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CHP IZMIR’I

KAYBEDEBILIR
Prof. Dr. Tanju Tosun’a göre CHP İzmir’de sürekli cepten yiyor. 2019’da çevre
ilçelerden sağ partilere oy veren seçmenden oy alamazsa İzmir’i kaybedebilir.

Ben TV’de yayınlanan Üç Gazeteci Bir Konuk programına EBSO Başkanı Ender Yorgancılar konuk oldu.
Yorgancılar, kalkınma ajanslarıyla ilgili yönetmeliklerin muhakkak değişmesi gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Tosun’a göre, 7 Haziran’a
kıyasla 5 ayda puanını 5-6 puan art-

tıran İzmir’i, Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun birkaç bakanlıkla

ödüllendirmesi gerekiyor.

2023’te de AK Parti
E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Öğretim Üyesi Prof.Dr. Tanju Tosun,
2019 ve 2023’te de AK Parti’nin büyü-

sünün devam edeceğini öngörüyor.
Tabii ciddi bir kriz yaşanmazsa.

‘DEĞİŞİMİ
YAŞAMAYAN

YOK OLUR’

Bahçeli’yi mi kastetti?

25. dönem MHP
İzmir Milletvekili
Murat Koç, BEN

HABER’e partisinde
yaşananları anlattı.
SÜREÇ İYİ YÖNETİLEMEDİ

7 Haziran’da kazandığı millet-
vekilliğini 5 ay sonra kaybeden

Murat Koç; “Partime zarar ver-
mek istemiyorum ama kendini
değiştirmeyen yok olur gider”

dedi. Koç, genel merkeze de
sitem etti: Süreç iyi yönetilme-

di, süngümüz düşük çıktık, oyu-
muzun yüzde 27’sini kaybettik.

BURAK CİLASUN’UN HABERİ 6’DA

BRAD Pitt ve Angelina Jolie, Urla’da
2,6 milyon dolara, 4 katlı, havuzlu ve
yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bu

lüks malikaneyi satın aldı. Evin, 7
yatak odası, 2 oturma odası, özel
havuzu ve spor salonu bulunuyor.

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, kalkın-
ma ajanslarıyla ilgili yönetmeliklerin
değişmesi gerektiğini söyleyerek
Kemal Çolakoğlu'na da destek verdi.
Yorgancılar, “Adı üstünde
KalkınMA Ajansı. Önümüze gelen
gündem maddelerinde bizim içine
bir şey ilave etme şansımız yok.
Sisteminin değişmesi lazım” dedi.

BORNOVA Belediyesi’nin
İzmir Büyükşehir Belediyesi
ile birlikte yapımını üstlendi-
ği stadın ilk etabı tamamlan-

ma aşamasına geldi. Statta
incelemelerde bulunan

Bornova Belediye Başkanı
Olgun Atila, kaleye ilk şutu

atarak fileleri havalandırdı. 6’DA

Ben HABER sordu, Yaraş cevapladı

CHP BU YÜZDEN
KAYBEDİYOR

KENDİ köyünde seçileme-
yenler CHP’ye gelip mil-

letvekili oluyorlar. Bundan
dolayı da CHP hep kaybe-
den parti konumuna geli-

yor. EROL YARAŞ 3’TE

Kadın sayısı azaldı
KADIN vekil sayısı 97’den 82’ye
düştü. Kadınların seçilememesi
kayıp değil mi? Hepimiz kaybettik.
ERDAL İZGİ 7’DE

CHP nereye?
CHP toplumun tümünü kucaklaya-
bilecek bir Türkiye partisi olabilecek
mi? En azından 30’ları aşmayı başa-
rabilecek mi? ÜNAL ERSÖZLÜ 4’TE Turizm Bakanı

turizmden anlamalı
İşte Brangelina'nın
Urla'daki lüks villası

Sezonun trend
palto ve kabanları

Burçlarına göre
bebek isimleri
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UYARISI

TÜRK toplumunu geleceğe taşıyan
Mustafa Kemal Atatürk'ü bilhassa
biz İzmirliler, her fırsatta çok sev-
diğimizi söyleriz de, “Atatürk'ü
seviyorum” sözümüzü, “Atatürk'ü
anlıyorum” sözüne çeviremeyiz.
Eğer bugün farklı görüşlerdeki
bireyler, kendilerinde Atatürk'ten
bir parça görebiliyorsa bu da
Atatürk'ün bilgeliğinden ve toplu-
mu kucaklayışındandır. 8’DE

Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk'ü, vefatı-
nın 77. yılında bir kez
daha büyük bir özlemle
ve saygıyla anıyoruz.

HERKES KONUŞTU
ATİLA YAPTIGRİPTEN
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CHP OYLARINI ARTTIRMADA SIKINTI YAŞIYOR
AK Parti’nin İzmir’de CHP’ye
kıyasla 1 Kasım’da daha çok
oyunu arttırdığına dikkat çeken
Tosun, “Milletvekili sayısı
CHP’nin daha çok ama, seçimi
kazanan AK Parti” dedi ve ekle-
di: AK Parti’nin 7 Haziran’da
MHP ve HDP’ye kaptırdığı oyla-
rı geri alması CHP için çalan
tehlike çanlarıdır. Çünkü CHP
İzmir’de oylarını arttırma sıkıntısı
yaşıyor. GAMZE KURT’UN HABERİ 7’DE

İzmir KalkınMA Ajansı

EEnnddeerr  
YYoorrggaannccııllaarr

Bakanla ödüllendirilmeli



Gri paltolar
Kışa en çok yakışan, vazgeçilmez

renklerden gri uzun paltolar sezo-
nun hit trendleri arasında. Uzun gri
paltonuzu jean pantolonlarla ya da
siyah deri pantolonlarla üzerinize
basic bir kazakla kombinleyerek şık
bir görünüm sağlayabilirsiniz.
Uzun, kısa, bornoz tipi önden bağ-
lamalı ve özellikle yünlü modelleri
tercih edebilirsiniz.

Kruvaze kaban
Militer etki yaratan biraz

maskülen kruvaze kabanlar
kalın kumaşları ile kış için
ideal. Maskülen duruşuna rağ-
men feminen kıyafetlerinizle
kombinleyebilirsiniz.

Midi boy paltolar
Bu sezonun must-have parçaları ara-

sında yer alan diz altı boyda ya da uzun
paltolar daha minimal çizgiler tercih
edenler için sezonun en trend parçala-
rından. Mini elbiseler, etekler, şort, bir
bluz veya kazakla sneakers topuklu
botie kombinleyerek şık bir görünüm
sağlayabilirsiniz. Gecede uzun palto-
nuzun içine giyeceğiniz takım ile
eşleştirilmiş topuklu ayakkabılarınız-
la sofistike bir kombin yapabilirsiniz.

Beyaz paltolar
Bu sezon kışın beyaz giyilmez laflarını bir kenara bırakın. Beyaz pardösüler

sezona damgasını vuruyor ve beyazlar moda sahnesine çok sağlam bir dönüş yapı-
yor. Bileklere kadar uzayan, dizüstünde biten modeller, kar beyazın yanı sıra kırık

beyazlar, yakası kürklü modeller, kabarık, iddialı tasarımlar ya da ince uzun femi-
nen tasarımlar gibi birbirinden farklı tasarımlarla karşımıza çıkıyor.

Panço ve pelerin
Rahatlığından vazgeçeme-

yenler için ikonik bir parça olan
panço ve pelerinler sezonda

podyumları sardı. Palto ve
kabanların yanı sıra sezonda

sıkça kullanacağımız kurtarıcı-
lardan biri olacak. Desenli,
işlemeli, kürk detaylı kimi

zaman da sade olarak
önden kemerli olanlar en

popüler olanlardan.

Kış mevsiminin yavaştan yüzünü göstermeye başladığı bu günlerde kışlık
dolabımızın en önemli parçalarının başında paltolar ve kabanlar geliyor.
Stilinizi belirleyebileceğiniz, içinize basic parçalar dahi kullansanız doğru

tercih edilmiş palto ve kaban parçasıyla tarz bir görünüm sağlayabilirsiniz.
2015/2016 sonbahar ve kış defilelerinden öne çıkan tarzlar doğrultusunda sizler
için sezonun trend palto kabanlarını belirledik.

az diye diye bitirdik sıcak sezo-
nu, kış artık geldi çattı. Peki, ya
siz kışa hazır mısınız? 2016 kış
sezonunda hangi kaban ve
mont modelleri trend olacak
diye merak ediyorsanız, bu
yazıyı mutlaka okumalısınız...

SAYFA 02 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

moda2 10.11.2015HABER

Kürk

Sezonun başka bir büyük

eğilimi ise kürkler. Kürk tarzı

podyumlar üzerinde her sezon

görünen zamansız eğilimi ile yeni

sezonda daha canlı renkleriyle karşı-

mıza çıkıyor. Kürk ya da koyun postu

benzeri kumaşlar da karşımıza çıkı-

yor. Kürk ya da koyun postu ben-

zeri kumaşlarla yapılan paltolar

ayrıca yaka ve cep detayla-

rı olarak da mevcut.
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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.

� ÖÖnncceelliikkllee  ssiizzddeenn  ggeenneell  bbiirr  sseeççiimm  ddeeğğeerr--
lleennddiirrmmeessii  aallaabbiilliirr  mmiiyyiizz??  SSiizz  bbööyyllee  bbiirr  ssoonnuuccuu
bbeekklliiyyoorr  mmuuyydduunnuuzz??

İşin doğrusunu söylemek gerekirse kimse
yüzde 49’luk bir sonucu beklemiyordu.
Seçimlere son 3 gün kala arkadaşlarımla yap-
tığım sohbetlerde, tek başına iktidarı beklediği-
mi söylediğimde bana kimse inanmadı.
İzmir’de hava farklı olduğu için böyle bir ihti-
mali birçok İzmirli görmüyordu. Ama
Anadolu’yu iyi biliyorsanız, Karadeniz’i iyi
tanıyorsanız böyle bir sonucun çıkacağını tah-
min edebiliyorsunuz. 

� CCHHPP’’nniinn  ooyyuunnuu  ttaahhmmiinn  eeddeebbiilliiyyoorr  mmuuyy--
dduunnuuzz??

CHP bir ivme yakaladı, oyları yükseldi, bu
durum anketlere de yansıdı. Sonradan o oylar
tekrar geri gitti. Yani yüzde 28-29’ları
yakaladı ancak sonra tekrar 25’e geriledi.
CHP, ekonomik anlamda 7 Haziran
sürecinde güzel şeyler söyledi ama “7
Haziran’dan 1 Kasım’a neden gidiyoruz?”u
topluma anlatamadı. Kemal Kılıçdaroğlu

fazla meydanlara çıkmadı. AK Parti’de ise
toplumu değişik katmanlara sürükleyen

çok farklı isimler var. Ancak CHP’de
aynı şekilde katmanları etkileyecek
isimler göremiyoruz. CHP, belli olan

kitlesel oylarla kendini milletvekili yap-
maya çalışan isimlerden oluşmuş bir
topluluk gibi geliyor bana. Baktığımız
zaman AK Parti’nin milletvekili profil-
iyle CHP’nin milletve-kili profili çok
farklı. Hatta kendi köyünde seçile-

meyenler CHP’ye gelip
milletvekili oluy-

orlar. Bundan
dolayı da
CHP kay-
bediyor. 

��  Sizce CHP’de olağanüstü kurultay bu aşamada
gerekli midir?

Şu gerçeği unutmamak lazım, bugün CHP ne
yaparsa yapsın maksimum geleceği oy oranı
yüzde 30’dur Türkiye’de. Bu gerçeği kabullenmek
zorunda artık CHP. Kemal Kılıçdaroğlu iyi bir
insan, diyaloga açık biri, herkese çok saygılı ama
benim gördüğüm kadarıyla iyi bir lider olamadı.
Bir genel başkan o koltukta daha güçlü oturmalı.
Kemal Bey dikkat edin söyleşilerde de hep
koltuğun ucuna doğru oturuyor. Elbette CHP’de bir
genel başkanlık yarışı olabilir. Ancak Devlet
Bahçeli’nin “bırakmayacağım” dediği yerde, oyunu
korumuş Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bunu istemek
biraz haksızlık olur. Bu seçimlerle ilgili olarak
işi en kolay parti AK Parti demiştim.
Çünkü onların bir tek söylemi ola-
caktı; “Gördünüz mü yüzde 60 bir
araya gelemedi. İstikrar için iyi
düşünün.” Hakikaten de bu
söylem tuttu.

KILIÇDAROĞLU KOLTUĞUN 
HEP UCUNA OTURUYOR

Binali Yıldırım her kesimle buluşabildi
� CCHHPP’’yyii  vvee  AAKK  PPaarrttii’’yyii  İİzzmmiirr’’ddee

nnaassııll  ggöörrüüyyoorrssuunnuuzz??
İzmir’de CHP adına büyük

bir başarısızlık var. Ekstra mil-
letvekili almaları onların
başarısı demek değildir. Bu
seçimlerde CHP’nin oyu
yüzde 1 artıyor ama AK
Parti’nin yüzde 6 artıyor.
Seçim sürecinde burada her
kesimle bir araya gelebilen bir
Binali Yıldırım gördük. Ama CHP’den

partisini sürükleyecek bir isim
göremedik. Buna il başkanı da dahil.

“Nasıl olsa ben seçiliyorum”un
garantisi de görüldüğü için bu
şehirde… Bu rehavetle birlikte
CHP 7-7 14 tane milletvekili
aldı ama hak ettikleri bir mil-
letvekili sayısı değildir. Çünkü
kontenjanlar başta olmak üzere
İzmirli hiçe sayılmıştır. İzmirlinin
hiçbir yerde görüşü, ne istediği

sorgulanmamıştır.  

KENDİ KÖYÜNDE SEÇİLEMEYENLER
CHP’DE MİLLETVEKİLİ OLUYOR
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� PPeekkii  MMHHPP’’nniinn

yyaaşşaaddıığğıı  cciiddddii  ooyy  kkaayybbıınnıı
nnaassııll  yyoorruummlluuyyoorrssuunnuuzz??

Esasında kaybetmesi
gereken tek kişi var o da
Devlet Bahçeli.
Bahçeli’nin bırakın Türk
halkına saygısını, kendine
oy verenlere, MHP’ye
gönül verenlere birazcık
saygısı varsa istifa etmeli. 

Girdiği�bütün
seçimleri�kaybetti�

Bugüne kadar 14
tane seçime girdi, 14
seçimin de hemen hepsi-
ni kaybetti. Böyle bir
genel başkan dünyanın

hiçbir ülkesinde,
Afrika’nın en ilkel
kabilelerinde bile yoktur.
Kendisine başbakanlık
bile sunulan bir parti
neden iktidara gelmek
istemez ki? CHP büyük
bir özveriyle dedi ki, “Gel
başbakan ol! Yeter ki bu
toplumun sorunlarını bize
verilen görev doğrultusun-
da çözelim.” Buna bile
çok sert tepki gösterdi
Bahçeli. Bir genel başkan
bu teklife bile “hayır” di-
yorsa neye “evet” diye-
cek çok merak ediyorum.
Bunu daha önce de
söylemiştim. “En sert tep-
kiyi İzmir verecek” demiş-

tim. Gerçekten de en sert
tepkiyi İzmir verdi.
Burada 2 tane milletvekil-
liği kaybettiler. Sadece
İzmir’de değil Anadolu’da
da müthiş bir oy kaybetti-
ler. Meclis’te 4. parti
oldular. Bir genel
başkanın istifa etmesi için
daha nasıl bir gerekçe
olabilir ki… Aynı zaman-
da geçmişte partisini
baraj altında bırakmış bir
genel başkan. 

CV’sine baktığımız
zaman her türlü başarı-
sızlık var. Buna rağmen
halen “Genel Başkanlık
koltuğunda oturacağım”
diyor.

İSTİFA GELMEZSE MHP
BARAJ ALTINDA KALIR

��  MHP’den ihraç edilen Sinan
Oğan’ın yeniden partiye dönecek
olmasını nasıl yorumluyorsunuz? 

“Hayırcılık”ın ötesinde Devlet
Bahçeli’nin MHP’ye yaptığı en büyük
kötülük, kendinden sonra gelebile-
cek, partisini daha ileri taşıyabilecek
isimleri yok etmeye çalışması. Bu
bana göre hem Türk milliyetçiliğine
hem de ülkücülere yaptığı en büyük
kötülüktür. Bir insanın en büyük
amacı, eğer iyi bir yöneticiyse, ken-
disinden sonra o toplumları, o

kurumları ayakta tutacak insanları
yetiştirmektir. Bahçeli, Meral Akşener
ve Sinan Oğan’ı partiden silerek
zannediyor ki kendi saltanatı devam
edecek. Bence artık devam etmesi
mümkün değil. Çünkü gerilemenin
ardında bu iki ismin partiden dışlan-
masının da büyük payı vardır. Bahçeli
o koltuğu bir an evvel boşaltırsa par-
tinin geleceğinde bu iki isim parlaya-
cak. Eğer Bahçeli istifa etmezse bun-
dan sonraki seçimde MHP’nin kaderi
baraj altında kalmak olacak. 

BAHÇELİ 
NEYE 

“EVET” DER 
MERAK 

EDİYORUM
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Mövenpick Otel İzmir Genel Müdürü Erhan Çetin, “İzmir ve Türkiye turizminin bir master planı yok.
Turizmde kalkınmak için plan yapmalıyız. Turizm Bakanı dediğin kişi turizmden anlamalı” diye konuştu.

Mövenpick İzmir Genel
Müdürü Erhan Çetin ile
İzmir turizmi üzerine

konuştuk. Çetin, Ankara patla-
masının ve 7 Haziran'dan bu
yana yaşanan terör olaylarının
turizmi olumsuz yönde etkilediği-
ni ifade etti.

Çetin, ''Dünyadaki tek turizm
destinasyonu biz değiliz ki...
Turist İspanya'ya gider, şimdi
Yunanistan'da turizm ciddi
manada gerilemişti ekonomik
krizden dolayı. Rakamlar da
düştü. Turistler oraya gider. Ben
olsam oraya giderim. Ben bir
Alman olsam neden kalkıp, gidip
bombaların patladığı, Türklerin
bile sokağa çıkmaya korktuğu bir
ortamda Türkiye'ye tatile gide-
yim? Aynı iş Yunanistan'da olsa
ben bu ülkenin Turizm Bakanı
olsam veya turizmde görev alan
STK'ların başında olsam devam
ederim Alman pazarına, Rus
pazarına, İngiliz pazarına aman
Yunanistan'a gitmeyin orası
güvenli değil derim'' diye konuş-
tu.

Çetin, ''İngiliz bir muhabir
Atatürk Havalimanı’nda intihar
ediyor. Ayakkabı bağcığı ile ken-
dini öldürüyor. Arkasına koy-
muşlar Türk Hava Yolları’nın
logosunu. Niye Türk Hava
Yolları’nın logosunu koymuşlar.
Bu tamamen psikolojik dezen-
formasyon savaşı, ideolojik bir
savaş. Türk Hava Yolları çok
ciddi yükselen bir değer. Ve bir-
çok havayolunu zor duruma
soktu'' dedi.

“Kalkınma planımız yok”
Çetin, ''Turizm dediğimiz şey

yaklaşık 80 milyar dolarlık bir
stoktan bahsediyoruz. Bakın çok
ciddi bir rakam. 4 bin tesis. Son
20 yıldır yılda yaklaşık yüzde
10'luk bir büyüme. Toplam istih-
damın kayıtlı kayıtsız istihdamın
yaklaşık yüzde 10'u. 2023 yılında
2.5 milyon kişi turizm sektörün-
de çalışacak dev bir pazar. Ama
bizim ülke olarak bir turizm
master planımız yok.
Çalıştıracak insan bulamıyoruz.

Bugüne kadar kaç tane turizm
bakanımız oldu? Bu turizm
bakanlarından kaç tanesi turizm
ile ilgiliydi, turizmi biliyordu?
Ama geri dönüyorsunuz bakıyor-
sunuz bizim Anayasa
Mahkemesi Başkanımız iktisatçı.
Turizm Bakanı’nın da makine
mühendisi olmasında bir sakınca
var mı? Kasap da olabilir o
zaman. Bizim bir kalkınma pla-
nımız yok. EXPO, turizm serbest
bölgesi en son konuşulacak şey.
İzmir'de EXPO yapsak içinde
fuar yok. Türkiye'de turizmi,
turizmciye yaptırmak için de
yaptırmamak için de bütün şart-
ları zorlayanlar var. Bizim gene-
tik kodlarımızda bir sıkıntı var.
Siyasi kodlarımızda, sosyolojik
kodlarımızda, ekonomik kodları-
mızda bizde her şeyde bir sıkıntı
var'' dedi.

Her fırsatta dile getirilen
“İzmir fuarlar ve kongreler kenti
olmalı” hedefine
daha başlanamadığı-
nı ifade eden Çetin,
''Orta düzey bir yöne-

tici iken ben genel müdürüme
sormuştum ‘böyle bir şey gerçek-
leşmez mi?’ diye. Türkiye'de kış
turizmi var. Toplasan 5 tane
doğru dürüst tesis var. Bayramda
turizmciler biraz baskı yaptılar
okulların açılması uzatıldı. Şimdi
biz sömestr tatilini niye bölemi-
yoruz? Üçe bölünsün.
Aralarında 5'er gün olsun.

Şimdi ne oluyor siz kalkıyor-
sunuz bütün sömestr tatilini 15
gün yapıyorsunuz. Uludağ'da
normal şartlar altında tesisler
dökülüyor. 100 lira etmeyecek
tesiste 800 liraya kalıyorsunuz.
83 dakika kayakta kuyruk bekli-
yorsunuz. Aynı zamanda oradaki
turizmci de tesisin yenilenmesini
yapmıyor. Çok basit bir şey, 30
senedir bunu konuşuyoruz'' diye
konuştu.

Elbette bu bir ‘vur abalı-
ya’ yazısı değil! AK
Parti’nin 1 Kasım

zaferini kutlayıp, sonuçları
demokrasinin vazgeçile-
mez anlayışıyla saygıyla
karşılarken; özellikle ana
muhalefet partisi CHP’nin
neden oylarını çoğaltama-
dığına ilişkin düşünmek, bu
ülkede yaşayan her yurtta-
şın hakkı. Bu noktada
önemli olan, eleştirel bir
bakışı sağduyu ile buluştu-
rarak, konuyu daha dışarı-
dan, katkı veren bir yerden
değerlendirebilmek. CHP
7 Haziran genel seçimle-
rinde yüzde 24,94 civarın-
da bir oy almıştı. 1
Kasım’da bu oran az bir
artış ile yüzde 25,3’e çıktı.
2011 seçimlerinde de alı-
nan sonuç yüzde 26
dolaylarındaydı. Bu tabloya
baktığınızda CHP’nin yıl-
lardır toplumun diğer
yüzde 75’ine bir şekilde
ulaşamadığını, onları etki-
leyemediğini görüyoruz.
CHP, bunu nasıl başara-
cak, en azından yüzde
30’ları aşabilmeyi gelecek-
te başarabilecek mi?
Sonuçta Kemal
Kılıçdaroğlu, dürüst, güve-
nilir, çalışkan, nitelikli bir
lider. Sorun bir lider soru-
nu mu yoksa CHP’nin
topluma sunabildikleriyle
mi ilgili. CHP toplumun
bütününü kucaklayabile-
cek, bir Türkiye partisi ola-
bilecek mi?

Bu konuların her biri
şu anda tartışılmaya baş-
landı, önümüzdeki günler-
de, bu konular bir strateji
tartışmasına dönüşecek.
Bu da doğaldır. CHP'nin
farklı yollarla hem kendi
tabanı, hem de kendi
dışındaki kitleler ile çok
daha fazla temas etmesi
gerektiği, CHP tabanını ve
partiyi takip eden uzman-
larda genel ortak bir görüş.

Elbette CHP, özellikle
son birkaç yıldır, gelenek-
sel tabanının biraz daha
dışına çıkmış durumda.
Ancak CHP’nin ürettiği,
üretmeye çalıştığı, yenilikçi
söylemleri, kitleler ile
buluşturacak örgütlenme
kanalları, henüz bir sistem
olarak organize olmuş
durumda değil. CHP’nin

bir diğer sorunu da muha-
fazakar kesimlere seslene-
bilecek, onları yakalayabi-
lecek politikaları tam ürete-
memiş olması. Bu kesim
ile CHP’nin temsil ettiği
değerlerin barıştırılamama-
sı da, başlı başına sorun
sayılabilir. CHP’nin tama-
men ‘evrensel sol değerler’
aracılığıyla, toplumun tüm
kesimlerini, yeterince etki-
leyememesi, zaten derin-
lerde yatan bir sıkıntı. Yine
CHP’nin elinde bulunan
yerel yönetimlerin bir bölü-
münün halk nezdinde,
bazen çok iyi sınavlar vere-
memesi, hem evrensel sol
değerler üzerinden, hem
de etkin hizmet politikaları
üzerinden, yurttaşları çok
fazla etkileyememesi, CHP
için engel sayılabilir. Bütün
bunları aşmak için, ciddi
örgütsel yenilenme, detaylı
iletişim politikası hayata
geçirilmesi gerekirken,
CHP’nin toplumu etkile-
yen sosyal demokrat kişi
ve eğilimlere, sivil toplum
örgütlerine, il, ilçe, semt,
mahalle bazında uzaklığı
bile temel bir sorun.

Geçmiş yıllarda AK
Parti’nin yerel yönetimler
üzerinden iktidara yürüdü-
ğü bir daha hatırlanırsa;
CHP’nin yerelde iktidarını
simgeleyen İzmir başta
olmak üzere, İstanbul’un
CHP’li belediyelerinin ikti-
dar olduğu birimlerde,
oyların CHP lehine yükse-
lişini inceleyerek, yerel
politikaların daha çok
önemsendiği yaklaşımları
öne çıkarmak, partinin bir
diğer ihtiyacı.

Örgütün çizgisinde,
yapısında, CHP’de parti içi
siyaset yapma tarzlarında,
ciddi reformlar gerçekleş-
tirmek, CHP’nin uzun
süredir temel ihtiyacı sayı-
labilir. Bu reformlar, parti
içi huzursuzlukları gider-
mekte, insanları motive
etmekte öncü rol oynaya-
bilir. Parti içi gerçek
anlamda demokrasi geliş-

tirmek, partiyi hareketlen-
direcektir. CHP ideolojik
açılımında, yenilenme
sürecinde, bir yandan top-
lumun tüm kesimlerinden
insanları ortak ilkeler çev-
resinde toparlarken, diğer
yandan Kürt sorunu gibi
hayati bir meselede, çözü-
mü ya da çözümsüzlüğü,
sadece AK Parti’ye ya da
HDP’ye bırakarak, risk
almama politikasını terk
etmeli. Barış sürecinin
inşasında, Kürt sorununun
çözümünde, daha kalıcı,
daha temel doğruları,
çekinmeden evrensel sol
değerler üzerinden söyle-
yebilmeli; bu yol ayrımın-
da, sahici, barışçıl, devrim-
ci, öncü bir rol üstlenebil-
meli. Bunun gerçekleşebil-
mesi için, CHP hiçbir öze-
leştiriden kaçınmamalı,
parti içi tartışmaları, örgüt-
lü bir şekilde paylaşılır kıla-
rak, kendi tabanına yay-
malı, ortak bir sol söylem
oluşturabilmeli.

Şurası bir gerçek ki
bugün Kürt sorununu
barışçıl bir şekilde çözmeyi
sürekli erteleyen
Türkiye’nin, dünyaya ger-
çek anlamda entegrasyo-
nu, Avrupa Birliği üyesi
olabilmesi, değişen ortam-
larda sürekli ertelenecek.
Kürt sorunu, hep kıyısın-
dan ya da ortasından,
Türkiye’yi sarsarak etkile-
yecek.

Kısacası CHP'yi önü-
müzdeki günlerde ciddi
ideolojik, örgütsel tartışma-
lar bekliyor.

Bu tartışmaların sonuç-
ları, gelecek dönemde
CHP'nin Türkiye siyasetin-
deki yerini yeniden belirle-
yecek. İyimser, çalışkan,
pozitif, yenilenmiş, inançlı,
barışçıl, gerçekçi, toplu-
mun tüm kesimleriyle barı-
şan, Kürt sorununun çözü-
mü konusunda öncülük
yapan, solcu bir CHP de,
Türkiye’nin geleceğini
belirleyecek. Bu konuda
yazılacak çok şey var.

SÖZÜN ÖZÜ

ÜNAL ERSÖZLÜ

CHP nereye?

Ege Turizm Derneği Başkanı Önder Kayın İzmir'de turizmin geliştiril-
mesi gerektiğini belirtti. Kayın, Kültürpark alanına turistin Agora ile

buluşabileceği büyük bir kongre merkezi yapılması gerektiğini vur-
guladı. Başkan Kayın, ''İnciraltı bir termal turizm alanı olmalı.

Orada yapılan yatırımlar sıklaştırılmalı'' diye konuştu.
Başkan Kayın, ''Eskiden bizim turizm anlayışımız deniz,

kum ve güneşti. Yani dünyaya sunduğumuz imkanlar
bunlardı. Çeşme'de Halis Temel beyefendi ilk Şifne'deki

su kanallarını bulan ve Çeşme'de ilk
yatırımı yapan bir İzmirlidir. O yıl-

larda gazetelerdeki başlıklar şu
şekildeydi: Eğer Ağustos ayın-
da Çeşme'de gökte bulut
görürseniz sizi bir gün daha
fazla misafir edeceğiz.
Çünkü o zaman
Avrupalıların, batılıların
arzu ettiği, koştuğu şey

deniz, kum ve güneşti. Bu tür
yatırımlar zaten devam ediyor.

Ama artık turizmi çeşitlendir-
mek lazım'' şeklinde konuştu.
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“TURİSTİ AGORA İLE BULUŞTURMALIYIZ”
Ege Turizm Derneği Başkanı Önder Kayın, İzmir'de turizmin geldiği son noktayı
değerlendirdi. Kayın, “İzmir'de turisti Agora ile buluşturmayı başarmalıyız” dedi.

Kayın, ''Otellerimize gelen
turistlerin gün geçtikçe maalesef
kalitesi düşmektedir. İzmir'de kru-
vaziyere 8-10 sene önce başlandı-
ğında gelen turistlerin kalitesi ile
bugün gelen turistlerin kalitesi ara-
sında çok fark var. Bu profil tama-
men değişmiş durumda. İzmir otel
bakımından yetersiz, daha fazla
otele ihtiyaç duyulabilir. Şehir otel-
lerinin doluluk oranları kim ne
derse desin yüzde 80'den aşağı
değildir. Bugün Türkiye turist için
en ucuz ülkelerden biridir. Her şey
dahil sistemi turizmin kanayan
yarasıdır. O zaman dışarı çıkmaz
kalır gider. Nereye geldiğinin farkı-
na bile varmaz. Ne oluyor fiyat
ucuzluyor. Her bir otel odasını
asgari 8 ila 10 senede bir yenileme-
lidir'' dedi.

Ege Turizm Derneği Başkanı
Önder Kayın, ''Yeni yapılan fuar
alanı İzmir'e çağ atlatacak bir alan.
Ancak ulaşım sorunu var. İzmir'in
30 senelik ihtiyacını karşılayacak bir
fuar. Fuarlar teknoloji ve bilgi alış-
verişidir. Bu bakımdan büyük bir
adım atılmıştır. Yeni fuar alanı ile
çok akıllıca bir şey yapılmıştır.
Kültürpark alanının ise bir milli
park olması lazım. Orada doğayı ve
yeşili bozmadan İZFAŞ binalarının
yıkılıp çok güzel bir kongre merkezi
yapılması lazım. Agora'da yapılan
muazzam kazılardan elde edilen
bulgular, tarihi eserler buradaki
kongre merkezinde sergilenmeli.
Agora'ya bağlantıları yapamıyoruz.
Kültürpark'ta yapılacak alandan bir
yürüyüş yolu ile turisti Agora ile
buluşturmak lazım'' dedi.
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GÖKDENİZ ENGİN

gokdeniz.engin@kanalben.com
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Ekonomi politikaları siyasiler
eliyle yürütülmektedir.
Dolayısıyla “alma ve verme”

üzerine kurgulanan ekonomik
gelişmeler alanlar için, harcamala-
rın yapıldığı kişiler bakımından
mutluluk; finansmana katılan, ver-
gilerle harcamaları karşılayanlar
açısından ise bir “yük” tür. Dolu
dolu seçim vaatlerinin yer aldığı,
ekonomik vaatlerin çok dillendiril-
diği bir seçim sürecinden çıktık.
Daha çok ekonomi daha az dış
politika ve özgürlükleri konuşarak
seçimleri tamamladık. Seçim var
mı yok mu bilmeden, siyasilerin
seçim çalışmalarına çok fazla gün-
lük hayatımızda yer vermeden;
TV’ler ise sadece konuşmaları
yayınlayarak bir seçim dönemini
daha idrak etmiş olduk.

Ekonomi bir dayanıklılık tes-
tinden geçti. “Gezi” süreciyle baş-
layan ekonomik stres testinin sonu-
na geldik. Bu süreçte 1,92 TL ola-
rak ilan edilen dolar kuru 2,17 TL
olarak yılı tamamlamıştı.

EKONOMİ İYİ
TEPKİ VERDİ

2015 yılında ise ilk 7 Haziran
seçimlerine maruz kaldı ekonomi.
Gerçekleşmeyen hükümet formül-
leri arasında 1 Kasım’ın önü açıldı.
Sonrası bildiğimiz gibi; 1 Kasım
seçimlerinden sonra, işbaşına gele-
cek hükümet nasıl bir ekonomi-
politika izleyecek derken kabine ve
ekonomi yönetimini değerlendiri-
yoruz. “Ben olsam..” diye cümleler
kuruyoruz. Bir gerçek var ki bu
kadar atraksiyon ve iktidar karşıtı
söylemlere ekonomi iyi tepki verdi.

Bir yanı güvenlik, öbür yanı dış
politika, 3 milyona dayanan göç-
men krizi ile kara kışın kapısında-
yız. Çevremizdeki ülkelerin istik-
rarsızlığı “kırık camdan eve rüzga-
rın dolması” gibi. İstikrarsızlık salt
siyasi olmayıp güvenlik zafiyetlerini
de destekler mahiyettedir. Bir
yangının ortasında gibiyiz. Yıllar
yılı önemli oranda Avrupa ile ger-
çekleşen dış ticaretimiz bugün
yüzde 40’lar seviyesine inmiştir.
Çeşitlenen ülke ihracatı
Ortadoğu’dan Afrika’ya uzanmış-

tır. Ancak yeni bölgelerin istikrar-
sızlığı mal sevkiyatı açısından da
problem olmaya başlamıştır.
Şimdilerde bölgede istikrar adası
olarak anılmak isteyen Türkiye’nin
birinci hedefi, bölgesindeki bu
istikrarsızlığı yönetilebilir hale
getirmek olmalıdır. Bu da dış poli-
tika önceliklerini belirlemek ile
mümkün olacaktır.

Ülkeler için ekonomik göster-
gelere hızla bakıldığında büyüme,
enflasyon, faiz, işsizlik hızlı göz
atmanın araçları durumundadır.
Biraz daha açıldığında cari açık,
işgücü verimliliği üretim kapasitesi,
bağımlılık ve yenilikçi üretim düze-
yi dikkat çekmektedir. Türkiye’nin
yeni dönemde odaklanması gere-
ken alanlar, bunlar olmalıdır. Hele
sadece “kırılgan beşli” söylemiyle
estirilen soğuk rüzgarlar, sadece
Türkiye için değil
tüm ülkele-
ri de olum-
suz etkile-
yebilmekte-
dir.
Büyüyen
cari açık,
döviz sıkışık-
lığı, yüksek
faiz ve dola-
yısıyla yatı-
rım çekeme-
me özelliği

ülkelerin baştan eksikli başlaması-
na sebep olmaktadır.

Küresel ekonomiye eklemlen-
mek için etkin ve çözüm üreten bir
hukuk sisteminin varlığı ve bu sis-
teme duyulan güven oluşması
gerekir. Böyle bir hukuk sisteminin
varlığı içeride faaliyet gösteren
aktörler için de önemlidir.
Gelişmiş demokrasi düzeyinin de
sürece katkısı ihmal edilmemeli-
dir. İki dönem öncenin seçim
beyannameleri ile 7 Haziran ve 1
Kasım seçim beyannameleri irde-
lendiğinde partilerin daha seçmen
odaklı olduğu görülmektedir.
Altyapı harcamaları tamamlandık-
tan sonra artık gelir arttırıcı ve
talebi yukarı çekici seçim önerileri
ağırlık kazanmıştır. Talep, ekono-
mi için can suyu gibidir. Şimdilerde

20 küsur milyar
TL olarak adlan-
dırılan

paketin hayata geçirilmesi tama-
men talep oluşturmaya yöneliktir.
Yapılabilirliği bulunmaktadır.
Gelecek projeksiyonları da sadece

işsize ver, emekliye ver,
çiftçiye ver kolaycılı-

ğındaki “ver –
kurtul”

tarzı

olmamalıdır. Türkiye’den acil ola-
rak bölgeler arasındaki gelir dağılı-
mındaki dengesizliği giderici, ser-
mayenin belirli ellerde birikmesini
engelleyici, eşitsiz gelir dağılımını
çözmeye ilişkin radikal adımlar

beklenmektedir. Bunlar gelirden
ana pay alırken; siyasi iktidarlar,
“kalanı dağıtmaya” devam edecek-
tir. Sorunların çözümü “adalet” ve
“eşitlik” ilkesinin içselleştirilmesin-
den geçmektedir.

İBRAHİM ATTİLA ACAR

acar@ikc.edu.tr

SEÇİMLE SEÇİLEN EKONOMİK PAKET FITCH, YATIRIMCIYI
TÜRKİYE’DEN

UZAK TUTUYOR

Cari açık başlı başına operasyonel
adımların atılması gereken bir alandır.
Üretim kapasitesi, işgücünün verimlili-
ği, istihdamın niteliği ve kullanılan
teknoloji ile elde edilen üretim düzeyi
birbirine uyumludur. Ar-Ge ve inovas-
yon bu süreci iyileştiren adımlardır
ancak Türkiye’nin hala pek çok ülke-
nin altında yer alan değerleri ki yıllar-
dır yüzde 1 var yoktur, dezavantajdır.
Bütün bu veriler iç dinamiklerdir.
Dışarıda ise uluslararası kredi derece-
lendirme kuruluşları yatırım ajanı gibi
çalışmaktadır. Ve onların verdiği not-
lar muteber görülmektedir. 1 Kasım
sonrasını politik risklerin devam etti-
ğine ilişkin uyarıyla değerlendiren
Fitch hala yatırımcısını Türkiye’den
uzak tutmaktadır. Moody’s ise jeopoli-
tik risklere dikkat çekmektedir. Her
hal-ü karda yabancı yatırımcının kap-
sama alanı dışında kalan bir ülke
konumundayız.
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YATIRIM YAPACAKLAR
DİKKATLİ OLSUN!

Enerji konusu ekonomi gündeminin ilk sırasındaki yerini korumakta-
dır. Enerji stratejileri ve üzerinde uzlaşılan çözümleri masaya gelmeden
harekete geçilemez. Özellikle ithalatın büyük parçası enerjiye ait olandır.
Rekabet alanlarının belirlenmesi kadar, tedarikçi ülkelerin belirlenmesi bu
yüzden önemlidir. Nitekim Botaş ile Rusya mahkemelik olmuştur. İş dün-
yasının şimdilik beklediği “belirlilik”tir. Döviz kuru, parite, enflasyon ve
faiz, “samana vuran alev” gibi iş dünyasını kavurup geçmektedir. Enerji
bağımlılığı, yarı madde bağımlılığı, yavaş yavaş var olduğunu sandığımız
kaynaklar için de tehdit taşımaktadır. İlk yüz gün ve beş yüz gün uygula-
maları önemlidir. Bu uygulamalar ekonomiyi bir çatışma alanı değil,
uzlaşma ortamı olarak görürse gelişme ve büyüme başlar. İşbirlikçi
modeller ve şeffaflık ekonomi için önemini korumaktadır. Hükümetin
önceliklerinin bu yönde olacağına dair bir kanaatim oluşmuş durumdadır.
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Bornova
Belediyesi’nin İzmir

Büyükşehir
Belediyesi ile birlikte
yapımını üstlendiği
Bornova Arena’nın

6700 seyirci kapasi-
teli ilk etabı tamam-

lanma aşamasına
geldi. Stadyumda

incelemelerde bulu-
nan Bornova

Belediye Başkanı
Olgun Atila, kaleye

ilk şutu atarak
fileleri

havalandırdı.

Uzun süredir stadyum sıkıntısının
yaşandığı İzmir’de Bornova’dan müj-
deli haber geldi. Bornova Belediyesi

ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını
birlikte üstlendiği Doğanlar Mahallesi’ndeki
Bornova Arena’nın ilk etabı tamamlanma
aşamasına geldi. 6700 seyirci kapasiteli
Bornova Arena Stadyumu’nda gündüz maç-
larının oynanabilmesi için gerekli alt yapı
çalışmalarında sona gelindi. Önümüzdeki
aylarda başlayacak ve bir yıl içinde tamamla-
nacak ikinci etap çalışmalarıyla gece maçları
için aydınlatma sistemi yapılacak. Bornova
Arena’da incelemelerde bulunan Başkan
Olgun Atila, kaleye ilk şutu çekti ve
Bornova Arena’daki ilk golü attı.

UEFA standartlarına uygun
Saha drenajı UEFA standartlarına

uygun olarak yapılan Bornova Arena’nın
sıcak iklimlere uygun olarak ekilen riviera
tipi bermuda grass çimi bulunuyor.
Doğanlar’da 1410, 1412 ve 1607 sokaklar
arasında kalan 21 bin metrekarelik alanda
inşa edilen Bornova Arena, Ankara Caddesi
üzerindeki Naldöken Kavşağı'ndan kolaylık-
la ulaşılması bakımından İzmir'in en önemli

spor alanlarından biri oldu. UEFA standart-
larına uygun olan stadyumda profesyonel lig
maçlarının oynanabilmesi için Türkiye
Futbol Federasyonu ile temasta olan
Bornova Belediyesi, gerekli tüm düzenleme-
leri de yapıyor.

BORNOVA ARENA’DA İLK
GOL BAŞKAN ATİLA’DAN

Bu stat İzmir’e
çok yakıştı

Bornova Arena’nın yapımını
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bir-
likte yürüttüklerini hatırlatan
Bornova Belediye Başkanı Olgun
Atila, “Amacımız İzmirimize yakışır
bir stadyum yapabilmekti. Sporun
pek çok alanında ilkleri gerçekleş-
tirmiş olan Bornovamız bu stad-
yum ile de örnek oldu. Türkiye’de
ilk futbolun oynandığı yer olan
Bornova çok önemli bir tesis

kazandı. Passolig olmasa artık
Bornova Arena’da gündüz

maçları oynanabilir. UEFA
standartlarına uygun
olan Bornova Arena’yı
29 Ekim’in yıldönü-
münde tamamlanma
aşamasına getirmiş
olmak bizim için
büyük bir mutluluk

kaynağı oldu” dedi.

BUMESAJMHPGENELBAŞKANIDEVLETBAHÇELİ’YE Mİ?

“KENDİNİ DEĞİŞTİRMEYEN
HER ŞEY YOK OLUR GİDER”

Bugüne kadar suskun kalmayı tercih eden 25. dönem MHP İzmir Milletvekili Murat Koç, sadece Ben HABER'e
konuştu. “Suları bulandırmak istemiyorum” diyen Koç, 1 Kasım için, “Süreç iyi yönetilmedi” dedi.

1Kasım Genel Seçimleri'nde kendi oylarının
yüzde 27'sini kaybeden Milliyetçi Hareket
Partisi'nde, 7 Haziran'da 2. bölge 2.

sıradan Meclis'e giren, sonrasındaki
seçimdeyse bir sıra geriye kaydırılmasıyla
birlikte Meclis dışında kalan iş dünyasının
tanınmış ismi Murat Koç, yaşanan süreci
değerlendirdi. Partisine zarar vermemek adına
kelimeleri tane tane seçen Koç, “Değişim
yaşamayan imparatorluklar bile yıkıldı” dedi.

� Özellikle 7 Haziran sürecinde çok büyük
bir maddi külfetin altına girdiniz öyle değil mi?

Evet. Bu maddi yükü üstlenirken de
sırtımda yumurta küfesi taşımamak adına bir
toplu iğne kadar destek almadım. Ankara'ya
ne kadar gittiğimizi milletimiz biliyor.
Seçildikten sonra şehrine dönmeyen bir vekil
olmayı hiç istemedim. Seçim sonrasında
insanların elini sıkarken insanlar, “Seçimler
bitmedi mi?” diye sordular. Vekilliğimde
vicdanen rahatım.

� 3. sıraya gerilediğinizde en azından
seçmene karşı kendinizi mahcup hissettiniz mi?

Elbette süngümüz düşük çıktık halkın
karşısına. İnsanlar, “İrademizle neden
oynanıldı? Siz çalıştınız ve biz de sizi yolladık”
dediler.

� Sizin 3. sıraya indirilmeniz kimin ya da
kimlerin tasarrufuydu?

Bunun cevabını şu süreçte vermemeyi
daha uygun buluyorum.

� MHP kendi oyunun yüzde 27'sini kaybetti.
Neden?

Sürecin yönetimidir bu. Süreç iyi
yönetilemedi. Milletimiz sandığa gitti, süreci
ve süreçten sonrasını değerlendirdi. Seçime bir
hafta kala yeniden bir seçim olabileceğinin
dillendirilmesi de milletimizin kararında etkili

olmuştur. 7 Haziran'da milletin vermiş olduğu
görev iyi değerlendirilemedi.

� Sayın Bahçeli'nin hiç mi hatası yok bu
kayıpta?

Peygamberler de hata yapar.
� Ama peygamberlerin hatası Allah'a karşı?
O zaman bunun parti üst yönetimi vardır,

partinin devam eden kurultay süreci vardır.
� Bahçeli'nin İzmir'e gelmemesi oyları

düşürdü mü? Gelmeli miydi?
Hayır oyları düşüren faktör bu değildir

ama elbette bir genel başkanın İzmir'e gelmesi
motivasyondur.

� Kırgın mısınız, kızgın mısınız?
Şahsım adına ne kırgınım, ne de üzgünüm.

Fakat şehrim adına üzgün olduğumu
söyleyebilirim. Ben benliğimi MHP'de bulmuş
bir insanım. 9 Işık doğrultusunda yaşamımı
sürdürdüm ve sürdüreceğim. Ocak devremi
saymıyorum, 30 yıldır teşkilata hizmet
ediyorum. Yoldan geçerken listeye konmuş bir
insan değilim.

� O zaman vefasızlık diyebilir miyiz 3. sıraya
inişinize?

Kader demeyi daha uygun buluyorum.
Ülkemizin en büyük eksikliği diyalogsuzluktur.
Ülkenin menfaatlerine göre hareket
edilmelidir, parti menfaatlerine göre değildir.

� İzmir'deki istifalar hakkında ne
düşünüyorsunuz?

Artı ya da eksi bu kararlarda hiçbir payım
yoktur. Camiamızdaki arkadaşlarımızdan biraz
uzak kalmak istedim, gazetelere röportaj
vermedim. Neden? Çünkü bu işe müdahil
olmak istemiyorum. Herkesin kendi bileceği
iştir. Ayrılan arkadaşlarımızın hepsi büyük iş
adamlarıdır, STK'larda yer alan insanlardır.
Kişiliklerini oluşturmuş insanlara “Sen böyle

yap, böyle yapma” dersem kişiliklerine de
müdahil olmuş olurum. Öncelikle bunu
söyleyeyim. İnşallah sonu hayırlı olur. Elbette
bu davaya gönül vermiş teşkilat üyeleri de,
milyonlar da yaşanan gelişmeleri
değerlendiriyor. MHP seçimlerden sonra yeni
bir sürece girdi. Dalgalanmalar vardır ve
olacaktır. Tansiyon yükselip azalır.

� Dalgalanma sadece illerde mi var
Ankara'da da var mı?

Bunu hepimiz göreceğiz. Ben Genel
Merkez'imizin bu dalgalanmayı iyi görüp, ne
gerekiyorsa onun yapılması gerektiğini
düşünüyorum.

� Siyasi yaşamınızın devamı için ne
düşünüyorsunuz?

Ben siyaseti üç gündür yapmıyorum ki.
Benim el ilanlarımda bile MHP Genel
Merkezi'nin projelerin haricinde benim İzmir
için projelerim yer aldı. Bu partinin bizlere
ihtiyacı var. Bu partide ikbal kavgası yapanlar
var. Ben bunları iyi görüyorum. Bu
söylemimden de ismi genel başkanlık için
geçen arkadaşlarımız anlaşılmasın. İçerden iyi
gözüküp başka hesap yapanlar var. Bu yüzden
meydanı boş bırakmak istemiyorum.

� Aliağa Belediye Başkanı'nın sosyal
medyadan eleştirilerini nasıl buluyorsunuz?

Ülkesine hizmet etmek isteyen, şehrine
yönelik hayalleri olan bir arkadaşımız. Sayın
Belediye Başkanı'nın gayesinin de hizmet
etmek olduğunu düşünüyorum.

� Bundan sonrası ne olacak?
Sular şu anda çok bulanık. Biz partide

ağabey konumundaki insanlardanız. Ağabeyler
bulanık suyu daha da bulandırmaz.
Teşkilatlarımız günü geldiğinde
değerlendirmesini yapacaktır. Ne yapayım?

Yangına benzin mi dökeyim? Milliyetçi
Hareket Partisi'nin iç dinamikleri vardır.
Kimse MHP'ye dışarıdan genel
başkan tayin edemez. Bakın 15
Kasım'da partimizin üst yönetimi
toplanacak. MHP'deki her isim
pırıl pırıldır. Biz bir kabile değiliz.
Prosedürlerimiz ve bunlara bağlı
aşamalarımız var. Ortaya çok isim
atılması da bu arkadaşlarımızın
isimlerinin yıpranmasına yol
açar. MHP organları sağduyulu
yapılardır. Bu süreçte
budanarak, insan kaybederek
değil, kazanarak sonuç çıkması
gerekiyor. Hataları da görmek
büyük bir erdemdir. Değişim
yapmayan imparatorluklar
yıkıldı. Kendini zamana göre
değiştirmeyen, halkla
bütünleşemeyen her şey yok
olur, gider.

� Tüzük değişikliği gerekli
mi?

Sadece kendi partimiz
için söylemiyorum. Genel
başkanlar bu kadar
maddelerle
korunmamalıdır. Boğaz
Köprüsü yapılırken bir
mühendis kendisini
sorumlu hissederek intihar
etti.

� Ülkü Ocakları
Başkanı sert bir açıklama
yaptı. Ne diyeceksiniz?

Gençliğine ve
heyecanına veriyorum.

� Özellikle CHP'den “MHP'ye başbakanlık verdik.
MHP ne istediğini bilmiyor.” şeklinde eleştiriler geldi.
Ne düşünüyorsunuz?

Kendileri ne istediklerini biliyorlar mı? Bugün HDP'den daha
çok HDP'li parti sözcüleri. Atatürkçü olduklarını söylüyorlar, önce
bir Atatürk'ü okusunlar. Bugün bütün teşkilatlarına HDP zihniyetli
insanlar hakim. Açıklamaları cumhuriyetin ilkelerine aykırı. PKK'nın
temsilcileriyle biz aynı blokta değiliz. Neden halkla
bütünleşemiyorlar? Neden yüzde 25'i geçemiyorlar? Vurun abalıya.
Herkes MHP'ye vuruyor. Bugün AKP oy arttırırken kendileri niye
arttıramadı? Sahtekarlık yapmasınlar. Bize başbakanlık vermişler.
Senin elinde miydi o yetki? Cumhurbaşkanı'ndan öyle bir yetki
aldın da bize mi vereceksin? Zaten MHP'nin uyguladığı siyasetin
doğru yanlış traşı önüne düştü. MHP'nin seçmeni MHP'yi
değerlendirdi ve değerlendiriyor, seçmeni, tabanı değerlendiriyor.
Kıyıdan oy almalarının tek sebebi de, bizim yeterli kıyı politikamızın
olmamasındandır. Partilerini Atatürk kurduğu için oy alıyorlar. Miras
yiyorlar. HDP ile iş birliği yaparak bindikleri dalı kesiyorlar.

“CHP önce Atatürk'ü okusun”

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Uluslararası
İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr.

Tanju Tosun, 1 Kasım sürecini, 2019
genel seçimlerini, 2023 hedeflerini ve
başkanlık sistemi tartışmalarını Ben
HABER’e değerlendirdi.

� Öncelikle 1 Kasım seçimleriyle
ilgili sizden genel bir değerlendirme
alabilir miyiz? Siz böyle bir sonuç bek-
liyor muydunuz?

Böyle bir sonuç beklemiyorduk.
Çok ciddi bir sürpriz oldu. Ama Türkiye
gibi, hayatın çok oynak, çok değişken oldu-
ğu bir toplumda seçmenin de tercihlerinde
böyle radikal bir değişim, bir kırılmanın
olması anlaşılabilir bir şey. MHP’nin 7
Haziran sonrası ortaya çıkan süreci yönete-
memesi, yani ülkede bir hükümet istikrar-
sızlığı yaşanırken hükümeti bir şekilde red-
detmesi, hükümete dahi girmeyen bir
MHP’ye oy vermenin bu ülkenin sorunları-
nı ertelemekten başka bir işe yaramayacağı
şeklinde bir algıya neden oldu.

“Batı ve Trakya AK Parti’ye
sıcak bakmıyor”

� Neden İzmir, Batı ve Trakya farklı;
Anadolu farklı tepki veriyor?

CHP’nin 1 Kasım’da en fazla oy aldığı 5
il Edirne, Muğla, İzmir, Kırklareli, Aydın
gibi iller CHP’nin sosyolojik tabanı-
nın en geniş olduğu seçim
çevreleri. Bu seçim
çevrelerinde yer-
leşik olan seç-
menin sos-
yolojik
yapı-
sında

hayat tarzları itibariyle daha
seküler, Batı’ya daha açık bir doku var.
Buralarda özellikle tarımsal nüfus da
yoğun. Bu yapı içinde özellikle AK
Parti’nin 13 yıllık iktidar döneminde iktisa-
den beklentilerine bu kesim fazlasıyla yanıt
bulamamıştır. Burada ekonomik bir refleks
söz konusu. Yani düzenin iktisadi kazanım-
larından beslenemeyen bir seçmen kitlesi
var. Doğal olarak geri çekilmiştir, aralarına
mesafe koymuştur. Bir türlü AK Parti’ye
sıcak bakamamıştır. Bir diğer etken de
hayat tarzları üzerinden ortaya çıkan bir
ayrışma. Bu bir siyasal kutuplaşmaya yol
açmadı toplumda ama muhtemelen bu
kesimdeki seçmenlerin AK Parti’ye ilişkin
algısında bizim tarzımızla ve beklentileri-
mizle uyuşmayan yani laik, seküler yaşam

tarzına karşı uzak duran
bir parti ve iktidar

vardı. Hayat
tarzını göz

ardı

etmemek gerekir. Hayat tarzları ayrışması
muhtemelen bu seçmenin AK Parti’den
uzak durmasına yol açmıştır.

“AK Parti, 2019’da da
2023’te iktidara gelir”

� Önümüzdeki 4 yıl boyunca artık bir
seçim yok öyle görünüyor. Bunun Türkiye’ye
ve 2019 seçimlerine yansıması nasıl olur?

AK Parti’nin Türkiye siyasetinde, 7
Haziran’ı bir yana bıraktığımızda hakim
parti olarak parti sistemine yerleştiğini
görüyoruz. Siyasal iktidar için rekabet eden
çok sayıda parti var ama bu partiler arasın-
da her seçimde iktidarı elde eden tek bir
parti var. AK Parti önümüzdeki genel seçi-
mi de, şartlar değişmediği takdirde yani
ekonomik kriz ortaya çıkmadığı takdirde
siyasal temsiliyet ilişkisinin bozulmaması
durumunda 2019’da da 2023’te de iktidara
yeniden gelme imkanı var. Çünkü bu çok
anormal bir durum değil, dünyada bunun
örnekleri var. Mesela en tipik örneği;
Japonya’daki liberal parti yaklaşık 40 yıl
iktidarda kalmıştır. O anlamda buna şaşır-

mamak gerekir. AK Parti büyüsünün
bozulabilmesinin tek koşulu AK Parti’nin
performansında iç dinamiklerden çok, ulus-
lararası ekonomik dinamiklerde yaşanacak
bir değişimin gerçekleşmesi. Bu değişim
Türkiye’nin ekonomik verilerinin aleyhine
olursa AK Parti tökezlemeye başlayabilir.

“CHP önlem almazsa 2019’da
İzmir’i kaybeder”

� İzmir yine farklı bir tepki verir mi?
İzmir’de 1 Kasım seçim sonuçlarına

baktığımızda AK Parti’nin oylarında azım-
sanmayacak bir artış olduğu görünüyor.
CHP’ye kıyasla daha çok oylarını arttırıyor.
Milletvekili sayısı CHP’nin daha çok fakat
burada AK Parti açısından önemli olan
husus AK Parti’nin kent merkezinde seç-
menle temsiliyet ilişkisi kurmasında bir

sıkıntı var. Kentsel dokuda AK Parti bekle-
diği başarıyı gösteremiyor. Bu seçimde de
oylarında sınırlı bir artış yaşanıyor ama asıl
bu başarıyı biz çevre ilçelerde görüyoruz.
Çevrede özellikle 7 Haziran sürecinde
MHP ve HDP’ye yönelen seçmenin tipik
olarak bazı ilçelerde, örneğin Torbalı,
Kemalpaşa, Kiraz gibi geleneksel olarak
merkez sağın güçlü olduğu seçim çevrele-
rinde AK Parti kaptırdığı milliyetçi ve Kürt
seçmeni yeniden kendisine çekmede başarı-
lı olmuştur. CHP’nin kentsel seçim çevrele-
rinde bir sıkıntısı yok. Yüzde 45’lik bir oy
gücü var. Ancak CHP oylarını arttırma
sorunu yaşıyor, AK Parti ise çevreden mer-
keze doğru gittikçe büyüyor. Burada CHP
önlem almak durumunda. Halen AK
Parti’nin çevreden kendisine çekebileceği
azımsanmayacak bir kitle var. Bu kitle
2019’da AK Parti’ye ne kadar yönelirse,
CHP ile AK Parti arasındaki makas o
kadar daralır.

“İzmir’e birkaç
bakan gelebilir”

CHP, bir anlamda cepten yiyen bir
parti. Oylarını kaybetmiyor ama sağdan da
oy alamıyor. Yani CHP’nin İzmir’de yüzde
50’lere yaklaşması, 2019’da bir seçim zaferi
elde etmesinin tek koşulu kent merkezi
dışında özellikle çevre ilçelerde sağ partile-
re oy veren seçmenden oy almasına bağlı.
Türkiye’nin merkezinden baktığımızda sol
partilerin referans aldığı, adalet, eşitlik,
hak, hukuk değerleri anlamında böyle bir
ihtiyaç var ortada ama paradoksal bir
biçimde solun bu ihtiyaçlar üzerinden oy
alabilme kapasitesi de maalesef düşük
görünüyor, seçim sonuçları ortada.

� İzmir’den bu dönem kabinede kaç
Bakan yer alır?

Kamuoyunun beklentisi İzmir’in kaç
bakanla hükümette temsil edileceği. 7
Haziran’a göre 5 ayda puanını 5-6 puan
arttıran bir kentte sadece bir bakanlığın
değil birkaç bakanlığın İzmir’e ikram edil-
mesi gerekiyor. Kaldı ki AK Parti milletve-
killeri içinde siyasal deneyimleri ve kariyer-
leri itibariyle bu işi layıkıyla yapacak isimler
de var. Muhtemelen birden fazla bakan ile
İzmir bu dönemde hükümette temsil edile-
bilir. Burada sayı önemli değil. İzmir’in
sorunlarına vakıf olarak İzmir için çalışma-
ları gerekiyor. İzmir’de hükümete girecek
bakanlar, merkezi yönetim, yerel yönetim
ilişkilerinde çok daha fazla yapıcı, yardım
edici, katkı koyucu bir kimlikle bu işi götür-
meli. Sonuçta bundan hem İzmir kazanır,
hem de AK Parti kazanır.
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İktidar partisi her ne kadar…
“Bu seçimin kaybedeni yok, kazananı çok”

ilanında bulunsa da…
Her yarışın, her seçimin kaybedeni vardır.
Böylesi sözler, gönül okşamadır.
Zaferin getirdiği coşkunun yarattığı büyüklük

sergilemesidir.
Kazanan varsa…
Kaybeden olacaktır.

� � �

Örneğin kadın vekiller.
7 Haziran seçimi sonrası kadın vekil sayısı

neydi?
1 Kasım’da ne oldu?
Arttı mı, azaldı mı?
Tablo ortada.
Kadın vekil sayısı 97’den 82’ye düştü.
Kadınların seçilememesi kayıp değil mi?
Kaybetmediler mi?

� � �

1 Kasım tekrar seçiminde hiç artış olmadı.
41 kadın vekil sayısı 33’e indi.
Azaldı.
“Erkek varsa kadın olmalıdır” sloganıyla…
Eş başkan sistemiyle kadınlara eşit hak tanı-

yan HDP’nin 7 Haziran’daki 31 kadın milletve-
kili, 24’e düştü.

Kadınlar yine azaldı.

� � �

Seçimin en darbelisi MHP’nin sadece 4
kadın vekili vardı.

Biri kaybetti, 3 kaldı.
Zaten partinin de kadın, genç kimseyi göre-

cek hali kalmadı. Karışıklık başladı.
İzmir’de ikinci sırada seçilmesi beklenen iki

kadın adayın hayalleri de suya düştü.
Kadınlara yüzde 30 kontenjan ayıran CHP,

kadın aday sayısını artırmıştı.
1 Kasım’da kadın vekilleri artıramadı.

� � �

Eğer;
“Bu tabloda kayıp sayılmaz… Kadın hep

kaybetmeye mahkûmdur, erkeğe yenilmeye
mecburdur”

Zihniyeti değişmezse…
Kaybeden hepimizdir.
Türkiye olarak…
78 milyon nüfusuyla.

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

SEÇİMİN
KAYBEDENİ

KADIN
VEKİLLERDİR

� AK Parti; İzmir,
birden fazla bakanla
hükümette temsil edil-
meli.

� CHP; 2019’da
İzmir’i kaybetmemek
için gerekli önlemi
almalı.

� HDP; PKK terör
örgütünün gerçekleştir-
diği eylemleri kınamalı.

� MHP; Küstürdü-
ğü seçmenini yeniden
kazanmaya çalışmalı.

İzmirli Siyaset
Bilimciden
siyasi partilere
tavsiye:

“Başkanlık birleştirmez, kutuplaştırır”
��  Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, baş-

kanlık sistemiyle ilgili bir açıklama
yaptı ve referanduma gidilebileceğini
söyledi. Sizce başkanlık sistemi,
Türkiye coğrafyasına adapte edilebilir
mi?

Sayın Erdoğan ve AK Parti çok ısrar-
lı olduğu takdirde ve çözüm sürecine
HDP ile devam koşuluyla birlikte, anla-
şılan o ki bu iki partinin başkanlık sis-
temin referanduma taşıması mümkün.
Bu yüksek bir olasılık hatta. Sandıktan
büyük bir destek çıkma ihtimali de
yüksek. Fakat ben bu değişikliğin
Türkiye’nin siyasal sistemine, siyasal
sisteminin özelliklerine, Türkiye’deki

siyasal kültüre, kurumların işleyişi-
ne, siyasal liderlerin zihinlerindeki
demokrasi algısına bakıp, bu siste-
min Türkiye’yi birleştirici değil de
kutuplaştırıcı bir sistem olacağını
düşünüyorum. Çünkü başkanlık sis-
temi çok katı bir sistem. ABD’de

gerçi çok yumuşak bir şekilde işliyor
ama Amerikan Başkanlık Sistemi örne-
ğinde sivil toplum, yargı bağımsızlığı,
demokrasi kültürü, hesap verme, hesap
sorma alışkanlıkları dünyada başkanlık
sistemini uygulayan bir diğer ülkede
yok. Türkiye’deki siyasal sistemde
aksak demokrasi, dışlayıcı, otoriter
rekabetçi demokrasi, bu başkanlık sis-
teminin hem toplumu hem de siyaseti
daha da kutuplaştıracağını ve asıl istik-
rarsızlığın bu başkanlık sistemiyle
Türkiye siyasetine dahil olacağını düşü-
nüyorum.     

��  Başkanlık sistemi ısrarı AK
Parti’nin oylarına etki eder mi?

Önümüzdeki süreçte AK Parti’nin
hedef gösterdiği 2023’e kadar, merkez
sağdan AK Parti’nin siyasal temsiliyet
ilişkisinin zayıflaması koşuluyla güçlü
bir merkez sağ parti çıkmadığı takdir-
de, AK Parti hem 2019’da hem de
2023’te Türkiye’de iktidar olarak kalır. 

��  AK Parti ve HDP seçim sürecinde
karşılıklı olarak çok ağır söylemler
geliştirdiler. Bu kadar şey söylenmiş-
ken bu iki partinin bir araya gelmesi
mümkün olur mu sizce?

Yani Türkiye siyaseti tamamen
popülizm üzerinden işlediği ve rakiple-
ri biz ve onlar şeklinde adeta düşman
kamplara böldüğü için özellikle bu
seçim dönemlerinde gözlenen bir
durum, seçim bittiğinde yeniden en
azından asgari konularda uzlaşma
zemini vardır. HDP ile AK Parti arasın-
da bu siyasal gerilimde özellikle AK
Parti’nin izlediği bir stratejinin etkili
olduğunu düşünüyorum, HDP’deki Kürt
oyları kendisine çekmek için. Evet kıs-
men çekmiştir ama bir de yüzde 10’luk
HDP gerçeği vardır. HDP’yi dışlayarak
bu tür makro-siyasal sistem değişikliği
tasarımının Türkiye’de başarıya ulaş-
masının pek kolay olmadığını düşünü-
yorum. AK Parti de bunun farkında.

�� HDP açısından bakıldığında neler söyleyebilirsiniz?
Türkiye’de ortalama bir seçmen için en temel özelliklerden bir tanesi kom-

formist olmaları. Yani düzenin değişmesinden memnun olmayanlar…
Seçmenin özellikle Türkiye’de asla tahammül edemediği konulardan bir tanesi
belirsizlik. Yani siyasal ve ekonomik belirsizliğe tahammülü yok. HDP ve
MHP’den geri çekilmenin ardında böyle bir belirsizliğin kendilerine ekonomik
ve siyasal risk olarak yansıması yatıyor. HDP’nin oy kaybında 7 Haziran süre-
cindeki Türkiyeleşme iddiasının hayat bulmaması, azımsanmayacak ölçüde bir
kısım Kürt seçmende ve HDP’ye oy veren sınırlı sol kesimde etkili olmuştur.
Burada HDP, eşyanın doğası gereği kendisini kolaylıkla ayrıştıramazdı. Çünkü
sosyolojik dokusu aynı zamanda PKK’nın çok farklı dinamiklerinden de besle-
nen bir HDP var. Yani HDP’nin sosyal tabanını PKK’dan ayrı tutup HDP’yi anla-
maya çalışmak mümkün değil. Bu yüzden HDP’nin PKK ile arasına bariyer koy-
ması olamayacak bir şeydi. Fakat HDP, eylemlerini kınama yoluna gidebilirdi.
Bu riski göze almadı. Bir anlamda 1 Kasım’a giden süreçte çok pasif kaldı. 

“HDP, 
1 Kasım’da 
pasif kaldı”

Prof. Dr. Tanju
Tosun

“CHP ÖNLEM ALMAZSA
2019’DA İZMİR’İ 

KAYBEDER”
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“CHP ÖNLEM ALMAZSA
2019’DA İZMİR’İ 

KAYBEDER”

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

Prof. Dr. Tanju Tosun, İzmir’de AK
Parti’nin oylarının artmasına ilişkin

değerlendirmelerde bulundu. Tosun,
“7 Haziran’a göre 5 ayda puanını 5-6

puan arttıran bir kentte sadece bir
bakanlığın değil birkaç bakanlığın

İzmir’e ikram edilmesi gerekiyor” dedi.

“CHP ÖNLEM ALMAZSA
2019’DA İZMİR’İ 

KAYBEDER”



Türk toplumunu geleceğe
taşıyan Mustafa Kemal
Atatürk'ü bilhassa biz İzmirliler,
her fırsatta çok sevdiğimizi
söyleriz de, “Atatürk'ü
seviyorum” sözümüzü,
“Atatürk'ü anlıyorum” sözüne
çeviremeyiz. Ana adının
Zübeyde, baba adının Ali Rıza,
kardeşinin adının Makbule,
eşinin Latife Hanım olduğunu
biliriz ama söz gelimi yurt
gezilerinde yanından
ayırmadığı köpeğinin adını
bilmeyiz. Türklüğün büyük
liderine olan sevdamızı baba
sevgisi gibi hissederiz de, onu
bir türlü yeterince tanımayız.
Eserlerini okumaz, kendi
fikirlerimizi, onun sözlerinden
cımbızladığımız kısımlar üstüne
kurgularız. Aslında bu işin bir
parça da güzel tarafı. Eğer
bugün farklı görüşlerdeki
bireyler, kendilerinde
Atatürk'ten bir parça
görebiliyorsa bu da Atatürk'ün
bilgeliğinden ve toplumu
kucaklayışındandır. Yine de
sözleriyle, sevdiği şarkılarla,
eserleriyle ve bazı kişisel
bilgileriyle derlenen bu yazıda,
“Atatürk'ü tanımaya giriş”
niteliğinde pratik bilgiler
göreceksiniz.

Nutuk
Atatürk ve kitap konusu

açıldığında birçok kişinin aklına
doğrudan Nutuk adlı eser gelir.
Buraya kadar her şey normal
ama anormallikse bundan sonra
başlıyor. Zira ne Nutuk'u
okuyoruz, ne de Nutuk dışında
kalan

eserleri biliyoruz. O halde işe
Nutuk ile başlayalım. Ulu Önder
Mustafa Kemal'in 1927 yılında
ilk olarak Osmanlıca olarak
basılan eseri Nutuk, Kurtuluş
Savaşı ve akabinde yaşananları
bizzat Atatürk'ün gözüyle
okuyucuyla buluşturmakta.
İçinden kısa bir bölümse şöyle;
“Ey Türk istikbalinin evlâdı!
İşte, bu ahval ve şerâit içinde
dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve
Cumhuriyetini kurtarmaktır!
Muhtaç olduğun kudret,
damarlarındaki asil kanda
mevcuttur!”

Okuyunca, “Ama bu
Gençliğe Hitabe'nin sonu değil
miydi?” diyenler için şimdiden
belirteyim; Nutuk, Gençliğe

Hitabe ile bitmekte...

Atatürk'ün
diğer eserleri

Başkomutan Mustafa Kemal
Atatürk'ün Nutuk dışında kalan
ve kiminde askeri taktiklerden
bahsettiği, kimindeyse
doğrudan toplum yapısıyla ilgili
ifadeler kullandığı eserlerinden
şüphesiz en farklısı bugün
kullandığımız “üçgen, paralel”
gibi kelimelerin fikir babalığını
yaptığı Geometri isimli kitabı.
Resmi kayıtlara göre yaklaşık 4
bin kitap okuyan Atatürk'ün
eserlerin çıkış tarihine göre
listelenmiş haliyse şöyle;

1- Tâbiye Meselesinin Halli
ve Emirlerin Sureti Tahririne
Dair Nesayih

2- Takımın Muharebe Talimi
(Almanca'dan çeviri - 1908)

3- Cumalı Ordugâhı -
Süvari: Bölük, Alay, Liva

Talim ve Manevraları
(1909)

4- Tâbiye ve
Tatbikat Seyahati
(1911)

5- Bölüğün
Muharebe Talimi
(Almanca'dan
çeviri - 1912)

6- Zabit ve
Kumandan ile

Hasbihal (1918)
7- Nutuk (1927)

8- Vatandaş İçin

Medeni Bilgiler (Manevi kızı
Afet İnan adıyla yayımlandı)
(1930)

9- Geometri (isimsiz
yayımlandı – 1937)

Gerçekleşmeyen
son arzusu

Mustafa Kemal Atatürk,
hayatını kaybetmeden önce son
bir şey ister; enginar yemeği...
Dr. İhsan A. Özkaya, bu isteği şu
sözlerle ifade eder; “Hazırlıklar
tamamlandı ve 12.20'de
ponksiyona başlandı. Atatürk
karnındaki bütün suyun
alınmasını istedi.

Boşaltıldıkça ne kadar su
çıktığını soruyordu. Gerçekte 6
litre alınmasına rağmen,
kendisine bunun 2 katı
söylendi. Bu operasyondan
sonra Atatürk oldukça rahatladı
ve canı enginar yemeği istedi.
Fakat bu sebze o zaman
İstanbul'da bulunmadığından
Hatay'a ısmarlandı. Enginarlar
geldiğinde durumu ağırlaşmıştı
ve yemesi kısmet olmadı.”

Unutmayacağız
Büyük Atatürk; tarihimizin

en büyük kahramanlarından biri
olarak altın harflerle yazdığın
adın daima gönlümüzde.
Unutursak gök girsin kızıl
çıksın.
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SEVİYORUZ AMA BİRAZ DA TANIYALIM
Türkiye Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 77. yılında bir kez daha büyük bir özlemle
anıyor. Peki, bir toplumu dirilten ve dehasıyla geleceğe taşıyan büyük lideri ne kadar tanıyoruz?

10.11.2015

��  Ulu Önder Atatürk'ün
en sevdiği yemek kuru
fasulye ve pilavdır. Okuduğu
askeri liseden kalma bu
alışkanlığının yanında
Atatürk'ün tatlı olarak da
gül reçelini sevdiği kayıtlara
geçmiştir.

��  Köpeğinin adı Foks ve
atının adı da Sakarya'dır.
Köpeği Foks'u birçok yurt
gezisinde yanında götürür
ve onunla vakit geçirmekten
çok mutlu olur. Sadıklığı ve
sevimliliğiyle ün salan Foks,
bir süre sonra Atatürk'ün
elini ısırır. Bunun üstüne
çiftlik görevlilerince
yaşamına son verilen ve içi
doldurulan köpeğin bu
halini görünce çok üzülür ve

gömülmesini emreder.
��  Sabah kahvaltısını

sevmeyen Atatürk, cepheden
cepheye gitmekle geçen bir
ömür geçirmesine rağmen,
kan görmekten de
hoşlanmazdı.

��  Fikrimin İnce Gülü,
Vardar Ovası, Yanık Ömer,
İzmir'in Kavakları gibi
eserleri dinlemeyi de çok
severdi.

��  "Biz doğrudan doğruya
milliyetperveriz ve Türk
milliyetçisiyiz;
Cumhuriyetimizin dayanağı
Türk topluluğudur."
ifadesini 26 Nisan 1926'da
Ankara'da Türk Ocakları
delegelerine yaptığı
konuşmasında kullanır.

Atatürk'ten kısa kısa

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Üç Gazeteci Bir Konuk programının bu haftaki konuğu Ege
Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar oldu.

“Adı üstünde
KalkınMA ajansı”

Ben TV’de yayınlanan Üç
Gazeteci Bir Konuk progra-
mına Ender Yorgancılar

konuk oldu. Türkiye'nin önünde
çözülmesi gereken ilk meselenin
terör olduğunu dile getiren
Yorgancılar, 1300 liralık asgari
ücret konusunda da tespit ve uya-
rılarda bulundu.

“İnşallah&İzmir'den
bakan&sayımız&çok&olur”

Seçimle birlikte AK Parti'nin
İzmir'deki milletvekilleri içinde
bakanlık yapabilecek isim sayısı-
nın çokluğuna da dikkat çeken
Yorgancılar, “Ben şehrimizden
mümkün olduğu kadar fazla
bakan olmasını arzu ederim.
Gerek İbrahim Turhan Bey,
gerek Sayın Binali Yıldırım, gerek
Sayın Nükhet Hotar olsun, hepsi
bakanlık yapabilecek isimler.
Neticede bunun kararını Sayın
Başbakan verecek. İnşallah
İzmir'den bakan sayımız çok olur”
ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin hayata geçirme-
ye çalıştığı 1300 liralık asgari
ücret vaadini de değerlendiren
Yorgancılar, konunun farklı
boyutlarıyla ele alınması gerekti-

ğini söyledi. Yorgancılar “Daha
önce Türkiye'deki işverenin çalı-
şanların üstündeki maliyetleri
Avrupa'nın çok üstünde demiş-
tim. Bir şey değişmedi. Bir kanun
hazırlansın Meclis'te, vergiler
kalksın zaten otomatikman 1300
olur. Hükümetimiz asgari ücreti
1300 lira yapıp asgari ücreti vergi-
den muaf yaparsa sanayiciye yük
olmaz ve çalışan da daha fazla
kazanır. Eğer vergiyle birlikte
böyle olursa bir çalışanın maliyeti
2 bin lirayı bulacak. Belki kade-
meli olarak bu vergi dilimlerinin
kaldırılması söz konusu olur.
Hükümetimiz birden bire yüksek
artışın karşısında diğer aylardaki
vergi primlerini aşağıya indirerek
bir denge sağlamaya çalışabilir”
dedi.

“Adı&üstünde
KalkınMA&ajansı”

İzmir Kalkınma Ajansı ve
Kemal Çolakoğlu'nun ajansa
yönelik çıkışının da konuşulduğu
programda, Yorgancılar, kalkın-
ma ajanslarıyla ilgili yönetmelik-
lerin muhakkak değişmesi gerek-
tiğini söyleyerek Çolakoğlu'na da
destek verdi. Yorgancılar,

“Kalkınma Ajansı'nın ismi üstün-
de kalkın-ma ajansı olarak yazı-
yor. Daha önce Sayın Bakan ile
yaptığımız toplantıda sorunlarımı-
zı çok açık olarak ifade etmiştik.
Bazı kalkınma ajansları birkaç ili
kapsıyor. Bizim elimizde bir
yönetmelik var ve uygulamamız
gereken maddeler tek tek belir-
lenmiş. Baktığımız zaman önü-
müze gelen gündem maddelerin-
de bizim içine bir şey ilave etme
şansımız yok. Gündem konuları-
nın çözümü kitapta yazılmış ve
dışına çıkmak mümkün değil.
Kalkınma ajanslarının sisteminin
değişmesi lazım” dedi.

Demirtaş'a&
“S&plaka”&yanıtı

S plaka tartışmalarında İZTO
Başkanı Ekrem Demirtaş ile karşı
karşıya gelişiyle ilgili olarak ken-
disine yöneltilen rant iddialarını
da yanıtlayan Yorgancılar, “S pla-
kayla ilgili İZTO ile bakış açıları-
mız farklı. Bizi bu sistemin içine
çekmek isteyen bir açıklama
yapıldı. Ben bugüne kadar bir
rantın içinde bulunmadım.
Bulunmayı da Allah nasip etme-
sin” dedi.

Erol
Yaraş

Hamdi
Türkmen

Ünal
Ersözlü Ender

Yorgancılar
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KOÇ: Koç burcu bir
bebek dünyaya getiriyor-
sanız öncelikle bilmeniz
gereken en önemli şey o
genellikle aceleci, düşün-

meden konuşan, çabuk kızan ve çabuk
sakinleşen, sevimli, hareketli bir bebek
olacak. Konuşmaya da erken başlarsa
şaşırmayın derim. Koç burcu insanının
fazla düşünmeden ani alınan kararlarla
harekete geçmesi ona yaşamda çok
bedel ödetir. Bu sebeple iç dünyasında-
ki kaynayan kazanın enerjisini dengele-
mesi gerekir. Koç burcu erkek bebeğine
Cem ismi, enerjisini sanat yolu ile ifade
etme teşviki sağlar. Koç burcu kız
bebeklere ise Ceren aynı etkiyi yaratabi-
lir.

BOĞA: Boğa
bebekleri yemesine
içmesine düşkün bebek-
lerdir. Keyiflerine ve
rahatlarına çok düşkün-
dürler. Yüksek sese ve sıkıntıya gele-
mezler. Ağlayarak tepkilerini kolayca
verirler. Anne ve babasının ona doku-
narak, masaj yaparak sevmesi onu mest
eder. Aşırı ilgi gösterdiğinizde sıkılır mı
sevinir mi bilemeyebilirsiniz. Çünkü sev-
giniz ona daral getirmişse çığlıklarını
dikkate alın. Zamanla tembelliğe mera-
kı sizi korkutmasın. Boğa bebeği ileride
fazla sorumluluk almayı sevmeyen biri-
ne dönüşebilir. Boğa bebeklerine
Hakan adını vermek onları sorumluluk
sahibi olmaya teşvik edebilir. Aynı gö-
revi kız Boğa bebeklerinde Hande
yapabilir.

İKİZLER: İkizler bebekleri erken

konuşarak ebeveynini
en çok şaşırtan burçtur.
Müthiş birer gözlemci-
dirler. Keskin zekaları-
nı daha bebekken size

fark ettirirler. Ne istediklerini çok kes-
tirme yollarla kolayca ifade edebilirler.
Asla külyutmazlar. Kızdıklarında yatış-
tırmanız kolay olmaz. Siz daha leb
demeden o bir sonraki tavrınızı çoktan
çözmüştür. Bu sebeple zekasını ve onu
yaşama biçimini iyi gözlemeli ve gelişi-
mine destekleyici etkinliklerle katkı sun-
malısınız. İkizler bebeği ileride karar
verme süreçlerinde kolay sonuca varma
yeteneklerinin gelişmesine katkı sun-
mak için kız İkizler bebeği Karya, oğlan
İkizler burcu da Kaan adını alabilirler.

YENGEÇ: Yengeç
bebekleri de damak zevk-
lerine düşkün; ama Boğa
bebekleri gibi obur değil-
dirler. İştahları dikkat
çekmez. Ama her şeyi

yemek istemezler. Yemek seçerler.
Anne ve babasının ilişkisini çok küçük-
ten itibaren çok iyi gözlemlerler. Daima
anne babası birlikte ve onunla oyunlar
oynamalıdırlar. Bu onun kendine olan
özgüvenini fazlasıyla besler. Ait olma
duygusunu yaşamayı çok sever.
Sevdiklerini hiç kimseyle paylaşmak
istemez. Kıskanç oldukları göz-
lemlenir. Paraya ve maddeye
sahip olmaya çok meyillidir-
ler. İleride para kullanmayı
öğre-
nebil-
mesi
için

erkeklere Kağan, kız Yengeçlere ise;
Fatma ismi verilebilir.

ASLAN: Aslan
burcu bebekleri sıcak-
kanlı, etrafına gülücük-
ler yaymayı ihmal etme-
yen ve canı istediği ölçü-
de ilgiyi çekmek için

daima beklentisi olan bir bebek-
tir. Popüler olmak onun
kanında var. Ne demek
onun istediği olmuyor?
Böyle bir şey mümkün
mü? Yine bol bol oyun
oynayarak, zamanla, uzlaş-
ma, başkasını dinliyor-
muş gibi yapıp sonra da
bu hiçbir şey olmamış
gibi bildiğini okumakta
ısrar etme gibi davranış-
ları gelişmesin diye
çaba sarf etmelisi-
niz. Özellikle
uzlaşma ve
empati
geliştir-
meye
ihti-

yacı vardır. Bunun için kız Aslanlar
Almina adını alabilirken, erkekler de

Barış ismini alabilirler.

BAŞAK: Elleri, üstleri
başları kirlendi diye orta-
lıkta ağlayarak, bağırarak
dolaşan bir Başak bebeği,

çocuğu gördük diye niçin şaşıralım ki?
Onlar her daim çok titiz, disiplinli, iyi
niyetli çokbilmişlerdir. Daima yardıma,
özveriye hazırdırlar. Ama gelin görün ki
bulundukları gruba liderlik etme vasıfla-
rını başkaları ile rekabete girme olarak
algılamakta ve maşallah her şeyi bil-
mektedirler. Bu da onları değişikliği
sevmeyen, “benim dediğim doğru” sabit
fikrine sahip bir kişiye dönüştürmeye
büyük katkı sunuyor. Daha uzlaşmacı
ve değişimden korkmayan bir Başak
yetiştirmek için yardımcı isim kızlarda;
Kayla, erkeklerde; Uras olabilir.

TERAZİ: Dinlemeyi
bilen, yumuşak başlı, sakin,
gözlemleyen, birazcık
soğukkanlı, hafif tebessüm-
le yetinen Terazi bebeği
size kendinizi çok iyi hissettirecektir.
Gerekmedikçe ne ağlar, ne konuşur.
Annesinin yemeğini hazırlarken kadın-
cağızı köşeye sıkıştıran çığlıkları hayatta
duyamazsınız ondan. Birinin onun bezi-
ni değişmek, uyumak veya mamasının
hazırlanması ile ilgili çırpındığını hisset-
tiğinde oldukça soğukkanlı bir şekilde

bekler ve amacına
ulaşır. Kolay

kolay huysuz-
luk yapmaz;

ama
zamanla o
büyüdük-

çe
fikirle-
rini
kolay
açıkla-
yama-

dığını
görürsü-

nüz.
Özgür

ifade
ve

özgür iradesi ile
kararlar alarak,
ortaya kolayca
koyabilmesi
için şu isimler
ona yardımcı
olabilir.
Kızlarda
Mira, erkek-
lerde Doğan
olabilir.

AKREP:
Biraz sinirli, kap-
risli, kararlı bir burç
ile karşı karşıya olduğu-

nuzu bilin.
Uyanık olun. Gittiğiniz
her yerde gözü üzeriniz-
dedir. Sinirlerinizi hop-
latması kolaydır. Çünkü
kendi rahatını kaçıracak

her şeye anında tepkisini koyar. Sizi
dinlemek istemez. Rekabetçi ve onunla
ilgilenmeyene küserek onu kolayca
cezalandıran, kendine olan saygısı yük-
sek bir çocuktur. Hikayeler dinlemeye
ve ebeveyni ile bunu evde canlandırarak
oynamaya bayılır. Akrep bebeğinin
öfkesini kontrol altına almasına yardım-
cı olmak için Akrep kızlarına Çağıl,
Akrep oğlanlarına Çağan ismi verilebi-
lir.

YAY: Anneleri ve
babalarının onunla sürek-
li oyun oynamasını hiçbir
bebek bu kadar çok iste-
mez herhalde. Sürekli
ayakta, yerde, evin ve
parkın her yerinde olmak ister. Çok
hareketlidir. Koşmak, zıplamak, akro-
batik hareketler yapmak ebeveyninin
çoğu zaman sokakta ödünü koparır.
Kolay disipline edilemez. Sert tavır ve
kurallarla terbiye edilemez. O ebeveyni-
ni daima arkadaşlarıyla bir tutar.
Başkalarıyla nasıl güle oynaya ilişki
kuruyorsa ailesini böyle olmaya zorlar.
İlk istediğine ulaşana kadar yolda dik-
kati dağılır ve hedefine ulaşmayı çoğu
zaman unutur. Bu yanını güçlendirmek
için Yay kızlarına Saba, Yay oğlanlarına
Doğa adları verilebilir.

OĞLAK: Oğlak
bebekleri ilk başta ebe-
veynine inanılmaz olgun
gelebilirler. Hele çocuk-
luk dönemindeki o çok-

bilmiş sözleri, kurdukları anlamlı
uzun cümleler en başta ebeveyni

korkutmasın. Çünkü Oğlak
çocuğu doğası gereği ciddi,
yersiz ağlamayan, ödülü çok

seven, doğru bildiğinden
şaşmayan bir gözlemci-

dir. Kendi çıkarla-
rına odaklıdır ve

bunun için hiç
bir görüşme-
den kaçın-
maz. Fakat
zamanla
aşırı hırslı
olduğunu
fark edince,

sürekli ödül-
lendirilmek ve

takdir edilme
ihtiyacı sizi yora-

bilir. Tüm bu hırs
süreci boyunca bir bak-

mışsınız kurallara uyulması-
nı isteyen; ama empati kurmaktan uzak
bir çocuk büyüyor. Bu empatik yanını
güçlendirmek için şu isimler uygun ola-
bilir. Kız Oğlaklar Ayça, oğlan Oğlaklar
da Arel adını alabilirler.

KOVA: Kova bebeği
büyüdükçe ne kadar özgür
ve kendi başına buyruk
olmaya başladığını fark
edince korkmayınız. Ona
aşırı müdahale onu köreltir.
Bazı bilimi kolay öğrenmesini sağlayan
yanlarını köreltebilir. Teknolojiye aşırı
düşkünlüğü bir anda sizi şoke edebilir.
Laptop, telefon, tablet kullanmayı,
onları parçalayıp tekrar birleştirmeyi ve
bir daha da ilgilenmemeyi çok güzel
başarırlar. Bazen evet dedikleri şeye bir
anda hayır dediklerini fark edince de
ürkmeyin. Doğrudur, bu tavırları sürekli
olan bir şey; ama önemli olan bu tavır-
ları ortadan kaldırmak veya en aza
indirmek değil mi? Okul ve arkadaş
yaşamında tutarlı bir Kova çocuğu için
şu isimler size yardımcı olabilir. Kız
Kovalar için Olcay, erkek Kovalar için
Pamir uygun olabilir.

BALIK: Çok çabuk
pişman olan, sevimli
sürekli dokunularak
sevilmek isteyen, hep
şımartılmak ve göz
önünde olmaktan

büyük mutluluk duyan bir bebek.
Genellikle çabuk sinirlenir, çabuk par-
lar ve sinirli bir yapısı gözlenir. Fazlaca
hayalperest bir çocuğa dönüştüğünü
gördüğünüzde yalnızlığı seviyor mu
sevmiyor mu kafanızı karıştırır. Oysa
endişelenmenize gerek yok sevgili ebe-
veynler. Çünkü Balık'ın doğasında kafa
karışıklığı vardır. O daima kararlarını
kısa sürede değiştirmeye, duygusal tep-
kiler vermeye, hayal kırıklıklarında
kendini teselli etmeye, gerçeklerden
böylece canı istediğinde uzaklaşmaya
bayılır. Onun bu yönlerini dengeleye-
bilmek için kız Balık bebeklerine

Armanina erkek Balık bebekleri-
ne Armin adı verilebilir.

Hiçbir zaman
olumsuzluğu
gören bir yapım

olmadı. Ancak yaşan-
mışlıkları da görmez-
den gelmek
Pollyannacılık olur
düşüncesindeyim. Küçüklüğüm
çok da sağlıklı ve mutlu bir şekil-
de geçmedi. Şimdiki çekirdek
aile yapısı yoktu o zamanlar.
Babaanne, hala, nine ve çocuk-
lar bir arada yaşıyorduk. Klasik
gelin kayınvalide ve eş kavgala-
rında en büyük çocuk olan ben
dayaktan epeyce nasibimi almı-
şımdır. Şu anda benim meleğim
olan babam o zamanlar bir
gangster edasıyla anne gelin
görümce çekişmesine asarak
vurarak bağırarak son noktayı
koyardı… Benden 15 yaş büyük
olan dünyalar güzeli annemse
evden atılırım korkusuyla tüm
eziyetlere göğüs gerer, engelli
kardeşimle yaşamını çekilir hale
kılmaya çabalardı. Kendisine
yapılan eziyetlerin tüm hıncını
benim üzerimden çıkaran henüz
çocuk gelin olan annemin
benimle büyüdüğünü söylemeli-
yim.

Psikolog olmaya işte o yıllar-
da karar vermiştim... Belki
benim çabalarım sonucu, belki
annemin giderek olgunlaşması,
belki çekirdek aileye dönmemiz,
belki de babamın olayları daha
hakkaniyetli bir gözle görmesi...
Nedendir bilinmez tüm bu olan-
lara rağmen her zaman birbirini
seven bu iki insan daha sağlıklı
bir aile oluşturdular. Ve bana
"tüm yaşadıklarım hayal miydi?"
dedirten bir yaşam biçimini
benimsediler.

Şimdi tüm bunların neden
anlattım sizce? Yaşam koşulları
gereği sağlıklı ilişkiler kuramayan
insanları anlayabiliyorum ve bu
insanların ilk fırsatta kendilerini
yenilediklerini ve annem babam
gibi sevgilerini ölümsüz kıldıkları-
nı görebiliyorum.
Anlayamadığım, ilişkide yaşadık-
ları problemlerini sadistçe bir
zevkle devam ettirenler...

Karakoldan gelen bir telefon-
da velayetleri babaya verilmek
üzere karar çıkan çocukların ve

annesinin dramı vardı. Psikolog
nezaretinde ifadeleri alınacaktı.
Avukatları neredeyse ağlayarak
benden yardım istiyordu.
Görüştüğüm 18 yaşlarındaki
abla, kardeşinin babasına veril-
mesi halinde onu bir daha göre-
meyeceklerini, hayatından endişe
ettiklerini, en azından devlet
himayesinde kardeşini ziyaret
edebileceğini ve hayatının kurtu-
lacağını söylüyordu.

14 ve 8 yaşlarındaki kardeş-
lerse gözyaşları içerisinde babala-
rından çok korktuklarını, defalar-
ca kömürlüğe aç ve susuz kapa-
tıldıklarını, çocukları kaçıran
baba nedeniyle okula gidemedik-
lerini anlatıyordu. Anne evlilikleri
süresince çocuklarının önünde
defalarca hastanelik olana kadar
şiddet gördüğünü, çocukları
göremezsin tehditleri nedeniyle
bu hayata yıllarca katlandığını
anlatıyordu. Eziyete dayanama-
yıp çocuklarla birlikte gizlice kaç-
mışlar hiç bilmedikleri bir şehre
gelmişlerdi.

Ancak üniversite mezunu
olan zeki babaları onları bulmuş,
savcılığa farklı ifade vererek
çocukların polis nezaretinde ken-
disine teslim edilmesini sağlamak
üzere imza almıştı. Kapıda baba
hala çocukların kendisine neden
teslim edilmediğiyle ilgili hakaret-
ler yağdırıyordu.

Polislerimizin ve avukatın yar-
dımıyla aile mahkemesinden bir
hakimle hemen görüştürüldüm.

Savcılık tarafından yanlış
beyan sonucu verilen kararın
çocuklar için ne kadar travmatik
bir durum yaratacağını anlattım.
Filmlerde olabilecek hızla yapılan
uygulamalar sonucunda çocukları
sağ salim babalarından uzaklaştı-
rabilmenin huzuruyla o gece yas-
tığa huzurla başımı koymuştum.

Evet! İşte o gece sevgili anne
babamı ve minicik bedenler için
kendi hayatlarını hiçe sayan
ANNELERİ VE BABALARI ne
çok sevdiğimi anladım...

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

Huzurla yastığa baş koymak
Merhaba sevgili Ben HABER

okuyucuları. Mevsim
sonbahar oldu hava

sıcaklığı değişime uğradı. Her yıl
bu aylarda olduğu gibi grip ve
soğuk algınlığı hastalıkları da
gündemdeki yerini aldı. Havaların
soğuyup tekrar ısınması da virüs
aktivasyonunu çoğaltıcı etki
gösteriyor. Korunmak için iki
önerim var. Mutlaka hem siz hem
aileniz uygulayın. Bağışıklık
sisteminin süper savaşçıları
ekinezya ve probiotik bakterileri,
beslenmenizin bir parçası
yapmakta büyük fayda var.

Koruyuculuk etkisi yüzde 15
olan, her yıl bir iddia ile ortaya
çıkan grip aşılarını ve yerli yersiz
antibiyotik kullanmayı bir kenara
bırakın. Acilen ekinezya,
probiyotik destekleri kullanmaya
başlamanızı öneririm.

EKİNEZYA:
Ekinezya bitkisi alkilamidler,

flavonoitler, kafeik asit türevleri,
poliasetilen türevleri, uçucu yağ,
tanen, yağ asitleri ve bu
maddelere ek olarak bakır ve
demir mineralleri ile A, C, E
vitaminlerini taşımaktadır.

Bitkinin preparatları
Avrupa’da soğuk algınlığı, nezle,

grip ve
üst

solunum yolları rahatsızlıklarının
önlenmesi ve tedavisi amacıyla,
hekimler tarafından reçeteye
yazılmaktadır. Romatizma,
migren, ağrı, yaralar, hazımsızlık,
difteri, hemoroit gibi birçok
hastalığın tedavisinde de kullanılır.
Kış aylarında bağışıklık sistemini
güçlendirerek soğuk algınlığına
bağlı hastalıklara karşı koruyucu ve
iyileştirici olarak ekinezya bitki
çayını mutlaka içmeye başlayın.

PROBİYOTİKLER:
Probiyotikler bağışıklık

sisteminin iyi çalışması,
bakterilerden korunma,

gıdaların sindirimi ve
emilimi için gereklidir.

Bu bakteriler
vücutta bir denge
halinde bulunurlar.

İkinci beynimiz
olarak bilinen

bağırsak
sistemimizin
düzenli çalışmasını

sağlarlar ve
bağırsaklarımızdaki
kısa zincirli yağ
asitlerinin artmasını

sağlayarak immün sistemini

güçlendirirler. Probiyotikler,
kapsül, toz ve gıda halinde olabilir.
Bu geçiş döneminde siz özellikle
sase toz veya kapsül formlarından
mutlaka destek alın. Besin olarak
da probiyotik içeren gıdalar,
yoğurt, kefir ve soy içecekleridir.

Yoğurt ve kefir, içerdiği
probiyotikler nedeniyle sağlığımız
için çok faydalı bir besindir.
Yoğurt ve kefir sindirim sistemini
güçlendirdiği gibi bağışıklık
sistemini de güçlendirir. İçindeki
probiyotikler kanserden korur,
alerji ve egzamaya iyi gelir,
bağırsak hastalıklarını düzeltir,
kolesterol ve ishale iyi gelir.

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

HABER

GRİP SAVAR İKİLİ:
EKİNEZYA VE

PROBİYOTİKLER

GRİP SAVAR ÇAY
1 bardak sıcak su
1 poşet ekinezya
bitkisi
1 parça zencefil
1 /2 limonun suyu
Ilımaya yakın içine 1
tane probiyotik sase

BEBEKLERE
BURÇLARINA
GÖRE İSİM
Bebeğinize burcuna göre isim önerileri emi-
niz dikkatinizi çeker. Kolayca hiçbir yerde
bulamayacağınız öneriler aşağıdaki gibidir.

SEVGİ ALİS YILDIRIM

aenbi@hotmail.com
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GECE SAFARİSİ
İlk durağım gece safarisi.

Egzotik ve yağmur ormanlarını
andıran, tropik her çeşit bitkiyi göz-
lemleyebildiğimiz bir yer burası.
Neredeyse açık hava botanik bahçesi
gibi. Safari için sıraya giriyoruz.
Karanlık, nemli ve büyük ağaçla-
rın arasından sessiz küçük bir
golf arabasını andıran açık bir
araca biniyoruz ve heyecan
dolu yolculuğumuz başlı-
yor. Muhteşem bir adre-
nalin. Hayvanların olası
saldırılarını engellemek için görünmez
elektrikli tellerle ayrılmış bir bölüm bu.
Aslanlar, kaplanlar, gergedanlar, ceylan-
lar, antiloplar, leoparlar, ayılar, geyikler,
mandalar, bizonlar… Flamingolar,
‘Kuğu Gölü’ film setinde gibi, sakince
gölden su içmeye devam ediyorlar...
Sessiz araç bir dönemeçten kıvrılıyor,
birden bir bizon sürüsü önünüzden geçi-
yor. Hemen karşı tepeden zebra grubu-
nun beyaz çizgileri parlayıveriyor.
Tepeciğin üstündeki fil ailesi, yan gelmiş
yatıyor...

SENTOSA ADASI
Bu harika adaya pek çok şekilde

ulaşabiliyorsunuz. Gerek tren, gerek tur
otobüsleri gerekse teleferik yolculuğu
yaparak. Uçmayı pek sevmesem de bu muhteşem şehri bir
de yukarıdan seyretmek için teleferiğe biniyoruz. Bir tara-
fımızda film platoları, altımızda duran cruise gemiler ve
bir tarafta Hint Okyanusu. Bu teleferik yerden 96 metre

yükseklikte teleferiği kullanmanın
bedeli 26 Singapur Doları yani
bizim paramızla 35 TL. Sentosa'da
iki kilometrelik Fort Siloso adında
bir plaj, golf sahaları, eğlence park-
ları ve birçok farklı ve keyifli aktivi-
te olan bir ada ama bana göre bir
eğlence adası burası. Avrupa’nın
Disneyland’ı varsa Asya’nın muhte-
şem doğal güzellikleriyle süslenen
eğlence parkları var. Sentosa ada-
sında bir de mutlaka gezilmesi
gereken yer National Museum.

Singapur’un tüm tarihi balmu-
mu heykellerle canlandırıl-

mış muazzam güzel bir
müze.

NATIONAL
ORCHID
GARDEN
Singapur’la özdeşleşmiş,

tüm dünyaya ihraç ettikleri o eşsiz
çiçek orkide. Ulusal Orkide Bahçesi dün-
yada az bulunan orkide cinslerine ev
sahipliği yapıyor. Bahçeyi gezerken insa-
nın kendini ölmüş de cennete gelmiş gibi
hissediyor olması normal. Gerçekten ina-
nılmaz orkide cinsleri var. Bahçesindeki
renkler dört mevsime göre ayrılan bölüm-
lerde gezilebiliyor. Giriş ücreti 5 Singapur
Doları...

MERLION PARK
Marina Bay’deki

Merlion Park,
Singapur’un sembolik
anıtlarından biri. Bir
aslanın başına ve bir
balığın gövdesiyle kuy-
ruğuna sahip melez bir

yaratığın 8.6 metre
boyundaki, 70 tonluk

heykeli var burada.

SU ALTI DÜNYASI
Asya'nın en iyi akvaryumu olarak bilinen su altı dün-

yasında, yürüyerek gezebiliyorsunuz ve dünyanın en deği-
şik tropik deniz canlılarını görebileceğiniz bir akvaryum.
En önemli özelliğiyse 83 metre uzunluğunda, akrilikten
yapılan tünelde siz yürürken üstünüzden dünyanın en
vahşi balıklarından olan köpekbalığı geçiyor. Biraz ürkü-
tücü ama gerçekten güzel. Ayrıca deniz kaplumbağalarına
ve dil balıklarına da dokunup onları besleme imkanı da
var. Akvaryum içinde 2,8 milyon litre su olduğunu ve 2500
tropikal deniz canlısı bulunduğunu düşünürseniz nasıl bir
yer olduğunu hayal edebilirsiniz.

Singapur’da geçirdiğim son geceden sonra, keşke bir
şansım olsa da burada yaşasam diyebileceğiniz, huzuru,
doğallığı ve içtenliği ile her zaman hafızanızda yer edecek
bu muhteşem ülkeyi gezin derim.
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ülkesi
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Uzakdoğu’nun en havalı
ülkesi
Bir ülke düşleyin.
Hint Okyanusu’na

komşu. Rengarenk
orkide bahçeleri

ile bezenmiş.
Yaşam standardı
yüksek insanlar.

Tertemiz ve
gülümseyen yüzlü
insanların doldur-

duğu sokakları
tanımaya

Singapur’a daha
yakından ve

benim gözümden
bakmaya hazır

mısınız?

İstanbul’dan gece yarısında başladığımız
yolcuğumuz 11 saat sonra Singapur’un
muhteşem havaalanına inmemizle son

buldu. Neden muhteşem derseniz Singapur
Changi Havalimanı Cenova’da verilen
Dünyanın En İyi Havalimanı Ödülü’nü, 14 yıl
içinde 4 kez almış bir havalimanı. Beni en çok
şaşırtan da dört terminalin toplam alanı 1800
futbol sahası genişliğinde. 32000 kişinin çalış-
tığı devasa havalimanı. Alanda ufak bir tur
attıktan sonra valizlerimizi alıp bizi bekleyen
otobüslerle insana cennetin dünyada olduğu-
na inandıran bu güzel şehri keşfetmeye başlı-
yoruz. 14. yüzyılda Malezyalı bir prens olan
Sang Nila Utama‘nın Singapur kıyılarına yap-
tığı sandal gezisi esnasında hava şartları
oldukça kötüdür ve bundan dolayı prens san-
dalını kıyıya çekip adada bir süre mola verir.
Tam da bu sırada heybetli ve vahşi bir aslanın

bu topraklarda dolaştığını görür. Prens, gör-
düğü bu aslanın heybetinden ve gücünden
öyle etkilenir ki, aslanın bu adaya şans ve güç
getireceğine inanır. O günden beridir de
adaya Malay dilinde aslan anlamına gelen
“Singa” ile şehir anlamına gelen “Pura” söz-
cüklerinin birleşimi olan “Singapura = Aslan
Şehri” denmiş. Zaman içerisinde adaya
yabancıların da gelmeye başlamasıyla ülke
ismi İngilizce ifadeyle “Singapore” olarak
kayıtlara geçmiş. Bu küçük bilgiden sonra
şehir turuna başladık. Otelimize doğru ilerken
oldukça gelişmiş yollar, düzenli siteler, yol
kenarlarında özenle peyzajı yapılmış orkide-
ler. Tropikal iklime sahip olan Singapure’da
şiddetli çakan şimşekler ve yağmur altında
otelimize vardıktan sonra, küçük bir sırt çan-
tası ve fotoğraf makinemi alıp yola koyuluyo-
rum. Otelim buranın gezilmesi gereken dört

yerinden biri olan Orchard Caddesi’nde.
Burası Paris’in Şanzelizesi gibi birçok şık alı-
veriş merkezi ile dünyaca ünlü markaların dev
mağazaları var. Öğrendiğim kada-
rıyla burası Singapur’un
oldukça renkli ve hare-
ketli olan caddesi,
şehrin kalbi duru-
munda. Singapur
oldukça güvenli
ve çok sıkı yasa-
ların olduğu bir
yer. Yollarda en
ufak bir çöp
tanesi görebil-
mek neredeyse
imkansız. Yaşam
standardı oldukça
yüksek.

Singapur için
yararlı birkaç bilgi

• Mağazalarda vergi iadesi
almak mümkün. Mesela

Takashimaya’da, 3 ürün 100
doları geçiyorsa %7 tax

free oluyor
• Funan diye bir elek-

tronik market var.
Amerika’ya göre fiyatlar
pahalı, ama Türkiye’ye
göre daha uygun.

• Cuma geceleri şehir
çok kalabalık oluyor.

• En meşhur yemeklerin-
den biri chili crab (Chili soslu

yengeç)

NE YENİR
Dört tarafı denizler-

le çevrili olmasının da
etkisiyle şehirde su
ürünleri çok seviliyor ve
tüketiliyor. Yengeç,
ıstakoz, karides gibi
deniz ürünleri konusun-
da tam bir cennet.

SUSHİ
Sushi de şehirde

çok sevilen bir lezzet.
Özellikle 'California
Roll'ar hemen her yerde
hızlı ve lezzetli bir alter-
natif olarak karşınıza
çıkacak.

NODDLE
Özellikle tavuklu ve

dana etli noodle hem
şehirde yaşayanlar hem
de turistler tarafından
çok seviliyor.

TOFU
Soya fasulyesinden

yapılan bu peynir, tüm
Uzakdoğu'da tüketili-
yor. Singapur'da ise
genellikle üzerine soya
sosu eklenerek servis
ediliyor.

Singapore Changi
Airport’a yolunuz
düşerse eğer her termi-
nalin keyfini çıkarmaya
bakın. Terminaller arası
tren ulaşımı da hızlı ve
pratik. Bir destinasyon-
muş gibi gezip, bahçe-
lerin, lezzetlerin, alışve-
rişin ve eğlencenin key-
fini çıkarın.

GÖRKEM ŞENGÜLER

gorkem@mayatanitim.com.tr
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