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SAYFA 1

‘IZMIR’E ALI GELMIS
ONEMLI DEGIL’
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gamze Kurt’a Binali Yıldırım’ın İzmir adaylığını
değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, “İzmir için Ali gelmiş, Veli gitmiş, önemli değil” dedi.

RRÖÖPPOORRTTAAJJIINN
ÖÖYYKKÜÜSSÜÜ……
CHP Lideri İzmir’de,
herkes özel görüşme
istemindeydi. Ancak
programı yoğun, zamanı
yoktu. 1 Kasım’da İzmir
adayı olmasına rağmen,
İzmirli hiçbir yazılı
basınla konuşmamıştı.
Bense özel görüşme hır-
sımı engelleyemiyordum.
Kapıları tek tek aştım ve
artık yüz yüzeydik…

Hedefimiz iktidar
koalisyon 
sonuca bağlı

Saraya savaş
çıkarsa 

giderim
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2015
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2016’da

Bayan
baskette
İzmir
hedefi

Habercilikte
Türkiye 
üçüncüsüyüz
TÜRKİYE’NİN ilk internet
televizyonu Ben TV,
Türkiye’nin en prestijli
ödül törenine damga
vurdu. Yüzlerce rakibini
geride bırakan Ben TV,
13. Altın Örümcek
Ödülleri’nde “YILIN EN
İYİ 3. HABER SİTESİ”
oldu. Siz de başka adres-
lerde vakit kaybetmeyin,
BEN’İ TAKİP EDİN,
HABERİNİZ OLSUN…
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BU SEVDA BITMEZ

Ben HABER sordu, Yaraş cevapladı

Cumhuriyetin
92. yılını da

yine coşkulu
ve görkemli 

bir şekilde 
kutluyoruz.

29 Ekim, Türkiye için kara bir
dönemin sona erdirilip,
aydınlık bir geleceğe atılan
adımın tarihidir. Hilafeti
kaldıran Mustafa Kemal
Atatürk, cumhuriyet reji-
miyle modern ve demokrat
Türkiye’yi kurup bizlere
emanet etmiştir.

MMiillllii  mmüüccaaddeellee
ssaaddeeccee  ddıışş
ddüüşşmmaannaa  kkaarrşşıı
vveerriillmmeeddii

MİLLİ mücadeleyi
sadece düşmanı deni-
ze dökmek olarak gör-
mek yanlış. Mustafa
Kemal, dış düşmanla-
ra ve içteki düşmanla-
ra karşı çetin bir mü-
cadele vermiştir. 7’DE

Yeniden bir seçim
YAŞAYABİLİRİZ
GÜNEYDOĞU’DAKİ seçmen sağlıklı oy

kullanamazsa, bu seçime sağlıklı bir seçim
denemez. Türkiye yeniden bir seçim yaşa-

mak zorunda bırakılabilir. EROL YARAŞ 3’TE

HER seçimde aynı söy-
lem “Aday listesinde
gençlere yer verilecek”

ama hep lafta
kaldı. 1 Kasım
seçim listesin-
de gençler
yine yok. 30
yaş altında

vekil
aday
sayısı az.

Gençler yine unutuldu

ERDAL İZGİ’NİN YAZISI 7’DE

Dipten gelen dalga
TOPLUM derin bir kırılma
yaşıyor. Bu kırılmaya ciddi
bir kaygı eşlik ediyor.
ÜNAL ERSÖZLÜ 5’TE

Ekonomi ve bütçe
SİYASİ partilerin listelerin-
deki vaatleri cömert ama
bütçeleri mütevazı.
İBRAHİM ATTİLA ACAR 4’TE

kadın aday
farklı görüş2

CHP İzmir
Milletvekili
Adayı Zeynep
Altıok Akatlı,
“AKP ve
MHP, kendi-
sine yeniden
bakıp uzlaşı
noktası bul-
mak zorunda
kalacak” diye
konuştu. 6’DA

Vosmer’in yeni yıldızı
SKODA’NIN yıldızı
Yeni Superb, 67 bin
900 TL’lik başlangıç
fiyatıyla Vosmer
Otomotiv’in Alsan-
cak’taki Skoda show-
roomunda yerini aldı. 

4

10

11

MHP İzmir
Milletvekili

adayı Senem
Kılıç, “AKP

ve CHP, bizi
hayırcı ve

uzlaşmayan
bir parti

konumuna
düşürmek

istedi” dedi.
6’DA

KİŞİ ENDEKSLİ SİYASET YAPILMAZ
CHP lideri, terör olayları, 1 Kasım
seçimleri, 5. parti söylemleri ve
İzmir siyasetiyle ilgili özel açıklama-
lar yaptı. Kılıçdaroğlu’nun söyleşide
ilk ve son sözü “Umarım 2 Kasım
sabahı Türkiye huzur içinde uyanır”
oldu. Kılıçdaroğlu, “Binali
Yıldırım’ın adaylığı ile ilgili sorumu-
za çarpıcı bir yanıt verdi: Ali gelmiş,
Veli gitmiş önemli değil. İzmirli, kişi
endeksli siyaset yapmaz” dedi. 7’DE

SSeenneemm
KKııllııçç

ZZeeyynneepp
AAllttııookk
AAkkaattllıı

VVoollkkaann
KKeebbiirr

EEnnddeerr
YYoorrggaannccııllaarr

RReecceepp
TTaayyyyiipp
EErrddooğğaann



2015/2016 sonbahar kış sezonu ayak-
kabı trendlerine baktığımızda bu
sezonda tasarımcıların sınır tanıma-

dığı ve birbirinden iddialı ayakkabılarla
karşımıza çıktıklarını belirtelim. Güz
sezonundaki eşsiz tasarımlarda modern
eğilimleri ve zamansız şıklığın birleşti-
rildiğini görüyoruz. Öncelikle kış mev-
simi olmasından dolayı bot modelleri
ön planda! Özellikle bilekte biten ankle
botlar oldukça iddialı. Bu yılki must-

have süet parçalar olsa da; püskül
detaylar, blok topuk çizmeler,

motorcu botlarından esinlenilmiş
şık ve süslü yüksek topuklu bot

ayakkabılar, swarovski kristal-
leri, kadife, dizin üzerine

çıkan çorap çizmeler, kürk-
lü modeller ve vazgeçil-

mez klasikleri-
mizden stilet-
tolar sezonun
trend detayları
arasında.

Tayt çizmeler
Geçen kış sezonda da podyumlara

damgasını vuran diz üstü çizmeler
farklı renk ve model seçenekleriyle
bu sezon da karşımıza çıkıyor. Daha
çok deri yerine rugan ve lateks mal-
zemeleriyle öne çıkan çizmeler, iddia-
yı sevenlerin tercih edebileceği
modeller arasında. Genellikle siyah,
füme ve bordo renklerde kullanılma-
sına rağmen pudra ve mavi tonların-
da da görebilirsiniz.

Taşlı ayakkabılar
Başka bir büyük eğilim taş, nakış

veya boncukla süslenmiş ayakkabılar!
İddialı işlemeler ve taşlar bu sezon
ayakkabılarda karşımıza çıkıyor. Şık
gece organizasyonlarında sezonun hit
trendi taşlı ayakkabılarınızla ışıltınıza
ışıltı katabilirsiniz.

Saçaklı çizmeler
1970'ler-

den ilham alı-
narak tasarla-
nan süet püs-
küllü çizmeler
bu sezon da
iyi görünümü
ve tarzıyla
podyumlarda

yerini almış görünüyor.
Özellikle taba ve kiremit
rengi tonları kullanılmış.
Bohem esintisi de tarzımıza
rahatça yansıtabileceğimiz
bu modeller yağmursuz geçe-

cek kış günleri için ideal
seçimler arasında yerini alabi-

lir.

Lateks ayakkabı ve botları
Sonbahar ve kış 2015/2016 sezo-

nunda podyumlar-
da lateks kumaş-
lar kullanılarak
tasarlanan
ayakkabı ve
botlar karşımıza
çıktı. İnce ve
esnek yapıya
sahip olan lateks
kumaşlar bakımı
kolay ve
bacaklar-
daki
güzelliği
vurgula-
yan bir
görünüme
sahip oldu-
ğundan bir-
çok ünlü tasa-
rımcının farklı
malzemeleri
birleştirerek
koleksiyonlarında
kullandığını
görüyoruz.

Timsah ve
yılan derisi

Egzotik baskılar,
parlaklık, timsah deri-
si, yılan derisi görü-
nümlü çizmeler, botlar
ve hatta açık ayakkabı-
lar koleksiyonlarda yeri-
ni buldu. Genellikle bir-
den fazla renk ve desenin
kullanıldığı modeller ön

plandaydı.

Kadife
ayakkabılar

Son dönemlerde
hızlı yükselişi ile dik-

kat çeken kadife trendi,
ayakkabıları da ele geçir-

di. Topuklulara, botlara ve
çizmelere yansıyan kadife

modası ihtişamlı görünümüyle
mordan, bordaya geniş bir renk

yelpazesine sahip.

Kürklü ayakkabılar
Sezonun en iddialı trend-

leri arasına giren tamamı
kürklü ya da kürk detaylı
ayakkabılar. Ayakkabıyı
tamamen saran farklı renk
alternatifleri bulunan kürk-
lü ayakkabılar sezonun
oldukça dikkat çeken tasa-
rımları arasında.

Uzun bağcıklılar
İlkbahar ve yaz sezo-

nunda podyumlarda kar-
şımıza çıkan bağcıklı
ayakkabılar bu sezonda
etkileyici tasarımlar ara-
sında yerini alıyor. Yeni
bir formla dantelden
yapılmış gladyatör çiz-
meler son derece zarif
ve feminen bir görü-
nüm sağlıyor.
Bağcıklı topuklulara
bu sezon birçok
farklı renk ve
modelde rastlamak
mümkün.
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328.10.2015 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.

� TTüürrkkiiyyee  kkaaoottiikk  bbiirr  oorrttaammddaa  sseeççiimmee  ggiiddiiyyoorr..  SSiizz  bbuu  ssüürreeccii  nnaassııll  ddeeğğeerrlleennddiirriiyyoorr--
ssuunnuuzz??

Ülkenin batısı kuzeyi güneyi her ne kadar sakin görünse de doğu ve güneydoğu
pek sakin değil. Bütün endişe Güneydoğu’da sağlıklı oy verilip verilmeyeceği. Bu
görev de hükümetin ve partilerin görevidir. Türkiye ne kadar zor dönemler de geçirse,
belli bir sürede sakinleşmesini bilen bir ülkedir. Ben inanıyorum ki 1 Kasım sürecinde
Türkiye sakin olacaktır. İnşallah yanılmam. Çünkü eğer o bölgede oy kullanılmazsa
seçim sakat bir seçim olmuş olur. Hatta seçim iptaline kadar da gidebilir. Oradaki yak-
laşık 1 milyon insan sağlıklı oy kullanamazsa şayet, bu seçime sağlıklı bir seçim den-
mez. Onun için Türkiye yeniden bir seçim yaşamak zorunda bırakılabilir. Bu yüzden
umarım sağduyu galip gelir ve sağlıklı bir seçime gideriz. 

� İİzzmmiirr’’ddee  ssoonnuuçç  nnee  oollaaccaakk  ssiizzccee??
KKiimmlleerr  kkaazzaannaaccaakk,,  kkiimmlleerr  kkaayybbeeddeecceekk??

İzmir biliniyor zaten. Bugüne kadar
eşit bir yarış olmuyor İzmir’de. Her
zaman CHP’nin bir ağırlığı var. Ama her
zaman söylüyorum bu ağırlık İzmirlinin
CHP’ye isteyerek verdiği bir ağırlık değil.
Neden? Çünkü listeler yapılırken 6
tane kontenjan kondu bu şehre. O
kontenjanlarda bir tane İzmirlinin
görüşü alınmadı. CHP bu konuda
bir dayatmacılık içinde yıllardır
İzmirliye. Bundan dolayı İzmirli mut-
suz ama yine de CHP
İzmir’de oyunu alacaktır.
Minimum 2 maksimum 3
milletvekilliği el değiştire-
cektir İzmir’de. Bunlar da
bana sorarsanız CHP’ye
gidecek. 

� SSiizz  bbiirr  bbaassıınn  mmeennssuubbuu  oollaarraakk  ppaarrttii--
lleerriinn  iilleettiişşiimmiinnii  nnaassııll  bbuulluuyyoorrssuunnuuzz??  YYaannii
ssiizz  hhaannggii  ppaarrttiiyyllee  ddaahhaa  rraahhaatt  ddiiyyaalloogg
kkuurruuyyoorrssuunnuuzz??  HHaannggii  ppaarrttiiyyii  ddaahhaa  iiççiinnee
kkaappaannııkk  ggöörrüüyyoorrssuunnuuzz??

Yılların verdiği geçmiş diyaloglarla
iletişim kurmakta zorlandığım bir

parti olduğunu söyleyemem.
Ancak yine de MHP ile daha zor
diyalog kurduğumu söyleyebili-
rim. Özellikle il yönetimi bazın-

da pek bir tanışıklığımız yok.
Arkadaşlarımız kendilerini çok

davet ediyorlar ancak il yönetimi
bu davetlere icabet etmiyor. Ama

Sayın Ahmet Kenan
Tanrıkulu ve Sayın
Senem Kılıç başta olmak
üzere vekil adaylarımızla

diyaloglarımız iyi. 

��  Seçim sonrası Türkiye’yi nasıl bir
dönem bekliyor, öngörünüz nedir?
Koalisyon mu tek parti iktidarı mı?

Ben hemen hemen aynı tabloyla
karşılaşacağımızı düşünüyorum. Yanlı
yansız, taraflı tarafsız bütün anketleri
analiz ettiğiniz zaman görünen o ki pek
farklı bir tablo çıkmayacak. Tabii farklı
bir tablo çıkacak aslında ama koalisyon-
un dışında farklı bir tablo çıkmayacak. Bu
ülke yeniden koalisyonu deneyecek. Ama
değişen şu olabilir; parti sıralaması
yaparsak MHP 4. parti olabilir.

��  Eğer koalisyon kararı çıkarsa
sandıktan sizce bu kez partiler bir koa-
lisyon kurmayı başarabilirler mi?

Başarmak zorundalar. Ekonomik
anlamda geldiğimiz noktada Türkiye’nin
bir 3-4 ay daha yeni bir seçime taham-
mülü yok. Bunu düşünmek bile bu ülke-
ye kötülük demektir. Elbette “Madem
aynı tablo çıkacaksa 7 Haziran’dan sonra
neden koalisyon yapmadık?” tartışması
olabilir ama Türk toplumu bu sefer siyasi
iradeye diyor ki “uzlaş”… Bu ülkede
kan dökülmesinin önüne geçilecekse,
kamplaşmanın keskin uçları tör-
pülenecekse, uzlaşma olacaksa,
insanlar artık birbirleriyle yaşamak
zorunda olduklarına inanacaksa o
zaman uzlaşın diyor vatandaş. Onun için
mutlaka koalisyon kurulmalı. 
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YENİDEN BİR SEÇİM YAŞAYABİLİRİZ
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YAPIYORUZ
��  SSiizz  kkooaalliissyyoonn  oollaabbiilliirr  ddiiyyoorrssuunnuuzz

aammaa  bbuu  kkıırrmmıızzıı  ççiizzggiilleerr  nnee  oollaaccaakk??
Türkiye’nin artık bir anlamda kapris

haline gelmiş o kurallara tahammülü
yok. Herkes asgari müştereke inecek,
herkes verebileceği kadar taviz verecek,
bir masanın etrafında oturup hükümeti
kuracaklar. Başka bir alternatifi yok. Bu
ülke, başta ekonomi olmak üzere belli
reformlarını yapacak ve ondan sonra da
yeniden bir seçim yaşayabiliriz. Ama
önce ülkeye bir nefes aldırmak zorun-
dalar. Yoksa bu yıkıntının altından 4
parti de kalkamaz. En fazla kırmızı çizgiyi
de MHP ortaya koyuyor. Bu çizgiler
bana göre tutarsız. Tek tek bakarsak
MHP’nin 4 şartına; birinci şartı olan
Anayasa’nın değişmez 4 maddesini
zaten AK Parti de tartışmıyor. MHP
bunu niye söylüyor anlamış değilim.
İkinci şartı, çözüm süreci… E zaten AK
Parti “çözüm sürecini buzdolabına koy-
dum, tanımıyorum artık” diyor.
Üçüncüsü, 17-25 Aralık soruşturması.
Bu, hükümetin işi değil ki. Bu, Meclis’in
işi. Zaten bu kararı hükümet almayacak,
bu kararı Meclis alacak. Bu önergeler
Meclis’e geldiği zaman sen el kaldıra-
bilirsin. Seni burada bağlayan bir şey
yok. O yüzden bu da geçersiz bir
bahane. Gelelim dördüncü şarta…
Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin meşru
sınırlara çekilmesi. Zaten sen Meclis’i
doğru düzgün çalıştırırsan
Cumhurbaşkanı kendi yasal sınırlarında
durmak zorunda kalacak. Bu da
hükümeti ilgilendirmiyor. O zaman sen
artık 4 şart üzerinden ayak diretemezsin. 

��  BBiizz  oo  zzaammaann  11  KKaassıımm  sseeççiimmlleerriinnii
bbooşşuunnaa  mmıı  yyaappııyyoorruuzz??

Bana göre boşu boşuna yapıyoruz.
Bu 4 şart geçersiz şartlar. Bunu her
MHP’liyle tartışabilirim. Bunda mantık
var mı? MHP, ayakları yere basmayan 4
madde ileri sürüyor. Umarım seçimden
sonra onların da ayakları yere basacak.
Ülkede bir Kürt realitesi var mı artık?
Var. Peki Kürt ile Türk beraber yaşamak
zorunda mı bu ülkede? Evet zorunda. O
zaman MHP’nin de bir Kürt politikasının
olması lazım. Bunu toplumla paylaşması
lazım. Ben MHP’nin Kürt politikasıyla
ilgili hiçbir şey duymadım. Bu ülkede
artık Kürt toplumunu yok saymak
mümkün değil. Ben inanıyorum ki
önümüzdeki Meclis daha sağduyulu bir
Meclis olacak. En önemli görev de
MHP’ye düşüyor. Çünkü MHP eğer mil-
letvekili kaybederse –ki kaybedecek- 7
Haziran gecesinden başlayan yanlış poli-
tikalarının bedelini ödemiş olacak. Eğer
1 Kasım’dan sonra da yine bu uzlaşmaz
tavrını ortaya koyarsa bu sefer MHP
daha ağır bedel ödeyecek. 

��  SSeeççiimm  ssoonnrraassıı  iiççiinn  BBaahhççeellii’’nniinn
oorrttaayyaa  aattttıığğıı  55..  ppaarrttii  kkaavvrraammıı  hhaakkkkıınnddaa
nnee  ddüüşşüünnüüyyoorrssuunnuuzz??

Sayın Bahçeli’nin söylediği yeni bir
şey değil. Son 4-5 yıldır merkez sağda
bir parti olabilir şeklinde söylemler ortada
dolanıyor. Elbette yeni partiler kurulabilir.
Ama temeli ne olacak bu partinin, onu
Sayın Bahçeli’nin söylemesi lazım. Eğer
AK Parti bu seçimlerde yüzde 30’lu
rakamlarda bir netice alırsa elbette
ülkede yeni bir merkez sağ parti oluşa-
bilir. Ama yeniden iktidarın ana ortağı
olursa ve bir sonraki seçimlerde
Türkiye’yi farklı hissettirirlerse o zaman
yeni bir parti kurulmaz. 

CHP İZMİR’DE BİRKAÇ VEKİL DAHA ALIR

��  Hangi partiler koalisyona daha yakın? 
AK Parti – MHP ya da AK Parti – CHP koalisyonu olabilir. MHP

dışarıdan destekli bir HDP’ye “hayır” dediği sürece bir CHP-MHP koal-
isyonu beklenemez. Aslında MHP’nin tutarsızlıkları da var. Eğer MHP,
HDP ile hiçbir ortamda bir araya gelmek istemiyorsa RTÜK’te nasıl

bir araya geliyor? RTÜK’te 5 kişi muhalefetten, 4 kişi de iktidardan.
5’i bir araya gelerek karar alıyorlar. Demek ki bir araya gelebiliyorlar.
O zaman hükümet kurmada neden “bir araya gelmeyiz” diyorlar? 

MHP VE HDP RTÜK’TE NASIL BİR ARAYA GELİYOR?

1 KASIM 
SEÇİMLERİNİ

BOŞU 
BOŞUNA 

YAPIYORUZ

MHP 
4. PARTİ 
OLABİLİR
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4 ekonomiHABER 28.10.2015

1 Kasım seçimleri sokaktaki vatandaşı olduğu kadar ekonominin patronlarını da yakından
ilgilendiriyor. İş dünyasının formülü ise oldukça basit; önce siyasi, sonra ekonomik istikrar.

Seçim sistemi, vatandaşların
cebindeki paranın nasıl
yönetileceğini belirleyen

bir aşamadır. Alınan kararların
hayata geçirilmesi, vatandaşla-
rın buna “parasal” anlamda katkısının ne
olacağına seçtiği temsilciler, milletvekille-
ri, karar verir. Burada devlet bütçesi ola-
rak ortaya çıkan araç, hangi hizmetlerin
yapılacağı ve bu hizmetler için kimlerden
ne kadar bir fon sağlanması gerektiğini
belirler. Seçimler için hemen dikkat
çeken husus “yönetim erkini” kimin
devir alacağı, ülkeyi kimin yöneteceği
gibi görülse de aslında yönetilen “ekono-
mi”dir. Kaynakların nasıl ve kimler için
seferber edileceği, bu kaynakların kimle-
rin katkısıyla oluşturulacağı ve hangi
düşünce ve zihniyet ile faaliyetlerin ger-
çekleştirileceğinin arka planında ekono-
mik gücün yönetimi söz konusudur.

Bütün bu gerekçelerle bütçeler oluş-
turulur. 2016 bütçesi de böyle bir niyetle
TBMM’ye sevk edildi. Önce “seçim var,
yeni hükümet bütçesini yapsın” denilir-
ken; Anayasa'nın 162. maddesine göre,
Bakanlar Kurulu'nun, merkezi yönetim
bütçe tasarısını, mali yıl başından en az
yetmiş beş gün önce, TBMM’ye sunması
gerekir ifadesi hükümeti harekete geçir-
di. Danıştay’ın da 29 Kasım 1987 genel
seçimleri döneminde vermiş olduğu
karar nedeniyle bütçe yapıldı ve bütçe
kanun tasarısı 17 Ekim'e kadar
TBMM'ye sunuldu.

1 Kasım seçimleri nedeniyle komis-
yonlar çalışamıyor. Yeni hükümet kurul-
ması ve komisyonların oluşumu ve
görüşmeler için de yeterli süre bulunmu-
yor. Bu durumda, 2016 için geçici bir
bütçe hazırlanması gerekecek. En fazla
yılın ilk 6 ayını kapsayabilecek şekilde
düzenlenebilen geçici bütçeler geçmişte,
3 aylık olarak uygulandı. Bunun için o
günkü siyasi iktidarın Geçici Bütçe
Kanun Tasarısı'nın 31 Aralık 2015'e
kadar TBMM'ye sunması ve kabulü gere-
kiyor. Şimdilerde Türkiye Cumhuriyeti
tarihinin istisna dönemlerinden biri daha
yaşanmaktadır. Bütçelerin referansları
olan kalkınma planları ve ülkenin genel
vizyonları ile uyumlu bir bütçe beklenir-
ken “bir yılı daha ekledik, devam” ediyo-
ruz. Çünkü ne mevcut siyasi iktidarın
seçim vaat listesi ne de muhtemel bir
hükümetin öncelikleri gündemde değil-

dir. Ancak mevcut siyasi iktidarın “geçi-
ci” niteliği sebebiyle “geçici bütçe” birta-
kım kararların bütçeye yansıtılmasına da
engeldir. Ancak genel bir görünüme
bakıldığında, 2016 bütçesinde ilk göze
çarpan mali disiplin olgusunun devam
edeceği yönündedir. Aslında ufukta
seçim görünen günlerde “seçim ekono-
misi”nin bütçeye yansıması beklenir.
Bazı olağanüstü harcamalarla gelişen
durum, seçim nedeniyle harcamaların
miktarının artmasına yol açabilir.

2016 yılı için teklif edilen bütçede ilk
dikkati çeken husus, merkezi yönetime
bağlı idarelere 74 bin yeni personel alın-
masıdır. Bütün partilerin seçim vaatlerin-
de yer alan yeni kadrolar konusu bu
şekilde bütçede kendini bulmuştur.
Burada Türkiye’deki kamu personel sayı-
sının, Almanya ve Fransa’dan yaklaşık
üçte bir oranında daha az personel ile
verilen kamu hizmetine dikkat çekmek
gerekir. Devlet işsize iş bulmasa da iş
imkanları oluşturacak asgari şartları sağ-
layabilmelidir. Huzur ve güven ortamı
başta bunun için önemlidir. Dışarıya
karşı temsilin birinci ayağı olan vizeler,
yurt dışındaki vatandaşlarla ilgili yürütülen
politikalardaki himayeci tavır bu yüzden
gereklidir. Devlet kendi bankaları aracılı-
ğıyla dahi ekonomi yönetiminde başat
durumdadır. Bundan dolayı devletten
beklentilerin yükselmesi normaldir.
Ancak eğitim politikalarının yönü ve
miktarı da ihmal edilmemelidir. Bu bağ-
lamda “eğitim” gelecek dönemin “belir-
leyicisi” olacaktır.

Mevcut siyasi partilerin listelerindeki
vaatlerin cömertliğini düşününce, mevcut
bütçe verilerinin çok mütevazı kaldığı
görülmektedir. Bir yanda “hayaller” öbür
yanda “gerçekler” ile gelişen bu duru-
mun, tam da genel seçimler öncesi “bek-
lentileri yükselmiş” seçmene nasıl anlatı-
lacağı ciddi bir sorundur. Ekonomik vaat-
ler ile halkın ekonomiyle daha yakından
ilgilenmesi sağlanmış olsa da büyüyen
vaat listelerinin buruk bir tebessüm gibi
“yok öyle haybeden” edasıyla karşılandı-
ğı bir gerçektir. ”Ekonomide yeniden
büyümeyi, kalkınmayı, gelişmeyi ve yeni-
liği konuşmak“ bu yüzden önemlidir.

İBRAHİM ATTİLA ACAR

acar@ikc.edu.tr

SEÇİMLE GELEN
EKONOMİ VE BÜTÇE 2015'İ KAYBETTİK

2016'DAN UMUTLUYUZ
1 Kasım seçimlerine 1 adım kala seçimin eko-

nomik önemini iş dünyasının önde gelen isimleri
Ben HABER için değerlendirdi. Oluşan genel
kanaat 2015'in kaybedildiği yönündeyken, 2016
içinse zorunlu bir iyimserlik var. İş dünyası eko-
nomide iyileşme için siyasi istikrarın şart olduğu-
nun altını çizdi. İşte o yorumlar;

“Önce toparlanıp
sonra yükseleceğiz”

“100 günde ekonomik
reformlar zaruridir”

Ege Bölgesi Sanayi Odası
Başkanı Ender Yorgancılar;

“Haziran seçimlerinden sonra koalisyon
arayışlarının çözümsüz kalması ve çatışma
ortamının her geçen gün yaygınlaşması,
maalesef toplumsal huzurumuzu yok edici
düzeye kadar ulaşmıştır. Süregelen bu
olaylar, 2015’in ekonomi bağlamında
tamamen kayıp bir yıl olmasına sebep
olmuştur. Türk Lirası’nın ciddi orandaki
değer kaybı, enflasyon ve işsizliğin tırma-
nışı ve sanayi üretim endeksinin zikzak çiz-
mesi, güven endekslerinin kriz seviyesine
ulaşması gibi etkenler, dinamikliğini kay-
betmeye başlayan ekonomik tablonun ana

göstergeleridir. Bu noktada 1 Kasım
seçimlerinin demokrasiye yaraşır biçim-

de tamamlanması ve bir an önce istik-
rarlı bir hükümetin kurularak, barış
ortamının tesis edilmesi tabii ki
hepimizin en öncelikli arzusudur.
Birbirini tetikleyen sıkıntılarla
adeta bir sorunlar yumağına

dönüşmeye başladığını anladığımız
mevcut ekonomik durumumuzu
düzeltmek ve 2016’yı kayıp bir yıl

olmaktan kurtarabilmek amacıyla her
şeyden önce 1 Kasım sonrası istikrarlı

bir hükümetin kurulması, yeni
yıla girmeden çalışmala-

rına başlaması ve
özellikle ilk 100
günlük süreçte
ekonomik reform-
lara yoğunlaşma-
sı zaruridir. “

İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt;
“Türkiye'nin geleceği

adına şu anda tek umudumuz
1 Kasım seçimleridir.İster 2
partinin oluşturacağı bir koa-
lisyon olsun, isterse de tek
başına iktidar seçeneği olsun
ama muhakkak ülkeyi yöne-
ten bir iktidar görebilelim.
Güçlü bir hükümetin kurul-

ması, siyasi, sosyal, toplumsal ve elbette eko-
nomik anlamda pek çok şeyi toparlayacaktır.
Hükümetsizlik sanayicinin ve tüm insanları-
mızın derdi. Bir sanayici derneği başkanı ola-
rak konuşursam çok büyük sıkıntımız var.
Birçok insanımız kepenk kapatıyor. Ben eko-
nomiye İzmir ekonomisinden ziyade Türkiye
ekonomisi olarak bakan biri olarak 2015 yılı-
nın kayıp ve ülkemiz adına boşa geçmiş bir yıl
olduğunu söyleyebilirim. 1 Kasım sonrasında
hükümetin kurulmasıyla birlikte ülke ekono-
mimiz için bir toparlama evresi bekliyo-
rum. İlk etapta yavaş yavaş toparlana-
cak olan ekonomimiz, uzun vadede
yeniden yükselecektir. Buna ina-
nıyorum.”

“Kabineye İzmirli
bakan gerekiyor”

İş Adamı Emre Sarıgedik
“1-2 sene sonra dağılabilecek, siyasi

tartışmalarla kendini ve ülkeyi tüketecek
bir koalisyon değil, mutlaka en az 4 yıl
boyunca yürüyebilecek sağlıklı bir koalis-
yon oluşturulmalı. Ekonomimizde 2015
yılı boyunca yaşanan genel yönetim
eksikliğinin getirdiği dezavantajları göz-
lemliyoruz. 2015 durağan ve iç açıcı
değildi. Farklı ülkeler bunu daha hızlı
atlatıyor ama biz atlata-
madık. Yüzümüzü
2016'ya çevirdiğimizde
ise eğer doğru bakanlık-
lara pazarlık sonucu
değil ihtiyaç sonucu
doğru isimler getirilirse
iyi bir hükümetle ekono-
mimizin toparlanabilece-
ğini düşünüyorum.
Ayrıca bir İzmirli olarak da, şehir ekono-
misinin ülke ekonomisine daha iyi katkı
yapabilmesi ve daha iyi hizmet alabilme-
miz adına kabinede en az bir İzmirli
bakanın da muhakkak yer alması gerek-
tiğini düşünüyorum.”

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Ender
Yorgancılar
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin vatandaşa hizmet
yarışı sürüyor. Daha yaşanabilir bir şehir için çalışan belediyeler, sağlık-
tan kültüre, altyapıdan spora kadar çeşitli alanlarda çalışmalarını sür-

dürüyor. Dünya fuar endüstrisi paydaşlarının yakından takip ettiği ünlü
sektör dergisi “Trade Fairs International”, Fuar İzmir’e 5 sayfa yer ayırdı.
Avrupa, Asya ve Körfez ülkelerinde dağıtılan derginin Eylül baskısında
İzmir’in kültürel yaşamı, tarihi ve turistik zenginliklerine de yer verildi.

Siz bu yazıyı okuduğu-
nuzda, Türkiye’nin tari-
hi seçimine birkaç gün

kalmış olacak.
Anket şirketleri, sonucun

7 Haziran’dan çok farklı
olmayacağı ortak görüşünde.

Ama toplum derin bir kırıl-
ma yaşıyor. Bu kırılmaya, ciddi
bir kaygı eşlik ediyor.

Bu nedenle, sürprizlere
hazırlıklı olmak gerekiyor.

Benim kişisel görüşüm AK
Parti’nin oy oranının bu seçim
sonucunda yüzde 38-39’lara
düşeceği yönünde. CHP oyları-
nı arttırıyor gözüküyor. MHP
birkaç puanlık kayıp içinde.
HDP, sürecin en dinamik parti-
si, oylarını arttırması, sürpriz
sayılmaz.

Türkiye seçim sonucu, yine,
yeni bir yüzleşme içinde olacak.

Ülkeyi sarsan, Ankara 10
Ekim Katliamı, üstü örtülü
“Eğer 7 Haziran’da verdiğiniz
oylar üzerine bir kez daha
düşünmezseniz, çatışma ve iç
savaş tüm Türkiye’ye sıçrar.”
mesajı taşıyordu.

Seçmenlerin algısı da bu
yönde. Kaos ve göz korkutma,
bir toplumu attığı adımdan geri
çevirebilir mi? Tarihsel örnekle-
re sosyolojik açıdan baktığımız-
da, tam tersi olduğu görülüyor.

Yani bu mesajın, kendileri
açısından olumlu olacağını düşü-
nenler, eminim yanılacaklar.

Bu derin toplumsal çatlama-
da kendisini yansıtıyor. Örneğin
AK Parti’ye oy veren, ihtimalen
1 Kasım seçiminde vermeye
devam edecek olan yüzde 38-
39 ya da yüzde 40’lık kesimin,
ortalama yüzde 20’si;
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir
otorite-lider figürüyle hala çok
gönülden bağlı. Ama AKP’nin

ve teşkilatının içine, partiye oy
veren seçmenlerin önemli bir
bölümüne, hatta yarısına baktı-
ğınızda (yani diğer yüzde 20’ye);
özellikle Ankara katliamı sonra-
sında, ciddi bir kaygı, korku,
güvensizlik yaşandığını görebil-
mek mümkün. Çünkü bu yüzde
20’lik bölümün, AKP’ye oy
verme davranışı, daha çok fay-
dacı-pragmatik bir eğilim taşı-
yor. Yani AKP içinde, yeni bir
gelişme olduğunda ya da mer-
kez sağda gerçek anlamda yeni-
likçi, liberal, demokrat eğilimli
yeni bir örgütlenme oluştuğun-
da; o yüzde 20’nin, AKP’den
hemen vazgeçmesi, çok daha
mümkün görünüyor. Çünkü o
yüzde 20’lik kesim de, iç savaş
ortamını andıran aşırı kutuplaş-
madan, yaşadıkları gelecek kay-
gısı nedeniyle, çok ciddi rahat-
sız. Alternatif oluştuğunda, sert
Erdoğan çizgisinden uzaklaşma-
ya hazır duruş sergiliyorlar.
Onların bu rahatsızlıklarını, AKP
yönetiminin de çok anlamlı bir
yerden okuyabildiğini düşünmü-
yorum. Çünkü onların sergile-
dikleri bu eğilim, aslında toplu-
mun dipten gelen ve anket şir-
ketleri tarafından henüz tam tes-
pit edilemeyen, derin dalgaları-
nın ve kırılmalarının bir parçası.
Bu kırılma, eminim Türkiye’yi,
yeni ve daha umut dolu, barışçıl
bir yere taşıyacak. Zaten
CHP’nin ilk kez iki seçimdir,
AK Parti’nin belirlediği günde-
min peşine takılan değil, kendi
gündemini yaratan bir tablo ser-

gilemesi; ekonomik
olarak kitlelerin talep-
lerine yanıt veren bir
yerde durması, bu
değişim sürecinin bir
parçası. Seçim sonrası
Türkiye’nin günde-

minde, ekonomik sorunlar
kadar, daha çok demokrasi iste-
ği olacak. Bu temel “demokra-
si” isteğinin, CHP’nin ve
HDP’nin, artık zorlanan
AKP’nin, hiçbir politika üretme-
den, oturduğu yerden oy alan-
veren MHP’nin gündemine;
“barış” kavramını yeniden
tanımlandırarak, başköşeye
oturtacağı kanısındayım.

Türkiye’nin sahici bir “barış”
gerçekleşmeden, yeni bir boyu-
ta geçmesi zor görülüyor.

Seçim sonuçlarından yansı-
yacak İzmir özeline gelirsek,
belki 7 Haziran İzmir tablosu az
da olsa değişerek sonuçlanacak.
AK Parti, listelerinde ciddi bir
revizyon yaptı. Güçlü isim Binali
Yıldırım, yeniden liste başı oldu.
Ama bu atak, İzmir’in somut
durumunu çok değiştirecek gibi
gözükmüyor. Sanıyorum AK
Parti, seçim sonucunda İzmir’de
aldığı önemli yarayı, biraz daha
derinleştirecek gibi duruyor.
CHP’nin her iki bölgede yedişer
milletvekilini zorladığı çok net.
CHP kıl payı farkla, iki bölge-
den birinde, 8. Milletvekilliğini
de alabilir. HDP’nin iki milletve-
kilini koruma ihtimali yüksektir.
MHP’nin, İzmir’de az da olsa
oy kaybettiğini düşünüyorum.

Bu durumda, AK Parti ve
MHP’nin, İzmir’de her iki böl-
gede, kaçar milletvekili çıkarabi-
leceğini hep birlikte göreceğiz.
Seçim sonuçlarının, ülkemize,
“barış, huzur, kardeşlik” getir-
mesini diliyorum.

SÖZÜN ÖZÜ

ÜNAL ERSÖZLÜ

Dipten gelen dalgaİZMİR'DE HİZMET
YARIŞI SÜRÜYOR
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin vatandaşa hizmet yarı-
şı sürüyor. Belediyeler, çeşitli alanlarda birçok çalışma yürütüyor.

Bu parklar Güzelyalı'ya
çok yakıştı

Daha yeşil bir kent sözüyle
çalışmalarını sürdüren Konak
Belediyesi, Güzelyalı Semti'ndeki
Mehmet Ali Akman, 4/4 ve Ali Rıza
Akıncı parklarını yeniledi. Parklar
daha resmi açılışı yapılmadan
bölge halkının hem beğenisini
kazandı hem de yoğun ilgisini
gördü. Artırılan yeşil alanların yanı
sıra yeni çocuk oyun grupları, spor
sahaları ile parklar Güzelyalı'ya
yakışır hale geldi. Üç parkta sevim-
li dostlar da unutulmadı.

Buca'da ihtiyaç
sahipleri unutulmuyor

Buca Belediyesi 2016 yılında
sosyal yardımlarını iki kat arttırı-
yor. Sosyal projeleriyle fark yara-
tan Buca Belediyesi’nin 2015 yılın-
da 3 milyon 223 bin TL olan Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesi
2016 yılında 6 milyon 307 bin TL
olarak belirlendi.

1500 aileye yılda 3 kez 12 kilo-
gramlık mutfak tüpü yardımına
başlayan Buca Belediyesi öğrenci
bursu, çeşitli alanlarda hizmetleri-
ni sürdürüyor.

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 - MUTLU KOPUZ
GÖKDENİZ ENGİN - SELCAN ADITATAR

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: 28.10.2015

SAYI: 37 TÜRÜ: YAYGIN AYLIK



SAYFA 06 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

6 siyasetHABER 28.10.2015

MHP İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Senem Kılıç, Ben
HABER’e önemli açıklamalarda bulundu.

“7 Haziran'dan sonra koalisyon kurulmasına engel olan
güçler kendi iktidarını ortaya koymuştur” diyen Kılıç,
“Sandıkta iktidar bulamayanlar hükümetin kurulmasını
engellemek için sistematik bir biçimde işin içine vanda-
lizmi de koyarak ülkeyi kabusa sürüklediler. 2 Kasım
sonrasında bir hükümet kurulabilmeli. 1 Kasım seçim-
leri öncesinde haklılığı ortaya çıkmış bir parti ola-
rak seçimlere güçlü girmeyi planlıyoruz” dedi.

Seçim sonrası oluşabilecek koalisyonu da
değerlendiren Kılıç, “Biz “hayır-
cı” bir parti olmakla suçlandık.
Ancak söylediğimiz her hayırın
milletimizin geleceği açısından
bir faydası olduğunu düşünü-
yoruz. Koalisyon kuru-
lamazsa, tekrar bir
erken seçim oluştu-
rulur. Bunun olması halkımı-
zı üzer, o yüzden seçimden bir hüküme-
tin çıkması gerekiyor” dedi.

Koalisyon görüşmeleri sürecinde bir
takım eleştiriler aldıklarını ifade eden Kılıç,
“Bizim partimiz üzerinde iki kutuplu siyase-
tin algı yönetimi oluşturuldu. AKP ve CHP,
hayırcı parti söylemiyle, neye hayır dediği-
mizi söylemeden, bizi uzlaşmayan bir parti
konumuna düşürmek istedi. Neden CHP, HDP,
MHP koalisyonu kurmadığımıza ilişkin eleşti-
rilerle karşılaştık. Kendisini barış partisi
olarak konumlayıp Türkiye partisi
olmak için yola çıktığını iddia eden
ancak terör örgütüyle resmi ola-
rak ayrışamamış bir partiyle
bizim bırakın ortaklık yap-
mayı, yan yana bile gel-
memiz söz konusu
olamaz. Çünkü biz
onlarla müca-
dele ediyo-
ruz”
dedi.

Birinci bölgedeki yarışı da değerlendiren Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü:
Bizim ikinci bölgede, oylarımızın korunması ve artması yönünde genel

bir eğilim var. 1. bölge CHP seçmeninin yoğun olduğu bir bölge. CHP, MHP
ve HDP koalisyonunun kurulamamasına ilişkin izahat bizi seçmenle vaat-
lerimizi anlatma konusunda yoruyor. Ancak gelişen olaylar ve halkı-
mızın içindeki teröre karşı olan amansız mücadeleye evet duruşu,
CHP'nin bölücü terörün uzantısı olan bir partiyle sırt sırta kol

kola gitmesi, PKK'nın açıkça bir terör örgütü oldu-
ğunu ifade edememesi, özellikle Atatürk'ün

kurduğu bir partinin, Türk milliyetçisi
olan bir partinin, ulusalcı kanadında
olan vatandaşlarımızı son derece

rahatsız ediyor. Dolayısıyla,
biz bunların farkında olan
vatandaşlarımızın bize

bu dönem sahip
çıkacağına

inanıyo-
ruz.

“BİZİ ‘HAYIRCI’
PARTİ
KONUMUNA
DÜŞÜRDÜLER”

CHP İzmir 2. Bölge
Milletvekili Adayı Zeynep

Altıok Akatlı, Ben HABER’e
gündemi değerlendirdi.

1 Kasım’da sandıktan yeni-
den bir koalisyon kararı çık-
ması durumunda CHP’nin takı-
nacağı tutumu açıklayan

Akatlı, “Partilerin yaklaşımları elbette fark-
lı olmak zorunda. Şimdiki bile kabul edile-
mez bir seçim yenilemesiyken çocuk oyun-
cağı gibi olmadı bir kez daha tarzında bir
yaklaşım olmayacaktır. Ancak CHP açısın-
dan bizim tutumumuz değişik olmayacak.
Biz ne kadar çözümcü, ne kadar yapıcı bir
süreç yürüttüğümüzü sergiledik. Hem ilke-
lerimiz, kırmızı çizgilerimiz çerçevesinde
ödün vermeyeceğimiz gerçeklikleri dile
getirdiğimiz ama hiç hemfikir olmadığımız,
yıkıcı bir şekilde eleştirdiğimiz partiyle bile
çözüm için diyalog ve empati noktasında
yüz yüze gelip çözüm üretecek yaklaşımları
geliştirmek adına iyi niyetli çabamız ile
adım attık. Bu bizim için yine aynı olacak-
tır” diye konuştu.

AK Parti ve MHP’nin kendilerine çeki
düzen vermesi gerektiğini ifade eden

Akatlı, “Koalisyon kurulamaması gibi bir
ihtimali değerlendirmeye almıyorum.
Çünkü gerçekten bugüne kadar salt kendi
çıkarları için olası seçmenin de net bir
şekilde yüzde 60 oranında bir koalisyon
talep ettiğini dile getirdiği bir ortamda seç-
meni de hiçe sayarak yıkıcı politikalar izle-
yen AKP ve MHP anlayışının kendisine yeni-
den bakıp uzlaşı noktası bulmak durumun-
da kalacağı bir sonuçla karşı karşıya gele-
ceklerini düşünüyoruz. İki partinin de
dönüp kendisine bakması gerekiyor. Kişisel
çıkarları için durmadan seçim yenilemek
gibi bir Anayasa maddesi de yok zaten.
Sonsuza kadar seçim yenilenir ta ki kazan-
mak isteyen kişi kazanana kadar gibi bir
hukuki yaklaşım mevcut değil” dedi.

“İZMİR CEZALANDIRILIYOR”
İzmir’in birçok anlamda cezalandırıldığı-

nı söyleyen Akatlı, “Üretimi yok edilmiş
ülkenin en kıymetli üretim alanlarına sahip
bölgelerinden biri İzmir. Bu anlamda eko-
nomik olarak yıkıcı sonuçlar yaşıyor. Öte
yandan genç nüfusun en yoğun olduğu böl-
gelerden biri. Genç işsizliğinin en yüksek

oranda bulunduğu bir ilimiz. Bu nedenle de
ikinci kez cezalı gibi. Üçüncü olarak da
aydınlanma geleneğini ve özgürlükleri
benimsemiş seçmen kitlesiyle, yerel yöne-
timlerde CHP’nin iktidarını getiren yaklaşı-
mıyla da AKP bu yörenin belediyelerinin iş
yapma olanaklarını kısıtlıyor. Hem bütçe
hem de bürokratik sistemler olarak daimi
engellerle cezalandırılıyor. “8 vekil verdiniz
8 proje getirdik. 9 verseydiniz 9 getirirdik”
diyorlar. Çünkü İzmir, onların karşısında
olduğu her şeyin sembolü” diye konuştu.

Binali Yıldırım’ın Büyükşehir’e aday
olduğu dönemde AK Parti’nin İzmir’de şu
ana kadar aldığı en çok oyu almasının ken-
dilerini endişelendirmediğini belirten
Akatlı, “O köprünün altından çok sular
aktı. Zaten bu saik AKP tarafından değer-
lendirilseydi Binali Bey ikinci seçimde değil
birinci seçimde buradan aday gösterilirdi.
Koymadıklarına göre var bir bildikleri.
İzmir’deki seçim yarışı tıpkı 7 Haziran’da
olduğu gibi yine CHP lehine, üstelik bu
sefer daha açık arayla sonuçlanacak. Her iki
bölgeden de en az artı 1 vekil ile iktidara
yürüyeceğiz. İzmir bir başbakan çıkaracak”
şeklinde konuştu.

“AKP VE MHP UZLAŞMAK
ZORUNDA KALACAK”

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

“KOALİSYON İZAHI BİZİ YORUYOR”

Senem
Kılıç

Zeynep
Altıok
Akatlı
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CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Ben HABER gazete-
sine özel açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, son dönemde yaşanan terör
olaylarından 1 Kasım seçimlerine, 5.
parti iddialarından İzmir siyasetine kadar
birçok konuda çarpıcı değerlendirmeler
yaptı. İşte sadece Ben HABER’in ger-
çekleştirebildiği o söyleşi…

� Ülkemiz son dönemde gerçekten zor
günler geçiriyor. Birçok vatandaş geleceğe
yönelik ciddi endişeler taşıyor. Kendilerini
güvende hissetmiyorlar. Peki sizin hem bir
vatandaş olarak hem de bir siyasetçi ola-
rak geleceğe yönelik en büyük endişeniz
nedir?

Geleceğe yönelik endişem şu; eğer
siyaset kurumu çözüm üretmiyor algısı
toplumda yerleşirse, bu demokrasimiz
açısından en büyük tehlikedir. O neden-
le siyasetçilerin, siyasi parti liderlerinin
çözüm üreten yöntemleri, söylemleri,
birliktelikleri, uzlaşma kültürünü
benimsemeleri gerekiyor. Bu, demokra-
simize yapılan en büyük katkı olur.

“KOALİSYONU
GÖRÜŞECEĞİZ”

� Yaşanan terör olayları nedeniyle ne
yazık ki siyaset biraz ikinci plana kaldı.
Ancak önümüzde bizi bekleyen çok önemli
bir seçim var. Sizce 2 Kasım sabahı
Türkiye nasıl bir güne uyanacak?

Umarım güzel bir güne uyanır.
Umudu besleyen bir seçim olsun ve 2

Kasım sabahı Türkiye huzur içinde
uyansın.

� Eğer sandıktan yine bir koalisyon
çıkarsa, sizin partinizin ve diğer partilerin
yaklaşımı 7 Haziran sürecinden farklı
olur mu? Yani bu kez bir koalisyon yap-
mayı başarabilir misiniz?

Onu o zaman görüşeceğiz, tartışaca-
ğız. Şu anda bütün siyasi partiler tek

başına iktidar olmak istiyorlar. Ülkenin
bu kadar sorunu varken bu sorunlara
sağlıklı çözümler de üretmek gerekiyor.
Milli irade nasıl tecelli ederse o çıkan
sonuçlara göre elbette biz de kendi
kararımızı vereceğiz. Ama bugünden
geleceğe yönelik bir karar vermek yöne-
tim konusunda doğru değil.

“5. PARTİ Mİ ÇIKAR,
6. PARTİ Mİ ÇIKAR…”

� MHP Lideri Bahçeli’nin son olarak
ortaya attığı bir kavram kulisleri bir anda
hareketlendirdi. “5. Parti”… Seçimden
sonra sizce böyle bir bölünme olabilir mi,
AK Parti’de ya da diğer partilerde?

Bu süreçte bu tür söylemleri dillen-
dirmek doğru değil. Siyasi partilerin
hedefi vardır. Ülke yönetimine talipler-
dir. Ülkenin sorunlarını çözmek isterler.
5. parti mi çıkar, 6. parti mi çıkar, başka
bir şey mi olur, bunlar bugünün konusu
değildir diye düşünüyorum. Ayrıca
başka partilerin iç işleriyle uğraşacak
zamanım olmadığı için bu tür olaylara
nasıl cevap vereceğimi de bilmiyorum.

Benim hedefim bu ülkenin sorunlarını
çözmek, bu ülkede yoksulluğu bitirmek,
emeklinin rahat etmesini sağlamak, bu
ülkede taşeron işçinin kadrosunu ver-
mek, atama bekleyen öğretmenin soru-
nunu çözmek, işsizliği çözmek, dış poli-
tikayı Türkiye’nin çıkarları paralelinde
barış endeksli yeniden inşa etmek…
Benim derdim bu. A partisi kuruldu, B

partisi ayrılacak bunlar doğal olarak
sizin ilgi alanınıza girebilir ama benim
ilgi alanımda değil.

“İZMİR’İN ADAYI OLMAK
ONUR VERİCİ”

� İzmir’i nasıl görüyorsunuz? AK
Parti İzmir’de sizin karşınıza bu kez de
Binali Yıldırım gibi bir ismi koydu. Binali
Yıldırım’ın İzmir’den aday gösterilmesi
AK Parti’nin oylarını ne ölçüde etkiler
sizce?

Kişi endeksli siyaset asla doğru
değil. Siyaseti bir kurum olarak düşünü-
yorsak, kurumsal bir yapıyı esas alıp o
kurumsal yapının çözümleri, programla-
rı, ilkeleri çerçevesinde oy kullanacak-
sak Ali gelmiş Veli gitmiş bunlar çok
önemli değil. Kişi endeksli siyaset
demokrasilerde yapılmaz zaten. Doğru
da değildir. Çünkü Türkiye’de cumhuri-
yet rejimi var. Siyasi partiler var, siyasi
partilerin programları var. Bakın kişile-
rin programları yoktur, siyasi partilerin
programları vardır. Kişilerin kendi ilke-
leri olabilir. Örneğin, her ortamda
doğru söylemek gibi. Ama bu zaten
siyasette olması gereken ahlaki bir
kuraldır. Sonuçta bu kural, siyasetin
kendi içinde zaten vardır. Dolayısıyla
Binali Yıldırım aday olmuşsa saygı duy-
mamız lazım. Bir partiden gelmiştir
aday olmuştur. Ama ben İzmir’den aday
olmaktan, İzmir’in milletvekili olmak-
tan onur duyuyorum. İzmir gibi bir ken-
tin milletvekili olmak beni onurlandırı-
yor.

� Son olarak İzmirlilere mesajınızı
alabilir miyiz? Onlara
Ben HABER aracılığıy-
la ne söylemek istersi-
niz?

CHP’ye daha fazla
milletvekili vermeleri-
ni isterim.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ben HABER’e özel açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım’ın
İzmir adaylığını değerlendiren Kılıçdaroğlu, “İzmir’de Ali gelmiş Veli gitmiş bunlar çok
önemli değil. Kişi endeksli siyaset demokrasilerde yapılmaz, doğru değil” dedi.

Cumhuriyet tarihimizin…
En sessiz…
En renksiz…
En tanıtımsız…
En masrafsız…
En gergin…
En merak edilen…
En endişe duyulan…
Seçimine gidiyoruz.

� � �

Hareketlilik yok, heyecan yok.
Seçmen, seçim değil geçim derdinde.
Piyasalar durgun, küçük esnaf anormal

sıkıntılı.
Sanayici farklı değil.
Oryantal döviz kurları…
İthalat, ihracatı şaşkına çevirdi.
Emekliler desen bildiğin gibi.
Yaşıyor mu belli değil.
Havalar güzün hüznünü, kışın kasvetini ser-

giliyor.
Kadınlara şiddete devam, durmak yok!

� � �

7 Haziran’da seçimi yaptık.
Tek başına iktidar çıkmadı.
Ortaklık itibar görmedi.
Kavga-dövüş yeniden seçim kararı alındı.
1 Kasım’da yine sandık başındayız.
Ne çıkar Allah kerim!

� � �

Siyasette gençler yine lafta kaldı.
Her parti gençleri ağzından düşürmedi.
Seçme yaşı 18’e, seçilme yaşı 25’e düşürül-

mesine rağmen sözlere sadık kalınmadı.

� � �

Haziran’da 25. Dönem milletvekillerini seç-
tik.

O zaman da genç yoktu.
20’li yaşlarda HDP’den 3, AKP’den 5,

CHP’den 1 vekil görev aldı, MHP’de ise sıfır.
2011 seçimlerinde vekillerin yaş ortalaması;
HDP 51, AKP 48.7, CHP 52.7, MHP 54

iken…
2015 seçiminde;
HDP 46.53, AKP 49.21, CHP 50.9,

MHP 52.93 oldu.
Yani azıcık da olsa…
HDP, CHP, MHP gençleşti.
AKP yaşlandı.
Gençler yine hava aldı.
Genç geçinen beyaz saçlılar, azalan heye-

canları, teknolojiden uzak yapılarıyla sözde onla-
rın yerini kaptı.

� � �

Genç-yaşlı derken…
Bir eski liderin de hakkını yememek lazım.
Deniz Baykal.
1973’de meclise girdi.
O zaman en gençti, 33 yaşında.
Bugün 77 yaşında.
Hala milletvekili.
Allah uzun ömür versin…
Meclis var oldukça ayrılmayacakmış sevda-

sında!

� � �

1 Kasım seçim öncesi…
Gençleri en çok diline dolayan CHP’ydi.
Sloganı da;
“Önce Türkiye, öncelik gençler”
Ne var ki…
Aday belirlemede listeye yansımadı.
Hak kaybolmasın gerekçesiyle bir – iki

eksikle aynı vekiller korundu.
Gençler böylece unutuldu.
Söz, slogan buharlaştı.

� � �

AKP, üç dönem kuralını kaldırdı, “ilk gün
aşklarına” döndü, gençleşeceğine daha da yaş-
landı.

MHP’nin zaten gençlerle hiç olmadı.
20’li yaşta vekil çıkarmayan parti olur mu?
İdeolojisi, kalıbı, kadrosu aynı bir seçime

daha giriyor.
Dolayısıyla hep aynı sonucu alıyor.
İktidar olmaktan uzaklar.
İktidar olma isteklerini de yansıtmıyorlar.

� � �

Genç nüfusa sahip Türkiye’de…
Gençlere güveniliyor, elinden tutulmuyor.
Gençlerden oy isteniyor, seçilmelerine

imkân verilmiyor.
TBMM’de gençleşme istenmiyor.
Biliniyor ki…
Genç gelirse…
Çok şey değişecek.
Kalıplar yıkılacak.
Tabular yakılacak!

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

GENÇLER YİNE
UNUTULDU

İZMİR’DE
ALİ GELMİŞ
VELİ GİTMİŞ
ÖNEMLİ DEĞİL
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CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU SADECE BEN HABER’E KONUŞTU

“SAVAŞ
ÇIKARSA
SARAY’A

GİDERİM”
� Ya koalisyon kurulamazsa?
Vatandaşın sandığa giderken

şunu düşünmesi lazım; 7 Haziran’da
vatandaş gitti oyunu kullandı. Bir
kişiye görev verildi “hükümeti kur”
diye. O kişi de hükümeti kuramadı.
İkinci kişiye o görevin verilmesi
gerekirdi teamüllere göre, o da
verilmedi. Ve yeniden sandığa git-
tik. Hükümeti kurma becerisi gös-
termeyen kişiye vatandaşın oy ver-
memesi lazım. Çünkü aynı risk yine
önünde duruyor. Vatandaşın sandı-
ğa giderken hep bizi düşünmesi
lazım. Hükümeti kurma becerisini
yerine getiremeyen kişinin, neden o
beceriyi yerine getirmediğini düşün-
mesi lazım. Eğer bir kişi iradesini
Saray’a ipotek etmişse hükümet
kuramaz zaten. Demek ki ne gereki-
yor? Hükümet kurma becerisi olan
kişinin özgür iradesinin olması gere-
kiyor. Buna karar vermek gerekiyor.

� Eğer koalisyon ortağı olursa-
nız Saray’a görevi almaya gider
misiniz?

Niye gideceğiz? Bir gerekçe
olması lazım. Olağanüstü bir olay
olması gerekir. Yani o nedir? Allah
göstermesin, bir savaş çıkar, gider-
siniz. Orada kalkıp da “ben giderim,
gitmem” gibi özel bir tutum sergi-
lerseniz doğru olmaz.

� Saray’da Bakanlar Kurulu top-
lanmak istense?

Niye istensin? Bu ülkede
Başbakan yok mu? Bakanlar
Kurulu’nun yeri yok mu?

� Ya koalisyon kurulamazsa?
Vatandaşın sandığa giderken

şunu düşünmesi lazım; 7 Haziran’da
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göstermesin, bir savaş çıkar, gider-
siniz. Orada kalkıp da “ben giderim,
gitmem” gibi özel bir tutum sergi-
lerseniz doğru olmaz.

� Saray’da Bakanlar Kurulu top-
lanmak istense?

Niye istensin? Bu ülkede
Başbakan yok mu? Bakanlar
Kurulu’nun yeri yok mu?

� Ya koalisyon kurulamazsa?
Vatandaşın sandığa giderken

şunu düşünmesi lazım; 7 Haziran’da
vatandaş gitti oyunu kullandı. Bir
kişiye görev verildi “hükümeti kur”
diye. O kişi de hükümeti kuramadı.
İkinci kişiye o görevin verilmesi
gerekirdi teamüllere göre, o da
verilmedi. Ve yeniden sandığa git-
tik. Hükümeti kurma becerisi gös-
termeyen kişiye vatandaşın oy ver-
memesi lazım. Çünkü aynı risk yine
önünde duruyor. Vatandaşın sandı-
ğa giderken hep bizi düşünmesi
lazım. Hükümeti kurma becerisini
yerine getiremeyen kişinin, neden o
beceriyi yerine getirmediğini düşün-
mesi lazım. Eğer bir kişi iradesini
Saray’a ipotek etmişse hükümet
kuramaz zaten. Demek ki ne gereki-
yor? Hükümet kurma becerisi olan
kişinin özgür iradesinin olması gere-
kiyor. Buna karar vermek gerekiyor.
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Vatandaşın sandığa giderken
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tik. Hükümeti kurma becerisi gös-
termeyen kişiye vatandaşın oy ver-
memesi lazım. Çünkü aynı risk yine
önünde duruyor. Vatandaşın sandı-
ğa giderken hep bizi düşünmesi
lazım. Hükümeti kurma becerisini
yerine getiremeyen kişinin, neden o
beceriyi yerine getirmediğini düşün-
mesi lazım. Eğer bir kişi iradesini
Saray’a ipotek etmişse hükümet
kuramaz zaten. Demek ki ne gereki-
yor? Hükümet kurma becerisi olan
kişinin özgür iradesinin olması gere-
kiyor. Buna karar vermek gerekiyor.

� Eğer koalisyon ortağı olursa-
nız Saray’a görevi almaya gider
misiniz?

Niye gideceğiz? Bir gerekçe
olması lazım. Olağanüstü bir olay
olması gerekir. Yani o nedir? Allah
göstermesin, bir savaş çıkar, gider-
siniz. Orada kalkıp da “ben giderim,
gitmem” gibi özel bir tutum sergi-
lerseniz doğru olmaz.

� Saray’da Bakanlar Kurulu top-
lanmak istense?

Niye istensin? Bu ülkede
Başbakan yok mu? Bakanlar
Kurulu’nun yeri yok mu?

CHP Lideri İzmir’de, herkes özel görüşme istemindeydi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun
programı yoğun, zamanı kısıtlıydı. 1 Kasım seçiminde İzmir adayı olmasına rağmen,
İzmirli hiçbir yazılı basınla konuşmamış, ayrım olmamasına özen göstermişti.

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin arka kapısından girerek, kafamdaki sorula-
rı yöneltmek, meslektaşlarımı atlatmak hırsı zirvedeydi. Şans da benden yanaydı…
Görevlileri, korumaları ve danışmanları teker teker aştım ve Kılıçdaroğlu ile yüz yüze
geldim. “Mutlak görüşmeliyiz” dedim, tebessümle “olabilir, buyurun” deyince içimdeki
“yaşasın” naraları bir anda dilimin ucuna kadar geldi. Özel soru – özel cevap… Bir gaze-
teci başka neyi arzulardı ki…

Röportajın öyküsü…



yeteneğimdir. 14 cilt günlüğüm vardır benim, bu günlükler kendi
duygularımı yazdığım günlükler değil. Sınıftaki konuşmaları yazdığım
arkadaşlarımın karikatürlerini çizdiğim, oyunlar yazdığım günlükler.
Sonra İngilizceden birkaç gerilim öyküsü çevirmeye başladım. Aslında
hep yaptığım şey yazmak. Sadece 2008 yılından beri ortaya çıkarıyorum.
Ben kendimi 2010'a kadar yazar kabul etmem, çünkü yazdıklarım kişisel
gelişim kitapları. Bana göre kişisel gelişim yazarlığı yazarlık değildir.

Ben ilk deneme kitabımla yani 'Hayat seni cümle içinde kullandı'
adlı ilk kitabımla yazar oldum demeyeceğim, hala oldum
demem ama yazar olmaya bir adım attım.

� En son çıkan kitabınızdan da bahsedelim...
Aslında öykü satmıyor Türkiye'de genelde öyle bir şey

var. Bir roman yazmak çok disiplin ve konsantrasyon
istiyor. Ben öykü yazmayı biraz yazarlığın çapkınlığı gibi
görüyorum kendi adıma. Çünkü roman evliliktir,
kapanacaksın ona aynı karakterlerle yatıp kalkacaksın
birkaç ay. Ben bunu yapamadım. O yüzden kısa ve
uzun öyküler yazıp, öykülerle çapkınlık yaptım.

� Neden gerilim öyküleri peki?
Çünkü öteden beri beslendiğim bir kaynak.

Amerikan edebiyatı ve Amerikan ticari
sineması benim için bir izlek oldu.
Alacakaranlık kuşağı hikayeleri, ben bunları
ve bazı benzerlerini örnek aldım. İnsanları
şaşırtmayı seviyorum. Farklı söyleme
biçimleri bulmayı seviyorum. Çünkü devlet
memuru olmam sebebiyle her şeyi
söyleyemiyorum. Biz TRT spikerleri her şeyi
söylememeye alışığız. O yüzden ben söylemek
istediklerimin farklı yollarını keşfediyorum
sürekli yazarken.

� Bir telefon konuşmamızda bana kitap
yazıyorum demiştiniz biraz ondan da bahseder
misiniz?

En son çıkan kitabımın devamı niteliğinde,
devamı derken aynı türde sürprizli gerilimli
öyküler bazında 6-7 öyküden oluşan yeni bir
kitap geliyor. Bunun 3’te 2’si tamamlandı. Bizim
işimiz öyle bir iş ki akıyorken doldurman
gerekiyor. Ve iyi fikirler nasıl geliyor biliyor
musun, uykuyla uyanıklık arasında... İlham gibi...
Bilinçaltın açık oluyor, benim çoğu zaman
uyanmadan hemen önce yani zihin uyanmış

beden uyanmamış, ağzımda dizelerle
uyanıyorum. Beynimde kelimeler resmen
hazır oluyor. O zaman gelen öyküler çok iyi
oluyor çünkü bilinçle kirletilmemiş tamamen

bilinçaltının açık kapılarından süzülmüş
şeyler oluyor. Aslında hiçbirimiz

dahi değiliz, sadece bazılarımızın
antenleri biraz daha uzun.

Evrende de bilgi sürekli
dönüp dolaşıyor, evrensel bir
bilgi var. Bazılarımız bu
fikirleri birilerimizden önce
alıyor. Hepsi bu... Şunu da
eklemek isterim, yeni çıkan
kitabımın kapağının
önsözünde meşhur masal

yazarı Anderson'un sözü
olacak. ''Masallar çocuklar

uyusun diye, yetişkinler uyansın
diye yazılır.''

Sahip olduğu ilk yeteneğin
''yazmak'' olduğunu söyleyen, on
parmağında on marifet, spiker,

sunucu ve aynı zamanda yazdığı
kitaplarla tüm Türkiye'de büyük ses
getiren Hakan Urgancı'yla sıcak,
samimi ve İtalyan suflesi tadında
keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

� İşiniz konuşmak ve
konuşturmak. İşinizden çok zevk
aldığınızı görüyorum. Bu işe nasıl
başladınız?

Zaten bir şeyi birden fazla
yaptığın zaman tekrarı zevke girer.
(gülüyoruz) Öteden beri ben
televizyon karakterlerine ve
oyunculara ilgi duyan biriydim.
Üniversitenin son yıllarında Günay
Oğuz'dan diksiyon dersleri aldım.
Aslında benim ilk amacım oyuncu
olmaktı, mankenlik kursuyla
başladım, kurs sahibi adamla kavga
ettim ve çekip gittim. Mankenlik
kursunda oyunculuğa geçmeyi
planlıyordum, yani kısa yoldan
ünlü olmak diyelim. Ama öyle
olmadı tabii ki. Yanlıştan
döndük. Bu arada Bilkent
Üniversitesi’nde turizm
okuyordum. Eğitimimi
tamamladıktan sonra bir
arkadaşım bana İzmir'de tanıdığının
yeni bir kanal açtığını ve benim için
randevu aldığını söyledi, ben de
gittim. Fakat kapıdaki güvenliğin
haberi olmadığı için ben üç gün
boyunca kapısında bekledim Kanal
1'in. Üç günün sonunda kanala
girdim, anlaştık ve ilk olarak
haberin alt sesini okumaya
başladım. Hazır olduğuma
inandıkları an beni ekrana
çıkarttılar.

� İletişim uzmanı olarak hayli
popülersiniz. Üniversitelerde
eğlendirerek gülerek eğitim
veriyorsunuz. Neler anlatıyorsunuz
sahnede... Gençler neden bu kadar
ilgiyle takip ediyor sizi?

Beden dili anlatıyorum ağırlıklı
olarak. Onun yanı sıra iletişimle
ilgili küçük küçük hayatın içinde
dikkatimi çeken ipuçlarını beden
dilinin içine yediriyorum. Bunların
hepsini birleştirdiğinde benim ikinci
kitabım çıkıyor ortaya 'herkes için
karizma'. Karizmanın kodlarını

eğlenceli bir şov içinde
veriyorum. Bol bol
güldürerek karizmatik
biri nasıl olur ve niye
onu karizmatik
algılarsınızın yanıtını veriyorum.

� Peki sizce karizma nedir?
İçimizdeki ateşi başkalarının

içinde yakabilme sanatıdır. Zor
öğrenilir ama öğrenilebilir olduğu
için de bu yönüyle bir zanaattır.

� Peki siz karizmatik misiniz?
Bu en tehlikeli sorudur.

Bana göre ben karizmatik
değilim. Ben sadece
karizmanın kitabını yazmış
bir adamım.

� Peki yazma yeteneğinizi
ne zaman fark ettiniz?
Spikerlikten önce mi sonra mı?

Bu benim
sahip olduğum

ilk
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Türkiye’nin önemli televizyoncularından biri olan Hakan Urgancı,
medya dünyasına nasıl ‘merhaba’ dediğini, kitaplarını
ve daha fazlasını Ben HABER okurlarıyla paylaştı.

MUTLU KOPUZ

mutlu.kopuz@kanalben.com

� Spiker, sunucu veya medyada olmak
isteyenlere tavsiyeniz nedir?

Kumaş olması lazım öncelikle, tıpkı sende
olduğu gibi. Dilin temiz olacak, abartılı olmayan bir
aksan yeterli, kulağın iyi olması lazım. İyi bir

eğitim... Eğer görsel olarak iş yapılacaksa
güzelliğin de çok büyük artısı var. Bugün
eksiğin, açığın olarak gördüğün şeyler yarın
belki de seni sen yapan özelliğin olacak. Bazen
kusursuz olmak en büyük kusurdur. Kusursuz
olmaya çalışmamak lazım.

� Neden İzmir peki? İstanbul'da olmanız
sizin için daha iyi değil mi?

İstanbul'dan korkuyorum... İstanbul benim
için travmatik bir yer. İstanbul'a ilk staj yapmak

için gittim ve çok bunalımlı bir
dönemimdi. İstanbul bana çok
kasvetli geldi. O yüzden İstanbul'u
eş gibi değil metres gibi severim.
Uzaktan severim, eğlenmeye
gitmeyi severim. Stresten ve
rekabetten hoşlanan biri
değilim. Eğer bunlar beni
motive etseydi mutlaka
İstanbul'da olurdum. Sakinliği
kafa dinlemeyi bir günde birden
fazla insana randevu verebilmeyi
seviyorum. O yüzden İzmir'deyim
ama bu İstanbul'da olmayacağım
anlamına gelmiyor.

İstanbul'dan
korkuyorum,

benim için travmatik
bir yer. O yüzden onu

eş gibi değil met-
res gibi seve-

rim.

BAZEN KUSURSUZ OLMAK EN BÜYÜK KUSURDUR

“ÖYKÜLERLE
ÇAPKINLIK
YAPTIM”



Milli mücadele
döneminin tek kar-
şıtları kurulan der-
neklerin yönetici ve
üyeleriyle, saltanat
yanlısı devlet yöneti-
cileri değildi. Aynı

zamanda bazı gazete-
ciler de açık ve net bir

şekilde Ankara'ya karşı sert
propagandalar gerçekleştirdiler.

Bu gazetecilerin başında ise Ali Kemal gelir.
Peyam-ı Sabah adlı gazetede Ankara'ya karşı

sıkça hakaret içeren ifadeler kullanan Ali
Kemal'in sonuysa hazindir. Kurtuluş Savaşı'nın

kazanılması sonucu İstiklal Mahkemesi tarafından
yargılanacak olan gazeteci, mahkemeye çıkmadan

önce genç subaylar tarafından linç edilerek öldürülür.
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M
eydanlarda,
caddelerde,
balkonlar-

da ve hatta araçlarda
asılı Türk bayrakla-

rı şu günlerde,
cumhuriyet reji-
mine geçişin 92.
yıl dönümünün
kutlu birer nişa-
nesi olarak karşı-

mızda duruyor,
tarafımızdan

gururla dalgalandırı-
lıyor. Ulu Önder Mustafa

Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşları
ile milletimizin yazdığı bu destan elbette
unutulacak cinsten değil. Ancak, milli
mücadele dönemini yalnızca Türk toprak-
larına ayak basan düşman postallarının
vatanımızdan uzaklaştırılması olarak
görürsek oldukça eksik kalırız. Zira müca-
delenin kendi içimizde olan boyutu çok
daha çetindir. Gelin bu yazıyla birlikte milli
mücadele sürecinde ortaya çıkan iç düş-
manlara bir kez daha bakalım.

Mondros Mütarekesi sonrası adım adım
yurdu işgal etme-
ye başlayan
batı
ordu-

ları,
13 Kasım'da payitahta, yani

İstanbul'a asker çıkarırlar. 1453 yılından iti-
baren aralıksız olarak Türk devletine baş-
kentlik yapmış olan İstanbul'da bir bayrak,
aynı gün tam 465 yıl sonra yeniden asılır.
Fener Rum Patrikhanesi, işgalle birlikte
üstünde çift başlı kartal bulunan Doğu
Roma İmparatorluğu bayrağı asar. Aynı
zamanda başta Pera bölgesi olmak üzere
şehrin farklı noktalarında da işgal devletle-
rinin ve azınlıkların bayrakları dalgalandı-
rılmaya başlanır. Etnik-i Eterya, Mavri Mira,
Kürt Teali, Hınçak ve Taşnak cemiyetleri de
toprak koparmak için yoğun bir faaliyete
girişir.

Kurulan dernekler halkı
umutsuzluğa sürükler

1918 Aralık ayında kurulan
Wilson Prensipleri Cemiyeti ise
Türk yurdunu Amerikan mandası
altına sokmak için çalışmaya baş-
lar. Şaşırtıcı olansa İzmir'in işgali
sonrası vatanperver konuşmala-
rıyla dikkat çeken ve ardından
milli mücadele sürecine dahil olan
yazar Halide Edip Adıvar da bu derne-
ğin bir üyesidir. Bir ay sonra 1919 yılında
kurulan Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası
ise İttihat ve Terakki döneminde dışarıda
kalanları kendi etrafında toplayan ve kurtu-
luşu padişahta gören bir anlayış benimser.

Yine bu süreçte kurulan derneklerden
Teali İslam Cemiyeti de, ülkenin ancak sal-

tanat ve şeriatla yönetilebileceği propa-
gandası yaparak, "Yunan ordusu hali-

fenin ordusu sayılır. Hiç de zararlı
bir topluluk değildir. Asıl kafası

koparılacak mahlûkat
Ankara’dadır" şeklinde bir bil-
diri yayınlar ve bu bildiri
Yunan uçaklarıyla halkın
üstüne bırakılır. Cemiyetin
kurucuları arasında daha
sonra İstiklal Mahkemesi
kararıyla idam edilecek
olan İskilipli Atıf da vardır.

İzmir'in işgali milat olur
Azınlıkların ve bağım-

sızlık karşıtlarının tüm
faaliyetlerine rağmen
Türkler arasında
İstanbul'un işgaliyle
başlayan sessizliğin
dinmesiyse 1919 yılının
15 Mayıs'ını bekleye-

cektir. Yunan askerle-
rinin İzmir'e

ayak basmasıyla başta
İstanbul olmak üzere
tüm yurtta protestolarla
milli uyanış başlarken,
diğer taraftan büyük bir

ihanet oyunu sergilenir.
İşgalden sadece 5 gün sonra

İngiliz Muhripleri Cemiyeti
kurulur. Başta Sadrazam Damat

Ferit olmak üzere birtakım devlet ileri
gelenleri kurtuluşu İngiliz himayesinde
arar. Hatta bununla da yetinmeyen Damat
Ferit, Kuva-yi İnzibatiye adlı bir ordu kura-
rak düşmanla mücadelenin gerektiği süreç-
te Mustafa Kemal'in karşısına çıkar ve kar-
deş kanı akmasına neden olur ancak tüm
engeller gibi o da bertaraf edilecektir.

Kıssadan hisse;
Görüldüğü gibi cumhuriyetin ilanı

öncesinde Türk tarihi böylesine meşak-
katli bir dönem geçirmişken Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün
“Bu memleket tarihte Türk'tü,
halde Türk'tür ve ebediyen Türk
olarak yaşayacaktır.” sözünü
unutmamalı ve sonuna bir ekle-
me yapmalı; Bu memleketin
tarihte düşmanı vardı, halde
vardır ve ebediyen de ola-
caktır. Cumhuriyet
Bayramı hepimize bir
kez daha kutlu
olsun.

Cumhuri-
yetimizin 92. yıl

dönümünü kutlar-
ken, nice 92 yılları

görme arzusuyla Türk
tarihinin kritik döne-

mini hatırlamakta
fayda var.
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Din,
siyaset uğruna
böyle kullanıldı

Milli mücadeleye karşı dini kendi siyasi çıkarlarına alet
etmekten çekinmeyen Damat Ferit Paşa'nın, 11 Nisan 1920

tarihinde, maşası Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi'ye Ankara
karşıtı bir fetva yazdırır. Fetvada yer alan ifadelerse Mustafa Kemal ve
onun kahraman askerlerine kin kusar. İşte o fetva'dan kısaltılmış hali;

“Milli Mücadele hareketini idare edenler, hak tanımayan bir takım insan-
lardır. Bu kötü kişilerdir ki, İslam Halifesinin idaresi altındaki topraklarda
yaşayan ve Padişaha sadık olan halkı hile, yalan ve dolanla kandırarak

azdırmışlardır. Bu kişilerin kötülüklerinden memleketi temizlemek ve halkı
kurtarmak vaciptir. Bu gibileri öldürmek de meşru ve
farzdır. Bunları öldürmek için, muktedir olan her
Müslüman’ın, Halifenin etrafında toplanması ve

harekete geçmesi de vaciptir. Halife tarafın-
dan görevlendirilen ve bunlara karşı gönde-

rilen askerler, görevlerini yapmaz veya
kaçarlarsa büyük günah işlemiş olurlar.

Bunlara karşı harekete geçmek
üzere Padişahın verdiği emre

uymayan Müslümanlar da
günahkardır.”

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

MİLLİ MÜCADELE SADECEDIŞ DÜŞM
ANA

KARŞIVERİLMEDİ

Ali Kemal
düşmanlığın
bedelini
linçle ödedi
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KOÇ: Koç burcu insa-
nı; aktif, sportif, heyecan
dalgasına yol açan harika
liderler isterler.
Yeniliklere açık, gençleri

seven ve gençlere şans tanıyan politika-
cılar onlar için idealdirler. Özellikle
hatasını kolayca fark eden, kolay af dile-
yen siyasetçileri fazlasıyla desteklerler.
Yenilikçi ve rekabetçi bir siyasi yaşamda
fikirlerini kolayca açıklayan siyasetçi
onların hayranlığını kolayca kazanır.
Açık fikirli ve kurnaz liderler dikkatleri-
ni çeker.

BOĞA: Boğa burcu
insanı; ağır konuşan,
çok sakin lider tipinden
etkilenmez. Ona göre
lider dediğin özellikle
para nasıl kazanılıp, mal mülk nasıl elde
edilir konularında ülkeye yol gösterme-
lidir. 'Ekonomi nasıl daha iyiye götürü-
lür' bu konuyu birinci gündem maddesi
yapan ve somut projeleri olan her siya-
setçiye şans verebilirler. Özellikle eko-
nomi eğitimi olan ve ülkenin alt yapı,
üst yapı kaynaklarına hakim siyasetçileri

inandırıcı ve gerçekçi
bulurlar.

İKİZLER: Bir siya-
setçi İkizler insanının
ilgisini; öncelikle ente-

lektüel duruşu, kararlı konuşması, özgü-
veni ve doğru zamanda doğru konuşma
yeteneği ile çeker. Özellikle hileli gibi
görülen konulardaki zekice ve stratejik
düşünme uygulamalarında ne kadar
zeki olduğunu kanıtlayan bir siyasetçi
İkizleri etkiler. Her alanda zekasını
kanıtlayan siyasetçi İkizlerin oyunu ala-
bilir. Özellikle doğru zamanda doğru
projeyi hazırlayıp sunan bir siyasetçi en
güvenilir olandır onlara göre. Doğru

zaman, doğru yer, doğru
insan İkizler insanı için
siyasette kriterdir.

ASLAN: Aslan
burcu insanı; yalanını

fark ettiği siyasetçiyi tekrar geri kazan-
mak istemez. Özellikle topluma yön
verecek üstün lider vasıfları olmayan

siyasetçileri yok sayar. Toplumun her
kesimini kucaklayan, bir arada tutan,
saygın, prestijli, sözünü geçiren, kanun-
ları değiştirmek konusunda somut
adımlar atabilen her siyasetçi, Aslan
insanı tarafından desteklenir. Özellikle

taş nasıl yerinde ağırsa,
siyasetçi de ağırlığı bariz
olan bir kişi olmalıdır
onun için.

BAŞAK: Başak burcu
insanı; heyecanlı, çabuk fikir değiştiren,
gençlerle fazlaca iç içe olan, yaşlı veya
olgun kişilerden az destek alan siyaset-
çileri hayalperest bulurlar. Ona göre
siyasetçi dediğin yaşı olgun, tecrübeli,
kitap kurdu, ağır, sakin konuşup, sakin
hareket eden, çok disiplinli, cevap ver-
meden önce kırk yarıp kırk dokuyan,
ayrıntılara fazlasıyla takılan kişiler
olmalıdır. Değişime hızlı
manevralarla ulaşan siyaset-
çi onlara pek güven vermez.
İlerleme ağır ve yavaş olma-
lıdır.

TERAZİ: Terazi burcu insanı; bir
siyasetçide öncelikle adalet duygu ve
düşüncesini arar. Bir siyasetçi, adaletli,
toplumun her kesimine aynı mesafede
yaklaşan, ötekileştirmeyen, saygılı, cen-
tilmen, sosyal, ekonomik vb siyaset
konularında her kesimin fikrini alan vb
kişiler olmalıdırlar. Kendi başına veya
sadece kendi partisinin fikrinin doğru
olduğunu savunan hiç bir siyasetçi onla-
rı cezbetmez. Onun yerine 'diğer parti-
den siyasetçi dostlarımızla bir araya

gelip, bu memleket mese-
lelerini birlikte nasıl çöz-
meliyizin yollarını yaratma-
lıyız' diyen siyasetçi Terazi
insanının oyunu kazanır.

KOVA: Kova burcu insanını etkile-
yen siyasetçilerin ortak noktaları kesin-
likle; yenilikçi, aydınlanmayı savunan,
ilerici ve teknolojiye olan düşkünlükleri
olarak sıralanabilir. Özellikle dünyanın
en yeni toplumsal sorunları çözme
metotlarını kullanan ve bunları savunan
her siyasetçi ileri görüşlü olarak adlan-
dırılıp, savunulur Kova insanlarınca.

Değişimi, yeniliği, ilerlemeciliği savun-
mayan bir siyasetçi Kova insanına göre
toplumsal hastalığı yaratır. Değişim ve
dönüşümü savunan her siyasetçi

Kovanın oyunu alabilir. Onlar için zeki
ve proje üretebilen bir siyasetçi, ideal
siyasetçi tipidir.

BALIK: Balık burcu insanına göre
bir siyasetçi toplumun maneviyatını

temsil etmelidir.
Özellikle 'toplumun
manevi değerleri, ahla-
kı, doğru kullanılarak,
toplumsal vicdan daima

devrede tutularak, problemler çözülme-
li' diyen her siyasetçi Balık insanının
oyunu kazanabilir. Özellikle toplumun
duygularını sömüren, insanları kandı-
ran, eski öğretileri sıkı sıkıya savunan,

'sadece ekonomi iyileşsin gerisi kolay'
diyen kısa vadeli çözümcü siyasilerden
itinayla kaçınır. İş ve para kaynaklarını
arttırıcı projeleri üretebilen, duygularını
toplumla paylaşabilen her siyasetçi ile
işbirliği yapabilirler. Özellikle sanat, sos-
yal etkinlikler, sosyal alanların arttırıl-
ması, aile eğitimlerine, ebeveyn eğitim-
lerine vb yatırım yapacağını vurgulayan
siyasetçi Balık burcunun oyunu kazana-
bilir.

Bize neler oluyor
böyle. Her
geçen gün bir

acı yaşıyor, acı bir
haberle gözlerimizi
doğan güneşe açıyo-
ruz. Oysaki doğan
güneş bizim için her gün yeni-
den yükseliyor, bizim içimizi ısı-
tıyor, bizim için karanlığı her
gün aydınlığa dönüştürüyor.
Trafikte her an patlamaya hazır
canlı bomba gibi sürücüler
görüyoruz. Anneler pamuklara
sarıp büyüttükleri, koklamaya
doyamadıkları en değerli varlık-
larını yitiriyor. Kaybetme korku-
su zehirli bir sarmaşık gibi
düşüncelerimize korku salıyor.
Sanki sinirler şarja takılmış da
dokunduğunuzda elektrik çarpa-
cak gibi... Sevgiyi, empatiyi,
hoşgörüyü ve acıma duygusunu
artık cımbızla çıkarıyoruz bede-
nimizden. Saklıyoruz bu duygu-
larımızı sanki elimizden kaça-
caklar gibi!

İşte bu duygularla yitip
giden canlar için üzülürken,

gece çalan telefonla uyandım.
Oğlum gasp ve darp edildiğini
haber veriyordu. Gece
Alsancak'ta çimlerde iki arkadaş
otururken bir bayana yapılan
sert davranışa sessiz kalamayan
oğlum, adamın bayanı bırakıp
üzerine saldırmasıyla neye uğra-
dığını şaşırmış. Bu arada nere-
den çıktığı belli olmayan 5 - 6
kişi iki arkadaşın üzerine saldı-
rıp adamakıllı dövmüş ve oğlu-
mun çantası da çalınmış.
Darbelerden bayılan arkadaşı
için çevreden yardım isteyen
oğlum "hak etmişsinizdir. Kim
bilir ne yaptınız" cevabı almış.
Ve kaderleriyle baş başa bırakıl-
mış. Muhtemelen bir tezgah
içine sürüklenen bu gençler şid-
det gören bir kadın için artık
kıllarını kıpırdatmayacak "bana
ne" diyecekler.

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

Bize neler oluyor böyle?
Merhaba sevgili Ben

Haberciler. Bu ay köşemde
size en favori

besinlerimden bahsetmek istedim.
Tartışmasız bugün hepimiz
biliyoruz ki sağlığımız veya
hastalıklarımız, yaşam kalitemiz,
hatta cildimiz ve vücudumuzun
nasıl göründüğü bile beslenme
şeklimize ve yaptığımız doğru
besin seçimlerine bağlı.

Fakat öte yandan da şöyle de
bir sıkıntı ile karşı karşıyayız.
Beslenme bilgisi olmayan, konu
ile ilgili üniversite lisansı olmayan
pek çok kişinin, bilimsel olmayan
yanlış dolu, hatta ve hatta
uydurma bilgiler verip tam bir kafa
karışıklığı ve sağlıkla ilgi riskler
yaratması… Bugün medya veya
internette duyduğumuz veya
okuduğumuz dataların yüzde
50'sinin kesinlikle bilimsel olarak
kanıtlanmamış olduğu, yüzde
25'inin hala araştırılan, net
olmayan bilgiler olduğu, sadece
yüzde 25'inin doğru ve bilimsel
gerçekle bağdaşır olduğunu size
bildirmek isterim.

Şimdi bilimsel doğrulara dayalı,
bu yılın en favori besinlerinden
olan amarant badem sütü, yeşil
kahve, goji berry, chia tohumu ve
beyaz çayı gelin size bir anlatayım
ve sağlığınız için mutfağınızda
bulundurmanızı rica edeyim.

AAMMAARRAANNTT::  Süper tahıl
diyebiliriz. Yüksek protein
içeriklidir. Kinoa'ya benzer besin
değerleri vardır ama protein içeriği
daha yüksektir. Pek çok tahılda
mevcut olmayan lizin aminoasidini
içermesi, amaranta "tam protein"
kaynağı özelliğini kazandırır. Lif
içeriği sayesinde bağırsaklara
oldukça faydalıdır. Kanser ve
kalp hastalıklarına karşı
koruyucu etki gösterir.
Aynı zamanda kalsiyum,
bakır, demir,
magnezyum, B2
vitamini, folik
asit, fosfor,
potasyum ve

çinko açısından da oldukça
zengindir.

BBAADDEEMM  SSÜÜTTÜÜ:: Badem sütü,
vejetaryenler, inek sütünün tadını
sevmeyenler veya intoleransı olan
bireyler tarafından sıklıkla tercih
edilmeye başlayan bitkisel bir süt
çeşididir. Özellikle 2015’te yıldızı
oldukça parladı. Bir bardak badem
sütü sadece 40 kaloridir. Yüksek
protein içeriğine sahiptir ve kemik
sağlığınızın korunmasına da
yardımcı olur. İçerdiği E
vitaminiyle hücre zarını korur ve
cildi güzelleştirir, selenyum
içeriğiyle de hem bağışıklığınızı
güçlendirir hem de tiroit
metabolizmanızın sağlıklı bir
şekilde çalışmasına yardımcı olur.

YYEEŞŞİİLL  KKAAHHVVEE:: Yeşil
kahvenin etki mekanizmasını
içerisindeki klorojenik asit
oluşturuyor. Klorojenik asit kilo
verdirir diye bilinse de gerekli doza
kahve içerek ulaşılamayacağı için
bu doğru değildir. Ancak bu asit,
diyabet, kalp-damar hastalıkları ve
kanser başta olmak üzere pek çok
kronik metabolik hastalığa,
Alzheimer ve Parkinson gibi
önemli nörolojik hastalıklara karşı
da korunma sağlaması
açısından 2015’in en iyi

besinlerindendir
GGOOJJIIBBEERRRRYY  ((KKuurrtt  üüzzüümmüü))::

İçeriği en güçlü antioksidan
meyvedir.2015’in en önemli en
değerli kuru meyvesidir. Kanı
temizler, kan basıncını düşürür,
kalp hastalıklarına karşı da
koruyucudur. Kansere karşı
savaşan en doğru kuru meyvedir.
18 tane aminoasidi, 6 vitamini,
11 minerali, 21 izelementi
sayesinde süper antioksidandır.

CCHHIIAA  TTOOHHUUMMUU:: Kan
şekerini düzenlediği için başta
diyabet hastaları ve şeker
regülasyon bozukluğu olan kişiler
için tavsiye edilen çok değerli bir
bitkidir. Chia tohumu sayesinde
sindirim sistemi daha düzenli
çalışır. Kabızlığı önler.

Omega 3 içerir. Bu yağ asitleri
beyin ve kalp sağlığı için çok
önemlidir.

İçeriğinde barındırdığı
kalsiyum, kemiklerin güçlü
kalmasını sağlar. Günlük fosfor
ihtiyacınızın yüzde 30'unu 2 çay
kaşığı chia tohumu ile
karşılayabilirsiniz.

Kolesterol içermez. Lif içeriği
yüksek olduğu için uzun süre tok

tutar. C vitamini
açısından

portakaldan
daha
zengindir.

Demir

bakımından
ıspanaktan daha zengindir.
Metabolizma hızını arttırır.

BBEEYYAAZZ  ÇÇAAYY::    Beyaz çay,
yeşil çay ya da siyah çay gibi
soldurma, fırınlama, kurutma ve
fermentasyon işlemlerinden
geçmediği için çok daha sağlıklı ve
faydalıdır. Bağışıklık sistemini
kuvvetlendirir. Erken dönemlerde
kansere neden olan hücre
mutasyonlarını engeller. Çok
yüksek oranda antioksidan içerir.
Tansiyon ve kolesterolü düşürür.
Virüs ve bakterilere karşı etkisi
yeşil çaydan daha kuvvetlidir. Çok
düşük oranda kafein içerdiği için,
kafeinin zararlı etkilerinden
korunmayı sağlar. Zayıflamaya
yardımcı olur. Florit içeriği zengin
olduğundan dişlerde plak ve çürük
oluşmasını önler. Yaşlanma,
kırışıklık ve sarkmalara karşı
engelleyicidir. Pürüzsüz güzel bir
cilt için etkilidir. Cilt hücrelerinin
yenilenmesini destekleyici
özellikleri vardır. Osteoporozda
faydalıdır. Ayrıca C ve K
vitaminleri içerir.

2015'te "out" besinler
� Altın çilek � Ahududu ketonu
� Spiriluna � Bulgur � Kayısı 
� Yeşil çay

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com
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Hafta sonu arka-
daşlarla gittiğimiz
tatil beldesinde
koyun biraz ilerisin-
de mültecilerin
gece botlara bindiri-
lerek Yunan adaları-
na götürüldükleri yeri
görmek istedik.
Gördüğümüz manzara bana o
anı yaşatacak kadar acıydı.
Boşaltılmış çantalar, gencecik
resimlere sahip pasaportlar,
yeni bebek giysileri, patikleri,
biberonları... Hüzün veren
görüntüler... Konaklayıp saba-
hın erken saatlerinde gelen tek-
nelerle apar topar ayrılışlarının
izleri... Umuda yolculuktu onla-
rınki... Resimler çektik ve
umuda yolculuk adıyla
Facebook’ta paylaştık... 

Hani demiştim ya.. Sevgiyi,
empatiyi, hoşgörüyü ve acıma
duygusunu artık cımbızla çıkarı-
yoruz diye... "Suriye’de otura-
madılar, Türkiye’de duramadı-

lar ne istiyor arkadaş
bunlar" diye bir
yorum aldı resim-
ler... Oysa bir
umuda yolculuk
onlarınki. O kadar

çaresizler ki her şey-
lerini geride bırakıp

bebekleriyle ölümü bile
göze alan bir yolculuk çıktıkla-
rı... Siyasetten hiç anlamam.
Ancak görünen köy de kılavuz
istemiyor. Pırıl pırıl
DÜNYA'mız, ATATÜRK'ün
bize armağan ettiği yurdumuz
var. Güzelliklerle dolu ülkemiz-
de dil, din, ırk demeden,
demokrasiyi geliştirmek yerine
geriye doğru gittiğimizi, birbiri-
mize düşman gibi baktığımızı
görmemek mümkün değil.
İnsan olduğumuzu yeniden
hatırlayarak: HADİ HEP BİR-
LİKTE SEVGİYİ, BARIŞI,
HOŞGÖRÜYÜ besleyen bir
İNSANLIK yaratalım ne dersi-
niz?

UUMMUUDDAA  YYOOLLCCUULLUUKK

BU YILIN "IN" BESİNLERİ

Hangi burç hangi siyasi
lideri destekliyor?

SEVGİ ALİS YILDIRIM

aenbi@hotmail.com

AKREP: Akrep
burcu insanı; sezgi-
leri çok güçlü ve
adeta leb deme-
den leblebiyi anla-

yan siyasetçi tipine bayılırlar.
Özellikle bu sezgisel zeka onları
çok etkiler. Rekabetçi, savundu-
ğu ideolojiyi ateşli ve hararetli
savunan, problemleri çözmek
uğruna bedel ödeyebileceğini
vurgulayan her siyasetçi, Akrep
insanının dik-
katini kolayca
çeker. Somut
çözümler üre-
ten, bunu
ortaya koyan,
karşısına aldı-
ğı her partiyi
yoğun tartış-
malarla eleşti-
rebilen kişiler,
Akrep insanın-
ca dişli bir
siyasetçi ola-
rak görülebilir.

OĞLAK: Oğlak
insanı için siyaset-
çi; karmaşık konuş-
mayan, lideri oldu-
ğu grubun başta

ekonomik olmak üzere çıkarla-
rını kollayan, gerekirse kavga
edebilen, bazen sert kişidir. Bir
siyasetçi vaatlerle Oğlak insa-
nını pek etkileyemez. Çünkü
Oğlak somut icraat görmek
ister. Derin ve felsefi konuşan,
fazla maneviyat vurgusu
yapan liderlerin bu durumun-
dan çok, somut değer yarat-
ması onları etkiler. Uzun vadeli
planlardan çok, kısa vadede
kişiyi zengin eden, mal mülk
sahibi yapmayı vaat eden siya-
setçi Oğlağa kendini kabul etti-
rir. Oyunu alır. Siyasetçi; ente-
lektüel, sportif, sanatçı vb
olmasından ziyade iş, aş veren
projeleri gerçekleştirebilir mi,
buna bakar.

YAY: Yay burcu
insanı için siyasetçi
her şeyden önce
bedenine hakim
olan, anlayışlı,

neşeli kişidir. Yani sporcu olan
siyasetçi Yay insanının dikkati-
ni çeker. Yaşamında spora,
kitaplara, entelektüel aktivite-
lere yer olmayan siyasetçi Yay
insanının dikkatini çekemez.
Özellikle esprili, komik, insanla-
rı güldüren siyasetçileri destek-
lerken; problemleri anlatırken
ağır ithamlarda bulunan, sert
eleştiren, at gözlüğü takmış
siyasetçilere karşı daima tepki-
lidirler. Daima diyalogdan renk-
lilikten, sanat aracılığı ile kendi-
ni ifade edebilen siyasetçinin
şansı Yay insanında fazladır.

YENGEÇ: Yengeç
burcu insanı; birlik
bilinci, beraberlik
ruhu vurgusu yapan
siyasetçilerin şansı

Yengeç insanında artar.
Yengeçler, toplumsal değerlere,
toplumu bir aile olarak algıla-
yan, maneviyatı güçlü her siya-
setçiye sempati besleyebilirler.
Özellikle şiir, edebiyat vb ala-
nında kendini ifade eden tüm
siyasetçilere karşı garip bir
saygı duyarlar. Sizi zenginleşti-
receğim emin olun diyen siya-
setçiye oy vermekten çekin-
mezler. Özellikle de aile ekono-
misini güçlendirmeyi hedefle-
yen projeleri üreten siyasetçi
en çok dikkatini çekebilir.



Becker 35 Albatros Spor Kulübü
Başkanı Volkan Kebir ile 7
Kasım'da başlayacak Türkiye

Kadınlar Basketbol 2. Ligi öncesi
Becker 35 Albatros Bayan Basketbol
takımını konuştuk.

Kebir, hem takım hem de sosyal
projeler hakkında bilgi verdi. Kebir,
''İzmir'in yetenekli bayan basketbolcu-
ları, zamanında büyük kulüpler tara-
fından transfer edilmiş. Biz Becker
Albatros Kulübü olarak bu değerleri
kulübümüze kazandırıp İzmir'i bayan
basketbolunda zirveye taşımak istiyo-
ruz'' diye konuştu.

Neden kurduk?
Kebir, ''Şimdi bizim

basketbol takımı kur-
mamız aslında sosyal
sorumluluk projemiz
kapsamında bir olay.
Biz bir grup iş adamı
kadın hakları üzerin-
de “Karar Ver” diye
bir proje yapıyorduk
geçmişte. Bu projenin
kurumsal bir zihniyete gel-
mesi aynı zamanda kızlarımı-
za bir spor yapma imkanı sağlamak
için Beckerspor'u kurduk'' dedi.

Hedefimiz 10 yıl içinde
Euroleague

Başkan Kebir, ''Bu başarıyı yaratan
sporcular İzmir'in kaynaklarından
yetişmesine rağmen şampiyonlukları-
mız ya da yaptığımız çalışmalar başka
şehirlere gidiyor. İstanbul, Mersin,
Ankara vs.. Bizim burada birinci
hedefimiz şu. Birincisi İzmir'e yakışır
heyecanlı, kaliteli bir takım kurup
oynadığımız her ligde hedef ne ise o
hedefe koşacak bir takım oluşturmak.
Uzun vadede Avrupa kupalarında
başarı yakalamak istiyoruz. İlk etapta
Euroleague belki çok ciddi bir hedef
olur ama en kötü Eurocup oynama-
mız gerekiyor. Yani 3 yılda Süper
Lig’e çıkarabilirsek takımımı-
zı. Takımımızın kadrosu-
nun yarısından çoğu
Süper Lig oyuncula-
rından kurulu. İkinci
ligde mücadele etme-
mize rağmen. Süper
Lig’e çıkıp Eurocup
heyecanını yaşatmak,
daha sonra da milli
takım seçmelerine
katılan çocukla-
rın yetişmesi ile
beraber bir
Euroleague
takımı for-
matına 10
yıl içerisinde
gelmektir
hedefimiz'' diye
konuştu.

Kebir, ''Biz bir sivil
toplum örgütüyüz. Spor
kulübü derneğiyiz ve kar
amacı gütmeden bütün iş
adamlarımız her şeyini bu
kulübe aktarıyorlar. Yaklaşık
10-15 tane işadamı ve şirket
var ve bu kulübe ciddi yatı-
rım yapıyorlar. Şimdi burada
önemli şey şu. İZSİAD,
ETİK, TÜGİAD, EGİAD
gibi derneklerin desteği çok
önemliydi. Onun için biz
İZSİAD ve ETİK'in yönetim
kurullarına İzmir'e 14 bin
yatak kazandırma projesi ile
ilgili sunum yaptık. İzmir bir
liman şehri, havalimanı,
turizmi, sanayisi var. Aslında
tam bir spor destinasyonu.
Bizim de turizm ve sanayiyle
beraber bu işlemi yapmamız
gerekiyor. Onun için bu der-
neklerin desteği var. Bunlar
geliştiği zaman İzmir'e biz
Vali Bey ile Aziz Bey ile
kamusu ile sivil toplum
örgütleri ile okutulan
çocukları ile yetiştirilen
milli sporcularıyla İzmir'e
yarışmacı bir spor destinas-
yonu yapmamız lazım.
Ama tabi bu destinasyonu
yaparken sportif başarı
önemsiz diyemeyiz.
Sportif başarı olacak ki,
ilgi çekilecek ki
Ankara'nın, İstanbul'un

ilgisi çekilecek ki
İzmir'e daha
fazla salon yapıl-
sın, daha fazla
yatırım yapılsın
daha fazla imkan

gelsin'' dedi.
Kebir, ''Biz bir

holding şirketi değiliz.
Becker bir holding şirke-

ti sponsorlukları var. Ama
biz bir derneğiz. Yaklaşık 10-15 tane
şirketin oluşturduğu bir derneğiz. Bir
kurum takımı değiliz. Becker bunun
en büyük sponsoru. Ve kulübümüzde
ciddi bir kurumsal yapı var. Yalçın
Erciyes gibi bir menajerimiz var.
Olcay Orak gibi bir hocamız var. Alt
yapılarda Erdem Günak gibi kondis-
yonerimiz var. Yardımcı hocalarımız
var. Biz burada sportif alanda kurum-
sallaşarak sporun ehli kişilere sportif
alanımızı bırakmış durumdayız'' dedi.

Takım kaptanımız
İzmirli ama

Kebir, ''Alt yapı ile ilgili de
Türkiye'de ciddi bir tarama yaptık.
İzmirli Euroleague kapasitesinde milli
olabilecek sporculardan ciddi bir
kadro kurduk ki yaptığımız seçimin
doğru olduğunu şöyle görebilirsiniz;

genç takımlarımız liglerinin ilk hafta-
sında rakipleri karşısında farklı

galibiyetler aldılar. Geçen sene-
lere kadar İzmir'in bayanlarda

alt yapı şampiyonluğu
yoktu, sadece on ikinciliği

vardı. Biz bu takımla
derece yapabilece-

ğimizi düşünüyo-
ruz. Çünkü bu

proje 1-2 yıl-
lık bir proje
değil. Zaten
dernekleşme-
mizin sebebi,
kurum takımı-
mızın olmama-

sının sebebi
yöneticiler

değiştiği zaman

dernek faaliyetini yürütsün yeni insan-
lar bu işi üstlensin diye'' dedi.

Kebir, ''Zaten İzmir bayan milli
takımına sürekli oyuncu kazandıran
bir yer. Ümit milli Aylin Darnıç, Elif
İzmirli ama 13-14 yaşında iken
BOTAŞ almış, Fenerbahçe almış,
Galatasaray almış. Teşekkür ederiz
oyuncularımızın gelişeceği salonları
imkanları oluşturmaları tabii ki önem-
li ben bunu eleştirmiyorum. Ama ken-
dini gelecekte milli takımda yetiştire-
cek, yukarıda iddialı takım isteyen en
iyi şartlarda idman yapmak isteyen,
İzmirli basketbolcularımız için biz
takımımızı kurduk. Bu arkadaşlarımız
mutlaka ve mutlaka milli takıma
oyuncu gönderecek ve İzmir hak ettiği
yerlere gelecek. Yani biz burada sade-
ce bunu Becker Albatros'un misyonu
dersek yanlış olur. Biz bütün kulüpler-
le iyi ilişkiler içindeyiz. Bütün yatırım-
ları destekliyoruz'' diye konuştu.

Kulübümüzde bayan
personel çoğunlukta

Başkan Kebir, ''Kulübümüzde 20
SGK'lı personelimizin 8-9 tanesi
bayan. Bizim toplam 30'a yakın SGK'lı
personelimizden 18 tanesi bayan artı
biz bayanlara staj imkanı sağlıyoruz.
Artı burslu çocuk okutuyoruz. Alt
yapıları da sayarsak çok bayan çalışa-
nımız var.

Sloganlarla hanımlara önem ver-
mek doğru bir şey değil. Doğru olan
şey kadınların toplum içindeki sosyal
statüsünü geliştirmek. Bu projenin
ana kapsamı sporcu olarak, çalışan
olarak, okuyarak kadınların sosyal
hayattaki yerini daha kuvvetli bir
şekilde almasıdır.

Kritik görevlere daha çabuk şekil-
de gelmesidir. Spora çivi çakan herkes
bizim dostumuzdur. Hele İzmir
takımları ile hiç yoktur. Çünkü onla-
rın hepsi bizim kardeşimiz. Bizim
hayalimiz de bu takımların hepsinin
Süper Lig’de bizle beraber olmasıdır.
Bugün birçok ilin 3-4 tane takımı var
Süper Lig’de. İzmirimizin neden 4
tane takımı olmasın'' dedi.
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ÜMİT AKTAN

aktansaktans@gmail.com

TEBESSÜMÜN YASAKLANDIĞI HAFTAYDI
Ogünün sabahıydı ülke-

nin yıkıldığı an. Bir
tren garının önünde

yüze yakın insanımızı yok
eden bilye parçaları havaya
savrulurken Çekoslovakya’da
bir gurup genç maç kahvaltı-
sına oturmuştu..

Lokmalar boğazlarında
kaldı..

Maç konuşması bir şeye
benzemedi..

Kafe-Break’in tadı kaç-
mıştı..

Çizilen okların ve taktik
planlamanın bir kulaktan
girip öbüründen çıktığı daki-
kalar birbirini kovalıyordu..

Hocaları dik durmaya ve
takımı kendisinin bile gire-
mediği havaya nasıl sokacağı-
nı düşünüyordu..

Belli ki oyunu tuttuğu
sürece ortada kilitleyecek,
yerse veya atarsa öne adam
atıp hızlanacak ve puan ya da
puanları kovalayacaktı.

Çalhanoğlu ile top tutan
bir oyun planlamış, golü
bulunca da kafasında oynadı-
ğı maç istediği hale gelmişti..

O zaman uçması gereki-
yordu..

Oyuna Volkan Şen ve
Gökhan Töre montajı ile
kanat ve hız kazandırdı ve bir
futbol ülkesini sahasında yen-
meyi başardı..

Maç sonunda konuşacak
hali bile kalmamıştı..

Tebessüm vardı ama en

acısından..
Yasaktı adeta dudakların

ucuna bir küçük tebessüm
kondurmak..

Acı çok tazeydi..
Hemen ardından bir son-

raki maçın motivasyonu ve
kadro tertibi ile meşgul oldu..

Hem unutturmaya çalıştı
o delikanlılara ülkenin acısı-
nı, hem de insanlarımızın
onlara nasıl ihtiyacı olduğunu
anlattı....

Sonra gurubu domine
eden takımın huzuruna çıkıl-
dı..

Sonuç ne olursa olsun o
meşum günün akşamında bu
ülkenin insanlarının dudakla-
rının kenarına o ‘acı tebessü-
mü’ konduran bu genç
Türkler; görevlerini yapmış
olacaklardı ama fazlasını
yapıp, ilahi katkıda gelince
kendimizi bir anda Fransa’da
bulduk..

Ne kadar sıcak ama bir o
kadar da bilgisiz fikirlerle
donatılmış bir
futbol dünya-
mız olduğunu
da gösterdi
bize o
hafta
..

En ilginç futbol figürü
olan bizim hocamız Fatih
Terim; kazanır olmayacak
maçı; “çok kısmetli adam”
diyerek yorumlanır..

Kaybettiğinde ise “zaten
hepsi tesadüftü” derler..

Kademsiz hocam benim..
Oysa onun peşine takıl-

sak, daha iyi ve kolay olmaz
mı bu sevimli oyuncağı en
sevimsiz hale getirmeyi başar-
dığımız futbol dünyası..

Çünkü; “Bir mumun,
diğer mumu yakarak aydın-
latmasıyla kaybedeceği hiçbir
şey yoktur..' dememiş mi
bizim yerimize de düşünen
biri..

Oysa biz daha çok neye
kaptırırız kendimizi..

Toba Beta’nın bir sözü-
ne..

“Şeytan sizin içinizde ise
bir provokatöre ihtiyacınız
yoktur.

Bu tür insanlar hep bir
ikilem içindedirler..

Onlar azdırlar ama her
biri bir Che Guevara’dır..

Ne demiş hayatın tümüne
karşı çıkan bu sevimli anar-
şist:“Aç insanların karnını

doyurduğum zaman
bana kahraman
diyorlar. Bunların

neden aç olduğunu
sorduğum zaman

ise; bana
komünist
diyorlar..”

Becker CEO’su ve Kulüp Başkanı Volkan Kebir, “İzmir'in Basketbol
Süper Ligi’nde neden 4 takımı olmasın? İzmir'i bayan basketbolunun
merkezi haline getirmek istiyoruz'' dedi.

İZMİR, BAYAN
BASKETBOLUNUN
MERKEZİ OLACAK

Becker Albatros 35 Bayan Basketbol takımının kapta-
nı Arzu Akay ise ''Kulübün hedefleri ile benim hedefle-

rim örtüşüyor. Beckerspor ailesini tercih etmemin en
büyük sebeplerinden birisi zaten hedeflerin ortak payda-

da buluşması. Kadınlara değer veren, yaptıkları sosyal
girişimlerle kadınlara bir misyon kazandıracak olması

beni gerçekten çok etkiledi. Ben 25 yıldır basketbol
oynuyorum. Basketbol Bayanlar 2. Ligi’nde en az 8 ya da

9 tane şampiyonluğum var. Fakat Becker'in bu bakış
açısı beni çok etkiledi. Artı İzmirli olmam kulübümün de

İzmirli olması bende daha büyük bir heyecan yarattı.
Daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde oynamıştım.

Ama böyle bir organizasyon yoktu açıkçası. Şimdi ger-
çekten şampiyonluğa aday olan bir İzmir

takımı için ter dökeceğim için ve
sonunda da kupayı İzmir'e getirece-

ğimiz için çok mutluyum'' dedi.

Ligin çok üzerinde
bir takımız

Akay, ''Biz organizas-
yon ve kulüp olarak bu

ligin çok üstünde bir takı-
mız. Ben iddia ediyorum

şu anda bir üst ligde
oynasak kesinlikle Final

Four'a kalabilecek kapasi-
tede bir takımız. Bunu da

Başkanımız ve yönetim
kurulumuz sağ olsun ellerin-

den geleni yaptılar. Bu arada-
ki büyük farkı belirlediler. Bize

de bundan sonra o farkın gerçek-
ten olduğunu göstermek düşüyor''

diye konuştu.

Kupayı İzmir'e getireceğiz

Volkan
Kebir

Arzu
Akay

Gökdeniz
Engin

GÖKDENİZ ENGİN

gokdeniz.engin@kanalben.com
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