
SAYFA 1 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

7 Haziran’da siyasetçilere oylarıyla “koalisyon kurun” mesajı veren seçme-
nin bu iradesi yok sayılarak, tartışmalı bir “yeniden seçim” kararı alındı.

Ahlaki değer kisvesi
İNSANLARIN cinsel yönelimleri,
yaşamsal işlevlerini doğrudan etkile-
memelidir. ZUHAL KOÇKAR 12’DE

SEÇMEN İRADESİ YOK SAYILDI
1 KASIM'DA “yeniden seçim”e
gidilmesi, demokrasimiz için
“kırılma noktası” olarak değer-
lendiriliyor. Siyasetçilere göre,
yüzde 60'ın isteğine rağmen, 5
ay sonra seçim kararı almak,
halkın iradesini yok saymak
olarak yorumlanıyor.

BAŞKANLIK REFERANDUMU
BİR farklı görüş de şu: 1 Kasım,
Anayasa'ya rağmen, resmen
değil ama, fiili olarak
başkanlık sistemine
geçiş için bir referan-
dum niteliği taşıyor. 6’DA

YUZDE 60’A
RAGMEN SECIM

Ben HABER sordu, Yaraş cevapladı‘Seçim atmosferi ekonomiye zarar veriyor’

TÜRK seçmeni
böyle bir parlamen-
toyu hak etmiyor.
Seçmen, parlamen-
tosunun önünde şu
anda. Ne yazık ki
yine seçtiklerimiz
sınıfta kaldılar.
EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

İş adamları tekrar
seçimden rahatsız
TÜRKİYE'NİN henüz 7
Haziran seçimini psikolojik
olarak üstünden atama-
dan yeni bir seçime gidi-
yor olması iş dünyasında
tepkiyle karşılandı. İş
adamları art arda seçimin
ekonomiye zarar vereceği
kanaatinde birleşti. 4’TE

BIKTIM
Galatasaraylının
Fenerbahçe’ye ben-
zemeye çabalama-
sından. İyice şımar-
dı, çekilmez bir hal
aldı şu Galatasaray.
ÜMİT AKTAN SAYFA 17’DE

Seçmen bunu
hak etmiyor

CHP ve AK Parti ne diyor?

CHP İzmir Milletvekili
Aytun Çıray, “Bahçeli
bu tavrıyla sadece bugü-
nü bağlamadı, önümüz-
deki seçimin sonucunu
bağladı” dedi. 6’DA
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AK Parti İzmir İl
Başkanı Bülent
Delican, 1 Kasım'da
gerçekleştirilecek seçim
öncesinde “listeye takvi-
ye şart” dedi. 7’DE
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Listelerimizi
yeni isimlerle
güçlendireceğiz

Devlet Bahçeli
önümüzdeki
seçimi de kilitledi

30 Ağustos
En büyük bayramımız
TÜRKİYE, Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk'ün ve kahraman neferleri-
nin yazdığı büyük destanın 93. yıl
dönümünü yaşıyor. Türk milletinin
bağımsızlığının mührü olan Büyük
Taarruz hepimize kutlu olsun. 11’DE

Modada 80’lere
geri döndük
DOKULARIN hakimiyeti-
nin hissedildiği 80'lerin coş-
kulu havası, 2015/2016
Sonbahar-Kış sezonunda
günümüze taşınıyor. 2’DE
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İEF kapılarını 84. kez açı-
yor. Peki ya 55. yahut 60.
ve nice eski fuarlarda
neler yaşandı? Zeki
Pordoğan anlattı. 14’TE
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Yeni nesil
KAHVE
İzmir’de
DÜNYA hızla gelişir-
ken, kahve sektörü de
bu gelişimden nasibini
aldı. 12 saatte demle-
nen kahvenin hikayesi-
ne hazır mısınız? 13’TE
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1 gün bile oturamadı
SEÇİM yapıldığında tarihe geçecekler.
Tek kazançları; peşin aldıkları 3 aylık
maaşları. ERDAL İZGİ 5’TE

Tesadüf değil...
BU süreci bir tesadüf olarak yorum-
lamak, büyük bir saflık, hatta aptallık
olur... ÜNAL ERSÖZLÜ 7’DE

Konak’a dev
bir proje şart
İZMİR Milli Kütüphane
Başkanı Ulvi Puğ, “Milli
Kütüphane 100 yıldır ayak-
ta. Bu yükü bir 100 yıl daha
kaldıramaz. O yüzden en
büyük gayemiz yer sıkıntısı-
nı gidermek. Bunun için
çok önemli bir proje hazır-
lığındayız” dedi. 5’TE

TÜFAD
İzmir

Başkanı Şaban
Acarbay, hedefle-

rinin Türkiye
Süper Ligi’nde

İzmirli teknik
adam sayısını

arttırmak oldu-
ğunu söyledi.

16’DA
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Kadın ve erkek
olmak birbirinden
nasıl da farklı iki
oluşumdur değil

mi? İşte beslenme
şeklimizdeki fark-
lılıklarımız… 12’DE
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GS’lilere
çok özel
bir yazı
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Cumhuriyet tarihinde ilk kez halkın isteği dışında bir karar verildi
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Siyah ve
Beyaz
Grafik Desen

Siyah ve beyazın
grafik desenlerle
tam bir moda
oyunu haline gelen
tasarımlar sezonun
hit parçaları arasın-

da yerini alıyor.
Çizgili, zebra desen-

leri, elmas deseni

siyah
beyaz baskılar sayısız

şekillerde yansıtılması
sokaklarda optik illüzyon

etkisi yaratacağa benziyor.

Patchwork
Yetmişlerden etkilenmiş dolaplar sezonda

kendimize oldukça hippi bir tarz yaratmamızı
sağlayacak. Patchwork tekniğiyle hazırlanmış
kıyafetler oldukça renkli ve iddialı. Farklı kumaş
dokuları ve renkleri bir bütün haline dönüştüren
patchwork tekniği ile hazırlanmış kıyafetleri bu
sezon pek çok tasarımcının koleksiyonunda gör-
mekteyiz.

Askeri Tarz
Militer kıyafetleri andıran kesimler, asker

yeşili parçalar, apoletler, deri düğmeler ve ipek
şeritler gibi detaylarla askeri tarz koleksiyonlar
da yeni sezonda yine varlığını sürdürecek.

Renkli Kürkler ve
Kürk Yakalar

Kış mevsiminin vazgeçilmez parçaları arasın-
da olan kürk bu sezon tasarımcıların farklı
yorumlarıyla tekrar pistlerde yerini alıyor. 2016
kış sezonunda renk geçişleri olan kürk mantolar,
yelekler bizlerle olacak. Sezonda karşımıza çıkan
bir diğer trend ise blazer ceketten tutun da bom-
ber ceketlere kadar hepsinin yakasındaki kürk
detayları sezonun trendleri arasında.

Transparan
2015\2016 Sonbahar ve Kış sezonunun en

büyük trendlerinden tül-transparan kumaşlar
adeta zirveyi oynuyor. Kış aylarında bu tarz
kumaşları kullanmak oldukça zor olsa da
trend olan tül transparan kumaşları tek başı-
na değil kat kat kullanarak, kalın paltoların,
anorakların altına giyerek kullanabilirsiniz.

Geçtiğimiz gün-
lerde gerçekle-
şen önce

Milano ardından
Newyork Moda
Haftası’nda boy gös-
teren ünlü moda
tasarımcıları
2015/2016
Sonbahar-
Kış moda trendle-
rinin ipuçlarını
verdi. Siyah-beyaz
grafik desenlerden

oluşan moda oyunları,
biraz maskülen biraz
military etki yaratan kru-
vaze kabanlar, kadifenin
asil duruşu, farklı kumaş
dokularını ve renkleri bir

bütün haline dönüştüren
patchwork kıyafetler,
renkli kürkler ve 80'lere
geri dönüş, Sonbahar-Kış
sezonuna damgasını

vuracak gözümüze ilk çar-
pan detaylar arasında.

Dokuların Hakimiyeti
Dokuların hakimiyetinin hisse-

dildiği 80'lerin coşkulu havası
günümüze taşınıyor.

Geometrik desenler, kapi-
tone kumaşlar, rugan, vinil,
rengarenk kombinler,
kadifenin parlak görünü-
mü ile dolu bir seksen-
lere dönüş konseptiy-
le ünlü
tasarımcılar tarih-
te yeni bir sayfa
çevirdi.

SAYFA 02 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

2 HABER
Dokuların hakimiyetinin hissedildiği 80'lerin coşkulu havası
2015/2016 Sonbahar-Kış sezonunda günümüze taşınıyor.
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SAYFA 03 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

329.08.2015 gündem HABER

Ben HABER soruyor, Genel Yayın
Yönetmenimiz Erol Yaraş cevaplıyor.
Siyasetten ekonomiye, yerel yönetimlerden
kentin sorunlarına kadar gündeme dair
merak ettiğiniz her şey Erol Yaraş’ın yorum-
larıyla bu sayfada sizlerle buluşuyor.

ÖÖ
nncceelliikkllee  77  HHaazziirraann’’ddaann  bbuuggüünnee  kkaaddaarr
ggeeççeenn  ssüürreeyyllee  iillggiillii  ssiizzddeenn  kkııssaa  bbiirr
ddeeğğeerrlleennddiirrmmee  aallaabbiilliirr  mmiiyyiizz??  

Buna üç aşamalı bakmak lazım. Bir,
seçim öncesi partilerin söyledikleri; iki,
seçim gecesi yaşananlar; üç, seçimden son-
raki süreç. Seçim öncesi her parti hem
programlarını açıkladı, hem de muhalefet
partileri iktidara karşı söyleyecekleri sözleri
söylediler. Bu kimi zaman çok ağır suçla-
malara kadar gitti, bir şekilde seçmenlerine
söz vererek meclise geldiler. Her parti
kendi programı çerçevesinde, nasıl bir
yönetim tarzı ve nasıl bir davranış sergileye-
ceğini ortaya koydu. Yüzde 60’ın beklentisi
12 yıllık bir dönemin muhasebesinin yapıl-
masıydı. İnsanlar birçok konuda farklı bir
yaklaşımın geleceğine inanıyordu. Yüzde
60; “Biz uzlaşmacı bir Türkiye’yi sizlerle
birlikte hayal edebiliyoruz. Artık tek başına
bir iktidar istemiyoruz, her görüşün temsil
edilebileceği bir mecliste mutabakat sağlan-
masını istiyoruz” dedi. 7 Haziran öncesi ve
7 Haziran gecesi toplumun beklentisi
buydu. Ama 8 Haziran’dan sonraki süreçte
toplum şunu gördü ki, yüzde 60’ın dediği
olmuyor. Bir anlamda partiler söz verdikleri
gibi toplumun beklentilerini yerine
getiremediler. Bu nedenle insanlar büyük
bir hayal kırıklığına uğradı. Sonuçta ekono-
mide de tehlike sinyalleri çalmaya başladı.
Bütün dünya ve Türkiye’deki ekonomistler
şunu söylemeye başladı: “Türkiye çok kırıl-
gan bir fay hattına doğru gidiyor.” Aslında
başlangıçta ekonomide iyimser bir hava
hakimdi. Ancak ne zaman ki koalisyon
kurulamayacağı tam anlamıyla netlik
kazandı, işte o zaman Türkiye’de ekonomik
anlamda bütün ipler koptu. Ve bu kopuşla
birlikte, zaten sağlam temeller üzerinde
oturmayan Türk ekonomisi sallanmaya
başladı. Uluslar arası derecelendirme kuru-
luşları da uyarıyor; “Eğer Türkiye bu şekilde
devam ederse önümüzdeki günlerde bir
takım sıkıntılarla karşılaşabilir.” Bütün bu
uyarılardan sonra da tedbiri seven Türk
toplumu yatırımlarını farklı şekilde değer-

lendirmeye başladı. Bir anlamda piyasalar
durdu, çarklar dönmemeye başladı. Bunun
tek sebebiyse siyasi belirsizlik ve siyasi
istikrarsızlık. 

BU�PARLAMENTOYU
HAK�ETMİYORUZ

ŞŞuu  aann  ggeellddiiğğiimmiizz  nnookkttaayyaa  kkaaddaarr  ssiizzccee
bbeekklleenneenn  şşeeyy  mmii  oolldduu,,  yyookkssaa  bbiirr  ssüürrpprriizz  mmii
yyaaşşaannddıı??

7 Haziran’dan bugüne değin yaşanan-
ların irdelenmesi lazım öncelikle. Neden bu
durumdayız? Türk seçmeni bunu hak ediyor
mu? Bunu konuşmamız lazım. Bence Türk
seçmeni böyle bir parlamentoyu hak etmi-
yor. Türk seçmeni parlamentosunun
önünde şu anda. 

Ne yazık ki yine seçtiklerimiz sınıfta
kaldılar. Çünkü seçtiklerimizden beklentimiz
bizi kaosa götürmeleri değil bizi aydınlığa
götürmeleriydi. Ama seçtiğimiz insanlar bizi
kaosa götürüyor. Bunu biz söylemiyoruz,
kendileri söylüyor. Türk seçmeni o kadar
sağduyulu davrandı ki… Ama ne yazık ki

parlamento buna aynı
sağduyuyla cevap
veremedi. Bu genel
başkanlar sınıfta kalmış
genel başkanlardır.
Eminim Türk insanının
elinde bir sihirli değnek
olsa hepsini birden
değiştirir, hiçbirini tutmaz
o koltuklarda. 

MHP’YE EN SERT CEVABI İZMİR VERECEK

BAHÇELİ 
MEYDANLARDA 

NE SÖYLEYECEK?
Peki Türkiye’yi kim kilitledi sizce?
Burada tek sorumlu olarak ben

MHP’yi görüyorum. Bugün Türkiye’yi
kilitleyen, çözümsüzlüğü getiren, bugün
bu konumu yaşamamızın sebebi
MHP’dir. MHP, meydanlarda bir şeyler
söyledi ama hiç kimseyle uzlaşacağını
belli etmedi. Bütün MHP tabanı başta
olmak üzere Türk seçmeni Sayın
Bahçeli’nin meydanlarda ne söyleye-
ceğini merak etmeye başladı. Bu seçim-
lerde nasıl oy isteyecek toplumdan? Bir
parti iktidar olmak için oy ister, yönet-
mek için oy ister. Sayın Bahçeli’ye bu
şans her iki taraftan da geldi. Ama kilit
parti konumuna gelen MHP, herkese
“hayır” dedi. Ben de bir seçmen olarak
merak ediyorum, Sayın Devlet Bahçeli
önümüzdeki günlerde seçim meydan-
larına çıkıp da MHP’ye nasıl oy isteye-
cek? Bu tavrı nedeniyle Türk toplumu
MHP’ye nasıl oy verecek? Bakın açık net
söylüyorum, MHP’ye en sert cevabı
İzmir verecek. Bunu önümüzdeki seçim-
lerde hep birlikte göreceğiz. MHP, bu
dönem aldığı 4 milletvekilliğini alama-
yacak. Çünkü İzmir’deki seçmenine de
hayal kırıklığı yaşattı. Sayın Bahçeli’nin
çok net bir biçimde kendini ifade
etmesi lazım, neden böylesine net bir
çizgi çektiğini… 

GÖREVİ BIRAKSIN
DEMEM AMA…
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VVaattaannddaaşşıınn  bbiirr  öönneerriissii  vvaarr..  DDiiyyoorrllaarr
kkii  ““BBaahhççeellii  aarrttııkk  kkeennddiinnii  aannllaattaammaazz,,
aarraaddaann  ççeekkiillssiinn,,  ssiiyyaasseettii  bbıırraakkssıınn..  MMHHPP
kkeennddiinnii  bbiirr  şşeekkiillddee  aannllaattaabbiilliirr..””

Elbette Bahçeli görevi bıraksın falan
demem. Ona MHP’liler kendileri karar
verecek. Ama herkesin merak ettiği
cevapları Sayın Bahçeli vermezse zaten
MHP bu seçimlerde oy kaybeder.
MHP, AK Parti ile de bir hükümet
kurabilirdi, CHP ile de… Elbette her
partinin yüzde 100 istediği olmaz. Her
şeyin pazarlığı yapılabilirdi. O zaman
çıkardın derdin ki topluma “biz bu
pazarlıkları yaptık, ilkelerimizden taviz
veremeyiz.” Tamam ilkelerinden taviz
vermeyeceksin ama ilkelerinden taviz
vermemek demek baştan kapıları ka-
patmak demek değildir. Siyaset bir
satranç gibidir. Ama sen satranç oyna-
madın ki, sen daha masaya oturmadan
“biz satranç oynamıyoruz” dedin.

Olmaz… 
PPeekkii  ssiizz  MMHHPP’’nniinn  bbuu  ttaavvrrıınnaa

şşaaşşıırrddıınnıızz  mmıı??  YYookkssaa  bbeekklleeddiiğğiinniizz  bbiirr  şşeeyy
mmiiyyddii??

Geçtiğimiz 12 yıllık süreçte
MHP’nin AK Parti ile ilgili hep belirgin
bir tavrı vardı. Ama bu son seçimde
Bahçeli o kadar farklı konuşmalar yaptı
ki ben bile MHP’nin bu sefer AK
Parti’ye karşı çok farklı bir tutum
sergileyeceğini düşündüm. Ama
sergilemedi. O yüzden bu önümüzdeki
2 ay Sayın Bahçeli’yi özellikle takip
edeceğim. Bakalım ne söyleyecek… 

SSiizzccee  MMHHPP’’nniinn  bbuu  sseeççiimmddee  cciiddddii  bbiirr
ooyy  kkaayybbeeddiipp  bbaarraajj  aallttıınnddaa  kkaallmmaassıı  ggiibbii
bbiirr  dduurruumm  ssöözz  kkoonnuussuu  oolluurr  mmuu??

Hayır ben baraj altında kalacağını
düşünmüyorum. Ama önemli ölçüde oy
kaybedecek. Belki 4. parti olabilir.
Bunu nasıl hazmedecek çok merak
ediyorum.

GÖREVİ BIRAKSIN
DEMEM AMA…

SSoonn  oollaarraakk  FFuuaarr’’aa  ddaa
ddeeğğiinneebbiilliirr  mmiiyyiizz??  

Fuar, çok farklı özel-
likleri olan ve dünyada
sayılı kabul edilen önem-
li bir aktivite İzmir için.
Ben buradan Aziz Bey’e
çok teşekkür ediyorum.
Elinden geldiğince Fuar’ı
yaşatmaya çalışıyor. Birçok
çokbilmişin “bu fuar bitti,
önemini kaybetti”, “panayıra
döndü”, “Fuar artık kapanmalı” deme-
sine rağmen, Allah’tan onlara kulak asmıyor.
Hatta “bu fuarı daha iyi nasıl yaşatabilirim”in
kavgasını veriyor. Fuar’ı yine eski alanda
gerçekleştiriyor, yeni yerine taşımıyor. Bence
olması gereken de bu. Çünkü bu fuarın
dünyada eşi benzeri yok. O yüzden İzmir
Enternasyonal Fuarı çok önemli. Mesleki açı-
dan da çok önemliydi. Şimdi bakıyorum da
sanatçılarla gazetecilerin arasında müthiş bir

uçurum var. Eskiden böyle bir
şey yoktu. Çok net hatır-

larım. Sanatçılar gece
programları bitince Efes
Oteli’nin şömineli salo-
nuna gelirlerdi. En az 3-
5 gazeteci de buraya
“dost” olarak kabul

edilirdi. Coşkun Sabah ud
çalardı, Nükhet Duru şarkı

söylerdi, Emel Sayın ona
eşlik ederdi. Zeki Alaysa Metin

Akpınar esprileriyle ortama renk
katardı. O eğlence sabaha kadar sürerdi.
Ağırbaşlı dediğimiz sanatçılar çıkardı masaya
dans ederdi ama bunların hiçbiri medyaya
yansımazdı. Orası bir dost meclisi olurdu.
Şimdi bakıyorum, sanatçılarla gazeteciler
arasında müthiş bir uçurum var. İzmir Fuarı
hem mesleki açıdan çok şey öğretirdi gazete-
cilere hem de çok farklı dostluklar geliştirirdi.
Nerede o eski dostluklar…

BU FUARIN DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK
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Türkiye'nin son bir-
kaç yıl içinde arka
arkaya yaşanan

seçimlerle, neredeyse
her günü seçim atmos-
ferinde geçirmesi ve
ardından da 7 Haziran
seçimlerinin de henüz
mürekkebi kurumadan
yenilenecek olması, iş
adamlarını adeta isyan
ettirdi. Ülkenin seçimle
yatıp kalkmasının, eko-
nomide ciddi çatlaklar
oluşturduğunu düşünen
iş adamları, bir an önce
mutabakat ve istikrar
çağrısında bulundu.
EBSO Başkanı Ender
Yorgancılar, ESİAD
Başkanı Mustafa Güçlü
ve İZSİAD Başkanı
Hasan Küçükkurt,
seçim ve ekonomi iliş-
kisine yönelik Ben
HABER için değerlen-
dirmelerde bulundu.

Ege Sanayicileri ve İşadamları
Derneği Başkanı Mustafa Güçlü,
TBMM'ye giren partilerin, kendi

içlerinde koalisyon kuramamasına tepki
gösterdi. Güçlü, “Koalisyonun kurulama-
ması bir hayal kırıklığı oldu. Bu olumsuz
sonuç öngörülüyordu ama bir yandan da
bir umut vardı. Bu umut da iş çevreleri-
nin yaygın olarak benimsediği arkasında
durduğu büyük koalisyon fikriydi. Bu
büyük koalisyonun bir icraatçı yapı olarak
ülkenin kritik meselelerine çözüm getire-
bileceği düşünülüyordu. Bu sağlanamadı.
Seçime gidiliyor. Bütün görüşmeler seçi-
me nasıl gidileceği doğrultusunda. Bir fır-
sat heba edildi. Bir şansı kullanamadık.
Yapılacak iş, panik havasına kapılmadan
bundan Türk toplumunun, siyasetinin,
ekonomisinin zarar görmeyeceği şartları
sağlamak. Bunu bekleyeceğiz“ dedi.

“Geniş tabanlı koalisyon
kurulmalıydı”

1 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimin,
TBMM'deki dengelere ne derece etki
edeceğini soran ESİAD Başkanı Güçlü,

“Erken seçimin en kritik yanı, aynı sonuç
çıkarsa. Siyasi analistler sonuçların çarpı-
cı bir şekilde değişmeyeceğini, 4-5 puan-
lık değişiklik olamayacağını ifade ediyor-
lar. Meclisin yeni yapısında niteliksel bir
değişime yol açıp açmayacağı kuşkulu.
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, tek başı-
na iktidar olma şansının çok güçlü olama-
dığı ifade ediliyor. İstikrar bakımından
vaatkar bir tablo çıkaracağı düşünülmü-
yor. Geniş bir parlamento çoğunluğuna
dayanan bir birliktelik çok daha iddialı
işler başarabilirdi. Erken seçimin nite-
liksel bir değişime yol açıp açmaya-
cağı kuşkuludur. Bu nedenle de
bu fırsatı kaçmış görüyoruz.
Geniş tabanlı bir koalisyon
hükümeti kurulmalıydı.”
dedi.

“Yeni bir gerginlik
riski ortada”

Güçlü ayrıca 1 Kasım'ın
Türk siyasi tarihinde bir ilk ola-
cağını belirterek, “Normal zaman-
da, olağan koşullarda yapılan seçim

demokrasilerin olmazsa olmazıdır.
Ancak yapılacak olan erken seçim, ola-
ğanüstü nitelikte ve Türk siyasi tarihi-
mizde bir ilk özelliğini taşıyor.
Ekonomimiz için yeni bir gerginlik riski
ortada. Temennimiz bunu teyit eder bir
gelişme olmaması yönünde. Mevcut
durumda, ekonomimizde zaten bir takım
tahribatlar ve buna bağlı sıkıntılar yaşıyo-
ruz. Umarız bu sıkıntılar artmaz ve seçim
sonrası ivedilikle bir telafi dönemi yaşa-

nabilir.” ifadelerini kullandı.

İŞ DÜNYASI ART ARDA GELEN
SEÇİMLERDEN RAHATSIZ
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İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği
Başkanı Hasan Küçükkurt, ülkenin uzun
süredir seçim atmosferinde yer almasına

tepki gösterdi. Belirsiz atmosferin ekonomi-
yi alt üst ettiğine dikkat çeken Küçükkurt,
mevcut tablo için “Hem üzüntülüyüm, hem
de endişeliyim” dedi. Küçükkurt, “12 yıldır
ülkemiz seçim atmosferinde yaşadı. Art
arda seçim süreçleri ekonomiyi çok zorladı.
Hatta 7 Haziran seçimlerinden önce ‘’Artık
tek gündem maddesi ekonomi olmalı’’ çağ-
rısı yapmıştım. Seçimin ardından koalisyon
için ümitliydik. Güçlü bir koalisyon ile hem
ekonomi hem de diğer geciken sorunlar
çözülür. Bizler de ülkemizde ‘önümüzü
görürüz’ diye düşünüyorduk. Maalesef ki 75
gün sonra geldiğimiz nokta karanlık.

Ekonomi bıçak sırtında. Ülke bir seçimi
daha kaldıracak durumda değil. Bir de
bunun üzerine Suruç katliamı ve ardından
yeniden hortlayan terör. Her gün şehitler
veriyoruz. Tansiyon giderek yükseliyor.
Sınırlarımızda bizi de içine çekmeye çalışan
bir savaş zaten vardı. Şimdi ülkemiz iç savaş
tehlikesi yaşıyor. Bir iş insanı, bir yatırımcı,
bir vatandaş olarak hem üzüntülü, hem de
endişeliyim. Ülkemiz adına, geleceğimiz
adına endişeliyim. Erken seçim kararı alın-

dı, YSK’ya göre 1 Kasım’da seçim var.
Fakat bu şartlarda sağlıklı bir seçim yapıla-
bilir mi? Seçimde çıkan sonuç yine 7
Haziran’a benzer olursa bir seçim daha mı
yapılacak. Bu belirsiz hava zaten kötü olan
ekonomik dengeleri alt üst eder“ dedi.

“Ekonomi artık dayanamaz”
İZSİAD Başkanı Küçükkurt, Türk eko-

nomisi için bir an önce harekete geçilmesi
gerektiğini belirttiği sözlerinde, “ekonomi,
güven, huzur ve istikrar ister. Belirsizlik ve
kaos ortamlarına büyümekte olan bir eko-
nomi dayanamaz. Dolar son birkaç aydır
dünyada diğer para birimlerine karşın değer
kaybediyor. Ancak bizde 1 Ocak’tan bu
yana yüzde 27 değer kazandı. 7 Haziran
seçimlerinden bu yana ise yüzde 10’ların
üzerinde değer kazandı. İngiliz Standard
Chartarred derecelendirme kuruluşu, belir-
sizlik, hükümet kurulamaması ve terör olay-
larını gerekçe göstererek, Türkiye’nin büyü-
me hızını yüzde 3.5’ten, yüzde 2.8’e indirdi.
Acil ve sert tedbirler alınmazsa ekonomik
bir krizin kapıda olduğu uyarısı da yaptı. Bu
durum yabancı sermayeyi de kaçıracaktır.
Yabancı sermaye, sıcak para ve cari açık

üçlemesiyle dönen ekonomimiz bu zorlama-
ya çok fazla dayanamaz.” ifadelerini kulla-
narak ciddi uyarılarda bulundu.

İZSİAD Başkanı Küçükkurt Ben
HABER için yaptığı açıklamasında, erken
seçime de tepki göstererek, “İlla bir parti
tek başına iktidar mı olmalı? Seçim dönem-
leri her zaman ekonomi için zor dönemler-
dir.

O dönemin bir an önce geçmesi, seçi-
min yapılıp, hükümetin kurulması, seçim
havasının dağılıp, önüne bakmak ister eko-
nomi. Böyle düşünürseniz seçim ‘En hijyen
çözüm’ olabilir. Ancak üç ay önce seçim
yapıp, sonucu beğenmeyip, tekrar seçime
giderseniz, buradaki hijyenin ne işe yaradığı
tartışılır” dedi.

Küçükkurt ayrıca Türkiye'nin yarınını
da değerlendirirken, “Eğer sağlıklı bir
ortamda seçimler yapılabilir ve çıkan sonuca
saygı gösterip güçlü bir hükümet kurulabilir,
hızla ekonomi için yapılması gerekenler
hayata geçirilebilirse, siyahtan griye doğru
bir geçiş olacaktır. Tabii terörün de dinme-
si, silahların susması lazım. Ancak o zaman
kayıpları telafi etme, olası bir krizi önleme
şansı var. Başka bir hali düşünmek bile iste-
miyorum” dedi.

“SİYASET, EKONOMİ
VE GÜVENLİK”

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı
Ender Yorgancılar, Türk ekono-
misinin sağlıklı bir yarına taşın-

ması adına siyasi ateşin sönmesi gerek-
tiğini belirtti. Yorgancılar,
“Ekonominin normal bir seviyeye gele-
bilmesi için muhakkak huzurlu olması
gerekiyor. Siyasi krizin ortadan kalk-
ması gerekiyor. Hükümet kurulamadığı
için erken seçim kararı alındı.
Dolayısıyla seçim sonrası ortaya çıka-
cak olan yapıda tekrardan hükümetin
kurulup, bir an önce göreve başlanıp,
ekonomiyle ilgili gerekli olan tedbirle-
rin alınması en önemli hedef olmalı şu
anda. Tabii ki bir de Türkiye’nin

güvenlik sorunu var.
Bunların hepsi birbiri-

ne bağlı olan konu-
lar. Türkiye’nin

içinde bulundu-
ğumuz süreçte
üç tane önemli
gündem mad-
desi var:
Siyaset, eko-
nomi ve
güvenlik…
Hükümeti
kursanız bile
güvenlik soru-
nunu çözmedi-

ğiniz takdir-
de

yatırımcı yine gelmez“ dedi.
Türkiye'nin rahatlaması için siyaset,

ekonomi ve güvenlik başlıklarındaki
sorunların çözülmesi gerektiğini belir-
ten Yorgancılar, “Türkiye’nin istikrarı-
nın sağlanabilmesi için hükümetin bir
an önce kurulması lazım. Bu meclis ile
olmadığına göre erken seçimden sonra
kurulacak yeni hükümetin, tek parti ya
da koalisyonla acilen devletin başına
gelmesi gerekiyor. Bununla birlikte
güvenlik sorununun da çözülmesi gere-
kiyor. Akabinde de ekonominin devre-
ye girmesi gerekiyor“ ifadelerini kul-
landı.

“Ortak anlayış gerekiyor”
EBSO Başkanı ayrıca kurulacak

hükümetin önünde pek çok konu ola-
cağına da dikkat çekti ve “Tekrar seçim
sonrasında Türkiye’de sonuç değişme-
diği takdirde, yani yeniden sandıktan
koalisyon çıkması söz konusu ise ortak
anlayışla bu hükümetin kurulması
lazım. Hükümetin önünde birçok gün-
dem maddesi olacak. Bunlardan biri
güvenlik, bu çözüm süreciyle ilgili olan
konunun çözümlenmesi. Ekonomi ile
ilgili olan sıkıntılar. Ekonominin alt
başlıkları, ABD ve Avrupa Birliği ile
görüşülen konular, serbest ticaret
anlaşmaları var. Birçok konu var hükü-
metin önünde. Ama öncelikle
hükümetin kurulması her

şeyin başında geli-
yor“ dedi.

“KOALİSYONUN KURULAMAMASI HAYAL KIRIKLIĞI”

“7 HAZİRAN'IN AYNISI OLURSA
TEKRAR MI SEÇİM OLACAK?”

İŞ DÜNYASI ART ARDA GELEN
SEÇİMLERDEN RAHATSIZ

Ender
YorgancılarMustafa

Güçlü

Hasan
Küçükkurt

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

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

İMTİYAZ SAHİBİ
BEGÜM YARAŞ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
EROL YARAŞ

SORUMLU MÜDÜR VE
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

GAMZE KURT

REKLAM VE İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ
LEZİZE MANİSALI

GÖRSEL YÖNETMEN: MUKADDES İBRİM

MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
TÜRKAN ÖZTÜRK

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU: ALPER GÜNDOĞDU

YAYIN KURULU
ERDAL İZGİ - BURAK CİLASUN

ÇİĞDEM ALPASLAN - AYSEL KAYARDI
GÖKDENİZ ENGİN - SELCAN ADITATAR - DENİZ CAN AKAR

YÖNETİM YERİ:
BEN TANITIM HİZMETLERİ ORG.INTERNET YAY.

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

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

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

TESİLERİ İÇİ NO: 29 GAZİEMİR /İZMİR
TEL: 0 232 251 76 32 BASKI TARİHİ: 29.08.2015

SAYI: 35 TÜRÜ: YAYGIN AYLIK
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İzmir kültür tarihinin en önemli yapı-
larından birinde, İzmir Milli
Kütüphane’de, hukukçu, siyasetçi

kimliklerinin yanında ve hatta ötesinde,
bir İzmir aşığı olan, Kütüphane Başkanı
Ulvi Puğ ile makamında buluşuyoruz.
Sıcak gündemde, bir tarafta yerel idare-
ler, diğer tarafta hükümet ve iş dünyası-
nı konuşuyoruz. Aksaklıklar, artılar,
eksiler… Zamanında lokomotif bir
şehir olan İzmir’in geldiği son durumu
irdeliyoruz. Her defasında sohbetinden,
sunumlarından keyif aldığım, CHP’li
siyasetçi, hukukçu, İzmir aşığı Ulvi Puğ
ile söyleşimiz…

� Şu an bulunduğumuz mekândan,
İzmir Milli Kütüphanesi’nden başlayalım.
Bize, kütüphaneden bahsedebilir misiniz?

İzmir Milli Kütüphanesi, milli unva-
nını taşıyan bir sivil toplum örgütüdür.
İzmirlilerin çabaları, kendi gayretleri ile
yüz üç yıl önce, 1912 yılında kurulmuş-
tur. Şu an başkent Ankara ve İstanbul
dışında, derleme kanunundan yararla-
nan tek kütüphaneyiz. Derleme Kanunu
sayesinde bütün yazılı ve basılı eserler
ücretsiz olarak İzmir'e İzmir Milli
Kütüphanemize gelmektedir. Bu sebep-
le kitap sayımız bir milyon civarındadır.

� Vakfın yapısından da bahsedebilir
misiniz?

Gerek ben, gerekse yönetim kurulu
arkadaşlarımız, buradaki görevlerini
gönüllü olarak gerçekleştiriyor, bir milli
görev bilinciyle ifa ediyorlar. Ancak bu
bina artık yetmiyor, yüz yıldır ayakta…
Fakat bir yüzyıl daha bu yükü kaldıra-
cak durumda değil. En büyük gayemiz
yer sıkıntısını gidermek. Bunun için çok
önemli bir proje hazırlığındayız.

“İzmir’in çehresi değişecek”
� Projenizden bahseder misiniz?
Karşımızda eski SGK blokları var.

Biz bunların yıkılmasını, yerine büyük
bir proje yarışması ile sanat, kültür mer-
kezi kurulmasını öneriyoruz. Düşünün,
ortak ve Elhamra Sineması’nın,
Kütüphane binamızın, daha arka-
da Kadifekale’nin görünme-
sini engellemeyecek tek
katlı bir ortak giriş ve dört
yanında yanlara doğru yük-
selen dört blog. Birinde
kütüphane, birinde
modern sanatlar müzesi,
opera ya da tiyatro, hatta
belki gelen konuk sanatçı
ve araştırmacıların konakla-
yacağı bir butik otel... Bu
proje, bir anda İzmir'in çeh-
resini değiştirir.
İzmir’de
konaklama-
dığından
şikayet etti-
ğimiz
yabancı
turistler de,
şehirde bir hatta iki
gün geçirmek için
önemli bir sebep bulacak-
lardır.

� Entelektüel anlamda
artı ve eksileriyle, İzmir’i
değerlendirebilir ve sanatsal

çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?
İzmir, benim gözümde, Atatürk’ün

kurmak istediği Türkiye’nin en güzel
örneklerinin sergilendiği bir şehirdir. Bu
İzmir, elbette binlerce yılın bir ürünü-
dür. Bu şehirde, fakir zengin, okumuş,
cahil ayrımı yoktur. Müslüman,
Hıristiyan, Yahudi ayrımı yoktur. Alevi
Sünni ayrımı yoktur. Türk, Çerkez, Kürt
ayrımı yoktur. İnsanlar dinlerinden
dolayı dışlanmazlar. İzmirli ibadet yapa-
na “Allah kabul etsin” derken, rakı
içene “yarasın” der. İşte bizim bu bakış
açısını tüm Türkiye’ye yaymamız lazım-
dır.

� CHP’li bir siyasetçisiniz, hukukçu
kimliğinizin yanında. Yılların verdiği
deneyim ile CHP teşkilatlarını ve genel
politikalarını Türkiye genelinde ve İzmir
özelinde yorumlar mısınız?

Yakın geçmişte, Gezi Olayları ve
17-25 Aralık yolsuzluk iddiaları gibi her
biri tek başına bir iktidarı değiştirmeye
yetecek olaylar yaşadık. Ancak buna
rağmen CHP yerel seçimlerde İzmir
gibi bir yerde 8 ilçeyi kaybetti. Genel
seçimlerde ise önceki genel seçime göre
bir milletvekili kaybettik. Bir kere bu
sonuçları başarı olarak kabul etmek
mümkün değil. Kimse gücenmesin ama
işin aritmetiği aday gösterilen bazı isim-
lerin yanlış olduğunu açıkça gösteriyor.

� Tekrar seçim yapılacak. Sizin
öngörünüz ne yönde?

Oranını bilemem ama terör olayları
HDP’ye oy kaybettirecektir. Sayın
Bahçeli'nin izahı zor tutum ve hamleleri
sonucu MHP’de de bir miktar oy kaybı
görülebilir. Fakat dramatik değişimler
olmaz ve üç aşağı beş yukarı mevcut
tablo ile tekrar karşılaşılır. Koalisyon
görüşmeleri tekrar başlar.

� En başından Kürt açılımını nasıl
yorumluyorsunuz? T.C.’lerin kaldırılması,
resmi dil tartışmaları dahil…

Maalesef temel sorun, en başından
başladı sürecin. Hükümet, PKK ile
örgütün elinde silah varken müzakereye
oturdu. PKK bir kez daha söylemeliyiz,

bir terör örgütüdür. Silahlarını
tamamen bırakmadan masaya otu-
rulmamalıdır. Fakat oturulmuştur.
Kapalı kapılar arkasında pazarlık-
lar yapılmıştır. Halbuki bu işin
çözüm yeri parlamentodur.
TBMM’de çözülmelidir. Şu an
geldiğimiz yer, kapalı pazarlık-
ların çökmesi sebebiyle olmuş-

tur.
Tekrar operasyonlara başlan-

mıştır. Türkiye'nin rahat bir nefes
alabilmesi için vatanın her bir

karış toprağında
devletin, devle-
tin her bir biri-
minde de
hukukunun ve
adaletin ege-

men olması
şarttır. Bu sağlanma-

dıkça o bölgelerindeki
halkımızın özgür iradesin-

den bahsetmek mümkün
değildir.

Bu röportajın tamamını
“www.kanalben.com”da oku-
yabilirsiniz...

Durum karışık.
CCuummhhuurrbbaaşşkkaannıı
sseeççiimmiinn  ttaarriihhiinnii

iişşaarreett  eettttii::  11  KKaassıımm..
Partiler ne yapar,

ne eder, listelerini nasıl
hazırlar?

Bu daha karışık.
Beş benzemez fikirli

liderler, nasıl bir araya
gelecek de anlaşacak?

� � �

ÖÖnnüümmüüzzddeekkii  ggüünn--
lleerr……

SSeeççiimm  ttaakkvviimmii,,  ppaarr--
ttiilleerriinn  yyooll  hhaarriittaassıı,,  lliiddeerr--
lleerriinn  kkaaffaassıınnddaakkii  eennggiinn
ddüüşşüünncceelleerr  nneettlleeşşiirr..

Seçime alışkın, san-
dık sever memleketi-
mizde taşlar yerine otu-
rur.

PPeekkii,,  mmeebbuussllaarr  nnee
oollaaccaakk??

Ne bir şey anladı-
lar…

Ne TBMM’ye alışa-
bildiler…

Ne vekilliğin bere-
ketini gördüler.

Rozet taktıklarıyla
kaldılar.

Havasını bile ata-
madılar.

� � �

Seçim yapıldığında.
TTaarriihhee  ggeeççeecceekklleerr..
Türkiye

Cumhuriyet’in en kısa
süreli milletvekilleri ola-
rak toplam 22 saat 23
dakika mecliste oturu-
ma katılmış olacaklar.

Bir gün bile değil.
Hani…

Birini yolda çevirse-
niz…

““YYaappttıığğıınn  vveekkiilllliikk
kkaaddaarr  kkoonnuuşş””  ddeesseenniizz……

Verilecek cevap
yok.

� � �

Torunlarına ne
anlatacaklar?

““BBeenn  mmiilllleettvveekkiilliiyy--
kkeenn……”” diye söze başla-
yamazlar.

Yazılı, sözlü soru
önergeleri yok.

Yasa tasarısı teklifi
zaten yok.

Ankara’ya yeni
gidenler bakanlıkların
kapısından içeri gire-
mediler.

Müsteşar, genel
müdürleri tanımadılar.

Bindiler uçağa gitti-
ler Ankara’ya…

Bindiler uçağa dön-
düler şehirlerine.

� � �

Tek kazançları;
peşin aldıkları 3 aylık
maaş.

Bir de TBMM albü-
müne girmek.

� � �

7 Haziran’da seçi-
len 550 vekilden 369’u
yeni isimdi.

Büyük umutlarla
hazırlandılar…

Gece gündüz koştu-
rup…

Cepten harcama
yaptılar…

Seçildiler, ne oldu-

ğunu anlamadan kara
düşüncelere girdiler.

� � �

Liderleri, ““AAyyııppttıırr,,
ggüünnaahhttıırr……  BBuu  ttooyyllaarrıı
lliisstteeyyee  yyaazzaallıımm”” der mi?

Yoksa ““BBuu  kkaaddaarr
oonnuurr  oonnllaarraa  yyeetteerr”” diye
yeni pehlivanlara yol
açar mı?

MKYK kurmayları
kendilerini garantiye
alıp…

TBMM’nin bir gün-
lük vekillerini taca
çıkartırlar mı?

� � �

PPoolliittiikkaaddaa  hheerr  şşeeyy
yyaaşşaannıırr,,  yyaaşşaattııllıırr..

Fıtratında vardır.
BBiirr  ggüünnüü  ttaammaammllaa--

yyaammaayyaann  vveekkiilllliikk  ddee
ttaattllıı  bbiirr  aannııddıırr..

� � �

Bazen adama koyar
ama…

Elden ne gelir?
YYaappcceekk  bbiirr  şşeeyy  yyookk!!

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

VEKİLİM KOLTUKTA
BİR GÜN OTURAMADI!  

MİLLİ KÜTÜPHANE, BİNASINA SIĞMIYOR

29.08.2015

KONAK’A 
DEV PROJE
KONAK’A 
DEV PROJE
KONAK’A 
DEV PROJE
KONAK’A 
DEV PROJE
KONAK’A 
DEV PROJE
KONAK’A 
DEV PROJE
Siyasetçi kimliğinin yanında ve hatta öte-
sinde, bir İzmir aşığı olan, İzmir Milli
Kütüphane Başkanı Ulvi Puğ ile bu sıcak
gündemde, bir tarafta yerel idareler, diğer
tarafta hükümet ve iş dünyasını konuştuk.

ÖZGÜN KABACAOĞLU

ozgunkabacaoglu@gmail.com

gündem

Ulvi
Puğ

Özgün
Kabacaoğlu



7Haziran seçimlerinin ardından sandık-
tan çıkan oylar neticesinde ortaya
çıkan ve halkın iradesini yansıtan

“koalisyon” kararı ne yazık ki hayata geçi-
rilemedi ve sonuç olarak Türkiye tekrar
bir seçime yönlendi. Peki ya içinde bulun-
duğumuz ana kadar gelinen süreçte neler
yaşandı? Meclis eğer çalışsaydı, şu anda
neyi konuşuyor olacaktık? Kilit parti
konumunda bulunan MHP, takındığı sert
tutum nedeniyle vatandaşta bir hayal
kırıklığı yarattı mı? Tüm bu soruları CHP
İzmir Milletvekilleri Aytun Çıray ve Musa
Çam’a sorduk ve ilginç yanıtlar aldık…

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray,
yeni bir iktidar belirlemek için ortaya yep-
yeni bir zemin çıktığını dile getirerek,
“Burada öncelikle denenmesi gereken şey
AK Parti’ye karşı muhalefet etmiş olan
yüzde 60’lık bloğun koalisyon kurmaya
çalışmasıydı. Fakat MHP’nin seçim gece-
sinden itibaren takındığı keskin tavır,
yüzde 60’lık bloğun böyle bir koalisyon
kurma ihtimalini ortadan kaldırdı. Bu,
kalıcı bir koalisyon olmasa dahi
Türkiye’de yeniden yapılacak seçimlerin
güvenliğini sağlamak için, iddia edilen yol-
suzluk ve hırsızlıkların parlamento yoluyla
soruşturulmasını sağlamak için büyük bir
fırsattı. Yüce Divan’dan kaçan bakanlar,
tekrar Yüce Divan’a gönderilmeliydi.
İddialar mahkemeye yansıtılmalı, serbest
hakimlerce yargılamaların yapılması sağ-
lanmalıydı ve seçim barajları kaldırıldık-
tan sonra demokratik bir ortamda Türkiye
5-6 ay içinde seçime götürülmeliydi.

Demokratik istikrarı gören ekonomi de
bugün yaşadığımız derin krizlere girmezdi.
Yani hiç olmazsa yüzde 60’lık blok bunu
gerçekleştirmeliydi. Muhalefet iş birliği
becerisini gösteremeyerek meclis başkan-
lığı seçimini de kaybetti. Bu ne yazık ki
Türkiye’nin başında bulunan devletleşmiş
kötülüğü tekrar ele geçirdi” dedi.

“Bahçeli, önümüzdeki
seçimi de bağladı”

MHP’nin sert tavrını da eleştiren
Çıray, “Benim İzmir seçmeninden ve
sokaktan aldığım izlenime göre MHP’nin
bu sert, keskin tavrı derin bir hayal kırıklı-
ğı yarattı. Doğrusu buna sevinmiyorum.
Çünkü Türkiye’ye lazım partilerin bu aşa-
mada kendi iç sorunlarını dışa vurmala-

rında sevinilecek bir taraf yok. Bahçeli’nin
sergilediği bu tutum daha da vahim bir
sonuçla ortaya koyacak kendisini. Sayın
Bahçeli HDP ile hiçbir şekilde bir araya
gelmeyeceğini söyleyerek sadece bugünü
bağlamadı, önümüzdeki seçimin sonucunu
da bağladı. Siyasette kapılar her zaman
aralık tutulmalıdır. Siyaset, mutlak düş-
manlık ya da mutlak dostluklar üzerine
kurulamaz, aynı dış politikada olduğu gibi.
Siyaset, çare bulma, uzlaşma sanatıdır.
HDP ile dünya görüşüm hiçbir şekilde
bağdaşmaz, tamamen zıt bir dünya görü-
şüne sahibim ama bugün acaba bu zıtlıkla-
rımızı ön plana çıkarma lüksüne sahip
miyiz? Yoksa şehitleri önlemek, kan
dökülmesini önlemek için hamasi nutuk-
lar atmak yerine bir işbirliği yapmaya mı
ihtiyaç vardır Türkiye’de? Bence uzlaşma-

ya ihtiyaç var. Dolayısıyla yüzde
60’lık blok meselesi önemli bir
meseleydi” diye konuştu.

CHP’nin yeniden seçime hazır
olduğunu da dile getiren Çıray,
“Sayın Genel Başkanımız talimat
verdi, reklam çalışmalarımız ve
yeniden program çalışmalarımıza
ilavemiz hazırlanmak üzere. Ben
yapılacak seçimin birinci partisinin
CHP olduğunu şimdiden ilan edebili-
rim. AK Parti erken seçim ile bir Rus
ruleti oynuyor. Üstelik oynadığı
Rus ruletinin içinde 5 kovan
dolu, 1 kovan boş. Onun
için başarı şansı yok
Tayyip Bey’in”
dedi.
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 7 Haziran sonrası takındığı
sert tavrı, MHP’ye önümüzdeki seçimlerde oy kaybettirecek gibi görünüyor. Zira
İzmirli siyasilere ve vatandaşa göre seçmen, Bahçeli’nin koalisyon sürecindeki ve
meclis başkanlığı seçimindeki tavrının faturasını ilk seçimde MHP’nin önüne koyacak.

Meclis başkanlığı seçiminde aday gösterilen Deniz Baykal’ın yanlış bir tercih olduğunun altını
çizen CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, “Doğru bir aday seçebilirdik” diye konuştu.

İZMİRLİ SİYASİLERİNVEVATANDAŞINORTAKGÖRÜŞÜ:

“SEÇMEN, MHP’Yİ
CEZALANDIRACAK”

AHMET YENER - EMEKLİ: MHP’nin tav-
rını çok yanlış buluyorum. CHP ile koalisyon kur-
saydı çok iyi olurdu. Ben bir MHP’li olarak, parti-
min yapmış olduğu şeyleri tasvip etmiyorum.
MHP, meclisin çalışmasını da engelledi. Partimin
bu tavrı bende ciddi hayal kırıklığı yarattı. Neden
meclisi tıkadığını neden desteklemediğini geniş
bir şekilde bize açıklaması gerekiyor.

TOLGA TURGUT – MAKİNE MÜHEN-
DİSİ: MHP, meclis başkanlığı seçiminde
CHP’nin adayını desteklemediği için meclis çalı-
şamaz duruma geldi. MHP, yüzde 100 meclisin
çalışmasını engelledi diyebiliriz. Zaten her şey
orada başladı. Bence Devlet Bahçeli kendini
anlatamadığı noktada bırakırsa siyaseti, MHP
yine anlatır kendini. Çünkü burada bence kendi-
ni anlatamayan MHP değil Devlet Bahçeli.

ERSİN DİNAMİT – YANGIN DANIŞ-
MANI: MHP kendine göre haklı ama eğer
çözümün bir parçası değilsen sonunun bir par-
çasısın demektir. Ona kapalıyım, buna kapalı-
yım, onu desteklemem. Seçmenini küstürdü.
Ortaçağ’dan kalan bir milliyetçilik anlayışıyla
muhalefet yapılmaz. Çok kısır bir siyaset yapı-
yor. Bu saatten sonra MHP seçmeni düşünsün.

ERCAN GÜNDÜ – BEKÇİ: MHP’nin zaten
tavrı belliydi. Önceden tamam çok sert bir dil
kullanıyordu ama sonradan çark etti her zaman-
ki gibi. Nasıl Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı
yaptı, şimdi de aynı şeyi yapıyor. Gerçekten mil-
liyetçi bir partinin, milletin görüşlerine saygı duy-
ması lazım. Millet koalisyon istedi. MHP’nin de
koalisyona destek vermesi gerekiyordu. Sen ger-
çekten milliyetçi biriysen gidersin olursun ama
gerekli tavrını da koyarsın. MHP’nin artık vatan-
daşa kendini anlatması zor.

YÜKSEL ERKEM - EMEKLİ: AK Parti
sıkışınca MHP hemen gidip yardımcı oluyor.
Sıkışınca bir telefon aç ben sana yardımcı olu-
rum diyor, sonra da kalkıp milliyetçilikten bahse-
diyor. Hem milliyetçiyiz diyorlar hem de terör
olaylarını çözmek için önerge vermiyorlar. Ne
yaptıklarını onlar da bilmiyor. Hem AK Parti’yi
destekliyorlar hem de “AK Parti ile koalisyon
yapmayız” diyorlar. O zaman niye Baykal’ı des-
teklemediler meclis başkanlığı seçiminde?
MHP’nin bu tavrı bende hayal kırıklığı yarattı.
MHP bu saatten sonra kendini anlatamaz, taban
bile kızmaya başladı. Bahçeli Alzheimer gibi
olmuş, bugün söylediği şeyi yarın unutuyor.

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

Meclis başkanlığı seçiminde
CHP’nin eksikliğinin olduğunu
belirten CHP İzmir Milletvekili

Musa Çam ise, “Biz MHP ve HDP ile
görüşerek, üç partinin de oy vereceği
bir aday çıkarabilirdik. Sayın Deniz
Baykal’ın Recep Tayyip Erdoğan ile
görüşmesini çok doğru bulmuyorum. O
görüşmeden sonra MHP kilitlendi.
Sayın Deniz Baykal’ın aday gösterilmiş
olması, sanki Saray’ın adayıymış gibi
algılandı. Dolayısıyla bizim de orada bir
eksikliğimizin olduğunu düşünüyorum.
Biz 3’lünün oy verebileceği bir aday
çıkarabilirdik. Bizim yanlışımız,
Erdoğan’ın adayının meclis başkanı
seçilmesine ve Meclis’in çalıştırılmama-
sına neden oldu. MHP de “HDP’nin oy
verdiği adaya biz oy vermeyiz” dedi.
Bunu da siyaseten doğru bulmuyorum.
Sonuçta MHP’nin içerisinden de bir
aday olabilirdi. Buradaki esas amaç
AKP’nin karşısında bir meclis başkanı
seçtirtmekti. Bir moral üstünlüğü sağla-

yacaktık. Bu
heba edildi.
Doğru bir aday
seçebilirdik.
Ben orada da
söyledim,
Deniz Bey’in
adaylığı yanlış-
tı. Biz bunu
aramızda tartış-
madık bile.
CHP MYK
toplandı,
“Deniz Baykal’ı
meclis başkanlı-
ğına aday gös-
termeye karar
verdik” dendi.
Ben buna karşı
çıktım. Biz
kendi içimizde
tartışıp konuş-
malıydık. Belki

MHP ve HDP ile görüşmeler yapabilir-
dik. Ya da MHP’nin içinden bizim de
oy verebileceğimiz bir aday seçilebilirdi.
Örneğin ben Meral Akşener’e gidip
çok rahatlıkla oy verebilirdim. Veya
Oktay Vural’a ya da Ahmet Kenan
Tanrıkulu’na örneğin. Bence Deniz
Bey’in Köşk’e çıkması bütün planları
bozdu. Çıkması bana göre yanlıştı”
dedi.

“DENİZ BAYKAL YANLIŞ TERCİHTİ”

“Hem İzmir’deki hem de Türkiye’deki seçmenin,
hem meclis başkanlığı seçimindeki tavrı hem de
koalisyon görüşmelerindeki tavrından dolayı MHP’yi
cezalandıracağını düşünüyorum” diyen Çam, “Şöyle
de bir tehlike var. Seçmen MHP’yi cezalandıracak da
oyunu kime verecek? O noktada endişeliyim.
İzmir’de bize oy verebilir. Ama Anadolu’da eğer
AKP’ye oy verirse işte o zaman AKP’nin oyları artar
ve bu gerçekten çok tehlikeli olur. O nedenle ben
MHP seçmenini bu konuda sağduyuya davet ediyo-
rum. Oyunu AKP’ye değil, ya yine kendi partisine ya
da CHP’ye vermesi gerektiğini düşünüyorum. MHP,
kuşkusuz yine kendini anlatmaya çalışacaktır ama
ben seçmenin bunu çok ikna edici bulacağını zan-
netmiyorum. Geçtiğimiz günlerde bazı toplantılar
yaptılar, kendi yöneticilerini ikna etmek için. Ama
seçmen için biraz daha farklı olacağını zannediyo-
rum. Seçmen bu seçimde CHP, MHP ve HDP’nin oldu-
ğu bir bloğun olması gerektiğini, AKP’nin 13 yıllık
iktidarının sonlanması gerektiğini ve bazı şeylerin
hesabının sorulması gerektiğini; muhalefet partileri-
nin vaatlerindeki söylemlerin hayata geçirilebileceği
bir fırsatın kapı önüne geldiğini ancak bunun MHP
tarafından tekmelendiğini düşünüyor. Bence de
MHP, tüm bu fırsatları kötü bir vuruş yaparak taca
attı” dedi.

“Hem İzmir’deki hem de Türkiye’deki seçmenin,
hem meclis başkanlığı seçimindeki tavrı hem de
koalisyon görüşmelerindeki tavrından dolayı MHP’yi
cezalandıracağını düşünüyorum” diyen Çam, “Şöyle
de bir tehlike var. Seçmen MHP’yi cezalandıracak da
oyunu kime verecek? O noktada endişeliyim.
İzmir’de bize oy verebilir. Ama Anadolu’da eğer
AKP’ye oy verirse işte o zaman AKP’nin oyları artar
ve bu gerçekten çok tehlikeli olur. O nedenle ben
MHP seçmenini bu konuda sağduyuya davet ediyo-
rum. Oyunu AKP’ye değil, ya yine kendi partisine ya
da CHP’ye vermesi gerektiğini düşünüyorum. MHP,
kuşkusuz yine kendini anlatmaya çalışacaktır ama
ben seçmenin bunu çok ikna edici bulacağını zan-
netmiyorum. Geçtiğimiz günlerde bazı toplantılar
yaptılar, kendi yöneticilerini ikna etmek için. Ama
seçmen için biraz daha farklı olacağını zannediyo-
rum. Seçmen bu seçimde CHP, MHP ve HDP’nin oldu-
ğu bir bloğun olması gerektiğini, AKP’nin 13 yıllık
iktidarının sonlanması gerektiğini ve bazı şeylerin
hesabının sorulması gerektiğini; muhalefet partileri-
nin vaatlerindeki söylemlerin hayata geçirilebileceği
bir fırsatın kapı önüne geldiğini ancak bunun MHP
tarafından tekmelendiğini düşünüyor. Bence de
MHP, tüm bu fırsatları kötü bir vuruş yaparak taca
attı” dedi.

“Hem İzmir’deki hem de Türkiye’deki seçmenin,
hem meclis başkanlığı seçimindeki tavrı hem de
koalisyon görüşmelerindeki tavrından dolayı MHP’yi
cezalandıracağını düşünüyorum” diyen Çam, “Şöyle
de bir tehlike var. Seçmen MHP’yi cezalandıracak da
oyunu kime verecek? O noktada endişeliyim.
İzmir’de bize oy verebilir. Ama Anadolu’da eğer
AKP’ye oy verirse işte o zaman AKP’nin oyları artar
ve bu gerçekten çok tehlikeli olur. O nedenle ben
MHP seçmenini bu konuda sağduyuya davet ediyo-
rum. Oyunu AKP’ye değil, ya yine kendi partisine ya
da CHP’ye vermesi gerektiğini düşünüyorum. MHP,
kuşkusuz yine kendini anlatmaya çalışacaktır ama
ben seçmenin bunu çok ikna edici bulacağını zan-
netmiyorum. Geçtiğimiz günlerde bazı toplantılar
yaptılar, kendi yöneticilerini ikna etmek için. Ama
seçmen için biraz daha farklı olacağını zannediyo-
rum. Seçmen bu seçimde CHP, MHP ve HDP’nin oldu-
ğu bir bloğun olması gerektiğini, AKP’nin 13 yıllık
iktidarının sonlanması gerektiğini ve bazı şeylerin
hesabının sorulması gerektiğini; muhalefet partileri-
nin vaatlerindeki söylemlerin hayata geçirilebileceği
bir fırsatın kapı önüne geldiğini ancak bunun MHP
tarafından tekmelendiğini düşünüyor. Bence de
MHP, tüm bu fırsatları kötü bir vuruş yaparak taca
attı” dedi.

“Hem İzmir’deki hem de Türkiye’deki seçmenin,
hem meclis başkanlığı seçimindeki tavrı hem de
koalisyon görüşmelerindeki tavrından dolayı MHP’yi
cezalandıracağını düşünüyorum” diyen Çam, “Şöyle
de bir tehlike var. Seçmen MHP’yi cezalandıracak da
oyunu kime verecek? O noktada endişeliyim.
İzmir’de bize oy verebilir. Ama Anadolu’da eğer
AKP’ye oy verirse işte o zaman AKP’nin oyları artar
ve bu gerçekten çok tehlikeli olur. O nedenle ben
MHP seçmenini bu konuda sağduyuya davet ediyo-
rum. Oyunu AKP’ye değil, ya yine kendi partisine ya
da CHP’ye vermesi gerektiğini düşünüyorum. MHP,
kuşkusuz yine kendini anlatmaya çalışacaktır ama
ben seçmenin bunu çok ikna edici bulacağını zan-
netmiyorum. Geçtiğimiz günlerde bazı toplantılar
yaptılar, kendi yöneticilerini ikna etmek için. Ama
seçmen için biraz daha farklı olacağını zannediyo-
rum. Seçmen bu seçimde CHP, MHP ve HDP’nin oldu-
ğu bir bloğun olması gerektiğini, AKP’nin 13 yıllık
iktidarının sonlanması gerektiğini ve bazı şeylerin
hesabının sorulması gerektiğini; muhalefet partileri-
nin vaatlerindeki söylemlerin hayata geçirilebileceği
bir fırsatın kapı önüne geldiğini ancak bunun MHP
tarafından tekmelendiğini düşünüyor. Bence de
MHP, tüm bu fırsatları kötü bir vuruş yaparak taca
attı” dedi.

“Hem İzmir’deki hem de Türkiye’deki seçmenin,
hem meclis başkanlığı seçimindeki tavrı hem de
koalisyon görüşmelerindeki tavrından dolayı MHP’yi
cezalandıracağını düşünüyorum” diyen Çam, “Şöyle
de bir tehlike var. Seçmen MHP’yi cezalandıracak da
oyunu kime verecek? O noktada endişeliyim.
İzmir’de bize oy verebilir. Ama Anadolu’da eğer
AKP’ye oy verirse işte o zaman AKP’nin oyları artar
ve bu gerçekten çok tehlikeli olur. O nedenle ben
MHP seçmenini bu konuda sağduyuya davet ediyo-
rum. Oyunu AKP’ye değil, ya yine kendi partisine ya
da CHP’ye vermesi gerektiğini düşünüyorum. MHP,
kuşkusuz yine kendini anlatmaya çalışacaktır ama
ben seçmenin bunu çok ikna edici bulacağını zan-
netmiyorum. Geçtiğimiz günlerde bazı toplantılar
yaptılar, kendi yöneticilerini ikna etmek için. Ama
seçmen için biraz daha farklı olacağını zannediyo-
rum. Seçmen bu seçimde CHP, MHP ve HDP’nin oldu-
ğu bir bloğun olması gerektiğini, AKP’nin 13 yıllık
iktidarının sonlanması gerektiğini ve bazı şeylerin
hesabının sorulması gerektiğini; muhalefet partileri-
nin vaatlerindeki söylemlerin hayata geçirilebileceği
bir fırsatın kapı önüne geldiğini ancak bunun MHP
tarafından tekmelendiğini düşünüyor. Bence de
MHP, tüm bu fırsatları kötü bir vuruş yaparak taca
attı” dedi.

“MHP’li seçmen oyunu
kime verecek?”
“MHP’li seçmen oyunu
kime verecek?”
“MHP’li seçmen oyunu
kime verecek?”
“MHP’li seçmen oyunu
kime verecek?”
“MHP’li seçmen oyunu
kime verecek?”

“BAHÇELİ’NİN TAVRI MECLİS’İ TIKADI”

Aytun
Çıray

Gamze
Kurt

Musa
Çam

“Hem İzmir’deki hem de Türkiye’deki seçmenin,
hem meclis başkanlığı seçimindeki tavrı hem de
koalisyon görüşmelerindeki tavrından dolayı MHP’yi
cezalandıracağını düşünüyorum” diyen Çam, “Şöyle
de bir tehlike var. Seçmen MHP’yi cezalandıracak da
oyunu kime verecek? O noktada endişeliyim.
İzmir’de bize oy verebilir. Ama Anadolu’da eğer
AKP’ye oy verirse işte o zaman AKP’nin oyları artar
ve bu gerçekten çok tehlikeli olur. O nedenle ben
MHP seçmenini bu konuda sağduyuya davet ediyo-
rum. Oyunu AKP’ye değil, ya yine kendi partisine ya
da CHP’ye vermesi gerektiğini düşünüyorum. MHP,
kuşkusuz yine kendini anlatmaya çalışacaktır ama
ben seçmenin bunu çok ikna edici bulacağını zan-
netmiyorum. Geçtiğimiz günlerde bazı toplantılar
yaptılar, kendi yöneticilerini ikna etmek için. Ama
seçmen için biraz daha farklı olacağını zannediyo-
rum. Seçmen bu seçimde CHP, MHP ve HDP’nin oldu-
ğu bir bloğun olması gerektiğini, AKP’nin 13 yıllık
iktidarının sonlanması gerektiğini ve bazı şeylerin
hesabının sorulması gerektiğini; muhalefet partileri-
nin vaatlerindeki söylemlerin hayata geçirilebileceği
bir fırsatın kapı önüne geldiğini ancak bunun MHP
tarafından tekmelendiğini düşünüyor. Bence de
MHP, tüm bu fırsatları kötü bir vuruş yaparak taca
attı” dedi.

“MHP’li seçmen oyunu
kime verecek?”

Deniz
Baykal
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Bu yazıyı memleketin her köşe-
sinden gelen, yüreğimizi dağla-
yan ölüm haberlerinin gölgesin-

de kaleme alıyorum. Ne yazık, ne
trajik… Sanki bir anda eskiye döne-
rek, kandan beslenen, ölümlerden
medet uman bir ülke olduk… Seçim
öncesi farklı bir ortamdayken, seçim
sonrası, bir anda karıştı ortalık… Bir
anda, kanın, ölümlerin, bir savaş
ortamının teslim aldığı bir ülke haline
geldik…

Bu süreci bir tesadüf olarak
yorumlamak, büyük bir saflık, hatta
aptallık olur…

Son üç ayda yaşadıklarımız tesa-
düf değil…

“Şehitler Ölmez.” diye atılan slo-
ganlar, artık hayata çoktan yabancı-
laştı…

Çünkü ‘şehitler’ ölüyor…
Gencecik insanlar, hayatlarına doya-
madan ölüyor…

Hepimiz onlara borçluyuz, onla-
rın gencecik hayatlarına, borçluyuz…

Umarız, tıkanan siyaset,
Kasım’da yeniden görücüye çıkacak
seçim sandığı, bu acı çemberi dağıtır.
Umarız savaş çığlıklarına karşı, daha
çok demokrasi kazanır…

� � �

Savaşın, hala çok kolaymış,
sanki bir çırpıda bitiverecekmiş gibi
algılanması, insana çok ürkütücü
geliyor. En haklı savaş bile ‘haksız’
sonuçlar doğuruyor çünkü…

İnsanlığın, doğal olan ölümü, bir
de savaşla öldürülerek tamamlaması,
ne çok kötü…

Mesela “Savaş Sanatı”, esraren-
giz bir Çinli savaşçı-filozof tarafından
yazılmıştı…

Hem de iki bin yıl öncesinde….
Hala dünyanın en etkin, en saygın
strateji kitabı olarak sayılıyor. Hala
dünyada çok sayıda insan, bu kitabı
okuyor….

Kitabın en temel ilkesi ise şu:
“Savaşmadan kazanmak en iyisi-

dir…”

� � �

Bakıyorum uzaklardan, uzakla-

ra..
İnsanların, birbirini

sevmeye ne çok ihtiyacı
var…

Hesapsız, koşulsuz,
sorgulamadan, birbirini
anlayarak sevmeye…

Hele şefkate, ne çok ihtiyacı var
insanların…

Sevgiyi kaybetmek, giderek ıssız-
laşan şu sevgisizlik hali, sevmeyi
sadece ihtiyaçlar üzerinden kurgula-
mak; insanlığın bazen çok üzücü
olan bu hüzünlü yalnızlığı, ne çok
çığlıklı…

Belki de insanın sevgiyi kaybet-
me korkusu, bu nedenle büyük olu-
yor…

� � �

Her insanın belleğinin, kendisine
ait bir iradesi var…

Bazen bu bellek şaşırtır insanı…
Birdenbire bir caddeden karşıya
geçerken ya da ıssız bir sokakta
yürürken, çocukluğunuzdan bir
parça görebilirsiniz mesela… Bir ses,
bir koku, bir rüzgar, hatırlatabilir size
bunu… Belleğiniz oyun oynar sizin-
le…

Belki de çocukluktan çıkar, ilk
gençliğinize gidersiniz… Geçmiş ile
gelecek arasında, bir sarkaç gibi sal-
lanırsınız, belleğinizin size oynadığı
bu tatlı oyunda…

Bir hatırlama anıtı önünde durur,
onu selamlarsınız.

Ahmet Muhip Dranas’ın Olvido
şiirinin bir paragrafındaki gibi:

� � �

“Söylenmemiş aşkın güzelliğiyle-
dir

Kağıtlarda yarım bırakılmış şiir;
İnsan, yağmur kokan bir sabaha

karşı
Hatırlar bir gün bir camı açtığını,
Duran bir bulutu, bir kuş uçtuğu-

nu,
Çöküp peynir ekmek yediği bir

taşı…
Bütün bunlar aşkın güzelliğiyle-

dir.”

� � �

Psikologlar, belleğimizin kişisel
deneyimlerimizi depoladığımız bölü-
münü artık “otobiyografik bellek”
adıyla tanımlıyorlarmış…
Otobiyografik bellek, herhalde insa-
na ait bir sinema filmi gibi…

Hem bir hatırlatma, hem bir
unutma tablosu…

Hangisinin, nasıl, ne zaman ola-
cağına, sanki bir irade karar veriyor
gibi…

Düşündüğümüzü çekerken, çekti-
ğimizi düşünüyoruz…

Otobiyografik belleğimiz, bazen
işine geleni kayıt altına alıyor; unut-
mak istediğinin üstünü çiziyor bazen.
Bizlere acı veren ne varsa, tümünün
üstü geçici olarak karalansa da; ani-
den ortaya çıkıveriyor galiba… Yine
de hep unutmak ister insan… Tüm
olumsuzlukları…

Belki de ‘Olvido’nun, insanı
derinlere götüren o farklı ‘unutuş’
çağrısındaki gibi:

� � �

“Ey unutuş! Kapat artık pencere-
ni,

Çoktan derinliğine çekmiş deniz
beni;

Çıkmaz artık sular altından o
dünya.

Bir duman yükselir gibidir keder-
den

Macerası çoktan bitmiş o şeyler-
den.

Amansız gecenle yayıl dört yanı-
ma

Ey unutuş! Kurtar bu gamlardan
beni.”

� � �

Yine de hepimiz, bizlere iyi gelen
güzel sözcüklerin ışığında, umutla
bakmalıyız yaşadığımız her ana….
“Ah neydi o günler!” seslenişlerinin
buruk nostaljisi şemsiyesinden uzak-
laşıp, ‘bugünü hissetmeliyiz’ ilikleri-
mize kadar içimizde…

Bazen bir yağmurun altında…
Bazen bir yaz gününde…

Bazen ‘güz’ün yaza borçlu kalmış
hafif serinliğinde…

Hissetmeliyiz, iyi sözcüklerin
merhabasıyla, sevgiyle uzaklara
demir attığımız zamanlarda…

Hissetmeliyiz, şefkati, bize iyi
gelen sözcüklerin, yağmur damlaları
gibi üzerimize çiselemesiyle; insanın
insana sevgisini hissetmeliyiz, kalbi-
mizin en güzel yerinde…

Savaşlardan çok uzakta…
Şehitlerden çok çok uzakta…
Aydınlık, güzel, barışla donanmış

bir ülkede…
Silahsız sabahlara doğarak hep

birlikte…

SÖZÜN ÖZÜ

ÜNAL ERSÖZLÜ

Tesadüf değil

Bayraklı Belediye Meclisi önemli bir kararın altına imza attı. Mecliste plan ve proje müdürlüğünce hazırlanan
Tepekule ile Çay Mahallesi sakinlerini ilgilendiren 1/1000 ölçekli imar plan revizyonu oybirliği ile kabul edildi.

BAYRAKLI BELEDİYE
MECLİSİ’NDEN TARİHİ KARAR

İzmir’de gecekondulaşma-
nın yoğun olarak yaşan-
dığı Bayraklı’da vatan-

daşlarla müteahhitleri kent-
sel dönüşümde ortak bir
zeminde uzlaştırma adına
imar planlarında revizyon
çalışmasının ilk adımı atıldı.
Belediye meclisinde
Tepekule ve Çay
Mahalleri’ndeki 48 hektar-
lık alanı kapsayan 1/1000
ölçekli imar plan revizyonu
CHP ve AK Partili belediye
meclis üyelerinin oyları ile
kabul edildi.

BAŞKAN
TEŞEKKÜR ETTİ

İki mahallede küçük
parselleri birleştirerek imar
planlarında değişiklik yap-
tıklarını belirten Bayraklı
Belediye Başkanı Hasan
Karabağ, “Belediyelerin
yapmaya çalıştığı kentsel
dönüşüm uzlaşmasında
sıkıntı yaşanıyor. Vatandaş,
‘Oğlum, kızım var bunlara

birer daire verin. İmar plan-
larını biraz daha iyileştirin.
Ben de müteahhitle anlaşa-
yım’ diyor. Biz de bu kap-
samda bir çalışma yürüttük.
Küçük parseller birleştirili-
yor ve inşaat hakları yukarı-
ya doğru veriliyor. Caddeler
15 metre seviyesinden dar
olmamak şartıyla yeniden
dizayn ediliyor. Mecliste
aldığımız bu karar tarihe
geçecek. Dilerim bunu
Bayraklı’nın tümüne yaya-
rız. Büyükşehirle yapılan
görüşmelerin olumlu geçti-
ğini arkadaşlarım bana ilet-
ti. Oradan da inşallah geçe-
cek. Ondan sonra
Bayraklı’nın önünü açmış
olacağız. Bu işler size nasip
oldu. İki parti grubuna da
teşekkür ediyorum. İmar
planlarının kabul edilmesi-
nin ardından vatandaşlarla
müteahhitlerin anlaştığı
süreci birlikte izleyeceğiz.
Meclisimiz, Bayraklımız ve
İzmir için hayırlı olsun”
dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı
Bülent Delican Ben HABER
için dikkat çekici açıklamalar-

da bulundu. Türkiye'nin gündemini
değerlendirirken, HDP'ye ve
Selahattin Demirtaş'a yüklenen
Delican, İzmir'de de Kocaoğlu'nu
eleştirmeyi ihmal etmedi.
Delican'ın en çarpıcı söylemiyle
milletvekili aday listelerine ilişkin-
di. İşte o röportajımız;

� 7 Haziran'daki İzmir vekil
aday listesi değişmeli mi?

Tabii biz inşallah daha fazla
milletvekili çıkaracağımız için liste-
ye takviyelerde bulunmamız gereki-
yor. Daha da güçlendirmemiz gere-
kiyor. Halkımıza kendimize samimi
şekilde anlattığımızda güçlü şekilde
geleceğiz. Ben seçilmiş vekilleri-
mizden son derece memnunum
ama seçilebilecek olanlarla ilgili de
bir takviye yapılması gerekiyor.

� İzmir'de AK Partili belediyeler
ile Büyükşehir arasındaki ilişki ne
durumda?

Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Bey her seçim döneminde mil-
letvekili olacakmış gibi çalışıyor ve
yeniden bu çalışmaya başladı.
Partisinin bu konuda kendisini teb-
rik etmesi lazım. Kocaoğlu belediye
başkanlığı mı yapacak, yoksa mil-
letvekili adayı mı olacak? Geçen
seçim sahada vekil adaylarını değil,
hep kendisini gördük. Bakın çıkıp
keçi dağıttı, ova yollarını makyajla-
dı, fidan dağıttı, Mordoğan'da balık
bıraktı, arılar dağıttı. Nedense
seçim döneminde bir celalleniyor
ve bol keseden dağıtmaya başlıyor.

� PKK ve terör sorununa AK
Parti'nin yol açtığına dair ithamlar
var. Neden böyle eleştiriler alıyorsu-
nuz?

Öyle bir proje var ki, HDP
masummuş, barışı istiyormuş da
AK Parti terörü ateşliyormuş gibi
gösteriliyor. Biz kan dökülmesin
istedik ama bakın Suruç patlaması
öncesinde KCK, eylemsizlik kararı-
nı kaldırdığını açıkladı. Barajlara

ve araçlara saldırdılar. Suruç sonra-
sındaysa polis ve askere saldırdılar.
Belediye araçlarıyla hendekler
kazıp özerklik ilan ettiler. Bunu
AK Parti mi yaptı? Bunları AK
Parti'ye mal etmek insanların zihin-
leriyle alay etmek gibi bir şey. Eş
başkanları “Sırtımızı Suriye'deki
örgüte dayadık” dedi. Demek ki
sizin niyetiniz bozuk. Birinin eline
sazı verdiler, arkada ağabeyi elinde
silahla dağlarda geziyor. Ağabeyini
inandıramamış adam, Türk milleti-
ni inandırabilir mi?

� Hüseyin Kocabıyık'ın, “HDP'ye
oy veren şerefsizler” söylemini nasıl
değerlendirdiniz?

Olay HDP'ye oy veren insanla-
rın şerefi değil ve yanlış anlaşılma
var. Bakın Nişantaşı ve çevresinde
normalde HDP'ye oy vermeyecek
ama sırf AK Parti zarar görsün diye
bu partiye oy vermiş insanlar var.
Sayın vekil de bunu kastetti. HDP
ile organik bağı olmayan kesime
söylenmiş bir sözdür o.

Bayraklı Belediyesi sanata ve sanatçı-
ya destek vermeye devam ediyor.
Bünyesinde bir konservatuvar kurmaya
hazırlanan Bayraklı Belediyesi, bir ilkin
altına imza atarak ilçede Türk Tiyatro
Müzesi kuracak. Başkan Hasan Karabağ,
İzmir’in tiyatro yaşantısına canlılık
kazandıran Sahne Tozu Tiyatrosu’nun

duayenlerinden Göksel Kortay ile oluştu-
rulacak müze konusunda görüş alışveri-
şinde bulundu. Muhsin Ertuğrul, Vasfi
Ziya Zobu, Nisa Serezli, Bedia
Muvahhit, Erol Günaydın, İzzet Günay,
Haldun Dormen, Göksel Kortay, Nevra-
Metin Serezli, Münir Özkul, Zeki Alas-
ya’ya ait eşyalar müzede sergilenecek.

Kişi başına 4.08
metrekare yeşil alan

Bayraklı Belediyesi yeşile
sahip çıkıyor. Park ve Bahçeler
Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalış-
malarla parkların, çocuk oyun
alanlarının sayısını artırırken bir
yandan da ağaçlandırma yapıyor.
Bayraklı Belediyesi, ilçedeki park
sayısını kısa sürede 246’ya çıkar-
dı. İlçedeki toplam yeşil alan mik-
tarı 1 milyon 266 bin 361 metre-
kare oldu. Kişi başına düşen yeşil
alan ise 4.08 metrekareye yüksel-
di. Bayraklı Belediye Başkanı
Hasan Karabağ, yeşile her zaman

önem verdiklerini belirterek,
“Göreve geldiğimizden bu yana
park ve yeşil alan sayımızı artır-
mak için yoğun bir çalışma yürüt-
tük. Bunda da başarılı olduk.
Çocuklarımıza daha yeşil bir
Bayraklı bırakmak için çalışıyoruz.
İlçemizin yapısından kaynaklanan
bazı sıkıntılar var. Bunları da
zamanla aşacağız. Son olarak ilçe-
mize Teras Park projesini kazan-
dırdık. Vatandaşlarımız yeşil ile iç
içe, körfez manzaralı yerimizden
faydalanacak” dedi.

İlk Tiyatro Müzesi Bayraklı’da kuruluyor
Bayraklı’ya 50 bin

metrekare parke taş
Bayraklı Belediyesi Fen İşleri

Müdürlüğü alt yapı çalışmalarına
devam ediyor. Yaz ayı ile birlikte
bozulan cadde ve sokaklarda çalış-
ma yürüten belediye ekipleri
şimdi de 6 mahallede 50 bin
metrekare beton parke
ve bordürün döşeme-
ye başladı. 7 futbol
sahası büyüklüğün-
de alanda yapılacak
çalışma kısa sürede
tamamlanacak.
Çalışmalar
Mansuroğlu

Mahallesi 261 sokak, 283/12 sokak,
283/1 sokak, 1593/1 sokak - Adalet
Mahallesi 2084/8 sokak, Onur
Mahallesi 7370 sokak, Soğukkuyu
Mahallesi 1844/12 sokak,

Manavkuyu Mahallesi Şehit
Pilot Üsteğmen Türker

Aydın Sokağı, 275/7
sokak, 275/4 sokak,
Osmangazi Mahal-
lesi 617/10 sokakta
başladı. Yapılacak
işler için 1 milyo-
nun üzerinde bir

yatırım yapılacak.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Aday listesine
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican yerel siyasetten, Türkiye gündemine ilişkin açıklamalar-
da bulundu. Delican, 1 Kasım'da gerçekleştirilecek seçim öncesinde “listeye takviye şart” dedi.

Bülent
Delican
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Kültürün yansıması ve toplu-
mun aynası olan sokak
müzisyenleri ummadığımız

anlarda karşımıza çıkar ve haya-
tımıza neşe katarlar. Telaşlı
kalabalıkların içinde dinamik ve
enerjik melodilerle pozitif ener-
ji saçarlar. Ancak toplumun bir
kesimi tarafından el üstünde

tutulurken bir kesimi de çok fazla
haz etmez onlardan. Tartışılmaz
olan sokak müzisyenlerinin tüm
dünyada karşımıza çıkması ve
aslında bir dünyalı kültürü olması-
dır. Son zamanlarda İzmir'in
Karşıyaka ilçesinde özgün müzikle-
riyle dikkatleri çeken ve beğeni
toplayan Kapalı Devre grubu üye-
leri İnan ve Erinç ile bir araya gel-
dik ve onlara aslında hepimizin
merak ettiği bir kaç soru sorduk.

� Türkiye’de sokak sanatçılarına
bakış açısı nasıl?

İNAN- Modern dilenci diyen
oluyor. Ama insanların ön yargısı-
nı yaptığın müzikle kırdığın zaman
her şey değişiyor.

ERİNÇ- Son yıllarda çeşitliliğin
arttığını, artık o eski klasik sokak
sanatçıları değil daha farklı ezgileri
duyabileceğimiz müzisyenlerin
olduğunu görüyorum. Daha fazla
insan cesaret edip sokağa çıkabil-
meli. Ekranların başından kalkma-
yı becerebilmeliyiz.

“Müzik, özgün bir sanat”
� Neden sahnede değil sokakta

olmayı tercih ettiniz?
İNAN- Biz içimizden geleni

yansıtıyoruz. Bence müzik, insanla-
rın kafasında çok değişik şeyler
uyandırabilen bir sanat dalı. Ve bu
yüzden özgünlüğünü korumuş
insanların daha büyük kitlelere
ulaşması ve ticari kaygılarından
çok müziğin ruhsal bir meditasyon
olduğunu göz önünde bulundur-
malı.

ERİNÇ- Günümüz müzik
endüstrisi bu sisteme adapte olmuş
bir şey ve bence gerçek sanatçı bir
şekilde sisteme alternatif yaratma-
yı başarabilen kişidir. Sanat birey

içindir. Kişinin içinde bir şey uya-
nır ve kendini iyi hisseder.

� Polis müdahalesiyle karşılaşı-
yor musunuz?

İNAN- Esnaf rahatsız olduğun-
da şikayette bulunuyor ve polis de
görevini yapıyor. Bizi kibarca
başka bir yerde devam etmemiz
için uyarıyorlar.

� Kanunlar nasıl bu konuda?
İNAN- Türkiye'deki zorluk

esnaftan polisten zabıtadan ziyade
kendini geliştirememiş, kabuğun-
dan çıkamamış insanlardan kay-
naklanıyor. Onların tacizine uğra-
mak ve onları idare etmek daha
büyük bir zorluk. Bir düzensizliğin
içinde aslında bir düzen var. Biz
müzisyenler bunu algılayıp ne
zaman, nerede, ne kadar çalacağı-
mızı analiz etmemiz gerekiyor. Bu
da biraz tecrübeyle oluyor. İlk baş-
ladığımız zaman kafamıza su attık-
ları günler de oldu ama şimdi otur-
du bazı şeyler.

� Türkiye'de sokak sanatçıları
bunu bir meslek olarak icra ederse
kazancıyla hayatını idame ettirebilir
mi?

İNAN- Kişiden kişiye değişir.

Ben bir senedir geçimimi sokak
müziğinden karşılıyorum. Bunlara
üniversite harcım ve kendi kişisel
masraflarım da dahil. Bir ev veya
araba almam mümkün değil ama
normal bir sigortalı işte çalışsam
da bunları alamayacağımı biliyo-
rum.

� Geliriniz asgari ücreti aşıyor
mu?

İNAN- Yazın daha fazla kaza-
nıyoruz, yaz aylarında asgari ücre-
tin çok üstüne çıkıyor. Kışın asgari
ücretin altına düşüyor.

� Peki sokak sanatçılarına sahip
çıkan bir dernek var mı?

ERİNÇ- Sokak sanatçıla-
rıyla ilgili ciddi anlamda
girişimlerde bulunan
İzmir müzisyenler
derneği var. Bu
dernek, haksızlı-
ğa uğrayan
sokak sanatçıla-
rına destek
olmaya çalışıyor.
Ama bununla
ilgili daha güçlü,
örgütlü bir yapıya
ihtiyaç var bence.
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deniz.akar@kanalben.com

ALMANYA
SOKAKLARINDA

SANAT 5 - 25 EURO
KARŞILIĞINDA

Almanya'da sokak sanatçıla-
rı sadece belli izinler ve düzenle-
meler çerçevesinde sokakta
müzik yapabiliyor. Bir sokak
müzisyeni belli bir yerde çalmak
istediğinde bunun için önce
belediyeden izin belgesi alması
gerekiyor. Bu da para karşılığın-
da veriliyor. Bazen iki günlük bir
izin için 5 Euro ödenirken bazen
7 günlük bir izin için 25 Euro
talep ediliyor. 11.30 -20.00 arası
çalma izni var. Ancak 13.00-
15.00 arası mutlak öğle paydo-
su. Amplifikatör (güçlendirici),
bateri, keyboard, trombon,
tulumdüdük, laterna kullanılma-
sı kesinlikle yasak. 5 metrekare-
lik bir alanda en fazla 5 müzis-
yen çalabilir. CD satmak içinse
2,5 Euro harç ödenmekte. Bir
müzisyen 30 dakika sonra çaldı-
ğı yerden en az 150 metre ileri
taşınmak zorunda. Bu kurallar
Münih’te başladı ancak giderek
kuzeye doğru yayılmaya başladı.
Hamburg’ta da uygulamaya
giren sokak sanatçıları düzenle-
mesi kimi vatandaşı kızdırırken
kimini ise memnun ediyor. Şu
ana kadar belediyeden kimsenin
izin belgesi almamış olmasıysa
düşündürücü. Çünkü Ham-
burg'un Altona ilçesinde sokak-
lar hala neşeli ve sesli. Herhalde

Münih’teki gibi bir uygula-
ma daha etkili olabilir.

Belediye sınırlı olan
izin belgelerini

dağıtmak için
adeta bir yarış-
ma düzenliyor.
Revaçta olan
belgeler için jüri
sabahtan öğlene
kadar 5, öğleden

akşama kadarsa 5
olmak üzere gün-

lük toplam 10 izin
belgesi veriyor.

Erinç
Açıkgöz

İnan
Emeket

Deniz Can
Akar

sanat 29.08.2015
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Tarih sahnesinin geçmişten
günümüze gelmeyi başar-
mış en eski milletlerinden

olan Türk milleti için Ağustos
ayı hiç şüphesiz ki tam bir zafer
ayıdır. Anadolu’daki kesin Türk
hakimiyetinin başlangıcı olan
1071 Malazgirt Zaferi de,
Anadolu’yu kesin ve bir bütün
olarak düşmandan kurtardığımız
1922 Büyük Taarruzu da kaderin
bir cilvesi olarak aynı ayın için-
dedir. Öyle ki, Malazgirt
Savaşı’nın tarihi ile Büyük
Taarruz Başkumandanlık
Meydan Savaşı’nın başlangıcı
dahi aynıdır.

Elbette Anadolu’nun kapıla-
rının Türklere açılma tarihiyle,
düşmana kapanma tarihi arasın-
da da bu kutlu ay, Türklük için
büyük zaferlerin, ihtişamlı kaza-
nımların ayıdır. Kronolojik ola-
rak başta Malazgirt, Otlukbeli,
Çaldıran, Mohaç, Trablus,
Kıbrıs, Sakarya ve Büyük
Taarruz zaferlerinin kazanıldığı,
Estergon Kalesi’nin ele geçirildi-
ği bu ayda, kutlu zaferlerden
bazılarına ve mimarlarına gelin
birlikte bakalım;

Büyük başlangıç:
Malazgirt

Anadolu’ya yönelik Türk
göçlerinin nihayete ulaştığı
Malazgirt Meydan Savaşı’nın
tarihi 26 Ağustos 1071 olarak
kayıtlara geçmiştir. Doğu
Anadolu’da her geçen gün göç-

ler

ve akınlarla birlikte biraz daha
hakimiyet kuran Türkleri, top-
raklarından atmak isteyen
Bizanslılar, büyük komutanları
Romen Diyojen’in tahta çıkma-
sıyla birlikte bu fikirlerini hayata
sokmak için büyük bir ordu top-
larlar. 12. yüzyılda yaşamış olan
Ermeni tarihçi Matta, bu orduyu
tam bir milyon kişi olarak kayıt-
lara geçirmiş olsa da, yaygın kanı
ve güvenilir kaynaklara göre
ordunun mevcudu 200 bin kişi-
dir. Malazgirt’e kadar yol boyun-
ca Bizans şehirlerinde sevgiyle
karşılanan Romen Diyojen,
Doğu Anadolu’ya geldiğinde de
Türklere ait bazı kale ve yerle-
şimleri ele geçirir. Bunun üstüne
ordu mevcudu 40 bine yakın
olan ve Halep’te bulunan Büyük
Selçuklu Sultanı Alparslan,
askerleriyle birlikte Malazgirt’e
ilerler. İki ordunun Malazgirt
Ovası’nda karşılaşmasında arka-
sındaki mevcudiyete güvenen
Romen Diyojen, savaşa kefene
benzer bir kıyafetle çıkan ve
şehit olması durumunda düştüğü
yere gömülmesi vasiyetini veren
Sultan Alparslan’ın hilal taktiği
karşısında bozguna uğradı.
Bizans ordusunda yer alan bazı
Türk boylarına bağlı birliklerin
de Selçuklu tarafına geçmesiyle
birlikte kesin zafer Türklüğün

olup, Anadolu’da yeni bir
dönem başlarken, Sultan

Alparslan ile tutsak
Romen Diyojen ara-

sında şu diyalog
geçti:

"Eğer ben
senin önüne

esir olarak
getirilseydim
ne yapar-
dın?"

"Ya
öldürür-
düm ya
da zinci-
re vurup

Konstantinopolis sokaklarında
gezdirirdim."

"Benim vereceğim ceza çok
daha ağır. Seni affediyorum ve
serbest bırakıyorum."

Tarihin en kısa
meydan savaşı:
Mohaç Meydan Savaşı

Osmanlı İmparatorluğu’nun
en güçlü olduğu dönemde, yüzü-
nü batıya dönen Kanuni Sultan
Süleyman’ın Mohaç ovasında
Macar ordusuyla karşı karşıya
geldiği savaştır. Rivayete göre
Avrupa’nın 3 kapısı bulunur.
Bunlardan ilki İstanbul, ikincisi
Budin (bugün Budapeşte) ve
üçüncüsü de Viyana’dır.
İstanbul’un Türk hakimiyetine
girmesi sonrası 2. ve 3. kapıyı da
açmak isteyen Kanuni Sultan
Süleyman, kuruluş devri ortala-
rından itibaren Haçlı ittifakları-
nın güçlü temsilcisi Macar ordu-
suna karşı üstün gelip Budin’i
fethetmek ister. İstanbul’dan
yola çıkan Osmanlı ordusu,

Macaristan’ın içlerine doğru iler-
ler ve Mohaç ovasında 2 ordu ve
tarihin akışına etki edecek bir
karşılaşma yaşanır.
Mevcudiyetleri
aşağı yukarı
denk olan 2
ordudan,
saldıran
taraf
Macar
ordusu
olur.
Plan
basittir.
Osmanlı
ordusu-
nun kal-
bine gir ve
kazan!
Ancak
Macar Kralı 2.
Lajos’un planları
kağıt üstünde olası
dursa da gerçekte öyle
olmaz. Büyük bir kısmı ağır
zırha bürünmüş olan Macar
ordusu, bu koruma önlemiyle
başta avantajlı gibi gözükse de

hareket kabiliyetinin kısıtlılığın-
dan dolayı savaş alanında kısa
sürede bu hâkimiyetini kaybe-
der. Bin yıldan uzun süredir
savaş alanlarındaki klasik Türk
taktiği olan Turan ya da diğer
adıyla Hilal taktiği bir kez daha
savaşın kaderini değiştirecektir.
Osmanlı ordusunun kalbine iler-
ledikçe savaşı kazandığını sanan
Macar ordusu, hilalin 2 ucunun
kapanmasıyla birlikte tarihi bir
hezimet yaşar. Avrupa’nın o
döneme kadar pek görmediği

ateşli silahlar ve yoğun ok
atışlarının ardından

hızla eriyen Macar
ordusu 2 saat

içinde savaşı
kaybeder. Bu
süreçte
Macar
ordusunun
yarısı ve
Kral 2.
Lajos
hayatını
kaybeder-
ken,

kalanların
da önemli

bir kısmı
yaralanır, esir

düşer ve Türk
ordusu kısa bir süre

sonra da Budin’i ele
geçirir. Böylelikle Mohaç

Meydan Savaşı da tarihin en kısa
meydan savaşı olarak hafızalara
kazınırken kazanan taraf yine
Türkler olur.

1071’de açılan Anadolu kapılarının, 1. Dünya Savaşı,
Mondros ve nihayetinde Sevr ile birlikte Türklere yeniden
kapatılmaya çalışılması, Osmanlı’nın son birkaç yüzyılda arka
arkaya yaşadığı toprak kayıpları, 1921 yılında Sakarya’da son
bulur. İstanbul başta İngilizler olmak üzere müttefiklerin işgali
altındayken, güzel İzmir ve Ege Bölgesi ile İç Anadolu da nere-
deyse Ankara’ya kadar işgal altındadır. Atatürk’ün yaktığı
bağımsızlık ışığı altında toplanan Türk milletinin ise bu işgale
son vermek adına kararlılığı üst seviyededir. Bu noktada ölüm
kalım savaşıysa Sakarya Savaşı olacaktır. Savaşı Yunan tarafı
kazanırsa Ankara’nın kapıları işgale açılacaktır, Türk tarafının
olası zaferiyse geri çekilmeyi durduracaktır.

2 ordunun 23 Ağustos 1921’de karşı karşıya gelişi çetin
geçer. 100-120 bin mevcudiyete sahip iki ordunun çarpışmasın-
da Türk tarafının taktiğini Atatürk "Hatt-ı müdafaa yoktur;
sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır” sözleriyle orta-
ya koyar. Böylelikle cephe genişletilir. Atatürk bu çarpışmayı
büyük ve kanlı savaş anlamına gelen melhame-i kübra ifade-
siyle değerlendirir. Süvarilerin İzmir’e kadar durmadığı zafer:
Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Savaşı... Kuşkusuz

ki, Türk ordusunun tarihe altın harflerle yazdığı son büyük
meydan savaşı 1922’de kazanılan Büyük Taarruz ve
Başkumandanlık Meydan Savaşı’dır. 1071’de Alparslan’a yeni-
len Romen Diyojen’in intikamını alıp, Bizans’ı yeniden diriltme-
yi hedefleyen Yunan ordusuna kesin darbenin vurulması 1922
yılına tekabül eder. Sakarya sonrası Eskişehir-Kütahya hattına
ciddi savunma hatları oluşturan Yunan ordusu mevzilerine çok
güvenmektedir. Nihayetinde Atatürk’ün yönettiği Türk ordusu
26 Ağustos sabahı, topçu ateşiyle düşman hatlarını dövmeye
başlar. Ani saldırı ve cesaret karşısında neye uğradığını şaşıran
Yunan birlikleri dağılmış bir şekilde mevzilerini terk ederken,
Yunan ordularının başına getirilen Nikolaos Trikupis, Türk
ordusuna esir düşer. Büyük Atatürk’ten “İlk hedefiniz
Akdeniz’dir, ileri!” emrini alan Türk ordusuysa 9 Eylül’de solu-
ğu İzmir’de alır ve böylelikle taarruz, kesin Türk zaferiyle
sonuçlanır.

Görüldüğü gibi 1071’den 1922’ye değin Türk’ün zafer ayı
Ağustos olmuştur. İlimde, teknolojide ve medeniyette de nice
zaferler ümidiyle Malazgirt’ten Mohaç’a tüm şehitlerimizin
ruhları şad olsun, Zafer Bayramı’mızın 93. yılı kutlu olsun.

Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz
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Türk milleti için hiç şüphesiz ki tarih boyunca
yaşanılan her gelişmenin ayrı bir kıymet-i harbi-
yesi vardır. Ancak Ağustos ayı tüm yaşanmışlık-
ların içinde bambaşka bir yer kaplar. Zira bu ay,
Anadolu'nun Türk yurdu olduğunun tarihteki 2

ispatını ve 2 büyük komutanın zaferini simgeler.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 93. yıl
dönümünü yaşayıp, Ulu Önder Mustafa Kemal

Atatürk’ün önderliğinde düşmanı yurttan kovmanın ver-
diği gururu yaşadığımız şu günde bilmeliyiz ki
Ağustos’un bir günü değil, neredeyse her günü

bir zafer bayramıdır

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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İzmir’in kurtuluşu
için koşacaklar

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
düzenlediği “9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu
3. Yarı Maratonu” için heyecan başladı.
Bugüne kadar yerli ve yabancı 600’ün
üzerinde elit sporcunun kayıt yaptırdığı
21.1 kilometrelik yarı maraton, 6 Eylül
Pazar günü koşulacak. Uluslararası
Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF)
kurallarına uygun olarak düzenlenen
maratona katılan sporcuların sıcak
havadan etkilenmemesi için Büyükşehir
Belediyesi, belli noktalara su ve sünger
istasyonları kuracak. Yarışmada
dereceye giren sporculara para ödülü
verilecek. Yarışmaya katılacak sporcular,
4 Eylül Cuma günü saat 18.00’e kadar
www.dokuzeylulyarimaratonu.com
adresinden online kayıt yaptırabilecek.

Buca Belediyesi
onları unutmadı

Buca Belediyesi bünyesinde
bulundurduğu hayvan ambulansı ile ilçe
sınırları içerisinde yaşayan sokak
hayvanlarına 7/24 hizmet verirken, sokak
hayvanlarının tedavi, ilaçlama ve
kısırlaştırma işlemlerini de düzenli olarak
gerçekleştiriyor. 15 aylık süre içerisinde
2683 sokak hayvanının tedavisini
gerçekleştiren Veteriner İşleri
Müdürlüğü ekipleri, 824 hayvanı
kısırlaştırıp aşılamasını yaptı. Ekipler
ayrıca 163 sokak hayvanını sahiplendirip
sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

Karabağlar Eylül’de
şenlenecek

Karabağlar Belediyesi Eylül ayında
Kavacık Üzüm Festivali ve Uzundere
Köy Şenliği olmak üzere iki önemli
etkinliğe ev sahipliği yapacak. Başkan
Muhittin Selvitopu her iki etkinliğe tüm
İzmirlileri davet etti ve bu coşkuya ortak
olmalarını istedi. Festival, bu yıl 19-20
Eylül tarihleri arasında Kavacık
Köyü’nde gerçekleştirilecek. İki gün
boyunca devam edecek festivalde ilk gün
halk oyunları gösterileri, sportif ve
kültürel faaliyetler, çocuklara yönelik
faaliyetler ve tarımla ilgili paneller
gerçekleştirilecek. Festivalin ikinci
gününde ise finalde üzüm yarışması
düzenlenecek. Yarışmada jüri tarafından
seçilecek üzümlerin üreticilerine çeşitli
ödüller verilirken, festival halk müziği
konseriyle sona erecek.
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KOÇ: Tam da bu ay
bir Koç ile evlenmek
üzere misiniz? Düğündür,
davetiyedir bir sürü tanta-
na var şimdi değil mi? Ve

bir türlü onun istediği fiyata işler çıkara-
mıyorsunuz da. Aman aman. Mars’ın
çocuğudur o, sıkılır. Öncelikle, çok
canlı, tatlı, sabırsız bir eşiniz olacağını
bilin. Evliliğiniz çok iyi gitsin diye dur-
madan bir atraksiyon yapmak zorunda
kalacaksınız. Şimdiden sosyal medyada
‘Koçla Evliliğini Nasıl Sürdürüyorsun?’
adında bir grup kurun ve sizin gibi mağ-
dur partnerlerin eşlerini nasıl memnun
ettikleriyle ilgili tüyoları alın. Sonra da
benim ne kadar muhteşem biri olduğu-
mu düşünün.

BOĞA: Yıllar oldu,
hala bir Boğa ile evlisin
ve hala bıkmadan usan-
madan ‘al şu sorumlu-
luklarını, rahatına ne
düşkünsün, yeter artık
çok yoruldum’ mu diyorsun? Ne kadar
safsın. Bir Boğa’ya hiç dırdır vırvır edilir
mi? Hemen bir Katya bir Sebastiyan
iste, süslen püslen otur karşısına, tabi
kocan Boğaysa. ‘Yok ev taşıyoruz bir
şey beceremiyor, yok alışverişte poşet
taşıyacak olay çıkıyor’. E çıkar tabi.
Adam ne dert sever, ne de fazla sorum-
luluk. O hep böyleydi. Derdi imanı para
n’apalım. Çekeceksin. Boğa kadını ile
evliysen, işin kolay. Somurtma ve yemek
yemeyi sev yeter. Bu kadar.

İKİZLER: İşte otu-
rup kalkıp ‘Tanrım her-
kes onunla evlenmeli
dediğim’ tek burç. Hadi
be. İkizler insanı kim
midir? Merkür yeryü-

züne inmiş ve biz ona İkizler demişiz.
Zekâ, İkizler olarak yeryüzünü şereflen-
dirmiştir. Vay be, cümledeki poza bak.
İyi de kardeşim madem böyle zekâ tim-
salisiniz, niye lafı sonuna kadar dinlemi-

yorsunuz? Niye cümlenin ilk kelimeleri
sizin için bu kadar önemli de sonunu
tınlamıyorsunuz. Of of çekeceğiniz var
ne deyim. Evlendiniz bir kere yapacak
bir şey yok. O değil de bazı işleri evde
tek başına halletmek zorunda kalıyor ya
ayyy yerinizde olmak istemem, o ne
kasım kasım kasılmadır öyle.

YENGEÇ: Tabi ne der-
ler astrolojide ‘efenim aile-
nin, evliliğin tek burcu kar-
şınızda; Yengeçler’. Valla
kusura bakmayın her yiği-
din harcı değil bir Yengeç
ile evli olmak. Evli olan bilir. Eşiniz evi-
nizi sever bak ona bir şey diyemem,
sahip çıkar, iyi eş, baba, anne ona diye-
ceğim tek laf yok. Ama kızınca tutan o
inatları ve o sabit fikirli oluşları, hele
hele bir de özür dilemeyi akıllarının
ucundan bile geçirmeyip, hep haklı
oluşları evlere şenlik. İyi bir kriz yöneti-
ci değilseniz hapı yuttunuz. Bence bıra-
kın o yemek yapsın. Zaten bir
Yengeç’le evli olmanın da en zevkli
tarafı bu bence.

ASLAN: Güneş’in
çocuğu Aslan. Ey Aslan
kardeşim evlilik senin
neyine? Git evlilik
danışmanı ol, ne bileyim
akıl hocası filan ol.

Evlilikte harcanıyorsun valla. Eşiniz
Aslan ise öncelikle tatlı, hoş sohbet,
garantici, sevecen, sizi korumaya dün-
den razı, hoş bir tiple birliktesiniz. Oh
ne ala. Ala da hele bir de isteklerine iti-
raz edin bakayım neye dönüşüyorlar.
Varsa cesaretiniz buyurunuz hodri mey-
dan. Aslan dediğin ulaşılmazı oynuyor
anacım. Siz iyisi mi sizi o yönetiyormuş
gibi davranın, bol bol pohpohlayın.
Sonra el altından yönetme-
ye devam. Başka çare yok.

BAŞAK: Dünyanın
bütün astrologları gelse,
üstüme yazlık kışlık evleri

tapulasalar, gene de beni
Başak burcunu
Merkür’ün yönettiğine
inandıramazlar. Ne ala-
kası var. Merkür insanı
laf bazdır. Çene bir mil-
yon maşallah. Bakınız
İkizler. Oysa Başak’ın
ağzından kerpetenle laf çekiyoruz, canı
istediği konularda da susturamıyoruz.
Evliliğinde de bu böyle. Yok onun yanı-
na yakışacaksın. Onun dediği en doğru.
Ne o öyle zırt pırt ev eşyası değiştirip
duruyormuşsun falan filan. Değişime bu
kadar gıcık olan birini görmedim. Her
şeyi bilen bir eşinizin olması nasıl bir
duygu? Nefes egzersizi sizi rahatlatabi-
lir. Belki.

TERAZİ: Kendi bur-
cum diye demiyorum cidden
tuhafız. Niye mi? Bir eşin
ruh halimizi takip etmesi ile
meteorolojide hava tahmin-
leri raporu hazırlayan bir uzmanın per-
formansı eminim aynıdır. Sağımız solu-
muz pek belli değil kabul ediyorum.
Allah’ıma bin şükür henüz evli değilim;
ama ola ki ben de düşersem bir gün,
yazık kocam yemeklerimi, sevecenliği-
mi, evime düşkünlüğümü boyuna takdir
edip duracak. Duracak da, azcık sesini
yükselttiğinde, yemeklerimi en az bir
kez beğenmediğinde hemen pılımı pırtı-
mı toplayıp anamın evine gideceğimden
haberi yok. Bir de kavga edince susuyo-
ruz biz. Karşı taraf kuduruyor. Türkiye
ekonomisinin eşimde yaratamayacağı
tahribatı, asık suratla 5 saniyede başar-
ma rekoru bende olacak.

AKREP: Ay ay yaz-
maktan en büyük zevk
aldığım burca geldi sıra.
Sevgili sinsirellalar.
Yükselenim diye demiyo-
rum çok fenayız. Aklı fikri eşinin bir
sonraki hamlesindedir. Bakalım yanlış
yapacak mı? Akrep ile evliyseniz çok

şanslısınız. Çünkü sezgilerinin gücü
sayesinde size cidden sağlam danışman-
lık hizmeti sunar. Cinsellik zaten ondan
sorulur. ‘E daha n’olsun’ diyeceksiniz,
demeyin bence. İşin rengi her zaman
öyle değil. Misal, kızdırdınız. O an tabi
patlayabilir. Siz de saf saf kızgınlığı geçti
sanırsınız. Ah bilemezsiniz o ne sinsirel-
ladır o. Ay kendimden biliyorum.
Unutmaz onu. Durur durur ilk fırsatta
yüzünüze vurur. Durur durur yüzünüze
vurur. Evliliğinizin 132. yılındasınızdır;
ama hala o anısını unutmamıştır.
Sayesinde siz de unutmazsınız.

YAY: Jüpiter ismi ne
güzel değil mi? Filmi bile
var. Yay burcu önemli
burç. Efenim tarihe bakın
hep en büyük filozoflar,
sporcular bu burçtan çık-
mış. Sokrates Yay burcu daha ne olsun.
Kulağa çok havalı geliyor değil mi?
‘Sokrates’in Karısı’ (ay bu karı kelimesi-
ni de hiç sevmem) bize çok ipucu veri-
yor. ‘Adam adam gidip çadırlarda mille-
tin kafasını karıştırıp duruyorsun, yok
doğa ne, sevgi ne tamam anladık da,
komşunun keçisinin memesinden
çocuklara süt çalıyorum buna da bir
çözüm bulsan be bebeğim, ha, Soki’
deyip duruyordu zavallı Rozalinda. İşte
bu hazin diyalog Yay’ın evlenince yayı-
nın baya gevşediğini bize kanıtlıyor.
Bence bütün Yaylar zengin, sağlam
mirası olan ailelere doğsunlar.
Galaksimizde böyle bir kanun çıksın.

OĞLAK: Aman şu Oğlaklar da aşık
olmaya görsünler. Çok tuhaflaşıyorlar.
Ne gerek var flörte mülörte hemen

evlensin o. Yuvasını kur-
sun, eşi, çocuğu, malı,
mülkü her şeyi kısa süre-
de olsun. Gerisi boş.
İsterse dünya yansın ona
ne? Oğlak eş, çalışsın,

çalışsın, çalışsın. Kapı gibi kuralları var-
dır onun. Ellemeyin o kurallarını.
Evlilik bir anda savaş alanına döner. O
âşık, o havalarda uçuran kişi gider, için-
den bir dev avcısı çıkar. Neye uğradığı-
nızı şaşırırsınız. Benden söylemesi.
Evlilikteki her an her olay önceden
ölçülmüş, biçilmiş, kararlaştırılmıştır
onun için. Sürprizlere yer yoktur. Yok
maceracısınız, yok çılgınlıklar istiyorsu-
nuz. ‘Üzgünüm canım başka kapıya’
demekten başka çarem yok. Yani o kapı
Oğlak’ın kapısı değil. İş, ev, iş, ev tem-
posu arayanlara Oğlak’la evliliği şiddet-
le tavsiye ederim.

KOVA: Sona doğru yak-
laşırken şimdi de eşsiz
Kova’lara bir göz atalım.
Cidden eşsizler, şaka değil.
Valla daha orijinalini bula-
mazsınız söyleyeyim. Biliyorum onlara
alışmak kolay değil. Seviyor mu, sevmi-
yor mu, yahu uzak mı tutuyor kendin-
den yoksa sınav mı yapıyor belli olma-
yan sevgili Kova’lar, Allah sizi bildiği
gibi yapsın. Yazıktır o eşlerinize ya.
Öncelikle evli bir Kova, evliliğinin
deneysel keşif alanı olmadığını aklına
bir yerleştirsin. Evlilik ihtisas alanı değil.
Master yapmıyorsunuz. Yanlış anlama-
yın da sevgili Kova’lar sahiden evlilik
sizin neyinize? Bu kadar özgürlüğüne
düşkün, bu kadar alternatif yaşam düş-

leyen, sıradan olmayan bir beyni al,
evlendir. Olacak iş mi? Eğer eşiniz
Kova ise ve onunla acayip mutluysanız
emin olun sizin de bir iki tahtanız eksik-
tir. Süper bir çift olmuşsunuz.
Tebrikler…

BALIK: Geldik
sona. Sevgili hayalperest
Balık eşlere. Biri onlara
arada aşağıdan seslen-
sin. İnip aramıza karış-
sınlar. Hoş kızıyorlar da

anneciğim sinirli tipler. Duygusal, içli,
iyi niyetli, teselli eden, derleyen, topla-
yan; ama sen azcık üstüne düştün mü
de hemen kaçıp giden garip ve anlaşıl-
maz eş tipi. Cidden bir Balık’la evliyse-
niz ve şu an bu yazıyı okuyorsanız soru-
yorum ‘ey halkım çok aradın mı bu eşi?’
Cevap evet ise; bana sadece saygı duy-
mak düşer. Yalnız hakkını yemeyeyim
süper bir teselli edicidir. Tabi ihtiyaç
duyduğunuz anda yanınızda bulursanız.
Çünkü bir yerlerde insanlara yardım
etmek ya da bir iş için derin hayallere
dalmış ve gözlerinin onlardan başka bir
şeyi görecek hali
kalmışsa.

SEVGİ ALİS YILDIRIM

sevgi.yildirim@alisinbahcesi.com

BURÇLAR VE
EVLİLİK HALLERİ
BURÇLAR VE
EVLİLİK HALLERİ
BURÇLAR VE
EVLİLİK HALLERİ
BURÇLAR VE
EVLİLİK HALLERİ
BURÇLAR VE
EVLİLİK HALLERİ
Aşağıda burçların evliliklerinde bazı belirgin tutum ve davranışlarına değindim. Tabi
bu yüzde yüz böyledir demiyorum. Çünkü sizin evlilikte nasıl biri olduğunuzu horos-
kopunuza yani doğduğunuz anda gökyüzündeki duruma bakarak söyleyebilirim.
Hatta daha da ileri gidip eşinizin horoskopuyla sizinkini de karşılaştırıp ruh eşinizle
mi evlisiniz, nasıl bir evlilik bu, boşanma veya süreklilik vb bu konularda da bilgiler
aktarabilirim elbette. Aşağıda sadece popüler astrolojinin eğlenceli kısa sunumları
var. Sizi az da olsa güldürmek istedim. Sürç-ü lisan ettiysem şimdiden affola.

Farklı cinsel yöne-
limler konusunda
yapılan araştırma-

ların büyük çoğunluğu
benzer sonuçlara var-
maktadır: Cinsel yöne-
lim, kesin olarak bilin-
meyen nedenlerin etki-
si altında, çok küçük
yaşta belirlenmektedir ve sonra-
sında (çok nadir durumlar haricin-
de) değişmemektedir.

Eşcinsel erkeklerin ortak bir
"gay genine" sahip oldukları iddia-
sı 1990'larda insanlar arasında
karşıtlığa neden oldu. İnsanların
doğuştan gelen yapıları gereği
böyle olması fikri, o zamanlara
kadar eşcinsellerin "sapkın" ter-
cihlerinden ötürü "o şekilde"
oldukları düşüncesine aykırıydı.
2014 yılında ise gay erkek kar-
deşler üzerinde yapılan daha kap-
samlı bir araştırma, orijinal bulgu-
yu doğruladı ve 8. kromozom
üzerinde bir "gay geni" tespit edil-
di. Bu da, dünya çapında tartış-
maları yeniden alevlendirdi.

Günümüzde zorlamayla bir
erkeğin, bir dişiye ilgi duymasına
engel olamadığımız gibi, bir erke-
ğin, bir diğer erkeğe ilgi duyması-
na engel olamayız. Cinsel yöne-
lim kişilerin seçimleriyle oluşan
bir durum değildir. Bu nedenle
eşcinsellik bir seçim veya tercih
değildir. Ancak eşcinsel bir yaşam
sürmek kişinin kendi tercihidir.
Toplum tarafından sürekli itilen,
hor görülen, yaşam alanları ve
çalışma koşulları kısıtlanan, cinsel
yönelimleri farklı bu insanların
giderek kabuklarından sıyrıldıkları,
en azından yaşam savaşlarında
tekme atılmaması için son güçle-
riyle yardım çığlığı attıklarını sıkça
görür olduk.

Bu konuda önyargısız olduğu-
mu gören cinsel yönelimi hakkın-
da sürekli ve belirgin bir sıkıntı
duyan, inançlarıyla cinsel yöneli-
mi arasında sıkışan, terapi arayı-
şında bulunan, terapi alamaya-
caksa intihar etmeyi düşünen pek
çok danışanım oldu. Onların
yaşadıkları sıkıntı ve utanca tanık
oldum. Yönelimleri nedeniyle
toplum dışına itildiklerini, aileleri
tarafından kabul görmeme kaygı-
sıyla yönelimlerini saklayarak iste-

medikleri yaşamlara zorlandıkları-
nı kaygıyla izledim. Toplumda
bunca hırsızlıklar, tecavüzler,
ölümler, kötülükler varken cinsel
yönelimi nedeniyle horlanan,
farklı cinsel yönelimini ailesine
bile söyleyemediği için askerlik
yapmak zorunda bırakılan, asker-
de bunalıma girip "bunu hak
etmediğini" söyleyen danışanım
oldu benim. Hatta 13 yaşında
ailesi tarafından utanç duyularak
getirilip yoğun terapi seansları ile
toplumsal değerlere ters düşen bu
durumu değiştirmem istendi ben-
den. Aileye verdiğim yanıt: "Onu
değiştiremem ancak sizin durumu
kabullenmenizi sağlayarak birlikte
mutlu bir yaşam sürmenize, bir
İNSAN ve BİREY olarak başarılı
işler yaptığında onunla gurur duy-
manıza katkı sağlayabilirim"
oldu... Toplumsal değerler açısın-
dan kabul edilemez farklı yöne-
limli bir çocuk sahibi olmanın ne
kadar zor olduğunu onlar kadar
iyi anlayamayız. Ancak çocuğu-
muza verdiğimiz destekle onu
başarılı diğer insanların yaşam
alanlarına zarar vermeyecek
bireyler olarak yetiştirebiliriz.

İnsanların cinsiyetleri ve cinsel
yönelimleri yaşamın başka alanla-
rındaki işlevlerini doğrudan çok
fazla etkilememelidir. Kişilerin
cinsel tercihleri ve davranışları,
yalnızca kendilerini ve cinsel eşle-
rini ilgilendiren özel bir yaşam
alanıdır ve böyle kalmalıdır. Tüm
bu düşüncelerim farklı cinsel
yönelimleri olan insanların gayri
ahlaki bir yaşam biçimini benim-
semelerini onayladığım anlamına
gelmiyor. Asıl onaylamadığım
insanlık ayıbı olan, insana insan
onurunu koruyacak şekilde davra-
nılmamasıdır. Ve yine asıl onayla-
madığım din ve ahlaki değerler
kisvesi altında bir takım toplumsal
yaraların (çocuk gelinler, tecavüz-
ler, kadına şiddet vb.) mubah
sayılmaya çalışılmasıdır...

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

AHLAKİ DEĞER
KİSVESİSevgili okurlar yine yeniden

merhaba; Kadın ve erkek
olmak birbirinden nasıl da

farklı iki oluşumdur değil mi?
Farklılıklarımız o kadar çoktur ki
benzerliğimiz neredeyse yok diye-
biliriz. Bedenimiz, özelliklerimiz,
algımız, hayata bakışımız, ruh
dünyamız, zevklerimiz, hepsi
kadın ve erkek dediğimizde fark-
lılık gösterir.

Peki hiç düşündünüz mü kadın
veya erkek olmak beslenme şek-
linizi değiştirir miydi diye? Ben de
dedim ki bu ayki köşemde konuya
yeni bir bakış açısı getirip beslen-
me şeklinizin tamamıyla cin-
siyetinize bağlı olduğunu size
hatırlatayım.

Şimdi gelin öncelikle kadın ve
erkek arasındaki fiziksel ve
metabolik farklara bir göz atalım.

CİNSİYETE GÖRE
BESİN SEÇİMİ

Bundan sonra erkekler daha
çok besinden gelen kalori alacak,
kadınlar daha az kalori ile
beslenecek.

� Erkekler daha fazla su içe-
cek, kadınlar biraz daha az.

� Erkekler daha çok et ürünü
tüketecek, kadınlar daha çok
kurubaklagil veya hububat.

� Erkekler daha çok dil
peyniri yiyecek, kadınlar daha çok
soya sütü içecek.

� Erkekler daha çok ceviz
yiyecek, kadınlar daha çok avoka-
do.

� Erkekler daha çok lahana
yiyecek, kadınlar daha çok kere-

viz.
�

Kadınlar
daha çok
domates
yiyecek,
erkekler
daha çok
kivi.

�
Erkekler
daha çok
kabak
çekirdeği
yiyecek,

kadınlar daha çok badem.
� Erkekler daha çok

brokoli yiyecek, kadınlar
daha çok kuşkonmaz.

� Erkekler daha
çok ayran içecek,
kadınlar daha çok
süt.

� Erkekler daha
çok yulaf yiyecek,
bayanlar daha çok bul-
gur.

� Erkekler ahududu
yiyecek, kadınlar elma.

� Erkekler
daha çok kavun
yiyecek, kadınlar
daha çok kayısı.

� Erkekler daha
çok kuru erik yiyecek,
kadınlar daha çok kuru
üzüm.

KADIN VE
BESLENME UZMANI
OLARAK
1 GÜNLÜK
OLMAZSA
OLMAZLARIM

� Günde 2,5 litre suyum,
� Her gün bir haşlanmış

yumurtam,
� Beyaz peynir ya

da lorum,
� Bir

öğünümde sebze, diğer
öğünümde ızgara menü kon-
trolüm,

� Her öğünümde bir tabak
yeşilliğim, 1 porsiyon ısıl işlem
görmüş sebzem,

� Günde 2 porsiyon taze
meyvem,

� Akşam üstü süte kahvem
veya naneli ayranım,

� HİMALAYA
tuzum,

� Günde bir
tane mineral
suyum,

� Tam
tane çavdar
veya ekşi
maya köy
ekmeğim,

� Her
gün ya ceviz

ya bademim…

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

CİNSİYETE GÖRE BESLENME

BURÇLAR VE
EVLİLİK HALLERİ



SAYFA 13 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

13 HABERyaşam29.08.2015

Yeni nesil kahvecilerden
farklı lezzetler
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Bundan 100 yıl önce kahve kültürümüz klasik
Türk kahvesiyle sınırlıyken, bugün uzun menü-
lere yayılıyor. Kahve çekirdeklerinin macerasın-
daysa sahne sırası artık 3. nesil kahvecilerde…

Yeni
nesil
oto-

mobiller, yeni
nesil telefonlar

ve yeni nesil tek-
noloji derken, hayatı-

mıza şimdi de yeni
nesil kahve dükkânları

eklendi. Kıraathane kültü-
rünün üstüne eklenen kahve

temalı zincir kafelerden sonra
kahvenin hikayesi artık 3. nesil sürecine
girdi. Demlenme sürecinden, demleme
ekipmanlarına kadar pek çok farklılık
gösteren bu akımın Türkiye’deki en

güçlü temsilcileri İstanbul’da bulunsa
da, İzmir’in de yeni döneme hızla uyum
sağladığını söyleyebiliriz. Şimdilik
İzmir’deki sayıları bir elin parmaklarını
geçmeyen bu mekanların öncüsüyse
Demet Başaran’ın İtalyan Sokağı’nda
açtığı Awake…

Awake’nin ve kahvenin geçirdiği
evrimin hikayesiniyse mutfağın patronu
barista Volkan Özdağ’dan dinledik.

� Nedir bu 3. nesil kahve?
3.nesil kahve kavramı özünde baktı-

ğımızda kahveye daha çok özen göster-
mektir. 3. nesil kahvede, kahve çekirde-
ğinin yetiştiği tarlayı biliyorsunuz, ne
yöntemlerle işlendiğini, kurutulduğunu,
bardağınıza gelene kadar geçirdiği tüm
işlemleri görebiliyorsunuz. Bu yöntemle
kahve çekirdeğine tamamen hakim olup
insanlara daha iyi hizmet sunabiliyorsu-
nuz.

� İnsanlar bu kadar ayrıntıyı ne dere-
ce bilmek istiyorlar?

3. nesil kahve kavramı Türkiye’de
son birkaç yılda kendini göstermiş olsa
da, 2002 yılından beri bazı gelişmiş
ülkelerde bu uygulamanın olduğunu
görüyoruz. Bizim insanımızda şu var ki,
dünyada bir şey meşhur olduğu zaman
hemen burada da olması yönünde talep
ortaya çıkıyor. Bugün İstanbul’da 3.
nesil kahveci sayısı 50’yi geçti. Galiba
burada anahtar kelime merak…
İnsanlar içtikleri kahvenin hikayesini
dinlemekten keyif alıyorlar.

� 3. nesil kahvenin tek özelliği hikaye-
sini biliyor olmamız mı?

Elbette daha dikkat çekici noktaları
var. Demleme ekipmanları çok ilgi çeki-
ci örneğin. Her ekipmanın hem teknik
olarak hem de görsel olarak birbirinden

farklı özellikleri var. İnsanlar bu farklılı-
ğı yaşamak istiyor.

12 saatte demlenen kahve
� Mesela?
Örneğin bir kahvemizin demleme

süresi 12 saat. Cold Brew adı verilen ve
soğuk demleme yöntemiyle birlikte
buzla servis edilen bu kahve çok fazla
ilgi çekiyor. Aromasıyla dikkat çeken
çok sert bir filtre kahve bu... 12 saat
içinde her 3 saniye içinde 1 damla
suyun damlamasıyla elde ediliyor. 12
saatlik sürenin sonunda bu kahveyi
minik şişelere koyarak muhafaza ediyo-
ruz. Hatta bize “12 saat önce mi sipariş
vermemiz gerekiyor?” diye soruyorlar.

� Laboratuar ekipmanları gibi görü-
nen bu malzemeler biraz işin illüzyonu
mu?

Aslında öyle denemez. Görsel kısmı
işin şovu fakat her birinin demleme
süreleri farklı ve ortaya çıkardıkları tat-
lar bambaşka. Biz burada farklı bir
şekilde kahve demleyip bunu merak
ettirmekten ziyade, insanların farklı tat-
lar almasını önemsiyoruz.

� Her barista ya da herkes 3. nesil
kahve yapabilir mi?

Bir kere herkes barista olamaz.
Bakın ekspresso makinesinin mantığı
çok basittir. Kahve kepçesine kahveyi
koyup, makineye takarsınız ve akmaya
başlar. Tabii bu işin kolay kısmı… Bir
de meslek sırları var.

� 3. nesil, kahvenin nirvanası mıdır?
Şimdilik öyle olduğunu söyleyebili-

riz. Çünkü bugün 3-4 yıl önce adını bil-
mediğimiz kahveler var. Yarın da muh-
temelen bugün bilmediğimiz kahveler
olacaktır.

Awake’nin
isim hikayesi

Awake’nin müşterilerine sundu-
ğu farklı lezzetler ve kalitesinin
yanında isim hikayesi de bir hayli
ilginç. İngilizce olan bu kelimeyi
Türkçe’ye çevirdiğimizde uyanmak,

gözünü açmak ve
belki bir

parça da
zorlayınca
ayılmak

gibi kav-
ramları görü-

yoruz.
Mekanı açan

Demet Başaran
bir gün

İzmir’den
Çeşme’ye gider-
ken kahve ve
ayılmak kavram-
larını bir arada
değerlendirerek
ortaya Awake’yi
çıkarıyor.

Volkan
Özdağ

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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“Fuarda çalışmayan sanatçı
İstanbul’da ekmek yiyemezdi”

İzmir'in duayen fotoğrafçısı Zeki Pordoğan, geçmişten günümüze
uzanan İzmir Enternasyonal Fuarı'nı ve o dönemlerde yaşadığı
unutulmaz anılarını Ben HABER okurlarıyla paylaştı.

SELCAN ADITATAR

selcan.bilen@kanalben.com

Eskiden ünlü isimler İzmir Fuarı'nda
sahneye çıkmak için birbirileriyle
yarışırlardı. Hatta öyle ki İzmir

Fuarı'nda sahneye çıkmayan sanatçı
İstanbul'da ekmek yiyemezdi.” Bu sözler
İzmir’in ünlü fotoğrafçısı Zeki
Pordoğan’a ait. Pordoğan, eski fuarların
ışıltısını ve o dönemde yaşadıklarını Ben
HABER’e anlattı.

ASSOLİSTLER İZMİR
FUARI İÇİN YARIŞIRDI

� Türkiye'nin en kapsamlı, en tanınmış
ve en köklü fuarı olan İzmir Enternasyonal
Fuarı'ndan bize biraz bahseder misiniz?

İzmir fuarı yalnızca İzmir’i değil, tüm
Türkiye’yi kapsayan bir ticaret merkezi.
İzmir Fuarı’ndan önce İzmir’de adeta
bayram havasında bir hazırlık yapılırdı.
Gerek sanatçısı gerek katılımcısı gelme-
den 3-4 ay öncesinden rezervasyonlarını
yaptırırdı. Türkiye’nin bütün
kesimlerinden fuar için ziya-
retçiler gelirdi. Ayrıca
sanatçılar İzmir Fuarı
için yarışırlardı.
Zaten İzmir’de gazi-
noda çıkmayan
sanatçı Türkiye’de
hiçbir yerde iş bula-
mazdı. İş isteyen
sanatçılara işveren-
ler öncelikle “İzmir
Fuarı’nda sahneye çık-
tın mı?’’ diye sorarlardı.
Eğer yanıt evetse işe alınır-
lardı. Fuarın assolistlerinden
birinci sırayı Zeki Müren alırdı. Zeki
Müren’in alt kadrosunda Gönül Yazar,
Tanju Okan, Ajda Pekkan, Bal Arıları ve
birbirinden değerli sanatçılar sırayla çalı-
şırlardı. Zeki Müren istemedikten sonra
hiç kimse fuara çıkamazdı. Basmane’nin

girişinde bir bahçe var ‘’Manolya
Bahçesi’’ diye, o ismi Zeki Müren verdi o
bahçeye. O zamanlar fuar gazinolarında

şimdiki gibi bağırmalar çağırma-
lar yoktu. Fuara sırayla giriş-

ler vardı. Herkes en şık
kıyafetleriyle sanatçıları

izlemeye dinlemeye
gelirdi. Ama maale-
sef artık aynı değer-
ler yok.

� İzmir Fuarı
tarihi açıdan değer-
lendirildiğinde nasıl
bir öneme sahip?

Tarihi açıdan
değerlendirildiğinde sev-

gili Behçet Uz İzmir
Fuarı’nın bulunduğu yeri

değerlendirdi. İzmir’in resmen akciğe-
ri oldu fuar bunu söyleyebilirim.
Sabahları koşu alanı olarak kullanabiliyo-
ruz. Korkmadan gece gündüz ailemizle
gezebiliyoruz. Bu bizim için İzmirli vatan-
daşlar büyük bir avantaj. Tarih olarak

eski fuarları arıyoruz. Eskiden çok güzel
gazinolar vardı. Oturup çoluk çocuğunuz-
la bir yemek yiyebiliyordunuz.

� Kimler geldi kimler geçti bu fuardan?
Birçok ünlü isimle çalıştım fuar döne-

minde. Zeki Müren'den tutun Müzeyyen
Senar, Bülent Ersoy, Gönül Yazar, Hülya
Avşar, Seda Sayan, Selami Şahin, Coşkun
Sabah ve daha aklıma gelmeyen ünlü
isimler var. Mesleğim gereği de hepsiyle
tanışma fırsatım oldu. Zaten onları ger-
çek sanatçı yapan onlara ün katan yer
İzmir Fuarı’dır. Eminim ki hepsinin İzmir
Fuarı'nda farklı farklı anıları vardır. O
açıdan bakıldığında şu an zirvede olan
isimler ilk olarak İzmir Fuarı'nda sahne
aldılar. Gazinolarda da bir kural vardır.
Hiçbir assolistin şarkısını başka bir sanat-
çı okuyamaz. Zeki Müren'in şarkısını
kimse okuyamazdı. Hiç unutmuyorum bir
keresinde Selami Şahin'in şarkısını Seda
Sayan okumuştu ve Şahin'in uyarmasına
rağmen birkaç kez de tekrarlamıştı. En
sonunda ciddi bir tartışmaya girmişlerdi
bu konu yüzünden.

“SANATÇILAR ARASINDA
KISKANÇLIKLAR OLURDU”

��  Özellikle!ünlü!sanatçıların
İzmir!Fuarı!için!kıyasıya!yarıştıkları

o!dönemde!çalkantılı!olaylara!hiç
şahit!oldunuz!mu?

O dönemlerde gazino pat-
ronları ne derse o olurdu.

Ama aynı zamanda assolist-
lere de hürmet ederlerdi.

Gönül Yazar Göl
Gazinosu'nda çalıştıktan

yıllar sonra Akasya
Gazinosu'nda da çalışmak

istedi. Menajeri, gazino
sahibine Gönül Hanım'ın
çalışmak istediğini söyle-
diğinde de gazino sahibi

Gönül Yazar'ın yaşlı oldu-
ğunu ve çıkartmak isteme-
diğini söyledi. Bunu duyan
Gönül Yazar adeta çılgına

döndü. Buna ben şahit oldum.
Sonrasında da o gazino sahibi

Gönül Hanım'a jest olsun diye bir
süre gazinosunda çalışma fırsatı
verdi. Bunun dışında sanatçılar

arasında kıskançlıklar oluyordu.
Ben güzelim sen güzelsin gibi.

Ama her şeye rağmen fuar güzel-
di. Fuarda çalışmayan sanatçı
İstanbul'da ekmek yiyemezdi.

��  İzmir Fuarı'nda unutamadığı-
nız bir anınız var mı?

Zeki Müren'in ilk resmini çektiğim
zaman biraz zor olmuştu. Kendisinden

rica etmiştim o da sağ olsun beni kırma-
dı. Hem odasında hem de havuz başında
çeşit çeşit kıyafetlerle fotoğrafını çekmiş-
tim. Daha sonra ikinci gün fotoğrafları
teslim etmeye gittiğimde uzun uzun ince-
ledi tüm fotoğrafları ''Sen bunlara ne yap-
tın?'' dedi. Ben de hiçbir şey deyince, ''Yoo
yoo yapmışsın'' dedi. Ben de sadece fotoğ-
rafları biraz rötuşlamıştım. Gıdığını ve çok
az gözaltlarındaki kırışıklıkları yok edince
bu büyük sanatçının çok hoşuna gitti ve
''Bundan sonra benim tüm fotoğraflarımı
sen çekeceksin, hatta yarın ilk işin fuarda

Manolya Bahçesi'nde benim fotoğrafla-
rımı çekmek olacak'' dedi. Zeki

Müren'in o konuşmasından sonra
kendisiyle tam 15 sene çalıştım.

İyi ki de çalışmışım ve Zeki
Müren gibi büyük bir

sanatçıyla tanışmı-
şım.

“RÖTUŞLU 
FOTOĞRAFLAR
HOŞUNA GİTTİ”
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“RÖTUŞLU 
FOTOĞRAFLAR
HOŞUNA GİTTİ”

Zeki
Pordoğan

Selcan
Adıtatar
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Türkiye Futbol Antrenörleri
Derneği İzmir Şube Başkanı
Doktor Şaban Acarbay ile

Türk antrenörlüğü üzerine
konuştuk. Türkiye'nin ilk spor
hekimlerinden biri olan
Acarbay, TÜFAD olarak hedef-
lerinin Türkiye Süper Ligi’nde
İzmirli teknik adam sayısını
arttırmak olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda İzmirli tek-
nik adamların lige damga vur-
duğunu belirten Acarbay, ''Son
yıllarda Süper Lig’de İzmirli
hocamız yok ama bu demek
değildir ki olmayacak, bunun
için çalışıyoruz'' diye konuştu.

Acarbay, ''Biz teknik adama
bir bütün olarak bakarız. Tabii
ki hedef Süper Lig’de görev
yapan arkadaşlarımızın olması-
nı sağlamaktır. Yıllar önce
Süper Lig’de zaman zaman
değerli arkadaşlarımız, değerli
yöneticilerimiz olmuştur. Şöyle
baktığımızda Antalyaspor'da
Ati Göksu hocamız Yusuf
Şimşek ile çalışmaktadır.
Bunun dışında PTT 1. Lig’e
İzmir perspektifinden bakarsak
Bucaspor'un başında Levent
Eriş, Altınordu'nun başında
Hüseyin Eroğlu alt lige düşen
Altay'ın başında Serdar
Sabuncu, Karşıyaka'da Hüseyin
Hamamcı gibi hocalar görev
yapıyorlar'' dedi.

Hedefimiz Süper Lig
Şaban Acarbay, ''TÜFAD

olarak bütün hocalarımız bizim
nazarımızda kıymetlidir. Tabii
ki TÜFAD İzmir Şubesi’ne üye
hocalarımızın büyük kulüpler-
de görev almasını isteriz.
Çünkü TÜFAD İzmir Şubesi’ne
üye teknik adamlarımız üst lig-
lerde görev yapacak hocalar-
dır. Bizim amacımız en küçük
spor kulüplerinde dahi diplo-

malı, eğitim
almış insanla-
rın eğitimci
olarak görev
yapmasıdır.
Belediye bünyelerinde futbol
için müthiş çalışmalar yapılı-
yor. Başta İzmir Büyükşehir
Belediyesi olmak üzere yerel
yönetimler İzmir'de futbola ve
spora büyük destekler veri-
yor'' diye konuştu.

Fatih Terim, Şenol
Güneş İzmir'den çıktı

Acarbay, ''İzmir antrenör
eğitiminin ana merkezlerinden
biridir. Yıllarca İzmir, TÜFAD ve
spor teşkilatı bünyesinde
İzmir'de çok büyük eğitimler
verilmiştir. TFF'nin ve bakanlı-
ğın bu konuda hedef şehri
İzmir'di. Ali Uras döneminde
Türkiye'nin en büyük antrenör
kurslarından biri İzmir'de açıl-
mıştır. Fatih Terim hocamız,
sevgili Şenol Güneş hocamız,
Rasim Kara hocamız ve birçok
Türk futboluna damga vuran
ve vurmakta olan hocamız
İzmir antrenör kurslarından
mezun olmuştur'' dedi.

Doktor Acarbay, ''İyi oyun-

cu yetiştirmek için belli başlı
faktörler vardır. Başta aile
ortamı, mahalle ortamı, okul
ortamı, spor yaptıkları kulüp
ortamı, şehirdeki spor potansi-
yeli ortamı hepsi önemlidir.
TÜFAD eğitim veren insanların
eğitimini yapan bir kurumdur.
Bizim özelliğimiz eğitimcileri
eğitmemizdir. Eğer bir çocuk 8-
10 yaşlarında temel futbol eği-
timi döneminde ve yarışmacı
döneme geçtiği U-11-12 döne-
minde yanlış eğitim alırsa o
çocuk asla futbol açısından
olacağı kadar olamaz'' diye
konuştu. Türkiye'nin ilk spor
hekimlerinden Acarbay,
''Bugün Pereira kalitesinde
Türkiye'de 1000 tane teknik
adam söz konusu. Türkiye'de
artık bu işi çok üst düzey yapa-
cak teknik adamlar mevcuttur.
Eşrefpaşa Hastanesi’ni amatör
sporcuların emrine amade etti-
ler. Yüksel Bey de, Burhan Bey
de, Ahmet Bey de, Aziz
Kocaoğlu da hepsi spora
büyük destekler vermiş verme-

ye de devam
ediyor. Daha
geçen yıl
protokol
yapıldı.
Amatör
Spor
Kulüpleri
Federas-
yonu İzmir
Başkanımız
Kadri
Yatkın ile
Aziz
Kocaoğlu
beyefendi
protokol yaptı-
lar. Dediler ki
Eşrefpaşa
Hastanesi tüm
donanımı ve yeterlili-
ği ile amatör sporcula-
rın emrindedir. Bu
Türkiye'nin hiçbir şehrinde
yok. Bu sadece İzmir'de var.
Bu çok ayrıcalıklı bir olay''
diye konuştu.

Acarbay, ''TÜFAD olarak
İzmir kulüplerinin attığı adım-
lardan memnunuz. Olumlu sin-
yaller alıyoruz. Karşıyaka ve
Göztepe statlarının Gürsel
Aksel ve Yalı'ya yapılmasına
karşıyım. Şehrin fiziki yapısı
göz önüne alınırsa yeni statla-
rın şehri boğmayacak yerlere
yapılmasından yanayız. Ama
Alsancak Stadı Alsancak olarak
kalmalıdır.

Tribün liderleri el ele versin
inanıyorumki fanatizm, holiga-
nizm denen düşünceler yüzde
90 azalır. İzmir taraftarı iyi
oynayan takımı alkışlar, kulüp-
leri sever ama iyi oyun görmek
ister. İzmir'deki takımların
hepsinin ayrı bir tarihi var.
Yani bunları tek çatı altında
toplayamazsın bu imkansız bir
şeydir'' dedi.

HEDEF; İZMİR’DEN SÜPER
LİG’E HOCA GÖNDERMEK
HEDEF; İZMİR’DEN SÜPER
LİG’E HOCA GÖNDERMEK
HEDEF; İZMİR’DEN SÜPER
LİG’E HOCA GÖNDERMEK
HEDEF; İZMİR’DEN SÜPER
LİG’E HOCA GÖNDERMEK
HEDEF; İZMİR’DEN SÜPER
LİG’E HOCA GÖNDERMEK
HEDEF; İZMİR’DEN SÜPER
LİG’E HOCA GÖNDERMEK

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği’nin 30 yıllık başkanı Doktor
Şaban Acarbay, Süper Lig’de İzmirli antrenör olmamasına üzüldükle-
rini ancak Türk antrenörlüğünün çok iyi noktalara geldiğini belirtti.

GÖKDENİZ ENGİN

gokdeniz.engin@kanalben.com

Şaban
Acarbay
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Bıktım Galatasaraylının
Fenerbahçe’ye benze-
meye imrenerek çaba-

lamasından.
İyice şımardı, çekilmez

bir hal aldı şu Galatasaray..
Ve tabii ki taraftarı..
Yanında 5 dakika durul-

muyor, yazdığı 3 saniye
okunmuyor..

Galatasaraylıyım diyen
yeni nesil Galatasaray taraf-
tarındaki şımarıklık, teme-
linde yabancı hayranlığı
yatan nankörlük, kadirbil-
mezlik Galatasaray taraftarı-
nı memleketin en antipatik
taraftarı yapıyor..

Ben Arsenal taraftarının
evde oturduğu yerden; dizi
çıkmış pijamasının üzerine
koyduğu laptobuyla finalde
vurduğu kafayı Taffarel
çıkarınca Henry'e salladığını
hiç sanmıyorum ya..

Vizyon sahibi hiçbir
İtalyan kulübü; 3 kupayla
sezon tamamlayan Hamza
Hamzaoğlu'na köylü demez,
hiç de çapsız bulmazlar..

Sen, internet çocuğu!
Sen Kewell'ı çok sevdin,

Baros'a taptın, Jardel’le
yatıp kalktın ama
Galatasaray hiçbir zaman
solda Kewell, en uçta Baros,
arkasında Lincoln'le şampi-
yon olmadı..

Olamadı..
Sen Baros'a king dedin,

Burak Yılmaz'la aklınca
“qral” diyerek dalga geçtin
ama Baros'lu 4 senede 1
şampiyonluk görürken;
Burak Yılmaz'ın
Galatasaray'a geldiğinden
beri kupa kaldırmaktan kol

kası yaptığını unuttun..
Sen ki Sabri’ye takmışsın

ve bir “Winner”ı, tabelada
0-1 yazıyorsa bunu asla
kabullenemeyen tek adamı-
nı dışlamışsın..

Onun karakteri ve gücü-
nün çok gol atanı ve her
ortası can yakanı var bu
evrende..

Adı Dany Alves..
Fiyatı ise 60 milyon

EURO..
Dön bak Galatasaray'ın

şampiyonluklarına..
Galatasaray 20 kere şam-

piyon olduysa, temiz 15'inde
kadrosu Fenerbahçe'den
kötüdür..

En azından daha az gör-
kemlidir..

Senin santraforun hala
daha Hakan Şükür, stoperin
Bülent Korkmaz’dır..

Fenerbahçe 5 milyon
euro verip Serdar Kesimal'i
alır; sen aynı sezon altyapın-
dan Semih'i çıkartırsın.
Sezon sonu 100 milyarlık
Semih sezonun stoperi olur,
dönüp 15 trilyonluk Serdar'a
bakarsın, 15 dakika oynama-
mış..

Galatasaray hiçbir zaman
sizin görmek istediğiniz gibi
bir takım olmadı..

Tuttuğunuz kulübün kök-
lerinden, kültüründen biha-
ber isteklerde bulunmayın.
Bu takımın efsane stoperi
Bülent Korkmaz’dır..

Topu ver 5 kere sektire-
mez, ama dünyada sahayı
dar etmediği santrfor kal-
mamıştır..

Gerets'li şampiyonluk,
tam Galatasaray şampiyon-
luğudur. Sağda Cihan, solda

Orhan, adamın kralı Tomas,
bugün alsak saatçi diye
dalga geçeceğiniz Saidou,
Hasan Kabze, Kral, Necati,
Ümit Karan, ve tabii ki
Hasan Şaş..

Siz UEFA zaferi, devam
eden başarılar filan derken
bir kulüp tutmuşsunuz ama
hangi kulübü tuttuğunuzu
bilmiyorsunuz.

Hiç köylü kızından plat-
form topuk giymesi beklenir
mi?

Siz bekliyorsunuz ama..
Bilmez misiniz ki

“Mikroskop insana önemini
göstermiştir, teleskop ise
önemsizliğini...

Veee..
Michel Foucolt’un dediği

gibi “Bir yerde herkes birbi-
rine benziyorsa; orada
kimse yok demektir.”

BİRİNE BENZİYORSANIZ
YOKSUNUZ DEMEKTİR

ÜMİT AKTAN

aktansaktans@gmail.com

İzmir basketbolda
başkent olacak

B
irkaç yıl içerisinde Süper Lig
hedefiyle oluşturulan, alt yapı,
üst yapı ve staff kadrosu ile

ciddi yatırımlar yapan kulüp, STK
organizasyonunu tabana yaymak
adına birçok proje geliştirdi.

Becker Spor Başkanı Volkan
Kebir hedeflerinin İzmir’i Euro
Leauge ve bayan basketbolu başkenti
yapmak olduğunu vurgulayarak,
projeleri ve yapılanmayı şöyle anlattı:

� Oyuncu arama departmanı
Sisteme uygun oyuncuları, erken

yaşta kulüp bünyesine, olimpik
standartlarda milli sporcu yetiştirme
adına dünya standartlarında
eğitim vermek adına
oyuncu arama ve
geliştirme
departmanı
kurduk.

Şu an
kulübümüz
birçok
yetenekli
sporcunun
içinde
bulunmak
istediği bir kulüp
haline geldi. Bu
sene tüm altyapı
branşlarında şampiyonluk
hedefi ile sezona başlıyoruz. Ekim
2015-Mayıs 2016 döneminde,
oluşturduğumuz tarama ekibi ile
30.000 öğrenci tarama hedefimiz
bulunmaktadır.

� Dünya standartlarında eğitim
Türkiye’nin yetiştirdiği önemli

değerlerden kişisel antrenman ve
kondisyon uzmanı Erdem Günak’ı
kulübümüze kazandırdık. Gerek
diyetisyen gerekse kişisel idmanlar ile
alt ve üst yapının dünya
standartlarına ulaşması için yoğun
çaba sarf etmekteyiz.

� Karar ver projesi
Türkiye kadın sorunlarının ciddi

boyutlarda olduğu bir ülke ve
Beckerspor bu konuda
çocuklarımızın geleceğini değiştirmek

adına bazı projeler oluşturdu. İşte o
projeler...

İlk ve ortaöğretim bayan
basketbol sporcularına hangi kulüpte
oynadığına bakmaksızın burs imkanı.

İlk ve ortaöğretim taş basketbol
sahalarının kapatılarak ve zeminin
düzeltilerek yaz kış kullanabilir hale
getirme projesi.

İlk ve orta okullarda kadın
hakları ve bayan basketbolu hakkında
paneller ile bilinçlendirme projesi.

İlk ve ortaöğretim öğrencilerine
seminerler verilerek ve maçlarda
uygulaması yapılarak örnek taraftar
olma projesi. Kadının sosyal hayatta

daha duyarlı ve sorunlarda
uygulamacı olması adına

Ekim-Mayıs
döneminde her

haftaya bir tema
belirleme ve
altyapı ve spor
akademisi
öğrencileri ile
sosyal faaliyet
icra etme.

Üniversite
BEYSO

öğrencilerine ücretsiz
antrenörlük, masörlük,

spor yöneticiliği gibi ihtiyaç
olan konularda kurslar açmak ve
pratikte staj imkânı vermek.

� İzmir’ e yakışan şampiyonluğa
oynayacak bir “A Takım”

İzmirli olmasına rağmen başka
şehirlerde defalarca şampiyonluk
yaşamış Arzu Akay gibi, iddialı bir
takımın kadrosunda olması gereken
Şenay Şale, Gönül Atilla, Tuğçe
Kanat, Şirin Altuntabaklı ve Beylem
İlba yetenekli bir kadro oluşturuldu.

� İzmir’de spor endüstrisi geliş-
mesi çalışması

İzmir’in spor başkenti olmasına
adına ETİK gerekli bilgilendirme
toplantıları yapılmış, Ege’de otellerin
tamamını oluşturan bu STK altında
bu konu için çaba gösterecek bir
kurul kurulmuştur.

Becker Spor Kulübü uzun yıllar kadın basketbolunun
lokomotif şehri olan İzmir’in son yıllarda kaybettiği
bu özelliğinin yeniden kazandırılması için çalışıyor.
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