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İş dünyasının duayenleri liderlere seslendi:

CHP, İzmir’de kontenjanlı ön seçim kararıy-
la “ithal aday” sorununu çözmüş görünüyor.
Ancak seçmen, genel merkezden konten-
janların da yerel adaylardan yana kullanıl-
masını istiyor. AK Parti’de durum net değil.
Çünkü adayları genel merkez belirleyecek.
Beklenti şu: 2011’de AK Parti’den aday
yapılan 3 ithal vekil, istifa edip bağımsız
kaldı. Bu gelişme inşallah ders olur ve aday
seçimi yerel isimlerden yapılır. 6’DA

BAŞBAKANLIK
Ofisi’nin çok yakında

açılacağını belirten AK
Parti İzmir’in patronu
Delican, “Başbakan’ın

her ay 2 defa İzmir’e
gelmesiyle birlikte

kentin altyapısıyla ilgi-
li tüm sorunlar çözüle-

cek” dedi. GAMZE

KURT’UN SÖYLEŞİSİ 5’te

Bu çağrı yeni değil. İzmir her dönemde, listeler belirlendiğinde hüsrana uğruyor. Bu kez iş
dünyası da, partililer de, seçmen de kararlı: İthal istemiyor, kontenjanlara da İzmirli isim istiyor

İthal vekil istemiyoruz
BEN HABER olarak genel başkanla-
ra mesajımız var: İzmir’de yaşamayan

aday istemiyoruz. EROL YARAŞ 3’TE

Kahvenin her çeşidi ayrı bir kültür
10

Sevgili...
SEVGİLİLER Günü’nde siz de

sevilmenin mutluluğunu yaşa-
yın... ERDAL İZGİ 7’DE

ÖN SEÇİM KARARI DOĞRU

Mustafa Kemal
Atatürk’ün

cephede
çarpıştığı hep
konuşulur da,

özel hayatındaki
cepheleri bir sır
gibi kalır. İşte o

cepheler…

İLKOKULDAN üni-
versiteye kadar
kahramanlıklarıy-
la milletine örnek
olan bir Mustafa
Kemal’i okuduk.
Bu kez sıra o
“erkek” duruşun
ardındaki eşsiz
hissiyatlarda…
12’de
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ERKEK DE
kadın da aşkı
birlikte ancak
farklı yaşıyor.
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14 Şubat’a özel
Aşk Menüsü

14

4 ithal aday 4 yılı tamamlayamadı
GENEL merkezlerin İzmir dışından
aday yaptığı milletvekilleri, kendile-
rini ne seçmene ne de partiye karşı
sorumlu hissetmiyor. Nitekim
İzmir’den AK Partili 3, CHP’li 1 “ithal
vekil” görev süreleri dolmadan par-
tilerinden istifa edip bağımsız kaldı-
lar. İki parti de istifalarla yara aldı.
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Sudan’da inşa edilen hastanede görev alan
Üroloji Uzmanı Op. Dr. Deniz Arslan, 9 ay
boyunca yaşadıklarını Ben HABER’e anlattı.
TÜRKİYE’DE doktor olmanın artık çekilmez
boyutlara geldiğini düşündüğü bir anda gönüllü
olarak Sudan’a giden Op. Dr. Arslan, orada kaldı-
ğı süre boyunca 4 bin 500 hastaya baktı, 450 tane
büyük operasyon gerçekleştirdi. 4’te

İZMİR Demir Çelik San. A.Ş., 2014
yılında gerçekleştirdiği ihracatla Ege
İhracatçı Birlikleri tarafından 2 ödüle
layık görüldü. İDÇ Yönetim Kurulu
Başkanı Halil Şahin ödülü, Başbakan
Ahmet Davutoğlu’nun elinden aldı.

ÖÖddüüllüünnüü  DDaavvuuttooğğlluu’’nnddaann  aallddıı

Yıldızı parlamaya 
devam ediyor

FOLKART Towers, Türkiye’nin en
büyük sanat galerisini sanatseverlerle
buluşturdu. Prof. Dr. Hans Zilch’in
“Ellerin Büyüsü” adlı koleksiyonuna ev
sahipliği yapan galerinin açılış töreni
seçkin isimlerin katılımı ile gerçekleşti.

KKaarraabbaağğ’’ddaann  yyeettkkiissiizzlliikk  iissyyaannıı

Türkiye’nin en büyüğü
İzmir’de açıldı

Başbakanlık
Ofisi birkaç ay

sonra açılır

Rektörlük binasını 
yıkmaktan vazgeçti

DOKUZ Eylül Üniversitesi
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Onlara var 
bize yok

İZMİR saha bula-
mazken Tür-
kiye’de arka
arkaya diki-
len statlar ü-
vey evlat hissi-
ni güçlendiriyor.8’de

Hakemler de
ikinci ligde
TÜRK futbolunda

her yıl bir alt
kategoriye

gerileyen
İzmir, hakem-

likte de geçmişi
mumla arıyor. 9’da

O gün ne giysem diye
düşünüyorsanız birkaç

kombin önerisini sizlerle
paylaşmak istedik. Aşkın

ve romantizmin rengi olan
kırmızı Sevgililer Günü’nün

yine vazgeçilmezi… 2’de
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Sevgililer Günü için özel bir
planınız yoksa Jean ve dolgu

topuklu ayakkabılarla hem
şık hem rahat bir görünüm
sağlayabilirsiniz. Desenli
pantolonlar üzerine basic
trikoları aksesuarlarla can-
landırabilirsiniz. Salaş bir
bluz, rahat taytlar, salaş
bereler ve 2015 en trend
parçalarından over-sized
kaban en iyi seçenekler
arasında ancak etkiyi
biraz daha arttırmak için
top küpeler ve topuklu
ayakkabılardan yardım ala-

bilirsiniz. Kendinizi iyi his-
settiğiniz deri pantolon ve

dar gömlek kombini de
Sevgililer Günü’nün kurtarıcı

kombinleri arasında.

Sevgililer Günü
geldi çattı. Uzun
zamandır bekle-

nen gün köşeyi dönün-
ce kalp ritimleri hız-
lanmaya başladı.
Sevgilinizle katılacağı-
nız bir yemek, özel
davet ya da baş başa
geçireceğiniz o gün ne
giysem diye düşünü-
yorsanız ve hala karar
veremediyseniz o
geceye özel birkaç
kombin önerisini siz-
lerle paylaşmak iste-
dik.

Sevgilinizle katı-
lacağınız bir
yemek, özel
davet ya da baş
başa geçireceği-
niz o gün ne giy-
sem diye düşü-
nüyorsanız ve
hala karar vere-
mediyseniz İşte
size birkaç öneri.

Kod Adı Kırmızı
Aşkın ve romantizmin rengi

olan kırmızı Sevgililer
Günü’nde ilk akla gelen

renktir. Kırmızı bir elbise giye-
rek ya da kırmızı detaylı bir
kombin yaparak günün anlam
ve önemine vurgu yapabilirsi-
niz. Kırmızı elbisenizi gold
detaylar kullanarak kombinle-
yebilirsiniz ya da kırmızı rengi-
nin baskınlığını azaltmak
için pudra rengi bir
kaban ve ayakkabıyla
hoş bir görünüm
yakalayabilirsiniz.
Kırmızı rengi, kloş
etek ve siyah
gömlekle oluş-
turduğunuz kom-
binle de hem
Sevgililer Günü
ruhunu taşıyabilir
aynı zamanda efor-
suz şık bir görünüm
sağlayabilirsiniz.
Kırmızı rengi size
göre fazla iddialı ise
bordo ve şarap tonlarını
kullanabilirsiniz.

Romantik
Akşam

Yemeği:
Şık ve

Göz Alıcı

Kurtarıcı siyah mini elbise klasik bir tarz ve
şık bir restoranda bir akşam yemeği için doğru

seçim. Siyahın gizemini ve asilliğini kırmızı ya da
bordo ayakkabılarla tamamlayarak şık bir görünüm yarata-
bilirsiniz. Bu kombinin daha şık görünmesi için dantel
detaylı ya da transparan detaylı elbise de tercih edebilirsi-
niz. Normalden daha şık ve zarif olacağınız o gece diz üstü
dar formda elbiseler tercih ederek şıklığınızı ve güzelliğini-
zi ön plana çıkaracak modeller tercih edebilirsiniz. Kalem
ya da bandaj elbise ve eteklerle de çekici bir tarz yakalaya-
bilirsiniz. Üzerinize alacağınız uzun bir kaban ve kısa
topuklu botlarla da hem geceye hem de mevsime uygun
bir görünüm oluşturabilirsiniz. Siyah ve kırmızı dışında
pembe tonları, beyaz, bordo, pudra tonları gibi renkleri
de kombinlerinizde kullanabilirsiniz.
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Tüm çiftlere
inat bekarlığın tadını
çıkaran kızlar için ren-
garenk kombinler öne-
riyoruz. Sevgilisi olma-
yan kız arkadaşlarınızla
renkli bir pijama parti-

si düzenleyerek bu
günü eğlenceli bir hale

getirebilirsiniz.

Sevgilisi olmayanlara pijama partisi



Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndan
183 üye ve 2 girişimciye ödülleri
verildi. Törende konuşan Ege

Bölgesi Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar,
siyasilere “Ekonominin önünü açın.”
çağrısında bulundu.

Yorgancılar konuşmasının başın-
da küresel terörü lanetlerken
Türkiye’nin yalnız bırakıldığına dik-
kat çekti.

“Öyle bir dönemdeyiz ki yeni şey-
ler söylemekten ziyade yeni şeyler
yapma zamanındayız. Bu baskıyı 2008
krizinden beri ensemizde hissediyo-
ruz. İç ve dış etmenler, siyasi ve top-
lumsal rahatsızlıklar bizlerin endişe-
lerini daha da artırıyor. Nerede olur-
sa olsun ve kim yaparsa yapsın terör
eylemlerini herkes tek ses olarak
kınamalı. Geçmişte ve bugün biz bu
olayları yaşadık ve yaşamaktayız.
Gönül isterdi ki dünya liderleri de
bizim yanımızda olsunlar ve bizimle
birlikte yürüsünler. Keşke terörü hep
birlikte burada lanetleyebilseydik.”

Yorgancılar, Türkiye’nin ateşten
bir çemberin içinde olduğunu söyler-
ken teşviklerin önemine dikkat çekti.

“Özel sektör olarak bizler kendi
sorunlarımıza gömülüp değişen
dünya sistemine doğru yeni stratejiler
geliştiremezsek gideceğimiz nokta
bellidir ve ötesi de yoktur. O yüzden
istiyoruz ki tek ses olmaya devam
edelim ve Türkiye’nin gücüne güç
katalım. Biz böyle düşünmekteyken
Türkiye’de üreten kesimi azınlıkta
kalmaktadır. Bir yanımızda sıcak
savaş, bir tarafımızda soğuk savaş
sürmektedir. Biz ateşten çemberde
düşük karlarla çalışmalarımızı sür-
dürmekteyiz. Artık ürettiğimizi sata-
bilmek dünden daha zor hale geldi.
İhracatla büyümek için kuşkusuz teş-
vik edici politikalara ihtiyacımız var.”

“Af yerine ödül
sistemi getirilmeli”

Konuşmasında ekonomik sorun-
ların çözülmesi adına çözüm önerile-
rini dile getirirken kıdem tazminatına
da değinen Yorgancılar, konunun
yeniden değerlendirilmesi gerektiğini
söyledi. Yorgancılar, “Petrol fiyatları
düşse de enerji maliyetleri hala yük-
sek. Sanayicimize vize engeli de kal-
dırılmalı, kaynak kullanım destekle-
me fonu, peşin vergi fonu gibi mali-
yet arttırıcı yükler alınmalı, iş kazala-
rında sadece işverenlere sorumluluk
yüklenmemeli, elektrikteki kayıp

kaçak bedelleri kabul edilemez sevi-
yelerdedir.” dedi.

Sorunların aşılması için yapılması
gerekenleri de belirten Yorgancılar
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hazırlanan tüm eylem planları
hayata geçirilmeli, organize sanayi
bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinde
ortak kümelenmeye gidilmeli, Kamu
İhale Kanunu’nda değişiklik yapıla-
rak yerli malı kullanım oranı yüzde
15’ten yüzde 25’e çıkarılmalı ve kulla-
nılması şart tutulmalı. Af yerine ödül
sistemi getirilmeli, hukuktan ekono-
mi reformlarına kadar tüm reformlar
yapılmalı. Yeni bir sanayi heyecanına,
istihdam ve ihracat hamlesine ihtiya-
cımız var. Tasarrufu da arttırmalıyız
ama para kazanamadıkça bu da zor.”

EBSO Başkanı Ender
Yorgancılar’ın konuşmasındaki en
dikkat çekici kısımsa büyüme oranla-
rına getirdiği eleştiriydi. İzmir’in
Türkiye için bir şans olduğunu; ancak
göçe ve teşvik adaletsizliğine yenik
düştüğünü belirten Yorgancılar
yüzde 3’lük büyümeyi de başarısızlık
olarak değerlendirdi ve şöyle konuş-
tu:

“Yüzde 3’lük bir büyüme oranı
başarısızlıktır. Biz daha fazlasını
yapabilecek kapasitedeyiz. Yeter ki
desteklenelim. Gelecek senaryolarda
yanlış adımlar atılması tek endişemiz-
dir. Bunun için sermayemizi güçlen-
dirmeliyiz. Bizler umutlu olmak
zorundayız ki genç ve kadın giri-
şimcilerimize örnek olalım.
Serbest şehirden sanayiye kadar
pek çok hayali olan İzmir, Türkiye
için şanstır ve bu şans iyi değerlen-
dirilmeli”.

Yorgancılar’a
akademik destek!

Öte yandan Yaşar Üniversitesi
Ekonomi Bölüm Başkanı Doç. Dr.
Umut Halaç da, Ender
Yorgancılar’ın açıklamasına ben-
zer açıklamalarda bulundu. Yüzde
3’lük büyümenin yetersiz olduğu-
nu belirten Halaç, “Her şeyin iyi
olması için siyasi iktidarın dillen-
dirdiği 5×5×5 formülünün çalış-
ması gerekli. Yani yüzde 5 büyü-
me, yüzde 5 yıllık tüketici enflas-
yonu ve cari açığın gayrisafi yurtiçi
hasılaya oranının yüzde 5 olması.
Bu sistemin işletilmesi için yüzde 5
büyüme oranına ihtiyacımız var,
ancak bu performansımız ile bu
hedefi tutturmamız zor” dedi.

EBSO’nun ödül töreninde konuşan Başkan Ender Yorgancılar, ekonomi-
ye ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu. Yorgancılar, yüzde 3 olarak açık-
lanan büyüme oranını başarısız bulduğunu söyledi.
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Genel seçimle-
re yaklaşık 4
ay kaldı. Tüm

partiler seçim tela-
şındalar. Aday
adayları er meyda-
nına çıkar gibi tek
tek ortaya çıkmaya
başladılar.

Ben HABER
olarak tüm genel
başkanlara bir mesajımız
var; İzmirliler olarak
adına ne derseniz deyin
ister göçmen kuş, ister
ithal aday. Bu sefer şehrin
tüm dinamikleri bir tek
konuda hemfikir o da
İzmir’de yaşamayan aday
istemiyoruz.

Aklında İzmir’den
seçilmek olan aday aday-
larına şunu da söyleyeyim
“benim eşim İzmirli ben
enişte kontenjanına gire-

rim, ben İzmir’den çok sık
geçerim yolcu kontenjanı-
na girerim, ben askerliği-
mi İzmir’de yaptım, ben
Bodrum’a tatile giderken
Adnan Menderes
Havalimanı’na indim”
gibi absürt gerekçeler
artık geçerli değildir.

Tam Türkçesini yazı-
yorum maçanız sıkıyorsa,
gidin doğduğunuz, büyü-
düğünüz ve iş yaptığınız
şehirlerden aday olun.

Kendi köyünden
bir oy bile alama-
yanlar çantada kek-
lik gibi gördükleri
İzmir, İstanbul,
Ankara’dan seçilip,
kapağı Millet
Meclisi’ne atmanın
hesaplarını yapıyor-
lar.

Artık İzmirliler
bu şehirde seçim süresin-
ce otelde kalan adayları
istemiyor.

Geçtiğimiz dönemde
özellikle CHP’de bu sıkın-
tı çok büyüktü.

Genel başkanlar
İzmir’de hüsrana uğramak
istemiyorlarsa bize göç-
men kuş göndermesinler.
İzmir’in insan yapısı, ithal
aday olarak buraya gelen-
lerden kat be kat üstün-
dür. Bu da böyle biline.

EROL YARAŞ

erolyaras@gmail.com

İTHAL ADAY
İSTEMİYORUZ

“YÜZDE 3’LÜK BÜYÜME
BAŞARISIZLIKTIR!”

Yeter artık; stat konusu bu şehir-
de en kısa sürede kapanmalıdır.

İki stadı Karşıyaka’ya ve
Göztepe’ye yapmak isteyenler,
hemen kazmayı vurun buna kimse-
nin bir itirazı yok.

İşin aslı Atatürk ve Alsancak stat-
ları ne olacak? İzmirli bu sorunun
cevabını bekliyor.

Orta sayfada çok çarpıcı bir haber
var. Türkiye’nin çeşitli illerine yapı-
lan dev statlar.

Oralara var olan neden İzmirliye
yok? Neden biz İzmirliler üvey evlat
muamelesi görüyoruz.

4 milyonluk İzmir’e iki tane 15
bin kişilik stat yapılmak istenirken,
2,5 milyonluk Bursa’ya 45 bin, 767
bin nüfusa sahip Trabzon’a 41 bin
500 kişilik statlar ne iştir.

Bakıyoruz Spor Bakanlığı nereye
15 bin kişilik statlar yapıyor? 550
bin nüfuslu Batman ve 706 bin
nüfuslu Afyon’a.

İşte bu hiç de adil değil.
AK Parti’li dostlar iki stada karşı

değiliz ama İzmirlilere UEFA kriterle-
rinde milli maçları seyredeceğimiz,
UEFA finallerine talip olacağımız sta-
dın müjdesini bir an önce verin.

STAT AYIBI ARTIK BİTSİN

EBSO’DAN ÜÇ
BÜYÜK ÖDÜL

Ege Bölgesi Sanayi Odası
(EBSO), her yıl Ege Bölgesi’nin
en başarılı sanayicilerini ödüllen-
diriyor. Viking Temizlik, 2013
yılında sergilediği performansla
Temizleme ve Sabun Ürünleri
Sanayii’nde; en fazla istihdam
sağlayan firma birinciliği, en
yüksek üretim gerçekleştiren
firma ikinciliği ve en yüksek
ihracat gerçekleştiren firma ikin-
ciliği ödülünü kazandı.

Deterjan ve kozmetik sektö-
rünün öncüleri arasında yer alan
ve sektörde 37. yılına giren
Viking Temizlik, İzmir
Kemalpaşa’da kurulan 53.000
metrekarelik Avrupa standartla-
rındaki tam otomasyonlu üretim
sistemine sahip tesislerinde üre-
tim yapıyor. “Keyifli Temizlik”
sloganı ile faaliyetlerini yürüten
firmanın perakende, ihracat, pri-
vate label (özel üretim) ve ev
dışı tüketim olmak üzere 4 farklı
satış kanalı mevcut. Sürekli yeni-
lenen teknolojisiyle uluslararası
arenada kendini kanıtlayan
Viking Temizlik ve Kozmetik
A.Ş.’nin makine parkurunda ileri
teknolojiler kullanılıyor. Tüm
çalışanlarının katılımı ile “ilk
defada hatasız üretim“ ilkesi ile
hareket eden firma; üretimin
tüm aşamasını kalite, hijyen,
çevre ve emniyet kurallarını
gözetme ilkesini uyguluyor.

Viking Temizlik’in bugünkü
başarısının ardında, şirketin
kuruluşundan bu yana; tüketi-
ciyle yakın temasta olmasının ve
alınan her geri bildirimle kalite
yatırımlarını artırdıklarının altını
çizen İcra Kurulu Başkanı
Hayrettin Avcı, “37 yıldır inandı-
ğımız en büyük değer kalite.
İnsanların evinde her alana
dokunan ürünler üretiyoruz.
Yüksek kalitenin herkesin hakkı
olduğuna inandığımızdan, en
kaliteli ürünleri tüketicilerin ula-
şabileceği fiyatlarla pazara sun-
duk.

Mükemmellik tutkusuyla her
zaman en iyiyi sunmayı hedefle-
yen Viking Temizlik olarak geçen
sene olduğu gibi bu sene de
ödüllere layık görülmenin guru-
runu yaşıyoruz.” dedi.

2006 yılında Vikipack Plastik
ve Kimya A.Ş.’yi kurup ambalaj
ihtiyacını da kendi bünyesinde
karşılayarak entegre bir yapıya
dönüşen Viking A.Ş., temizlik
malzemesi üretiminde en önemli
girdi olan ve ağırlıklı ithalat
yoluyla karşılanan hammadde
üretimini Türkiye’de gerçekleş-
tirmek için yeni bir şirket olan
Avcı Kimya San.ve Tic. A.Ş.’yi de
kurdu. 350 kişilik istihdamı olan
firmanın Sailor Viking markası
altında ihracat yaptığı ülke sayı-
sı ise 60’a ulaştı.
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Türkiye’de doktor olmanın
artık çekilmez boyutlara
geldiğini düşündüğüm bir

anda Sağlık Bakanlığı’ndan
bir telefon aldım. Darfur’da
bir hastane açtıklarını söyledi-
ler ve “Siz de görev almak
ister misiniz?” diye sordular.
“Tabii ki” dedim. “Neden
olmasın.” Daha önce de
gönüllü olarak gitmiştim.
Hatta kendi cebimden para
vermiştim. Başlangıçta görev
süresinin 3 ay olduğunu
öğrendiğimde bana çok uzun
bir süre gibi gelmişti. “Bu çok
uzun benim taksitlerim var.
Param falan kesilmesin”
dedim. Öğreniyorum ki bıra-
kın kesintiyi bana orada kal-
dığım her ay başına 4 bin
dolar civarında bir para
verilecekmiş. Para olma-
sa da ben zaten kararımı
vermiştim, gidecektim.
Türkiye’nin birkaç ken-
tinden 7 tane doktor
yola koyulduk. Atatürk
Havalimanı’nda buluş-
tuk. Elazığ’dan bizim
ekibe katılan arkadaş baş-
langıçta çok heyecanlıydı.
İnanılmaz bir zekaya ve
tarihsel birikime sahip biri.
‘Kanuni Sultan Süleyman ne
tarz don giyerdi?’ diye sorsa-
nız, ‘aslında başlangıçta uzun-
du sonra kısaya döndü’ diye

cevap verebilecek kadar bilgili…
İşte o arkadaş, havaalanında ilk karşılaş-

tığımızda bize çatışma bölgesine gittiğimi-
zi söylemişti. Biz tabii Darfur’un adını
daha önce haberlerden duymuştuk.
Çatışma olduğunu da biliyorduk. Ancak
Türkiye’de doktorluk yapmaktan o kadar
çok sıkılmıştım ki çatışma bölgesi olması-

nı hiç önemseme-
miştim. Yeter ki bir
nefes alayım
dedim… Oraya
giderken başlangıç-
ta çok korkmuştuk.
Sonuçta ne görece-
ğimizi bilmiyorduk.
Uçaktan ilk indiği-
mizde etrafımızda
bir sürü siyahi
insanla karşılaştık.
Havaalanının çıkı-
şında Birleşmiş
Milletler’in ağır

silahlar taşıyan 2-3 tane zırh-
lı aracı vardı. Korkumuz
ikiye katlandı.

EVİMİZDE
BÖCEKLER VARDI

Hastaneye vardığımızda
beklentimizin çok üstünde bir
yapıyla karşılaştık. 10 dönüm
alan üzerine kurulmuş çok
modern bir hastane. 150 yataklı
Nyala-Sudan Türkiye Eğitim ve
Araştırma Hastanesi… 2006
yılında dönemin başbakanı
Recep Tayyip Erdoğan Sudan’a

geliyor ve kamplardaki insanla-
rın halini görünce “Biz bura-
ya ne yapabiliriz?” diye sor-
muş. Tabii oradaki en
önemli eksikliğin sağlık
hizmetleri olduğunu öğre-
nince buraya bir sağlık
tesisi kurulması talimatı-
nı vermiş. Hastane, en
modern cihazlar kulla-
nılarak tamamlanmış
ve bu haliyle Afrika
kıtasının en büyük

ve modern hastane-
si olmuş...
Hastanedeki
çalışma alanla-
rımızı görünce
gerçekten çok
şaşırmıştık.
Açıkçası hiç
böyle bir şey

bek-
lemiyor-
duk. Küçük,
tek katlı, 2 kişilik binalarda kaldık.
Kaldığımız yerde böcekler, kertenkeleler
vardı ancak Afrika orası, aksi düşünüle-
mezdi…

Hastanenin çalışma sistemi şu:
Fakirlere tamamen ücretsiz hizmet veri-
yor, ekonomik imkanı olan insanlardan da
çok az, sembolik bir ücret alınıyor.
Türkiye oraya hastaneyi ilk yaptığında
elbette devlet desteği alıyor ama temelde
hastanenin ileriki yıllarda kendi kendini
döndürmesi üzerine kurulmuş bir sistem
hedefleniyor. Yani döner sermaye.

ÇATIŞMADA YARALANAN
BİZE GELİYORDU

Biraz da Darfur’dan bahsetmek gere-
kiyor sanırım. Darfur, Sudan’ın batı böl-
gesine düşüyor. 2011 yılında ayrılan
Güney Sudan’ın hemen üzerinde bulunu-
yor. Çad ile Orta Afrika’ya komşu olan
sorunlu bir bölge. Çünkü Darfurlular
uzun yıllardan beri Sudan’ın eski hüküme-
tiyle anlaşamadıklarını söylüyorlar.
Merkezi hükümetin onlara ayrımcılık yap-
tığını, yeterli hizmeti vermediği, para
aktarımı konusunda sıkıntı yarattığını
düşünüyorlar. Bu nedenle bazı ayaklan-
malar olmuş orada. Tabi merkezi hükü-
met de bastırmaya çalışmış, gücünün yet-
mediği yerlerde de hükümetin deyimiyle,
“milliyetçi ve ülkesini seven” kabileleri
silahlandırmış. Onlar da ayrılıkçı kabi-
lelere karşı kullanılmış. O dönem
içerisinde orada birçok insan
hayatını kaybetmiş. Bizim
bulunduğumuz bölgede her-
hangi bir çatışma yoktu ancak
bizim bölgemizin dışında çatış-
maların devam ettiğini söylü-
yorlardı. Biz bire bir çatışmaya
şahit olmadık fakat çatışmada
yaralananlar bize geliyordu.

Biz oraya ilk gittiği-
mizde hastanede o ana
kadar hiç ameliyat
yapılmamıştı. Biz
ayrıldığımızda ise
ayda 450 ameliyat
yapılabilecek
pozisyona gel-
mişti. Örneğin
ben 9 ayda
4 bin 500
hasta
bak-

tım
top-
lamda.
450 tane
büyük ame-
liyata girdim.
Sünnetleri ve
lokal operasyon-
ları saymıyorum bile… Orada sağlık
personeline ciddi anlamda ihtiyaç var.
Çünkü orada doktor yok! Mesela 1
devlet, 1 polis, 1 asker hastanesi ve 1
de özel hastane var. Bu hastaneler-
deki toplam doktor sayısı 24. Bizim
hastanemizde ise 17 tane doktor
vardı. Oradaki insanların minnet-
tarlığını ifade etmek mümkün
değil. Türkiye’ye o kadar çok
dua ediyorlar ki…
Hartum’da 95 tane özel
hastane var, bizim has-
taneye tedavi olmaya
geliyordu insanlar.

Darfur’da o kadar çok
yetimhane var ki… Hükümet
bakamıyor, bölgenin ileri gelen-
leri bakıyor çocuklara...
Yetimhanelerdeki çocukların
durumu gerçekten çok kötü.
Sanırım bu noktada hükümetin
evlat edinmek isteyen ailelere
biraz kolaylık sağlaması gereki-
yor. Evlat edinmek konusunda,
deveye hendek atlatmak kadar

zor bir sürü prosedür uygulu-
yorlar. Çocukları dışarıya ver-
mek istemiyor hükümet. Orada
gerçekten çok tatlı çocuklar var
ve onları o şekilde kötü durum-
da görmek insanın canını acıtı-
yor. 3 yaşındaki çocuk da 13
yaşındaki çocuk da aynı koşul-
larda besleniyor. 350 bin kişi
kamplarda bir arada yaşıyor.
Küçük poşetlerden oluşan, içeri-
sine bir kişinin zor sığacağı
sofalarda kalıyorlar. Fakir olan-
lar günde 2 öğün yemek yiyor.
O yüzden kilolu bir insan gördü-
ğünüzde onun zengin olduğunu
anlayabiliyorsunuz. Küçücük
çocuklar, bir avuç baklayı
hamur gibi yapıyorlar, o mide-
ye oturuyor, bütün gün onları
tok tutuyor. Zaten Türkiye’den
oraya giden herkes kilo veriyor.

Afrika’daki insanlar
Türkiye’yi çok büyük bir
ülke olarak görüyorlar.
Amerika ile eşdeğer tutu-
yorlar. Türkleri zaten çok
seviyorlar. Orada hepimize
pop star muamelesi yapı-
yorlar. Bir Türk gördükleri
zaman hemen “Polat
Alemdar” diyorlar. İkinci
bir Türkiye gibi orası.
Afrikalı birçok bürokrat ile
de konuştuğumda anladım
ki; onların bizden tek bek-
lentisi onlara önderlik
etmemiz ve yol gösterme-
miz. Çünkü Avrupalılara
çok fazla güvenmiyorlar.
Türkiye’nin kaybettiği
pozisyonu Çin alıyor orada.
Afrika gerçekten inanılmaz
bakir bir yer. Sudan’dan 2
büyük nehir geçiyor ve top-
raklar o kadar verimli ki
senede 2 ürün alabiliyorsu-
nuz. Mesela hiç domatesin,
portakalın eksildiğini gör-
medik biz. Tarım alanı açı-
sından bu bölge dünyayı
doyurabilecek kadar verim-
li. Her şey var. Toprak,
hava, su, insan… Sadece

tek şey eksik: Yönlendirici
güç. Bir bölge var mesela.
Gidiyorsun, yürüyorsun,
ayağın takılıyor. Sen taş
sanıyorsun, bir bakıyorsun
altın… Darfur bölgesinin,
dünyanın en büyük uran-
yum kaynaklarına sahip
olduğu söyleniyor. Hatta
sürekli bu yüzden oranın
karıştırıldığı iddia ediliyor.
Örneğin Türk malları, Çin
mallarına göre daha güve-
nilir bulunuyor ve daha çok
satılıyor. Ama yine de
burada Çin bizden bir adım
önde. Çünkü petrolü ve
suyu Çin yönetiyor. Biz
Avrupa’ya yüzümüzü döne-
ceğiz diye çok şey kaybedi-
yoruz. Başlangıçta Darfur’a
3 aylığına gitmiştim ama
kendimi orada o kadar fay-
dalı gördüm ki yeniden
doktor olmanın hazzını
yaşadım orada. Hasta
insanlara hizmet etmenin
hazzını yaşadım. Ben 19 yıl-
dır bu mesleğin içerisinde-
yim, Darfur bölgesinde
elde ettiğim manevi hazzı
daha önce başka hiçbir

yerde hissetmedim. O yüz-
den 3. ayın sonunda kalış
süremizi uzatmaya karar
verdik. Sonra 6 ayı doldur-
duk. 6 ay da bize yetmedi.
Ama 9. ayda oğlumu artık
çok fazla özlediğime kana-
at getirdim. Darfur’da
bulunduğum süreç içerisin-
de çok ağır bir hastalık da
geçirdim. Bir ara gerçekten
öleceğimi zannettim. En
azından ölmeden önce
oğlumu son bir kez görmek
istiyorum dedim. Şu anda
döndüm ama kalbim halen
orada…
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Benim nöbetimde bir
gece ikiz bebekler dünyaya

geldi. Çocuklar gayet sağ-
lıklıydı ancak annenin sütü
gelmedi, iyi beslenemediği
için. Ben de doğum sırasın-
da ikiz bebeklerinden biri-
ni kaybetmiş bir babayım

ve bu duruma kayıtsız
kalamadım. Aramızda para

topladık gittik keçi aldık.
İkizler, keçiyi emdiler ve şu

an çok sağlıklılar.

KEÇİDEN SÜT
EMEN İKİZLER

EN ÇOK POLAT
ALEMDAR’I
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YETİMHANELER VE KAMPLAR

Ameliyatha-
nede elektrik-
ler kesildiğin-
de cep telefo-
nunun ışığıyla
önemli bir
ameliyat ger-
çekleştirdik.
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hiç ameliyat
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aylık süreçte 4500
hastaya baktım.
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lokal operasyon-
ları saymıyorum

bile.”



� İstanbul’un olduğu gibi keşke 50 bin
kişilik bir stadı olsa İzmir’in de…

Şu an için bir daha bir daha yatırım
yapmanın pek manası yok. Siz de tabi
İzmir’de her ilçede bu büyüklükte statlar
olsa diye düşünüyorsunuz. Ama İzmir
henüz o potansiyele sahip değil. Tabii ileri-
de olacaktır. Ama şimdilik bu takımların
yaşayabilmesi için de onların istediği gibi
statlar yapılacak. Öncelikle Göztepe…
Onda hiçbir problem yok çünkü.

� Kiraz Belediye Başkanı Saliha
Şengül’ün AK Parti’ye katılması tüm İzmir’de
şok etkisi yarattı. Siyasette iki kişinin bildiği
sır değildir derler. Siz bu transferi gizli tutma-
yı nasıl başardınız?

Siz sır olarak görüyorsanız, ne belediye
başkanına, ne partimize ne de herhangi bir
üçüncü şahsa söylemezsiniz. Partimizin
böyle bir anlayışı var. O yüzden bu konuyu
aramızda tuttuk. Geçmişe baktığınız zaman
zaten MHP’nin orada oy oranları çok
düşük. Aday zaten kendisi çok güçlü.

� Teklif kimden geldi? Kulislerde sizin
böyle bir teklifte bulunduğunuz söyleniyor.

Onları boş verin. O iş artık bitti. Onlar
çok da açmaya gerek olmayan konular.

� MHP çok sert bir dille eleştirmişti
Şengül’ü. Siz eleştirilere buradan ne cevap
verirsiniz?

Eleştiri değil. Doz kaçtı, suçlama ve
hakarete dönüştü. Eski Türkiye’nin ideolo-
jik söylemleriyle, içi boş, artık taraftar bile
bulamayan söylemlerle yapılan açıklamala-
ra baktığınızda, siyasi şov veya siyasi bir Kaf
Dağı yaratılmaya çalışıldı. Ben
Türkiye’deki insanların artık bunlara pirim
verdiğini düşünmüyorum. O yüzden biz
kınıyoruz bu yapılan açıklamayı. İzmir

MHP il örgütüne böyle bir açıklama yakış-
madı.

� Genel seçimler yaklaşıyor. AK Parti
İzmir’de muhalefet konumunda. Peki partiniz
İzmir’de nasıl bir strateji belirleyecek?

Genel seçimlerde çok sayıda milletveki-
li çıkarmak istiyoruz. Çünkü İzmir’in
sorunlarına hakim olan, İzmir’i bilen ve
İzmir adına temsil edilmeleri bizim için çok
önemli. Belki İzmir’den, yerelden de bakan
çıkarabiliriz o potansiyel var.

� İthal aday tartışmalarını nasıl yorum-
luyorsunuz? AK Parti’de bu seçimlerde ithal
aday görür müyüz sizce?

Biz Binali Bey’i çok sevdik örneğin.
İthal olarak hiç görmedik. Şunu da görmek
lazım. Bakanların bir dinamizmi var. O
dinamiği kente yansıtıyorlar.

� Yani Bakan milletvekili adayları göre-
bilecek miyiz İzmir’de?

Genel merkezin bu konudaki tutumu
ne olacak bilmiyorum. Sayın yöneticileri-
miz nasıl uygun görürlerse biz de tabii ki
partimizi burada onlarla birlikte en iyi
şekilde temsil edeceğiz. Ama bu ayrıştırma
da çok doğru bir ayrıştırma değil.

� İzmir’de evi olmayan CHP milletvekil-
leri bile var. İzmir’e hiç uğramıyorlar.

Ona bakarsanız CHP’de İzmirli Parti
Meclisi üyesi yok. AK Parti Türkiye’nin
tamamını kucakladığı halde “ben aktif
dinamik bakan gönderiyorum” diyor.
Bizim zaten artık Başbakanlık Ofisi avanta-
jımız var. Dışarıdan bakanlarımız da gelmiş
olsa, Başbakanımız her ay burada olacağı
için onlar da performanslarını artırmış ola-
caklar. Mecburen İzmir’de daha fazla
mesai yapacaklar. Çünkü her ay
Başbakanımıza İzmir’de bunları sunmak
zorunda kalacaklar. Sonuçta en başta
Başbakanımız burada olacak, onun olduğu
yerde de Bakanlar Kurulu’nun tamamı
burada olsa yine de problem çıkmayacaktır.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, Ben
HABER’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Başbakanlık Ofisi’nin çok yakında açılacağını

belirten Delican, “77 milyonluk Türkiye’nin
Başbakanı İstanbul ve Ankara’dan sonra üçüncü

ofisi İzmir’de açacak. İzmir’e her ay 2 kere
gelen bir Başbakan’ın İzmir’in kendine ait kent
sorunlarını mutlaka bitirmesi gerekecek. Yani
bu kentin altyapısıyla ilgili hiçbir sorunu kal-
mayacak” dedi.

� Kongrede Başbakan Davutoğlu İzmir’den
çok önemli mesajlar verdi. Bunlardan biri de
Başbakanlık Ofisi idi. Siz İzmir’de bir
Başbakanlık Ofisi olmasını nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Eleştirilere ne yanıt
verirsiniz?

35 projeden sonra İzmir’de
Sayın Binali Yıldırım’ın 3 dönemi
doldurmasıyla birlikte sanki pro-
jeler bırakılacakmış, takip edil-
meyecekmiş gibi bir hava yaratıl-
dı. Ama tabii doğru bir hava değil-
di bu. Buranın ne kadar sahiplenil-
diğini Başbakan’ın gelişiyle görüyo-
ruz. O gün biz valilikteyken birkaç öneri
oldu, Başbakanımız ‘hemen gidip baka-
lım’ dedi. Yani kendisi bu kadar heye-
can duyuyor, bu konunun bir an önce
çözülmesini istiyor.

Kısa süre sonra açılır
� Peki ofisin açılması ne kadar

sürer sizce?
Tabii Başbakanımız seçim sonrası

dedi ama muhtemelen, o günkü
konuşmalardan da benim anladığım
kadarıyla bir an önce yapılmasını istiyor.
Yani çok kısa bir sürede bu gerçekleşir.

Hatta bence ofis için en uygun yer, istiklal

mücadelemizi
kazandığımızı
ilan ettiğimiz,
bayrağımızı çek-
tiğimiz yer olan

valilik binası. Ki
zaten belediye bina-

sına da çok yakın bir
yer orası. Başkan da

İzmir’in sorunları için çok
ciddi bir destek görecek oradan. Zaten

Aziz Kocaoğlu’nun bu tavrını ben doğru buluyorum.
İzmir’in artık bahanelere tahammülü yok. Aziz Bey
o konuda doğru bir yaklaşım sergiledi. Siyasi parti-
ler sadece eleştirmek için muhalefet yapılacağı zih-
niyetindeler. Halkın seçtiği, bu makamlarda oturan
insanların zaman kaybetme lüksü yok. Başbakanlık
Ofisi İzmir için bir milattır.

� Başbakanlık Ofisi’nin İzmirlilere nasıl bir fayda-
sı dokunacak? İzmirliler bunu nasıl hissedecek?

İzmir’de uluslararası toplantılar yapılacak.
Bakanlar Kurulu İzmir’de toplanacak. Tüm bakan-
ların bu kentte olmasıyla en basit bir konu bile çok
çabuk çözülecek, muhatabını bulacak. Türkiye’de

maalesef hala birçok şeyi bürokrasi engelliyor. Ama
buna direkt müdahale ettiğinizde bu işler çözülür.
Sayın Başbakan, İzmir’e ait sorunları çok daha iyi
bilecek ve sahiplenecek.

� Davutoğlu’nun İzmir heyecanını ve sizin söylem-
lerinizi göz önünde bulundurarak Başbakanlık
Ofisi’nin 1-2 ay içerisinde açılacağını söyleyebilir
miyiz?

İnşallah… Temennimiz o. Bizim isteğimiz de o.
Yoğun bir takvim bekliyor bizi de…

� Davutoğlu’nun İzmir ile ilgili yaptığı önemli açık-
lamalardan biri de statlarla ilgili oldu. Peki sizin şahsi
görüşünüzü merak ediyorum. 750 bin nüfuslu Trabzon’a
42 bin kişilik stat yapılırken 4 milyonluk İzmir’e 15 bin
kişilik stat yapılmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

İzmir’in Alsancak ve Atatürk Stadı var zaten.
Alsancak Stadı’nın da en az 25 bin kişilik kapasitesi
var. Bunları hep yanlış değerlendiriyoruz. Bunlar
butik statlar, tüm dünyada olduğu gibi. İlçelerin
kendi takımlarının yapacakları karşılaşmaların oyna-
nacağı statlar. Esas büyük statlar zaten var. Trabzon’a
bakın, oranın stadı yok onun için yapılıyor. Ama
İzmir’de iki tane stat var zaten. Alsancak, yenilene-
rek, genişletilerek yeniden yapılacak.
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BAŞBAKANLIK OFİSİ
BİRKAÇ AY SONRA AÇILIR
AK Parti İzmir’in patronu Bülent Delican Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun İzmir'de Başbakanlık Ofisi açılma-

sıyla ilgili kararını İzmir için bir milat olarak yorumluyor ve ekliyor: Bakanlar Kurulu’nun İzmir’de gerçekleş-
tirilecek olmasıyla en basit bir konu bile çok çabuk çözüme kavuşacak, muhatabını bulacak.

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

İzmir’den Bakan çıkarabiliriz

��  Yerel yönetimler hükü-
met tarafından engelleni-
yor söylemine ne yanıt
verirsiniz? 

Cumhurbaşkanımız
Başbakan iken 2004
yılında, rahmetli
Piriştina yeni vefat
etmişti, Aziz Bey de
hem konuya hakim
olmak hem de kalan
projeleri tamamlamak
için sık sık Ankara’ya gidip
geliyordu. Biz o dönemki il
başkanımız Ali Aşlık’a şunu söyle-
dik; “Neden bu kadar çok gidip geliniyor?
Biz burada siyaset yapıyoruz hiçbir şeyden
haberimiz yok. Gitmeden önce bize de söy-
lensin” gibi çok ukalaca bir taleple il baş-
kanına gittik. O da Başbakanımıza aktar-
mış. Başbakanımız çok sinirlenmiş. O gün
bize bir fırça geldi. “Otursunlar oturdukları
yerde. Yeni bir bürokratik alan mı açmaya
çalışıyorlar? Ben çalışanın sonuna kadar
arkasındayım. Bırakın başkan neyi varsa
getirsin” dedi Başbakanımız. Biz hemen

susup yerimize oturduk tabi.
Bu benim için çok ciddi bir

kriterdir. Şimdi onu daha
iyi anlıyorum. Sayın
Cumhurbaşkanımızın
söylediği bir şey vardır.
“Bana çok çektirdiler”
der. Belediye başkanlı-
ğı döneminde kendisi-
ne çok engel olmuşlar.

O yüzden Aziz Bey’e aynı
şeyi yaşatmadı. 

��  Yerel yönetimleri mi
eleştirmek gerekiyor? 
Para var, tüm Türkiye’deki

belediyelerle aynı parayı alıyorsun. Şimdi
siz onlarla aynı yapıda parasal güce sahip-
siniz, aynı imkanlara sahipsiniz. Kusura
bakmasınlar artık iş üretilmesi lazım.
Burada problem, belediyenin maalesef
biraz da iş üretememesinden kaynaklanı-
yor. Şöyle bir dolaşın Konak’ta.
Brezilya’da, Meksika’da bile böyle şeyler
yok. Çok kötü bir görüntü var İzmir’de. Bu
da yerel iradenin, iradesini kullanmamasın-
dan kaynaklanıyor. 

CUMHURBAŞKANI
Erdoğan’dan fırça yedik

Bülent
Delican

Gamze
Kurt
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7Haziran’da gerçekleştirilecek
genel seçimler öncesi adaylık
heyecanı başladı. Geçmişe

oranla belki de milletvekillerine
sağlanan maddi ve manevi hak ve
ayrıcalıklardan ötürü aday adayla-
rının anormal ölçüde artması, kızı-
şan rekabetle birlikte İzmir’de 26
milletvekili seçilme gerçeğiyle,
partilerden ortak ses yükseldi:
“İthal Aday İstemiyoruz”

Her seçim öncesinde parti
lider ve genel merkezlerin dile
getirdiği, ancak son anda vazgeçti-
ği ve eğilim yoklamasına çevirerek
takdir hakkının üst yönetimce kul-
lanılması alışkanlığının bitirilmesi
istendi. Özellikle CHP İzmir örgü-
tü “Mutlak ve mutlak ön seçim
yapılmalı” şartını öne sürerken,
partinin üst kademesi ise bunu en
azından “fermuar” sistemine çek-
meyi planlıyor. Bu şekilde bir
genel merkez yoklaması, bir örgüt-
ten ismin sırayla belirlenmesi
öngörüşüne rağmen, parti tabanı
ısrarlı ve inatla ön seçim, üstelik
mümkünse hakim gözetiminde
sandığa gidilmesini haykırıyor.

Eğilim yoklaması şeklinde
yapılan ve hiçbir hukuki, yasal yap-
tırımı olmayan yöntemde, oyların
kapalı sayılarak sonucun genel
merkezce açıklamasının inandırıcı
olmadığı vurgulanıyor.

AK Parti’de ise vekil belirleme
konusunda ısrarcı olunamıyor.
Parti üst yönetiminin otoriter ve
tek belirleyici gibi hareket etmesi
karşısında il yönetimi de sessiz kal-
mayı tercih ediyor. Ancak ilçe
örgütleri, İzmir’de yaşayan ve
kenti bilen isimlerin çıkarılmasını,
Ankara’da sorunlara çözüm
kazandıracak kendilerine yakın
kişilerin bulunması talebinde bulu-
nuyor.

İSTİFA ETTİLER
AK Parti’de genel merkez

tarafından iki dönemdir aday gös-
terilen Ertuğrul Günay ve Erdal
Kalkan partilerinden birlikte istifa
etti. Sol siyasi görüşleriyle tanınan
ve bu nedenle İzmir’den aday gös-

terilen iki
vekil,
hükümet
ve partisiy-
le ters
düştü ve
ayrılmaların-
dan sonra bir
daha da gelme-
di. Aynı şekilde
İzmir’de hiç görünme-
yen ve bu yüzden tanınmayan
İlhan İşbilen de partisinden ayrıldı
ve kayıplara karıştı. Ama söz ve
sıralamada İzmir milletvekili ola-
rak anılıyor.

CHP’de İzmir’e hizmet yerine,
parti içi muhalefetiyle adından söz
ettiren Birgül Ayman Güler de
seçime altı ay kala partisinden
koptu. İzmir’e yararsızlığı tescilli
Güler, bir daha ortada görünmedi.
Bu vekiller, ithal adayların fayda-
ları olamayacağına ilişkin en güzel
örnek olarak gösterildi. İzmir veki-
li olan CHP’li Şükran Güldal
Mumcu ile Rıza Türmen kente en
az gelenler. İzmir’e ilişkin yazılı ve
sözlü önergeleri bulunmayan, parti
tabanıyla bütünleşmeyen vekillerin
yanı sıra Rahmi Aşkın Türeli ve
Oğuz Oyan da aynı safta yer alı-
yor. Üç dönemdir vekil seçilen

Oyan’ın bu kez aday gösterilmeye-
ceğine kesin gözle bakılıyor.
Çünkü tepkiler çok büyük.
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu’nun ekibi olarak bilinen
Mustafa Moroğlu ile Hülya
Güven’in aday gösterilme şansları
az. Alaattin Yüksel ise aday olma-

yacağını açıkladı. Erdal Aksünger,
Aytun Çıray ve iki dönemdir vekil-
lik yapan M. Ali Susam’ın adaylı-
ğına kesin gözüyle bakılıyor.
Mustafa Balbay’ın da yeniden
aday gösterilme şansı yüksek.
CHP’de şu anda 200’den fazla
aday adayı ortaya çıkmış durumda

ve ilerleyen günlerde bu sayının
katlanacağı söyleniyor.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun
hakim gözetimindeki ön seçim
kararından sonra bazı vekillerin ön
seçime girmeyip kontenjan için
“bekle ve gör” politikası uygula-
ması bekleniyor.

MHPÇOKRAHATSIZ
Merkez yoklamasıyla aday

belirleyen, teşkilatlarının hiçbir
etkisi bulunmayan MHP İzmir’de
ise bu dönem sesler yükseldi.
Partili üyelerin sadece oy makinesi
olarak göründüğünü, her dönem
aynı isimlerin kendi önlerine
sürüldüğünü ve “seçme mahkûmi-
yet ve mecburiyetinde” bırakıldık-
larını söyleyen MHP’liler “Bu kez
farklı aday çıkarmak istiyoruz”
dedi. Gerekçelerinde haklı olduk-
larını söylediler.

DÖRT YILLIK SÜRE GERİDE KALDI... İZMİR BEKLEDİĞİNİ YİNE BULAMADI

Her seçim öncesinde parti,
lider ve genel merkezin
dile getirdiği, ancak son

anda vazgeçtiği veya
eğilim yoklamasına

çevirerek yine kendi takdir
hakkını kullandığı

milletvekili belirleme
yönteminin hatalı yapısı,

son döneme de
damgasını vurdu.

İTHAL
VEKİLLER
HÜSRANA
UĞRATTI

İTHAL
VEKİLLER
HÜSRANA
UĞRATTI

İTHAL
VEKİLLER
HÜSRANA
UĞRATTI

İTHAL
VEKİLLER
HÜSRANA
UĞRATTI

İTHAL
VEKİLLER
HÜSRANA
UĞRATTI
26 milletvekiline sahip İzmir’de AK
Parti’den 3, CHP’den 1 vekil istifa etti ve
partilerini ağır dille eleştirdi. Seçilmeden
önce partisiyle bütünleşen Ertuğrul Günay,
Erdal Kalkan, İlhan İşbilen ve CHP’li Birgül
Ayman Güler, oy aldıkları tabanı silerek
kişisel nedenlerle partilerinden koptu.

KOCAOĞLU
"ÖNSEÇİM

DELEGELERİYLE
YAPALIM"
DEMİŞTİ

İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz

Kocaoğlu, üyelerin değil
önseçim delegelerinin katı-
lımıyla ön seçim yapılması-

nı istemiş gerekçelerini
şöyle sıralamıştı:

"Ön seçim yapılmasın-
dan yanayız. Ön seçim

yapıldığı zaman belediye
başkan adayı, milletvekili,
meclis üyesi adayı kendisi-

ni ilçesine, köyüne sunu-
yor. Oradan bir geri dönüş
alıyor. Ön seçimde kazana-

masa da küsmüyor. Ön
seçime girmiş birisi 'şimdi

kaçarsam olmaz' diyor.
Yapmazsanız 'benim hakkı-

mı o, bu yedi, Ankara'da,
İstanbul'da bu genel baş-

kan yardımcısı yedi' diyor.
Dolayısıyla parti kendi

paçasından aşağı çekmiş
oluyor. Ön seçimi nasıl

yapalım? Üye ile yapılabi-
lir. Ön seçim delegelerle de

yapılabilir. Hangisi daha
doğru sonuç verecekse

yapılır. Hiç milletvekilimiz
olmayan yerlerde ön seçi-
mi üye ile yapmak doğru
karardır. Manipülasyonu
önler. İzmir'de 36 bin ön

seçim delegesi var. Bu oran
ikiye böldüğünüzde 17-18

bin kişi eder. Partiliyi tanı-
yan, insanın değerlendiril-

mesinden geçmesinin en
doğru olduğuna inanıyo-

rum. Partimize ve delege-
mize güveneceğiz. Buna

karşılık 'kongrede delegeyi
şu yazdı, bu yazdı' demek
neticeyi de etkilemez. En

doğru sonuç alınır. Ben
İzmir özelinde ön seçim

delegeleri ile birlikte mil-
letvekillerinin ön seçimle

belirlenmesini talep
ediyorum. Temsilde

adaleti bulamıyoruz.
Fakat delege olan
36 bin kişi bize oy

verenleri temsil
ediyor.

Bütün seçme-
nin nabzını san-
dığa yansıtmış

oluyoruz."

İŞ DÜNYASI KONTENJANA TEPKİLİ!
Hasan Küçükkurt:
Milletvekili kentin
sorunlarını bilmeli

BİZİM tavrımız başından
beri belli, biz ithal aday istemi-
yoruz. Kenti bilen ve kentin
sorunlarını bilen adaylar istiyo-
ruz. Birçok yerde bu hata ne
yazık ki yapılıyor. Türkiye
böyle bir şey yaşıyor genel ola-
rak. Genellikle yüksek sayıda milletvekillerinin çıkarıl-
dığı illerde maalesef bu tür şeyler yaşanıyor. Biz bunu
minimuma indirmenin derdindeyiz. Özellikle bu
dönem yaşanmasın istiyoruz. Bu kentin sorunlarını bil-
meyen insanlar bunu parlamentoya taşıyamazlar. Bu
kentin sorunlarını bilen insanlar olsun istiyorum. İthal
bir aday kentin dertlerini bilemez.

Ender Yorgancılar:
Bütünleşmiş
adaylar istiyoruz

İZMİR’İN her seçim döne-
minde ithal vekiller konusuyla
yüzleştiğine tanık oluyoruz.
Oyumuzu kullanırken sadece
ülkemize değil, kentimize
yönelik hizmet anlayışının ve
hedeflerin üzerinde de özenle
durmamız gerekmektedir. Geçmiş dönemlerde
İzmir’den seçilmiş milletvekillerimizin pek çoğunun
maalesef kentimizle yeterince bütünleşemediklerine
tanık olmaktayız. İzmir’in atıl potansiyelinin değerlen-
dirilmesi ve gelecekte hak ettiği konuma erişebilmesi
için, seçimlerde kentimizi çok iyi tanıyan ve halkımızla
bütünleşmiş adaylar görmek istiyoruz.

Mustafa Güçlü:
Seçim bölgesinde
yaşayan adaylar

ASIL olan yerel adayların
parti listelerinde yer almasıdır.
Dolayısıyla beklentimiz, seçim
bölgesinde yaşayan ve bölgenin
özelliklerini bilen adayların lis-
telerde yer almasıdır. Partiler
büyük illerde çok sınırlı sayıda
kontenjan adayları kullanabilirler. Ancak bu adayların,
ulusal düzeyde yetkinlikleri ve tecrübeleri bilinen
adaylar olması zorunludur. Bugün hükümette
İzmir’den hiçbir Bakan yoktur. Bu büyük bir eksiklik-
tir. CHP MYK’da hiçbir İzmirli üye yer almamaktadır.
Dolayısıyla bu göstergeler, İzmir’in siyasette hak ettiği
ağırlığı taşımaması sonucunu vermektedir.

Ertuğrul
Günay

Erdal
Kalkan

Birgül
Ayman

Güler Güldal
Mumcu

Aziz
Kocaoğlu

Hasan Küçükkurt Mustafa GüçlüEnder Yorgancılar

Oktay
Vural

Rıza
Türmen

İTHAL
VEKİLLER
HÜSRANA
UĞRATTI
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“Korkumuzun İstanbul’a yetenek-
lerimizi kaptırmaktan ibaret olma-

ması gerekir. Asıl korkumuz,
İzmir’in gelecek kuşak reklam-

cılarını eksiksiz
yetiştirebilmek

olmalıdır.”

Bakanlığın değiştirdiği Reklam
Yönetmeliği Yasası, sektörü nasıl etkileye-
cek? İzmir’de reklamcılık sektörü ne
durumda? İzmir neden hep 2. hatta 3.
planda kalıyor? İzmir’den yetişen yete-
nekli gençler neden İstanbul’a kaçıyor?
Tüm bu soruların yanıtları haberimizde…

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

SEVGİLİ

Özleyen, özlenen…
ÖÖzzüünnddeenn  ssaayyddıığğıınn……
Sevmekten kendini

alamadığın…
UUzzaakkllaarraa  ggiittssee  vvaazzggeeççee--

mmeeddiiğğiinn……
Kırsa bile umursamadı-

ğın…
Gözünün önünden sile-

mediğin…
Kalbin yarısı, ruhun yarı-

sından fazladır.

� � �

KKaallbbiinnddee  yyaattıırrddıı--
ğğıınn……

Hücrelerin-
de gezdirdi-
ğin…

AAkkııllddaann
ççııkkaarraammaaddıı--
ğğıınn……

Delicesine
kıskandığın…

KKookkuussuunnuu
öözzlleeddiiğğiinn……

Her acıya lezzet
veren…

YYaarr,,  ccaann,,  ccaannaannddıırr..

� � �

Hiç yanında olmasa da,
hep yanında bulunandır.

Gitmemesi istenen,
““GGiittmmee  nn’’oolluurr””  denilendir.

ŞŞaarrkkııllaarrıınn  ssööyylleeddiiğğii……
ŞŞiiiirrlleerriinn  hhaattıırrllaattttıığğııddıırr..
YYaazzaarrllaarrıınn  kkiittaappttaa  bbaahhsseett--

ttiiğğiiddiirr..
Soruların cevap, cevapla-

rın anlam bulduğudur.

� � �

İİllkkii  akılda…
EEsskkiissii anılarda…
YYeenniissii yürekte…
OOllmmaayyaannıı  hayallerde yer

kaplayan kişidir.

� � �

Sevgili, kendini paylaştı-
ğın kadardır.

Sığdırmak için 
yeni yer ve gök keşfine çıkar-
sın.

Geldiğinde gül-
meyi hatırla-

tan…
Gittiğin-

de ağlama-
yı yaşatan-
dır.

� � �

HHaayyaatt  --
sseevvggiillii==  SSııffıırr

Veya
YYaaşşaamm  ==  OO

Kıyamettir bazen,
ölüp dirilme sebebidir.

� � �

Güzel olan sevgili değildir.
Sevgili olan güzeldir.

� � �

BBuuggüünn  SSeevvggiilliilleerr  GGüünnüü..
Sevgiyle…
Severek…
Sevgilinizle…
SSeevviillmmeenniinn  
mmuuttlluulluuğğuunnuu  
yyaaşşaayyıınn..

“Kusursuz reklamcı
YETİŞTİRMELİYİZ” 

Bakanlık Reklam Yönetmeliği’ni
değiştiriyor. Doktorlar artık bir
markayı tavsiye edemeyecek.

Bilinçaltı oyunları yasak. Dini hassasi-
yetlere önem verilecek. Peki bu deği-
şiklik reklamcılık sektörünü nasıl etki-
leyecek? İzmir, birçok sektörde olduğu
gibi reklamcılık sektöründe de neden
2. hatta 3. planda kalıyor? İzmir’den
yetişen yetenekli gençler neden
İstanbul’a kaçıyor? Tüm bu soruları
Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ümit Atabek Ben
HABER’e yorumladı. 

ÇEKİNİLMESİ
GEREKEN�ŞEY
KURALSIZLIKTIR

Reklam Yönetmeliği’nde yapılan
değişikliğin başlangıçta bazı uyum
sorunlarına yol açabileceğini belirten
Atabek, “Yeni kurallara genellikle bir
tepki oluşur, ancak kurallı sektör her
zaman daha olgun bir sektördür.
Sektörün asıl çekinmesi gereken şey
kuralsızlıktır. Kaldı ki getirilen kurallar
zaten başka mevzuatta da bulunmakta
olan kurallardır. Örneğin, bilinçaltıyla
algılamaya yönelik reklamcılığın yasak-
lanması mevcut RTÜK yönetmeliğinde
de zaten vardı. Üstelik bu yasak eski
reklam yönetmeliğinde de vardı!
Ancak, yeni yönetmelikte bazı yasakla-
rın kapsamı değiştirildi. 

Örneğin, eski yönetmelikteki “rek-
lamların din ayrımcılığı üzerine kurula-
mayacağı” hükmü yeni yönetmelikte
korunmakla birlikte  “Reklamı yapılan
bir malın içeriğinde, toplumun genel
dini hassasiyetlerine aykırı bir bileşe-
nin doğrudan veya dolaylı olarak kulla-
nılması halinde, bu husus reklamlarda
açıkça belirtilir” hükmü de eklendi.
Türkiye’deki asıl sorun, reklamcılık
sektörüne ilişkin ağır ve çok sayıda
kural olması değil, bu kuralların dağı-
nık bir mevzuat yapısı içinde yer alma-
sı” diye konuştu.

DÖNÜŞÜM�BAZI
AJANSLAR�İÇİN�SORUN

İzmir’de reklamcılık sektörünün
gelişmemiş olduğunu söylemenin hak-
sızlık olacağına vurgu yapan Atabek,
“Sorunlar şüphesiz ki var, ancak
İstanbul’daki reklamcıları dinlerseniz
onlar da şikayetçidirler hallerinden!
Asıl sorun, reklam harcamalarının artı-
şındaki düzensizlik. 

Kriz yıllarında sektör hızlı bir daral-
ma yaşadı. Ancak, yine de iyimserliği-
mizi korumalıyız. Türkiye’de reklamcı-
lık sektörü uzun yıllar içerisinde sürek-
li büyüyor. Bu büyüme hem yıllık kişi
başına reklam harcamaları hem de yıl-
lık toplam reklam harcamaları açısın-
dan geçerlidir. 

Türkiye’de reklamcılığın yıllar için-
de sürekli büyüyen bir sektör olduğunu
görmeliyiz. Gelişmiş ülkelerde bu
büyüme ya çok sınırlıdır ya da hiç yok-
tur. Türkiye’de ise kriz yılları hariç her
yıl makul düzeyde bir büyüme gerçek-
leşmektedir ve bu büyüme daha uzun
yıllar süreceğe benziyor. Şüphesiz rek-
lamcılığın radikal dönüşümler yaşadığı

bir döneme tanıklık
etmekteyiz ve bu dönü-
şümler bazı ajanslar için
ciddi sorunlar doğurabil-
mektedir. 

Ancak her dönüşüm yeni
bir atılımı getirecektir ve
sektör önümüzdeki dönem-
de, kurum ve kuralları önem-
li ölçüde değişmiş olmakla bir-
likte daha da güçlenecektir”
dedi.

İSTANBUL�–�İZMİR
ÇATIŞMASI�ÇOK�SIĞ�

Her sektörde olduğu
gibi reklamcılık sek-
töründe de
İstanbul-İzmir
çatışması olduğu-
nun altını çizen
Atabek,
“Sorunu sığ bir
İstanbul-İzmir
çatışması ekse-
ninden çıkarıp geleceğe
bakmak gereklidir. Sektör
büyümekte ve desentralize
olmaktadır. Büyük reklam
tekellerinin gücü görece
azalmakta, yeni toplumsal
ve kültürel merkezlerin
ortaya çıkmasıyla yerelin
önemi artmaktadır. Önemli
olan, özgün toplumsal ve
kültürel değerleri derinlikli
bir şekilde anlamak ve yeni-
den yorumlamaktır. Büyük
markalar ve reklam veren-
ler de kaçınılmaz olarak bu
eğilimden etkilenmektedir.
Dijital yaratıcılık ve güçlen-
miş yerellik, reklamcılık
mesleğinde yeni ufukların
habercisidir. ‘Bildiğimiz
reklamcılığın sonu gelmiş-
tir’ demek için henüz
erkendir. Ancak, gelecekte-
ki yeniliklere de hazırlıklı
olmak gerek. İşte tam bu
noktada reklamcılık eğiti-
minin geleceği önem kaza-
nıyor. 

FAKÜLTELERİN
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
VAR

İletişim fakülteleri artık
dar bir işlevsel pazarlama-
reklam eğitimi vermek yeri-
ne entelektüel birikimi yük-
sek, yaratıcılıklarını kültü-
rel arka planla destekleyen
ve mevcut teknolojik ola-
nakları eleştirel olarak kul-
lanabilen ve yeni olanaklar
geliştirebilen reklamcı
kuşakları yetiştirmekle
yükümlü. Korkumuzun
İstanbul’a yeteneklerimizi
kaptırmaktan ibaret olma-
ması gerekir. Asıl korku-
muz, İzmir’in gelecek kuşak
reklamcılarını eksiksiz
yetiştirebilmek olmalıdır”
diye konuştu. 

Prof. Dr. Ümit
Atabek



İzmir’deki stat krizi Bakanlık ve
spor kulüpleri açısından çözüme
kavuştu ancak İzmir’in önde

gelenleri için alınan kararlar gelecek-
te sıkıntılı sonuçlar doğurabilir.

Depremde yıkılma riski bulunan
Alsancak Stadı liglerin başlamasına 4
gün kala kapatıldığı ve İzmir Atatürk
Stadı'nda zemin sıkıntısı yaşandığı
için zaman zaman maçlarını oynaya-
mayan İzmir'in asırlık kulüpleri, stat
dilencisine çevrilmiş, aynı sorunlarla
karşılaşan öteki şehirlere farklı
çözümler bulunması eleştirilere
sebep olmuştu. Alsancak'ı kullanan
Altınordu, Karşıyaka, Göztepe ve
Altay'ın tribünlerinin güçlendirilme-
si, yalnız kapalı tribüne seyirci alın-
ması veya portatif tribün yapılması
önerilerine kulak tıkayan yetkililer,
Eskişehir'den Ankara'ya,
İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar pek
çok şehirdeki çürük raporlu statları
geçici önlemlerle de olsa kulüplere
tahsis etmeye devam etmişti.

BATMAN’A DA AYNI
KAPASİTE, BİZE DE

Tüm bu yaşananların akabinde
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açık-
ladığı yeni stat projeleri de İzmir’e
bir darbe daha vurdu. Karşıyaka ve
Göztepe’ye yapılması planlanan 15
bin kişilik stat projesi daha gündeme
geldiği gün büyük bir tepki almıştı
ancak Bakanlık bu konuda geri adım
atmadı. İzmir’in nüfusunun yaklaşık
7’de 1’ine eşdeğer 557 bin 593 nüfus-
lu Batman iline yapılan stadyumun,
4 milyon 113 bin 72 nüfuslu İzmir ile
aynı kapasiteye sahip olması kentte
yaşayanlara da ‘pes’ dedirtti.

Sadece kıyaslamalar bununla da

sınırlı değil ne yazık ki. Yaklaşık
2,5 milyonluk nüfusa sahip
Bursa’ya Bakanlık 45 bin seyirci
kapasiteli stat yaparken, 4 milyon-
dan fazla kişiyi sınırları içerisinde
barındıran İzmir’e sadece 15 bin
kişi kapasiteli stadın layık görülme-
si, yapılan haksızlığın vahametini
de gözler önüne seriyor. 41 bin 500
kişi kapasiteli stat yapılacak olan
Trabzon’dan neredeyse 3,5 milyon
kişi fazlası bulunan bu kentin, 15
bin kişilik stada hangi taraftarını
sığdıracağı da merakla bekleniyor.

CEREMESİNİ TÜM
İZMİR ÇEKECEK

Bakanlığın çalışmaları netice-
sinde Türkiye’nin dört bir yanında
inşa edilen statların birçoğunda
büyük ilerlemeler kaydedildi, pro-
jeler yakın zamanda hizmete gire-
cek ancak İzmir’e yapılan bu hak-
sızlığın ceremesini kim çekecek?
Tabii ki İzmirli futbolseverler ve
100 yılı aşkın mazisi bulunan
İzmir’in köklü kulüpleri.

Atatürk Stadı’nın artık görevini
tamamladığını söyleyen İzmirli fut-
bolseverler stadın yıkılıp onun yeri-
ne aynı alanda stat yapılması ile
İzmir futbolunun geleceğinin de
kurtulacağında hem fikirler.
Mevcut yer varken başka alanlarda
yer aranmasını hayretler içinde
izlediklerini söyleyen futbolsever-
ler, birçok ilde 30 binden fazla kişi
kapasiteli yeni stat yapıldığı halde
İzmir gibi Türkiye'nin üçüncü
büyük kentine 15 bin kişilik stadın
reva görülmesinin İzmir’e yapılmış
büyük bir ayıp olduğunu ve bu ayı-
bın yetkililer tarafından bir an önce
giderilmesi gerektiğini söylüyor.
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Bakanlık, yaklaşık 2,5 milyonluk nüfusa sahip BURSA’YA 45 bin, 767 bin nüfuslu TRABZON’A DA 41 BİN 500
seyirci kapasiteli stat yaparken, 4 milyondan fazla kişiyi sınırları içerisinde barındıran İzmir’e sadece 15 bin kişi kapasi-

teli stadın layık görülmesi, yapılan haksızlığın vahametini gözler önüne seriyor.

45 BİN KİŞİLİK STAT NEREDE… 15 BİN KİŞİLİK STAT NEREDE…

ONLARA VAR DA
BİZE YOK MU?

550 bin nüfuslu Batman’a da, 706 bin
nüfuslu Afyon’a da, 4 milyon nüfuslu
İzmir’e de 15 bin kişilik stat yapılacak.

DAHA İYİSİ HAKKIMIZ: Batman ve
Afyon’a yapılan statlar, Türkiye’nin 3. büyük metropolü
İzmir ile aynı kapasiteye sahip. Peki 4 milyon kişiyi sınırla-
rında barındıran bu kent, 15 bin kişilik stada hangi tarafta-
rını sığdıracak? İşte o tam bir muamma...

ADANA STADYUMU: 33 bin seyirci
kapasiteli Adana Stadyumu, 103 bin met-
rekarelik bir alana inşa ediliyor.
Stadyumun proje maliyeti 140 milyon TL.
Adana’nın nüfusu: 2.165.595

ANTALYA STADYUMU: Antalya, 33
bin seyirci kapasiteli stadyumunun tamam-
lanması için geri sayımını sürdürüyor.
Proje maliyeti 103 milyon TL Antalya
Stadyumu, 200 bin metrekareden daha
geniş bir alana inşa ediliyor. Antalya’nın
nüfusu: 2.222.562

BATMAN STADYUMU: Bu yılın
hemen başında ihalesine çıkılan Batman
Stadyumu 15 bin seyirci kapasitesine sahip
olacak. Çalışmalarına başlanan stadyu-
mun en kısa zamanda Batmanlı sporsever-
lerin hizmetine açılması hedefleniyor.
Batman’ın nüfusu: 557.593

BURSA STADYUMU: 45 bin seyirci
kapasiteli Bursa Stadyumu'nda çalışmalar
tüm hızıyla ilerliyor. 195 milyon TL yatırım
bedeline sahip projede bugün gelinen fiziki
gerçekleşme oranı yüzde 75 dolaylarında.
Bursa’nın nüfusu: 2.787.539

ESKİŞEHİR STADYUMU: 33 bin
seyirci kapasiteli stadyumun bugün itiba-
riyle fiziki gerçekleşme oranı yüzde 20
dolaylarında. 140 milyon TL proje maliye-
tine sahip stadyum, 166 bin metrekarelik
bir alana yapılıyor. Eskişehir’in nüfusu:
812.320

GAZİANTEP STADYUMU: 33 bin
seyirci kapasiteli Gaziantep Stadyumu'nun
bugün itibariyle gerçekleşme oranı yüzde 5
dolaylarında. Gaziantep’in nüfusu:
1.889.466

HATAY STADYUMU: Hatay
Stadyumu, tamamlandığında 25 bin seyirci
kapasiteli dev bir stadyum olarak dikkatleri
çekecek. Hatay’ın nüfusu: 1.519.836

GÖZTEPE VE KARŞIYAKA STADI:

Çok uzun yıllardır yeni bir stadyum beklen-
tisi olan İzmirlilerin bu isteğine Gençlik ve
Spor Bakanlığı 15 bin kişilik iki statla yanıt
veriyor. İki stadın da yer teslim aşamasına
geçildi. İzmir’in nüfusu: 4.113.072

KOCAELİ STADYUMU: 33 bin seyirci
kapasiteli stadyumun proje maliyeti 160
milyon TL. Kocaeli’nin nüfusu: 1.722.795

KONYA STADYUMU: 42 bin seyirci
kapasiteli Konya Stadyumu'nda bugün iti-
bariyle yüzde 75 fiziki gerçekleşme oranına
ulaşıldı.

Konya Stadyumu'nun proje maliyeti
de 160 milyon TL. Konya’nın nüfusu:
2.108.808

MALATYA STADYUMU: 25 bin seyir-
ci kapasiteli stadyumun proje maliyeti 78
milyon TL. Malatya’nın nüfusu: 769.544

MERSİN STADYUMU: 25 bin seyirci
kapasitesine sahip stadyumun proje mali-
yeti 125 milyon TL idi. Mersin’in nüfusu:
1.727.255

SAKARYA STADYUMU: Sakarya'nın
25 bin seyirci kapasiteli stadyumu 137 mil-
yon TL proje maliyetine sahip.
Sakarya’nın nüfusu: 932.706

SAMSUN STADYUMU: Samsun'da
334 bin metrekarelik bir alanda yapımı
süren 33 bin seyirci kapasiteli Samsun
Stadyumu’nun proje maliyeti 138 milyon
TL. Samsun’un nüfusu: 1.269.989

SİVAS STADYUMU: Sivas Stadyumu,
25 bin seyirci kapasiteli. 106 milyon TL
proje maliyeti olan stadyum 160 bin metre-
karelik bir alanda inşa ediliyor. Sivas’ın
nüfusu: 623.116

TRABZON STADYUMU: Proje mali-
yetinin 250 milyon TL olduğu stadyum, 41
bin 461 seyirci kapasiteli olacak. İnşa
çalışmaları devam eden stadyumun bugün
ki fiziki gerçekleşme oranı yüzde 25 dolay-
larında. Trabzon’un nüfusu: 766.782

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

İŞTE KENTLERİN YENİ YAPILAN
STADYUMLARI VE NÜFUSLARI

SÜPER LİG’E TAKIM ÇIKARAMAYAN İZMİR, MEĞER HAKEMLİKTE DE SINIFTA KALMIŞ...
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Merkez Hakem Kurulu
Yönetim Kurulu Üyesi,
Gözlemci ve eski hakem

İzmirli Erol Ersoy, İzmir ve Ege
Bölgesi’nde hakemliğin geldiği
noktayı Ben HABER gazetesine

değerlendirdi. Ersoy, Merkez
Hakem Kurulu olarak yeni

göreve geldiklerini,
zaman verilmesi ve

sabır gösterilmesi
durumunda
başarılı işlere
imza atacakla-
rını ve İzmir
ve Ege
Bölge-si’ni
hakemlik
konusun-
da üst
seviyelere
taşıyacak-
larını
belirtti.
Ersoy,
Süper
Lig’de

İzmir ve Ege
Bölgesi’nden

önemli maçlar-
da düdük çalan

hakem sayısının az
olduğunun farkında

olduklarını, bu durumu
pozitife çevirmek için elle-

rinden geleni yapacaklarını
ifade etti.

Ersoy, ''Şu an Süper Lig’de
görev yapan 44 hakemden 11 tane-
si Ege Bölgesi’nde bu anlamda sayı
olarak Türkiye'nin yüzde 25'ini
oluşturuyoruz. Ama üst düzey maç
yönetme konusunda Tolga
Özkalfa, Yunus Yıldırım ve
Çağatay Şahan gibi hakemlerin
yanına yenilerini yetiştirmemiz
gerekiyor. Bunun da bir kaç yıl içe-
risinde artacağını düşünüyorum''
diye konuştu.

İzmir'deki stat ve tesis prob-
lemlerinin hakemleri etkilemediği-
ni belirten Ersoy, “Yıllar önce
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile
imzalanan bir protokol sonucunda
Atatürk Stadı’nın altında hakemle-
re bir yer tahsis edildi, bu konuda
ciddi bir destek alıyoruz. Burada
300 kişilik bir eğitim salonumuz,
hakemlerin sosyalleşeceği kafeler
türünde yerlerimiz de mevcut.
Hakemlerle ilgili tesis konusunda
problem yok ancak takımlar açısın-
dan büyük problemler var. Bu
sorunun da yetkililer tarafından
çözüleceğine inanıyorum'' dedi.

İzmir hakemlikte eski
günlerine döner!

Ersoy, ''Hakemler arasında
rekabetçi bir sistemi getirdiğimiz
zaman, bir maçı örneğin
Fenerbahçe-Galatasaray maçını
yönetme ile ilgili hakem sayısını,

adayları 3'ten 10’a çıkardığınız
anda MHK olarak rahatlarsınız ve
o zaman da kamuoyu der ki bu
maça 10 tane aday var. Bu adaylar
arasında en formda olan hakeme
maçı rahatlıkla tebliğ edersiniz.
Tabi bunun için de uzun vadede
planlama yapılması lazım. MHK
olarak İzmir ve Ege Bölgesi’ndeki
hakemliğin 5-10 yılını dolduracak
genç hakemlerimizi belirledik.
Eğer uzun va-dede MHK olarak
göreve devam edersek bu hakem-
lerin üzerine eğilip onları yetiştir-
mek için ciddi bir eğitim fizik kon-
disyon ile ilgili çalışmalar yapaca-
ğız. O zaman İzmir'den Tolga
Özkalfa ve diğer hakemlerin yanı-
na yetişecek rekabetçi hakemleri

de kazandırmış olacağız ve
İzmir'den az hakem çıkması soru-
nuna çözüm bulmuş olacağız'' dedi.

Televizyon programlarında her
daim hakemlerin konuşulmasına
ve eleştirilmesine de değinen
Ersoy, ''Hakemlerin yaptıkları
hatalarla ilgili eleştiriler olabilir.
Ama bu eleştirileri hakemin kişili-
ğini etkileyecek şekilde yaparsak
bu hakemi üzer'' diye konuştu.
Ersoy, Cüneyt Çakır'ı çok başarılı
bulduğunu da ifade etti.

Ersoy, bir tartışma programın-
da Beşiktaşlı eski yönetici Celal
Kolot'un “Dünya Kupası’na
Somali'den bile hakem çağrılıyor.
Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupasına
çağrılması başarısını çok abartma-

malıyız” açıklamalarına da yanıt
verdi. Ersoy, ''FIFA 5 tane konfe-
derasyondan hakemleri davet
etmek zorunda. UEFA'da bunlara
ayrılmış kontenjanlar var. Davet
edilir örneğin Somali'den çağrılan
hakeme bir maç yönettirilir. Çok
başarılı hakeme Dünya Kupası yarı
finali yönettirilir. Dolayısı ile
Cüneyt Çakır da Dünya Kupası
yarı finalini yönetmiş bir hakem
olarak bence çok başarılı'' diye
konuştu.

Ersoy, hakemlik yıllarında bir
Türkiye Kupası finalinde
Galatasaray-Beşiktaş derbisinden
anısını da paylaştı:

''Bir faul kararı verdim. Faul
atışını kullanacak Beşiktaşlı futbol-
cu Şifo Mehmet, karşısında da
Galatasaray'dan Tugay Kerimoğlu
var. Faul atışı esnasında Şifo ve
Tugay birbirlerine hafif küfürlü bir
konuşma yaptılar.

Ve benim gözümün önünde
olan ama üçümüzün dışında kim-
senin fark etmediği bir durum
oldu. Kurallara göre benim bu iki
oyuncuyu o anda oyundan atmam
lazım. Onlara beyler ne yapıyorsu-
nuz diye sorduğumda hocam biz
birbirimizle böyle konuşuyoruz
açıklamasını yaptıktan sonra üçü-
müz karşılıklı tebessüm ederek
oyunu devam ettirdik. Bu da kural-
ların her zaman işlemediğini göste-
riyor.''

Erol
Ersoy

Gökdeniz
Engin

İZSİAD üyesi, ERA gayrimenkulün sahibi Merkez Hakem Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Erol
Ersoy, ''İzmir ve Ege Bölgesi’nde hakemliğin geldiği son noktayı değerlendirdi. Ersoy,

Süper Lig’de önemli maç yöneten hakemimiz yok ama yetiştireceğiz'' diye konuştu.

İZMİR HAKEMLİKTE DE
“İKİNCİ LİG”DE

TSYD’den Piriştina’ya özel ödül

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi Buca
Belediye Başkanı Levent Piriştina’ya özel ödül verdi.

TSYD İzmir Şubesi Yılın Ödülleri
Töreni Tarihi Havagazı
Fabrikası’nda gerçekleşti.

Gecede Başkan Piriştina’ya, Alsancak
Stadı’nın kapatılması üzerine Buca
Arena Stadı’nı Karşıyaka Spor
Kulübü’ne tahsis etmesi nedeniyle
yılın özel ödülü verildi.

Ödülünü tecrübeli gazeteci yazar
Öcal Uluç’un elinden alan Başkan
Piriştina, “Sizlerin de bildiği gibi geç-
tiğimiz yaz spor depremi yaşandı. O
dönemde malum deprem dönemlerin-
de herkes yuvasını açar, kalbini açar,
aşını açar, böyle durumlarda hesap
yapılmaz, zaman sorulmaz ne kadar
kalacaksınız denmez. Bu çerçevede
bütün Bucaspor’a gönül vermiş, o
dönemin yöneticileri, Bucaspor taraf-
tarları, Bucaspor’un geçmişinde katkı
koymuş arkadaşlarla oturup,
Karşıyaka Belediye Başkanımız, o gün
ki kulüp başkanımız ile böyle bu acıya
merhem olabilir miyiz dedik. Bu zaten
bizim asli görevimizdir dedik. Bu tür
dönemlerde böyle bir dayanışma, bir-
likte olabilme güdüsüyle hareket ede-
bilmek asli bir insanlık göreviydi. Ama
ben bütün Bucasporlulara, Bucalılar
ve bütün sporseverler ile tüm hemşe-
rilerimiz adına sizin bu nazik davranı-
şınız ve bu güzel ödülü bize verdiğiniz
için sonsuz teşekkür ediyorum” diye
konuştu.

Başkan Amca’dan
küçük dostlara
tatil hediyesi

Buca Belediyesi, yarıyıl tatilini keyifli hale
getirmek için öğrencileri tiyatro ile buluştur-
du. Belediyeye ait Olimpik Yüzme Havuzu
binası konferans salonunda iki gün süren
tiyatro oyunlarında Bucalı çocuklar doyasıya
eğlendi. Yarıyıl tatili süresince öğrencilerin
tatillerini daha verimli geçirilebilmesi için bir-
çok aktivite düzenlediklerini belirten Buca
Belediye Başkanı Levent Piriştina, Bucalı
öğrencilere, “Yarıl yıl tatiliniz bitiyor. Bundan
sonra uzun bir eğitim sürecine daha gireceksi-
niz. Sizden tek istediğimiz bu dönemde dersle-
rinize sıkıca sarılın” diye seslendi.

SODEM
yönetimi
Buca’da
buluştu

Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği’nin (SODEM) Ocak ayı yönetim kurulu top-
lantısı, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Buca
Gölet tesislerinde gerçekleşen toplantıda, SODEM’in Brüksel’de katıldığı Open
Days 2014 12. Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası’nda yapılan görüşmeler ele alın-
dı. SODEM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer’in öncülüğünde gerçekleşen top-
lantıda ayrıca Sosyal Demokrat Belediyelerin bir arada hareket edebilmesi için
yapılması gereken çalışmalara da yer verildi. Başkan Piriştina’nın ev sahipliğinde
yaklaşık 3 saat süren yönetim kurulu toplantısında, belediyecilik hakkındaki çeşitli
konularda da fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıya, Soyer ile Piriştina’nın yanı
sıra SODEM Onursal Başkanı-Kadıköy Eski Belediye Başkanı Selami Öztürk, Genel
Sekreter Onur Eryüce, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Küçükkuyu Belediye
Başkanı Cengiz Balkan ve SODEM Avukatı Canan Karaosmanoğlu katıldı.

Buca Belediyesi, mil-
yonlarca kişinin sigarayı
bırakmasını sağlayan ve
sigarayı strese girmeden
bırakmak isteyenlere kıla-
vuzluk eden, “Allen Carr
Sigarayı Bırakmanın
Kolay Yolu” adlı eğitim
seminerini, Bucalı vatan-
daşlarla buluşturdu.
Yaklaşık 11 milyon insana
sigarayı bıraktıran Allen
Carr yönetimini Buca’ya
getirerek hemşerilerine
ücretsiz olarak sunan
Buca Belediye Başkanı
Levent Piriştina, kendisi-
nin de sigarayı bu yöntem-
le bıraktığını söyledi.

Piriştina’dan
hemşerilerine 9
Şubat sürprizi

Kanserden korkma,
farkındalığını arttır

Buca Belediyesi, ‘4 Şubat Dünya Kanser Günü’ sebebiyle
“Kanserden korkma, farkındalığını arttır” isimli akciğer ve

meme kanseri konulu panel düzenledi. Hem ülkemizde hem
de dünyada sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve
damar hastalıklarından sonra ikinci sırada gelen kanser hasta-
lığına karşı farkındalığı arttırmak adına düzenlenen panelde
alanlarında uzman doktorlar Bucalı vatandaşlar ile bir araya
geldi. Panele vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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Kahve kelimesi nerede
geçerse geçsin, Türkiye
sınırları içinde olduğu

sürece hayatı durduracak ve
akışı kendi senaryosuyla değişti-
recek sihirli bir kelimedir.
Temelinde yatan tadı ve kokusu,
kimi zaman eski dostları buluştu-
rurken, kimi zaman ise yeni dost-
lukların temelini ısıtır. Elbette
günümüz modern zincir mağaza-
ları bir tarafa bıraktığımızda kah-
venin ve kahvehanenin çok farklı
bir öyküsü var.

Osmanlı’nın yayılmacı politi-
kası kahvenin Türklük ile buluş-
masının da kaynağını oluşturu-
yor. Yavuz Sultan Selim’in hali-
feliği de elde ettiği Mısır seferi
ile birlikte Arap topraklarına
giren kahve, kendisine
Osmanlı’da da yer bulur. İlk ola-
rak saraya ve oradan da konakla-
ra giren kahve kültürü, zaman
içinde halka da sirayet etmeye
başlar. Başlarda evlerde içilse de
zaman içinde ortaya çıkan kahve-
haneler, erkeklerin buluşma nok-
tası olur. Ta ki II. Selim dönemi-
ne kadar…

Bir dönem yasaklanır
I. Selim döneminde

Osmanlı’ya giren kahveyi satan
kahvehaneler, II.Selim dönemin-
de kapatılır. Üstünden bir süre
daha geçtikten sonra yeniden
açılan bu mekanların bir sonraki
kapanış dönemiyse IV.Murat

döne-
mine
denk
gelir.
İstanbul’da
işsiz ve karanlık
karakterlerin mes-
ken tuttuğu iddia edi-
len kahvehaneleri IV.
Murat kapatır.

İlk kahvehane 1544’te
Her ne kadar zaman içinde

açılıp kapansa da Osmanlı’da ilk
kahvehanenin açılışı 1544 yılında
Suriyeli iki Arap tarafından ger-
çekleştirilir. Haram mı yoksa
helal mi olduğu halk arasında
tartışılan kahve için dönemin
şeyhülislamı bile caiz raporu
verir. Hatta bugün Fransa’daki
kahve ve kruvasan kültürü dahi
Osmanlı’nın Viyana’ya düzenle-

diği
2.

seferin
bir hatıra-

sıdır.
Başarısız olan

kuşatmadan geriye
kalan kahve çekirdek-

leri önce Viyana’yı ardın-
dan da Paris’i fethedecektir.
Hakkında şeyhülislam raporu

dahi bulunan kahve, kimi zaman
ağır ağabeyleri, kimi zaman da
çeşitli işletmeler nedeniyle
kumarı çağrıştırsa da geçmişten
günümüze yolculuğunda çok
farklı hale bürünür. Öyle ki gen-
cinden yaşlısına, kadınından
erkeğine, zaman zaman da peşi-
ne nargileyi sürükleyerek toplu-

mun birçok kesimi için vazge-
çilmez lezzet haline dönüşen

ve dünya çapında yüzlerce çeşi-
di bulunan kahve için Türkiye’de
tek bir soru akıllardan hiç çık-
maz; Sade, orta, şekerli?
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Kıraathane kültürü yüzlerce yıldır
bu toprakların sembol unsurlarının
başında geliyor. Kimi zaman kül-

türle, kimi zaman aylaklıkla anılan
bu gerçeğe mercek tutmanın

zamanı geldi.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Dünyanın birçok noktasında bulu-
nan Amerikan menşeili kahve zinciri,
belki de bundan birkaç yüzyıl önce
Osmanlı’da ortaya çıkabilirdi! İlginç değil mi?
Aslında ne yazık ki ilginçlikten öte trajik… 16.
yüzyılın son çeyreğinde Mısır henüz Osmanlı ege-
menliğindeyken İsmail Ebu Takiyye adlı bir
vatandaş, o güne kadar görülmemiş bir kahveha-
ne açar. Öyle ki bugünün zincir mağazalarına
benzer şekilde çeşitler barındıran ve müşterileri-
ne hizmet eden bu mekân, bir süre sonra berabe-
rinde yenilerini getirir. Adeta bugünün zincir
mağazacılık sistemini uygulayan İsmail Ebu
Takiyye, bu sistemi sayesinde yaşadığı coğrafya-
nın hem en zengin hem de en tanınmış isimlerin-
den biri haline gelir. Sonra ne mi olur? Düzgün
bir miras sistemi ve geride kendisi gibi bir varis
olmadığı için, Takiyye’nin tüm emeği ölümüyle
birlikte kendisi gibi tarihe karışır.

En büyük
kahve zinciri
olacaktı
ama…

Kıraathane ya da günümüz
yaygın kullanımıyla kahveha-
nelerin kendi içinde bir de
çeşitleri var. İşte o çeşitlerin
bazıları ve özellikleri:

AŞIK KAHVEHANESİ:
Özellikle Anadolu’nun iç ve
doğu kesimlerinde rastlanan

bu kahvehaneler, Türk Halk
Müziğinin de bir dönem hem

üssü hem de kültürel aktarım
merkezi olmuştur. Ozanlar bu

mekânlarda karşılıklı atışmalarını
yaparlar ve izleyenler de alkışlarıyla

kazananı tayin eder. En zoruysa, lebdeğ-
mez denen ve kan pahasına yapılan atışmalardır.
Bu atışmalarda aşıklar dudakları arasına dik olarak
iğne koyarlar ve b, f, p, m, v harflerini kullanmama-
ya çalışırlar. Kullananın dudağına iğne batar, kanar
ve kaybeder.

MÜZİSYEN KAHVEHANESİ: Diğer bir ismiyle
çalgıcı kahvehanesi olarak da anılan bu mekanlar
bugün büyükşehirler de dahil olmak üzere birçok
şehirde bulunur. Özellikle düğün, sünnet gibi etkin-
liklerde buralarda bekleyen müzisyenlerle anlaşılır.

KUŞÇU KAHVEHANESİ: Kuş yetiştiricilerinin
uğrak yeridir. Farklı cinslerde en güzel kuşlar
sahipleri tarafından bu kahvehanelere getirilir ve
ötüşleri dinlenir. Sesi ve ötüşü bozuk olan kuşlar ise
buralarda sevilmez. Çünkü diğer kuşlara kötü
örnek olmasından endişe edilir.

BELKİ DE en çok
düşülen yanlış ve en karış-

tırılan kavram budur. İç
içe geçmiş bu iki kelime

aslında tam manasıyla kül-
türel yozlaşmayı da sem-

bolize eder. Dilimize
Arapçadan gelmiş olan

kıraathane sözcüğü,
okuma evi anlamına gelir
ki, gerçekten bir dönemin
mekanları bir kültür mer-
kezi tadında bu işlevi sür-
dürür. Bu durumu kültü-

rel faaliyet varsa kıraatha-
ne, yoksa kahvehane diye-

rek özetleyebiliriz.

Kıraathane mi
kahvehane mi?

Her çeşidi ayrı bir kültür
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Karşıyaka’nın okulları
artık daha güvenli

Son dönemde okul çevrelerinde artış gösteren uyuşturucu madde satışı ve kavga
olaylarına önlem almak için harekete geçen Karşıyaka Belediyesi, kentin risk taşı-
yan bölgelerinde 25 okula güvenlik görevlisi tahsis etti.

Okul giriş çıkışlarında ve çevresinde
son aylarda artış gösteren bonzai
belası, uyuşturucu madde trafiği ve

kavga olayları Karşıyaka Belediyesi'ni
harekete geçirdi. İlk ve orta öğretim
kurumlarındaki minik öğrencilerin huzur
içinde okula gidebilmeleri ve kötülükler-
den uzak kalabilmeleri için çalışma başla-
tan belediye, kentin üst mahallelerinde,
ihtiyaç sahibi toplam 25 okula özel güven-
lik görevlisi tahsis etti. Ocak ayı itibariyle,
göreve başlayan güvenlik görevlileri saye-
sinde okullardaki giriş ve çıkışlar kontrol
altına alındı. Tespit edilen olumsuzlukların
emniyet güçlerine anında bildirilmesi ile
birlikte okul çevrelerindeki suç oranların-
da önemli bir azalma kaydedildi.

Yılbaşında başlayan ve eğitim- öğretim
sezonu boyunca devam edecek olan uygula-
manın, önümüzdeki yıldan itibaren, ihtiyaç
duyulması halinde ortaöğretim kurumlarında
da başlatılacağı ve liselere de güvenlik görev-
lisi tahsis edilebileceği belirtildi. Belediyenin
örnek çalışması sayesinde, hem aileler, hem
öğrenciler hem de okul yönetimleri rahat bir

nefes aldı. Aileler "Çocuklarımızı artık okula
güvenle gönderiyoruz. Belediyemize teşek-
kür ediyoruz" derken, minik öğrenciler de
"Çok güzel bir uygulama. Artık korkmadan
okula gidiyoruz. Kendimizi korunmuş hisse-
diyoruz. Bu projeyi çok sevdik" ifadelerini
kullandı.

ÇOCUKLARIMIZIN
GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ

Uygulamanın örnek alınması gerektiği-
ni belirten Karşıyaka Belediye Başkanı
Hüseyin Mutlu Akpınar "Son dönemlerde,
okullarımızda ve çevresinde güvenlik ile
ilgili sorunlar artmaya başlamıştı.
Velilerden gelen talepler doğrultusunda
okullarımıza güvenlik görevlisi tahsis ettik.
Çocuklarımız uyuşturucu tacirlerinin tuza-
ğına düşmesin, kötülüklerden uzak dursun,
ailelerin akılları da okulda kalmasın istiyo-
ruz. Bu uygulama, sosyal belediyecilik
örneğidir. Çocuklarımızın güvenliğini sağ-
lamak en temel görevimizdir. Kararlılıkla
bunu sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Bu
bi

r
ila

n
ça

lış
m

as
ıd

ır.



SAYFA 11 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

1113.02.2015 yerel

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, 2016 yılın-
da Tınaztepe’deki yerleşkeye taşınacak.
Alsancak'taki mevcut bina kültür ve sanat mer-

kezi olarak hizmet vermeye devam edecek. Konu ile
ilgili olarak Ben HABER gazetesinden Gökdeniz
Engin'in sorularını yanıtlayan Dokuz Eylül
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün,
''Daha önce yıkma kararı almıştık. Ama binanın tah-
sis sorunu olduğu için ve ekonomik anlamda zorlana-
cağımızı bildiğimiz için yıkma kararından vazgeçtik.
2016 yılında Tınaztepe'deki binamıza geçtiğimizde
Alsancak'taki binamız kültür ve sanat merkezi ola-
cak. Ayrıca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Enstitüsü Alsancak'taki binamıza taşınacak'' diye
konuştu.

“2016 yılında binayı boşaltacağız”
Prof. Dr. Füzün, ''Şu anki rektörlük binamızı

boşaltacağız. Bu yılın sonuna yetişmiyor, 2016 yılı
içinde boşaltacağız. Çünkü Tınaztepe'de yeni rektör-
lük binamız yapılıyor oraya geçeceğiz. Geçtikten
sonra da Alsancak'taki rektörlük binamızdan çıkmayı
düşünüyoruz. Çıktıktan sonra da yıkmayı düşündük
ama bazı koşullarla karşılaştık. Çünkü o bina bize
tahsisli. Hazine’nin, Konak Belediyesi’nin ve
Büyükşehir Belediyesi’nin payı var rektörlük binamı-
zın bulunduğu arazide. Dolayısı ile sorun çıkacağını
düşündüğümüz için yıkmaktan vazgeçtik. Orasını res-
tore edeceğiz ve bir kültür sanat merkezi yapacağız.
Bir de Dil Eğitim Merkezi DEDAM var orada, onu
da rektörlük binamıza taşıyacağız. 3 tane ana bölüm
olacak. Orada enstitü, dil merkezi bir de kültür sanat
merkezi konuşlanacak. Dolayısı ile şu anki rektörlük
binamızdan taşınacağız ama yıkmaktan vazgeçtik''
dedi.

“Zorluklarla karşılaşacağımızı biliyorduk”
O bölgeye iki üç tane müze açmak istediklerini

belirten Füzün, ''Müze için yer bulamıyoruz üniversi-
tede. Sanırım o bölgede onu da organize edeceğiz''
dedi.

Rektör Füzün, ''Hazine'den rektörlük binamızı

devralamayabiliriz. 3 ortağı var ora-
nın Büyükşehir, Hazine ve Konak
Belediyesi. Onlardan tahsis almaya
zorlanacağımızı düşünüyoruz.
Oranın yıkılması, yeni bir şey yapıl-
ması İzmirlileri ilgilendirecek sorun-
lar ortaya çıkarabilir. O yüzden biz
mevcut halini koruyalım sonuçta
kültür sanat merkezi olarak kalması
da güzel bir şey. Yani yıkım planın-
dan vazgeçtik. O zaman rektörlük
binası ile ilgili yıkıp yerine yeni bir
şey yapmak istiyorduk. Yıkıp yerine
üniversiteye gelir getirecek bir şey
yaparsak İzmir'in merkezine altında
çok katlı otoparkı olur, bir otel olur
veya bir alışveriş merkezi olur demiş-
tik ama amacımız tamamen alışveriş
merkezi yapmak değildi. Böyle bir şey
yaptığımız zaman üniversiteye gelir
sağlanır diye düşünmüştük ama tama-
men AVM yapacağımız şekli anlaşıldı.
O da bizi üzdü tabi öyle bir niyetimiz
yok'' dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, 2011 yılında “yıkılıp yerine üniversiteye gelir sağlaya-
cak bir AVM yapılabilir” dediği Alsancak'taki rektörlük binasını yıkmaktan vazgeçtiklerini belirterek 2016 yılında
Alsancak'taki rektörlük binasını Tınaztepe'deki yeni binaya taşıyacaklarını ifade etti.

TEPKİLERDEN ÇEKİNDİ
YIKMAKTAN VAZGEÇTİ

GÖKDENİZ ENGİN

gokdeniz.engin@kanalben.com

Prof. Dr. Mehmet
Füzün

HABER
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Mustafa Kemal Atatürk ve aşk kelimelerini
yan yana getirdiğimiz zaman hiç şüphesiz
ki ilk olarak akla vatan aşkı gelir.

Trablusgarp’tan Conkbayırı’na, Samsun’dan
İzmir’e uzanan ve bir ömre mal olan bu vatan
aşkı, vatanın yetiştirdiği gençlerde de karşılık bul-
muş ve o büyük kurtarıcıya büyük bir minnete
dönüşmüştür. Her ne kadar cepheden cepheye
bir hayat hikayesi mevzubahis olsa da, mutlaka
bir de özel yaşantılar, gönülde birikenler var.
Atatürk’ün ömrü boyunca Mustafa Kemal’i de
sevenler var, Mustafa Kemal Paşa’yı da… Hiç
şüphesiz bir de onun sevdikleri var.

Gençliğinden günümüze akıllarda son
dönem popüler kültürünün de etkisiyle Atatürk
ve aşk dendiği zaman akla Fikriye ve Latife
hanımlar gelir. Kurtuluş mücadelesinin en yoğun
günlerini ve yeni Türkiye’nin inşa sürecini kapsa-
yan bu sürece değinmeden önce mutlaka kıyılar-
da kalmış ve yeterince tanınmamış kadınlara
şöyle bir göz atmak gerekir.

Örneğin Mustafa Kemal’in evlenmek istedi-
ği; ancak bu isteğini gerçekleştiremediği kadınlar
vardır. Atatürk onları, onlar da Atatürk’ü sever-
ler ama bu kızları aileleri Mustafa Kemal’in Türk
olması, asker olması gibi nedenlerle vermezler.
Bunlardan bir tanesinin de hikayesi bugün
Makedonya’nın bir şehri olan Manastır’da geçer.

Atatürk’ün eğitim gördüğü askeri okuldaki
anı odasında herkes askerlik sanatıyla
ilgili yayınlar ve bu yönde mater-
yaller beklerken, çok daha
farklı bir şekilde, bir aşk
mektubu yer alır.
Atatürk’ün hayatına ilk
giren kadınlardan ve
bir Rum iş adamı-
nın kızı olan
Eleni’nin yazdığı
hazin bir aşk
mektubu ziyaret-
çilerle buluşur.
İki genç birbirle-
rini severler, öyle
bir aşktır ki bu,
Zübeyde Hanım
da bu ilişkiye ikna
edilir ancak, kızın
babası, Mustafa
Kemal’i Türk olduğu
için istemez ve kızını
kahyasıyla evlendirmeye
kalkar.

Tarihin akışı değişti!
Elbette imkansız aşklar silsilesi-

nin ne ilk ne de son halkasıdır
Manastırlı Eleni… Gerçekleşmesi
durumunda tarihin akışının belki de
yeniden yazılacağı ancak gerçekleşmeyen
bir başka evlenme isteği ise doğrudan
Osmanlı’yı ilgilendirir, çünkü Mustafa Kemal
Padişah Vahdettin’in kızı Sabiha Sultan’ı iste-
mektedir!

Kimilerine göre politik bir şekilde gerçekle-
şen bu evlenme isteğine yönelik yıllar sonra
“Sabiha Sultan şu sözleri söyleyecektir;
Kendilerini bir defa görmüş ve hoşlanmıştım.
Gayet yakışıklı idiler. Ateş gibi gözleri vardı, alev
alev yanıyorlardı. Ama evlenemezdim, zira
Faruk’u seviyordum” (Bahsi geçen kişi, son
Halife Abdülmecit Efendi’nin oğlu Ömer Faruk
Osmanoğlu’dur ve Sabiha Sultan ile 1948 yılına
dek evli kalmışlardır)

Yine Sabiha Sultan’ın Mustafa Kemal’in evli-
lik teklifini reddetmesinin ardında emsal olarak
gördüğü başka bir evliliğin yattığı da iddialar ara-
sındadır. İddiaya göre her ne kadar dillere destan
bir aşk hikayesi olsa da Enver Paşa ve Naciye
Sultan’ın evliliğindeki uzak düşmekten kaynaklı
problemler de Sabiha Sultan için caydırıcı etken

olmuştur.

Sofya günleri hızlı geçer
Mustafa Kemal’in aşk hayatının belki de en

hızlı olduğu dönem ise Sofya’ya ateşemiliter ola-
rak görev yaptığı 1913-1914 dönemi olur. Burada,
daha sonra milli mücadele ve milli mücadele son-
rasında da omuz omuza çalışacağı arkadaşların-
dan Fethi Okyar ile birlikte görev yapan
Atatürk’ün hayatına, Bulgar yönetimindeki üst
düzey görevlilerin kızları arka arkaya girecektir.
Bunlarsa Bulgar Başbakanının kızı Nicolina
Radoslavov, Bulgar Harbiye Nazırının kızı
Dimitrina Kovaçev ve milletvekili Dino Akçof'un
kızı Elena Akçof isimleridir. Mustafa Kemal bu

isimlerle Sofya’da düzenlenen balolarda
tanışır. Özellikle güzelliği dillere

destan bir genç kız olan
Dimitrina ile olan ilişkisi

Sofya sosyetesinin bir
süre ana gündemi bile

olur. Her biriyle kısa
süreli yakınlaşmalar
yaşansa ve hatta
Dimitrina
Kovaçev’in babası
Mustafa Kemal’e
kızını Türk olduğu
için vermese de
Atatürk’ün karşısı-
na bu kızları unut-
turacak başka bir

kızın çıkması çok da
uzun sürmez.

Bölgenin önde
gelen ailelerin-
den Vidinli
Kurtbey ailesi-
nin kızı olan
Nazmiye’ye
gönlünü kaptı-
rır. Nazmiye
Hanım’ın hatı-

ralarına göre
Osmanlı

İmparatorluğu’nun
hızla yükselen subayla-

rından Sofya Ateşemiliteri
Mustafa Kemal, henüz daha ilk

görüşmede kendisine evlenme teklif eder. O yıl-
larda üniversite eğitimine başlayacak olan
Nazmiye Hanım, hem böyle bir düşüncede olma-
masından dolayı hem de Mustafa Kemal’in tekli-
findeki bir ayrıntıdan dolayı bu teklifi geri çevirir.
Nazmiye Hanım bu ayrıntının nikahın kıyılması
ile ilgili olduğunu ve Atatürk’ün kendisiyle ima-
mın kıyacağı bir nikah ile değil, Fethi Okyar’ın
kıyacağı bir nikahla evlenmek istediğini dile geti-
rir. Hal böyle olunca da bu evlilik fikri de gerçek-
leşmeyecektir.

Atatürk’ün yaşadığı aşklara dair çeşitli kay-
naklarda başta ilk aşkı olarak Müjgan, ilk sevgilisi
olarak Hatice, Romen kızı Fani, Şevki Paşa’nın
kızı Emine ve Hilda Christianus gibi az miktarda
bilgiyle söylenen pek çok isim olsa da milli müca-
dele dönemiyle birlikte hayatında yer eden 2 ana
karaktere geçmekte fayda var.

Atatürk’ün bu iki isimden ilk olarak tanıdığı
Fikriye Hanım, milli mücadele döneminin en ağır
ve gergin günlerini Ankara’da Mustafa Kemal’in
yanında geçirir. Zaman içinde gerçekleştirilen
toplantılarda ve yaşanan olaylarda Atatürk’ten
etkilenmesi o denli artar ki, ortada adeta bir kara
sevda oluşur; ancak birçok büyük aşk gibi sonu
hazin biter.

Türk ordusunun zafere ilerlediği ve İzmir’e
girdiği süreçte Fikriye oldukça mutludur ve savaş
sonrasında Atatürk ile evleneceğini düşünmekte-
dir. İzmir’deyse işler çok farklı gelişir!

Mustafa Kemal, uzun yıllar boş olan gönlünü
İzmir’de doldurur. Türk ordusunun İzmir’e gir-
mesinin ardından şehrin önde gelen ailelerinden
Uşakizade ailesinin köşkünde konaklar. 16 gün-
lük misafirliği boyunca etrafında pervane olan
Latife Hanım, Mustafa Kemal’i oldukça etkiler.
Sourbonne mezunu oluşu ve 4 dil bilmesi de bu
etkileyişin önemli unsurlarındandır. Avrupai bir
tarzı olan Latife Hanım, doğrudan doğruya
Atatürk’ün gözündeki modern Türk kadını profi-
line uymaktadır.

Nikah ve intihar
İzmir ziyaretinden sonra annesi Zübeyde

Hanım’ı Latife Hanım’ın yanına yerleştiren
Atatürk, Zübeyde Hanım’ın ölmesinden çok kısa
bir süre sonra İzmir’de Kazım Karabekir ve Salih
Bozok’un nikah şahitlikleriyle Latife Hanım ile
dünya evine girer. Bu sırada hasta olan Fikriye
ise Münih’te tedavi altındadır. Zaman zaman
Atatürk’ten haber alsa da bir süre sonra Mustafa
Kemal’in evlendiğini öğrenir. Haberi alır almaz
Ankara’ya dönen Fikriye, Mustafa Kemal ile
görüşemez. Hatta bu görüşmeyi Latife Hanım’ın
engellediği öne sürülür. Sevdiği adamla görüşe-

meyen Fikriye, Atatürk’ün kendisine hediye ettiği
tabanca ile intihar eder.

Fikriye’nin ölümüyle birlikte kendini daha da
rahat hisseden ve ulaşılmaz gördüğü Gazi Paşa
ile evli olduğu için kendisini daha farklı bir hava-
ya büründüren Latife Hanım’ın tavırları değişme-
ye başlar. Mustafa Kemal’in askerlerle zaman
geçirmesi ve devlet meseleleriyle ilgilenmesi,
“İhmal ediliyorum” hissiyatını verdikçe Latife
Hanım bunu tartışma konusu haline getirir.
Farklı noktalarda o dönem yadırganacak şekilde
Atatürk’e askerlerin ve kurmaylarının yanında
“Kemal” diye hitap etmesi ve yaşanan kavgalar
sonunda evliliğin süresi de çok uzamaz. 5
Ağustos 1925’te gerçekleşen boşanmayla birlikte
Atatürk’ün 2,5 yıllık evlilik hayatı da sona erer.

Millet aşkı ağır basar
1925’te gerçekleşen boşanma, Mustafa

Kemal için yalnızca bir evliliğin bitmesi anlamını
taşımaz. Ulu Önder o tarihten sonra gönül işleri-
ni de yalnızca millet sevgisine göre dizayn edecek
ve bir daha ciddi bir ilişki yaşamayacaktır. Onun
aşkı artık yalnızca millettir!

Tedavi edilmesi
istenmeyen

hastalık: AŞK

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

AŞIK oluyoruz. Erkek de kadın da
aşkı birlikte ancak farklı yaşıyor.
Onu gördüğünüzde, gözlerine baktı-

ğınızda, kokusunu duyduğunuzda, eline
dokunduğunuzda içiniz içinize sığmaz.
Kalp atışlarınız hızlanır, beyninizde "kele-
beklerin uçuştuğunu" hissedersiniz.
Beyninizin aktivitesi artar, vücut, var
olma amacını gerçekleştirmek üzere hazır
hale getirilir. Siz, aşıksınızdır. Aşık oldu-
ğumuzda hepimiz benzer duygular yaşa-
rız; düşlerimizi o süsler, aklımız başımız-
dan gider, hep onu düşünür, hep onun
hakkında konuşmak isteriz. Bunlar aşık
olan herkesin bildiği duygular. Farklı olan
ise, artık tüm bunların bilimsel bir açıkla-
masının olduğu! Aşık olunca insanların
neden “tuhaflaştığı”, bilimsel gerçeklerle
kanıtlandı! Üstelik suçlu, kalbimiz değil
beynimiz çıktı! Aşık olduğumuzda göster-
diğimiz dengesiz davranışlarımızın sebebi,
vücudumuzun salgıladığı feronom madde-
siymiş! Aşkın kokusu olarak tanımlanan
bu madde, beynin ilgili bölümlerini uyarı-
yor ve aşk doğuyormuş!

Vücudumuzun salgıladığı Feronom’a
“aşk hormonu” da deniliyor. Aşık olanlar-
daki tüm değişiklikler bu hormondan kay-
naklanıyor. Vücudun fazla feronom salgı-
lamasıyla kişilerin fiziksel ve ruhsal yapıla-
rında değişiklikler oluşmaya başlıyor.
Kalp çarpıntısı, gözlerin parlaması gibi
değişiklikler oluyor ve “O da beni seviyor
mudur?”, “Acaba şimdi nerededir?” gibi
obssesive yani takıntılı kişilik davranışla-
rında ciddi artışlar gözlemleniyor. Bu
nedenle çoğu kez kıskançlığın seven kişi-
lerde olması gerektiği gibi yanlış bir inanı-
şın da ortaya çıktığı gözleniyor. Aşkın
yerini sevgiye bırakması da hormonlarla
ilgili. Zamanla serotoninin azalması, oksi-
toksinin artmasıyla, aşk yerini sevgiye,
şefkate ve alışkanlığın getirdiği bağlılığa
bırakıyor.

İşte beynimiz, tüm bu süreçler olur-
ken, sizin ve karşımızdaki bireyin uyumlu-
luğunu, sizin kontrolünüzden tamamen
bağımsız olarak gerçekleştiriyor.

Kadınlarda aşık olma
belirtileri nelerdir?

Gözlerinizin içine bakarak saçla
oynar, ortamda sadece siz varmışsınız
gibi sizinle ilgilenir, konuşurken gözlerini-
zin içine bakar, konuşma haricinde ise
yüzünde bir gülümseme ile gözlerinize
bakmaktan kaçınır, anlamsız esprilerinize
bile güler, uzaklara dalıp dalıp gider, gün-
lük hazırlanma süresi uzar ve giyimine
çok dikkat eder, slow müzik dinleme
dönemi başlamıştır. Eğer ilişki başlamış
ise hareketli müziklere geçilir, ufak tefek
sakarlıklar söz konusu olabilir, bazen
gereksiz yerlerde kapris yapabilir, bazı
bayanlar ise bunu inkar yoluna gidebilir.
Aşka inanmadıklarını söyleyip, sevdiği
erkeğe nazik davranmayanlar bile olabilir.

Erkeklerde aşık
olma belirtileri nelerdir?

Sevdiği kadının olduğu yerde tüm dik-
kati sevdiği kadındadır. Aralıklı ama
düzenli göz kontağı kurar, konuşurken
ten teması kurar ama bunu samimiyetten
yapıyormuş gibi bir hava vermeye çalışır,
sık sık saçlarını düzeltme hareketi yapar,
yürürken ben buyum anlamında sürekli
bir kasılma hali vardır, konuşurken sizle
ilgilendiğini belli etmek için adeta üzerini-
ze abanır, size bakarak konuşurken gözle-
rini kısar, size kendini sevimli ve vazgeçil-
mez göstermek için şaklabanlıklar yapar,
nazik ve centilmen bir erkeğim mesajı
vermeye çalışır, aşk şarkıları dinler, ama
zaman zaman hareketli parçalara da
kayma olur. Az uyur, az yemek yer. Alkol
kullanımını artırır, olur olmaz yerlerde
sesli şarkılar söylemeye başlar, şiirler
yazar, en yakın arkadaşları, ailesi veya
kariyeri sizden önemli değildir, sevdiği
kadının yanındaki tüm insanlara cana
yakın ve sevecen davranır.

Evden çıkarken ayna karşısında saatle-
rini geçirmeye başlar, başına gelen her
olayı çok önemliymiş gibi sizinle paylaşır,
kıskançlık tripleri ve obsesyonu yaşar ve
tüm erkekleri potansiyel bir rakip olarak
görür. Aşkın hormonlarla ilişkili olduğu
düşünüldüğünde, basit, yalın bir dürtü
olmadığı, basit bir duygudan öte tüm
yaşamı peşinden sürükleyen güçlü bir
arzu, tedavi edilmesi istenmeyen bir has-
talık, arzu edilen bir felaket olduğu görü-
lüyor. Hayatınız boyu devam etmesini
istediğiniz bir hastalık! Tabii bu kadar
güçlü bir itici kuvvetin karşısında durmak
akıntıya tek dalla karşı gelmeye benziyor.
Tedavisi istenmeyen bu hastalıkla dolu
geçen yaşamınızın tadını çıkarmaya
bakın...
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Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk sık sık askerliği ve siya-

set adamı oluşuyla gündemimiz-
de yer alıyor. Bu yazıdaysa, tari-
he geçen yönlerinden biraz sıyrı-
lalım ve Mustafa Kemal’in gönül

yolculuğuna bir göz atalım.
BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Atatürk’ün özel hayatı gündeme geldiğinde Fikriye ve Latife hanımların yeri
ise çok daha farklıdır. Haklarında pek çok kitap yazılan bu iki kadın, hiç şüphe
yok ki bundan yıllar sonra bile konuşulacak isimler olarak hafızalara kazınmış-
lardır. İki ismi birbirinden ayıran pek çok nokta olsa da sevgi hususuna dair şu
söylenir; Fikriye Mustafa Kemal’i, Latife ise Mustafa Kemal Paşa’yı sevmiştir!

Fikriye ve Latife hanımlardan birlikte bahsetmek gerekirse, aralarında çok
da öne çıkmayan, hatta çoğu zaman atlanan; ancak bir erkeğin gözünde fark
olarak görülebilecek noktalardan bir tanesi yaşlardır. Fikriye’nin 1887 yılında
doğmasına karşılık olarak Latife Hanım ise 1898 yılında doğar ve aralarında
tam 11 yaş fark vardır.

Fikriye ve Latife hanımlar

Eleni’nin Atatürk’e
yazdığı mektup

“Çok seneler geçti, ben halen her
gün senden haber bekliyorum.
Herhangi bir zaman-
da mektubumu alır-
san, beni hatırla.
Kağıttaki gözyaşları-
mı görebileceksin.
Yıllar ve olaylar geçi-
yor, seninle ilgili çok
şeyler konuşuluyor.
Mektubumu okurken,
başka kadını seviyor-
san, mektubumu yırt.
Benim seni sevdiğim
kadar, o kadını o kadar
çok seviyorsan, kendisi-
ne hiçbir şey söyleme,
senin kadar mutlu olma-
sını diliyorum. Fakat, bal-
kondaki kızı hatırlıyorsan
ve başkasını sevmiyorsan,
seni beklediğimi ve
ömrüm boyunca bekleyece-
ğimi bilmeni istiyorum.

Döneceğini, beni unutmayacağını
biliyorum. Babam vefat etti. Beni sen-

den ayırdığından tam bir yıl
geçti, beni eve kapattı ve
bir ay çıkmama izin verme-
di. Ağladım, biliyorum ki
tüm kilitleri ve hapisleri
boşuna harcadı. Beni
evlendirecekleri adamı
sadece bir kez gördüm ve
kendisi bana onu sevebi-
leceğimi söyledi. Ben
kendisine, ‘Hayır, ben
sadece ilk aşkımı seviyo-
rum’ dedim. Babam
beni hiç bir zaman
affetmedi ve ben de
kendisini affetmedim.
O zamanlardaki gibi
artık genç ve güzel
değilim.

Ebediyen seni
seven ve seni bekle-
yen, Eleni Karinte’n.”
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KOÇ BURCU: Koç
aşkta duygusal, aktif,
heyecanlı ve acelecidir.
Çabuk ısınır ve maalesef
ki çabuk soğur. Aşkta kıy-

meti bilindikten sonra partnerinin
bütün yüklerini bir bir omuzlarına alabi-
lir. Romantik ve fantezilerine düşkün
bir burçtur. Aşkta partnerine sürprizler
ve heyecan verici anlar yaşatmaya bayı-
lır. Koçlar özellikle Yengeç ve Oğlak
burcu insanlarını çekici bulurken Aslan
ve Yay ile de çok uyumludur. Terazi
insanı Koç burcunu tamamlar.

BOĞA BURCU:
Aşkta, sevecen, anlayışlı,
çok romantik ve rahatlı-
ğına çok düşkün bir
burçtur. Bir Boğa kolay
kolay aşık olamaz. Aşık
olduğu zaman da gözü başkasını gör-
mez. Eğer sevgiliniz bir Boğa ise ve iliş-
kinizin artık onu mutlu etmediğini
düşünürse ayrılmayı kolayca düşünür.
Sevgilisini sürekli mutlu etmeye çalışır.
Gerçek Kazanovalar Boğa burcundan
çıkar desek abartmış olmayız. Boğa
aşkta bir süre sonra aşırı ilgiyi karşı
taraftan bekler. O Aslan ve Kova’yı
çekici bulur. Başak ve Oğlak ile uyumlu
aşk yaşar ve Akrep ile tamamlanır.

İKİZLER BURCU:
Kendisine aşık eder,
istediği kişiye nasıl yak-
laşması gerektiğini çok
iyi bilir. O aşık olmak-
tan çok kendisine aşık

etmekle meşguldür. Aşkta genelde karşı
tarafın ilgisini sürekli sıcak tutmaya
çalıştığı zamanı aşık olmaya harcarsa
mutlaka muhteşem aşklar yaşar.
Romantik, eğlenceli, komik, hareketli
bir aşıktır. Gerçekten aşık olursa muh-
teşem bir romantizmin kollarında bulur
kendini. Kova ve Terazi ile uyumlu bir
aşk yaşar. Başak ve Balık burcu insanla-
rını çok çekici bulur. Yay ile eksik yan-
larını tamamlar.

YENGEÇ BURCU: Aşık olduğu
andan itibaren, sevgilisine karşı cömert,

vericidir. Aşık olduğu kişi
ile evlenmek ister. Aşksız
yaşamak ona çok yarım ve
çok anlamsız gelir.
Sevgilisini mutlu ve mem-
nun etmek için maddi manevi elinden
gelen her şeyi yapmaya çalışır. O kadar
çok sahiplenir ki sevgiliyi bunaltabilir.
Gelin görün ki aşkta hevesi bitince
çabuk ayrılabilir. Balık ve Akrep insan-
larıyla uyumlu bir aşk yaşarlar. Koç ve
Terazi insanlarını çok çekici bulur ve
Oğlak insanıyla kendini tamamlar.

ASLAN BURCU:
Sırılsıklam bir aşık arı-
yorsanız Aslan’a bakın.
Aşkı iliklerine kadar
yaşar. Aşkı gözünde o
kadar büyütür ki ne

romanlar, ne hikayeler, ne şiirler çıkar o
yaşanmışlıklardan. Aşkta çılgın ve her
türlü özveriden kaçınmaz. Aşık olduğu
kişi ile mutlaka evlenmek ve çocuk yap-
mak ister. Kolay kolay boşanmazlar.
Genelde tutku ile aşkı karıştırırlar. En
büyük hayalleri kendilerine delicesine
hayran bir aşık bulmaktır. Koç ve Yay
ile uyumlu aşk yaşarlar. Akrep ve
Boğa’yı çok çekici bulur ve Kova ile
kendini tamamlarlar.

BAŞAK BURCU:
Kolay aşık olamayan burç-
lar sıralamasında birinci
sıradadır. Seçici, titiz,
mükemmeliyetçi özellikle-
riyle sık eler ince dokur.
Dışarıdan aşkı umursamaz gibi görünür;
ama bağlanma yeteneği güçlüdür aslın-
da. Kolay aşık olamaz ve bağlanamaz;
ama bir kez aşık olduğunda hep onun
ile olmak ister. Bunun için ne gerekiyor-
sa yapar. Özellikle kadın Başak için
maddi güç sevgili seçiminde önemlidir.
Boğa ve Oğlak ile uyumlu bir aşk yaşar-
lar. İkizler ve Yay insanlarını aşkta çok
çekici bulurlar. Balık burcu ile kendile-
rini tamamlarlar.

TERAZİ BURCU: Aşk ilişkileri
Terazi insanının motivasyon kaynağıdır.
Sevgilisine karşı çok sevecen, anlayışlı

ve kavrayı-
cıdır.
Sevgilisinin
ona sevgisi-
ni sürpriz

hediyeler ile göstermesi-
ne bayılır. Aşkta sabır
küpü arıyorsanız aşık bir
Terazi’ye bakın. Bütün
duygu ve düşüncesini
aşkına odaklar; ama
aslında sevgilisinin hayatı-
nın merkezinde olmayı çok arzular.
Aşkta kolay kıskanır ve çok kolay yersiz
şüphelere kapılır. Kova ve İkizler burcu
ile uyumlu bir aşk yaşar. Yengeç ve
Oğlak insanlarını çekici bulurlar. Koç
burcu ile kendilerini tamamlarlar.

AKREP BURCU:
Sevgilisinin başını döndü-
ren bir aşık arıyorsanız
Akrep burcu insanına
bakın. Çok tutkulu, cinsel-
liğin adeta hayat bulduğu
insandır. Aşkta cinsellik en önemli
konudur onun için. Gerçekten aşık
olduğunda en sadık burca dönüşür. Bir
yanı kolayca flört edebilen bir yanının
da sadık bir burç olması onun sürekli
aşkı gündeminde tutan biri yapar.
Yengeç ve Balık ile uyumlu bir aşk
yaşarlar. Aslan ve Kova’yı aşkta çok
çekici bulurlar ve Boğa ile kendilerini
tamamlarlar.

YAY BURCU:
Aşkın ta kendisine aşık
bir burç arıyorsanız Yay
insanına bakın. O aşk
ateşinde adeta yanar.
Büyük bir coşku ve

sürpriz ile aşkı yaşar. Sevgilisi ile hare-
ketli, heyecanlı aşk yaşamak onun için
çok önemlidir. Tutkulu ve içtendir. Aşkı
mistik yanıyla da yaşar. Aşkta farklılık
arar. Yay burcu insanı ile aşk yaşıyorsa-
nız dikkat etmeniz gereken konular;
sevginizi sürekli belli edin, özgürlük
sınırlarına karışmayın. Koç ve Aslan ile
uyumludurlar. Başak ve Balık’ı çok
çekici bulurlar. İkizler insanı ile kendile-

rini tamamlar-
lar.

OĞLAK
BURCU:
Yaşamdaki
en büyük
amaçların-
dan biri
köklü bir
aileye
mensup
olmak,
değilse köklü
aileyi kendisi
yaratmak ister.
Özellikle aşkı bul-

duğun-
da hemen
bu ilişkiyi evliliğe
dönüştürmek eğiliminde-
dir. Aşık olduğu kişiyi
çok iyi gözlemler. Aşkta

kuralcılık onun doğal halidir. Bu kural-
lar çevresinde sevgilisini de etkiler. Bu
ilişkiyi esnek olabildiği sürece kurtarır
Oğlak. Boğa ve Başak ile uyumlu bir

aşk yaşar.
Terazi ve

Koç insan-
larını çok
çekici
bulurlar.
Yengeç
ile kendi-
ni
tamam-
lar.

KOVA
BURCU:

Aşkta dedi-
ğim dedik çal-

dığım düdük
diyen birini görmek

istiyorsanız Kova burcu
insanına bakınız. Aşık olduğunda

gözü hiçbir şey görmez.
Aklına esen her türlü çılgın-
lığı çekinmeden yaşar,
yaşatmak ister. Toplumun
aşk ile ilgili kuralları ve
bakış açıları onu ilgilendir-
mez. Aşkta oldukça asi ve cesurdur.

Sevgilisinden ilişkilerini sıradanlaştırma-
masını ve monotonlaştırmamasını bek-
ler. Flörtte şıpsevdi; ama aşık olduğun-
da kolayca evliliğe meyillidir. Terazi ve
İkizler burcu insanları ile çok uyumlu
aşk yaşar. Boğa ve Akrep’i çok çekici
bulur. Aslan burcu ile de kendini
tamamlar.

BALIK BURCU: Balık burcu
insanı aşkta bu kadar romantik

olmayı nasıl başarı-
yor, çok şaşırırsınız.
Sevgilisinin negatif
yanlarını aşktan gözü
döndüğü için fark
etmek istemez.

Sadece aşka odaklanır. Aşkına ken-
dini adar ve evlenmek ister. Aşık
olduğu kişi ile çocuk yapmak onun
hayalidir. Aşkı için yapamayacağı
özveri yoktur. Aşık olduğunda
maceraperest ve cüretkar biri olur.
Hayalperesttir. Akrep ve Yengeç ile
uyumlu aşk yaşar. İkizler ve Yay
insanlarını çok çekici bulur. Başak
burcu insanıyla kendini tamamlar.
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SEVGİ ALİS YILDIRIM

sevgi.yildirim@alisinbahcesi.com

BURÇLARIN
‘AŞK’ HARİTASI
BURÇLARIN
‘AŞK’ HARİTASI
BURÇLARIN
‘AŞK’ HARİTASI
BURÇLARIN
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BURÇLARIN
‘AŞK’ HARİTASI
BURÇLARIN
‘AŞK’ HARİTASI
Hangi burç nasıl bir aşıktır? Nasıl aşık olur? Aşkta en büyük
özellikleri nelerdir? Hangi burç hangi burçlarla aşkta daha
uyumludur? İşte bu soruların cevapları aşağıda.

Sevgililer Gününüz kutlu olsun
tüm Ben HABER okuyucu-
ları… Kalbinde aşk olan, aşkını

yaşayan ya da gönülden aşk yaşa-
mak isteyen herkese 14 Şubat’ın bu
harika enerjisi mutluluk getirsin.

Bu köşemde dedim ki bazı
sevgililer dışarıda olmak veya tatile
gitmek istemeyecek, belki de evde
kendileri sevgilisine yemek yapmak
isteyecek.

Ona iki kişilik mum ışığı altında
ve doğal çiçeklerle süslenmiş masa
hazırlamak isteyecektir. O yüzden
Sevgililer Gününüze özel bir menü
planlamak istedim.

14 ŞUBATMENÜMÜZ
BAŞLANGIÇ 1 KADEH

ANANASLI AŞK İKSİRİ (80
KALORİ)

ARA SICAK SEBZE BURGER
(55 KALORİ)

AFRODİZYAK SALATA (110
KALORİ)

ANA YEMEK ISPANAK
YATAĞINDA SOMON IZGARA

(270 KALORİ)

AŞK İKSİRİ TARİFİ
Bu soğuk kış gününde sıcak içe-

cekle romantik bir başlangıç
yapmaya ne dersiniz?
Bütün salonunuz da hoş
bir aroma kokusuyla
dolacak.

250 ml kay-
nar suda,

1 paket
elma tarçın
çayını 6
dakika dem-
liyorsunuz,

İçine 2
dilim ananas,

1 dilim limon,
3-4 nane yaprağı koyup smoth-

ieden geçiriyorsunuz.
1 kadehe alıp sevgilinizle yemek-

ten önce içiyorsunuz.

SEBZE BURGER TARİFİ
1 tane kabağı rendeliyorsunuz,
1 yumurta ekliyorsunuz,

1 dilim kepek ekmeği rendeliyor-
sunuz,

İçine ince kıyım dereotu,
1 soğan rendesi,

Karabiber-tuz birer çay
kaşığı,

1 çorba kaşığı
zeytinyağı ile

Hepsini yoğu-
rup köfte şek-
linde yuvar-
layıp,

Fırında
yağlı kâğıt
üzerinde
pişiriyor-
sunuz.

AFRODİZYAK
SALATA

Böyle güzel bir aşk gecesine en
iyi gidebilecek salata. Tadı da muaz-
zam lezizdir mutlaka yapın.

1 demet roka,
Yumuşak bir tane avokado ince

ince yatay dilimlenecek,
1 çay bardağı nar tanesi,

Üzerine ince yatay dilimli parme-
san peyniri,

Balsemik sos ile…

ISPANAK YATAĞINDA
SOMON

1 bağ ıspanak ince ince julyen
doğrayın,

İçine ince ince dilimlenmiş man-
tar, 1 mor soğan,

Hardal tohumu,
2 kaşık

sirke,
1 kaşık

zeytinyağı,
karabiber ve
tuzla,

Wog tavada
soteleyin.

Servis
tabağına alın
üzerine 200
gram somon
kapari ve bir
dilim limonla
servis
edin.

AŞKIM VE BEN TATLISI
3 kaşık kinoa,
600 ml light süt,
1 adet yumurta,
3 çorba kaşığı bitter kakao,
1 çorba kaşığı tatlandırıcı,
2 kaşık mısır nişastası,
½ çay bardağı kıyılmış badem,
Taze nane yaprakları,
1 paket vanilya,
½ diyabetik çikolata,
Hepsini muhallebi kıvamına

gelene kadar çevirerek pişirin.
Tek kişilik kek kalıplarına koyun

dolapta soğutun.
Üzerine sevgilinizin sevdiği

meyveden dilimleyip kakao ve
hindistan cevizi ekin.

Afiyet olsun bu menüyle her şey
yolunda gidecek. Hepinize aşk,
sevgi dolu mutluluk kahkahaları ile
süslü bir akşam diliyorum. Sevgililer
Gününüz kutlu olsun...

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

Düşük
kalorili,
leziz ve
sağlıklı
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Milattan sonra ilk yüzyıllar-
dan beri her yıl 14
Şubat’ta kutlanan

Sevgililer Günü’nün başlangıcı
ile ilgili o günden günümüze
kadar gelmiş çeşitli efsane ve
hikayeler var. Sevgililer
Günü’nün tarihçesi ise M.S. 3.
yüzyılda Aziz Valentine’nin gizli-
ce kıydığı nikahlara dayanıyor.
Roma İmparatoru Claudius II,
ordusunu güçlendirmek için genç
erkeklerin evlenmesini yasakla-
mıştır. Rivayete göre bu yasağa
karşı gelen Aziz Valentine, gizli
nikahlar düzenleyerek gençleri
evlendirmeye devam etmiştir.
Aziz Valentine insanları evlen-
dirmeye devam ettiği için tutuk-
lanır ve yaptıklarının cezası ola-
rak sopa ile dövülerek öldürülür.
M.S. 270 yılının 14 Şubat günü
Hıristiyan şehitliğine gömü-
lür. Aradan 226 yıl geçtikten
sonra Vatikan, Valentin'e "aziz"
unvanı verir. Valentin'in ölüm
günü, böylece Sevgililer Günü
olur.

Herhalde, Valentin kırk yıl
düşünse ölümünün yıllarca kutla-
nacak bir geleneğe, sevgililer
gününe dönüştürülerek kutlana-
cağını aklının ucundan bile geçir-
mezdi. Sevgililer gününü bu
hikaye ile bağlayan kilit nokta ise

ölüm aslında... Sevgililer
Günü’nün doğuş nedeninin bir
ölümle bağlantılı olduğu düşü-
nüldüğünde ister istemez şu soru
geliyor akıllara: Sevda uğruna
gerçekten ölen olmuş mudur?
Kendinden vazgeçebilecek kadar
sever mi insan? Valentine'i bir
kenara bırakalım biraz da bizden

hikayelerle devam edelim.
Yavuz Sultan Selim Han'ın

“Aşık, ‘mâşuk’unun yolunda olur
ve o yolda ölür” kelimelerini söy-
lediği, Mısır'ı fethi sonrası yaşadı-
ğı ve cariyesinin ölümü ile sonuç-
lanan o olayı paylaşalım sizlerle...

Yavuz Sultan Selim Han'ın
çadırını süpürüp temizleyen,

yemek yapan Mısırlı bir cariye
vardır ki, Yavuz Selim Han sabah
çıkınca, cariye gelir, akşama
kadar çadırı temizleyip yemekleri
hazırlayıp gider, akşam olunca da
Yavuz Selim Han çadırına döner.

AŞIK, ‘MAŞUK’UNUN
YOLUNDA ÖLÜR

Cariye nasıl olduysa bir kaç
defa Yavuz Sultan Selim Han’ı
görür ve ona aşık olur. Zira bir
tarafta koskoca cihan padişahı,
diğer tarafta basit bir cariye. Hal
böyle olunca da derdini anlatacak
iki malzeme kalır geriye... Kalem
ve kağıt. Hislerini yazarak açıkla-
yacaktır ve üç kelimelik bir not
yazarak Halife hazretlerinin yata-

ğına bırakır.
Notta sadece üç
kelime yazılıdır:
“Derdi olan neylesin?”
Yavuz Sultan Selim Han,
kağıdı okuyunca bu notu
yazanın, çadırını süpüren cariye
olduğunu anlar. Ve kâğıdın arka-
sına cevabını yazar:

“Derdi neyse söylesin.” Kâğıdı
aynı yere bırakır. Halifenin ceva-
bından cesaretlenen cariye, kâğıdı
çevirip dünkü notunun altına şu
cümleyi ekler: “Korkuyorsa ney-
lesin?” Akşam olur. Halife çadıra
döner. Kâğıdı okur ve cevabı
yazar: “Hiç korkmasın söylesin.”

Bunun üzerine cariye tüm
cesaretini toplayıp hislerini açık-
lamaya karar verir. Cariye,
Halifeyi görünce hemen ayağa
kalkıp temenna durur. Titrek ve
mahcup bir sesle: "Efendim...”
der.

“Cariyeniz. Size..." ve cümlesi-
ni tamamlayamadan yığılıp kalır.
Kalbine sığmayan aşkını söyleye-
meden ruhunu teslim eden cari-
yenin, bu tertemiz aşkı karşısında
koca halifenin gözlerinden yaşlar
süzülecek ve ağzından şu kelime-
ler dökülecektir:

“Gerçek aşkı şu cariyeden
öğrenin. Zira âşık, mâşukunun
yolunda olur ve o yolda ölür.”
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Sevgililer
Günü, her yılın 14
Şubat günü birçok
ülkede kutlanan
özel bir gündür.
Peki Sevgililer
Günü nasıl ortaya
çıktı? Bu sorunun
cevabı çeşitli efsa-
ne ve hikayeler ile
dolu.

Herhalde, Valentin
kırk yıl düşünse

ölümünün yıllarca
kutlanacak bir

geleneğe,
Sevgililer Günü’ne

dönüştürülerek
kutlanacağını

aklının ucundan
bile

geçirmezdi.

Edremit'te halen Çarşamba kurulmaya
devam eden pazar bir zamanlar hüzünlü bir
aşkın başlangıç yeri olmuş aslında. Güzeller
güzeli Beyobalı Emine, köyünde yetiştirdiği
ürünleri yaklaşık 5 saatlik bir inişten sonra
Edremit pazarında satmak için sergi açar.
Yine böyle bir Çarşamba günü yakışıklı ova
köylüsü Hasan ile göz göze gelirler ve kara
sevdaya düşerler. İki genç sadece çarşamba
günleri görüşebilince evlenmeye karar verir-
ler ancak kızın ailesi buna karşı çıkar. Zira
Emine obalıdır, Hasan ise ovalı...

Ancak kızın ailesi Hasan'ı yine de bir
imtihana tabi tutmaya karar verir. Hasan'ın
Emine ile evlenebilmesi için kırk okkalık bir
tuz çuvalını sırtında Emine'nin köyüne çıkar-
ması gerekmektedir. Emine önde Hasan

arkada tuz çuvalı ile beraber yola koyulur-
lar. Yolun sonlarına doğru Hasan'ın bedeni
bu yüke dayanamamaya başlar. Emine'nin
arkasında çabalayan Hasan vücuduna nüfus
eden yakıcı tuzun etkisiyle de dayanamaz ve
Gökbüvet’in buz gibi sularına sessizce
yuvarlanır ve boğulur.

Bunu fark etmeden köye gelen Emine
arkasında Hasan'ı göremeyince çılgına
döner ancak Hasan'ı bulamaz. En sonunda
Hasan'ın boğulduğu gölete gelen Emine,
Hasan'a hediye etmiş olduğu yazmanın yüz-
mekte olduğunu görür. Bu acıya dayanama-
yan Emine, yazma ile kendini göletin yanın-
da bulunan ulu bir ağaca asar. O günden
sonra, dalları gölete uzanan bu çınara Emine
Çınarı, gölete de Hasanboğuldu Göleti denir.

Muğla'nın Marmaris ilçe-
sinde bulunan koyun ortasında
batık bir patika gibi uzanan
600 metre boyundaki kıyı,
“Kızkumu” adıyla anılır.
Denizi adeta ikiye ayıran bu
yolun oluşumu hakkında anla-
tılan hikaye de oldukça ilginç:

Efsaneye göre kralın kızı
bir balıkçıya aşık olur. Ancak
kral, kızını balıkçıya vermez.
Kralın kızı, balıkçı sevgilisiyle
gizli gizli buluşur. Bir gece
kızını kumsalda yakalatan kral,
askerlerine de balıkçıyı yakala-
malarını emreder. Balıkçı yine
her akşam olduğu gibi kızı gör-
mek için kayığına atlayıp kum-
sala doğru kürek çekmeye baş-
lar. Derken kız askerlerin elin-
den kurtulur ve sevgilisini kur-
tarmak için koşmaya başlar.
Ama sevgilisinin kayığına var-
ması imkansızdır. Kız kendini
sulara atar ve o anda bir muci-
ze gerçekleşir. Kızın adım attı-
ğı her yer kuma dönüşürken,
peşinden koşan askerler, deni-
ze gömülmüştür. Kız kayığa
kadar koşar ancak tam iki sev-
gili kavuşacakken, bir okçu
delikanlıyı hedefleyip sallar
okunu. Ok, kızı bulur. Kızın
bastığı yerde ortaya çıkan
kumlar, kan suya karışınca kır-
mızıya boyanır. Delikanlı ise
alır yaralı sevgilisini ve gider.
Bir daha da onları ne gören
olur ne de duyan...

KAN KIRMIZISI “KIZKUMU”

HASANBOĞULDU
VE EMİNE ÇINARI

AYŞEGÜL KOÇ

aysegul.koc@kanalben.com
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