık olan, nü
resimler yapan bir ressam. Ancak
saltanatla hilafet zaman içinde
birbirine karışmış ve iç içe karış-
mış. Yıllar içinde neyin saltanat
teamülü, neyin hilafet teamülü
olduğuna dair bir ayrım kalma-
mış. Yine de böyle bir davranış
farkında olmadan yapılan bir
davranış değil. Cuma selamlığı-
nın saltanat adetleriyle gerçekleş-
mesi ve Meclis’ten tahsisat istek-
leri sonrası Ankara’da rahatsızlık
başlıyor haliyle.

� İzmir, Kurtuluş Savaşı’na
dair kitapların ilk sayfalarıyla son
sayfalarında geçer. Peki ara sayfa-
larda İzmir’in yeri nedir?

İzmir’in işgali sırasında tutuk-
lanabilecek vatansever kişilerin
hepsinin ismi listelenmiştir.
Bunların önemli bir kısmı daha
sonra tekrar dönmek üzere şehir-
den ayrılırlar. Ayrılmayanlardan
bir tanesi Hasan Tahsin’dir ve
Maşatlık’ta işgalden bir gün
önce direnişe dair toplantı-
ya katılır. İlginçtir, Hasan
Tahsin kız kardeşini
Hollandalı bir levanten aile
olan Van Der Zee ailesine
emanet eder. “Kız karde-
şim bana bir şey olursa size
emanettir. İstanbul’a götü-
rün” diyor ki bu istek yerine
de getiriliyor. Bir de
örneğin İkiçeşmelik’te
işgal döneminde
Türkler ve Rumlar
birlikte tavla oyna-
mayı sürdürür. Böyle
de bir bilinçsizlik
var ortada. Her ne
kadar bilinçli bir
kesim olsa da
böyle bir gerçeği
de görmek lazım.
Bir de Sevr
Antlaşması’nın
faaliyete geçtiği
tek şehir
İzmir’dir.
Yunanlar 2

mahkeme kurarak burada yargı
hâkimiyetini kurmuştur. Zaten
yargı hâkimiyetin varsa sen o top-
rakta egemensindir.

“Rumlardansa Türkleri
tercih ederiz”

� Yahudilerin tutumu ne
olmuştur savaş boyunca?

Genel tablo olarak baktığı-
mızda Kurtuluş Savaşı’nda en
azından hiçbir şeye karışmadıkla-
rını hatta birçoğunun bizi destek-
lediğini biliyoruz. Hatta
“Osmanlı’da Yahudiler” isimli
kitapta da bu durum anlatılmış-

tır. Bir örnek vermek
gerekirse Yunan Kralı

Ağustos ayında
İzmir’e geldiğinde
İzmir Yahudi
Cemaati Başkanı’nı
yanına çağırıp des-
tek istiyor.

Karşılığında, “Rumlardansa
Türkleri tercih ederiz” yanıtını
alıyor.

Abdülmecit Efendi, İzmir Rumları, Yahudiler, Atatürk’e muhalif yapılar ve diğerle-
ri… Kurtuluşa giden süreçte bilinmeyen ne varsa bu röportajda bulacaksınız.

ZAFERIN
bilinmeyenleri

AHMET YAZICIOĞLU

ahmet.yazicioglu@outlook.com

Medya denilen
şey de nedir ki?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan yerden göğe haklıdır.
Havuz medyası varakparelerinin

tirajları yerlerde sürünmektedir.
Televizyonları deseniz, zaten hiç
denecek kadar az izlenmektedir.

Zaten gerçek kimliği bilinmeyen
Twitter fenomeni Fuat Avni, AKP’nin
en yüksek tirajlı gazetesi olmak ve
Hürriyet kadar satmakla övünen bir
gazetenin 400 bin değil, 118 bin sat-
tığını iddia ederek medya dünyasını
fena karıştırmıştır. İktidarı destekleyen
diğer gazetelerin toplamda “Sözcü”nün
yarısı kadar bile satamamaları ise
komik olduğu kadar hazindir.

Havuz medyasının İzmir’de bir de
temsilcisi vardır. Artık inandırıcılığın-
dan ve Ege’deki ağırlığından söz ede-
bilir misiniz? Yazık…

Havuz medyasının içler acısı halini
görmemek için hem kör,
hem de sağır olmak
lazımdır. Gazete tirajları
konusunda sürekli
yalan söyleyerek ken-
disini yanıltmaya
çalışan danışmanlarını
fena halde haşladığı
konuşulan Erdoğan’ın,
satışları her geçen gün biraz daha
düşen iktidar gazetelerinin yöneticileri-
ni gözden çıkardığı iddiaları da
yaygındır.

Gazetecilik; olaylara at gözlüğüyle
bakmakla, tek yanlı ve kasıtlı haber
yayınlamakla, sipariş birtakım ucuz
yazılar yazmakla, sürekli yağcılık ve
yalakalık yapmakla olmuyor. Göz
boyamaya çalışmakla ve “Çamur at izi
kalsın”la bir yere varılamıyor.

Sözcü, Taraf gibi birkaç gazete
dışında zaten doğruları yazabilen ve
inanılır yayın yapan gazete
kalmamıştır. Türkiye’nin köklü ve en
büyük gazetesi geçinen bir kuruluşun
başındaki genel yayın müdürünün,
Cumhurbaşkanlığı seçimine bir gün
kala çekip gitmek zorunda kalması son
derece hazin bir olaydır. Ya Türki-
ye’nin en çok okunan ve sevilen
yazarının yazısının kullanılmamasına
ne denir? Dikkat edin Yılmaz Özdil
İzmirlidir. Ucuz ayak oyunlarına pabuç
bırakmamış, liboşluk, fırıldaklık, dan-
sözlük yapmamıştır.

Talimatla kulvar değiştiren bu
gazetenin tirajının da düşmesi kaçınıl-
mazdır. Göreceksiniz ilkeli bütün
yazarlarını kaybedecektir. Önce Emin
Çölaşan, ardından Bekir Coşkun,
sonra televizyondan Uğur Dündar ve
şimdi de Yılmaz Özdil… Gözler
Ertuğrul Özkök’tedir.

İçinde fırtınalar esen o gazetenin,
artık uyduruk-kıytırık magazin haberleri
ve köşe yazılarıyla vaziyeti idare etme-
ye çalışması ise hem komik, hem de
acınacak bir haldir.

Televizyon haberleri deseniz peri-
şan haldedir. Türkiye’de pek çok
medya kuruluşu, çalışanlarıyla birlikte
tek şahsa endekslenmiştir. Kimse
ahkam kesmesin, gazeteler ve gazete-
ciler şablonlaştırılmışlardır. Karşı ko-
yanların ise kafaları uçurulmaktadır.

Hukuk, adalet, üniversiteler, iş
adamları, polis, asker, hatta siyasi par-
tiler gibi medya da sizlere ömürdür.

KILÇIK

Ok olmasa

yay ne işe

yarar?

Atatürk’ün
kapısında
yatan Rum

Yrd. Doç. Dr. Emin Elmacı, sohbe-
timiz sırasında kurtuluşa giden yolda
bir de birçoğumuzu şaşırtacak bir
hikâyeden bahsediyor. Hikâye
Atatürk’ün kapısında yatan bir Rum
gence ait. “Mustafa Kemal Ankara’dan
Konya’ya çok sık gelip gider. Konya’da
kaldığı evin kapısında her defasında
bekleyen 14-15 yaşlarında bir Rum

vardır ve Atatürk’e hayrandır. Annesiz
ve babasız bu genç hem Mustafa
Kemal’in kapısının önünde yatar hem
de kimsenin izinsiz eve girişine izin
vermez. Mübadele gerçekleşeceği
dönem, Mustafa Kemal, ‘Bu çocuğu
göndermeyin, biriniz evlat edinsin.
Eğer ben evlat edinirsem yanlış anla-
şılma olabilir” der.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

��  VI.,Mehmet,Vahdettin
neden,tarihteki,örneklerde,olduğu
gibi,bir,mücadeleye,girmiyor,da
İstanbul’a,saplanıp,kalıyor?

Mustafa;Kemal;Kurtuluş
Savaşı’nın;belli;bir;aşamasında
hanedan;üyelerini;Ankara’ya,
milli;mücadeleye;davet;ediyor.
Nutuk’ta;da;yer;almasına;rağ-
men;genellikle;atlanır;bu;kısım.
Bu;davet;üzerine;Ankara’ya,
daha;sonra;son;halife;olacak
olan;2.;Abdülmecit;gitmek;ister.
Durum;anlaşılınca;Vahdettin,;2.
Abdülmecit’i;sarayda;göz;hapsi-
ne;aldırır.;Bunu;2.
Abdülmecit’in;Vahdettin’e;yaz-
dığı;mektupta;anlıyoruz.
Mektupta,;“Sen;koskoca
Osmanlı;Halifesisin,;takıldın
gidiyorsun;Damat;Ferit;gibile-
rin;peşine”;der.;Hatta
Dolmabahçe’nin;etrafı;kaçma-
ması;için;çitle;bile;örülür.;2.
Abdülmecit’in;oğlu;İnebolu’ya
kadar;gider;ancak;Vahdettin
tarafından;Mustafa;Kemal’e,
“İstanbul;dersaadettir,;ben
buradan;gidersem;imparatorluk
biter”;mesajı;verilir.;Oysa
Vahdettin;Ankara’ya;gitseydi
muhtemelen;kahraman;olurdu.

��  İngiltere,gibi,mi,olurduk?
Eğer;padişah;bu;hükmü

verip;kendisi;yetkilerini;azalt-
saydı;buna;benzer;bir;durum
olurdu.;1908’den;1912’ye;kadar
Meclis’e;bakarsak;zaten;İttihat
ve;Terakki;ile;padişah;ilişkisin-
de;bu;sistemin;oturmuş;olduğu
görülür.;Vahdettin;de;1923’te
yazdığı;bildirisinde
Meşrutiyet’in;yasalarından
ayrılmadığını;ve;yetkilerinin
olmadığını;belirtir.;Ancak;tara-
fını;da;ülkeden;değil;padişahlı-
ğının;devamından;yana;seçtiği
de;gerçektir.;Zaten;“Son;padi-
şah;ben;olmayayım;inşallah”
sözü;vardır;ki;bu;da;zayıf
karakterini;gösterir.;O;bildiride
kullandığı;“hükümetlere;çok
müsamahalı;davrandım,;o
kadar;ki;onlardan;biri
M.Kemal’i;Anadolu’ya;gönder-
di”cümlesi;de;Samsun’a;gidişte-
ki;gerçekleri;göstermektedir.

��  Milli,mücadelenin,maddi
sıkıntıları,nasıl,aşılıyor?

Batı;karşıtı;Rusya’dan;gelen
bariz;yardım;var.;Sakarya
Savaşı;sonrasında;Fransızlar
Anadolu’yu;terk;edince;onların
bıraktığı;silahlar;bize;kalıyor.
Kafkaslar’da;Kazım;Karabekir
denetimindeki;orduya;ait;silah
ve;mühimmat;batıya;taşınıyor.
Ayrıca;İtalyanlarla;da;anlaşılı-
yor.;Mühimmatların;çapları
bile;küçük;atölyelerde;değiştiri-
liyor.;Sakarya;Savaşı;sonrası
çok;fazla;uçağımız;yoktur.
Balmumuyla;sertleştirilip;kolay-
la;yapıştırılan;bez;kanatları;var-
dır;bu;uçakların.;Pilotlar;her
havalanmalarında;geri;dönme-
me;bilinciyle;uçarlar.

Vahdettin
kahraman
olabilirdi!
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Yrd.Doç. Emin
Elmacı
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KOÇ: Aşk acısı
çeken koçlar daha
makul ve mantıklı
davranarak yenile-
nebilir. Yeni iş tek-

lifleri, seyahatler gündemde.
Evli koçlar çocuk yapmak için
aile baskısı yaşayabilir.

BOĞA:
Hayalperest kişi-
lerle tanışıp,
kolayca etki altına
girmeye hazırsınız.
Harcamalarınızı

gözden geçiriniz. Eşinizin aile-
siyle ilgili gelişmeler gündemi-
nize oturabilir.
İKİZLER: İş yaşamınızda

gelişmeler olumlu.
Kriz yönetimi ve
karar alma, uygu-
lama konularında
daha güçlü olun.
Aşk hayatınızda

başa sarma ve yalnızlık duygu-
su hakim.
YENGEÇ: Yeni iş girişimleri,

planlama ve proje-
lendirme konuların-
da oldukça şanslısı-
nız. Yeni sezon yeni
iş tam size göre. Aşk
hayatınızla iş planla-

rından sonra ilgileniyorsunuz.
ASLAN: Yeni arkadaşlar tanı-
ma, ilişkiler geliştirme, yeni iş

bağlantıları için
gerekli güce sahip-
siniz. Yalnız aslan-
lar iş ortamında
yeni bir kişi ile şan-
sını denemeye

hazırlanıyor.
BAŞAK: Sanata ve sağlığınıza
daha da önem vermenin

zamanı. Sizi yenile-
yecek, destek moral
verecek olanakların
çoğu kapınızda.
Aşkta sürpriz geri
dönüşlere hazır

olun. Para akışı olumlu.
TERAZİ: Ekonomik rahatla-

ma ve iş yaşamında tazelen-
me, yeni projeler ve
popülaritenin artışı
söz konusu. Aşk
hayatınızda bir süre-
dir belirsiz akış daha
da netleşiyor. Yeni aşk gün-
demde.
AKREP: Sağlığınız ile ilgili

olumlu gelişmeler
var. Aşkı süzgeci-
nizden geçirirken
dikkatli olun.
Önyargıya pek
gerek yok. Ev

yenilemek için uygun bir
zaman. Yenilenmek size iyi
gelecek.

YAY: İş yaşamınız-
da olumlu etkiler
var. Özellikle iş
arayan yaylar şans-
lı. Kariyer yapmak
için olumlu etkiler

var. Aşk yaşamınız renkleni-
yor. Sadece sezgilerinize biraz
daha güvenin.

OĞLAK:
Kariyerinizdeki
yükseliş, para
kazanma konusun-
da istikrarlı yükse-
liş sizi daha çok

motive ediyor. Cinsel yaşamı-
nız oldukça pozitif etkiler
altında. Sağlıklı beslenin.

KOVA: Adeta yeni
bir yaşamın için-
deymişsiniz ve ne
yapacağınızı bilmi-
yor ruh hali hakim

olabilir. Endişelenmeyin her
işte bir hayır var. Para akışınız
daha olumlu. Aşka dikkat.

BALIK: Tüm bir
yıl boyunca bekle-
nen aşk geldi, çok
mutlusunuz.
Zamanla karakteri-
nizdeki zıt noktalar

gündeme gelince, içinize
atmak yerine konuşun. Para,
mülk yatırım konuları olumlu.

SEVGİ ALİS YILDIRIM

sevgi.yildirim@alisinbahcesi.com

TİMSAH: Mülk edin-
me planları yapmak
için uygun bir ay.
Yüklü meblağlar har-
camak için uygun

değil. Miras veya aile içi alacak
verecek konularında rahatlama
var. Aşk rutin.
RÜZGAR:
Ödemelerde genel bir
rahatlama var. Aşk
konusunda unutmak
yerine kabullenmeyi
seçin. Ayak ve el ağrı veya yara-

lanmalarına dikkat.
Ortak bulmak için
uygun bir ay değil.
GECE: Aile için yaptı-
ğınız özverinin karşılı-
ğını mükemmel bir

şekilde alıyorsunuz. Tatil planla-
rına devam edebilir,
sevdiklerinizle yeni
kurslara kayıt, yeni bil-
giler öğrenmek iyi olur.
TOHUM: Yaz aşkları
ruhsal gelişiminize pek
katkı sunmuyor, rahatlayın.
Özellikle kredi, borç, alacak ve

verecek konularında
kısmi bir rahatlama ve
yeni arkadaşlıklar
oldukça olumlu.
YILAN: Aşkın büyüsü
sizi her an sarabilir.

Eşinizle tatil planları aksadıysa
çok uygun bir zaman. Aile içi ile-
timde kayıplar karşısında destek

güç olmak sizi daha
değerli yapar.
ÖLÜM:
Kariyerinizdeki geliş-
meler devam ediyor.
Özellikle yurtdışı iş

teklifleri birçoğunuz
için geçerli. Aşktaki
kafa karışıklığınızı
gidermenin en doğru
yolu gözlemci olmaktır.
GEYİK: Aile bağlarınız
güçleniyor. Para ve kredi ödeme-
leri akışında büyük bir hızlanma
ve güçlenme var. Aşk hayatınız-

da hayal kırıklığına
hazırsanız kontrolü
kaybetmezsiniz.
TAVŞAN: Yeni iş bağ-
lantıları olumlu sonuç-
lanacak. İşsizlik proble-

mi çözülüyor. Aşka zaman ayırma-
ya karar vermeniz doğru
bir karar. Önce arkadaş
sonra sevgili olmak tam
size göre.
SU: Sağlık problemleri
ile kolayca başa çıkılı-
yor. Para akışında rahatlama,
kredi ve geri ödemelerde hızlan-
ma, müşteri artışı harika. Aşk
hayatında sürpriz gelişmelere

şaşırmayın.
KÖPEK: Aşkı ara-
mak yerine akışına
bırakmak için uygun
bir zaman. Kariyere

odaklanmak ve para akışı için
yeni fikirler, girişimler için şartlar
olgunlaşıyor. Sakin ve
sevecen olmak iyidir.
MAYMUN: Kısa aşk
ilişkileri size güç veri-
yor. Sabit ilişkiler geliş-
tirmenin zamanı geldi.
Para ve mülk konularında rahat
hareket edebileceğimiz, para

biriktirebileceğimiz bir
dönem.
YOL: Aile içi desteği-
niz her zamankinden
daha çok bekleniyor.
Maddi anlamda kısıt-

lamalar yaşıyor olma-
nız, belirli sorumluluk-
ları alamayacaksınız
anlamına gelmez. Aşk
enerjisi rutin.
KAMIŞ: Cinsel yaşam
ve para kazanma konularında
paralel ilerleyen güzel bir iyileş-
me dönemindesiniz. Bu ay sürp-
riz maaş zammı veya performans
ödülü alabilirsiniz.

JAGUAR: İş hayatı
açısından pozitif bir
dönem. Kazancınız
artıyor.
Ödemelerinizde ciddi
bir rahatlama var. Aşk

hayatınızda bitirme temaları ön
planda. Yeni aşk yerine eskiyi
temizleyin.
KARTAL: İş hayatı ve aile yaşa-

mı iç içe geçmesin
diye çabalarken suçlu-
luk duygusu hakim.
Aşk konusunda ısrarla
istemediğinizi iste-

mekten vazgeçin. Para ve terfi
konularında şans yüksek.
BAYKUŞ: Aşkın büyü-
sü bir süredir birçoğu-
nuzu sardı. Evliliği
düşünenleriniz için risk-
li bir karar. Partner
seçimi için erken. Para
ve yatırım konusunda aile des-

tekli ilerlemek müm-
kün.
TOPRAK: Öğrenmeyi
ve yapmayı planladığı-
nız bazı girişimler
aksayabilir. Özellikle

iş başvurusu yapanlarınız daha
profesyonel cv hazırlamalı.
Beslenme problemi,
kabızlığa dikkat.
FIRTINA: Yeni bir
yaşam kurma hayalleri-
niz, varsa yeni bir evlilik
iyi düşünün. Gerçekten
aşık mısınız yoksa mantık mı? Para
ve iş konularında çevrenizden, aile-
nizden destekle ilerleyiniz.

IŞIK: Aile içi iletişim
oldukça yapıcı ve
olumlu. Para ve iş
konularında geçici bir
sıkıntı olabilir.
Endişelenmeyin kolay-

ca yardım gelecek, çözülecek.

Maya Burcunuzun aylık yorumu:Alis’in Kehanetleri
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AREN: Enerjiyi en üst düzeyden alır.
Özellikle bir işe kalkışacağı zaman güçlü-
dür. Bilgilendirme, projelendirme konula-
rında iç dünyasında çok uğraş verdiği için
zamanla pratik zekası çok yükselir. Enerjiyi
dengeleyebildiği sürece mükemmel sonuç-
lar ortaya çıkarır. İş yaşamı renkli ve kural-
cıdır. Ayakları yere sağlam basar. Spiritüel
yetenekleri, başta zihin okuma olmak
üzere güçlüdür.
İSMİHAN: Oldukça kırılgan, tedirgin geçen
yılların ardından, ilişkilerde kendini daha
korumacı ve agresif hale getirebilir.
Ticaret becerisi gelişkin olduğu halde, aşırı
alınganlık ortaklık ilişkilerini olumlu etki-
lemeyebilir. İçine atmaktansa dışarıya ger-

ginlik ile değil sakin tavrını koruyarak ken-
dini ifade etmesi ona çok şey kazandırır.
CANDAN: Sanat yeteneğini mutlaka keş-
fetmelidir. Sanat aracılığıyla kendini ifade
etmekte başarılıdır. Sanat onun için adeta
terapidir. İyileşme aracıdır. Enerjisi yüksek,
insanları, doğayı kavrayıcı bir sıcaklığa
sahiptir. Çok güvenirlidir. Bu sebeple
gereksiz bir sürü sorumluluk alır. İçine
atmayı öğrenir ki bu psikolojisini her
zaman olumlu etkilemez.
ECENUR: Bir karar vermeye kalkışırken iç
sesiyle daha çok düşünür. Enerjisini denge-
li kullanmayı ister. Ayağı yere sağlam bas-
sın ve garantiler alsın ister. Yaşamdan
beklentisi kendini mutlu edebilecek her

şeyin çevresinde olması üzerine kuruludur.
Sanat yeteneğini mutlaka keşfetmelidir.
Sanat aracılığıyla kendini ifade etmekte
başarılıdır. Sanat onun için adeta terapidir.
İyileşme aracıdır.
KAZIM: Kariyer anlamında çok şanslıdır.
Özellikle kitap okumak, yeni şeyler
öğrenmek, entelektüel aktiviteler konu-
sunda duyarlıdır, beceriklidir. Bir ideoloji
veya değişik inanç sistemlerini anlama-
da çok yeteneklidir. Sanatı kariyere dö-
nüştürme konusunda başarılıdır. Ticareti
güçlüdür. Sadece ortak olacağı kişiler
bilgili, mantıklı ve her şeyi açıkça bilmek
isteyen bir karakterle karşı karşıya
olduklarını bilmeliler.

Beslenme karın doyurmak
değil; anne karnında
başlayan yaşamın sonuna

kadar devam eden metabolik
faaliyetlerin devamlılığı, sağlıklı ve
canlı kalabilmenin yegane şartı
olan bir olgudur. Pek çoğumuz
da yaşamımızın neredeyse sağlık
adı altındaki her faaliyetinin
başrol oyuncusu bu olguya
gereken kıymet ve özeni göster-
meyiz.

Beslenme şeklimizin ve
düzenimizin zaman zaman çok
daha dikkatle değerlendirilmesi
gereken özel dönemleri vardır.
İşte bu dönemlerden birisi de
sıcakların yoğun ve bunaltıcı bir
şekilde kendini gösterdiği,
sağlığımız üzerine olumsuz etki-
lerinin netleştiği yaz aylarıdır. Bu
aylarda beslenme stilimizde bazı
değişikliklere gitmeli, yerinde ve
zamanında doğru besin seçi-
minde bulunmalıyız. Eğer bu
aylarda doğru ve sağlık odaklı bir
beslenme programı uygula-
mazsak pek çok hastalıkla
karşılaşma olasılığımız var
demektir.

Özellikle yaşlılar, kronik
hastalıkları olanlar, işi gereği gün
boyu güneşin altında çalışmak
zorunda kalanlar ve çocuklar aşırı
yaz sıcaklarının tetikleyebileceği
hastalıklara karşı çok daha
dikkatli olmalı ve tedbir almalılar.
Yaz aylarında beslenmemizde

gerekli tedbirleri almazsak
bünyemizde meydana çıkan
değişiklikler ve metabolizma ile
alakalı sorunlar çok tehlikeli
sonuçlar doğurabilmekte.

SICAKLARIN
SAĞLIĞA OLUMSUZ
OLABİLECEK
ETKİLERİ

� Sıcak havanın etkisiyle ana
damarlarda genişleme, kan
dolaşımında hızlanma ve kalp
atımında artış gerçekleşir ve
çeşitli organ ve sistemlerin işleyi-
şinde aksaklıklar gözlemlenir.

� Solunum hızı yükselir,
yoğun terleme ile beraber elek-
trolit dengesi bozulur. Riskli
gruba giren kişilerde sıcak çarp-
ması, kalp ritim bozukluğu, inme,
hatta kalp krizi geçirme olasılığı
bile gerçekleşebilir.

� Ani tansiyon düşmesi veya
yükselmesi, bayılma veya solu-
num yetmezliği riski yoğun bir
artış gösterir.

� Vücutta artan ısı sebebi ile
bazı enzimlerin çalışma sistemleri
etkilenir ve bulantı, kusma, hatta
daire ile karşılaşılabilir.

� Sıvı kaybına bağlı elektrolit
denge bozukluğu, konsantrasyon
problemine ve çeşitli kazalara
sebebiyet verebilir.

� Diyabet hastalarında ani
şeker düşmesi (hipoglisemi) veya
ani şeker yükselmesi (hiperglise-

mi) görülebilir.
� Cilt üzerinde

hem akut hem kro-
nik hatta kansere
bile sebebiyet vere-
bilecek sorunlarla karşılaşılabilir.

� Aşırı terleme ile birlikte
nemli kalan bölgelerde cilt man-
tarlarında artış görülebilir.

� Migren ve epilepsi atakları
ortaya çıkabilir.

SİZE ÖZEL
BESLENME
ÖNERİLERİ

� Bugün itibariyle gün
içerisinde yeterli miktarda su ve
sıvı tüketin.

Vücudumuzda hayati öneme
sahip olan suyun alınması
gereken miktarı kişiye göre
değişmektedir. Vücudun alınan
her 1 kalori başına 1,5 ml sıvıya
gereksinimi vardır. Bu
da yetişkin
bireylerde orta-
lama 1,5-2,5
litredir.
Tüketilen
sıvının büyük
çoğunluğu-
nun su
olmasına
gayret edin.
Aşırı çay,
kahve,
gazlı içe-
cek tüket-
meyin.
Günde bir
şişe maden
suyu içmeyi
de ihmal
etmeyin.

� Ağustos
ayı boyunca
aşırı abartılı
besin tüketimin-
den uzak durun.

Tabağınıza

yeterli miktarda yiye-
cek koyarak tükete-
ceğiniz porsiyon mik-
tarını iyi ayarlamaya çalışıp
kalbin ve midemizin iş yükünü
azaltabiliriz. Hızlı yemek yeme-
meye de özen gös-
terip ana yemek-
lere başlamadan
15 dakika önce 1
bardak su içip, yaz aylarında bu
sıcaklara özel yemekte başlangıç
tercihimizi salatadan yana yap-
malıyız.

� Öğün atlamamaya dikkat
etmeliyiz. Günde 2-3 ana öğün
ve 2-3 ara öğün tüketmek çok
akıllıca olacaktır. Öğün atlama-
mak, hem kan şekerimizin

düzende kalmasına, hem de
bir sonraki öğünde

daha çok
besin
tüketme
eğilimi
göster-
meyip
gereğinden
fazla kalori
almamıza
engel ola-

caktır.
Ayrıca öğün
düzenimizin
yanı sıra
yavaş ve iyi
çiğnemeye
de özen
gösterirsek
hazımsızlık,
mide yan-
ması, reflü
gibi sorunlar-
la çarpıntının
da önüne

geçe-
biliriz.

�
Bu aylarda yağda kızart-
malar, kavurmalar, sıcak ve
kızarmış formda hamur işleri
kesinlikle önermiyorum.
Tercihlerimiz ısrarla soğuk
zeytinyağlılar, haşlama, ızgara et
ve ürünleri, sebzeler veya buğula-
malardan yana olmalı.

� Öğünlerde ve ara öğün-
lerde en olmazsa olmaz besinimiz
YOĞURT’tur. Yoğurdu her
öğüne ister yoğurt olarak,
istersek ayran, cacık, semizotlu
yoğurt, yoğurtlu meze olarak
mutlaka yerleştirmeliyiz. Bu ayın
gözde besinini aralarda ayran
olarak içebilirsiniz. Sıkılırsanız
yerine soğuk kefir içmek de yaz
aylarının en doğru beslenme seçi-
mi olacaktır.

� Meyve porsiyonlarınızı
artırın. Bu ay beş porsiyona
kadar meyve yemeye özen gös-
terin. Özellikle karpuz, kavun,
kiraz ve şeftali bu sezonun en
kıymetli meyveleridir. Tabi ki
şeker hastası değilsek

� Tatlı tercihimize dikkat
edeceğimiz önemli bir aydayız,
havalar çok sıcak. Dondurma,
yaza özel en doğru tatlı olmakla
beraber maksimum üç topla

sınırlamayı da
bilmemiz gerekir.

� Enerji içe-
riğinin yüksek olması sebe-

biyle kızartılmış/şerbetli tatlılar-
dan kaçınıp, sütlü veya meyveli
tatlılara yönelmek hem kan şe-
kerimizi daha rahat kontrol altın-
da tutmamıza hem de daha uzun
süre tok kalmamıza destek
sağlar. Bu aylarda en çok
önerdiğim tatlı, bol tarçınlı,
karanfilli, buz gibi bir komposto
veya limonatadır. Üşenmeden
evlerinizde doğal olarak şekersiz
veya esmer şekerle kendiniz ve
aileniz için hazırlayın.

� Alkole gelince…
Tüketmeyin demek olmaz ancak
kullandığınız alkolün cinsi ne ise
rutin tüketim düzeyinizi iki duble
veya iki kadehle sınırlayın.
Yanında meyve, tatlı, hatta
ekmek ve ekmek ürünleri olan
makarna, pilavlar veya patates
bulunmasa iyi olur. Bu ay insülin
hormonumuzu aniden yükseltip
glisemik hataya mahal ver-
memek lazım.

30.08.2014sağlık-astroloji

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

BUNALTAN SICAKLARA BESLENME DESTEĞİ



� Şu ana kadar kaç evlilik
kurtardınız?

Sayı olarak veremeyece-
ğim. Ama fazla.

� Siz de genç yaşta evlendi-
niz, bu kadar genç evlenmesey-
dim diyor musunuz?

Hayır demedim. 22 yaşın-
daydım gerçekten erken evlen-
dim. Zaten ben çok olgun
biriydim. Evlilik çok önemli bir
kurum, kolay bir şey değil. İki
tane farklı kişinin bir araya gel-
diği bir kurum. Ama birden
bizi çıkarmak gerekiyor. Bir
giriyorsunuz, biz olarak çıkı-
yorsunuz. Dolayısıyla özveri
gerektiren bir şey. Çocuklar
olduktan sonra bambaşka bir
boyuta geçiyor.

İnsan sevince…
� Aşk evliliği yaptınız. 'Bu

adam benim evleneceğim adam'
hissiyatına nasıl ulaştınız?

Aşık olunca zaten otomatik
olarak insanın içinden gelen
bir his. Karşılıklı da olması
gerekiyor. Bir kişinin tek başı-
na karar verebileceği bir şey
değil. Evlilikte iki tarafın da
birbirine karşılıklı hisleri olma-
sı gerekiyor. Bilmiyorum her-
halde insan sevince onun adını
koyuyor.

� Sadece aşk bir insanı evli-
liğe götürebilir mi? Yoksa farklı
etmenler de var mı?

Sadece aşkla da evlilik
yapanlar var ona da saygı

duyuyorum. Evliliğin içerisinde
iletişim, karşıdaki kişiyle aynı
dili konuşabilmek, karşılıklı
saygı içerisinde olabilmek,
arkadaş olabilmek, dost, sevgili
olabilmek. Birçok şeyi barındı-
ran bir şey evlilik. Sadece aşkla
da, mantıkla da yürüyen bir
şey değil.

� Peki aşk devam ediyor
mu?

Ediyor, ben eşimi çok sevi-
yorum. (gülüyoruz)

� Klasik bir şekilde mutlu
evliliğin sırları desem size…

Mutlu bir evliliğin olmazsa
olmazı iletişim. En büyük
sorun da iletişim kazalarından
dolayı çıkıyor. Sevgi de aşk da
tıkanıyor iletişim olmadığı
zaman. Bazen iletişim kurdu-
ğumuzu zannediyoruz ama
hakikaten hiç iletişim kurama-
dığımızı görüyoruz. Tabi ki
ikinci olmazsa olmaz saygı.
Sevgi, aynı oranda özveri de
çok önemli.

� Bu saydıklarınız kadınlar-
da mı daha çok var erkeklerde
mi? Cinsiyet ayrımı yaparsak…

Aslında şöyle bir sorun var.
Kadın ve erkek iletişime farklı
şekilde yaklaşıyorlar. Kadınlar
biraz daha iletişim içerisinde
daha sözel, daha sevgi dolu
cümlelere ihtiyaç duyuyor.
Erkekler biraz daha doğası
gereği çok gerekmedikçe
konuşmuyorlar. Daha az ileti-
şim kuruyorlar. Kadınlar da
biraz daha çok iletişim bekli-

yor. Kadınlar iletişimle ilgili
şeylere daha çok önem veriyor.
Erkekler de bunu sevmedikle-
rinden değil öyle iletişim kur-
dukları için yapıyorlar.

� Siz yoğun çalışan, göz
önünde olan bir beyefendinin eşi
olarak zorluklar yaşıyor musu-
nuz?

Yaşamıyorum. Onun işi
gereği olabilir ama sonuçta biz
evde aile olarak kendi içimizde
bir ve bütünüz. O yüzden dışa-
rıdaki şey beni çok ilgilendir-
miyor.

� Kıskanç mısınız?
Yok değilim. (gülüyor)
� 'Ofsayt erkek ve kadın'

desem ne dersiniz?
Sorunlu kişi yoktur diye

düşünüyorum sadece sorunla-
rını ifade edememiş, çözeme-
miş insanlar vardır. Böyle eti-
ketlemeyi sevmiyorum.
Herkesi önce olduğu gibi
kabul etmek gerekiyor.
Herkesi etiketsiz nötr şekilde
karşılıyoruz. Ama bencil kişi-
lerden hoşlanmıyorum. Sadece
kendini düşünen narsist kişi-
lerden hoşlanmıyorum.
Tanımadan ön yargılı olan
kişilerden de hoşlanmam.

� Son olarak aşk acısı çe-
kenlere ne tavsiye ediyorsunuz?

Her şeyi dozunda yaşamak
gerekiyor. Çok fazla uçlarda
yaşamadan, gerektiği kadar acı
çekip hayatla onu da bir kena-
ra bırakabilmeyi bilmesi gere-
kiyor kişilerin.
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Geçtiğimiz yıl bir aile
danışmanlık merkezi
açan, TFF eski

Başkanı Mahmut
Özgener’in eşi Ayşe
Özgener, Ben HABER’e
özel açıklamalarda bulun-
du.

� Öncelikle sizi biraz
yakından tanıyabilir miyiz?
Ayşe Özgener kimdir?

İzmir doğumluyum.
İzmir'de Amerikan
Koleji'nden mezun olduk-
tan sonra üniversite haya-
tım İstanbul'da geçti. Koç
Üniversitesi'nin Psikoloji
Bölümü’nü bitirdim.
Mezun olur olmaz hemen
evlendim. İzmir'e dönüş
yaptım. Bir müddet çalış-
tım. Çocuklarım olduktan
sonra çalışma hayatıma ara
verdim. 2 oğlum var. 3-4
sene önce Ege
Üniversitesi'nde Aile
Danışmanlığı üzerine yük-
sek lisans yaptım. Geçen
sene Eylül ayında kendi
danışmanlık merkezimi
kurdum. Onun dışında
hem Yaşar Üniversitesi'nde
hem Ege Üniversitesi'nde
dışarıdan Öğretim Üyeliği
yapıyorum.

� Hem iyi bir anne, hem
iyi bir eş, hem de başarılı bir
iş kadınısınız. Bir koltuğa iki
karpuz sığmaz derler ama siz
aynı anda birçok şeyi yürütü-
yorsunuz. Nedir sırrınız?

Aslında bir sırrım yok.
Kariyer ve çocuk olmuyor

gibi bir ön yargı var.
� Ama siz de bir dönem

ara vermişsiniz...
Verdim. Olmaz mı olur

ama ikisi de aynı anda çok
iyi olmuyor açıkçası.
Dolayısıyla bir dönem
bütün enerjimi çocukları-
ma verdim. Özgürleşme
zamanları geldiği için artık
daha rahat elimi çekebili-
yorum.

Evde psikolog değilim
� Psikoloji eğitimi aldı-

nız. Benim psikologlara karşı
şöyle bir bakış açım var.
Sizin hayatınızda hiçbir
sorun yok, olsa da siz bu
sorunu çok iyi analiz eder,
çözüme çok kolay ulaşırsınız.
Ben mi öyle düşünüyorum
yoksa terzi kendi söküğünü
dikemiyor mu?

İnsanız sonuçta. Her
insanın sorunları var. Tabi
ki benim de var. Normal ile
anormal arasındaki farkı
biliyorum. Arkadaşlarım
çocuklarıyla ilgili kaygıla-
nırlar sorarlar. Aslında
anlattıkları normal bir şey-
dir. Ben, gelişimin bir par-
çası olduğunu bildiğim için
o kadar korkulacak bir şey
olmadığını düşünüyorum.
Tabi ki evde ben bir psiko-
log değilim. Çocuklarıma
karşı önce anneyim. Zaten
psikologlar elinde sihirli
değnekleri olup kesin
sorunları çözmek zorunda
değil, ama sorunlara bakış

açımızı değiştirebilir. Öyle
sorunsuz büyülü bir hayat
yaşamıyorum.

� Biraz da merkeziniz-
den bahsedecek olursak.
Geçen sene Eylül ayında baş-
ladınız.

Evet 1 sene olacak.
Burası aile danışmanlık
merkezi olarak geçiyor
ama biz her yaştan kişiyle
bireysel terapi yapabiliyo-
ruz. İlla sorun olması
gerekmiyor. Birey olan her-
kesin başvurabileceği, yar-
dım alabileceği bir yer
burası.

� Sizce son dönemde,
özellikle İzmir’de boşanma-
lar neden bu kadar arttı?

Sırf İzmir değil Türkiye
genelinde de bu rakam çok
yükseldi. Şimdi artık kimse
kendini üzen, zorlayan bir
şeyi istemiyor. Evlilik kara-
rını da, boşanma kararını
da çabuk veriyoruz.
Eskiden boşanma son
çareydi. Şimdi hemen
hemen akla gelen ilk çare.
Toplumsal değerlerimiz
değişti. Mutsuz bir evlilikte
kalmaktansa birisinin
boşanmasına daha saygı
gösterir hale geldik.
Eskiden boşanmış ailelerin
çocukları çok daha azdı,
şimdi çok daha fazla.
Normalleşme süreci başla-
dı. Tabii ki boşanmak nor-
mal bir süreç yürümeyen
bir evlilikte. Belki evlenir-
ken de çabuk karar verili-
yor, daha az emek harcanı-

yor. Emek
daha az
olunca,
boşanması
da daha
kolay oluyor.

� Siz nasıl görüyorsu-
nuz? Olmuyorsa sürdürme-
nin bir anlamı yok boşanma-
lı mı yoksa mücadele edip
evliliği kurtarmalı mı?

Boşanma öncesi ilişki-
nin durumuna bakmak
lazım. Her ilişki farklı bir
süreç. Gerçekten çok zorla-
yıcı, yıkıcı boyutlara geldiy-
se, o zaman tabi ki sağlıklı
bir şekilde boşanmak gere-
kiyor. Zorla güzellik olmu-
yor.

Aşk bittiyse olmaz
� Peki siz hangi noktada

devreye giriyorsunuz?
Çift bize ne zaman baş-

vurursa, ne zaman
sorun olduğunu hisse-
derse. Bizim için
tabii ki başından
sürece dahil ola-
bilmek daha
önemli.
Boşanmayla da
sonuçlansa, kur-
tulabilecek evli-
lik de olsa ne
kadar başından
dahil olursak o
kadar daha fazla
faydalı olabiliyoruz.
Genelde biliyorsunuz
bıçak kemiğe dayanma-
dan çok fazla yardıma baş-

vurmayız. Daha farkındalı-
ğı yüksek kişiler, başından
gelip yardım aldığı zaman
daha faydalı olabiliyoruz.

� Duygusal anlamda bit-
miş bir ilişkiyi devam ettir-
mek ne kadar doğru?

Duygusal anlamda bit-
tiyse çok da doğru değil.
Sevgi bittikten sonra bazı
şeyleri zorlamanın anlamı
olmuyor. Ama gerçekten
kişi duygularının farkında
mı? Bazen duygularla
düşünceleri de birbirine
karıştırıyoruz. Düşünce
olarak o kadar kızgın olu-
yoruz ki içerideki o sevgi
duygusuna ulaşamıyoruz.

Hem çocuk hem de kariyer yapılır mı demeyin! Zor da olsa bunu başarabil-
miş ender insanlardan biri olan Ayşe Özgener, işin sırrını sizler için anlattı.
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GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

Eşiniz
eski TFF başkanı.

Futbolla bu kadar haşır neşir
olan birinin eşi olarak sizin futbola

bakış açınız nasıl? Ofsaytı bilir misiniz
mesela?

Şu ofsaytı çok iyi bilirim dersem yalan söyle-
miş olurum. (gülüyoruz) Hala oğullarıma soru-
yorum. Tabi oğullarım da var sırf eşim değil

onlar da futbolla çok ilgililer. Maç sesine taham-
mül edemem demiyorum, bazı hanımlar o vazi-
yette. Bizim evde çizgi film açılmaz, maç açılır,
çocuklarım bile maç seyrederler. Futbol gerçek-
ten hayatımızın bir parçası. Çok da seviyorlar

onlar da oynuyorlar. Dolayısıyla ofsaytı
bilmem ama birçok takımın oyuncusu-

nu bilirim, kurallarını bilirim.
Futbol fanatiği değilim ama

alıştım diyelim.

‘Ofsaytı bilmiyorum’

‘Eşime hala aşığım’

Özgener’den
satır başları

Evde psikolog
değilim, her
şeyden önce
bir anneyim.

Tabular yıkıldı.
Artık hiç kimse
kendini üzen,
zorlayan bir iliş-
ki istemiyor.

Narsist, bencil
ve önyargılı
kişilerden hoş-
lanmıyorum.

Aşk bittikten
sonra evlilikleri
zorlamamak
gerekiyor. Zorla
güzellik olmuyor.

Çok genç
yaşta evlen-
dim. Pişman
değilim.

Erkekler kadın-
lara göre daha
az iletişim
kuruyor.

Aşk halen
devam ediyor.
Ben eşimi
çok
seviyorum.

Ayşe
Özgener

Ayşe
Özgener

Gamze
Kurt

Mahmut
Özgener

Çocuk da yaptı
KARİYER DE



Türkiye İstatistik Kurumu'nun
(TUİK) verilerine göre 1 yıl
içerisinde Ege Bölgesi kaba

boşanma hızında Türkiye şampiyo-
nu oldu. Türkiye genelinde 1.65
olan ve her bin nüfus başına düşen
boşanma sayısını gösteren kaba
boşanma hızı, Ege'de 2.25 olarak
gerçekleşti. Evlilik yolundaki genç
kızların rüyası olan gelinliğin baş-
kenti İzmir, kaba boşanma hızında
Ege ortalamasının da üzerine çıka-
rak 2.68'e ulaştı. Bunun nedenini
kimi İzmir kadınının başı dik ve
gururlu tavrına bağladı, kimi ise
İzmirli erkeklerin aşırı çapkınlığı-
na… Konunun uzmanı
evlilik danışmanı ve
psikolog Burcu
Atatür ise
‘Batılılaşma’ düşün-
cesini yanlış anladı-
ğımız kanısında…

Ege Bölge-

si’ndeki boşanma oranının, diğer
bölgelere göre daha mümkün
olduğu için fazla olduğunu belirten
Atatür, “Evliliklerin bir çoğunda
‘olmazsa boşanırız’ gibi bir ön
koşulla başlandığı için, daha çok
olduğunu düşünüyorum. Her
konuda yanlış anladığımız gibi
batılılaşmayı da yanlış anlıyoruz.
Bu yüzden bir kurumu –ki kurum
olması yeterince sıkıntılı- sorunsuz
sürdürmeye çalışmak yerine, ‘bu
duyguyu tadalım, olmazsa bitiririz’
mantığıyla yaklaşılıyor. Bize evlilik
öncesi danışmanlık için de geliyor-
lar. Arada kalmış bir durumdayız.
Kişi ya bireyselleşecek, ayakları

yere basıp ne istediğini

bilecek, hayatını ben odaklı kurgu-
layacak ve daha sonra uygun bul-
duğu biriyle hayatını sürdürecek.
Veya toplumsal beklentiyi karşıla-
yıp evlilik kurumuna girecek. Bu
iki durumun geçişi ve adaptasyonu
henüz sağlanmış değil” dedi.

TOPLUMBASKISI VAR
Toplumun evlilik konusunda

kadına baskı yaptığının altını çizen
Atatür sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bir yere kadar geliyoruz, bir
yerden sonra biyoloji ve toplum
kadını sıkıştırmaya başlıyor. ‘Ne
zaman evleniyorsun?’, ‘Ne zaman
çocuk sahibi olacaksın?’ gibi başka
bir şeyi planlaması için kadına

beyin alanı bırakmayan
bazı dayatmalar var.

Bunun sonucunda
da kadın, ‘evlene-
yim, olmazsa
boşanırım’ alter-
natifini düşünü-
yor.”

Toplumsal
olarak hata kabul
etmediğimizi dile

getiren Atatür,
“Suçu hep başkaları-

nın üzerine atıyoruz.
Kaybetmeyi ve yenilgiyi

kesinlikle kabul etmiyoruz.
Vedalaşmayı, yası, yastan sonra

hayata devam etmeyi öğrenmek
zorundayız. Ama biz sürekli geçmi-
şe dair ağır patates çuvallarıyla
hareket etmeye, koşmaya çalışıyo-
ruz” diye konuştu.
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) verilerine göre 1 yıl içerisinde ülke genelinde 600 bin 138 kişi
dünya evine girdi, 125 bin 305 çift boşandı. Ege'de ise aynı dönemde 76 bin 5 çift bir ömür boyu
mutluluk için nikah masasına oturdu. Ancak 22 bin 136'sı mutluluklarını boşanmayla sona erdirdi.

ŞİDDETLE
boşanıyoruz

Antidepresan
kullanımı
neden yükseli-

yor?
Dünya Sağlık

Örgütü (WHO) inti-
harları ‘’Geleceğin
sağlık sorunu’’
olarak ilan etti.

Geçtiğimiz gün-
lerde intihar ettiği
söylenen ünlü ko-
medyen Robin
Williams'ı kaybet-
mek sevenlerini yasa
boğdu.

Bu tarz haber ve
sorular medya
haberlerini süslüy-
or. Peki bu haberler
eşliğinde ‘insanlar
yaşadığı hayattan
memnun mu?’
sorusunu soralım.
Bu sorunun
cevabını TÜİK’ten
istediğimizde
karşımıza şöyle bir
sonuç çıkıyor:

Nüfusun yaklaşık
yüzde 60‘ı hayatın-
dan memnun.
Yüzde 15 lik kısmı
pek memnun değil.
Geriye kalan yüzde
25 lik kısım ise ne
öyle, ne böyle diye
yanıt veren “Eh
işte”ciler!

Peki... Sağlık
Bakanlığı’nın son
verilerine göre son
beş yılda psikolojik
rahatsızlık nedeniyle
sağlık kuruluşlarına
başvuranların sayısı
3 kat artarak 9 mil-
yonu geçmiş ve tam
34 milyon kutu anti-
depresan kul-
lanılmış! Kullanılmış
demeyelim, verilere
göre tam tamına iki
kişiye bir kutu düşe-
cek kadar antidepre-
san yemişiz. Eeee

ne var bunda diye-
bilirsiniz? İntiharla-
rın, namus cinayet-
lerinin, çocuk suçlu-
ların, işsizliğin,
boşanma oranının
arttığı bir ülkenin
yüzde 60’ının
yaşadığı hayattan
memnun olması
normalse bir şey
diyemeyeceğim.

Neden bu kadar
antidepresan kul-
lanıyoruz? Neden
psikiyatri
kliniklerinin
kapılarını tırmalı-
yoruz. Yok
arkadaş! Yeni nesil
şükretmeyi bilmiyor.
Yeni nesil tutturmuş
bir özgürlüktür diye
gidiyor. Hele hele
kızlı erkekli dinden
uzak yaşayıp insan
haklarıdır diye gür-
lüyor. Açlık sınırının
1400 TL olduğu bu
ülkede asgari ücret
830 TL, ama mil-
letimizin neredeyse
yarısı hala gelirinden
şikayet ediyor! Bu
ne arkadaş? Ağzınla
kuş tutsan kimseye
yaranamazsın. Ne
eti? Yemeyin!
Makarna neyinize
yetmiyor? Zaten çok
yemek kilo yapıyor.

İntihar olayları
ülkelerin gelişmişlik
düzeyi ile ters oran-
tılı bir tablo çiziyor.

Kişilerin yaşamların-
daki genel mutluluk
düzeylerinin yüksek-
liğine rağmen anti-
depresan kul-
lanımının artması bir
şeylerin yanlışlığını
ortaya koyuyor.
Acaba kişiler kendi-
lerini bu antidepre-
sanlar yardımıyla mı
mutlu hissediyor?
Bu soruya yanıt ver-
mek biraz güç.
Ancak bilinen bir
gerçek gençlerimizin
çocukluklarından
itibaren sırtlarına
yüklenen ciddi
sorunlar nedeniyle
ruhsal sağlıklarını
yitirdikleri.

Gençlerimizin
"Niçin yaşıyoruz?
Hayatımın sonrasın-
da ne olacak?” soru-
larına verdikleri
cevaplar "Hayat
yaşamaya değer
veya hayat bir
anlamsızlıktır" sonu-
cuna götürüyor.
Dillerde hep ‘bizim
zamanımızda böyle
miydi, bunlar sorum-
suz’ nidaları...

Oysa yük o
kadar ağır ki taşıya-
mayınca atılıveriyor
kenara..

Tamam, peki:
Yeni nesil sorumlu-
luğunu alsın ama bir
zahmet depresyonda
da olmasın!

Yük o kadar ağır ki
bırakıveriyoruz

kenara

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

ŞİDD

İzmirli erkekler
ana kuzusu
İzmirli erkeklerin genel-

likle annelerinin kuzusu
olma modundan çıkamadı-
ğını ifade eden Atatür,
“İzmir’de kadınlar güzel,
erkekler de çapkın. Bu
konuda yapacak bir şey
yok. Ama bu rahatlığı
erkeklere verenler de

kadınlar.
Çünkü kadın
kendine güve-
niyor, perperi-
şan erkeklerin
peşinden koş-
muyor. İzmir
kadınının efe
bir tarafı da
var. Erkekler
de kadının bu

güçlü duruşundan dolayı
daha rahat. Çünkü zaten
onları da bir kadın yetiştir-
di. İzmirli erkekler her
zaman annelerinin kuzusu
olma özelliğini koruyorlar.
Ben erkeğin psikolojisini
kadına göre çok daha
çocuksu buluyorum” dedi.

Evlilikte
sadece aşkın yeterli
olmadığını vurgula-
yan Atatür, “Mükemmel
evlilik, içinde her şey olan
ama kimsenin birbirini rencide
etmediği, kimliğiyle oynamadığı,
çözüm odaklı bir evlilik. Problemsiz
evlilik mükemmel evlilik değildir. Bence
günümüzün en mükemmel çifti, Arzum
Onan – Mehmet Aslantuğ çifti” diye konuştu.

EN MÜKEMMEL ÇİFTEN MÜKEMMEL ÇİFTEN MÜKEMMEL ÇİFTEN MÜKEMMEL ÇİFTEN MÜKEMMEL ÇİFTEN MÜKEMMEL ÇİFT
Burcu Atatür

HABER MERKEZİ
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İzmir her dönem olduğu gibi
Türk futboluna yeni yıldızlar
katmaya devam ediyor. Alt yapı

yetersizliği, tesis yetersizliği ve stat
yetersizliklerine rağmen havasın-
dan mı yoksa suyundan mıdır nedir
birçok yıldızı Türk futboluna
kazandıran İzmir'e futbol yatırımı
yapılması durumunda, sadece Türk
futboluna değil dünyaya da yeni
yıldızlar kazandırılabileceği olduk-
ça açık şekilde görünüyor.

DAMGA VURDULAR
İzmir'den yetişip Türk futbolu-

na damga vuran birçok yıldız var.
Bunların en başında taçsız kral
lakaplı Metin Oktay var tabii ki.
Oktay, futbol kariyerine İzmir'in
Damlacık semtinde kurulan
Damlacıkspor'da başladı. Ve Türk
futboluna uzun yıllar hizmet etmiş
gerçek bir yetenek. Ardından en
önemli örneklerden biri de
Mustafa Denizli. Altay'da gösterdi-
ği müthiş performans, kornerler-
den attığı gollerle İzmir ve Türk
futboluna damga vuran Denizli,
hem futbolculuğunda hem de tek-
nik adamlığında oynadığı ve oynat-
tığı pozitif futbolla gönüllere taht
kurdu. Denizli, 3 büyük kulüpte de
şampiyonluk yaşamış tek teknik
adam olarak tarihe geçti.
Denizli'nin İran'ın PAS ve
Persapolis takımlarında da yaptığı
başarılı teknik adamlık performan-
sı ülkemizin ismini Ortadoğu'da da

duyurmuş oldu. Böylelikle Denizli,
Ortadoğu futbolu ve Türkiye ara-
sında da futbol elçiliği yaptı. Ayrıca
Denizli, PTT Birinci Lig ekiplerin-
den Çaykur Rizespor’u şampiyon
yaparak Süper Lig’e çıkardı. Bu da
Denizli’nin ne kadar kendine güve-
nen, düşündüğünü hayata geçirebi-
len süper bir karakter olduğunu bir
kez daha bizlere ispatladı.

O BİR FENOMEN
Sıradaki isim ise Necati Ateş.

Başarılı golcü halen futbol yaşantı-
sına Kayseri Erciyesspor'da devam
ediyor. Altay Kulübü’nün Türk fut-
boluna kazandırdığı süper yıldız,
Altay ve Galatasaray'da yaşadığı
başarılarla Türk futboluna damga
vurdu. Ceza sahası içinde gol kok-
layışı hemen hemen her orta saha
oyuncusu ile müthiş bir uyum
yakalaması, golcülüğü kadar asist
özelliği ve çalışkanlığı ile İzmir'in
Türk futboluna sunduğu en önemli
yıldızlardan. Ateş, ilerleyen yaşına
rağmen profesyonel yaşam şekli ile
futbol oynamaya devam ediyor.
Ateş'in yaptığı açıklamalardan biri
de tecrübeli yıldızın gönlünün bir
köşesinde, yetiştiği kulüp Altay'ın
olduğunu açıklar cinsten. Ateş,
“Bir gün Altay Kulübü’ne başkan-
lık yapmak isterim” açıklaması ile
yetiştiği kulübü hiçbir zaman unut-
mayacağını göstermiş oldu.

Yeni Hakan Şükür mü geliyor
denildi. İzmir spor basını yere göre

sığdıramadı. Buca alt yapısından
yetişen ve 2005 yılında profesyonel
A takımda forma giymeye başlayan
Mehmet Batdal'dan bahsediyoruz.
Batdal başarılı bir çıkış göstermesi-
ne rağmen ‘Yeni Hakan Şükür’
olur beklentilerini boşa çıkarmış
bir performans sergiledi.

Gelelim haberimizin bombası-
na… Birçok kişi Fenerbahçe'nin
kullanamadığı İtalyanların 14 daki-
ka izleyip transfer ederek İtalyan
futboluna damga vurmuş makar-
nacıların altın çocuğu Francesco
Totti'nin yanında sahaya çıkmasını
sağladığı Salih Uçan'a. Uçan, aslın-
da herkesin bildiği gibi İzmirli
değil Marmaris doğumlu. Uçan,
futbola da Marmaris
Belediyespor'un alt yapısında baş-
ladı. Ve şu an Altınordu mucizesi-
ni yaratan Seyit Mehmet Özkan'ın
dikkatini çekerek Buca alt yapısına
kazandırıldı. Oradan da
Fenerbahçe'ye transfer oldu.

ROMA’YI UÇURACAK
Üstün oyun görüşü ile kafası

dik oynayarak saha içindeki boş-
lukları gören ve müthiş bir sol
ayağa sahip olan Salih, Roma
Kulübü’nde de başarılı olacağını
İtalyan kulübünde oynadığı maç-
larda gösterdi.

İzmir Bergama doğumlu
Galatasaylı Semih Kaya ve
İzmirspor'da zamanında 380 lira
asgari ücret maaş alan Yekta

Kurtuluş'tan da bahsetmeden geç-
meyelim. Semih, futbola
Petkimspor'da başladı. Daha sonra
gösterdiği müthiş performansla
Galatasaray'ın dikkatini çeken
Kaya, Galatasaray tarafından
henüz 15 yaşında, Altay Kulübü’ne
8 bin Euro yetiştirme bedeli öde-
nerek transfer edildi. Daha sonra
Altay, Galatasaray'ın zorla aldığını
söyleyerek olayların çıkmasına yol
açsa da transferde herhangi bir
pürüz çıkmadı. Dolayısı ile Semih
hem İzmir kulübü Altay'a para
kazandırmış oldu, hem de kendisi-
ne Galatasaray'ın kapılarını ardına
kadar açtı. Oyunda sakinliği ile
bilinen ve soğukkanlılığı sayesinde
rakip forvetlere zamanında müda-
hale eden Kaya, oyun ve pozisyon
bilgisi ve topu oyuna geriden iyi
sokma özelliklerini de kazandıktan
sonra bir dönem
Galatasaray'da müthiş bir
performans göstermiş olan
Popescu'dan farksız olacak-
tır.

Yekta Kurtuluş,
İzmirspor'da yetişti. Şimdilerde
Galatasaray'da forma giyen
Yekta, oyun
bilgisi açı-
sından
savunma
arkasına
attığı sürpriz
toplarla bilinmesine
rağmen Galatasaray'da Selçuk
İnan ve Sneijder'in gerisinde kaldı.

Futbolun İzmirli yıldızları her dönemde olduğu gibi bu dönemde de Türk futboluna
damga vurmaya devam ediyor. Peki kim bu İzmirli yıldızlar? Metin Oktay’ından, Mustafa
Denizli’sine İzmir birçok süper yıldızı Türk futboluna sundu. İşte o süper yıldızlar…

Avrupa’nın en büyük şehir-
lerinin böylesine tarihi
mekanları vardır.

İzmir’in, çok şükür yüzlerce
böyle mekanı var.

En önde geleni de Konak
meydanındaki saat kulesi..

İlk kurşun anıtı..
Ancak bir de ‘panoramic

wiev’ dediğimiz şehre en hakim
noktada oluşturulan en turistik
alanda bir şehir izlettirilir ki; ora-
lara gitmezseniz Paris’e,
Londra’ya, Venedik’e gitmiş
sayılmazsınız..

İzmir’in bir Kadifekalesi var
ki, bu ‘concept’ için biçilmiş kaf-
tandır.. Ama gelin görün ki; gitti-
ğinizde nasıl döneceğiniz meç-
huldür. Kaybolmanız veya başı-
nızın derde girmesi de pek müm-
kündür..

Biri el atsa da şu
Kadifekale’yi, o tarihi dokuyu, o
doyumsuz manzarayı İzmir’e baş
tacı yapabilsek.. Çok mu zor?..

Her ramazan ayı geldiğinde
islam bilgini, her dünya kupası
geldiğinde futbol alimi, her
seçim döneminde politika uzma-
nı olan bir toplumun insanlarıyız.

Ne zaman bir yerlerde bir
uçak düşse hemen yapıştırırız
‘pilot sarhoştur mutlaka’ yaftası-
nı, ya da ‘bakımını yapmıyorlar
ki’ iftirasını.. Bir oyuncunun adı
geçse hemen takımın bir yerine
koyarız ve mutlaka ‘olmaz ile
olur’ arasında bir format bulmayı
deneriz.. Sezon başı bir kadro
dizeriz ve sonra da sorarız
hemen ‘bu kadro şampiyon olur

değil mi?’ sorusunu önümüze
gelene..

Biliriz her şeyi..
‘Neyin orucu bozduğu’ konu-

sunda 1 aydır bilgilendiriliyoruz
ve bıkmadan cevaplıyorlar abuk
sabuk soruları. Kendi fikrimize
yandaş aramaktır çabamız..

Seçim dönemi uleması oluve-
ririz hemen. Kendi kanaatimizi
dayatmanın yollarını dibine
kadar zorlarız..

Dünya kupası yeni bitti,
yorumcuları bile yorumladık,
oyuncuları ve ülkeleri sınıfladık,
döndük seçime ve şimdi de

‘Çankaya Yokuşu’ üzerine
ahkam kesiyoruz. Bütün bu bilgi
(!) birikimimize rağmen telefo-
nun sesi gelmese tokatlar, görün-
tü donsa televizyona tekme tokat
girişiriz.. Arada da ‘din uleması’
olduk ve din bilgini hocalar üze-
rinde bile işimize gelenle gelme-
yen arasında yaptığımız 1 aylık
gezintiyi hayırlısıyla tamamlayalı
1 aydan fazla oldu ve tüm dini
öğretilerimizi rafa kaldırdık bile..

UEFA’yı UEFA’dan iyi bili-
riz, hukuku da her savcı ve avu-
kattan. Tuttuğumuz takımın
işine yarayacak bir hukuk yoru-

mumuz mutlaka vardır bizim..
Yüzme bilmeden yüzme

öğretebiliriz. Birilerinin dediği
gibi ‘korna çalarak küfür edebi-
len tek milletiz ‘ biz..

ÖNCE ADAMOL
SONRA FUTBOLCU

Başarılı bir adamın ‘aykırı
hayat felsefesi’ denebilir buna
ancak. Adam da aykırı, futbola
bakışı da.. Ama başarılı.. Demek
ki haklı..Gelin bu hafta bu ilginç
‘futbol figürünü’ büyüteç altına
alalım. Belki birilerine ders olur.

Daha topu bile yoktu.
Temmuz başı.
İstanbul yanıyor yaz sıcağında.
Bir çocuk henüz yirmi aylık ve bir

topu bile yok henüz.
Emziği yeni atmış.
Annesi sesleniyor mutfaktan

‘Serdar çocukla ilgilensene’ diye. Baba
Serdar ise televizyonun siyah-beyaz
görüntüsüne kilitlenmiş Arjantin’deki
dünya kupası finalini seyrediyor..

Hollanda finale gelmiş ‘diktatörle-
rin önünde top oynamam’ diyerek
finale gitmeyi reddeden efsane
Johann Cruyff evinde televizyondan
izliyor.

Belki de izlemiyor bile.
Haan 3 tane 35 metreden gol yaz-

mış. Rensenbrink tutulmaz olmuş.
90 dakika 1-1 bittiğinde son daki-

kada Rensenbrink direği dövmüş, aksi
halde ev sahibi Arjantin elenmiş ola-
cak kendi evinde.

Uzatmalar...
Kempes gidiyor gole...
‘Mutfaktan anne sesleniyor:
‘Serdar sustur şu çocuğu baksana

niye ağlıyor..’
Baba bir bakıyor ki emziği düşmüş

küçüğün. Gidip alıyor, suya batırıp
temizliyor ve veriyor. Çocuk susuyor
bir anda.

Baba dönüyor ekrana ve bir de
bakıyor ki uzatmada gelen Kempes’in
attığı tarihi golü kaçırmış.

Arjantin_Hollanda maçının 1978
finalindeki en önemli golünü izleye-
memiş.

O emziğini düşüren çocuk yine
aynı kıtada ve yine aynı iki takımın
maçında bu kez hiçbir pozisyonu
kaçırmamaya çalışan Cüneyt Çakır
oluveriyor.

Baba Serdar Çakır’ın gözünün
önünden bir daha geçiyor 1978 finali
ve gözlerinden iki damla yaş süzülü-
yor, 2014 yarı finalinde yine bir
Arjantin-Hollanda maçında hakem
olan oğlu Cüneyt Çakır’ın çaldığı her
düdüğü içine çekerken...

BİR HAKEMİN
GÖZYAŞLARI

Aykırı bir futbol adamı: Mehmet Seyit Özkan
Altınordu'nun futbol sosyal girişim

başkanı Seyit Mehmet Özkan’dan söz
ediyorum.

"Altyapımız tam hazır olmadan
Süper Lig'e çıkmayacağız" diyor.

Son bombası bu.
Bütün futbol figürleri hayal satarken

o gerçeklerle boğuşuyor adeta.
Özkan, yaptığı açıklamada, Altınordu

armasını 2 sezon üst üste şampiyon ola-
rak PTT 1. Lig'e çıkardıklarını ve "yetişti-
rici" kavramının en doğru oturduğu yere
geldiklerini belirtti. Şu anda en önemli
varlıklarının altyapıları olduğunu kayde-
den Özkan, son dönemde yabancı uyruk-
lu oyuncu oynatmama kararlarıyla ilgili
bazı eleştirilerin yapıldığını bildirdi.

IRKÇILIKMI?
Özkan, yabancı uyruklu oyuncu

oynatmama kararlarının ırkçılığa girme-
yeceğini savunarak, şunları kaydetti:

"Milli takımlarımızın yarısı 3,5 milyon

gurbetçi vatandaşlarımızın çocukların-
dan oluşuyor. Biz burada 75 milyonuz,
yani 20 misli. Burada bir terslik olduğu
açık. 30 milyon gencimiz var diye övünü-
yoruz ama altyapılara yatırım yapmadığı-
mız gibi, futbolcu da üretemiyoruz.
Çocuklarımıza Almanlar
gibi imkanları verebilirsek ve planlı prog-
ramlı ve disiplin içerisinde bir futbol eği-
timi verebilirsek, biz de sürdürülebilir
başarılar elde ederiz.

İspanya'nın
Bask Bölgesi takımı Athletic
Bilbao kendi bölgesinin
dışında hiçbir oyuncu
oynatmadan, 1929'dan
beri La
Liga'da mücadele ediyor.
Real Madrid ve
Barcelona ile birlikte lig-
den hiç düşmemiş üç
takımdan birisi Athletic
Bilbao.

8 kez La Liga'yı, 24 kez de İspanya
Kupası'nı kazanmayı başarmışlar."

"Yakın bir zaman önce de açıkladık,
altyapımız tam hazır olma-

dan süper
lige çık-

mayaca-
ğız.'
Bunu
da

şöyle planladık, bu sezon alışma yılı,
seneye play-off hedefi, üçüncü sezon da
şampiyonluk hedefi. Bu arada
1997 doğumlu 18 yaş jenerasyonu oyun-
cularımız da 21 yaşına gelmiş olacaklar.
A takım kadromuz öz kaynağımızdan
çıkmış olacak.

Diyelim ki erken çıktık. Yine yabancı
oynatmayacağız ve sezon sonunda düş-
tük diyelim, dünyanın sonu değil, hele

bizim için hiç değil."
Biz zamanı gelince herkesin

hayran olacağı bir takımın peşin-
deyiz..

..Ve hiç acelemiz yok’
Ne dersiniz?
En büyük amacım Messi’yi

dünyanın en iyi futboIcusu yap-
maktı, ama o beni dünyanın en
iyi hocası yaptı.’

Guardiola demiş bunu..
Futbola herkesin apayrı bir

bakışı var demek ki...

Sacre Coeur-Trafalgar
San Marco-Kadifekale

ÜMİT AKTAN

aktansaktans@gmail.com

Futbolun İzmirli yıldızları

GÖKDENİZ ENGİN

gokdeniz.engin@kanalben.com
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