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CHP’nin ikinci adamı Gürsel Tekin’den samimi yorum

CHP’NİN 2015’te milletvekil i adayla-
rını ön seçimle belirleyeceğini anım-
satan Tekin, “Böylelikle yüzde 80-85
oranında örgütün, dolayısıyla
İzmirlilerin istediği isimler parlamen-
toya gidecek” dedi ve ekledi; “Ama
göreceksiniz, AKP listelerini tamamen
ithal adaylarla dolduracaktır.”

TEKİN, partisinin 2015 oy oranını
yüzde 60 olarak açıkladı. CHP Genel
Sekreteri, AKP’nin İzmir’deki milletve-
killerinin çoğunun İzmirli olmadığını
söyledi, iktidar partisinin dev-
let memuru gibi yatay geçişler-
le milletvekili seçimi yaptığını

belirtti. GAMZE KURT’UN SÖYLEŞİSİ 12’DE

Okuyucusuyla ayda 1 kez buluşmasına
rağmen gündem yaratmayı başaran
Ben HABER 2 yaşında!22222 21

21
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VEKILLERINIZIN
COĞU IZMIRLI DEĞIL
CHP Genel Sekreteri, ithal aday tartışmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Tekin, listelere konulan ithal milletvekilleriyle İzmir’e çok haksızlık yapıldığını söyledi

1 milyar 200 milyon insanı ve 3,5 milyon dini
içinde barındıran zıtlıklar ülkesi Hindistan’da

farklı bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

KARŞIYAKA’NIN eski Başkanı Cevat Durak,
Ben HABER okuyucuları için Hindistan gezisini

kaleme aldı, dünyanın en kalabalık 2. ülkesi-
nin o çok farklı yaşamına ortak oldu ve bu

özgün dünyaya farklı bir kapı açtı… 16’DA
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İzmir siyaseti geçmişi mumla arıyor

TÜRKİYE’DE bir zamanlar
cumhurbaşkanı, başbakan
ve bakan kenti olarak
adeta kabineyi bünye-
sinde toplayan İzmir,
şimdilerde genel mer-
kezlerin lobilerinde sıra
bekliyor... BURAK CİLASUN

DERLEDİ SAYFA 14’TE

KKaarraabbaağğ’’ddaann  yyeettkkiissiizzlliikk  iissyyaannıı

Film gibi...
ÖYLE bir hikaye anlatacağım ki, hem
duygulanacak, hem şaşıracak, hem de

kızacaksınız. ZUHAL KOÇKAR 18’DE

Nereden nereye
GEÇMİŞTE�siyasete damga vuran

İzmir, artık mirasını bitirmiş ve çok-
tan tükenmiş. EROL YARAŞ 3’TE

TÜRKİYE’NİN genetik haritasına
bakıldığında en şanslı il İzmir ancak
gelin görün ki plastik cerrahlar için
durum oldukça farklı... 18’DE

CCaannssuu
DDeerree

BARBAROS’UN 
TORUNLARIYIZ AMA...
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2014’te ateşten
gömlek giydik

ACI, tatlı olaylarla
bir yılı daha geride
bırakırken, 2014’de
iz bırakacak olayla-
ra şehit olduk. İşte,
2014 yılında yaşa-
nan önemli geliş-
meler… 13’TE
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Belediyeleri kapatın 
şube müdürü koyun

Başbakan olmak
İSTİYORUM
KARŞIYAKA Belediye

Başkanı Hüseyin
Mutlu Akpınar, yaptığı
açıklamalarla dikkatle-

ri üzerine çekti.
Akpınar siyasetteki

hedefinin önce CHP
liderliği, ardından da

başbakanlık olduğunu
ifade etti. 9’DA

İzmir’in yeni bir yatırım
hamlesine ihtiyacı var
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YENİ senede kim aşkı, kim para-
yı bulacak? Sezonun kırmızı

modası ne olacak? Tüm bu soru-
ların yanıtları Ben’de…
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Yeni yılda kim parayı
kim aşkı bulacak?

Dikkat! Yılbaşı gecesi
fazla kilo alabilirsiniz

31 Aralık’ın vazgeçilmez
rengi yine KIRMIZI
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İkibin onbeş
2015’E�dair çok samimi temen-

nilerim var. Yürekten...
İnşallah... ERDAL İZGİ 5’TE

Plastik cerrahlar 
bu kentte işsiz
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BAYRAKLI
Belediye Başkanı
Karabağ, Bütünşehir
Yasası’yla birlikte
ilçe belediyelerinin
gelir kaybına uğradı-
ğını söyledi ve ekle-
di: Belediyeleri
kapatsınlar şube mü-
dürü koysunlar. 9’DA

2012 yılında “Esaslı Gazete” slo-
ganıyla hayata geçen ve bu
yolda bugün 27. sayısını okuyu-
cularıyla buluşturan Ben HABER
2. yaşının mutluluğunu yaşıyor. 
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DTO Başkanı
Yusuf Öztürk,

denizlerimizdeki
balık sayısı için acı

tabloyu ortaya
koydu. Trolle

avlanmanın verdi-
ği zarara değinen

Öztürk, “Bu gidiş-
le denizlerimizde

balık kalmaya-
cak.” dedi. 11’DE
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2015’TE ÖN SEÇİM YAPACAĞIZ

CHP’NİN İZMİR HEDEFİ YÜZDE 60
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ACI, tatlı olaylarla
bir yılı daha geride
bırakırken, 2014’de
iz bırakacak olayla-
ra şahit olduk. İşte,
2014 yılında yaşa-
nan önemli geliş-
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KARŞIYAKA’NIN eski Başkanı Cevat Durak,
Ben HABER okuyucuları için Hindistan gezisini

kaleme aldı, dünyanın en kalabalık 2. ülkesi-
nin o çok farklı yaşamına ortak oldu ve bu

özgün dünyaya farklı bir kapı açtı… 16’DA

Hindistan’da bir
KARŞIYAKALI

2012 yılında “Esaslı Gazete” slo-
ganıyla hayata geçen ve bu
yolda bugün 27. sayısını okuyu-
cularıyla buluşturan Ben HABER
2. yaşının mutluluğunu yaşıyor. 



YILBAŞI gecesi şıklığını-
zı tamamlayacak kırmızı ruj

da tercih edebilirsiniz.
Kırmızı olmasa da alternatif

olarak nar çiçeği, bordo ya
da kırmızının tonlarını

kullanmayı ihmal etme-
yin. Kırmızı rujun en
iyi tamamlayıcısı ise

kesinlikle eyeliner.
Abartıdan uzak,

hafif pembe -
şeftali bir allık
kullanarak hoş

bir görünüm sağ-
layabilirsiniz.

FEMİNEN siluete yaptığı vurgu,
kadınsı şıklık ve cazibenin ikonik sem-
bollerinden kırmızı elbiseler, yılba-
şının vazgeçilmez parçaları ara-

sında. Gücün ve azmin rengi
olan kırmızı etrafındaki-

lerden farklı olduğu-
nu göstermek iste-

yen kadınların
en net tercihi

olarak karşı-
mıza çıkıyor.
Kırmızı rengin
popülaritesi
dışında sarışın,
esmer, kumral her
yaş ve kutlamalar için

uygun evrensel bir parça
olması kırmızı renk tercihini

vazgeçilmez kılıyor.

HABER
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Yeni yıl geldi çattı;
yılbaşının sembol
rengi olan kırmızı

tüm vitrinlerde karşı-
mıza çıkıyor.

Kırmızı objelerden
ayakkabıya, dış

giyimden iç giyime
kadar her

yerde kırmızı
hakim!

Kırmızı ruj-
lar, ojeler ve

tabii ki yıl-
başı gecesi-
nin vazge-

çilmezi
kırmızı
elbise-

ler…

ELBİSE
KIRMIZI RUJ
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KIRMIZININ
sonsuz tonları
arasında eğer
parlak kırmızı
elbiseleri fazla
iddialı buluyor-
sanız sezonun
hit renklerin-
den olan şam-
panya tonları
ve bordo gibi
renkleri tercih
edebilirsiniz.

ŞAMPANYA
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AKSESUARLARAKSESUARLARAKSESUARLARAKSESUARLARAKSESUARLAR
Kırmızı elbisenizi devetüyü

kaşmir palto, gold çanta ve ayak-
kabılarla kombinleyerek bütünlük
sağlayabilirsiniz. Siyah opak
çoraplar, siyah kürkler ve siyah

ojelerle ise yılbaşı ruhunu eksik
etmeden daha sade bir

görünüm
yakalaya-

bilirsiniz.

AKSESUARLAR

YILBAŞI geceleri-
nin vazgeçilmez ter-
cihlerinden olan kırmı-
zı elbise ve onunla en
iyi uyumu sağlayacak
gold detaylarla göz
kamaştırıcı bir görü-
nüm sağlayabilirsiniz.

GOLD DETAY

TAKEV Alman Kermesi’nin
geliri KİT-VAK yararına

TAKEV Okulları’nın her yıl
geleneksel olarak Alman
Konsolosluğu işbirliğiyle

düzenlediği Alman Kermesi,
TAKEV İlköğretim Okulu
Narlıdere Kampüsü’nde büyük bir
davetli topluluğunun katılımıyla
gerçekleşti. Kermese TAKEV veli-
lerinin yanı sıra İzmir’de yaşayan
Alman aileler de katıldı. İzmir’deki
en önemli sosyal dayanışma organi-
zasyonlarından biri olan ve 20’ncisi
gerçekleşen kermesi yaklaşık 3 bin
kişi ziyaret etti. Yeni Yıl
Korosu’nun seslendirdiği şarkılar
eşliğinde kermesi ziyaret eden
konuklar en büyük ilgiyi noel tom-
balasına gösterdi.

TAKEV Okulları ve Federal
Almanya Başkonsolosluğu’nun
işbirliğiyle düzenlenen Alman
Kermes’inin açılışını Federal
Almanya Başkonsolusu Thomas
Gerlach, TAKEV Okulları Kurucu
Temsilcisi Nur Yaraş, Genel Müdür
Gönül Ketenci ve KİT-VAK
Kurucusu Mütevelli Heyet Üyesi
Dr. Suat Çağlayan, KİT-VAK
Yönetim Kurulu Üyeleri Nesrin
Coşkun ve İklil Uluren yaptı.

ÖNEMLİ BİR DAYANIŞMA
TAKEV Okulları’nda gerçekle-

şen Alman Kermesi’nin her yıl çok
önemli bir dayanışmaya sahne
olduğunu belirten Alman
Başkonsolosu Thomas Gerlach,
kermesi her yıl büyük bir titizlikle
ve sorumluluk duygusu ile düzenle-
yen, ev sahipliği yapan TAKEV
Okulları yönetici ve çalışanlarına,
aynı zamanda bağış ve katılım
yoluyla görülmemiş bir duyarlılık

sergileyen TAKEV Okulları velile-
rine teşekkür etti.

Geleneksel hale gelen ve
İzmir’deki en önemli sosyal sorum-
luluk projelerinden biri olan
Alman Kermesi’ne katkı koyan
tüm duyarlı İzmirlilere teşekkür
eden TAKEV Okulları Kurucu
Temsilcisi Nur Yaraş, “Bizler sade-
ce eğitim alanında değil elimizin
uzanabileceği her alanda toplumsal
dayanışmayı yaygınlaştırmak amacı
taşıyan bir kurumuz. Geleneksel
Alman Kermesi’nin gelirini geçtiği-
miz yıl olduğu gibi bu yıl da Kemik
İliği Transplantasyon ve Onkoloji
Hastanesi Kurma ve Geliştirme
Vakfı’na bağışlıyoruz” dedi.

TAKEV Okulları olarak, KİT-
VAK’ın uzun zamandır gerçekleş-
tirdiği başarılı çalışmaları, gayretle-
ri yakından takip ettiklerini belir-
ten Genel Müdür Gönül Ketenci
ise, “Kanser hastası çocuklar ve
hasta yakınları için oldukça duyarlı
tedavi ve destek çalışmaları gerçek-
leştiren KİT-VAK’a bizler de son
iki yıldır, büyük bir dayanışma
örneği sahnelenen Alman Kermesi
ile destek veriyoruz” dedi.

“İzmirli bir vakıf olarak kemik
iliği tedavisi gören pek çok hasta
çocuk ve erişkine, bağışçılarımız ve
TAKEV gibi duyarlı kurum ve
kuruluşlarla birlikte destek olmaya
gücümüz yettiği sürece devam ede-
ceğiz” diyen KİT-VAK Mütevelli
Heyet Başkanı Dr. Suat Çağlayan,
katkılarından dolayı Konsolos
Gerlach, Nur Yaraş ve Gönül
Ketenci’ye plaket vererek teşekkür
etti.

TAKEV Okulları’nın her yıl geleneksel olarak Alman Konsolosluğu işbirliğiyle düzenledi-
ği Alman Kermesi, TAKEV İlköğretim Okulu Narlıdere Kampüsü’nde büyük bir davetli

topluluğunun katılımıyla gerçekleşti. Kermese katılım oldukça yoğundu.
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Kurulduğu günden
bu yana aylık ola-
rak okuyucularıyla

buluşmasına rağmen,
gündemi belirleyen ve
ekonomiden siyasete ku-
lislerin nabzını tutan Ben
HABER 2. yaşını doldur-
manın haklı onurunu ve
mutluluğunu yaşıyor.

Esaslı gazete!
Genel Yayın Yönetmeni

Erol Yaraş’ın tecrübesi ve
genç kadrosunun enerjisiyle
haberi doğrudan kaynağın-
dan takip eden ve okuyucusu-
na objektif bir dille aktaran
Ben HABER, gazetecilik için
de önemli bir misyonu üstlen-
menin sorumluluğunu taşıyor.
Türkiye’de kutuplaşan siyasetin
peşine takılan medya
organlarının aksine
“Adamın adamı” değil,
“İzmir’in adamı” olmanın
bilincinde hareket eden
genç gazete, seçkin okuyucu
kitlesini hayatın farklı yanla-
rıyla da buluşturmayı kendi-
ne görev ediniyor.

Geride bıraktığımız yılda
başta Pınarbaşı ve Işıkkent
ahalisinin mıcır ocakları soru-
nuyla, Kemalpaşalıların arazi
fiyatı isyanları olmak üzere pek
çok özel dosyayı gündeme taşı-
yarak halkın sorunlarını dile

geti-
ren Ben
HABER,
Ankara’nın
dinamiklerini
de bünyesinde
toplamanın
başarısını gös-
terdi. 30 Mart

seçimleri ve
Cumhurbaşkanlığı
seçimleri öncesinde
yaptığı haberlerle kent
ve siyaseti doğru bir
biçimde bir araya
getirdi. İzmir yerel
siyasetinin nabzını;
milletvekilleri, il baş-
kanları, belediye baş-

kanları ve çarpıcı isimlerle tutup, günde-
mi okuyucularına önceden aktarabilen
gazetemiz, Aziz Kocaoğlu ve Binali
Yıldırım ile gerçekleştirdiği röportajların-
da da dengelerin nabzını tutmayı başardı.
Okuyucular kulisleri Erdal İzgi’den
öğrendi.

Kâh Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Metin Feyzioğlu’nun makam aracına
giren, kâh cemiyet hayatının önde gelen
ismi Siren Ertan Çarmıklı’yı okuyucula-
rıyla özel röportajlarda buluşturan gaze-
temiz, siz okuyucularından gelen tebrik
ve takdir mesajlarıyla da gösterdiği özve-
rinin karşılığını almanın mutluluğunu
yaşıyor.

Tüm bunlara ilaveten Merve Kaba
aracılığıyla modayı, Burçin Çelikezer ile
sağlıklı beslenmeyi, Sevgi Alis Yıldırım
ile astrolojinin dilini, Zuhal Koçkar ile

hayata pozitif bakmanın gerekliliğini
okuyucularına aktaran gazetemiz, yıl için-
de yazar kadrosuna ünlü spor spikeri ve
yorumcusu Ümit Aktan’ı ve Sabin
Karakuş’u da katarak okuyucularına ver-
diği değeri bir kez daha gösterdi.

Ve siz değerli okuyucularımız;
2 yıllık süreçte bizleri hiç yalnız bırak-

madığınız ve çıktığımız yolda hep yanı-
mızda olduğunuz için en büyük övgüyü
hak edenler sizlersiniz.

Okuyucu mektuplarınız, haberlerimi-
ze olan ilginiz ve en önemlisi de destekle-
riniz Ben HABER’in önümüzdeki yıllara
umutla bakmasına neden oluyor.

Sözün kısası, Ben HABER 2 yaşında,
şimdilik…

İ
zmirliler olarak son yıl-
larda tartıştığımız önemli
konuların başında ‘’İzmir

yerinde mi sayıyor?’’
söylemi gelir. Kimilerine
göre böyle bir şey yok, bu
şehir gerekli atılımları
yapıyor. Bir kısım İzmirliye
göre de İzmir bırakın
yerinde saymayı geri bile
gidiyor.

Bu tez yıllardır aynen
lisede yapılan münazara-
larda olduğu gibi “Çok
gezen mi bilir, yoksa çok
okuyan mı?’’ tartışması
gibi daha yıllar boyu sür-
meye devam edecek.

Benim şahsi fikrim;
İzmir yıllardır yerinde
sayıyor hatta sahip olduğu
çok büyük yatırımlarını da
kaybediyor.

Ben bunu yıllardır
İzmir’in siyaseten güçlü
insanlar yetiştirmemesine
bağlıyorum.

Son 30-40 yıldır bu
şehirden siyaset yapanların
gelecekleri hep genel
başkanlarının iki dudağı
arasındadır.

Ne kadar acıdır ki genel
başkanın önemli kararları
verdiği masada oturan 5
veya 6 yöneticiden biri
olmayı İzmirliler yıllardır
başaramadılar,
beceremediler.

İç sayfalarda genç
arkadaşım Burak
Cilasun’un çok güzel bir
inceleme yazısını okuya-
caksınız. Şöyle bir maziye

baktığınızda
İzmir’in Türkiye
siyasetine nasıl
damga vurduğunu
göreceksiniz.

Bugün bile
‘’İzmir, siyaseten çok
önemli bir şehir’’ söylemi
geçerliyse bu söz, o
geçmiş şaşalı günlerin
mirasıdır.

Ama ne yazık ki artık
miras çoktan bitmiş ve
tükenmiştir.

İzmir bu sebeplerden
dolayı yıllardır merkezi
hükümetten doğru dürüst
bir yatırım almamıştır.
Kemal Çolakoğlu son
katıldığı Üç Gazeteci Bir
Konuk programında ’’Açık
konuşalım; devlet İzmir’e
pek bir şey yapmadı’’ di-
yerek konuyu çok güzel
özetledi.

Komşu il Manisa’nın
yatırımlarda aldığı teşvik
ayrıcalığı, bu kentten
siyaset yapan Bülent
Arınç’ın gücünün şehre
sağladığı avantajdan başka
bir şey değildir.

Bizden de son zaman-
larda bir Bülent abi
yetişseydi inanıyorum ki
İzmir de tıpkı Manisa gibi
bir takım ayrıcalıklardan
faydalanırdı.

40 ve 50’li yıllarda
bağrından bir Başbakan,
Cumhurbaşkanı ve parti
genel başkanı çıkaran
İzmir siyaseten parlak gün-
lerine dönecekse yeniden
etkin siyasetçiler çıkarmak
zorundadır.

Yoksa genel başkanların
karşısında kapı kulu olan
milletvekillerinden İzmir’e
bir fayda gelmez.

EROL YARAŞ

erolyaras@gmail.com

NEREDEN NEREYE

BEN HABER
2 YAŞINDA!
ŞİMDİLİK…
İzmir’den doğup Türkiye’nin gazetesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen
Ben HABER, okuyucuları için özverili çalışmalarında bir yaşını daha doldurdu.



Dünya ekonomisi zorlu bir
dönemden geçerken, sanki
paralel bir evrende yaşayan

sanat piyasasında, fiyatları milyon-
lara ulaşan resim ve heykeller alıcı
bulmaya devam ediyor. Sanat piya-
sası günümüz zenginliğinin özellik-
lerini de yansıtıyor. Bireylerin
sahip olduğu devasa zenginlikler,
milyarderlerin en iyi sanat eserleri-
ni kendi özel koleksiyonlarına
katma çabasını körüklüyor.
Forbes’in son verilerine göre dün-
yadaki toplam milyarder sayısı
1426. Öte yandan Rus milyarder
Roman Abramoviç gibi bir yata bir
milyar dolar harcayabiliyorsanız
birkaç milyon doları da bir tabloya
harcamamanız için hiçbir neden
yok.

Günümüz yeni zenginleri için
sanat eserleri satın almak ayrıca
göz kamaştırıcı bir yaşam tarzına
da kapıları açıyor. Bugün sayısız
sanat fuarları, bienaller, müzaye-
deler en pahalı partilere ev sahipli-
ği yapıyor. Moda dergileri, lüks
tüketim eşyası satıcıları, lüks kol
saati şirketleri bu etkinlikleri
kaçırmıyor.

Bu gelişmelerin olumsuz
yanı ise kutuplaşmayı artır-
ması; bir avuç aşırı zengin
piyasada fiyatları yukarı çeki-
yor, birkaç galeri ve müzaye-
de evi bu işin kaymağını yiyor.
Aşağılara inildikçe, piyasanın
orta ve alt katmanlarında olanlar
açısından bu kadar hareket söz
konusu değil. Yani tablo genel ola-
rak pembe görünse de aslında zen-
ginlik açısından artan orantısızlığı
gizliyor.

İzmir Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Görsel
İletişim Tasarımı Bölümü öğre-

tim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yakın dünya ekonomisinin her
geçen gün zorlu bir süreç içerisine
girdiğini belirterek “Birleşmiş
Milletler Kalkınma Ajansı tarafın-
dan 2014 yılı başında açıklanan
araştırma sonuçlarına göre küresel
çapta yüzde 1’lik bir grup elde edi-
len gelirin yüzde 40’ını harcarken 1
milyar kişi açlık sınırının altında
yaşıyor. Sanat eserlerinin satışları
estetik duygusuna sahip ve sanata
ilgi duyan insanlar var olduğu süre-
ce devam edecektir. Sanat eserleri-
nin satışlarının durması gibi bir
durum insanlık yok olmadığı süre-
ce söz konusu olamaz” diye konuş-
tu.

SPONSOR
BULAMIYORLAR

Her sanatçının
idealist olmadığını,
bazı durumlarda
talebe bakarak
arzda bulunduğu-
nu ifade eden
Yakın, “Üst gelir
grubunda yer alan
insanların sanat
eserleri konusun-
da tercihleri doğal
olarak sanatçıların
özellikle yaşama
mücadelesi veren veya
daha ferah bir yaşam
sürmek isteyen sanatçıla-
rın ilgilerini ve üretimlerini
de etkiliyor.

Sanatçılar, toplumlar ve yöne-
timler tarafından desteklenmediği
ve korunmadığı sürece daha net
bir ifadeyle sanatçılar sponsor
bulamadıkları sürece bir kısmı üst
gelir grubunda ve yeni zengin
insanların taleplerine cevap veren
üretimler yapacaktır. Bütün sanat-
çıların idealist olması beklenemez.
Bu sebeple bazı sanatçıların talebe
bakarak arzda bulunması gayet
doğal” diye konuştu.

İHTİYAÇLAR
HİYERARŞİSİ

Zenginlerin sanat eseri almala-
rının altında yatan asıl nedeni de
irdeleyen Yakın, “Abraham
Maslow tarafından geliştirilen
“İhtiyaçlar Hiyerarşisi”ne göre bir
insanın kendini gerçekleştirmesi
için belirli adımlarda belirli ihti-
yaçlarını karşılaması gerekiyor.
Yeme, içme gibi fizyolojik ihtiyaç-
lar basamağın en altında yer altın-
da. Sırasıyla güvenlik, ait olma
sevme-sevilme, saygı, saygınlık,
bilme anlama ve estetik ihtiyaçları
ise hiyerarşinin üst basamaklarını
oluşturuyor. Gelir durumunu iyi-
leştirmiş insanlar saygı ve saygın-
lıklarını elde etmek için bulunduk-
ları veya bulunmak istedikleri sını-

fın yaşam tarzını sergile-
meyi, sunmayı amaçlar-

lar. O yüzden birey-
lerin gelir seviyesi

arttıkça sanata
olan ilgisinin,
eğer estetik bir
altyapıya sahip
değilse, artması
gayet doğaldır.
Alt gelir gru-
bunda yer alan
ancak estetik bir
bilince, hisse

sahip insanlar
sanat eserlerine

ulaşmakta ve sahip-
lenmede doğal olarak

üst gelir grubunda yer
alan insanlara göre daha

kısıtlı imkanlara sahiptirler” dedi.

PAHA = İLGİ
Pazarlama biliminin bakış açı-

sıyla bakıldığında bir şeyin
“paha”sının ona gösterilen
“ilgi”yle doğru orantılı olduğunun
altını çizen Yakın, “Sanat eserleri
fabrikasyon üretimle ortaya çıkan
eserler olmadığı gibi yoğun emek
sonucunda ortaya çıkan eserler.
Tıpkı terzi tarafından bedeninize
uygun olarak dikilen elbiseyle stan-
dart, fabrika üretimi elbisenin fiya-
tının farklılaşabileceği gibi sanat
eserlerinin gerek kendilerine gös-
terilen ilgi, sanat eksperleri tara-
fından kendilerine biçilen değer ve
nadirlikleri sebebiyle bu kadar
pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Üst
gelir gruplarında yer alan insanla-
rın yoğun talebi, sanatçının trend
olması ve o sırada yoğun ilgi uyan-
dırması sanat eserlerinin değerleri-
ni arttırmaktadır. Örneğin yaptığı
grafitilerle büyük ilgi uyandıran
İngiliz sanatçı Banksy’in bir duvar
figürü o duvarın sökülmesi ve açık
arttırmada satılması sonucunu
doğurabilmektedir. Ya da el yapı-
mı üretilen bir Nike ayakkabı, özel
yapım bir Ferrari araba yine sanat
eseri olarak kabul edilip yüksek
fiyatlarla alıcı bulabilir” dedi.
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GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

Dünya ekonomisinin
sıkıntılı olduğu
dönemlerde bile
resim ve heykeller
baş döndürücü fiyat-
lardan alıcı bulmaya
devam ediyor. Peki
rekabet halindeki mil-
yarderlerin ve yeni
zenginlerin moda eği-
limleri bu fiyatları
nasıl etkiliyor? Bu
soruyu konunun
uzmanlarına sorduk
ve bakın nasıl yanıtlar
aldık…
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İzmir Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü Öğretim

Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ahu Güzel
ise dünya ekonomisinin
zorlu bir süreçten geç-
mesine rağmen sanat
eserlerinin satışının
devam ediyor
olmasını düşünü-
lenin aksine
farklı bir şekilde
yorumluyor.
Güzel’e göre
satışların
devam etmesi-
nin nedeni,
küçük bir azınlık
için ekonominin
yolunda gitmesi.
Güzel, “Dünya
ekonomisi, bugün-
lerden çok daha zor
dönemlerden de geçti ve
bu dönemlerde sanat eseri satış-
ları devam etti. Sanat eseri satışı
yeni bir mevzu olmadığı için
günümüz ekonomik koşullarıyla
ilişkilendirmek için bu piyasanın
varlığını değil piyasanın büyüme-
sini konuşmamız gerekir. Bu
durumda da şöyle bir sonuca
varabiliriz demek ki dünya eko-
nomisi gayet yolunda ki insanlar
paralarını sanat eserlerine harca-
yabiliyorlar, en azından bazıları-

mız için. En azından küçük ama
mutlu bir azınlık için” dedi.

10 YILDA 60 KAT ARTTI
Bir sanat eserinin değe-
rini ancak o eserle ilgili

bilgi sahibi olan kişi-
lerin takdir edebil-

diğini ifade eden
güzel, “Herhangi
bir yatırım yap-
tığınızda bun-
dan bir gelir
beklentiniz
olur. Örneğin
bir ev aldınız.
Burada beklen-
tiniz bir kira

geliri elde
etmek ve evinizin

değerini koruması
daha iyisi değerinin

artmasıdır. Ancak
sanat eserinde kira geliri

gibi sürekli bir gelir etme imkanı
yok. Hatta tam tersi bir de o
eseri sigortalatmanız nedeniyle
yapacağınız sürekli bir gider var.
Durum böyle olunca tüm beklen-
tiniz satış fiyatının yükselmesi ve
sizin bu elde edemediğiniz gelir-
leri size satış sırasında sunması
kazandırması yönünde oluyor.
Türkiye'nin önde gelen koleksi-
yonerlerinden Can Has bir tel-
evizyon programında son 10 yılda

sanat eserlerinin 60 kat arttığını
belirtiyor. Özellikle Türkiye’de
böyle yüksek bir getiriye sahip
bir yatırım alanı bulmak çok zor.
Bankaların bunun için kredi ver-
diğini düşünürsek ne kadar karlı
bir yatırım alanı olduğu daha iyi
anlaşılır. Tüm bunların da eserin
gerçek fiyatı üzerine etkisi mutla-
ka olacaktır” diye konuştu.

Sanat ile ilgilenmenin fakir
zümre için imkansız olduğunu
dile getiren Güzel, “Maslow’un
ihtiyaçlar hiyerarşisine göre temel
ihtiyaçlarımız karşılanmadan daha
üst düzey ihtiyaçları karşılamamız
da mümkün değil. Yani insanlar
evlerine ekmek götürmenin der-
dindeyken sanattan bahsetmemiz
anlamsız olur. Diğer taraftan ola-
yın ekonomik boyutunu sadece
zenginlerin birbirleri arasında bu
eserleri alıp satmasıyla oluşan bir
piyasa diye de değerlendiremeyiz.
Ki bahsettiğimiz; dünyada 53 mil-
yar, Türkiye’de 300 milyon dolar-
lık bir piyasa. Ayrıca bir taraftan
bu eserlerin satışı için açılan
müzayede salonlarını, özel sanat
galerilerini diğer taraftan eserle-
rin sigortalanmasını, bakımını ve
bankadan alınan kredileri düşü-
nürseniz istihdam yaratıcı niteliği-
ni ve bu satışlardan devletin elde
ettiği vergi gelirlerini de dikkate
almamız gerekir. Bu biraz zengi-

nin malı fakirin ağzını yorar gibi
oluyor ama yine de bu yönü daha
anlamlı” dedi.

UÇURUM BÜYÜDÜ
Dünya gelirlerinin yarısının

yüzde 1’lik bir kesimin elinde
olduğunu ifade eden Güzel, “Her
gün 50 bin insan yoksulluğa bağlı
sebeplerden dolayı ölüyor. Dünya
Sağlık Örgütü’nün yayınladığı
rapora göre, Afganistan'da yaşa-
yan bir kadının doğumda hayatını
kaybetme riski 11'de 1 iken
İrlanda'da bu rakam 17 bin 800'de
1. Aynı raporda düşük gelirli
ülkelerde ortalama ömür 57 yıl,
yüksek gelir grubunda ise 80 yıl
olarak belirtiliyor. Her dönemde
zenginler-fakirler ya da asiller-
köylüler vardı. Bu uçurumun art-
ması ve orta kesimin azalması
olayı bir sorun haline getiriyor.
Elbette ki temel etken küreselleş-
me. Çünkü küreselleşmenin
kurallarını güçlü/zengin olan
koydu. Doğal olarak da bu kural-
lar onların lehine, gelişmekte olan
ya da gelişmemiş olan ülkelerin
ise tamamen aleyhine.
Küreselleşme ve buna uygun poli-
tikalar gerek ülkeler içinde ve
gerekse ülkeler arasında zengin
ile yoksul arasındaki uçurumu
giderek daha da büyüttü” dedi.

Kuralları
zenginler

koydu

İnsanlar var
oldukça
eserler para
edecek

En

çok ziyaret

edilen müzeler

1- Louvre (Fransa)

2- British
Museum (İngiltere)

3- Metropolitan Sanat Müzesi (ABD)

4- Ulusal Galeri (İngiltere)

5- Vatikan Müzesi (İtalya)

99- İstanbul Modern Müzesi

(Türkiye)

Not: İzmir, en çok ziyaret edilen

ilk 100 müze listesinde

yer almıyor.
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Dünya ekonomisinin
sıkıntılı olduğu
dönemlerde bile
resim ve heykeller
baş döndürücü fiyat-
lardan alıcı bulmaya
devam ediyor. Peki
rekabet halindeki mil-
yarderlerin ve yeni
zenginlerin moda eği-
limleri bu fiyatları
nasıl etkiliyor? Bu
soruyu konunun
uzmanlarına sorduk
ve bakın nasıl yanıtlar
aldık…

Yrd.Doç.Dr.
Mehmet Yakın

Yrd.Doç.Dr.
Ahu Güzel



Evlilikler genel olarak, hayatı birlikte
geçirmek ve paylaşmak üzere oluştu-
rulan kesintisiz organizasyonlardır.

Her ne kadar hayat boyu bir birliktelik
planlansa da, çeşitli nedenlerle kesintisiz
birliktelik sağlanamaz ve evliliklerin önemli
bir kısmı ayrılmayla sonuçlanır. Bu nedenle-
rin biri de aile içinde yaşanan ekonomik
sıkıntı. Zira sadece Türkiye’de değil dünya-
da da son dönemde ciddi bir ekonomik kriz
söz konusu. Bu global sorun, haliyle toplu-
mun en küçük yapısı aileyi de derinden sar-
sabiliyor. Ekonomik sıkıntı sebebiyle toplu-
mun temel taşı olan ailede dağılmalar mey-
dana gelebiliyor. Uzmanlar, ekonomik kay-
naklı boşanma oranlarının 2015 yılında geç-
tiğimiz yıla göre daha da artış gösterebilece-
ğini belirtiyor.

Boşanmaların en önemli nedeninin eko-
nomik kaynaklı olduğunu dile getiren
Avukat Tayfun Ozankaya, “Son dönemde
yaşanan boşanmaların en önemli nedenleri-
nin başında ekonomik nedenler geliyor.
Bunda da 2 temel sebep var: Çalıştıkça
özgürleşen, ekonomik bağımsızlığını aldıkça
özgüveni yerine gelen bir kesim. Bir de
sadece tek eşin çalışmasından dolayı yaşa-
nan ekonomik sıkıntılara bağlı olarak mey-
dana gelen sorunları kaldıramayan bir
kesim. Yani para varsa da yoksa da huzur
yok!” diye konuştu.

“Kadınlar daha
çok dava açıyor”

İstatistiki verilere göre kadınların erkek-
lere göre daha fazla boşanma davası açtığını
dile getiren Ozankaya, “İnsanların genel
olarak psikolojik yapılarında da bir bozulma
var. Kalite düştü, bu kalite düşüklüğünün

de yansımaları var. Bir taraftan o anlayışı
düşürüyorsun diğer taraftan da parasal
anlamda erkek güçlenmeye başladıkça,
boşanamamanın maddi kriteri de ortadan
kalkıyor. Ekonomik varlığı ya da bağımsızlı-
ğı olmayan bir kadın daha zor boşanmayı
göze alabiliyor. Türkiye’de bir de mal edi-
nirken erkekler genelde taşınmazları üstüne
alır. Şimdi Medeni Yasa’nın değişikliğinden
sonra karı koca bir mal ayrımını benimse-

mediyse evlilik birliğindeki mallar ortakmış
gibi kabul ediliyor. Daha önce gelen evlilik-
lerde veya o evliliğin yasadan önce getiril-
miş malları konusunda mal ayrılığı rejimi
geçerli olduğu için kadının orada yine bir
şeyleri talep etmesi ancak maddi katkısı
varsa mümkün. Ama 2002’den sonra bu
yasanın çıkmasıyla artık mallarda eşit hakka
sahip oluyorlar. Tabi bunun da davaları var.
Her zaman yarı yarıya olmayabiliyor.

Eşlerin şahsi olarak getirdikleri mallar ola-
bilir, miras payı olabilir… Bu gibi durumlar-
da dava açılabiliyor. Bunlar dava sırasında
ortaya çıkan spesifik şeyler” dedi.

Türkiye’de 2015 yılında ekonomik kay-
naklı boşanmaların daha artacağını belirten
Ozankaya, “Özellikle iş dünyasındaki
boşanmaların büyük bir kısmı yaşanan iflas-
ların akabinde meydana geliyor. Nadir ola-
rak şekli boşanmalar da görülebiliyor. Çift,

beraber yaşamaya devam ediyor ama eşler-
den birinin mallarına zarar gelmemesi için
şekli olarak boşanıyorlar. Özellikle belli bir
seviyede yaşayan ailelerde meydana gelen
iflas, aile içinde ciddi tahribatlara yol açıyor.
Çok farklı yaşadıkları bir hayattan tam tersi
bir hayata geçiş kolay değil. İnsanlar yok-
luktan varlığa çok rahat ve mutlu bir şekilde
geçer ama varlıktan yokluğa geçişte bir trav-
ma yaşar. Bunu kabullenmesi, sindirmesi ve
yeniden başlaması uzun bir süreç gerektirir.
Bu nedenle aile içindeki tahammül de en
alt seviyeye düşebilir. Bizim gördüğümüz,
bu yapı devam ettikçe Türkiye’deki boşanan
aile sayısı kesinlikle çok artacak. Ekonomik

anlamda zaten 2015 yılı 2014’e göre
daha zor geçecek. Son istatistik-

lerde işsizlik oranlarında
önemli bir artış söz konu-

su. İşsizlik 2015’te daha
da artacak. Eğer
önlem alınmazsa
2015’te bir resesyon
olacağını düşünüyo-
rum. Yani ciddi bir
durgunluk kapıda.
Üretmeden, krediy-
le, gelecekteki gelir-
leri borçlanarak

yapılan tüketim eko-
nomiyi belli bir yere

kadar ısıtıyor ama
bunun da bir durma nok-

tası var. Gelirleriniz büyü-
mediği sürece yeni borçlanma-

lar yapmanız mümkün değil.
Borçlanırsanız, o ailelerin batışı da söz
konusu. Türkiye’de sadece şirketler batmı-
yor, ciddi sayıda aile de batıyor. Bankaların
göstergelerine bakarsanız özellikle ödenme-
yen kredi kartı ya da geç ödenen kredi kartı
borçları, tüketici kredileri, konut ve araç
kredilerindeki gecikmelerin sayısı son
dönemde yine çok yükselmeye başladı.
İşsizliğinizin arttığı, gelirlerinizin düştüğü
bir ortamda veya gelirleriniz sabit olmasına
rağmen yaşam giderlerinizin yükseldiği bir
ortamda sizin borç ödeme şansınız düşüyor.
Aileler ileriye dönük borçlanma yaparken
buna çok dikkat etmek zorunda. Hiçbir aile
buna dikkat etmiyor” diye konuştu.
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Dünyadaki küresel eko-
nomik kriz, toplumun
en küçük yapısı aileyi
de derinden sarsıyor.
Uzmanlar, ekonomik

kaynaklı boşanma oran-
larının 2015 yılında geç-

tiğimiz yıla göre daha
da artış gösterebileceği-

ni belirtiyor.

www.arkas.com.tr
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İnnaannaarraakk…… Herkes düşüncele-
rini korkmadan söylesin.
Herkes geçmişin hesaplarını

unutsun.
Herkes ortak akılda buluşsun.
Herkes arzuladığı huzuru bul-

sun.
Herkes sevdiğiyle yaşamı pay-

laşsın.
Herkes doğayı, hayvanları

daha çok sevsin.
Herkes yeni aşklar yaşasın.
Herkes yalansız-dolansız dost-

luklar edinsin.
22001155  bbööyyllee  oollssuunn……

� � �

AArrzzuullaayyaarraakk……
Her gün yeni düşler yaşansın.

Her gün onurlu işler başarılsın.
Her gün beklentiler gerçekleş-

sin.
Her gün güvenle uyanılsın.
Her gün ideallere yaklaşılsın.
Her gün sağlıklı bebekler doğ-

sun.
Her gün anneler kahkaha

atsın.
22001155  bbööyyllee  aakkııllllaarrddaa  kkaallssıınn..

� � �

CCooşşkkuuyyllaa……

Her şey yaşama sarıl-
mayı sağlasın.

Her şey iyi geleceğin
işareti olsun.

Her şey sevgileri
yüceltsin.

Her şey yeni hayalleri
yaratsın.

Her şey yokluğu kaldırsın.
Her şey kötülüğü, çirkinliği

bitirsin.
Her şey şeker tadında, rüya

güzelliğinde iz bıraksın.
22001155  bbööyyllee  ttaarriihhlleeşşssiinn……

� � �

İİççtteennlliikkllee……
Yeni yılda savaşlar olmasın.
Yeni yılda kimse kimseyi vur-

masın.
Yeni yılda hastalıklar 

yayılmasın.
Yeni yılda çocuğa-kadına şid-

det bitsin.
Yeni yılda cinsel istismarlar

yaşanmasın.
Yeni yılda işsiz kalmasın.
Yeni yılda her türlü 

kriz unutulsun.
Yeni yılda icra-iflas-intihar

konuşulmasın.
Yeni yılda umutlar tazelensin,

sevgiler çoğalsın.
22001155  bbööyyllee  yyaaşşaannssıınn..

� � �

YYüürreekktteenn……  
İİnnşşaallllaahh......

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

İKİBİN ONBEŞ

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

PARA OLSA DA 
OLMASA DA
HUZUR YOK!

2015’te�boşanmalarda�ciddi�bir
artış�meydana�gelecek

A
vukat Dilek Güngör ise
eşlerden birinin çalışma-
masının aileyi borçlanma-

ya sürüklediğini dile getirerek,
“Ailede borçlanma arttıkça,
geçim sıkıntısı başladıkça
geçimsizlikler de başlıyor.
Kadının çalışılmasına izin veril-
miyor. Bu kez de eşlerden biri
sadece tüketime yöneliyor. Bu

da daha çok borçlanmayı ve daha çok batağı
beraberinde getiriyor. 

Kadınlar eve kapanıp dışarıdaki hayattan
uzaklaşınca geçimle ilgili çok fazla dertleri
olmuyor. Çünkü erkek eve ekmek getiriyor,
kadın çalışmıyor erkeğin getirdiğiyle yetiniyor.
Ama kadın çalışmaya başlayınca hayatta başka

amaçlar ediniyor, eşi
maddi manevi ona
yeterli gelmemeye baş-
lıyor. 

Bu kez de eşler
arasında bir kot farkı
oluyor. Bu kez de
geçim sıkıntısı başlıyor.
Çalışan kadınların da
çalışmayan kadınların
da ayrı ayrı yaşadığı
sorunlar var. Çalışan
kadınların bir kısmı
aile içi şiddete maruz
kalıyor. 

Eşinden şiddet
gören, hakarete uğra-

yan çok fazla kadın var. 
Çalışmayan kadınlar da geçim sıkıntısına

düşünce maddi olarak yetersizlik hissediyor,
geçinemediklerini düşünüyor. Kadın bu durum-
da dayanabildiği kadar dayanıyor, son noktada
da ‘ya temizliğe girerim ya da asgari ücretle
çalışırım ama çekmem ben bu adamı’ diyor ve
boşanıyor. 

Benim kanaatim bu zamana kadar görülen
boşanma davaları buz dağının görünen kısmı.
Önümüzdeki süreçte bu daha da artacak” şek-
linde konuştu.

“Bu, buzdağının görünen kısmı”

Tayfun
OzankayaDilek

Güngör

Dilek
Güngör

Özlem
Pınar
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TÜPRAG, Efemçukuru altın madeninin köylülerin içme suyunu etkilediği şeklindeki iddialar
üzerine bir açıklamada bulundu: İZSU'nun su analizi değerleri ile birlikte tüm iddialar çürüdü.

açıkladı
“BİZ KİRLETMİYORUZ”
TÜPRAG A.Ş'den Efemçukuru

açıklaması geldi. Son dönem-
de bazı yazılı ve görsel basın-

da İzmir'de yer alan Efemçukuru
altın madeni hakkında yapılan yan-
lış haberlerin kamuoyunu yanlış
bilgilendirdiği belirtilen açıklama-
da, Menderes İlçesi Efemçukuru
Köyü şebeke suyunun bulanık aktı-
ğı iddialarının gerçeği yansıtmadığı
vurgulandı.

TÜPRAG’tan yapılan açıklama-
da, “27.08.2014'te gelen suyun
bulanık aktığı şikayetlerinin üzeri-
ne İZSU'nun yaptığı incelemeler
sonunda Efemçukuru Köyü içme
kullanma suyundan alınan örnekle-
rin tümü İnsani Tüketim Amaçlı
Sular Hakkında Yönetmelik stan-
dartlarına uygundur. Demir, arse-
nik ve mangan parametreleri için
sadece 27 Ağustos 2014 tarihinde
alınan örneklerde standart üstü
sonuçlar elde edilmiş olup, bu
tarihten iki gün sonra (29 Ağustos
2014) alınan numunelerde demir
ve arsenik konsantrasyonları hızla
düşerek standart değerleri sağla-
mış, mangan parametresinde
düşüm gözlenmiştir. Bu tarihten
sadece 4 gün sonra (2 Eylül 2014)
alınan numunelerde tüm değerler
standartları sağlamaktadır” denildi.

AYKIRI BİR DURUM
VARMI?

TÜPRAG'ın paylaştığı açıkla-
mada İZSU Genel Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı'nın açıklamaları ve kul-
lanılan içme suyunun değerlerinin
belirtildiği bilgiler de yer aldı.

İZSU Genel Müdürlüğü Çevre
Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı ise 8 Eylül 2014 ve

11915 sayılı yazısı ile Efemçukuru
Köyü’nde bulunan altın madeninin
yeraltı sularına bir etkisinin olup
olmadığını belirlemek amacı ile bir
adet kuyu ve köy çeşmesinden
numuneler alındığını, 2014 yılında
alınan numunelerde herhangi aykı-
rı bir duruma rastlanılmadığını
açıkladı.

TÜPRAG, Efemçukuru
Köyü’nün tankerle taşındığı iddia-
larına da cevap verdi. Açıklamada,
“Efemçukuru Köyü’nün su ihtiyacı,
iddia edilenin aksine tankerlerle
taşıma şeklinde değil hali hazırda
“inerler/kaptaç” diye adlandırılan
bölgeden Efemçukuru Köyü’ne
çekilen su hattı yardımıyla sağlan-
maktadır” denildi.

DEĞERLER
YILLARDIR
ÖLÇÜLÜYOR

TÜPRAG, Efemçukuru

Köylülerinin kullandığı sudan
çamur akmasının mümkün olmadı-
ğını ise şu ifadelerle açıkladı:

“Gözlem kuyuları sayesinde
madencilik faaliyetlerinden kay-
naklı yeraltı sularına bir etki olması
durumunda ilk olarak maden için-
de ve çevresinde açılmış olan kuyu-
larda en kısa sürede kirlilik tespit
edilebilecek, müdahale edilebile-
cektir. Ancak, maden alanı ve çev-
resindeki gözlem kuyularında
İzleme Denetleme komisyonu tara-
fından 2014 yılında ölçülen demir,
arsenik ve mangan parametreleri
geçmiş yıllarda ölçülen değerler ile
uyumlu olup kirlilik işaret eden bir
sapma ya da içme suyu kuyusunda-
kine benzer veya daha yüksek
değerler kesinlikle gözlenmemiştir.
Dolayısı ile iddia edildiği gibi
madencilik faaliyetlerinden kay-
naklı olarak köy kuyusuna ulaşacak
bir kirlilikten söz etmek mümkün
değildir.''

Ağaçlar için
dönüşüm önerisi
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sivrikültür Anabilim

Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Dirik, büyükşehir-
lerde hava kirliliği, betonlaşma, yanlış budama, vandalizm,

doğal besin döngüsünden yoksun olma gibi nedenlerle yaşam
süresi kısalan ve şiddetli rüzgarlarda yıkılarak tehlike oluştu-
ran ağaçların, "kentsel dönüşüm" benzeri uygula-
malara tabi tutulmasını teklif etti.

Dirik, kentlerde ağaçların, toprak koşulları-
nın yetersizliği, köklerin beton ve asfaltla kap-
lanması, yetersiz gelişme mekanı, toprak ve
hava kirliliği, yanlış budamalar, çarpma, yara-
lanma, vandalizm, doğal besin döngüsünden
yoksun olma gibi nedenlerle zayıf geliştiğini
anlatarak, "Ağaçlar da tüm canlılar gibi
ölümlüdür. Kaderine terk edilip bırakılma-
malıdır" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevre farkındalı-
ğının arttırılması için “Yeşil Ekran Kısa Film
Yarışması” düzenliyor. Yarışmaya katılan kısa
filmlerin değerlendirmesini ise Yeşilçam’ın

önemli isimlerinden oluşacak bir jüri heyeti
yapacak. Jüride Türkan Şoray, Ediz Hun,
Hülya Koçyiğit, Cihan Ünal, Hakkı Ergök,
Serdar Kılıç’ın yanı sıra Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr.
Mustafa Öztürk yer alacak.

Yeşilçam’ın önemli isimlerinin
değerlendireceği “Yeşil Ekran Kısa
Film Yarışması”na toplam 47 üniversi-

te ön kayıt yaptırdı. Bakanlık, yarışma-
da dereceye giren çevre temalı kısa film-

lere toplam 100 bin TL ödül dağıtacak. 15
Şubat 2015 tarihine kadar sürecek yarışmanın
ödül töreni, İstanbul Haliç Kongre Merke-zi’nde
15 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilecek.

Yeşilçam yıldızları çevre
için bir araya geldi
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Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat
Bölümü’nden Prof. Yaşar Uysal,
2015 yılında Türkiye ekonomisini

nelerin beklediğini Ben HABER gazetesi
okurları için açıkladı. Uysal, ''2015 yılının
ilk çeyreğinde enflasyon'un düşeceğini
ancak ikinci çeyreğe dikkat
edilmesi gerektiğini belirtti.
Uysal, ''Kendi ülkesinde
marka olamayan bir ülke
dünyada da marka olamaz''
diye konuştu. Profesör
Doktor Yaşar Uysal 2015
yılında Türkiye ekonomisini
nelerin beklediğini de şu
şekilde açıkladı:

''Seçim öncesi dönemde
geçen yıl yüksek olduğu için
bu yıl daha düşük enflasyon
gelecek. Seçimlerden sonra-
sı için Türkiye'de şu anda ne
olacağını söyleyebilecek biri-
si olduğunu düşünmüyorum.
Çünkü seçim sonuçları ne
olacak bunu bilmiyoruz. FED'in faiz arttır-
ma kararını 2015'in Mayıs-Haziran ayı gibi
yapacağı bekleniyor. Dolayısı ile yılın ilk
yarısında Amerika faizi arttırmayacağı için,
Türkiye'de kamu harcamaları canlı olacağı
için ekonomide nispi olarak bir iyileşme
görülecek. Ama seçimden sonra hükümet
yola devam ederse bütçedeki açıkları
düzenlemek için yeniden frene basmak
zorunda kalacaktır. 2015 yılının ilk yarısın-
da enflasyonda bir düşüş olacak, büyüme
hızında, kamu harcamalarına bağlı bir artış
söz konusu olacak. 2015 yılının ikinci yarısı
için bir görüş belirtmek zor'' dedi.

Profesör Uysal, ''Avrupa ve
Ortadoğu'daki gerginlik yeni yılda da etki-
sini arttırarak devam ettirecek. Çünkü
Türkiye'nin en büyük pazarı Almanya'dır o
resesyona doğru gidiyor. İkinci büyük

pazar Rusya'dır. 2015 büyüme öngö-
rüsü sıfıra yakındır. Rusya ciddi

bir kriz sürecine doğru
gidiyor. Bu

Türkiye'yi iki
şekilde

olumsuz etkileyecek. Bir taraftan oraya
yaptığımız ihracat azalacak, diğer taraftan
da oradan Türkiye'ye gelecek turist sayı-
sında bir azalma söz konusu olacak.
Önümüzdeki yıl Türkiye'nin iç taleple
büyümesi zor. Ama ihracatla da büyümesi

zor Avrupa yavaşlıyor,
Rusya yavaşlıyor, Kuzey
Afrika ve Orta Doğu ile
ilişkilerimiz zayıflıyor.
Bütün bu süreçler 2015
yılında büyüme hızının
yine çok düşük kalacağı
anlamına geliyor'' diye
konuştu.

2015’te enflasyon
düşecek!

Uysal, ''2015 yılının ilk
yarısında enflasyon
Türkiye'de düşecek. Çünkü
geçen yılın ilk yarısında
kurlar hızlı bir şekilde art-

tığı için enflasyon çok yüksek oldu. Bu yıl
daha düşük enflasyonlar devreye girecek.
2015 yılının ilk yarısında enflasyon düşe-
cek. Ama yılın ikinci yarısındaki enflasyon
rakamları döviz kurları ile kamu harcama-
larının nasıl gelişeceğine göre şekillenecek
ama yine de yüzde 6 civarında bir enflas-
yonla kapatmamız 2015 yılını olası görünü-
yor'' dedi.

Hükümet 3,5 alıyor 1 veriyor
Yaşar Uysal, ''İzmir artık tartışma gün-

demini değiştirmek zorunda. İzmir devlete
her yıl 3.5 lira veriyor. 1 lira alıyor.
Kamunun İzmir'e yatırım yapması gereki-
yor. İzmir bana göre kamu tarafından
daha özel önem verilmesi gereken bir il
konumunda aksi halde İzmir daha da
yavaşlayacak. Esas mesele şu; limanlarda
ne satacaksın ne alacaksın önce üretimi
güçlendirmemiz gerekiyor liman bir sonuç.
Dolayısı ile İzmir'in yeni bir yatırım hamle-
sine ihtiyacı var. Bunun için makroekono-
mik iklimin yatırımlardan lehine olması
gerekiyor.

Bunun için de Türkiye'de faiz kazanç-
ları, borsa kazançları, reel sektör kadar
vergilendirilmelidir. Hatta daha fazla ver-
gilendirilmelidir ki insanlar parasını faize
ve borsaya değil götürüp üretim yapacak
olan yatırımlara yönlendirebilsinler.

Bu tüm Türkiye'nin bir sorunu İzmir'in
de bir sorunu. İzmir'de İzmirlilerin ortak
iş yapma kültürünü geliştirmeleri gereki-
yor.

Hükümetin İzmir'den geri çektiği ve
geri döndürmediği kaynakları biraz daha
dikkatli gözden geçirmesi gerekiyor. Hem
İzmir'i seçimlerde kazanmak istiyor AK
Parti hükümeti ama bir taraftan da
İzmir'in aleyhine bir kaynak aktarımı var.
Bunları düzeltmesi lazım'' dedi.

2015 yılında Türkiye ekonomisini neler
bekliyor? Genel seçimler 2015 yılında eko-
nomiye ne gibi etkiler yapacak?
Enflasyon oranlarında değişiklik ola-
cak mı? Döviz kurlarındaki dal-
galanmaların ekonomiye
etkileri neler? Orta
Doğu'daki karışıklık
2015 yılındaki eko-
nomik verileri nasıl
etkileyecek? Yeni
yılda ekonomik kriz
yaşayacak ülkeler
hangileri? Tüm bu
soruların yanıtları
haberimizde…

İZMİR’İN
YENİ BİR
YATIRIM
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VAR
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HAMLESİNE
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VAR”

“Yeni yılda istikrar korunmalı”

ESBAŞ CEO’su Faruk Güler,
2015’te Türkiye ekononmisini
nelerin beklediğini Ben

HABER’e yorumladı. Güler, siyasi
istikrarın aleyhine sonuçlarda ise eko-
nominin 2014'ten daha kötüye gideceği-
ni ifade etti. Güler, ''Türkiye ekono-
misi 2015 yılında yapılacak seçimler,
açılım programı ve özellikle çevre-
mizde bulunan komşu ülkelerin poli-
tik ve ekonomik değişkenlerinin
yönüne bağlı olarak gelişim göstere-
cektir. İlgili konularda olumlu neti-
celerin alınması durumunda, yatı-
rımcıların Türkiye’ye olumlu bakış açısı daha da
artacak, tüketici güveni yükselecek ve yatırımlara
devam edilecektir. İlgili konularda gelişecek
negatif durumlarda ise, ülkemiz ve çevremizde
bulunan ülkelerin istikrarı sekteye uğrayacak,
tüketici güveni düşecek, yatırımcılar ise bekleme-
ye geçecektir. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi
2015 yılında da istikrarın sağlanmasıyla ekonomi
gelişecek, aksi yönde gelişecek olayların olması
durumunda ise 2014’ten daha olumsuz yönde bir
gelişme gözlenecektir. Ege Serbest Bölgesi’nde
bulunan firmalar ağırlıklı olarak ihracata yönelik
çalışmaktadır. Bu nedenle yurtdışı pazarlarının
durumu bölge firmalarını yakından ilgilendir-
mektedir. İhracat, ağırlıklı olarak AB ülkelerine
yapıldığından, bu bölgelerde gelişecek artı ya da

eksi yöndeki gelişmeler bu firmaları
da etkileyecektir.'' dedi.

Faruk Güler, ''Türkiye’nin büyü-
me oranı hedeflenenin altında ola-
rak gerçekleşmesine rağmen, dünya
şartlarında olumlu olarak karşılana-
bilir. Ancak, Türkiye için yüzde 5’in
altında kalan büyüme oranı yetersiz
bir büyümedir. Büyüme için yapıl-
ması gerekli olan en önemli konu
yatırımların hız kesmeden devam
etmesidir. Birikimlerin küçük, tek-
nolojik gelişmelerin zayıf olduğu
ülkemizde, istenilen büyümenin ger-

çekleşmesi için katma değeri yüksek ürünler üre-
tecek yabancı sermayeli yatırımların ülkemize
çekilmesi çok önem arz etmektedir. Bu yönde
Ekonomi Bakanlığı’nın olumlu çalışmaları mem-
nuniyet vericidir. Ekonomi Bakanlığı’ndaki viz-
yon değişikliğinin bu amacı gerçekleştireceğine
inanıyoruz'' diye konuştu.

Üretim için İzmir'i seçiyorlar
Güler, ''Türkiye denince yabancı sermayenin

gözünde ilk akla gelen şehir daima İstanbul
olmuştur. Ancak son yıllarda, bilhassa büyük
ölçekli yabancı yatırımcılar, İstanbul’u sadece
merkez ofisleri için düşünmekte, üretimleri için
ise Türkiye’nin başta İzmir olmak üzere diğer
illerini öncelikle değerlendirmektedirler” dedi.

Ege Serbest Bölge CEO’su Faruk Güler, 2015'te Türkiye ekonomisini nelerin bek-
lediğini Ben HABER gazetesi için değerlendirdi. Güler, istikrarın sürmesi duru-
munda ekonomide ciddi ilerlemeler kaydedileceğini belirtti.

İZSİAD Başkanı Hasan
Küçükkurt ise 2015 yılından
umutlu olduklarını belirterek,
''Bakanlarımızın açıklamaları
umut vaat edici. Yeni yılda bir
de genel seçim var tabii. Genel
seçimler, 2015'in ekonomik
verileri üzerinde etkili olacak-
tır. Genel seçim sonuçları yeni
yılın ekonomik verilerine
oldukça fazla etki yapacaktır''
dedi. Rusya'daki ekonomik kri-
zin Türkiye'yi kıyısından köşe-
sinden mutlaka etkileyeceğini
belirten Küçükkurt, Rusya'dan
gelecek turist sayısındaki azal-
manın Türk Turizmine fazla bir
etki yapacağına inanmadığını
söyledi.

Yurt dışındaki krizlerin, ülke
içinde kaos ortamı olmaması
halinde Türkiye'nin yeni yıldaki
verilerine fazla bir etki yapaca-

ğına inanmadığını belirten
Küçükkurt, ''Merkez Bankası
doların ateşini söndürmek için
ne zamana kadar müdahalede
bulunacak. Dolar aldı başını
gidiyor'' dedi.

Küçükkurt,''Belirsizlik
devam ediyor bir de seçim eko-
nomisi var şuanda çok şeffaf
bir şey göremiyoruz. 2015'in
2014'ten bir nebze daha iyi ola-
cağı sayın bakanların açıklama-
larından belli oluyor.
Hükümetin genel seçimdeki
alacağı oy bile ekonomiyi etki-
ler. İstikrarın ne olacağı bilin-
miyor. Daha önce bir genel
seçim bir cumhurbaşkanlığı
seçimi yaşadık ama bu seçimi
çok önemli görüyorum yeni
yılda ekonomide istikrarın olup
olmayacağı bu seçimde görüle-
cek'' diye konuştu.

2015, 2014'ten daha iyi geçecek!2015, 2014'ten daha iyi geçecek!2015, 2014'ten daha iyi geçecek!2015, 2014'ten daha iyi geçecek!2015, 2014'ten daha iyi geçecek!2015, 2014'ten daha iyi geçecek!

Prof. Yaşar Uysal

Faruk Güler

Hasan Küçükkurt

GÖKDENİZ ENGİN

gokdeniz.engin@kanalben.com
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İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu,
2014 yılının sıkıntılı başladığını

hatırlatarak, ‘Küresel boyutta, ABD
Merkez Bankası’nın (FED) parasal
genişlemeyi önce yavaşlatması ve
ardından durdurması, Suriye, Irak
ekseninde yaşanan kaos dolu gelişme-
ler ve Ukrayna sorunu 2014 yılı
başında ön plana çıkan konu-
ları oluşturmuştu’ dedi.

FED tarafından başla-
tılan parasal genişleme
operasyonu sonucu piya-
salara verilen yaklaşık 4
trilyon doların yarattığı
likidite bolluğunun daha
çok gelişmekte olan
ülkelere yansıdığına dik-
kat çeken Mutlu,
“Dolayısıyla FED'in likidite
vermeyi durdurması gelişmekte
olan ülkeleri olumsuz etkilemiştir.
Bunun yanında Avrupa Birliği'nde
yaşanan sorunların artması ve resesyon
(ekonomide güçlü durgunluk) beklen-
tisinin güçlenmesi doların Euro karşı-
sında değer kazanmasına neden olmuş-
tur.

Büyümesini dış kaynak girişi, iç
tüketim ve ithalatla sağlayabilen
Türkiye açısından küresel boyutta yaşa-
nan bu gelişmeler oldukça endişe verici
olmuştur.

Türkiye’nin, Dünya politik kon-
jonktürünün en önemli iki gündem

maddesi olan Suriye ve Ukrayna'nın
ortasında bulunuyor olması da, hassas
spekülatif sermayenin (Beklentileri
dikkate alarak ve risk üstlenerek
kazanç sağlayan sermaye) Türkiye algı-
sını olumsuz etkilemiştir.

Buna rağmen özellikle yerel seçim-
ler sonrasında, yüksek faizler sayesinde

Türkiye’ye sıcak para akışı hız-
lanmış, yılbaşında 130 milyar

dolar olan sıcak para stoku
Temmuz ayında 162 mil-
yar dolara yükselmiştir.

FED'in Ekim ayında
likidite vermeyi durdu-
racağını açıklamasının
ardından Ağustos ve
Eylül ayında çıkış yaşan-

mış, Ekim ve sonrasında
ise yeniden giriş başlamış-

tır. Kısaca ifade etmek gere-
kirse 2014 yılı, küresel eko-poli-

tik iklimin Türkiye'yi de dalgalandırdı-
ğı bir yıl olmuştur” şeklinde konuştu.

2014’te cari açığı azaltmak amacıyla
kredi kartlarında taksitlendirme
imkanlarının daraltıldığını da hatırlatan
Başkan Mutlu, ‘Böylece iç talep önemli
ölçüde yavaşlamış, Mart ayında yapıla-
cak yerel seçimlerin etkisiyle büyümeyi
daha çok kamu harcamaları belirlemiş-
tir. İç talepteki yavaşlama ve kur artış-
ları da uzun zaman sonra net ihracatın
büyümeye pozitif katkı yapmasını sağ-
lamıştır.

Kur ve faiz artışı ile iç talep yavaş-

laması cari açığın önemli oranda gerile-
mesini sağlamıştır. Ancak bu arada
enflasyon önemli bir tırmanma trendi-
ne girmiş, işsizlik yeniden iki haneli
rakamlara yükselmiştir.

Sonuç olarak 2014 yılında Türk
ekonomisinde daha çok iç siyasi geliş-
meler ile küresel gelişmeler belirleyici
olmuştur. Küresel rüzgarların ters
esmeye başlaması uzun süredir dış kay-
nağa bağlı olarak iç tüketimle büyüyen
Türkiye ekonomisi açısından yeni yol
arayışlarını gündeme getirmektedir.
Zira artık büyük miktarda yabancı kay-
nak girişi hem küresel hem de iç eko-
nomik değişiklikler nedeniyle güç
görünmektedir” diye konuştu.

2014 yılındaki yavaş büyüme ile
AVM istilasının üyelerini olumsuz etki-
lediğini ifade eden Mutlu, ‘Ülkemizin
her köşesinde AVM ve hipermarketler
hızla çoğalmaya devam etmiş, üyeleri-
miz haksız rekabet karşısında daha da
erimiştir” dedi.

Yeni yıla daha umutlu baktıklarını
kaydeden birlik başkanı Zekeriya
Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Pek de
parlak olmayan 2014’ün ardından, 2015
yılını değerlendirecek olursak, yeni
yılın daha olumlu geçebileceğini söyle-
yebiliriz. Tahminimizce, Türk ekono-
misini, (yaşanacak küresel konjonktü-
rün yanısıra) ilk yarıda genel seçimler,
ikinci yarıda ise daha çok iç ekonomik
dengelerdeki gelişmeler şekillendire-
cektir.
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2015 genel seçimleri yaklaşırken
İzmir’de de siyaset kazanı kaynama-
ya başladı. Gerek AK Parti, gerek

Cumhuriyet Halk Partisi, gerekse de
Milliyetçi Hareket Partisi’nde aday
adayı olacak isimler yavaş yavaş netleş-
meye başladı. Her üç partide de İzmir’i
en iyi şekilde temsil edebileceğini düşü-
nen isimler hem Ankara’nın hem de
teşkilatların kapılarını aşındırıyor.

Seçim sürecinde özellikle CHP ve
AK Parti de şimdiden bazı milletvekil-
lerinin çeşitli sebeplerle üstünün çizil-
mesinden dolayı boşalan koltuklar,
adaylarda kazanma inancını bir adım
öteye taşıyor. AK Parti’de yaşanan isti-
falar ve 3 dönem kuralı, Cumhuriyet
Halk Partisi’nde de parti üst yönetimiy-
le bazı vekillerin görüş ayrılığına düş-
mesi bunun bir göstergesi. Ayrıca
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun
1 Aralık tarihli ziyaretinde ön seçim
sözü vermesi adayları heyecanlandırı-
yor. Bir önceki seçimde 13 milletvekili
çıkaran CHP cephesinde bazı isimlerin
üstü şimdiden çizilirken Meclis’e ilk kez
girmek isteyen adaylar boşalan koltuk-
ları kapma peşinde.

Her hafta ekrana gelen prog-
ramları ve yaptığı kulis haber-
leriyle siyasetin ve siyasilerin
nabzını vatandaşa an be an
aktaran Ben TV, yaklaşan
genel seçim öncesinde çıtayı
yükseltmeyi sürdürüyor.

SİYASİLERİN
YENİ KULİSİ

B
en TV’de yayınlanan Rota
Siyaset programına katılan AK
Parti MKYK Üyesi ve İzmir

Milletvekili Hamza Dağ, dikkat çeki-
ci açıklamalarda bulunarak yerel ikti-
darı adeta topa tuttu. Programda
Burak Cilasun’un, “2015 seçimlerin-
de de aday mısınız?” sorusuna
“Adayım” yanıtını veren Dağ, sözle-
rini şöyle sürdürdü;

“Elbette adayım, hatta aday ada-
yıyım. Ben aday adayı değilim desem
kimse buna inanmaz. Sonuç olarak
hem birinci dönemim, hem yaşımız
müsait, hem de çalışıp çabalıyoruz.
Şunun da farkındayım, her zaman
milletvekili olmayacağımı biliyorum
çünkü çok genç yaşta milletvekili
oldum. Bunun bilincindeyim. Eninde
sonunda milletvekilliğim de bitecek
ama siyasetin içinde olacağımı biliyo-
rum. Siyasete milletvekilliğiyle başla-
madım. Allah nasip ederse 60’lı yaş-
larda da bir şekilde siyasetin içinde
olacağım. Biz bunu millete hizmet
davası olarak görüyoruz.”

“Gölge kabine kurmadık”
Öte yandan çeşitli gazetelerde

AK Partili vekillerin İzmir’de bir
gölge kabine kurduğuna ilişkin çıkan
haberleri de eleştiren Hamza Dağ,
böyle bir durumun söz konusu olma-
dığını söyledi. Dağ bu durumu şu
sözlerle açıkladı;

“Bizim böyle bir çalışmamız,
böyle bir görev tasnifimiz söz konusu

değil. Böyle bir şey yapmış olsak 4
sene önce yeni milletvekili olduğu-
muzda yapardık. Biz AK Parti İzmir
milletvekilleri olarak birkaç ayda bir
kendi aramızda toplantı yaparız ve
sekreteryasını da ben yürütürüm.
Hem şehir ile ilgili hem de
Ankara’da yapacağımız işlere yönelik
bir araya geliriz. Şu aralar bunu daha
sık yapıyoruz çünkü sayımız azaldı.
Bakanlıkları paylaşmamız ve gölge
kabine kurmamız mümkün değil.
Zaten parti politikamızda yok.”

AK Partili Dağ ayrıca izleyicilerle
genel seçimde AK Parti’nin İzmir’de
ortaya koyacağı vizyonu da paylaştı.
Dağ, seçim sürecinde isimlerin değil,
hizmetlerin ön planda olacağını söy-
ledi. “AK Parti kişiler endeksli değil,
hizmet endeksli ve bugüne kadar da
bu yönde siyaset üretmiş bir parti.
Vitrin isimlerden ziyade tamamen
hizmete dayalı ve 35 projede yapılan-

ları ve yapılacakları anlatan isimler
olacak. Genel siyasette yapacakları-
mızı ve mutlaka yeni Anayasa'yı anla-
tacağız. Yeni Anayasa'nın bu ülkeye
getireceklerini vatandaşlarımıza
aktaracağız. İzmir'den bir önceki
seçimde çıkardığımız sayıdan çok
daha fazla milletvekilini yeni dönem-
de Meclis'te göreceğiz.”

Öte yandan 2015 seçimleri önce-
sinde İzmir’de gerçekleştirilen ilçe
kongrelerinin eleştirilmesine de tepki
gösteren Dağ, “Bu bir teşkilat ve
gönüllülük işi. Bunun birçok yönte-
mini inceliyoruz. İlçe başkanlığına
dışarıdan kimseyi rastgele almıyoruz.
Bir istişare yapıyoruz. 2-3 farklı lis-
teyle seçime girince bölünüyorsunuz.
İş kongre salonuyla bitmiyor.
Kongrelerde yaşananlar abartıldığı
kadar büyük şeyler değil. Sıkıntı
yaşamadan süreci atlatacağımız
kanaatindeyim.” dedi.

Başta uzun süredir il başkanlığı görevini üst-
lenen Ali Engin, il yöneticileri ve bazı ilçelerin
başkanları olmak üzere partinin yerel yönetici-
leri Ankara’ya gitmek adına ilk açıklamalarını
Ben TV’de gerçekleştirdiler. Kulislerin nabzının
attığı Ben TV ayrıca CHP Çiğli İlçe Başkanı Utku
Gümrükçü’nün milletvekilliği için görevinden
istifa etmeyeceğini haftalar öncesinde takipçi-
lerine duyurmuştu.

ALİ ENGİN: Ben TV Ana Haber Bülteni’ne
katılan ve siyasi gündemi değerlendiren Ali
Engin, adaylık sorusu karşısında şu cevabı verdi.

“Biz 2 yıllığına seçiliyoruz. Aslında ben maçın uzatma kısmını
oynuyorum 3. yıla girdim. Sayın Genel Başkan’ımızla görüşeceğim
milletvekilliği adaylığı için. Onun izni olursa aday olacağım.
Görevimde kalmamı isterse görevime devam edeceğim. Elbette
hizmet etmek ve bir başka görevde yer almak isterim.”

Ali Engin’in dışında, ilk açıklamasını Ben TV’de yapan diğer
isimler de dikkat çekiciydi. Açıklama yapan isimler Karşıyaka İlçe
Başkanlığı görevinden istifa eden Ali Karaege ve İl Başkan
Yardımcılığı görevini yürüten Dr. Ülkümen Rodoplu oldu. Her iki
adayın da Ben TV’ye özel açıklamaları şöyle olmuştu:

ALİ KARAEGE: Hedefsiz bir insan olmaz.
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MHP CEPHESİ
SÜRPRİZ YAPMA

PEŞİNDE
Milliyetçi Hareket Partisi’nin önemli
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“Belediyeleri
kapatın şube

müdürü koyun”
İzmir’in yeni kent merkezi konumuna doğru koşarak ilerleyen

Bayraklı’da, Başkan Karabağ yetkisizliğe isyan etti. Karabağ ayrıca
ulaşımdaki aktarma politikasına da çarpıcı bir yorum getirdi.

B
ayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Ben
TV’de Üç Gazeteci Bir Konuk programına
katılarak usta gazeteciler Erol Yaraş, Hamdi

Türkmen ve Ünal Ersözlü’nün sorularını yanıtladı.
Arka arkaya yapılan gökdelenleri ve binlerce
gecekonduyu bir arada barındıran ilçenin patro-
nu, “Yeni belediye kurmak kolay değil. Her şeye
sıfırdan başladık” dedi.

“Fakir fukaradan yana davranalım!”
İlçede yaşanan kentsel dönüşüm tartışmaları-

na değinen Başkan Karabağ, şehir plancılarını
eleştirirken, gökdelenler bölgesindeki emsallerle
gecekondu bölgesindeki emsallerin farkına tepki
gösterdi. Başkan Karabağ, “Sahildeki büyük par-
sellere gökdelen izni verirken yoğunluk kimsenin
aklında değilken şehir plancıları neden gecekon-
dular işin içine girince ortalığı ayağa kaldırıyor?
Biraz insaflı olalım. Fakir fukaradan yana davra-
nalım.” dedi.

“İnsanlar geçemeyince ne yapayım sahili?”
Büyükşehir tarafından yürütülen sahil bandı

projesinin sıkıntılı olduğunu dile getiren Hasan
Karabağ, vatandaşların Altınyol nedeniyle deniz
ile buluşamadığını söyledi. Karabağ sözlerini
şöyle sürdürdü; “Sahil projesi moralsiz başladı.
Bayraklı’daki sıkıntı şu; sahili yaptın, bir tane
kıytırık köprüyle mi geçecek insan oraya. İnsan
geçmedikten sonra ne yapacağım ben sahili?
Altınyol’da Turan Köprüsü’ne kadar trafiği yerin
altına alalım diyorum ben. Aziz Bey’e söylüyo-
rum ben, ‘Zor’ diyor. Zor olanı yapmak lazım."

“Siyaset yapan adam halkla inatlaşmaz”
Programda Bütünşehir Yasası nedeniyle ilçe

gelirlerinin yüzde 40 oranında düştüğünü dile
getiren ve bu duruma tepki gösterirken “Kapatın
belediyeleri, şube müdürü koyun çöpler toplan-
sın” diyen Karabağ, ulaşımda aktarma sistemiyle
ilgili ise şunları söyledi; “Halkla inatlaşmak
doğru değil. Siyaset yapan adam halkla inatlaşa-
maz. ‘Metro yaptım, 90 dakika ücretsiz yaptım
herkes binecek.’ böyle bir şey yok. Kim neye
isterse ona biner.
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“Başbakan olmak
istiyorum”

Karşıyaka Belediye Başkanı
Hüseyin Mutlu Akpınar

iddialı konuştu. Akpınar,
“Ben makam için belediye

başkanı olmadım. Boş vakit
geçirmek için değil, hizmet
etmek için belediye başka-

nı oldum.“ dedi.
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İ
zmir’in en büyük ilçelerinden
Karşıyaka’nın başına rekor bir oyla geçen
Hüseyin Mutlu Akpınar, Gamze Kurt’un

sunduğu Laf Aramızda programına katıldı.
Hayatına dair çarpıcı noktaları paylaşan
Akpınar, hedefleriyle de dikkat çekti.

Programın ilk kısmında Mart’ta hayatını
kaybeden babasıyla ilişkilerinden bahse-
den Akpınar, babasına dair içinde kalanları
paylaşırken duygu dolu anlar yaşadı.
Akpınar o anlarda şu ifadeleri kullandı;

“Bugünlere zor geldim. Babam ‘Leylim
ley’ türküsünü belediye hoparlöründen
çaldırdığı için cezaevine girdiğinde ağla-
mıştım. Sonrasında bir tek onu kaybetti-
ğimizde ağladık. Hiç ‘Babacığım’ deme-
dim. Ona üzülüyorum. Keşke deseydim…
Bir kız çocuğu babasına aşıktır, bir erkek
çocuğu için de babası bir rol modeldir.
İçimde kaldı ama artık mezarına gitti-
ğimde söyleyebiliyorum.”

“Eve vicdanım rahat dönerim”
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin

Mutlu Akpınar siyasi kariyerinde gele-
ceğe dönük dikkat çekici mesajlar ver-
diği programda hedeflerin ihtirasa
dönmemesi gerektiğini söyledi:

İnsanın aklında olmayan başına
gelir. Aklınızda olmayan başınıza gel-
diğinde en iyisini yapmaya hazırlanı-

yorsanız sorun yaşamazsınız. Hedefiniz olma-
lıdır elbette siyasette ama bunu bir ihtiras ve
hırsa dönüştürmemelisiniz. Eve dönecek olur-
sam da vicdanım rahat olarak dönerim.
Hayatta her şey olabilir. Bakın Genel Başkan
çok güzel bir ifade kullandı, “Her Cumhuriyet
Halk Partilinin hedefi, partinin genel başkan-
lığı olmalıdır.” dedi. Bu ülkenin tarihini yazan
CHP’nin genel başkanı olmayı herkes ister.
Ben bu ülkenin başbakanı olmak istiyorum!

“Şeffaf bir adamım”
Başkan Akpınar kendisine karşı yapılan

eleştirilerin yer yer acımasızlık seviyesine çık-
masına tepki gösterirken, eleştiri kaynakları-
na da gözdağı verdi:

“Benim için burada başarılı olmak sorum-
luluğumdan öte zorunluluğum. İs bırakma-
dan iz bırakarak görevimi yapmak istiyorum.
Mesele belli bir noktaya gelmek değil.
Acımasızca eleştirildiğim noktalar vardır ama
bunları nezaket kuralı içinde yapmak gerekir.
Bugün toplumun içinde şantaj yapanlar var.
Yalan yanlış şeylerle “Acaba ben bir şey
koparabilir miyim?” peşinde insanlar var.
Hüseyin Mutlu Akpınar bir aydınger gibidir.
Ben şeffaf bir adamım ve yaptığım her işin
hesabını veririm. Ama yapmadığım bir işin
senaryosuna beni çekmeye çalışırlarsa bu kez
ben hesap sorarım ve onda da acımasızca
hesap sorarım!“
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“Ben makam için belediye
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nalım.” dedi.

“İnsanlar geçemeyince ne yapayım sahili?”
Büyükşehir tarafından yürütülen sahil bandı

projesinin sıkıntılı olduğunu dile getiren Hasan
Karabağ, vatandaşların Altınyol nedeniyle deniz
ile buluşamadığını söyledi. Karabağ sözlerini
şöyle sürdürdü; “Sahil projesi moralsiz başladı.
Bayraklı’daki sıkıntı şu; sahili yaptın, bir tane
kıytırık köprüyle mi geçecek insan oraya. İnsan
geçmedikten sonra ne yapacağım ben sahili?
Altınyol’da Turan Köprüsü’ne kadar trafiği yerin
altına alalım diyorum ben. Aziz Bey’e söylüyo-
rum ben, ‘Zor’ diyor. Zor olanı yapmak lazım."

“Siyaset yapan adam halkla inatlaşmaz”
Programda Bütünşehir Yasası nedeniyle ilçe

gelirlerinin yüzde 40 oranında düştüğünü dile
getiren ve bu duruma tepki gösterirken “Kapatın
belediyeleri, şube müdürü koyun çöpler toplan-
sın” diyen Karabağ, ulaşımda aktarma sistemiyle
ilgili ise şunları söyledi; “Halkla inatlaşmak
doğru değil. Siyaset yapan adam halkla inatlaşa-
maz. ‘Metro yaptım, 90 dakika ücretsiz yaptım
herkes binecek.’ böyle bir şey yok. Kim neye
isterse ona biner.
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Becker Türkiye Genel Müdürü
Volkan Kebir, Türkiye’de son
yıllarda yeni inşa edilen binalar-

da sıklıkla tercih edilen otomatik
açma-kapama sistemlerine ilişkin
güvenlik konusuna dikkat çekerek,
olası tehlikelere karşı uyarılarda
bulundu.

Özellikle balkon kapı ve pencere-
lerini kapatma sırasında, panjurun
altında saksı ve masa gibi herhangi
bir objenin unutulması durumunda,
motorun çalışmaya devam ettiğini,
ancak bu engel nedeniyle perdenin
kapatmayı gerçekleştiremediğini
anımsatan Kebir, bu nedenle de pan-
jur aksamlarında kalıcı hasarlar mey-
dana geldiğini belirtti.

SERVİS HİZMETİ
ALINMALI

Böyle bir durumla karşılaşıldığın-
da panjurun tekrar çalışabilmesi için
mutlaka servis hizmeti alınması
gerektiğini ifade eden Kebir, daha

büyük kazalar için ise uyardı.
Kapama sırasında panjurun altında
evin küçük çocuğunun ya da evcil bir
hayvan da olabileceğine dikkat çeken
Kebir, hassas engel algılama özelliği-
ne sahip Becker "PROF+" motorlar
ile bu tip kazaların önüne geçildiğini
söyledi. Bu motorların ayrıca, siz
evde yokken otomatik açılıp kapana-
bileceğini belirten Kebir, sistemin
kapandıktan sonra dışarıdan zorlama
ile açılamayacak kilit sistemine de
sahip olduğunu belirtti.

ENGEL ALGILAYINCA
DURANMOTOR

"PROF+" motorların otomatik
panjurlarda fark yarattığını ifade
eden Kebir, konuya ilişkin şunları
kaydetti:

“Hassas engel algılama özelliğin-
de olan ve kablosuz kontrol opsiyonu
sunan Becker "PROF+" motorlar,
piyasadaki sıradan motorlara göre
kullanıcılara birçok avantaj sağlıyor.

Bu motorlarda öne çıkan
üst düzey güvenlik, gide-
rek artan talebi berabe-
rinde getiriyor. Aşağı
yönde harekette engel
oluşturan saksı gibi
cisimler ile
temas anında
motorun
çalışması
sonlanıyor.
Bu özellik
hem kulla-
nıcıyı hem
de siste-
mi koru-
yor.
Engel
oluştu-
ran

cisim ile temastan sonra, yukarı
yönde gerçekleştirilen hareket ile
oluşturulan baskı kuvveti azaltılırken
sistemin zarar görmesi engelleniyor.”

SİZ YOKKEN EVİNİZE
GÜNEŞ DOĞSUN

"PROF+" motorlarda güneş ve
darbe sensörünün kullanıcılara üst
düzey konfor ve güvenlik sağladığını
vurgulayan Becker Türkiye Genel
Müdürü Volkan Kebir, zaman kont-
rolü sağlayan kumanda ve buton
kontrolü ile otomatik açma-kapama
zamanlarının belirlenebildiğini sözle-
rine ekledi. Kebir, şu bilgileri verdi:

“Haftanın her günü için farklı
olarak, ya da hafta içi ve hafta sonu
farklı olacak şekilde grup kontrolü
ile otomatik açma ve kapama zaman-
larını ayarlayabilirsiniz. Astro fonksi-
yon seçimi ile güneş doğduğunda
otomatik olarak açılan, gün batımın-
da yine otomatik olarak kapanan
panjurlar, enerji tasarrufu sağlamak-

la kalmıyor, kullanıcılarına yük-
sek konfor sağlıyor.”

PANJURUNUZU
KİMSE AÇAMASIN

"PROF+" motorlarda kul-
lanılacak askı kilit siste-
mi ise, panjurlar
kapandığında ev ve
işyerlerini tam koru-
ma altına alıyor.
Dışarıdan açma giri-
şimlerine karşı
geliştirilen bu sis-
tem ile Becker,
konut ve iş yerleri-
nizde kullanıcılara
tam güvenlik sunu-
yor.

Panjur, perde, tente ve endüstriyel kapı sistemleri için motor ve kontrol ünitele-
ri üreticisi Becker’in Türkiye Genel Müdürü Volkan Kebir, otomatik panjurlarda
açma-kapama sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kullanıcıları uyardı.

SİSTEMİNİZ
NE KADAR
GÜVENLİ?

K
uvarsın berraklığını ve
ışıltısını yansıtan yüzey-
ler sunan Çimstone, cila

gerektirmeyen parlak görün-
tüsüyle mutfak ve banyoları-
nıza göz alıcı bir güzellik
katıyor.

Kuvarsın sağlamlığını
yüzeylere taşıyan Çimstone,
kuvars minerali sayesinde
çevrenizde oluşan negatif
enerjiyi yok eder, evinizdeki
pozitif enerjiyi yükseltir.

Ahşap, laminat, akrilik
gibi her türlü mutfak ve
banyo mobilyasıyla uyum
sağlayan Çimstone tezgah-
lar, şıklığı kadar hijyenik
yapısıyla da öne çıkıyor.
İnsan sağlığına zararlı hiçbir
madde içermeyen Çimstone,
sıvı emmeyen yapısı sayesin-
de leke tutmaz, asit ve baz-
ların yıpratıcı etkilerine
karşı yüksek dayanım göste-
rir. Bünyesinde bakteri olu-
şumuna izin vermeyen
Çimstone tezgahlar, üzerin-
de her türlü yemek hazırlığı-
nı gönül rahatlığıyla yapma-
nızı sağlar.

TSE, NSF ve LGA sertifika-
larıyla hijyenik yapısı onay-
lanan ve Türk standartlarına
uygun üretim yapan

Çimstone, kullanım ve
bakım kolaylığı sayesinde
uzun yıllar ilk günkü görü-
nümünü korur. Renk serisin-
de öne çıkan damar efektli
ürünleriyle mermer dokusu-
nu kuvarsın sağlamlığıyla
işleyen Çimstone, damarlı
ürünlerinin yanı sıra düz
siyah ve siyah içine metal
efektli ürünleriyle mutfak ve
banyolarında kişisel tercihle-
rini sunmak isteyenler için
farklı alternatifler sunuyor.
Ayrıca krem, bej, vizon,
kahve, gri tonlarında ve
farklı dokulardaki ürünleriy-
le her türlü mobilya, metal
aksesuar ve inoks ürünlerle
uyum sağlıyor.

Çimstone banko ve tezga-
hın yanı sıra; iç mekan
duvar, cephe, merdiven,
denizlik, süpürgelik ve
zemin döşemesi olarak da
kullanılabilen bir yüzey kap-
lama malzemesidir. Renk ve
doku alternatifleriyle size
özgün tasarımlar üretebilme
şansı tanıyan Çimstone ile
mutfak ve banyonuzu yeni-
den yaratmak size kalır.
Çimstone; masa, sehpa gibi
dekoratif tasarımlarda da
başarı ile uygulanır.

Çimstone tezgahlar ile
evinize enerji katın

Volkan
Kebir

“PROF+" motorlarda kullanıla-
cak askı kilit sistemi, panjurlar
kapandığında ev ve işyerlerini

tam koruma altına alıyor.
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Denizin en çok yakıştığı şehirlerden İzmir,
deniz ticaretinde de payını arttırmak isti-
yor. Gerek şehrin kuzey aksında yeni yapı-

lan limanlar, gerek kruvaziyer limanı ve marina,
gerekse de denizciliğe dair kalan tüm alanları
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim
Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk’e sorduk.
Başkan’dan da çarpıcı yanıtlar aldık.

� 2014 yılı denizciler için nasıl geçti?
2001 krizinden sonra Türkiye’nin ekonomik

açıdan değerlendirmeleri ve bankacılık kuruluş-
larının yeniden yapılandırılmaları 2008 global

krizine kadar bizim için bir antrenman oldu.
2003-2004 yıllarında gemicilik için yaşanan

altın çağ, 2008 kriziyle yeniden düşüşe
geçti. Geride bıraktığımız yılda da nav-

lunların düşük seyredişi devam etti.
2014’ün ikinci yarısında bir

toparlanma beklentisine
girildi ama olmadı.

Umudumuz
2015’te…

� Deniz ticareti
merkezi yönetimden
istediğini alabiliyor
mu?

Sayın Binali
Yıldırım’ın denizci
olması nedeniyle bakan

olması sonrası bu alana
yönelik çok ciddi yapısal

değişiklikler gerçekleşti. En
önemlisi deniz ticareti, müste-

şarlıktan çıktı ve bakanlığa girmiş
oldu. Yine de denizciliğin çok

büyük sorunları var ve bunların
başında finans geliyor. Armatörlerin
ve denizcilerin finanse edilmesi gere-
kiyor. Avrupa’da bu sektördeki
insanlar mali desteği arkasında göre-
biliyorsa, bu Türkiye’de de bir şekil-
de uygulanmalı. Avrupa ülkelerinin
bayraklarını taşıyan gemilerdense
Türk bayraklı gemiler dolaşsın sula-
rımızda. Deniz Ticaret Odası böyle-
si makro konuların çözümüne katkı
koymak için elinden geleni yapıyor.

Biz Barbaros’un evlatlarıyız.
Cari açığın dengelenmesi ve
navlun ücretlerinin açık ola-

rak yansımaması için Türk
bayraklı gemiler şart. Şu an biz

Türkiye’den giden malların yalnız-
ca yüzde 12’si Türk bayraklı gemilerle

taşınıyor. Eğer böyle giderse 2023 yılında nav-
lundan kaynaklı olarak 30 milyar dolar tutarında
cari açığımız olacak.

� İzmir adına beklentileriniz neler?
Dünya üzerindeki en önemli kriter maliyet.

Her şey bir şekilde ona dayanıyor. Bizim de eğer
2023 hedeflerimiz varsa yapabileceğimiz en
önemli şey dışarıya Türk mallarının ihracatını
sağlamak. İzmir bu bölgenin hem bir markası
hem de bir ekonomi üssü. Hiçbir limana yeteri
kadar demiryolu bağlantısı yok. Avrupalılar
bunu çok önceden çözmüş ve lojistikte alterna-
tifler sunabiliyor. Bizde ise taşımanın yüzde 92’si
karayolu ile yapılıyor. Bu noktada en büyük bek-
lentimiz lojistik merkezlerinin ve köylerinin oluş-
turulması.

� Yerel yönetimle sıkıntı yaşıyor musunuz?
Bizim sorumluluk sahamız Ayvalık’tan

Didim’e kadar uzanıyor. Dolayısıyla bütün bu
bölgedeki yerel idarelerle ilişkilerimiz söz konu-
su. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile çok iyi diya-
loglarımız var. Herhangi bir sorunumuz olmasa
da denizciliğin tabana yayılması gerekiyor.
İnsanlar balık tutabilsinler ve denizle buluşabil-
sinler istiyoruz. Bu konuda belediyelerden des-
tek bekliyoruz. Özellikle Çeşme, Ayvalık ve
Didim gibi belediyelerimizden atık alımlarının
gerçekleşmesini istiyoruz. Sonuçta teknelerin
tankları sonsuz değil. Denize de boşaltılmasını
istemiyoruz. İzmir Körfezi’nde teknelerin olması
kadar güzel bir şey var mı? Ama tekneyi nereye
bağlayacaksın? İzmir Körfezi içinde bir marina
olmalı. Mevcut marina yeterli değil.
Karşıyaka’da, İnciraltı’nda, Pasaport’ta ve
Bayraklı’da birer tane şeklinde de düşünülmesin
yalnız. O biraz fazla olur. Muğla’da tura çıkmak
istediğiniz zaman mola verebileceğiniz birçok
koy var. Burada var mı? Yok. O halde buraya 5
tane marina yaptığınızda dolduramazsınız.
Bunun olacağı 1 ya da 2’dir ve yeri de Bayraklı
ve Pasaport’tur. Deniz tarafından ziyade karada
bulunan mağazalar, yemek yiyebileceğiniz, kahve
içebileceğiniz yerler bir ekonomi yaratır.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

“Kruvaziyer işi çok basit”
� Kruvaziyer limanı tartışmaları nasıl çözüle-

cek İzmir’de?
Çok basit ve 3 paraya çözülür. Halihazırda

bir liman ve yolcu salonu var. İskelenin hemen
ön tarafında kullanılmayan antrepolar var.
Onları elden geçireceksin ve yolcu salonu tarafı-
nı halledeceksin. Bir de 2 tane parmak iskeleyi 6
milyon dolar gibi bir maliyete oraya eklediğin
zaman bu sorun çözülecek. Gönül elbette daha
da büyüğünü ister ama küçük revizyonlarla bu işi
çözebiliriz.

� 2015 yılında neler olmalı?
Bana göre 2015’te çözmemiz gereken birden

fazla konu var. Bir kere muhakkak bu bölgede
tersane olmalı. Bunun için çalışmalıyız. Ayrıca
bölgemizde turizm çok önemli. Türkiye’de
turizm gelirlerinin yüzde 20’si deniz turizminden
elde ediliyor. Buna mavi yolculuktan marinalara
ve kruvaziyerlere kadar hepsini dahil edebiliriz.
Kuşadası’nda 1 milyon kişi tura katılıyor. Bunun
esnafa katkısını düşünebiliyor musunuz?
Buradaki insanların çekek ve barınma gibi
sorunları var. Aliağa’daki tersane planlarının bir
an önce hayata geçmesi gerekiyor.

��  Trol ve kaçak avlanma hakkında neler düşünüyorsu-
nuz?

Bu bölgelerde turizm sezonu çok kısa. 9 ay boyunca tek-
neler yatıyor. Kışın da balık turları düzenliyorlar ama bir
tane mi balık tutamazsın? Hiçbir yerde mi balık olmaz arka-
daş? Trol meselesini ve kaçak avcılığı önlemediğiniz
sürece bu ülkede balık kalmayacak. Olta balık-
çısı balık bulamıyor. Sahil Güvenlik diyor
ki, “Bizi gördükleri anda ağlarını suya
bırakıyorlar.” Tonlarca ağ toplanıyor bu
ülkenin sularından. Balıkçılar da tabi
balık bulamıyor. Bu işin çözümü yaptı-
rımların ağırlaştırılmasından geçiyor.
Trol yapanın teknesine el koyulmalı.
Trol bu ülkeye zarar veriyor.

“Bu ülkede balık
kalmayacak!”

“Kafalar değişmeli”
��  Yıllar yılı marinalarda gördüğümüz yabancı

bayraklı yatlar yerine ne zaman Türk bayraklı olaca-
ğı sorusuna Başkan Yusuf Öztürk çarpıcı bir cevap
verdi. Öztürk’e göre bunun için mutlaka kafaların

değişmesi lazım.
“Kafalarımızı değiştirdiğimiz zaman! Hem birey-

sel hem de idari olarak kafalar değişmeli.
Arabadan daha ucuz yatlar var artık. Bizdeki zen-

ginlik klişesini kırmalıyız. Yatın varsa zenginsin
diye bir şey yok. Yat var yat var. Yabancı bayraklı

ve Türk sahipli tekneler neden var? Eskiden her-
kes vergilerden şikayet ederdi. Bunun da nedeni

vergilendirilmede motor gücünün esas alınmasıy-
dı. İthalat vergisi çok yüksekti. Dolayısıyla insan-

lar Türkiye’de yüklü vergiler vermemek yerine
yabancı bayraklar çektiler. Bunu engellemek için

KDV düşürüldü, ÖTV’nin alınmayacağı
söylendi ve teknelerin Türk bayraklı
olması istendi. Yine kimse geçmedi.

Topu topu 1000 tekne bayrak değiştir-
di. Bir Türk vatandaşı olarak neden

Türk bayrağına geçmediğimizi soruyo-
ruz. Tekne sahibi Türk bayrağına vergi-
lerden dolayı geçmeye korkuyor. İdare
de vatandaşın Türk bayrağına geçme-

mesini anlamsız buluyor. Ortada bir
kısır döngü var. Önümüzdeki

süreçte ikinci bir hak daha veri-
lecek ve onda geçtiniz geçtiniz.
Bir sonraki yaptırım daha farklı

olacak ve yabancı bayraklı
teknede Ahmet, Mehmet

olmayacak gibi gözüküyor.”

Yusuf
Öztürk

DTO İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, denizciliğin şifrelerini verdi. Öztürk, 2015
için umutlu olduklarını söylerken, trolle avlanmalara ise büyük tepki gösterdi.
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CHP Genel Sekreteri Gürsel
Tekin, genel seçimlere ve
İzmir siyasetine yönelik Ben

HABER gazetesine çarpıcı açıkla-
malarda bulundu. Tekin, seçimler-
de İzmir’de CHP’nin yüzde 60 ora-
nında oy alacağına inandıklarını
belirtti ve İzmirlilerin istemesi
durumunda milletvekilliğine aday
olabileceğinin de sinyallerini verdi.

� Geç-
tiğimiz
yerel
seçimlerde
de CHP’de
bazı kriter-
ler vardı.
Burada da
tarihler
uzadığı
için birçok
aday adayı
çıktı ve bir-
birlerine
önemli
ölçüde
zarar ver-
diler.

Şimdi de akıllar karıştı. Ön seçim
dendi, eğilim yoklaması, fermuar sis-
temi dendi. Aday adayları da yavaş
yavaş kendini göstermeye başladı.
Peki bu süreci ne zaman kesin hat-
larla belirleyeceksiniz? Yerel seçim-
lerde İzmir’de 8 ilçe kaybedildi.
CHP’nin yine bir bedel ödemesinden
korkmuyor musunuz?

Tüzük çok açık ve net, burada
bir belirsizlik söz konusu değil.
Yerel seçimlerde evet farklı şeyler
kullanılmak istendi. Kısmen başa-
rılı oldu, kısmen de sorun yaratıldı
bunun da farkındayız. Ama
Mart’taki yöntemle şu anki yöntem
çok farklı. Tüzüğümüz çok açık ve
net. Burada yüzde 80-85 ön seçim,
geri kalan için de bir yoklama ola-
cak. Bu zaten tüzüğümüzde var,
yeni bir yöntem belirlemeye gerek
yok. Elbette rekabet, yarış parti
içerisinde zenginlik yaratır ama
zarar verici bir rekabeti asla kabul
etmeyeceğiz. Bütün Cumhuriyet
Halk Partisi kültürünü almış,
CHP’nin felsefesine uygun, daha
çok dışa yönelik bir mücadele
anlayışı olacak. Bu mücadelede
kim daha iyi enerji harcarsa hem
örgüt olarak hem de genel merkez
olarak arkasında duracağımızı her-
kesin bilmesini istiyorum. Aksi
takdirde içe dönük, partinin
kurumsal kimliğini zedeleyecek bir
davranış, genel merkez tarafından
da olumsuz karşılanacaktır.

BU KENTTE
YÜZDE 60 ALIRIZ

� Siz İzmir koordinatörüsünüz o
yüzden sormak istiyorum. Genel
seçimlerde milletvekilliği adaylığı
için İzmir tercihi birinci sırada mı?
Sizce neden herkes İzmir’i istiyor?

Sadece İzmir’de değil, 81 ilin
tamamında koordinasyon görevi
yapıyorum. Elbette İzmir ile özel
olarak ilgilendiğimi de ifade etmek
istiyorum. İzmir bugün sadece
CHP için değil Türkiye için önemli
bir il. Özgürlük ve cumhuriyetin
değerlerine en üst düzeyde sahip
çıkan bir seçmen kitlesinin olduğu
kenttir. Türkiye’nin bu kadar sos-
yal yaşamının daraltıldığı bir
ortamda İzmir elbette önem kaza-
nacaktır. Ve İzmir’de iktidarın
geçmiş dönemlerde olduğu gibi
her türlü kirli oyunlarına devam
ettiğini söylemek istiyorum. Ama
tüm bunlara rağmen, Batı kültürü-
nün vermiş olduğu bir özgüvenle
bu geçişe izin vermeyeceğini de
önümüzdeki süreç gösterecektir.
CHP’nin önümüzdeki seçimlerde
İzmir’de yüzde 60’ın üzerinde bir
oy oranı alacağına inanıyorum.

VEKİLLERİN ÇOĞU
İZMİRLİ DEĞİL

� İzmir çok önemli bir bölge.
CHP’li birçok milletvekili aday adayı
İzmir’den aday gösterilmek istiyor.
Ancak İzmirlilerin artık ithal adaya
tahammülü yok. İzmirliler seçtikleri
vekilleri kentte görmek istiyorlar.
2011 seçimlerinde de İzmir’e ithal
aday yok denmişti. Ama 7 tane oldu.
Bu durum ile ilgili sizin düşünceleri-
niz nedir? İzmir’de nasıl bir sistem

uygulanacak?
Bu konuda CHP’lilere çok

büyük haksızlık yapılıyor. Aslında
seçmenin kendi kaderini kendisi-
nin belirlemesi gerekiyor. Bugün
dünyanın gelişmiş ülkelerinde
olduğu gibi, hani millet iradesi
dediğimiz şey var ya işte keşke
Siyasi Partiler Yasası’nı değiştire-
bilseydik. İzmirli, Ardahanlı,
Çorumlu her vatandaşımızın kendi
vekilini seçebilme imkanı olsaydı.
Ama ne yazık ki Siyasi Partiler
Yasası halen ortada ve bu yasadan
yararlanan tek bir parti var o da
AKP. İthal adayları AKP getiriyor.
Mesela şu anda İzmir’deki vekille-
rin çoğu İzmirli değil. Sadece
İzmir değil, Türkiye coğrafyasına
bakın Urfa’dan Antep’e oradan
Maraş’a, neredeyse devlet memuru
gibi yatay geçişlerle milletvekili
seçimleri yapılıyor. Bu hiç demok-
ratik değil. CHP’de, önseçim, aynı
zamanda örgütün vereceği karar
uygulanacak. Bir ihtiyaç duyulu-
yorsa, CHP’nin örgütü karar vere-
ceği için dün olduğu gibi yarın da
öyle ithal aday olacağı düşüncesi
içerisinde değilim.

� Siz İzmir’e çok sık geliyorsu-
nuz. İzmirliler sizi gerçekten çok
seviyor. Peki sizin İzmir’den aday
olmak gibi bir niyetiniz var mı?

İzmirliler isterse neden olma-
sın... Ben çok teşekkür ediyorum.
Tabi öncelikle ben İstanbul’dayım.

İstanbul’da da yapmam gereken
çok önemli işler var. İzmir’de yete-
rince siyasetçi var. İzmir sosyal
demokratların kalesi. İzmir’in
dönüşüme ihtiyacı yok, İstanbul’un
ihtiyacı var. Ben İstanbul’da sosyal
demokratların bayrağını dikene
kadar İstanbul’da mücadele etme-
ye devam edeceğim.

CİNAYETLERİ
KİMLER İŞLEMİŞ
AÇIKLASINLAR

� Cumhurbaşkanı’nın, paralel
yapı veya cemaati kastederek “bun-
lar faili meçhul cinayetler işlemişler”
sözüne tepki gösterdiniz, “kim işledi,
kime işlenmiş” diye sordunuz, takip-
çisi olacağınızı ve kamuoyuna ilan
edeceğinizi açıkladınız. Konuyla ilgili
şu ana kadar nasıl bir gelişme
yaşandı?

Çok garip bir ülkede yaşıyoruz.
Bir ülkenin en üst düzeyindeki bir
cumhurbaşkanı daha operasyonlar,
gözaltılar olmadan önce kimlerin
gözaltına alınabileceğini, gözaltına
alınan insanların hangi suçları işle-
diğini ifade ediyorsa, hatta daha
da ileri giderek ‘bunlar faili meç-
hul cinayetler de işlemiştir’ diyor-
sa, o ülkede hukuk sistemi varsa
bütün savcıların harekete geçmesi
lazım. Ki cinayeti işleyenler kim-
ler, kime işlenmiştir bunu mutlaka
aydınlatması gerekiyor.

CHP olarak biz bunun takipçisi
olacağız. Umuyorum önümüzdeki
süreçte bu faili meçhul cinayetleri
kimler işlemiştir, kamuoyuna açık-
layacaklar. Aksi takdirde bunun
kamuoyuna yansıması başka türlü
olacaktır.

17-25 Aralık, ne bir paralel
yapıyla kapanabilir ne de başka
şekilde kapanabilecek bir mesele
değildir. Siz demediniz mi bu para-
ları polisler koymuştur diye, eğer
bu paraları polisler koyduysa,
paraları niye şahıslara iade ediyor-
sunuz? Ya o paraları hazineye alın
ya da oraya koyan polislere iade
edin. Bu diz boyu kirliliği umarım
2015 yılında CHP iktidarıyla, geniş
kapsamlı bir yolsuzluk yasasıyla
herkes hesap verecektir.

Bu ülkede insanlar 700-800 lira
maaşla çalışırken, milyar dolarlık
yolsuzluklara tahammül etmek
dinen de vicdanen de kabul edile-
bilecek bir şey değildir. Bu,
CHP’nin öncelikli görevlerinden
biri olacaktır. Özellikle AKP med-
yası, kısmen bizim de seçmenimi-
zin kafasını karıştırabilecek yeni
bir algı yaratıyor. Efendim yolsuz-
luğu çok konuşmayın diyorlar.
Sakın ha! Yolsuzluğa tahammül
etmek, yolsuzluk yapmış kadar,
hırsızı görüp mücadele etmemiş
kadar büyük bir suçtur. CHP,
bununla mücadele edecek.
Yoksulluğu yenmenin yolu yolsuz-
lukla mücadele etmektir.

� İlerleyen dönemlerde açıklaya-
cağınız partinizin ilkelerinde koalis-
yonla ilgili olmazsa olmazlarınız var
mı? Olası bir CHP, MHP, HDP
koalisyonunda partinizin tavrı ne
olur?

CHP’nin hedefi tek başına ikti-
dar olmaktır. Şu aşamada daha
farklı bir şey düşünmüyoruz.

� Son olarak İzmirlilere ne söy-
lemek istersiniz?

İzmirlilere selamlarımı saygıla-
rımı gönderiyorum. İzmir sadece
İzmir için değil Türkiye için çok
önemli bir ildir. Demokrasinin,
özgürlüğün ve cumhuriyet değerle-
rinin bekçisi olan bir ildir. Umarım
CHP iktidarıyla birlikte, İzmir’deki
gibi sosyal yaşamı geniş, kendi iç
sorunlarını entegre etmiş bir
Türkiye hayal ediyoruz.
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İthal aday tartış-
malarıyla ilgili
gündem yarata-
cak açıklamalar-
da bulunan CHP
Genel Sekreteri
Gürsel Tekin, “Şu
anda İzmir’deki
vekillerin çoğu
İzmirli değil.
Sadece İzmir
değil, Türkiye
coğrafyasına
bakın Urfa’dan
Antep’e oradan
Maraş’a, nere-
deyse devlet
memuru gibi
yatay geçişlerle
milletvekili
seçimleri yapılı-
yor” dedi.

“İZMİR’DEKİ
VEKİLLERİN
ÇOĞU İZMİRLİ
DEĞİL”

“İZMİR’DEKİ
VEKİLLERİN
ÇOĞU İZMİRLİ
DEĞİL”

“İZMİR’DEKİ
VEKİLLERİN
ÇOĞU İZMİRLİ
DEĞİL”

“İZMİR’DEKİ
VEKİLLERİN
ÇOĞU İZMİRLİ
DEĞİL”

“İZMİR’DEKİ
VEKİLLERİN
ÇOĞU İZMİRLİ
DEĞİL”

“İZMİR’DEKİ
VEKİLLERİN
ÇOĞU İZMİRLİ
DEĞİL”

��  Mustafa Balbay, Tuncay
Özkan, Enis Berberoğlu, Atilla
Sertel ve hatta Uğur Dündar’ın
İzmir vekil aday adaylığından
söz ediliyor. Bu isimlerin içeri-
sinde de ithal adaylar var. Bu
isimler yüzünden İzmirlilere
haksızlık edilmiyor mu? 

Bazı isimler dediğiniz
Türkiye’ye mal olmuş isimler-
dir. O isimleri sadece bir ile
hapsetmek vicdanen de siyase-
ten de çok doğru değil. Uğur
Dündar, hepimizin sevdiği, yıl-
lardır kirli siyasetle mücadele
eden bir kalemdir. Sayın Uğur
Dündar’ın her dönem ismi
geçer. Her seçimde bu isimler
tartışılır. Bu isimler çok değer-
li, çok kıymetli isimlerdir.
Keşke siyasette olsalar. Ama
bugüne kadar kendilerinin söy-
lemiyle siyasette olacaklarını
ifade etmiş değiller. Öyle bir
şey olursa hem parti açısından
hem ülke açısından bir zengin-
lik olarak kabul ederim. Bunun
kararını da örgüt verecek. 

� Geçtiğimiz3günlerde3bir3mikrofon3krizi3yaşandı
CHP’de.3Sayın3Kılıçdaroğlu3“biz3konuşuyoruz3ama
bakalım3bunun3ne3kadarını3yayınlayacaklar”3dedi.
Mikrofonlardan3da3bu3konuşma3duyuldu.3Peki3siz3bası-
na3ne3kadar3güveniyorsunuz?3Eğer3ilgisini3yetersiz
görüyorsanız3sebebini3neye3bağlıyorsunuz?3

Bütün dünyanın 17-25 Aralık süreciyle ilgili
komisyondan çıkacak kararı beklediği bir zamanda
ana muhalefet lideri konuşuyorsa, orada bütün tele-
vizyonlar ana muhalefet bu konuyla ilgili ne söyleye-
cek diye canlı yayın yapmıyorsa, basın bu noktaya
gelmişse, ana muhalefet lideri haklı olarak “hangisi
verecek” diyorsa bu aslında çok dramatik bir
durumdur. Ne yazık ki görüldüğü gibi her gün istis-
nasız Sayın Cumhurbaşkanı için spor kanalları da
dahil olmak üzere bütün kanatlar bloke ediliyor.
Sayın Davutoğlu’nun bütün AKP kongreleri, ilçe
kongreleri istisnasız bütün televizyonlar tarafından
canlı yayınlanıyor. Hadi diyelim öbür kanallar ver-
meyebilir, ama devletin kanalları, 76 milyondan eşit
vergi aldığı için eşit davranmak zorundadır.
Maalesef bunlar olmadığı için doğal olarak da Sayın
Genel Başkanımız ile biz böyle bir sohbet yaptık.
Kötü bir şey söylemedik. Bütün o televizyonlar
utansın. Ama şunu da söylemek istiyorum, hiç kimse

merak etmesin
CHP’nin olmadığı
yerde de ne bası-
nın ne televizyo-
nun ne de gazete-
lerin bir anlamı
olmaz. Ana muha-
lefet, iktidar kadar
önemlidir. Ana
muhalefet ne diyor 5
bakan ile ilgili? Ne
oldu da karar çıkması
gerekirken çıkmadı?
Davutoğlu, ‘kardeşim de
olsa kolunu keserim’ demişti.
Sayın Davutoğlu’nu, komisyo-
nu bypass eden kim? Bütün
bunlar konuşulmuyorsa o ülke-
de ne demokrasi olur, ne de
basın özgürlüğü olur. CHP ola-
rak biz oy verenlere de teşek-
kür ediyoruz vermeyenlere de…
Ama gün gelecek devran döne-
cek, herkes demokrasi adına
hesap verecek. 

‘O TELEVİZYONLAR UTANSIN’

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

İZMİR’DEN
3 TANE
KABİNE

ÇIKARIRIM

��  Şu anda yapılan tüm eleş-
tiriler partinizin iktidar adayı
olmadığı yönünde. Peki sizin
yaptırdığınız anketler hangi
doğrultuda? Türkiye’de iktidar
olma şansınız oransal olarak
yüzde kaç? 

CHP’deki bilgi birikimi,
insan birikimi, tecrübe, dene-
yim tartışmasız hiçbir siyasi
partide yoktur.  Sadece İzmir
gibi bir ilde bana şu anda bir
kabine çıkarın derseniz
İzmir’de 3 tane kabine çıkara-
bilecek durumdayım. Böylesine
geniş bir yetişmiş insan kitlesi
olan bir siyasi parti için ‘yöne-
temez’ algısı hırsızlık yapanla-
rın kamuoyuna oturtmak iste-
diği bir algıdır. CHP’nin proje-
lerinin tamamı 50 yılda öngö-
rülü projelerdir. 6 tane proje-
mizi de AKP hayata geçirdi.
Yarım yamalak geçirdi ama hiç
önemli değil. Sonuçta CHP’nin
projelerini geçirdi. Özellikle
ekonomiyle ilgili, kredi kartı
borçlarıyla ilgili CHP’nin çok
önemli bir projesi var.
Önümüzdeki günlerde zaten
Sayın Genel Başkanımız
kamuoyuna ilan edecektir. 

“UĞUR 
DÜNDAR 
KEŞKE 

SİYASETE
GİRSE”

Gamze
Kurt

Gürsel
Tekin
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ATEŞTEN GÖMLEK
BİR YIL: 2014

Acı,
tatlı, sevinçli,
hüzünlü olaylarla

bir yılı daha geride bırakırken,
2014’te iz bırakacak olaylara şahit
olduk. Artan nüfusu, bozulan eko-
nomik dengeler, yaşanan toplumsal
gerginlikler, siyasi kavgalar ve
Avrupa ile Ortadoğu arasında coğ-
rafi yapısı nedeniyle köprü olan
Türkiye’de her gün yeni bir gün-
dem oluştu.

Ülkemizde yıla damgasını vuran
en büyük olay ise Recep Tayyip
Erdoğan’ın başbakan iken cumhuri-
yet tarihinde ilk kez gerçekleşen bir
seçimle cumhurbaşkanlığına seçil-
mesi oldu. Erdoğan’ın, cumhurbaş-
kanlığına geçmesiyle başbakanlığa
ise Ahmet Davutoğlu getirildi.
Davutoğlu, aynı zamanda AK Parti
genel başkanlığına getirilirken, 62.
hükümeti kurma görevini de üstlen-
di. Siyasetteki bu köklü değişimle
birlikte muhalefet partilerinin eleş-
tiri okları, devletin bir ve iki numa-
ralı isimlerinin yanı sıra, yine
Türkiye tarihinde maliyetiyle par-
mak ısırtan cumhurbaşkanlığı sara-
yının yapımı ve döşenmesine ilişkin
harcamalar oldu. İç politikada çok
sert tartışmalara neden olan bu
olayla birlikte, Doğu ve
Güneydoğu’da 30 yıldan beri
devam eden kanlı çatışmaları nok-
talayacağı iddia edilen çözüm süre-
ci de gündemden hiç eksik olmadı.

2015’te yapılacak genel seçimler
öncesinde PKK-İmralı-Kandil ve
Halkların Demokratik Partisi bağ-
lantısıyla sürdürülen görüşmelerin
karara bağlanacağı ve hazırlanan
taslağın açıklanacağı bildirilirken,
önümüzdeki yılın da en az 2014
kadar gergin, çatışmalı geçeceği de
belirtiliyor.

Dış politikada ise Türkiye’nin
komşularıyla olan bağlantıları hep
tartışma konusu oldu. Hatta Suriye
ile zaman zaman savaş noktasına
gelinirken, Hükümet olası bir sıcak
savaş için tezkereyi Meclis’ten
geçirdi. Suriye’den ülkemize sığınan
ve kamplara yerleştirilen ama bin-
lercesi de kentlere yayılan mülteci-
lerin durumu da içinden çıkılmaz
duruma geldi.

Bir önceki yıldan devreden,
dört bakanın rüşvetle suçlandığı 17
ve 25 Aralık olayları her fırsatta
TBMM gündemine
girdi. Bu konuda
Meclis Araştırma
Komisyonu oluş-
turuldu ama yıl
içinde sonuçlan-
dırılamadı.
Kamuoyunun
akıbetini merak-
la beklediği
TBMM

oylaması ise yeni yılın ilk haftası 5
Ocak’ta yapılacak.

YENİ BAŞKANLARIMIZI
SEÇTİK

2014 yılı ayrıca beş yılda bir tek-
rarlanan yerel seçimlerin heyecanı-
nı da sergiledi. Belediyeleri yönete-
cek aday adaylarının çekişmesi,
ardından parti genel merkezlerinin
adaylarını belirlemesi ve 30 Mart’ta
yapılan seçimlerle yeni isimler
kazandı, bazıları kaybetti ve yeni
bir dönem başladı. İzmir’de CHP
beklediğini bulamadı ve 30 ilçede
22’sini kazandı, belediyelerin ikisini
MHP, altısını da AK Parti aldı.

İZMİR’DEKİ OLAYLAR
Yerel seçimlerde CHP’de Aziz

Kocaoğlu’nun aday belirlemedeki
ağırlığı, seçim sonrasında kaybedi-
len ilçelerin yarattığı siyasi çatlak,
göstermelik ve kısa süreli de olsa
CHP ile AKP il başkanları arasın-
daki yakınlık, İzmir’e yapılacak
statlar konusunda yerel ile genel
yönetim arasındaki polemikler, söz
savaşları, İl Özel İdare mallarının
paylaşılmaması, Vali Mustafa
Toprak’ın kişisel inisiyatifiyle mülk-
leri bakanlıklara devretmesi,
“İzmir’in malı İzmir’de kalmalı”
şeklinde oda ve derneklerin sesleri-
nin cılız ve sonuçsuz kalması, İzmir
Milletvekili Erdal Aksünger’in
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’na başdanışman olma-
sı, AKP milletvekili İlhan İşbilen’in
partisinden istifa etmesi, Vali
Toprak ile Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun bitmek
bilmeyen çekişmeleri ama sonrasın-
da yine kol kola pozlar vermesi,
İZFAŞ Genel Müdürü Mehmet
Şakir Örs ile fuar yönetiminin
görevden alınması, İzmir kent ulaşı-
mında aktarmalı sistemde yapılan
değişikliklerin yarattığı sorunlar,
bitme aşamasına gelen Konak
Tünelleri’nin polemik konusu
haline getirilmesi İzmir’in unu-
tulmayan sosyal ve siyasi olayla-
rıydı.

SOMA VE ERMENEK
HAFIZALARDAN

SİLİNMEYECEK
Ülke gündemi çok

değiştiği ve her gün
yeni bir olay patlak
verdiğinden çoğunu
unutur hale geldik.
Ancak Soma’da ve
daha sonra

Konya Ermenek’te yaşanan facia-
lar, hiç akıllardan çıkmadı ve çık-
mayacak. Türkiye tarihinin en acı
kaybını verdiğimiz Soma kömür
ocağı faciasında 301 işçimizin ve
yakınlarının yaşadıkları acıları içi-
mize gömdük ve ne yazık ki her
faciada olduğu gibi adalet yine sağ-
lanamadı. Adli, idari ve vicdani
eksiklikleriyle Soma ve Ermenek
faciaları bu nedenle belleklerden
silinmeyecek.

DÜNYADA VE
TÜRKİYE’DE
UNUTAMAYACAĞIMIZ
GÜN VE OLAYLARIN
AYLARA GÖRE
DAĞILIMI:

OCAK
1 OCAK 2014: Bakanlar Kurulu

kararına göre, binek otomobilde
ÖTV yüzde 45 oldu. Tütün mamul-
lerinde uygulanan ÖTV de zamlan-
dı, cep telefonu vergisi yükseldi.

17 OCAK 2014: 1998 yılında
Bank Ekspres'ten çekilen 3,5 mil-
yon dolarlık kredinin geri ödenme-
mesi nedeniyle Mustafa Sarıgül'ün
tüm mal varlığına el konuldu.

17 OCAK 2014: Şike davasında
Yargıtay kararını açıkladı. Aziz
Yıldırım ve Olgun Peker'in örgüt
suçlarından cezası onandı. Aziz
Yıldırım'ın birden fazla maçta şike
ve teşvik primlerinden suçları onan-
dı.

28 OCAK 2014: Fransa
Cumhurbaşkanı François Hollande,
sanatçı Candan Erçetin’e kültür
alanında iki ülke ilişkilerine katkıla-
rından dolayı ’Kültür ve Sanat
Nişanı’ taktı.

28 OCAK 2014: Türk Lirası’nda
belirgin bir değer kaybının gözlen-
diği gerekçesiyle faiz oranları yük-
seltildi.

29 OCAK 2014: Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK)

açıkladı: Türkiye
nüfusu 31 Aralık
2013 tarihi itibarıy-
la 76 milyon 667
bin 864 kişi oldu.

SUBAT
11 ŞUBAT

2014: Cezayir'in

kuzeydoğusunda Hercules C-130
tipi askeri nakliye uçağı düştü. 103
kişi hayatını kaybetti.

14 ŞUBAT 2014: 17 Aralık
soruşturması kapsamında tutukla-
nan Halkbank eski Genel Müdürü
Süleyman Aslan’ın da aralarında
olduğu 8 kişi tahliye edildi.

14 ŞUBAT 2014: Türkiye'nin 5.
uydusu TÜRKSAT 4A,
Kazakistan'daki Baykonur Uzay
Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

25 ŞUBAT 2014: Başbakan
Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan ara-
sında 17 Aralık günü yapıldığı iddia
edilen telefon görüşmelerinin ses
kaydı internet sitelerinde yayıldı.
Başbakan "Bu saldırı Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanı'na yapılan
alçakça bir saldırıdır" dedi.

28 ŞUBAT 2014: 17 Aralık
soruşturması kapsamında gözaltına
alınan Reza Zarrab ve Bakan
çocuklarının da aralarında bulun-
duğu 5 kişi tahliye edildi.

MART
21 MART 2014: Son yılların

gözde sosyal paylaşım sitesi ve mil-
yonlarca kullanıcısı olan Twitter'a,
kişilik haklarının ve özel hayatın
gizliliğinin ihlali nedeniyle
Türkiye’den erişimi engellendi.

1 MART 2014: Dershanelerle
ilgili düzenlemeleri de içeren kanun
tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda
kabul edildi. Özel Öğretim
Kurumları Kanunu'ndan "dershane"
tanımı çıkarılıyor.

7 MART 2014: Ergenekon
Davası kapsamında darbe teşebbü-
sünden müebbet hapis cezası alan
ve 26 aydır cezaevinde olan
Genelkurmay eski Başkanı İlker
Başbuğ tahliye edildi.

8 MART 2014: Malezya
Havayolları'na ait 239 kişi taşıyan
yolcu uçağı kayboldu.

10 MART 2014: 21. Ağır Ceza
Mahkemesi, uzun tutukluluk süre-
sinin 10 yıldan 5 yıla inmesi gerek-
çesi ile yapılan başvuru neticesinde,
Tuncay Özkan, emekli Albay
Levent Göktaş, Sedat Peker hak-
kında tahliye kararı verdi.

23 MART 2014: Türkiye, Suriye
Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağını
sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle
düşürdü.

27 MART 2014: Türkiye'nin
Suriye planını masaya yatırdığı gizli
siyasi görüşmenin ses kayıtları
internete sızdı. Ortam dinlenilmişti.
İçişleri Bakanlığı: "Bunu yapan iha-
net şebekeleri devletimizin ve mil-
letimizin düşmanlarıdır" dedi.
Dünyaca ünlü video sitesi YouTube
kapatıldı.

30 MART 2014: Yerel seçimler
yapıldı. Türkiye yerel yöneticilerini
seçti.

NiSAN
7 NİSAN 2014: Milli sporcumuz

Nazmiye Muslu Dubai’deki
Bedensel Engelliler Dünya Halter
Şampiyonası’nda Dünya Rekoru
kırdı.

15 NİSAN 2014: Son 500 yılda
sadece 3 kez gerçekleşen "Kanlı Ay
Tutulması" olarak da tabir edilen
nadir görülecek bir ay tutulması
yaşandı.

15 NİSAN 2014: Anavatan
Partisi’nin Eski Milletvekili Adnan
Yıldız'ın aracına, silahlı saldırı
düzenlendi. Saldırıda vekilin eşi ve
kızı hayatını kaybetti.

27 NİSAN 2014: Fenerbahçe,
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasın-
da Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oyna-
nan maçta Çaykur Rizespor ile 0-0
berabere kalarak ligin bitimine 3
hafta kala 19. şampiyonluğunu ilan
etti. Şampiyonluk kadın taraftarla-
rın önünde ilan edildi ve bu da bir
ilk.

MAYIS
13 MAYIS 2014: Manisa'nın

Soma ilçesindeki kömür madeninde
trafo patlaması nedeniyle yangın
çıktı. 301 kişi hayatını kaybetti.

14 MAYIS 2014: Soma'da mey-
dana gelen maden faciasının ardın-
dan Başbakanlık 3 gün milli yas ilan
etti. 19 Mayıs törenleri dahil çeşitli
etkinlikler ve devlet programları
iptal edildi.

24 MAYIS 2014: Nuri Bilge
Ceylan Kış Uykusu filmi ile 67.
Cannes Film Festivali'nde Altın
Palmiye ödülünü kazandı.

HAZİRAN

18 HAZİRAN 2014: 12 Eylül
askeri darbesine ilişkin dava sonuç-
landı. Dönemin Genelkurmay
Başkanı Kenan Evren ile Hava
Kuvvetleri Komutanı emekli
Orgeneral Ali Tahsin Şahinkaya'ya
müebbet hapis cezası verildi.

TEMMUZ
1 TEMMUZ 2014: AKP Genel

Başkan Yardımcısı Mehmet Ali
Şahin, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ın AKP milletvekillerinin
tamamının imzasıyla 12.
Cumhurbaşkanı olmak için cum-

hurbaşkanı adayı gösterildiğini
açıkladı.

AĞUSTOS

10 AĞUSTOS 2014:
Tarihimizde ilk defa cumhurbaşka-
nımızı seçtik. Recep Tayyip
Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti’nin
12. Cumhurbaşkanı seçildi.

21 AĞUSTOS 2014:
Cumhurbaşkanı seçilen Recep
Tayyip Erdoğan AKP'nin yeni
genel başkan adayını açıkladı:
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu.

28 AĞUSTOS 2014: 12.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan TBMM Genel Kurulu'nda
yemin ederek görevine başladı.
Devir teslim töreni ise Çankaya
Köşkü'nde yapıldı. 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün
görev süresi sona erdi.

29 AĞUSTOS 2014: AK Parti
Genel Başkanı ve Başbakan Vekili
Ahmet Davutoğlu, 62. hükümeti
oluşturacak kabine listesini
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a sundu.

EYLÜL
11 EYLÜL 2014: Milli güreşçi

Elif Jale Yeşilırmak, 58 kiloda
bronz madalya kazanarak, dünya
şampiyonalarında madalya kazanan
ilk Türk kadın güreşçi oldu.

16 EYLÜL 2014: Birçok ilin
valisi değişti. İstanbul Valisi
Hüseyin Avni Mutlu merkeze alın-
dı ve yerine Malatya Valisi Vasip
Şahin getirildi. Ankara Valisi
emekliliğini istedi.

EKİM
25 EKİM 2014: Hakkari'nin

Yüksekova ilçesinde düzenlenen
silahlı saldırıda 3 asker şehit oldu.

28 EKİM 2014: Karaman'ın
Ermenek ilçesinde bir maden oca-
ğında su baskını nedeniyle 18 işçi
mahsur kaldı. Günlerce işçilere ula-
şılamadı.

KASIM
5 KASIM 2014: İsrail askerleri,

Mescid-i Aksa’ya girmek isteyenle-
re gaz bombası ve plastik mermiler-
le saldırdı.

12 KASIM 2014: Rossetta uzay
aracı bir kuyruklu yıldızdan ilk bil-
gileri iletti. Rossetta 10 yıldır bu
bilgiye ulaşmak için yolculuk yapı-
yordu.

ARALIK
2 ARALIK 2014: Türkiye’de

bedelli uygulaması 5. kez çıktı. 28
yaşından gün almış olanlara 18 bin
TL'ye bedelli imkanı getiriliyor.

16 ARALIK 2014: Pakistan'ın
Peşaver kentinde silahlı kişiler bir
okuldaki yüzlerce öğrenci ve öğret-
meni rehin aldı. 148 kişi öldürüldü.
Saldırıyı Taliban üstlendi.

Acısıyla, tatlısıyla 2014
yılında iz bırakan olay-
lara şahit olduk. İşte,
2014 yılında yaşanan
önemli gelişmeler…

Acısıyla, tatlısıyla 2014
yılında iz bırakan olay-
lara şahit olduk. İşte,
2014 yılında yaşanan
önemli gelişmeler…

Acısıyla, tatlısıyla 2014
yılında iz bırakan olay-
lara şahit olduk. İşte,
2014 yılında yaşanan
önemli gelişmeler…

Acısıyla, tatlısıyla 2014
yılında iz bırakan olay-
lara şahit olduk. İşte,
2014 yılında yaşanan
önemli gelişmeler…

Acısıyla, tatlısıyla 2014
yılında iz bırakan olay-
lara şahit olduk. İşte,
2014 yılında yaşanan
önemli gelişmeler…

Acısıyla, tatlısıyla 2014
yılında iz bırakan olay-
lara şahit olduk. İşte,
2014 yılında yaşanan
önemli gelişmeler…



Türk siyasetinde yıllar yılı ağırlığı olan
İzmir, son yıllarda kontenjanların ve
yerel kısır dengelerin gölgesinde içine

kapandı. Özellikle 1970’li yıllara kadar nere-
deyse her dönem 2 bakan çıkaran ve
Türkiye’nin tarihine geçmiş isimlerin “İzmir
milletvekili” sıfatı taşıdığı tarihler şimdilerde
hafızalarda silik bir anı gibi duruyor.

Ticaretin başkenti, siyasette de
etkili olur

Osmanlı döneminde ülkenin ticari baş-
kenti ve İstanbul’dan sonra en büyük kenti
olan İzmir, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu-
şuyla birlikte siyasi sahnede adeta zirveye
çıkar. 1908-1918 yılları arasında Meclis-i
Mebusan'da İzmir'i temsil eden on dört
mebusun beşi Türk, beşi Rum, üçü Ermeni
biri ise Musevi kökenlidir. Hemen ardından
1920’de toplanan Meclis-i Mebusan’a Refet
Bele, Yunus Nadi, Hasan Tahsin Uzer ve
seçilmesine rağmen Meclis’e katılmayan
Şükrü Saraçoğlu’nu seçen İzmir, 1920 yılında
TBMM’nin ilk döneminde de güçlü bir şekil-
de temsil edilmiş ve listeye Mahmut Esat
Bozkurt’u da ekletmeyi başarmıştır.

1927 yılı İzmir’in zirve yılıdır
Özellikle TBMM’nin 3. dönem başlangıcı

olan 1927 yılı, İzmir için adeta bir kare as
olur. O yılın öncesini ve sonrasını da dahil
ettiğimizde seçilen 12 İzmir milletvekilinden
biri cumhurbaşkanı, biri başbakan, biri dışiş-
leri bakanı, biri adalet bakanı, ikisi milli eği-
tim bakanı ve biri de tarım bakanı olacaktır.
1935 yılında Türk kadınlarının 17 kişiyle ilk
kez temsil edildiği TBMM’de Benal Nevzat
İstar Arıman da İzmir’in ilk kadın milletveki-
li olur. Böylesi bir yüksek
temsiliyet neticesinde
İzmir için parlak yıllar
yaşanırken, şehir çok partili
rejime geçişin ve muhalif
duruşun da sembolü halini
alır. Her ne kadar CHP
İzmir içinde demokratikleş-
me çalışmalarıyla birlikte
parti içi muhalefetle çoksesli-
lik oluşturulsa da 1946 yılında
Demokrat Parti’ye hiç millet-
vekili vermeyen İzmir, 1950
yılına gelindiğindeyse tüm mil-
letvekillerinde seçimini bu par-
tiden kullanır.

İzmir’deki siyasi rüzgarın
ters esmesinde Demokrat
Parti’nin İzmir’de yaptığı propa-
gandanın etkisi ise yadsınamaz.

Örneğin 1947 yılında
İstanbul’da Atatürk hak-
kında çıkan olumsuz bir
yazı İzmir’de önce
CHP’liler tarafından
protesto edilir, ardından
da hemen ertesi gün

Demokrat Partililer tarafından protesto edi-
lir. Her iki partinin de gövde gösterisi yaptığı
bu süreçte Demokrat Partililer, Atatürk’ü en
savunan partinin kendi partileri olduğuna
İzmirlileri ikna ederler. Gelişen süreçte
Halide Edip Adıvar’ın Demokrat Parti’den
İzmir milletvekili olmasının ve Celal Bayar’ın

İzmir’de düzenlediği mitingin de büyük etkisi
vardır. Demokrat Parti’nin İzmir’de elde etti-
ği seçim başarısı, şehrin siyasi ve sosyal haya-
tında birtakım değişiklikleri de beraberinde
getirir. Bunlardan en belirgini, şehirde bulu-
nan 22 Halkevi ve 174 Halkodasının yasal
değişiklikle kapatılması olacaktır.
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İZMİR
SİYASETİ
GEÇMİŞİ
MUMLA
ARIYOR

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Politik geçmişimizin şüphesiz en önemli şehirlerin-
den bir tanesi İzmir… Bir zamanlar çıkardığı mil-
letvekilleriyle adeta Ankara’yı yöneten bu şehir,

şimdilerde Ankara’nın iki dudağı arasında!

Bugünlere oranla söz sahibi olma noktasında o dönem çok daha önde
olan İzmir’e isimler üzerinden bakıldığında da bu etki rahatlıkla görülüyor.

CHP ve DP
arasında gerek
1946, gerekse de
1950 seçimlerinde
İzmir’in kilit bölge
görevi üstlenmesi
ve tek parti döne-
minde de İzmir’in
farklı bir konumda
olması hasebiyle
İzmir’in Türk siya-
setindeki yeri
yukarıda görüldü-
ğü gibi dikkat çeki-
ci olur. Bugünlere
oranla söz sahibi
olma noktasında o
dönem çok daha
önde olan İzmir’e
isimler üzerinden
bakıldığında da bu
etki rahatlıkla
görülüyor. İşte o
isimlerin yalnızca
bir kısmı ve İzmir
milletvekilliğinin
yanında dönemsel
olarak sahip
oldukları diğer
sıfatlar;

1) CELAL BAYA
R: Cumhurbaşkanı,

Başbakan, DP Genel Başkanı.

2) ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU: Başbakan,

Dışişleri, Adalet, Maliye ve Milli Eğitim

Bakanı.
3) TEVFİK RÜŞTÜ ARAS: Dışişleri

Bakanı.
4) MAHMUT ES

AT BOZKURT:

Adalet Bakanı.
5) BEHÇET UZ

: Sağlık ve Ticaret

Bakanı.
6) HÜSEYİN VASIF ÇINAR:

Milli

Eğitim Bakanı.
7) HASAN ALİ YÜCEL: Milli Eğitim

Bakanı.

8) HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR: Milli

Savunma Bakanı.

9) YUNUS NAD
İ: Cumhuriyet gaze-

tesi kurucusu.
10) MUSTAFA N

ECATİ UĞURA
L:

Milli Eğitim Bakanı.

11) MUSTAFA R
AHMİ KÖKEN:

Tarım Bakanı.
12) MEHMET S

EYİT BEY: Adalet

Bakanı.
13) ATIF İNAN:

Ticaret Bakanı.

14) CİHAT BAB
AN: Basın-Yayın ve

Turizm Bakanı.

15) EKREM HAYRİ ÜSTÜN
DAĞ:

Sağlık Bakanı.

Bir zamanların
bakanlar kenti!
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Kurban Bayramı öncesiydi. 3
Kasım gibi. Sevgili eşim ve
dostlarımla birlikte bir

Hindistan macerasına atıldık. Önce
Katmandu’ya Nepal’e çıktık. Yaklaşık
6 buçuk saatlik bir yolculuktu.
Otelimize gittik yerleştik. Daha
sonra şehri gezdik. Katmandu zaten
2 milyonluk bir şehir ama oldukça
yaygın. Kentte birbirinden farklı
mabetleri görmek mümkün.
Bu bölgede özellikle
Budistler için çok önem-
li bir yere sahip olan
Bodnath Stupa
Tapınağı kesin-
likle görül-
mesi gere-
ken yer-
lerden
biri.
Hemen
Bagmati nehri kenarında da Hinduların ölü-
lerini yaktıkları ve ayin yaptıkları tapınağı
ziyaret ediyoruz. Burası gerçekten hem
ürkütücü hem de çok ilginç bir yer.
Sonrasında, bugün Katmandu tarihini oluş-
turan üç krallıktan biri olan Bhaktapur yani
Gizli Şehir’i gezdik. Akşam yemeğini resto-
randa yiyecektik; ancak kapalıydı. Açıkçası
yerel yemekleri yemeye de cesaret edeme-
dik. Çünkü bize yemekler hep farklı anlatıl-
dı. Bu yüzden de aç kaldık.

Hintlilerin yemek kültürü gerçekten çok
farklı. Et yiyeni de var hiç et yemeyeni de
var, çünkü ülkenin büyük çoğunluğun-
da hayvanlar kutsal sayılıyor.
Çeşitli hayvanlara tapıyorlar.
Bazı bölgelerde farelere
bile tapanlar var… O
kadar çok tapınak var
ki, her şey her din ken-
dine tapınaklarda yer
bulmuş. Herkes kendi
ibadetini yapıyor,
kimse kimseye karış-
mıyor. Çok farklı bir
yer ve siz o farklılığın
karşısında hiçbir şey yap-
mıyorsunuz, sadece izli-
yorsunuz. Hintliler ne mutlu
ki bir arada yaşamayı becermiş-
ler. Kötü ruhlara, iyi ruhlara inanmış-
lar, onları kendilerince çözmüşler. Bir bakı-
yorsunuz, ağacın kavuğu kutsal yer olmuş.
Bir bakıyorsunuz büyükbaş hayvanlar sokak-
larda özgürce dolaşıyor. İnsanın değeri hay-
vanlara nazaran biraz daha geri.

KAST SİSTEMİ
Tıp olarak bakıldığında ise inanılmaz bir

gelişmişlik karşımıza çıkıyor. Tibet tıbbı
dediğimiz tıp alternatif olarak burada yerleş-
miş. Her yere gittik, hepsini gördük. Tüm
bunları yaşayınca insan Hindistan’ı tamamen
keşfetmek istiyor. Bununla birlikte oradaki
renkleri, insanların şekillerini, yaşantılarını
izliyorsunuz. Bir tarafta çok zengin bir yapı
var, diğer tarafta da yoksulluk var. Ve sis-
temleri kastlarla yönetiliyor. Daha yaygın bir
biçimde İngilizler, buradaki sistemi kastlara
ayırarak burada farklı bir çalışma yapmışlar.
Şoförünüzü yanınızda yemek yemeğe davet
ettiğinizde yanınıza gelemiyor, haddini bili-
yor. 2. 3. sınıf insan muamelesi görmeye alış-
mış. Aslında hepsi insan ama bir üst kasta
hiçbir zaman giremeyeceğini
biliyor. Birbirlerinden
kız alış verişleri
yok. En üst yapı
tamamen
din adam-
larından
oluşu-
yor.

Ancak en önemli kısmı 3. kısım, göbek
kısmı. Memurlar ve orta halli çalışanlardan
oluşuyor. Bir de onun çok altı var. Bugüne
değin sistemi bu şekilde götürmüşler ve bu
halen yaygın olarak devam ediyor.

FARKLI DAMAK TADI
Önceleri Yeni Delhi Belediye

Başkanı’nın resmi davetlisi olarak bu kente
gelmiştim. Çok ilginç, resmi bir karşılama
töreni yaptılar. Başkan yaşlı bir hanımefen-
diydi, hava çok sıcaktı. Başkan’ın makam

koltuğunun arkasında bir havlu vardı. Bu
durum bana gerçekten çok ilginç

gelmişti. Bir de işin enteresan
tarafı, gitmeden önce

yemekler konusunda o
kadar çok uyarılmıştık ki
ikramlardan yemeğe
cesaret edemedik.
Yiyeceklerin yanında
çay ve kahve ikramı
vardı. Bu arada
Hintliler çayı da sütlü

içerler, tam İngiliz
usulü. İçecekler kaynatıl-

mış olduğu için bir cesa-
retle tüketebildik. Başkan

soruyor tercüman vasıtasıyla
‘neden yemiyorlar’ diye. Ben de

bahaneler üretiyorum, midem bozuk vs…
Onları kaldırıyorlar yerine daha farklı yiye-
cekler getiriyorlar. Alsan bir türlü, almasan
bir türlü… Tatlı getiriyorlar, tatlının içinde
acı var… Damak tatları gerçekten çok deği-
şik.

Daha sonra Hintli bir aileyi ziyaret ettik.
Zengin, varlıklı bir aileydi. Kapısını bize açtı.
Çok büyük, saray gibi bir evdi. Gittik onların
yaşantılarını gördük. Sonrasında başka bir
bölgede fakir bir aileye gittik. Hintliler, çok
farklı inanışları olan ve çeşit çeşit şekilleri
olan bir toplum, ki gerçekten çok şekilli. Size

ilginç gelebilir. Hiç görmediğiniz şeyleri
orada yakalayabilirsiniz. Çinliler, Japonlar
gibi değil. Hintliler daha çok Pakistan kültü-
rü içinde, o bölgenin tipik karakteristik yapı-
sını taşıyan bir toplum. O tozu toprağı, pisli-
ği, biraz daha geriye götürülürse Hindistan
tarihiyle gezilmesi gereken bir bölge.
Oldukça fazla mabet var. Hatta son gittiği-
miz şehirlerde eşim “yeter artık hep mabet
geziyoruz, biraz da bizi başka yerlere götü-
rün” dedi.

UÇAKLA EVEREST
Katmandu’dan sonra yolumuz Patan’a

düştü. Burası ‘Sanat Şehri’ olarak da geçiyor.
Burada en önemli alan Durbar Meydanı.
Burayı da gezdik ve daha sonra otelimize
dönerek Delhi’ye gitmek üzere oradan ayrıl-
dık. Ancak Katmandu’da kaldığımız sırada
çok farklı bir maceraya da atıldık. Dünyanın
en yüksek dağı Everest’e gittik. Sabahın
erken saatlerinde yerel bir uçak bizi aldı ve
bize enfes bir manzara sundu. Uçakla 1 saat-
lik Everest turu yaptık. Şansımıza da hava
şartları çok iyiydi.

ALIŞVERİŞ
Janpath’ta dericilerin olduğu bir azar

var. Kürkler çok uygun fiyata satılıyor.
Hindistan’da deri çok fazla kullanılmadığı
için, fiyatlar çok düşük. Örneğin 50-60 dola-
ra deri ceket alabiliyorsunuz. Yashwant Deri
Pazarı’nda bunların hepsini bulabiliyorsu-
nuz. Dilli Heat dediğimiz bölgede ise
Hindistan’ın değişik şehirlerinden ve köyle-
rinden getirilmiş el sanatları, şallar, inciler,
ipekli kumaşlardan bulabilirsiniz.

MAYMUNLAR TAPINAĞI
Yaklaşık 4 saatlik bir tren yolculuğuyla

Jaipur’a ulaştık. Otelden çıktık ve ilk olarak
Maymunlar Tapınağı’na gittik. Burada may-
munların sayıları 10 binleri buluyor. Bir dağ

düşünün. Dağın tepesine bir mabet kurul-
muş. Ama bu mabet çok fazla birbirinin
içine girmiş. İçerisinde çok fazla hediyelik
eşyaların da satıldığı, ibadete yönelik çeşitli
tanrıların da yer aldığı devasa büyük bir
alan. Buraya ya araçla çıkıyorsunuz ya da
400 basamaklı merdivenle… Eğer gücünüz
yetiyorsa merdivenleri kullanabilirsiniz.
Normalde şölenlerde alanları bayraklar süs-
ler, burada da tanrıların ya da tanrıçaların
yazdığı sözler bulunuyor. Mabedin içerisinde
maymunların duş aldığı yerler bile var.

FİLLERLE SAFARİ
Jaipur’da fillerin sırtında kaleye çıktık.

Nefis bir göl, harika bir manzara…
Kocaman bir filin üzerinde yukarıya çıkıyor-
sunuz. Gerçekten farklı bir his.

BOLLYWOOD
Mumbai veya Türkçe’de bilinen adıyla

Bombay, Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin
başkenti, Hindistan'ın en büyük ve dünyanın
3. büyük şehri. Şehir, Hindistan'ın ticaret,
finans, ve kültür başkentidir. Bollywood ola-
rak bilinen Hint sinema endüstrisi burada
yer almaktadır. Bu sebeplerden dolayı şehir
Hindistan'ın diğer bölümlerinden yoğun bir
göç alıyor ve içinde birçok farklı dili ve kül-
türü barındırıyor.

Zıtlıklar ülkesiZıtlıklar ülkesiZıtlıklar ülkesiZıtlıklar ülkesiZıtlıklar ülkesiZıtlıklar ülkesi

1 milyar 200 milyon insanı ve 3,5 milyon dini
içinde barındıran zıtlıklar ülkesi Hindistan’da

farklı bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Ben
HABER okuyucuları için Hindistan’a gerçekleştir-
diğim geziyi kaleme aldım ve bu özgün dünyaya

sizler için farklı bir kapı açtım…

TAC
MAHAL

Ekber Şah tarafından yaptırılan Agra Kalesi gerçekten
harika bir yapı. Her şeyden önce Agra’ya girdiğinizde ilginç

şeyler görüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz yapılardan bir tanesi
maymunların işgalinde. Maymunlar, yoldan geçen bütün

araçların üzerine atlıyorlar. Agra’nın hep el sanatlarında
mermer işlemede öne çıktığını söylemek mümkün. UNESCO

Dünya Kültür Mirası Listesi’nde dünyanın 7 harikasından
biri olan Tac Mahal zaten anlatılmakla izah edilemez, kesin-

likle yaşanması gerekiyor. Her tarafı simetrik olan bir
mabet. Müslümanlar için de çok önemli bir eser. Babür
hükümdarı Şah Cihan'ın eşi için yaptırdığı bir yapı. İçeride
hem kendisinin hem de eşinin mezarı bulunuyor. İşçilikler
tamamen mermer ve sedef… Eşinin 14. çocuklarını doğurur-
ken ölümü üzerine Şah Cihan 2 sene bütün her şeyden vaz-
geçiyor, bırakıyor. O dönem Tac Mahal’in inşası sırasında
Mimar Sinan’ın talebeleri Mehmet İsa ve Mehmet İsmail de
çalışmış. Tek kelimeyle harikaydı. Hiçbir yeri görmeseniz
sadece burayı görseniz bile yeterli, bu kadar iddialıyım…

TİBET
TIBBI

Tibet tıbbı ile ilgili randevumuzu aldık ve
gittik. Yüzlerce insan kapıda bekliyor,

inanılmaz yoğun bir talep var. Doktor eli-
nizi alıyor, tansiyon ölçer gibi gözünüze

bakıyor, size kan akışınıza bakarak hasta-
lıklarınızı söylüyor. Kalp, tansiyon, şeker

neyiniz varsa hepsini söylüyor. Bugüne
değin yüzlerce doktora, hastaneye gitmiş
olabilirsiniz ancak bu teşhis yöntemi şu
ana kadarki bütün gördüklerinizi elinin ter-
siyle itiyor. Eğer psikolojik olarak bir rahat-
sızlığınız varsa onu da söylüyor. İlginç…
Daha sonra eczaneye gidiyorsunuz ve yap-
tıkları bitki özlü tabletlerden alıyorsunuz.

SOSYAL
YAPI

Hindistan’ın sosyal yapısına baktığımız
zaman ise bizdeki gibi toplu taşıma araçla-

rı, belediye otobüsleri bulmamız mümkün
değil. Elbette bu durum bölge bölge değişiyor.
Yeni Delhi’nin bir kısmında inanılmaz lüks bir

hayat, bir tarafında da baraka evler var. Diğer
tarafta da köprü altında, sağda solda

yatan insanlar... Orada bulaşık-
larını yıkıyorlar, tuvaletleri-

ni yapıyorlar… Bu da
dolayısıyla oradaki

hijyeni ortadan kal-
dırıyor. Örneğin

son seçimde dev-
let başkanının
verdiği söz şu:

Başkanlığa gel-
diğim anda 35

milyon çöp kon-
teynırı koyaca-
ğım. Kendisini
seçtiren de bu

vaattir.

DELHİ
Ertesi gün Delhi’ye geldik.
Burada bizim için en önemli şey,
16. yüzyılda Babürlüler tarafından
kurulan Delhi’nin eski kısmında
Şah Cihan tarafından yaptırılan
Hindistan’ın en büyük camii 25
bin kişilik Cuma Mescidi. Burada
Hz. Muhammed’in ve Hz. Ali’nin
çok ilginç ve çok önemli kutsal
eşyaları var. Oradaki kutsal ema-
netlere bakan din adamı bize çok
büyük destek de oldu. Tabii orada
kıyafetleri de ortama uygun giyi-
yorsunuz. Biz şort ile gitmiştik,

hemen
üzerimize
bir bez
parçası
getirdiler,
onu giy-
dik.
Oradan
Kızıl
Kale’yi
görmeye
gittik.
Burası ger-
çekten çok
büyük ve
heybetli…
Sonrasında
Hindu
Lider
Mahatma

Gandi’nin yakıldığı yere gittik.
Daha sonra da Jama Mescidi’ni
ziyaret ettik. Burası da gerçekten
çok önemli bir yer. Orada yapıl-
mış olan mescidin kulelerinden
baktığımız zaman böyle bir yapı
nasıl yapılabilir, mucize tabii.
Ertesi sabah erkenden Tac
Mahal’in de bulunduğu Agra şeh-
rine gittik. Bu yapı, Türk medeni-
yetlerinin yapmış olduğu belki de
en önemli şaheserlerinden bir
tanesi.

CEVAT DURAK



Osmanlıca biliyorsanız ya da
taş plaklara ilginiz varsa 2.
katta her ikisi için de dikkat

çekici örnekler bulabilirsi-
niz. Kitap değiştirme
uygulamasının da gerçek-
leştiği dükkan, şimdilerde
ailenin ikinci kuşağı tara-
fından işletiliyor. Çeşitli
tarihlerde kişisel kitaplığı-

mın önemli parçalarını
edindiğim bu özel
mekanı, altını kalın çiz-
giyle işaretleyerek tav-
siye ediyorum.

Alsancak’tan bah-
setmişken, hemen 2
dükkan yanda bulu-

nan Kenar

Kitabevi’ni de atlamak olmaz. İçinde
binlerce kitap bulunan bir diğer
mekan olan bu yerde önemli ve nadir
bulunan birçok eser yer alıyor.
Osmanlıca yazılmış olan düsturlar ve
eski paraları gösteren Koleksiyon
Dergisi oldukça yüksek fiyatları ve
ender bulunabilirliği ile dikkat çeki-
yor. Fiyatlarını da merak ediyorsanız
yolunuz düştüğünde misafirperver
işletme sahibine dükkanda bir bardak
çayınızı içerken kendiniz sorabilirsiniz.
Ayrıca dükkan içinde kitap okumak
için de özel bir bölüm var.

Biraz da dinleyin
Ve son durak… Sahaf gezimin

sonunda oldukça farklı bir dükkana
gittim. İsmi “Ege Plak&Kitap”…
Haliyle diğer sahaflardan en büyük
farkı, birçoğunda plaklara ulaşabilse-
niz de burada işler daha farklı.
Kapıdan girdiğiniz anda bir plaktan
süzülen nağmelerin tüm mekanı nasıl
doldurduğuna şahit olacaksınız.
İçeride belki üstte saydığım diğer
sahaflar kadar kitap olmasa da plakla-
rın sayısı bir hayli fazla. Öyle ki türle-
rine göre kategorize edilecek kadar
çok. Işıklandırması ve raf düzeniyle
farklı bir görüntüsü olan mekanda en
pahalı plak ise Erkin Koray’a ait.
Ünlü sanatçının 2. plağı, notalarla
kelimelerin bir arada olduğu dükkan-
da 750 TL’ye alıcısını bekliyor.

Geride kalanlar
Ben HABER için çıktığımız büyü-

lü yolculuğumuzun sonuna gelirken
geride kalan koca bir güne baktığımız-
da 2 önemli noktayı eklemeden geç-
memek gerekir. Birincisi poşetlenmiş
ve evde okunmayı bekleyen kitaplar,
ikincisi de bilgi yolunda boşaldığı için
huzurlu bir cüzdan… Kitapla kalın
efendim…

Televizyonlarda ve reklam panola-
rında e-kitap reklamlarının her
geçen gün arttığı, tez yazımların-

da bile kaynak olarak arama motorla-
rının gösterildiği günümüzde ayakta
durmaya çalışan bir kültürdür sahaf-
lık. Zira, dijital dünyanın kimliği belir-
siz ve yarım kalmış kaynaklarının
yanında, sahaflar adeta bir Milli
Kütüphane edasındadır.

Türkiye’de merkezi, imparatorluk
başkenti sıfatını taşıyan İstanbul’da
bulunan bu eşsiz kültürün en yaygın
olduğu ikinci kent, hiç şüphesiz ki
İzmir’dir. Gerçi en yaygın dediğime de
bakmayın. Topladığınızda dönemsel
açılıp kapananlar haricinde 10 taneye
yakın dükkan bulabilirsiniz koca şehir-
de. Bahsini geçirdiğim 10 dükkanda
bulabilecekleriniz birer hazine olsa
bile yine de sayının azlığı 4 milyonluk
“aydın” bir şehirde kitaplara daha
fazla sahip çıkılması gerektiğinin canlı
bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Çarşı da tarihi, kitaplar da…
Rafların arasında kaybolacağımız

turumuza ilk olarak Tepekule
Kitaplığı ile başlamayı uygun gördüm.
Tarihi Kemeraltı Çarşısı içinde 2 farklı
dükkana yayılmış olan bu kitaplık,
alan ve kitap sayısı olarak biraz müte-
vazı dursa da yine de içinde dikkat
çekici kitapları uygun fiyatlara bulabil-
mek mümkün. Özellikle fiyatların
uygunluğunu da göz önünde bulun-
durduğunuzda, hem Kemeraltı havası-
nı içinize çekip hem de aradığınız bir
kitabı bulabilmek adına bu mekan iyi
bir alternatif olarak bir köşeye yazıla-

bilir.

Kitap dağlarında
kaybolun

İzmir ve sahaf demiş-
ken, turumuzun ikinci
durağı tam da bu başlığın
hakkını verecek bir kitapçı
ile devam etti. Doğan
Karabil tarafından 1980’li
yıllarda Alsancak’ta açı-
lan Doğan Kitabevi, şehir
için adeta bir milat niteli-
ğinde olmuş. Bugün bu
meslekte olan birçok kişi-
nin yolu da Karabil ile bir
şekilde kesişmiş. İçinde
binlerce kabı eski ama
içeriği pırıl pırıl kitabın
bulunduğu müze tadın-
daki 2 katlı mekan,
İzmir’de sahaflığın mer-
kez üssü konumunda.
İçeriye girdiğinizde
kitap dağlarının arasın-
dan geçerek dar ve dik
bir döner merdivene ulaşı-
yorsunuz. İlk başta bu
merdivenden yukarı çıkıp
çıkmama konusu biraz
tedirgin edici olsa da mut-
laka cesaretinizi toplayın
ve çıkın. Eğer biraz
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Kitap kokusu nedir bilir misiniz? Yıllardır açılma-
mış bir kitaptan gelen keskin tozun ardından
çıkacak hazineyi duydunuz mu? Gelin İzmir’in
tozlu ama kıymetli raflarına bir göz atalım.
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Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan
Gündoğan, Ben HABER’e özel

açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin
gen haritasında bakıldığında en şanslı
ilin İzmir olduğunu belirten Gündoğan,
plastik cerrahlar açısından da
yine en şanssız ilin İzmir
olduğunu vurguladı.

Özellikle son dönemde
plastik cerrahlara sanatçı ve
tasarımcı dendiğini belirten
Gündoğan, “Yaptığımız
işi bir sanat akımı
gibi gösterme
çabaları
var.
Ama
bilinçli
ama bilinç-
siz. Estetik cerrahi
bir sanat akımı değil, ciddiye
alınması gereken bir tıp disipli-
nidir. Bugün Picasso plastik cer-
rah olsaydı acaba bir tane hasta
ameliyat edebilir miydi?
Tamamen form, şekil üzerinde
çalıştığımız için illa ki sanatsal bir
değeri vardır ama ben sızlanan ya da
sizi arayan bir heykel görmedim” diye
konuştu.

Estetik algının zamanla iyileştiği-
nin altını çizen Gündoğan, “Güzellik
ve sanatsal bakış açısı, kültürden kül-
türe değişiyor. Bugün bir burun ameli-
yatı yapacağınız zaman bunun belli
normları var. Örneğin bundan 10-15
sene önce daha kalkık, küçük ve

iddialı burunlar revaçtaydı. Bugün ise
hastaların istediği tek şey ameliyat
olduğunun belli olmaması. Eğer bu bir
sanatsa, bu yine doktorluk sanatı için-
de. Hastanın istediğini verebilme anla-
mında. Çünkü sizin gerçek bir sanatçı

gibi özgürlüğünüz yok” dedi.

PLASTİK
CERRAHLAR
İÇİN ŞANSSIZ İL

Türkiye’nin genetik hari-
tasına bakıldığında en
şanslı ilin İzmir olduğunu

dile getiren Hakan
Gündoğan, “İzmir

kesinlikle çok şanslı.
Ama plastik cer-
rahlar açısından
da en şanssız il
yine İzmir. Ters
açıdan bakar-
sak aslında
plastik
cerrah-
lar için
İzmir

önemli bir şehir. Çünkü bu işin çok da
artiküle edilmeyen ama bilinen bir ger-
çeği, biz mümkün olduğu kadar güzel
kadın ameliyat etmek isteriz. Çünkü
yaptığınız işi gösteren gerçekten güzel
kadındır. Çok güzel kadında yapacağı-
nız çok küçük bir dokunuş onun güzel-
liğine katkıda bulunduğu anda, sizin
yaptığınız işin de seviyesi daha üste
çıkıyor. Bu arada İzmirli erkeklere de
küçük bir kompliman yapayım. Hep
İzmir’in kızları güzellikleriyle bilinmek-
le birlikte aslında İzmir erkek tipi yakı-
şıklılığı da yine Türkiye’de bilinen bir
gerçek. Çünkü Akdeniz ırkıyız. İzmir
bu ırkın en önemli temsilcisi. Bunun
yanında ruh güzelliği ve rahatlık da
eklendiğinde aslında
bu şehrin erkekleri
de çok popüler”
diye konuştu.

Havasından mıdır, suyundan mıdır bilinmez ama bilinen bir gerçek vardır o da;
İzmir’in kızları hakikaten güzeldir. Artık bu bir şehir efsanesi olmaktan çıktı, bilim-
sel olarak da kanıtlandı. Türkiye’nin genetik haritasına bakıldığında en şanslı il
İzmir ancak gelin görün ki plastik cerrahlar için durum oldukça farklı...

Gen haritasında

IZMIR
Mesleğim gereği

insanların yaşam
alanlarına fazla-

sıyla girebiliyorum.
Hani derler ya film
gibi… Yaşanılanlardan
bir örnek aktarmak isti-
yorum sizlere.

Adli psikolog olarak
aldığım bir görevde çok
zor bir karar vermem
istendi benden.
Amerika'da yaşayan
boşanmış bir genç
bayan çocuklarını
götürmek istiyordu.
Benim bu genç anne-
nin yaşamını irdele-
mem, babanın ve
çocukların o anda yaşa-
dığı yeri görmem,
yaşam biçimlerini ince-
leyerek kararımı mah-
kemeye sunmam gere-
kiyordu.

İncelemelere başla-
dığımda film gibi insanı
"yok artık" dedirtecek
kadar büyük bir dramla
karşı karşıya olduğumu
gördüm.

Amerikalı bir subay-
la İngiliz eşi görevleri
nedeniyle İzmir- Urla'ya
yerleşirler. İlköğretim
3. sınıfa giden ve
henüz 3 yaşında olan
iki kızları vardır. Genç
subay aniden geçirdiği
kalp krizi nedeniyle
yaşama veda ederken
alkol problemi olan
genç bayan daha da
sarılır alkole, sigaraya
ve hatta madde bağım-
lılığına. Yalnız geçen üç
yıl boyunca turizm şir-
ketini batırmış, maddi
imkanlarını kaybetmiş,
birlikte yaşadığı balıkçı-
dan bir kız çocuğu
daha olmuştur.

En büyük kızı çare-
sizlik içinde kardeşleri-
ne bakmaktan okula
bile gidememektedir.
Balıkçının kendisine ve
kardeşine olan tacizleri-
ne maruz kalmaktan
kurtulmak için çareler

aramaktadır. Henüz 14
yaşlarındadır ve mahal-
leye gelen sütçü gence
aşık olmuştur.
Balıkçının tacizinin
ortaya çıkması ve dev-
letin konuya el atması
nedeniyle annesinin
suçlamalarına da hedef
olan küçük kız sütçü
gence kaçar. Aile minik
kızı gelinleri olarak
kabul eder. Büyük kız
gelin olmuş, diğer iki
kız kardeş devlet koru-
masına alınmış, balıkçı
tutuklanmış, anne ise
alkol nedeniyle kendini
kaybetmiştir.

Olaydan bir süre
sonra Amerika'da yaşa-
yan teyze çocukları
götürmek üzere yasal
işlemleri başlatır. Ancak
büyük kız hamiledir ve
kendisiyle gelmek iste-
memektedir. Küçük kızı
alıkoymak ve hamile
bırakmaktan ceza alan
sütçü eş de tutuklanır.
2 yıl sonra iyi halden
bırakıldığında ise askere
alınır. Henüz 16 yaşın-
da olan büyük kızın eşi
hapishanedeyken oğlu
olmuş, askerdeyken kızı
dünyaya gelmiştir.
Köyde yaşamakta, süt
sağma işinden tutun
her türlü işe koşmakta,
eşi tarafından ihmal
edilmekte, aile tarafın-
dan şiddete maruz kal-
maktadır. Annesinin
sokaklarda yaşadığını
öğrenir ve annesini
Manisa'ya tedaviye yatı-
rır. Tedaviden dönen
annesinin yanlarında
yaşamaya başlamasıyla
eşiyle araları daha da
açılır. 1 yıl sonra anne
alkol, madde ve kötü

yaşam biçimi nedeniyle
kanserden vefat eder.

Amerika'da yaşayan
kardeşler ve teyzeleri
onları çağırmakta, iş
imkanı sunmaktadır.
Aile içinde karar verilir.
Büyük kız çocuklarını
alarak gidecek eşini de
yanına aldıracaktır.
Beklenen gün geldiğin-
de eş buna müsaade
etmez. Sen git bizi de
yanına aldır diyerek
kızımızı gönderir ve
hemen arkasından
boşanma davası açar.

Hayalleri ve çocuk-
luğu elinden alınan
büyük kızımız henüz 23
yaşındayken çocuklarını
da kaybetmiştir. İki yıl
çocuklarını görmek için
savaş veren genç anne
Türkiye'ye gelerek vela-
yet davası açar.

Genç anne tüm
bunları ağlayarak anla-
tırken benim de gözle-
rim nemlenmişti.
Çocuklar köyde yaşı-
yorlardı ve nasıl bir
hayata gideceklerini
bilemedikleri için anne-
leri ile Amerika'ya git-
mek istemiyorlardı.

Karar verirken olay-
ları tüm detaylarıyla
incelerim ve çocukların
isteklerini göz önüne
alarak kanaat oluşturu-
rum. Ancak bu dosyada
çocukların yaşam koşul-
larını değerlendirme
becerilerinin gelişmedi-
ğini göz önüne alarak
onların annelerine
kavuşmasının doğru
olacağı kanaatine vara-
rak dosyamı hazırladım.
İşte size "yok artık"
dedirtecek film gibi bir
yaşam...

Film gibi…

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

en şanslı ilen şanslı ilen şanslı ilen şanslı ilen şanslı il

H
er kültürün kendine özel este-
tik ameliyatları olduğunu söy-
leyen Gündoğan, “Brezilya’da

çok büyük meme çok makbul değil-
dir. Brezilya, dünyanın en çok estetik
yapılan ikinci ülkesi olmasına rağ-
men meme büyütme sayısı azdır.
Ama mesela yine Brezilya’da popo
estetiği kültürel olarak çok önemli-
dir. Dolayısıyla dünyada en çok popo
estetiği Brezilya ve Arjantin’de yapı-
lıyor. Türkiye’ye baktığımızda ise bu
iki ameliyatın diğer ameliyatlara göre
daha az yapıldığı bilinmekte. Bu da
bizim tamamen genetik kodumuzla
ilgili. İhtiyacımız yok çünkü.
İskandinav ülkelerinde de burun
estetiği hiç yapılmaz örneğin. Çünkü
genetik olarak onlar zaten
hokka gibi bir burunla
doğuyorlar. Ama bu
bölgede en çok meme
büyütme ameliyatları
yapılıyor” dedi.

Hastaların zaman
zaman çok ilginç
taleplerle geldiğini
ifade eden Gündoğan,
“Ben Brad Pitt olmak
istiyorum. Bu amaçta
geçirilebilecek kaç
tane prosedür
varsa hepsine
razıyım. Para
hiç sorun
değil diyen
bir hastam
vardı. Yine
aynı şekil-
de ‘Ne
yaparsanız
yapın ama
beni

Angelina Jolie’ye
çevirin’ diyen de
vardı. Tabii ki böyle
bir şey mümkün
değil. Ancak Brad Pitt
burnu, Brad Pitt bak-
lavası, Brad Pitt elma-
cık kemiği gibi doku-
nuşlar yapmak müm-
kün” diye konuştu.

HÜLYA ARTIK
GÜZEL DEĞİL

Bir yerden sonra este-
tik operasyonlara ‘dur’
demek gerektiğini belirten
Gündoğan, “Bunun psiki-
yatrik olarak bir tanımı
var: Body dysmorphic

disorder. Vücut imaj
bütünlüğü algısı hastalığı

denen bir şey var. Bu
tarz kaygıları olan kadınların
bazen psikiyatri tarafından ele
alınması gerektiğini söyleriz.
Ama şu da bir gerçek. Bir kere
başlandığında bu durdurulamı-
yor. Hasta bir yola girdiği zaman
aldığı sonuç fiziksel ve ruhsal ola-
rak mutlu ettiyse devam etmesi

normal. Elbette bir yerden
sonra ‘dur’ demek de

gerekiyor. Burun este-
tiğinin en önemli

şansı ilk ameliyat-
tır. Daha sonra

burun ellendik-
çe işler daha

da sarpa
sarar.
Bazen
hastanın

çok küçük bir deformi-
teyi bile kabullenmesi
gerekiyor” dedi.

Güzel deyince artık
ilk akla gelen isimlerin
Beren Saat ve Cansu
Dere olduğunu söyle-
yen Gündoğan sözle-
rini şöyle sürdürdü;

“Türkiye’de este-
tik yaptırmış en
güzel kadın Deniz
Akkaya’dır.
Ameliyattan sonra
olumlu anlamda bir
metamorfoz oldu-
ğunu söyleyebili-
rim. Yurtdışından
örnek verecek
olursak da
Rihanna’dan

Angelina Jolie’ye,
Charlize Theron’dan Adriana
Lima’ya kadar çok önemli isimler var.
Adriana Lima burun estetiği ve meme
protezi yaptırdı. Artık günümüzde
kimin estetik yaptırdığını kimin yap-
tırmadığını anlamak oldukça güç.
Ancak duru bir güzellikten bahsede-
cek olursak Cansu Dere bence çok
uzun yıllardır Türkiye’nin en güzel 3
kadınından bir tanesidir. Örneğin
Beren saat de bana göre hem bir
erkek hem de plastik cerrah gözüyle
baktığımda büyük fark atmış durum-
da. Hülya Avşar artık pek akla gelmi-
yor. Bunun bir takım sosyal kültürel
sebepleri var. Hülya Avşar’ın kültürel
düzeyi belki 15 sene önce sadece
güzel olduğu için tolere edilebiliyordu
ama bugün için bir bütün olarak ele
alırsanız artık çok kabul edilebilir bir
güzellik değil.”

BRAD PITT
OLMAK

İSTİYORLAR

en şanslı il

Op.Dr. Hakan
Gündoğan
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Akdenizli mucize dede
AZİZ NICHOLAOSTüm dünyada yıl-

başının simgesi
haline gelen Noel

Baba’nın hayat
hikayesi nedir

diye düşünmüş-
sünüzdür elbet...

Peki dünyada
hemen hemen

herkesin
tanıdığı, Noel'in

simgesi Noel
Baba'nın

hikayesi de
kendisi
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popüler mi?
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cevabı...
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Noel Baba, Ren geyiklerinin
çektiği uçan kızağını hediye-
lerle dolduran ve evlere baca-

lardan girerek herkesin hediyesini
dağıtan iyi kalpli ve yadımsever ak
sakallı ton ton bir dede olarak sim-
geleştirilmiştir. Noel Baba'nın hedi-
ye getirmesi geleneği ise, İskandinav
mitolojisin-
deki

tanrı Odin'e dayanır. Odin'in uçan
atı Sleipnir ile avlanmaya gittiğinde
çocuklara hediye ve şekerlemeler
getirdiğine inanılırdı. Zamanla bu
gelenek Avrupalı göçmenler vasıta-
sıyla Amerika'ya ulaştı ve Noel'e
dahil oldu. Noel Baba’nın hayat
hikayesi nedir diye düşünmüşsünüz-

dür elbet... Peki dünyada
hemen hemen herke-

sin tanıdığı,
Noel'in simgesi
Noel Baba'nın
hikayesi de ken-
disi kadar popü-
ler mi? Şimdi bu
sorunun cevabını

arayacağız..
Bütün dünyada

Noel Baba olarak tanı-
nan Aziz Nicholaos,

Türkiye’nin Akdeniz kıyıla-
rında önemli bir Lykia kenti

olan Patara'da doğmuştur.
Nicholaos, M.S. 300'e doğru,
Lykia’nın Patara kentinde, zengin
bir buğday tüccarının oğlu olarak
dünyaya gelmiştir. Nicholaos doğdu-
ğunda, onun bir kurtarıcı olduğu
düşünülmektedir. Nicholaos’ın, yani
Noel Baba’nın, gençlik dönemlerin-
den itibaren mucizeler yarattığına
inanılır.

Birçok rivayet var
Noel Baba'nın yaşadığı dönemle-

re ait bilgileri paylaştık. Fakat,
Noel'in simgesi haline gelmiş bu ak
sakallı ihtiyar ile ilgili bir çok rivayet
mevcut. Şimdi bu hikayelerden biri-
ne bakalım ve hikayeyi daha yakın-

dan tanıyalım:
Aziz Nicholaos, dini eğitim alıp

rahip olduktan sonra hayatını çocuk-
lara ve denizcilere adamıştır. Hatta
yaşadığı dönemde denizcilerin kur-
tarıcısı olarak da ünlenmiştir.
Özellikle İsa’nın doğum yıl dönümü
olan 25 Aralık’ta, yaşadığı
Demre’deki fakir olan kişilerin kapı-
larının önüne gizlice altın, oyuncak-
lar ve çerez bırakmış ve bu olay
uzun süre halk tarafından anlaşıla-
mamıştır. Sonunda hayali bir kahra-
mana dönüşen Noel Baba bu yar-
dımlarına devam ettiği bir sene gece
bekçisi tarafından fark edilir.
Şüphelenen bekçi Noel Baba’yı
yakalar ve başlığını çıkarınca, Aziz
Nikolaos olduğunu görür. Bu tarih-
ten sonra herkes onu Noel Baba
olarak tanımlar.

Mirasyedi Noel Baba
Noel Baba hakkında bilgi edin-

meye ve Noel Baba kimdir sorusuna
yanıt aramaya devam ederken, Noel
Baba ile ilgili karşımıza çıkan bir
diğer hikayeyi daha paylaşalım
şimdi:

Bir zaman sonra Noel Baba’nın
babası ölmüştür ve Noel Baba’ya
önemli bir miras kalmıştır. Bu miras,
Noel Baba tarafından yoksullar ara-
sında paylaştırılmaya başlanmıştır.
Aynı dönemde, Patara’nın çok
önemli zenginlerinden bir tanesi de,
tüm var olan servetini kaybetmiş ve
fakirleşmiştir; bu fakirlik öyle bir hal
almış ki, adam, kızlarının çeyizini
dahi yapamaz duruma gelmiştir.

Durum Noel Baba tarafından

fark edilir. Noel Baba bu aileye yar-
dım etmek ister; fakat kendisini belli
edip, ailenin gururunu kırmayı da
istemez. Gece yarısı, bu ailenin
evine girmeye başlar. Bu sırada her-
kes uyumaktadır. Büyük kızın pen-
ceresi açık iken, Noel Baba, bu kızın
penceresinden içeriye bir kase altın
atar. Ancak adamın iki kızı daha
vardır. Noel Baba da, diğer iki kızın
çeyizleri için vereceği parayı bacala-
rından içeriye atar…

İşte Noel Baba hakkında bilgiler
burada başlar. Yılbaşı hediyelerinin
öyküsü de buradan gelmektedir.
Noel Baba kimdir deyip de Noel
Baba ikonalarına bakarsanız, üç
adet altın topunun olduğunu görür-
sünüz… Aziz’in resminin ikonaları-
nın da üç altın top ile tasvir edilme-
sinin sebebi de bu hikâyeye dayandı-
rılır. Aziz Nicholaos, bilinen ismi ile
Noel Baba hakkında bilgiler ve hika-
yeler işte böyle.. Peki, ya bu iyilik
sever ve bilgeliği ile bilinen adamın
sonu?

Noel Baba M.S 343 yılının 6
Aralık günü vefat etmiştir. Mezarı
Demre’de olan Noel Baba'nın meza-
rının yanında ayrıca onun adı verilen
bir de kilise inşa edilmiştir. M.S. 5.
yüzyıldan sonra Noel Baba’nın
mezarı hristiyanlar tarafından her
sene ziyaret edilmiştir. Ancak bunu
gören İtalyan tüccarlar 1087 yılında
mezardan Noel Baba’nın kemikleri-
nin bir kısmını çalarak Bari'ye götür-
müş ve yaptıkları bazilikaya göm-
müşlerdir, onun olduğu sanılan geri-
de kalmış bir kısım kemik ise bugün
Antalya Müzesi'nde saklanmaktadır.
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Aret Vartanyan, “Eğer siz bir şeyi ger-
çek olarak paylaşırsanız onun karşılı-
ğı her zaman vardır” diyor ve ekliyor:

Ben bunları 5-6 sene önce paylaştı-
ğımda kimse böyle şeylere takmaz ve

kimse seni dinlemez diyorlardı.

Aret Vartanyan, Ermeni
asıllı bir İstanbullu. İlk
kitabı "Sen ve Ben"le

yıldızı parladı. Marmara
Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nden sonra
Oxford’da teoloji eğitimi
gördü. Vartanyan'ın 10 par-
mağında 10 marifet var.
Profesyonel iletişim uzmanı,
özel bir üniversitede iletişim
üzerine uluslararası sertifika
eğitimi veriyor, Patrikhane
Danışmanlar Kurulu’nun en
genç üyesi. Adeta milletler
karması yoksul bir ailenin tek
çocuğu. Babası Ermeni,
annesi Rum, babaannesi
Yahudi, halası Müslüman,
anneannesi İtalyan, dedesi
Rus…

� Aret merhaba hoş gel-
din.

Merhaba hoş bulduk.
� İsmini en zor söylediğim

kişisin.
Alışığım ben.
� İzmir’de özel bir sempozyumda

bizlerle çok güzel paylaşımda bulun-
dun. Bu konuda neler söyleyeceksin?

İzmir’e gelmeyi seviyorum.
Bugün de özel bir sempozyuma
davetli olarak geldik. Sempozyumda
hem insan, hem günlük hayat, hem
de aşkı konuştuk. Nermin Bezmen’le
güzel bir ikili olduk. Dostluğumuz
yedi sekiz seneyi geçti. Şu anda ilk
kez sahneyi beraber paylaştık. Çok
güzeldi.

� Sahnede çok hareketliydiniz.
Sabit duramıyorum. Nasıl otura-

yım iki saat insaf. Kitle de çok iyiydi.
Paylaşabildiğimiz kadar çok şey pay-
laştık.

� Daha önce seninle beraber kitap
fuarında röportaj yapmıştık. Diğer
yazarlardan seni farklı kılan inanıl-
maz bir atmosfer vardı. Herkesle çok
samimiydin. Sanki herkesle bir tanış-
mışlığın var gibiydi ve her kesimden
insan vardı. Bu kadar kabul görmeyi
ve sevilmeyi neye bağlıyorsun?

Onlar temel duruştan kaynakla-
nan bir şey. Çünkü 2008’den bu yana
yazdığım kitaplarda, atölyelerde,
günlük hayatımda benim her zaman
savunduğum bir şey var. Her şeyden
önce insan o. Her şeyde insan dedi-
ğiniz zaman etiketleri çöpe atmış
olursunuz.

� O gün
yine ayaktay-
dın. Yoğun bir
katılım vardı.
Ama hiç ener-
jinden düşme
olmadı.

Evet evet
oturmuyorum. Ve
günde yedi sekiz saat
bir imza üç bin beş yüz
kişiye sığındık. Bize o gün
akan rakamlar oydu. Bir insanla kar-
şılaştığınız zaman ben şöyle bakıyo-
rum. Ne oldu, nereye gitti? Kaç
parası vardır? Ne iş yapar? Bunların
hiçbiri önemli değildir. Önemli olan
orda neyi paylaşabileceğimiz. En
temel paylaştığımız şey de göz göze
baktığımızda hissettiklerimizdir. O
yüzden her insan olduğu gibi değer-
lidir. O yüzden her insan olduğu gibi
değerli olduğu gibi çok özel. Bunu
paylaştığınız zaman karşılığı görüyor
olmanız çok doğal. Eğer siz bir şeyi
gerçek olarak paylaşırsanız onun
karşılığı her zaman vardır. Ben bun-
ları beş altı sene önce paylaştığımda
kimse böyle şeylere takmaz ve kimse
seni dinlemez diyorlardı.

Ben şimdi her ile gittiğimde her
ilde aynı tabloyla karşılaşıyorum. Şu
anda Doğu ve Güneydoğu’yu dolaşı-
yorum. Demek ki insanlara siz yüre-
ğinizi gerçek olarak ortaya koyduğu-
nuzda onun karşılığı her zaman var-
dır.

� Hayata bakış açın acaba çocuk-
luğunu yaşadığın aile içindeki ortam-
dan mı kaynaklanıyor?

Tabi ki hep söylediğim bir şey-
dir o 0 - 3 yaş çok önemlidir hepi-
miz için. Benim ailem sonuçta üst
düzey eğitimli bir aile değildi.
İlkokul mezunuydu annem babam.
Ama kalabalık bir aileydi. Farklı
kültürlerden mezheplerin olduğu
bir aileydi. Benim en büyük şan-
sım ya da doğarken avantajım
diyelim, sevgiye ve güvene dayalı
bir ailede doğmuş olmam ve çok
renkli bir aile olması. İkincisi
Beyoğlu’nda doğmuş olmam.
Bunu hep söylüyorum; küçük
yaştan itibaren Beyoğlu’ndaki
o kozmopolit kültür o sokak
kültürü çok şey kattı.
Öncelikli olan bence kaosun
içinde büyümek değil.
Çocuklara ilk vereceğimiz şey

pahalı oyuncaklar değil,
onlara vereceğimiz ilk şey
kendilerini ifade edebilecek-
leri özgür bir ortam sağla-
mak, sevgi ve güveni sağlaya-
bilmek.

� Kitapların dışında
yaşam atölyen var. Burada
kişisel dönüşüm programları
uyguluyorsun. Kaç senesinde
başladı? Ve şu anda ne
durumda?

2008’de başladık. Beş
kişiyle başladık. Beş tane
katılımcı vardı. Bugün iki yüz
elli bin katılımcıyı geçtik. Bir
milyon yüz üye yer almakta
şu anda. Türkiye'nin en
büyük kişisel dönüşüm plat-

formu. Yurt dışına da açıl-
dık. 2012 yılında

Amsterdam’da
açtık. Bu ay

Milano’ya aça-
cağız.
Yayılmaya
genişlemeye
devam ede-
cek.

� Bu
yaşam atöl-
yesine katı-

lım nasıl olu-
yor? Herkes

katılabiliyor mu?
Tabi tabi

sonuçta çok buluşma-
lar yapıyoruz.

İstanbul'dayız merkez olarak. İzmir'i,
Adana'yı ve Ankara'yı da bizim
öğrencilerimiz açmak için yola çıktı-
lar. Kendi eğitmenlerimizi geliştiri-
yoruz. Onlar da farklı illerde kendi
organizasyonlarını oluşturmaya baş-
ladılar.

� Bu kadar yoğunlukta yeni bir
kitap var mı?

Var ama henüz ne çıkacağını bil-
miyorum. Başladı gidiyor.

� Roman mı yoksa yine felsefe ile
mi ilgili?

Beş kitapla bir seri tamamladım.
Aslında “Sen ve Ben” ile başlayan
“Çırılçıplak Aşk” ile biten özellikle
“Gerçekten Yaşıyor musun?”un
önünü kesemedik. Espri yapıyorum.
Ona sesli ve sesli büyük boy çift ver-
siyonunu çıkarttık.

� Gündemde olan bir de televizyon
programın da var.

Evet Artı 1 TV’de.
� Programı izleme fırsatım olma-

dı. Program formatından bahseder
misin?

Daha önce iki sene başka bir te-
levizyon programımız vardı.
Ekranların en büyük platformunu
oluşturmuştuk. Kişisel dönüşümü
için ve başka kanalda devam ediyo-
ruz. İçerik aynı, insanlık hali ne
varsa konuşacağız izleyicilerle yakla-
şımları paylaşıyoruz. Soru ve cevap-
ları almaya çalışıyoruz. Ekranlarda
olmayan bir şey çünkü içerik olarak
da paylaşım olarak da katılımcı pro-
filine baktığımız zaman da olmayan
bir şey yapılıyor.

� Merak ediyorum röportajı son-
landırmadan sormak istiyorum.
Soyadının bir anlamı var mı?

Vartanyan oğlu demek, Aret de
dost canlısı... Anlamı bu.

� Ben çok teşekkür ederim bu
güzel sohbet için.

Ne demek benim için büyük bir
keyif ve her zaman beklerim.

Büyük bir beğeni ve ilgi ile takip ettiğimiz, insana ve yaşama dair
gözlemlerini kaleme alan Aret Vartanyan ile kitapları, hayata bakış
açısı ve çalışmaları üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Aret
Vartanyan



SAYFA 21 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

2131.12.2014 sağlık-astroloji HABER

KOÇ: Koçlar 2015’in
aşk konusunda en şanslı
burcu. Aşkta ve aile haya-
tında iyileşme, mutluluk
var ve taşlar yerine oturu-
yor. Aile içi yenilikler
yolda. Özellikle mekân
değişikliği özel yaşam ve iş

hayatıyla ilgili gündeminizde olacak.
Sağlığınıza dikkat edip, egzersizlerinizi art-
tırırsanız oldukça zinde ve şanslı bir yıl ola-
cak sizin için. Çocuklarınızın okul başarıla-
rındaki rolünüz ön plana çıkacak ve olduk-
ça başarılı olduklarını göreceksiniz.
Çocuklarınız ödüller vb alabilir.
Gururunuzun çok okşanacağı bir yıl 2015.
Çocukları, hayvanları, doğayı koruyan
gruplara katılmak, ağaç dikmek için harika
aylar sizi bekliyor. Tadını çıkarın.

BOĞA: Eşiyle, sevgili-
siyle problemler yaşayan
Boğalar ilişkilerini sağlam
temellere oturtmaya çalışa-
caklar ve birçok Boğa için
problem çözmek kolay ola-
cak. Bütçenize dikkat
etmeniz gereken bir yıl
2015. Özellikle satın

almaktan çok biriktirme enerjisi yoğun ola-
cak. Ev, araba, gibi mal-mülk alım ve satış-
larında çok dikkatli olunuz. Özellikle resmi
yazışmalar konusunda dikkatli olmanızda
fayda var. Evlilik konusunda birçok Boğa
mutlu kararlar alarak, dünya evine girecek-
ler. 2015 size aşk ve evlilik enerjisi getirir-
ken, bütçenize dikkat edin diyor. Benden
söylemesi.

İKİZLER: İkizler
burcu 2015’te kariyer yük-
selişini emin adımlarla sür-
dürecek. Özellikle evlilik
ve bunun gibi ciddi ortak-
lıkları pek tavsiye etmiyo-
ruz; ama bir gereklilik ise;
partner seçiminde çok

düşünüp taşınmalı ve ne istediğinizi ona ve
kendinize söyleyebilmelisiniz. Aşk konu-
sunda uzun soluklu ilişkilerin başlamasın-
dan çok kısa süreli flörtlerin varlığı dikkat
çekecek. Zaten evlilik ve uzun soluklu ciddi
bir ilişkiyi 2015’te yalnız İkizler pek isteme-
diğinizi, bunun yerine daha çok iş ve daha
çok para dediğinizi anlayacaksınız. Duyar
gibiyim. Yeni iş teklifleri ve terfilere hazır
olsun güzel ve yakışıklı İkizler.

YENGEÇ: 2015’in para
kazanmak konusunda en
şanslı burcu Yengeçler.
İşiniz ve ailenizde, değişik
kaynaklardan küçük,
büyük toplu para veya
kazanç artışı size çok
büyük moral verecek.

Özellikle 2015’te kazandığınız paraları

biriktirmek yerine hemen bir yatırım vb
işlere kalkışmak çok doğru olmayabilir. İyi
düşünün. Çünkü bu yıl Yengeçlerin para
harcamaktan çok para biriktirme yılları.
Makul olun ve çılgın fikirlere kapılıp lüks
alışverişler yapmayın. Önermiyorum.
Vücudunuzda sindirime bölgenize dikkat
edin. Gece yemeleri artabilir. Kilo almaya
yatkınlık var benden söylemesi. Bir
uzman eşliğinde metabolizma-
nızı hızlandırıcı bir bes-
lenme programı
uygulamak
sizi

tüm yıl
fit yapar.

ASLAN:
Aşk ve evlilik hayatında
bastırdığın, yüzleşmek
istemediğin veya korktu-
ğun şeyler 2015 yılı boyun-
ca bir bir karşına çıkacak.
Bu problemlerle yüzleş-
mek kolay olmayabilir.

Ama hep hatırla, iyi ki ortaya çıkıyorlar
çünkü yenilenmeye ihtiyacın var.
Yenilendikçe yaşamın maddi ve manevi
konularda ödüllerine, güzel sürprizlerine
yaklaşıyorsun demektir. 2015’te problemle-
rinizi mutlaka psikolog, terapist vb deste-
ğiyle aşmanız harikalar yaratacaktır. Sizde
de kilo almaya yatkınlık var benden söyle-
mesi. Bir uzman eşliğinde metabolizmanızı
hızlandırıcı bir beslenme programı uygula-
mak sizi tüm yıl fit yapar.

BAŞAK: 2015’te karşı-
mızda maddiyattan çok
maneviyata önem veren
Başakları görüyoruz. Sizler
geçmişten bugünlere getir-

diğiniz, aşk, evlilik
sonrası duygular,

çocuklarınızla
ilgili özel

durumlar vb
ruhsal çalkalanmalarınızı din-

dirmeye kalkışıyorsunuz. Spiritüel konular,
enerjiler, buna yönelik eğitim ve kurslar sizi
adeta mıknatıs gibi çekecek. Arkadaş çev-
renizde artık hep böyle spiritüel insanlar
yer alacak. Yeni hobiler edinecek, eski alış-
kanlıklarınızı kararlılıkla kolayca bırakabi-
leceksiniz. Özellikle uzun zamandır sigara
bırakmayı düşünen Başaklar yaşadınız. O
kadar kolay bırakabileceksiniz ki siz bile
şaşıracaksınız. Eski aşk acılarınız da tarih
oluyor. Kendinize ait bir hayat kurmak için
harekete geçeceksiniz.

TERAZİ: 2015
Teraziler için sosyal çevre-
lerini genişlettikleri, popü-
laritelerini arttırdıkları, yıl-
dız gibi parladıkları bir yıl
olacak. Öyle meslek grup-
larından üst düzeyde
insanlarla ilişkiler içinde

olacaksınız ki buna siz bile şaşıracaksınız.
Flörtöz bir yıl sizin için. Evlilik, uzun süreli

aşk ilişkisi söz konusu olabilir; ama siz illa
da iş ve kariyer diyeceksiniz. Kısa süreli iliş-
kiler daha yatkın olduğunuz ilişkiler gibi
görünüyor bu yıl. Ailenizden birileri sizden
maddi manevi destek isteyecek. Siz de bu
yüzden biraz yorulabilirsiniz. Nasıl bir yıldı-
za dönüştüğünüzün macerasını hep birlikte
izleyeceğiz sevgili Teraziler.

AKREP: Meslek değiş-
tirmek ve meslek seçimi
konusunda 2015’te en
şanslı siz sevgili
Akreplersiniz. İş ve
kariyer yaşamınızda
çok popüler ve üne

kavuşacaksınız.
Mesleki

çıkış-

lar,
plan

ve pro-
jeler yetki,

maddi ve
manevi gücü

olan insanlar
tarafından fazlasıyla

desteklenecek. Bu sizin
iş bağlantılarınızı güçlendirip

ilerleyen yıllarda bolca para kazan-
manızı sağlayacak harika bir çevreye

kavuşturacak. Aşk konusunda hemen
evlenme kararları almak yerine evliliğinizde
daha huzurlu olmanıza büyük katkı suna-
cak olan parayı biriktirmeyi ve mülk sahibi
olma girişimlerinize odaklanmanızı öneri-
rim. Daha popüler ve daha yatırımcı,
tutumlu Akrepler bekliyorum. Hadi baka-
lım.

YAY: 2015’te Yaylar
tüm yaşamlarını adeta
yeniden kuruyorlar.
Özellikle iş ve kariyer
konusunda yeni girişimler,
kazanılan paranın kıymeti-
ni bilmek ve parayı elde
tutmak konularında çok

cin fikirli olmak zorundasınız. 2015 sizin
kariyer yılınız. Yeni bir hayat kurma yılınız.
Elbette aşk kapınızı çalacak. Özellikle yal-
nız Yaylar aşk meşkte şanslı sayılır; ama siz
bu yıl çok farklı biriyle aşk yaşamak istiyor-
sunuz. Ve o kişi gelecek, siz de ona gide-
ceksiniz. Şunu açık belirteyim ki aşk bu yıl
sizin için önemli; ama hayat kurmak hele
hele para en önemli. İş, kariyer, para, aşk.

İşte Yayların bu yılki sloganı ve sınav konu-
ları.

OĞLAK: Oğlaklar aile-
den veya evlilikten kay-
naklı gelen para ve mülk-
ler ile şanslı bir yıl yaşaya-
cak. 2015 Oğlak insanları-
nın bilinçaltındaki tüm
bastırılmış duygularıyla bir
bir yüz yüze gelecekleri bir

yıl olacak. Geçmiş anılar, yüzleşilmemiş,
çözülmemiş bir sürü şey çözülmeyi bekli-
yor. Size bu yıl mutlaka, psikolog, terapist
ve yaşam koçu öneriyorum. Öyle bir arın-
ma, öyle bir ruhsal iyileşme olacak ki bu iş
yaşamındaki yükselişinize, evliliğinizdeki
mutluluğa, sosyal çevrenin kalitesinin artışı-
na yarayacak. Yani yüzleştikçe hayat size
güzel sevgili Oğlaklar.

KOVA: 2015’te iste-
yen birçok Kova kolayca
evlenebilecek. Kolayca iş
kurabilecekler; ama bir
şartla: O da uygun bir
ortak bularak tabii ki. Bu
yıl aşk ve evlilik, iş ortağı
bulma konularında bir-

çok burcu kıskandıracak bir enerji yayı-
yorsunuz. Tebrik ederiz. Mutluluk sizin
de hakkınız. Ve elbette bir konuda sizi
uyaralım. 2015’te aşkta yüzünüz gülerken
arkadaş çevresinden yana soğukkanlı
olmanız gereken olaylarla karşılaşacaksı-
nız. Bazı arkadaşlarınız sizi şaşırtacak.
Siz olgun davranın, anlamaya çalışın.
Baktınız hala anlamıyorsunuz. Yol verin
gitsin.

BALIK: 2015’te
Balıklarda büyük bir yuva
kurma isteği uyanacak.
Evlenmek, evlenecek eş
bulmak için harekete
geçecekler. Özellikle
tanıdıkları, ortak arkadaş
sahibi oldukları kişileri

seçecekler. Sevgili Balıklar eğer işinizi
beğenmiyorsanız, çalışmak istemiyorsanız
lütfen ani kararlar alarak işten ayrılmayı-
nız veya istifa etmeyiniz. Çünkü sizi bek-
leyen iş gelen gideni aratır enerjisine
sahip olabilir. 2015, iş ortamında uzlaşa-
rak, alınganlıkları, uygun bir dil ile iş
ortaklarınıza veya arkadaşlarınıza duygu
ve düşüncelerinizi ifade edebilmeyi
öğretmeye kararlı. Bu sebeple iş ortamın-
da problem çözme yeteneğinizi güçlendi-
rici kişisel gelişim eğitimleri tam size
göre. Özellikle Balık burcu insanları için
NLP kursu taze kan gibi olacak. Size
güveniyorum sevgili Balıklar.

Sevgili okuyucular yepyeni
bir yıl başlamak üzere.
Hepinize önce sağlıklı ve

mutlu bir yıl diliyorum.
Sağlıklı olmak ruhen, bede-

nen ve sosyal yönden iyi olma
halidir ve aslına bakarsanız iki
temel bileşimi vardır: DOĞRU
BESLENME ve EGZERSİZ. Bu
yıl kendinize bir iyilik yapın ve
mutlaka kişiye özel olarak nasıl
yeterli ve dengeli
besleneceğinizi, nasıl ve ne sık-
lıkla hangi egzersizi
yapacağınızı öğrenin ve yaşam
tarzı haline gelmesi için tutu-
munuzda yeterince
ısrarlı olun. Ben bu
yıl da sizlere en
doğru, en sağlık-
lı, en güvenilir,
en bilimsel
besleme bilgi-
lerini bana
ayrılan
köşemden
anlatmaya
devam
edip, yaşam
şeklinizde
değişim yarat-
maya çalışacağım.

Tam 1 yılı geride bıraktık.
Eminim hepimiz yılbaşını,
getirdiği yeni umutları, hayal-
leri, o geceyi sevdiklerimizle
geçirmeyi çok seviyoruz. Tabii
ki güzel zaman geçirmek,
mutlu ve keyifli olmak deyince
de pek çoğumuzun aklına
mükellef sofralar, ikramlıklar,
tatlılar, belki de alkol geliyor ve

maalesef aşırı da tüketmesek
olmuyor değil mi? Şimdi gele-
lim yeni yıl programımızı nasıl
sağlıklı ve kilo aldırmayan bir
hale dönüştürebileceğimize…
İşte tüyolar...

31/12/2014 GÜNÜ
O gün sabah kahvaltımızdan

önce limonlu karanfilli su
içmeyi atlamıyoruz.

Kahvaltıda koyu
yeşillerden bir

tabak

hazırlıyoruz. Dereotu, may-
danoz, yanında kırmızıbiber,
cherry domates, üzerine kekik
ve biberiye, yanında 2 kaşık
yağsız lor peyniri, üzeri
çörekotlu ve haşlanmış yumur-
tanız, bir fincan da beyaz veya
yeşil çayınız. O gün ara öğün-
lerimizi ve meyve haklarımızı
atlıyoruz, hiç bir öğünümüzde
ekmek ve muadili besin tüket-
miyo. Öğle yemeğimizde

sınırsız haşlama sebzeyi yanın-
da bir kase yoğurtla tüketi-
yoruz.

Arada akşam yemeğimize
kadar olan ikindi bölümünde
ayran veya tamamen sütten
yapılmış kahve içiyoruz.
Sevenler yoğurt yiye-
bilir veya kefir de
içebilir.

Sabahtan bu programa
birebir uymak
koşuluyla yeni
yıl akşamı
iste-

diğimizi
yeme hakkına

sahip olduk bile…
İstediğiniz ana yemeği, yanın-

da biraz meze eşliğinde, limitsiz
salatanız ve ot sebze haşla-
malarınızla, ölçülü ikramlıklarla
beraber, üç dubleye kadar
sevdiğiniz alkol çeşidiyle, belki
biraz tatlı veya çerezle, gecenizi
doyasıya yaşabilirsiniz. Ertesi
gün detoks çorbası içmek
şartıyla. İyi yıllar...

YENİ YIL MENÜNÜZ KİLO ALDIRMASIN

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

2015’TE KİM PARAYI
KİM AŞKI BULACAK?

SEVGİ ALİS YILDIRIM

sevgi.yildirim@alisinbahcesi.com

Aşkta
en şanslı burç-

lar: Koç, Balık, Kova,
Boğa

Parada ve kariyerde en şan-
slı burçlar: Yengeç, İkizler,

Akrep, Yay
En popüler olacak burç:

Terazi
Ruhsal ve bedensel arın-

ma yaşayacak olan
burçlar: Aslan,

Oğlak

DENGELEYEN
DETOKS ÇORBA

1 litre suya
3 yaprak lahana

1/2 kereviz koku bir tane
sap ve yaprağı

1 pırasa
5-6 parça brokoli

1/4 demet maydanoz
1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz ile
pişirin, blenderden

geçirin, bu zayıflatan
özel çorbayı üzerine bol
limon veya sirke kuru

kekik veya kırmızı biber
ve yanında salatayla

sınırsız içiniz.
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Böyle başlardı..
“Bir garip ölmüş diyeler,

Üç günden öte duyalar,
Şöyle garip bencileyin.”

Diye de devam ederdi..
Geçen günlerde, geçen gece-

ler gibi bir geceydi..
Akşamın karanlığı içlerine

çökmüştü üç kadının..
Gecenin bir yarısı olmuş

yorgun bedenlerinin güç-
lükle sürüklediği el ara-

balarının arkasına giz-

lenmişti yaşamakla ilgili besledikleri umut-
lar..

Topladıkları atık kağıtları taşıyorlardı.
Bence karınları da kuvvetle muhtemeldir

ki açtı..
Evde kendilerinden ekmek bekleyen

yavrularına yetişmekti dertleri. Başka hiçbir
kaygıları yoktu..

Onlar bilmezdi evlilik programlarını,
rejim üstüne saatlerce gevelenen televizyon
şovlarını ve hiç haberleri bile yoktu siyasi
yapılanmalardan.

Ancak TEM Otoyolu’nda karşıya geç-
mek isterken bir otomobilin
altında kaldılar. İkisi oracıkta
teslim etti satmadıkları beden-
lerini ve ruhlarını!

Diğeri hastanede hala
daha tutunmaya çalışıyor
neden yaşadığını bile bileme-
diği ve anlayamadığı yaşama.

Büyüyen, güçlü
Türkiye'de; haber bile olmadı-
lar..

Olamadılar..
Sürücü yok ortada, bulun-

sa bile tutuksuz yargılanacak
büyük ihtimalle.

Evine ekmek götürmeye
çalışan ve bunun için sokaktan
kağıt toplayıp üç kuruşa teslim

edeceği yere götürmek isterken
öldüler.. Öldükleriyle de kal-

dılar..

HABER

Bütün dünya dillerinde bu işi yapan
adama Allah’ın isimlerinden birini, yani
“Esma-ül Hüsna”lardan birini veren tek

dil bizimkidir.
1878 yılında saha kenarında durmasına izin

verilen bir eski abinin karizmatik kararları
uygulanmaya başladığında; ona “referee”
demişlerdi.

Referee referans’tan türüyor..
“Danışman” demek..
Sadece bizim dilimiz tanrısal bir misyonu sır-

tına yükleyip hiç hata yapmamasını bekliyor
ondan.

1879 yılında, yani ona bu imkanın verilmesin-
den bir yıl sonra onun kenarda durmak yerine
çizgi üzerinde koşmasına izin veriliyor
İngiltere’de..

1880 sonudur saha içine girmesine izin veril-
mesi..

1881 yılında o saha içinde o dönemde
İngiltere’de oynayan 12 kulübün hiçbir takımında
bulunmayan tek renk olan siyah bir şapka, siyah
bir golf pantolon, siyah bir frak ceket ve siyah bot-
larla saha içine giren bu adama o yılın sonunda
kenarda duracak birinin de yardımcı olmasına
karar veriliyor.

1882 yılıdır artık sesini bağırarak duyurmakta
zorlanan bu adama içinde bir nohut tanesi olan ilk
düdüğün verilmesi..

Tam 4 yılda gelebildiği aşama budur..
1882 yılında saha içinde koşuşturan ve kenar-

da da birini ona “yardımcı” olmasına karar verilen
bu adama bugüne kadar bir “düdük+iki göz+iki
de karttan” başka hiçbir şey verilmedi..

Oysa onu izleyenlerin binlik zumlarla donatıl-
mış 24 kamera ile izledikleri maçlar var..

Bu nedenle de dünyanın tüm dillerinde maç
bittiği zaman yanlarına gelen futbolcular ve teknik

adam-
lar genelde şu söz-
cüklerle hesap
sorarlar:

“Hocam eline
çarptı niye penaltı
vermedin?”

“Niye attın bizim
adama?”

“Bütün düdüklerin
rakibe yaradı?”

Ve benzeri serze-
nişler..

Hatta üstüne yürü-
meler..

Ve oralarda tüm
hakemler yanlarına gelenlere
şu cümleyi kurarlar ve sıyrılırlar
hemen işin içinden:

“Ben tanrı değilim ki; ben de sizin
gibi insanım”

Kurtarıcı cümle budur..
Çünkü orada, o “danışmandır..”
Biz de ise “esma-ül hüsna”
Maç sonrası ‘ben tanrı değilim ki..’ diyebil-

mekte gizlidir sihirli formül..

MAÇ
BİTER

HAKEM
2 KELİME

EDER BİR GARİP ÖLMÜŞ DİYELER…

Temel Vatikan’da gezinirken gördüğü uzun bir kuyruğa takılır ve
öğrenir ki cennetten arazi satılmakta.

Girer ve uzun bir süre sonra öne geldiğinde kendisine ne kadar
arazi istediğini soran papaza “ben cennetten değil cehennemden
almak istiyorum’ der. “Yok öyle şey, burada cehennemden arazi
satılmıyor, zaten kim alır ki’ derler.

Temel ısrar eder..
Baktılar ki başa çıkamıyorlar içeri girip Papa’ya sorarlar ne yapa-

caklarını.
Papa da uyanık ya, der ki:
“Madem ısrar ediyor satın bakalım şu salağa.”
“Tamam” derler Temel’e. “Ne kadar istiyorsun?”
“Tamamına 10.000 dolar veririm.
Tekrar Papa’ya yönelirler..
“Çağırın şu salağı” der ve imzalatır bir kağıt ve

“al oğlum artık cehennem senindir” der.. Temel
dışarı çıkar çıkmaz bağırmaya başlar kuyruk-
taki hristiyanlara:

“Beyler artık beklemenize gerek kalma-
dı. Cehennemin tümünün tapusu elimde.
İsteseniz de oraya gidemezsiniz..”

Kuyruk dağılmaya başlar hemen.
O gün bugündür Vatikan ve Papa, Temel’den

tapuyu geri almak için yüzlerce aracı koymuşlar ve son
fiyat 10 milyon dolarmış.

TEMEL

ÜMİT AKTAN

aktansaktans@gmail.com



Miklos Feher: Macar futbolunun yetiştirdiği en büyük
yetenekler arasında gösterilen genç oyuncu, Benfica forması
giyiyordu. 25 Ocak 2004’te Guimares Benfica maçı sırasında
gördüğü sarı kart sonrası kafasını öne eğip fenalaştı ve maç

sonrasında kaldırıldığı hastanede
hayata gözlerini yumdu. 24

yaşındaki oyuncu daha önce
Porto forması da giymişti. Attığı

golle adından söz ettiren
Feher’in ölümü bütün futbol
camiasını derinden sarsmıştı.
Gökmen Yıldıran: 10 Ağustos
2006'da Elazığ'da antrenman
sırasında hayatını kaybeden

Elazığsporlu futbolcu Gökmen
Yıldıran'ın, 1999 depreminden
bir gün sonra kalp krizi sonucu

hayatını kaybeden babası
Abdullah Yıldıran ile aynı kaderi
paylaştı. 28 yaşındaki oyuncuya

saha içerisindeki yapılan
müdahale yetersiz kalınca hastaneye kaldırılamadan

hayata gözlerini yumdu. Antonio Puerta: 1984
doğumlu sol kanat oyuncusu Sevilla forması
giyen Puerta, 2007 sezonunun ilk haftasında

oynanan Getafe maçında aniden fenalaştı
ve bilincini kaybetmiş bir şekilde yere

yığıldı. Sahada yapılan müdahaleler-
den sonra hastaneye kaldırılan

İspanyol oyuncu bir süre komada
kaldı. Solunum cihazıyla hayata
tutunmaya çalışan genç oyuncu
komadan çıkamadı ve hayatını

kaybetti. Çocuğunun doğumuna
iki ay kala gelen bu ölüm tüm

İspanya’da büyük üzüntü yarat-
tı.

HOLİGANLAR
KATLETTİ

Bir de futbol holiganla-
rı tarafından katledilen

bir futbolcu Andres
Escobar'ı da bu yazımı-

za dahil ediyoruz.
Andrés Escobar

Saldarriaga:
Kolombiyalı futbolcu
2 Temmuz 1994 tari-

hinde 1994 FIFA
Dünya Kupası'nda

ABD'ye karşı
kendi kalesine gol

attığı için
Medellin şehrinde

bir barda silahlı
saldırıya uğramış

ve hayatını
kaybetmişti.
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Futbol bazılarına göre bir aşk,
bazılarına göre bir tutku. Ne
derseniz deyin ama futbol,

kitleleri peşinden sürükleyen ve
bilen bilmeyen herkesin yorum
yapabildiği bir oyun. Peki bir fut-
bol maçını izlerken başınıza gele-
bilecek en kötü şey ne olabilir hiç
düşündünüz mü?

Taraftarı olduğunuz takımın
maçına gittiğinizde maçı izlerken
belki de desteklediğiniz takımın
oyuncusunun herhangi bir nedenle
ölümünü izlemek başınıza gelebi-
lecek, sizi gerçekten üzebilecek bir
durum olabilir, yıllardır da oldu
da. İşte bu yazımızda sizlerle fut-
bol için ölenleri paylaşacağız.

Onlar belki bedenen öldü ama
taraftarlarının, oynadıkları kulüp-
lerin gönüllerinde taht kurarak,
futbolun gizli sayfalarında var ola-
rak aslında halen kalplerde yaşı-
yorlar.

EN ACI HİKAYELER
Ölümle yolların nerede ve nasıl

kesişeceği belli olmuyor. Bazen
uykuda, bazen yolda bazen de bir
maçın ortasında. Taraftarın çılgın
tezahüratlarını arkanıza almanız
bu feci sonucun gelişini ertelemi-
yor. Futbol tarihinin en kötü olay-
ları da kuşkusuz yeşil sahalarda
ölen futbolcuların görüntüleridir.
Az önce desteklediğiniz genç ada-
mın bir anda yere yığılıp hareket-

siz kaldığını görmekten daha acı
ne olabilir ki? İşte futbol tarihinin
en acı hikayeleri.

Daniel Jarque: Kariyerinin
tamamını Espanyol'da geçiren ve
takım kaptanlığına kadar yükselen
oyuncu, 26 yaşında geçirdiği kalp
krizi sonucu hayatını kaybetti.
İspanyol internet gazetelerine göre
Jarque, Espanyol'un Floransa'da
yaptığı sezon öncesi hazırlık kampı
esnasında, kaldığı otelde ölü olarak
bulundu. Jarque, otel odasında kız
arkadaşıyla telefonda konuşurken
geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını
kaybetti. Başka haber kaynaklarına
göre ise Jarque'nin, 7 aylık hamile
olan kız arkadaşıyla görüşürken
geçirdiği kalp krizi, olayın oda
arkadaşı Ferran Corominas tarafın-
dan rapor edildiği, fakat yapılan
tüm müdahalelere rağmen kurtarı-
lamadığı yönündeydi.

MarcVivien Foe: 2003 FIFA
Konfederasyon Kupası'nda yarı
final maçında Stade de Gerland'da
Kamerun Kolombiya maçının 71.
dakikasında aniden yere yığılan
Foé'yi ilk önce kimse fark etmedi.
Ama Foé yerden kalkmadığı gibi
hareket de etmiyordu. Hakem
oyunu durdurduğunda Foé
bilincini kaybetmişti.
Kameralar Foé'yi gös-
terdiğinde, Foé'nin göz-
leri bilinç kaybının etki-
siyle yukarı doğru çok
korkunç bir biçimde

bakıyordu. Foé hemen hastaneye
kaldırıldı. Bilinci sedyedeyken
yerinde değildi. Kimse olan bitene
bir anlam verememişti. Foé'den
kötü haber maç sonunda geldi.
MarcVivien Foé henüz 28 yaşında
sahada kalp yetmezliğinden milyon-
larca kişinin gözü önünde hayata
gözlerini yumdu. Fransa milli takı-
mı Foe'nin ölümünün ardından çık-
tığı maçta seremoni sırasında tüm
takım olarak gözyaşlarına boğuldu.
Bu anlar tüm dünya televizyonla-
rında canlı olarak yayınlanmıştı.

GÖKDENİZ ENGİN

gokdeniz.engin@kanalben.com
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Onlar belki bedenen öldü ama taraftarlarının, oynadıkları kulüplerin gönüllerinde taht
kurarak, futbolun gizli sayfalarında var olarak aslında halen kalplerde yaşıyorlar.

BABASIYLA AYNI
KADERİ PAYLAŞTI
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