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Cumhurbaşkanlığı, TBMM’den çıkacak kanunu uygun görmezse B planı uygulayacak

DOKUNULMAZLIK
HALKA GIDEBILIR

GERİ GÖNDEREBİLİR 
TEklİfİn kabulü, gerekli olan
330 oyla geçse bile Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, kanunları uygun
görmeyip, kararı tekrar Meclis'e
gönderebilir. Bu kez aynı karar
için Meclis’te 367 oy gerekli. 

REFERANDUM İSTEYEBİLİR
dİYElİm Meclis 367 oyu buldu.
Erdoğan buna rağmen, kararı halk
oylamasına götürebilir. Siyasi

çevreler bunun B planı
olduğunu ve Erdoğan'ın
kararı referandumla
halka götürmekten

yana olduğunu söy-
lüyor. ERDAL İZGİ

YAZDI SAYFA 7’DE

Ben HABER sordu, Yaraş cevapladı

Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması, ülke gündeminin
birinci sırasına oturdu. Herkes sonucu merakla bekliyor. � Dokunulmazlıklar için Anayasa'nın ilgili maddesinin değişmesi

gerekiyor. TBMM'de bu karar için 330 oya ihtiyaç var.

310 yıllık botanik
yeniden canlanıyor
Gaziemir'de bundan tam 310 yıl önce yapılan botanik
bahçesi, eğer kaynak bulunursa yeniden canlanacak. 

TürkİYE'nİn ilklerine imza atan İzmir,
bir zamanlar Avrupa'nın en büyük bota-
nik bahçesinin de sahibiydi. Gaziemir'de
kurulu olan botanik bahçesinin yerinde
bugün yeller esse de henüz her şey bit-
miş değil. Gaziemir Belediye Başkanı
Halil İbrahim Şenol, dev bahçe için des-
tek bekliyor. SAYFA 6’DA

CEp telefonu,
bilgisayar ya da
elbise. Ne alaca-
ğınız önemli
değil. Önemli
olan haklarınızı
bilmeniz. 4’TE

KURTULUŞ Savaşı ile birlikte tarih
sayfasında yeni bir geleceğe yelken
açan Türk milleti, TBMM’nin açılma-
sıyla, yeni düzenini Hakimiyet-i
Milliye, yani Ulusal Egemenlik
Bayramı ile taçlandırırken, Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk, bu kutlu
günü çocuklarla paylaştı. SAYFA 4’TE
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Ekonominin güvenli limanı
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MODANIN
YENİ İKONU
ÇOCUKLAR
BİR zamanlar
alınacak kıya-
fetlerin yolunu
gözleyen çocuk-
lar o devirleri
geride bıraktı.
Artık her
çocuğun
kendine ait
bir stili
var... 10’DA

AlDAtMAK
tAriHe Mi
KArışıYOr?

Bİlİm dünyası en sonunda yıllar-
ca yuvaları yıkan aldatma sorunu-
na da el attı. Aldatmayı tetikle-

yen genler değiştirilebilirse artık
insanoğlu tamamen tek eşli

olacak. SAYFA 2’DE
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Asil yargılanıyor 
vekil yargılanmıyor

BANA göre suç varsa
cezası da olmalı. Eğer bir
kişi suç işlediyse milletve-
killiği kimliği altında ken-
dini dokunulmaz hisset-

memeli. Sonuçta asil
biziz, onlar bizim vekili-
miz. Asil suç işlediğinde

yargılanıyor, vekalet ver-
diği yargılanmıyor.  

EROL YARAŞ 3’TE

Beni Göztepe’den
koparanlar utansın

İZVAK Başkanı
Ürkmez, Federasyon
Başkanı Özgener ile
birlikte.

Levent Ürkmez
yaşananların
arka planını

Burak Cilasun’a
anlattı.

İZVAK'ın ve Göztepe'nin başkanlı-
ğını yapan, İzmir futbolunun
önemli ismi Levent Ürkmez, uzun
süren sessizliğini bozdu. Olayların
iç yüzünü anlatan Ürkmez, tarafta-
ra da mesaj verdi. SAYFA 8’DE

Masallar ve
gerçekler...

YİnE gün-
lerden bir
gün Zeus
tilkinin
aklına,
beceriklili-
ğine hay-
ran olmuş..
ÜNAL ERSÖZLÜ 8’DE

Merkez Bankası
ve bağımsızlık
AdInA

para bas-
mak “ege-
menlik”
sembolü
olarak
kabul edi-
lir...
İ. ATTİLA ACAR 4’TE

YASA EN ÇOK KİME DOKUNACAK
AK PARTİ ...............................44

CHP .........................................170

HDP.........................................333

MHP ..........................................16

BAĞIMSIZ ................................1

Alışverişte
hakkınızı arayın
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İbrahim
Şenol

Burak
CilasunLevent

Ürkmez

Burçlar ve
psikolojik

hastalıkları
SAYFA 10’DA

EkonomİdE yaşanan inişli çıkışlı grafiğin
içinde herkesin arzusu güvenli bir liman
bulmak. Sadece yatırımcının değil, vatan-
daşın bile dolar, altın ve emtia fiyatı takip
ettiği süreçte, Deriva Danışmanlık Kurucu
Ortağı Tolga Uysal, piyasalara ilişkin
önemli açıklamalarda bulundu. SAYFA 9’DA

Tolga
Uysal

Gülsüm
Marasalı
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İlişki yaşayan iki insanın birbiri
için söyleyebildiği en güzel söz
“Sana güveniyorum” olsa gerek.

Tabii bunu söyleyenleri sık sık
görüyor ve duyuyoruz ama gerçek-
ten söyledikleri gibi güveniyorlar mı
birbirlerine? Gerçekten güveniyor-
larsa neden ortada bırakılan cep
telefonunun karıştırılmasından
çıkan kavgalar bini aştı? Kendimizi
kandırmayalım, güvenmek zor iş.
Kabullenelim ki, buna ne gibi
çözümler üretebiliriz onlara baka-
lım.

Bir kişi, ilişkisi içindeki bağlılı-
ğında sürekli ve samimi değilse tek
eşliliğe sadık kalamıyorsa yaptığı
şeye “sadakatsizlik” diyoruz. Tabii
bunun gerekçeleri olarak birçok şey
sayabiliriz. Saydık da...

İNSAN NEDEN ALDATIR?
“Aldatma” konusu açıldığında

hemen hemen herkesin söyleyecek
birkaç lafı vardır. Bu konuda duy-
duğumuz ya da beynimize yerleştir-

diğimiz klişeler de vardır elbette...
� Sadakatsiz insan, kendine

güveni olmayan insandır, aldatır.
� Çiftler mutlu gözükse de ara-

larında mutlaka bir sorun vardır ve
taraflar dışarıya yönelmişlerdir, biri
birini mutlaka aldatır.

� Artık ilişkisinde mutlu değil-
dir, hisleri bitmiştir ama ayrılmaya
cesareti yoktur, aldatır.

� Etrafında çok fazla seçenek
vardır, karşı koyamaz, aldatır.

� Eşi/sevgilisi aldatıldığında
affettiyse aldatan kişi aldatmaya
devam eder. (Söz konusu durum-
larda kurulan kadın koalisyonların-
ca 'asla affetme tekrar yapar' şeklin-
deki sert çıkışların sebebi budur.)

Burada saydığımız ve sizin de
okurken 'evet ya bu yüzden' dediği-
niz aldatma sebeplerinin hepsi psi-
kolojik. Peki ya işin başka bir boyu-
tu varsa? Ya aldatan kişi aslında
elinde olmadan kendisini buna
yöneltecek bir hormon eksikliğine
sahipse? Hatta o hormon eksikliği-
ni gidererek en çapkın insanın bile

dünyanın en sadık insanına dönüşe-
bileceğini söylesek?

SADAKAT AŞISI
Bilim adamları, hormon testle-

riyle ortaya çıkabilen gen çeşitlerin-
den hareketle, eksik hormonların
ya da aldatmaya meyilli olmayı sağ-
layan genlerin üzerinde oynama
yaparak kişinin çok eşliliğe yönel-
memesini sağlamanın peşinde.
Çalışmalar başarılı olursa, aşı yön-
temiyle kişiye hormon takviyesi
yapılabilecek. Böylelikle aldatmaya
meyilli kişiler tek eşli bir yaşam sür-
dürürken zorlanmayacak. Kulaktan
kulağa yayılan bu araştırmada,
henüz net bir sonuç elde edilmese
de yankı uyandıracağa benziyor.

Öte yandan "sadakat aşısı"
mümkün olursa, çiftler evlenmeden

önce birbirleri için hormon testi
isteme hakkına sahip olacak. Test
sonucu aldatmaya meyilli çıkan kişi,
eşinin isteği doğrultusunda bu aşı-
dan yaptıracak. Yapılan araştırma-
larda Türkiye’de boşanan her üç
çiftten birinin ihanet nedeniyle
ayrıldığı ortaya kondu. Kadınların
yüzde 31’i, erkeklerin de yüzde
32’si boşanma sebebinin "aldatma"
olduğunu söylemiş. İngiltere’de
yapılan bir başka araştırma ise
evlilerde aldatma oranı yüzde 21,
aşk ilişkisi sürdürenlerde ise
yüzde 51. Bu oranlarla yüzleşin-
ce "sadakat aşısı" daha çok önem
kazandı değil mi? Yan etkileri
olur mu, belli bir süre geçtikten
sonra aşıyı tekrarlamak gerekir
mi, bunları da ancak çalışmalar
bittiğinde öğrenebileceğiz. Bu tarihi

buluş uygulamaya konursa ilişkiler
bitmekten kurtulur mu bilinmez
ama aldatma oranlarını düşürerek
alışılmış istatistikleri yıkacağı kesin.

Şüphesiz ki herkes sadık bir eş ister.
“Kimseye güven olmaz” dediğimiz şu
fani dünyada “sadakat aşısı” diye bir şey
olsa, hayatımızın aşkına yaptırsak ve
gönül rahatlığıyla aldatılma korkusunu
geride bıraksak... Harika olmaz mı?

SADIK EŞİN
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DOPAMİN
Memelilerin

sadece yüzde 3
civarı tek eşlidir

ve biz insanlar da
bu kategoriye giri-
yoruz. Aldatmanın

bilimsel sebeplerin-
den biri ve en ağır
basanı, hormonal

dengemizdeki dopa-
min reseptörlerindeki

gen kodu.
Bunu daha basit bir

dille açıklayalım:
Dopamin; duyguları,

hareketleri, zevk ve acı
algılarını etkileyen beyin
kimyasalıdır. Erkekler ve

kadınlarda aldatma konu-
sunda anahtar rolü oyna-

yan bu gen; egzersiz,
yemek yemek ve orgazm
gibi zevkli aktivitelerden

sonra salgılanır ve “mutlu
hormon” olarak da bilinir. Bir
araştırma, bu genin uzun çif-

tine sahip olan insanların
kısa çiftine sahip insanlara

göre partnerlerini daha çok
aldattığını gösterdi.

VAZOPRESİN HORMONU
Muhtemelen "Bir kere

aldatan, hep aldatır" deyimi
gerçek hayatta da karşılığını

buluyor. Aldatma konusunda
Vazopresin Hormonu seviyesi

de etkin bir rol oynuyor.
Mutluluk hormonu denilen

oksitosine benzer olarak
vazopresin, güven, empati ve

sosyal bağları etkiliyor.
Araştırmalara göre vazop-
resin hormonu seviyesi az

olan canlılar çokeşliliğe
daha yatkın oluyor.

2014'te, 7 binden fazla
Finlandiyalı ikizi içe-

ren bir çalışma, alda-
tan bayanların

vazopresin reseptör-
lerini kodlayan

gende bir değişiklik
olduğunu, diğer bir
deyişle düşük sevi-
yedeki vazopresin

hormonunun aldat-
mada etkisinin oldu-

ğunu gösterdi.

AALLDDAATTMMAANNIINN  
BBİİLLİİMMSSEELL  

NNEEDDEENNİİ

RANA SİNEM AYTAŞ

rana.aytas@kanalben.com

SADIK EŞİN
FORMÜLÜ
BULUNDU!
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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.

O PARTİ KİMSENİN BABASININ MALI DEĞİL
� MHP’deki olağanüstü kurultay rüz-

garını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Eğer Sayın Bahçeli nehrin yatağına

engeller koymasa, su bildiği şekilde
akacak. Ama Sayın Bahçeli MHP’yi
babasından kalan bir miras, tapulu bir
parti gibi görüyor. Zaten söylemlerinde
de “partiyi size bırakmayız”, “partiyi
size vermeyiz” gibi cümleler kuruyor. O
parti kimsenin babasının malı değil, o
parti Türkiye’de o partiye gönül veren
herkesin partisi. Yaklaşık 20 yıldır
MHP’yi yöneten bir kişi olarak sadece

Türkiye’de değil dünyada da başarısız-
lık örneği olarak gösterilebilecek bir
siyasi kimlik aynı zamanda. Hem rah-
metli Ecevit ve Mesut Yılmaz ile yaptı-
ğı koalisyon dönemine bakalım hem de
AK Partili dönemlere bakalım, tama-
men siyasette başarıyı arzulamayan bir
genel başkan. En son başarısızlığından
sonra kendi tüzüğüne göre, MHP’liler
olağanüstü kongre imzalarını topladılar
ve mahkemeye gittiler. Mahkeme de
bir karar verdi. Sayın Bahçeli eğer
demokrasiye inanıyorsa, parlamenter

sisteme inanıyorsa, hukukun üstünlüğü-
ne inanıyorsa genel kurulun önünü
açmalı ve MHP’yi daha fazla yıpran-
maktan kurtarmalı. Ama görüyorum ki
bu yaptıkları onun hanesine bir artı
yazmıyor bilakis ona karşı sempatisi
olanlarda da bir kopuş yaşanıyor. O
yüzden Sayın Bahçeli’nin yaptıklarına
hiçbir şekilde hak verilemez. MHP’ye
yazık ediyor.

� Muhalifleri nasıl yorumluyorsunuz?
Muhalifler çok serinkanlı. MHP

sonuçta ateşli ve hareketli bir partidir.

Muhalefet kanadı MHP’nin o hareket-
li, ateşli tavrının dışında çok olağanüstü
bir serinkanlılıkla süreci götürüyorlar.
Adayları şu anda kutlamak lazım.
Bahçeli’nin hiçbir şekilde oyununa gel-
miyorlar, Bahçeli’nin hiçbir söylemine
cevap vermiyorlar. Bu şekilde yaparak
MHP’ye gönül vermiş insanlara,
MHP’nin değişime ne kadar çok ihtiya-
cı olduğunu gösteriyorlar. En son
Akşener ile ilgili soruşturma başlatıl-
ması da bugünkü MHP yöneticilerinin
bir ayıbı olarak parti tarihine geçecek.

� Çeşme’deki tartışmalar halen
devam ediyor. Gelinen son noktayı
nasıl buluyorsunuz?

Ben halen aynı noktadayım. O
gün ne söylediysem bugün de aynı
şeyi söylüyorum. Benim ne söyle-
mek istediğimi hala birtakım kafa-
lar anlamamış. Ben bu tarz insan-
lara belediyenin attığı kemikleri
yalayan adamlar diyorum. Çeşme
ağırlıklı olarak eğlence ve yemeğe
dayalı sektörlerin getirdiği bir mar-

kalaşma yaşıyor. Siz bunları
çekip alırsanız Çeşme’yi

çökertirsiniz. Yıllardır
tartışılan bir konu var.
Sayın Dalgıç çözmek
istiyorsa bunu çözsün.
Çözüm ne? Eğlence
mekanlarının toplu bir

yerde bir araya getiril-
mesi. Sayın Dalgıç

bununla uğraşsın, ceza yaz-
makla uğraşmasın. Ceza yaza-

rak Çeşme’yi bitirir. Neyini bitirir?
Ekonomisini bitirir. Bazıları için
altını çizerek anlatıyorum. EKO-
NOMİSİNİ BİTİRİR. Çeşme’nin
bitmeyeceğini ben de biliyorum.
Benim zekam onların zekasının
çok üstünde merak etmesinler.

NE SÖYLEMEK İSTEDİĞİMİ HALA
BİRTAKIM KAFALAR ANLAMAMIŞ

ASİL YARGILANIYOR, VEKALET
VERDİĞİ YARGILANMIYOR
� 3 parti dokunul-

mazlıkların kaldırılması
konusunda anlaştı. Ne
düşünüyorsunuz?

Anayasa hukuku çer-
çevesinde ne olduğunu
hukukçular şu anda tar-
tışıyor. Bana göre suç
varsa cezası da olmalı.
Eğer bir kişi suç işlediy-
se milletvekilliği kimliği

altında kendini doku-
nulmaz hissetmemeli.
Gönül isterdi ki bu bir
seferlik değil ömür
boyu devam etsin.
Sonuçta asil biziz, onlar
bizim vekilimiz. Asil, suç
işlediği zaman yargılanı-
yor; vekalet verdiği yar-
gılanmıyor. Böyle bir
saçmalık olabilir mi?

BU DİYALOG DEVAM
EDERSE İZMİR KAZANIR

� Başkan Aziz Kocaoğlu’nun
Ankara temaslarını nasıl değerlen-
diriyorsunuz? Kocaoğlu
Ankara’dan mutlu döndü.

Zaten olması gereken buydu.
Binali Bey’in 1 Kasım seçimleri
için yola çıktığı gün verdiği söz
zaten bugün yerine getirdiği bu
diyalog sözüydü. Aziz Bey’in son
yaptığı ve çok ses getiren basın
toplantısının bunda çok büyük
etkisi var. Gönül isterdi ki bunla-
rın hiçbiri olmasaydı. Ama ben
hep şunu savundum; İzmir’den
güçlü politikacılar bizi temsil etti-

ği sürece İzmir daima kazanır.
Binali Bey çok güçlü bir politika-
cı. Elbette partisini burada başa-
rılı göstermek istiyor. AK Parti
şunu gördü ki; bu şehirde farklı
algı yaratılamazsa seçim kazana-
mayacaklar. Bu yüzden Binali
Bey yapıcı bir yönetici ve bakan
olmayı tercih etti. Engelleyen
değil, İzmir’in önünü açan… Bu
diyalog devam ettiği sürece İzmir
kazanacak. 2019 seçimlerinde de
bu diyalogların gelişmesine katkı
koyan ve İzmirliye algılatan da
farklı bir şekilde sandığa gidecek.

ADI “ALAÇATI
BÖREK VE SARMA
FESTİVALİ” OLSUN!

��  Bu yılki Alaçatı Ot
Festivali’ni nasıl buldunuz?

Yapılan Alaçatı Ot
Festivali’nin Çeşme’ye 150 – 200
bin kişiyi çekmesi bir gerekçe
olamaz. Bu geçici bir ilgiydi.
Giden hiç kimse de
mutlu değildi.
Çünkü kimse ot
falan göremedi.
Ot festivali
değil, börek ve
sarma festivali
olarak adının
değiştirilmesi
isteniyor. Bu tip
organizasyonlar
bence Alaçatı’ya
gelecekte zarar verir.
Şimdi bu sene oraya 100
bin kişiyi getirirsiniz, ama o 100
bin kişinin 80 bini mutsuz ola-
rak ayrılırsa seneye orada 10-15
bin kişi görürsünüz. Sonraki
sene de 3-5 bin kişiye düşer bu
sayı. 

DDeevvlleett
BBaahhççeellii

AAzziizz
KKooccaaooğğlluu

BBiinnaallii
YYııllddıırrıımm

MMeerraall
AAkkşşeenneerr

SSiinnaann
OOğğaann

KKoorraayy
AAyyddıınn



1922 yılında gerçekleştirilen 23 Nisan kutla-
malarında katılımı yoğun tutmak için okullar

tatil edilir ve öğrenciler de törene dahil
olur. TBMM çatısı altında İstanbul'dan
bağımsız yeni bir yapı, yeni bir devlet
oluşturma çabalarının sosyal boyutunda
yaşanan bir gelişme ise 23 Nisan
Hakimiyet-i Milliye Bayramı'nın seyrini
hepten değiştirir. 1917'de İstanbul'da
kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti, millet-

vekillerinin girişimiyle, Kurtuluş Savaşı
sırasında anne ve babalarını kaybeden
çocukların korunmaları adına yeniden can-
landırılır. Cemiyete, Atatürk'ün ilgisi de
bir hayli yoğun olur. 1923 yılındaki 23
Nisan törenlerindeki protokole, soyadı
Atatürk tarafından verilmiş olan Himaye-i
Etfal Cemiyeti Başkanı Dr. Fuat Umay da

dahil edilir. 1924 yılında ise törenlerde Fuat Umay'ın yanı
sıra Atatürk'ün eşi Latife Hanım da cemiyeti temsil edecek
ve Dr. Umay, cemiyete verdiği desteklerden dolayı
Atatürk'e teşekkür edecektir. 1925 yılında 23 Nisan günü
Hakimiyet-i Milliye Bayramı ve Himaye-i Etfal Cemiyeti
Günü olarak kutlanırken, vatandaşlardan da cemiyete yar-
dım edilmesi istenir. Falih Rıfkı da bir gazete yazısında,
“23 Nisan, çocuklarımız için Himaye-i Etfal günüdür.
Himaye-i Etfal Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük davasıyla
uğraşan yegâne müessesedir. Bu müessese muhterem,
mübarek ve mukaddestir." ifadelerini kullanır.
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Egemenliğin millete geçiş tarihi olan ve yıl dönümünü
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutladığı-
mız 23 Nisan 1920, tarihimiz için çok önemli.

Ankara'da kurulan Meclis, o tarihte milletimizin bir dönüm
noktası olduğu gibi, bugün de kurucu ideolojinin sarsılmaz
duruşunu temsil eden bir sembol olarak varlığını sürdürü-
yor. Peki ya bayram nasıl oluştu?

Ali Şükrü Bey'den itiraz
Bu sorunun cevabı 1921 yılında saklı. Kurtuluş

Savaşı'nın sürdüğü o tarihte, Meclis'te 23 Nisan'ın bayram
haline gelmesi önce kısa bir tartışmaya yol açar. Vekiller
arasında sonradan Türk siyasi tarihinin ilk suikast kurbanı
olarak anılan Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey, bayram ila-
nına karşı bir konuşma yapar. Ona göre bu bayramın ilanı
için öncelikle İzmir'in, İstanbul'un ve Edirne'nin düşman
işgalinden kurtulması gerekmektedir. Bu nedenle oturum-
da yaptığı konuşmasında, "Efendiler; bunu millet esaretten
kurtulup İstanbul'a kavuştuğu, Edirne'sine, İzmir'ine kavuş-
tuğu, Bursa'sına kavuştuğu zaman kendisi yapacaktır. Bizi
bu muzafferiyetlere, bu muvaffakiyetlere nail eden 23
Nisan'da şurada toplayan millettir. Bunu millet yapacaktır.
Millet kadirşinastır. Kendimiz bunu teklif etmek muvafık
değildir. Kendi kendimize teselliden başka bir şey değildir."
der.

“Millet başsızdı”
Tabii Ali Şükrü Bey tarafından yapılan bu çıkışın elbet-

te bir karşılığı vardır ve bu karşılığın adresi de Muhittin
Baha Bey olur. İstanbul'daki yönetime tepkisini dile getiren
Muhittin Baha Bey, "“Efendim, 22 Nisan ile 23 Nisan ara-
sındaki farkı düşünmek bugünün millî bir îyd günü olup
olmadığına dair katî karar vermek için iyi bir vesile olmuş-
tur. 22 Nisan'da bize hıyanet etmiş, Makamı Âlii Hilâfet ve
Saltanata tasallut etmiş bir adam ve onun avenesi vardı.
Millet başsızdı. Hariçteki hükümetler, milleti kurtarmak
için öne atılan, ortaya atılan kimselere, kahramanlara âsi
diyorlardı, mevki kapmak için ortaya atılmış birtakım
adamlar diyorlardı. Binaenaleyh, milletin başında kimse
yoktu. Millet resmen tanınmış bir Hükümete malik değildi.
Herkes bu işin ne olacağı hakkında kendi kendine düşünü-
yor, ağlıyor ve birbirleriyle dertleşiyorlardı. Kim gelip de bu
milleti kurtaracak, diye herkes için için ağlıyordu.

23 Nisan’da milletvekillerini gönderdi ve o vekiller burada
toplanarak milletin hissiyatına, efkârına tercüman oldular.
Binaenaleyh, yalnız Türklerin, yalnız Anadolu'nun değil,
bütün islâm âleminin hayatını, istikbalini kurtaracak bir mil-
letin temellerini 23 Nisan’da attı." ifadelerini kullandı.

Kısa süren tartışmalar ve sözlü sataşmaların ardından 2
maddelik bir kanunla, 23 Nisan resmen bayram olur.
Kanunun ilk maddesi ise tarihimize kazınacak şu cümleden
ibarettir: "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk yevmi küşadı
olan 23 Nisan günü millî bayramdır"

1926'da dönüşüm başlar
23 Nisan'ın ayrı ayrı 2 bayram gibi gözükmesi, kendini

gazete sayfalarında birleşmiş olarak bulur. Dönemin gazete-
leri Hakimiyet-i Milliye ve Çocuk Bayramı gibi ifadeler kul-
lanmaya başladı. Zira o yıl Himaye-i Etfal Cemiyeti de bu
günü kendi günü olarak resmen kutlama kararı almıştır.

Birkaç yıl boyunca 23
Nisan günü, bu cemiye-
te yardım yapılan gün
haline döndükten sonra
1929'da da Çocuk
Haftası halini alır.
Yıllar yılı süren bu bir-
likte kutlamanın nihaye-
te erdiği nokta ise 1981
yılı olacaktır. Milli
Güvenlik Konseyi'nin
“23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramıdır”şeklindeki

kararı, adı konmamış birlikteliği resmiyete taşıyacaktır.
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HAKKINIZI ARAYINAdına para basmak “egemenlik”
sembolü olarak kabul edilir.
Dünyada ilk merkez bankasının

İsveç’te kurulmasının üzerinden 300
yıldan fazla olmuştur. 1668 yılında
kurulan İsveç’teki Merkez Bankası
1668 tarihli bir anonim şirkettir. Ticari
bir banka iken devleti fonlamaya baş-
laması ve ticari bankalar için takas
merkezi görevi üstlenmesiyle, para
basma ve kuru belirleme gibi tipik
merkez bankası faaliyetlerini de yerine
getirmiştir.

1694 yılında ünlü İngiliz merkez
bankası olan Bank of England kurulur
ve hükümetin borçlarını satın almaya
başlar. Avrupa'da kurulan merkez ban-
kaları genellikle o tarihlerde hüküme-
tin bankası olma görevini yerine getir-
miştir. Napolyon tarafından 1800'de
kurulan Fransız bankası Banque de
France, Fransız devrimi esnasında olu-
şan yüksek enflasyonu önlemek için
devlete yardım etmenin yanında kurla-
rını sabit tutmaya çalışmıştır.

Hükümetin borçlarını fonlamanın
yanında diğer bankaların parasını
tutma, bankerler için bir banka işlevi
görme, diğer bankaların işlemlerini
kolaylaştırma ve diğer bankacılık hiz-
metlerini sağlama görevleri merkez
bankalarına yüklenmiştir. Elbette bu
bankaların aynı zamanda finansal kriz-
lerde, savaşlarda, kıtlıkta yoklukta;
demiryolu gibi altyapı yatırımlarında
nihai borç veren ve acil nakit sağlayan
pozisyonunda olması önemlidir. İsveç
ve İngiliz Merkez Bankası deneyimi
sonrası Amerika’da, çeşitli denemeler-
den sonra bugünkü merkez bankası
1900’lerin başında kurulur.

TÜRKİYE’DE
PARANIN ÖNEMİ

Türkiye’de ise para pul işlerinin bu
denli öneminin, 1856 Kırım Savaşı
yıllarında ortaya çıktığı söylenebilir.
Ruslarla savaşmak için İngilizlerden
borç temin edilir ve o günlerde başla-
yan borçlanma serüveni Türkiye
Cumhuriyeti devletinin kuruluşuna
kadar devam eder. Özellikle Lozan
Antlaşması’nda Osmanlı borçlarının
ödenmesi ciddi mesele teşkil eder.
Uzun yıllar Osmanlı Devleti’ne Merkez
Bankası görevi üstlenen ve adından
başka hiçbir şeyi Türk olmayan,
Osmanlı Bankası 1930 yılında Merkez
Bankası kurulana kadar, imparatorlu-

ğun Merkez Bankası gibi çalışmıştır.
Devlete borç vermiş, bir tarafı
Fransızca diğer tarafı Osmanlıca bank-
notlar basmıştır.

BANKNOTLAR
KIYIYA VURDU

Bir ülkenin kendi parasını basması
kadar önemli bir şey olamaz. Son
para basma imtiyazı ile basılan bank-
notları İngiltere’den getiren gemi,
Yunanistan açıklarında Almanlar tara-
fından vurulunca, İngiltere’de bastırılan
dönemin banknotları kıyıya vurmuştur.
Daha sonra hükümet bu liraları iptal
etmiştir. Merkez Bankası özünde ege-
menliği temsil eder. Merkez Bankası
ülkede para basma yetkisine sahip tek
kurum olarak, ulusal egemenliğin en
görünür kurumlarından biridir. Bu
yüzden Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası’nı yıllar süren çalışmalardan
sonra kuranlar önce
Ziraat Bankası’nın
bu fonksiyonu
üstlenmesi-
ni iste-
miş-

tir. Ziraat Bankası’nın Ankara’daki
binasının bodrum katında çalışmaya
başlayan Merkez Bankası’nın ilk bina-
sını Almanlar yapmıştır.

Merkez Bankalarının ihtisaslaşma-
ya yönelmesi de önemlidir. Bu yüzden
ülkemizde Merkez Bankası’nı
İstanbul’a taşımakla; İstanbul’da bir
finans ihtisas merkezi oluşturma çaba-
larına yönelik tartışmalar devam
etmektedir.

ÇETİNKAYA’DAN
UMUTLUYUZ!

Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası’na başkan olarak ata-
nan Murat Çetinkaya’dan umutluyuz,
kendisini tebrik ediyoruz. Zor dönem-
lerden geçen ekonomimizde başarılı
ve spekülasyondan uzak bir Merkez
Bankası Başkanlığı yürüten sayın Doç.
Dr. Erdem Başçı’ya yeni görevinde

başarılar dileriz.

İBRAHİM ATTİLA ACAR
acar@ikc.edu.tr
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Çağın gereği olarak bir tüke-
tim toplumu içinde yaşıyo-

ruz. Tüketmek için yaşamak
anlayışının herkesi sardığı
bu global dünyada bilinçli
tüketici olmak çok önemli.
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Seri üretimin arttığı ve satın
alınacak ürün seçenekleri-
nin neredeyse sınırsız oldu-

ğu bir pazarda gerçekten ihtiya-
cınızı tam anlamıyla karşılaya-
cak ürünü bulmak çok zor.
Bilinçli şekilde tüketim
yaparsak kendimizi bu
dev pazarda zarara
uğratmadan sadece
ihtiyacımızı karşı-
layabiliriz. Ülke
olarak 1995 yılın-
dan beri Tüketici
Hakları Kanunu'na
sahibiz. Ancak çok
az kişi bu haklardan
haberdar. Satın aldığımız
ürün ayıplı çıkarsa nasıl hakkı-
mızı arayacağımızı bilemiyoruz.
Biz de bu durumlarda nasıl bir
yol izleyeceğimizi İzmir Tüketici
İl Hakem Heyeti Raportörü
Gülsüm Marasalı'ya sorduk.

Bilinçli tüketicinin az olması-
nın sebebini güven eksikliği ve
yeterli eğitimin olmamasına bağ-
layan Marasalı, “Eğitim seviyesi
düşük olan insanlar çok az oku-
dukları için hakları konusunda
yeterli bilgiye sahip olmayabilir-
ler. Tüketici yasası eski bir
kanun. Ancak çıktığı dönemler-
deki şartlarla şimdiki şartlar ara-
sında çok büyük farklar var. O

dönemlerde tüketiciler daha
aksak ararken şimdi daha sık
arıyorlar. Bunun sebebi Tüketici
Hakem Heyetleri’nin kararında-
ki en büyük yardım mekanizma-
sı olan 'bilirkişi' görevlendirme

ücretlerinin devlet tarafın-
dan karşılanmamasıy-

dı. Hak arayanlar
avukat ücreti, dava
parası, harç gibi
masraflardan kaçı-
yorlardı. Ancak
yasanın yeniden

düzenlenmesiyle
artık bu sorun orta-

dan kalktı. Artık tüke-
tici haklı çıkarsa bilirkişi

masraflarını karşı taraf karşılı-
yor. Haksız çıkarsa da devlet
karşılıyor. Firmalar böyle dava-
larda büyük külfetlere katlana-
caklarını biliyorlar ve ekstradan
bu masrafı ödememek için
hakem heyetinin karar aşama-
sında zaten şikayeti çözüyorlar''
dedi.

Marasalı tüketicilerin haksız-
lığa uğradığında nasıl bir yol
izlemeleri gerektiğini şu sözlerle
anlattı: ''Her türlü şikayette önce
tüketici uyuşmazlığı yaşadığı
yere gitmek zorunda. Sorunu
çözmeyince bize gelecek. Bize
gelirken de belgeleriyle gelmesi

gerekiyor. Yani bizim de burada
bir karar verebilmemiz için
tarafların belgelerini sunması
gerekiyor. Faturalar, servis bel-
geleri, ödeme belgeleri, yazışma-
lar varsa bunların çıktıları, tele-
fon faturaları, fotoğraflar bunlar
çok önemli deliller. Bunların
olması her zaman için kararı
kolaylaştıran şeylerdir. Hiçbiri
yoksa, karşı taraf da savunma
vermemişse eğer tüketicinin
beyanları olayın tüketicinin
dediği gibi olduğunu ispatlıyorsa
yeterli bulunabilir. Ama olmu-
yorsa o zaman belge eksikliğin-
den karar verilemeyebilir.''

Önce araştırın, sonra
alışveriş yapın

Son olarak Marasalı, bir
ürün alırken nelere dikkat etme-
miz gerektiğini şu sözlerle belirt-
ti: ''Tüketiciler güvendiği, daha
önce alışveriş yaptığında kendi-
sine karşı tutumu iyi olan yerler-
den alışveriş yapmalı. Çok paha-
lı bir şey alıyorsa bu ürünü inter-
netten araştırarak geri dönüşle-
rin nasıl olduğuna bakarak
almalı. Belgesiz alışveriş yapma-
malı. İnternet üzerinden alışve-
riş yapıyorsa güvenli siteleri ter-
cih etmeli.''

Çağın gereği olarak bir tüke-
tim toplumu içinde yaşıyo-

ruz. Tüketmek için yaşamak
anlayışının herkesi sardığı
bu global dünyada bilinçli
tüketici olmak çok önemli.
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BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

23 NİSAN
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23 Nisan Ulusal
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Bayramı, Türkiye
Cumhuriyeti için
ayrı bir öneme
sahiptir. Zira 23
Nisan, ülkemizin ilk
milli bayramıdır.

AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com

Gülsüm
Marasalı
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Gaziemir Belediyesi ile Ege Üniversitesi
Botanik Bahçesi Herbaryum
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin

izini buldukları dünyanın en eski dördüncü
botanik bahçesi, tekrar canlanabilmek için
maddi destek bekliyor. Garden History adlı
kitap ve bir krokinin yardımıyla geçtiğimiz
yıllarda yeri belirlenebilen botanik bahçesi-
nin üstüne bunca zaman içinde bir yapılaşma
gerçekleşmemesi büyük şans olarak addedili-
yor. Botanik biliminin babası olarak kabul
edilen Tournefort’un öğrencisi olan
Sherard’ın evinin önündeki 37 dönümlük
arazide kurulan bahçeden geriye sadece bir
kapı ve sulama için kullanılan kuyulardan bir
kaçı kalmış durumda. Arazi şu anda tarım
arazisi olarak kullanılıyor. 1700'lü yılların
yadigarı olan ve zamana karşı direnen bota-
nik bahçesinde 12 bin bitki türü bulunuyor-
du.

Türkiye'ye özgü olmayan
bitkiler var

Gaziemir Belediye Başkanı Halil
İbrahim Şenol, sadece İzmir için değil tüm
Türkiye için büyük önem taşıyan botanik
bahçesi hakkında Ben HABER’e özel açık-
lamalarda bulundu.

Başkan Şenol, bahçede birbirinden farklı
bitki çeşitlerine rastlandığını belirterek,
"İngiliz Başkonsolosu Sherard 310 sene önce
dünya çapında bir botanik bahçesi yapmış.
Türkiye'ye özgü olmayan bitkiler var.
Üniversiteden gelen uzmanlar Türkiye'ye
özgü olmayan bitkiler buldu ve tohumları
hâlâ duruyor.'' dedi.

İzmir'in 'Prestij
Projesi' olacak

Şenol, botanik bahçesinin yeniden hayata
geçirilmesi sadece İzmir'in değil Türkiye'nin
projesi olması gerektiğini belirterek ''Türkiye
310 yıl önce yapılan, dünyanın dördüncü
botanik bahçesine sahip. Bunu tekrar hayata
geçirmek Türkiye'nin reklamı açısından da
çok önemli bir olay. İzmir fuarı nasıl

Türkiye'nin en büyük fuarıysa, bence botanik
bahçesi de fuar kadar önemli bir yatırım ola-
cak. 180 dönümde canlandırılmayı planladı-
ğımız botanik bahçesi sadece Gaziemir değil
İzmir’in ‘prestij projesi’ olacak. Türkiye’nin
en büyüğü olacak bahçe, botanik bilimcileri-
nin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin akını-
na uğrayacak. Dünya üzerinde 148 ülkede
botanik bahçesi bulunuyor ve bu botanik
bahçeleri 4 milyonun üzerinde bitki koleksi-
yonlarını içinde barındırıyor. Botanik bahçe-
lerine turistler büyük ilgi gösteriyor.
Örneğin, ABD’nin New York kentindeki
botanik bahçesini yılda 800 bin turist gezi-
yor'' dedi.

En büyük engel;
kamulaştırma

Projenin gerçekleşmesinin önünde maddi
engellerin olduğunun altını çizen Şenol,
şöyle konuştu: ''Hepimizi heyecanlandıran
projenin önündeki en büyük engel
kamulaştırma. Bu sorunu aşmak
ve araştırmalar için ilgili
bakanlıklar başta olmak
üzere girişimlerimizi sürdürü-
yoruz. Türkiye'nin önemli bir
botanik bahçesi olsun istiyo-
ruz. Ama sadece Gaziemir
Belediyesi olarak bu işin altın-
dan kalkma şansımız yok. İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu'nun, İzmir Ticaret
Odası ile Ege Bölgesi Sanayi
Odası gibi kuruluşların,
sivil toplum örgütleri-
nin, hatta TAV'ın
destek olması gereki-
yor. Bizi belediye
olarak aşıyor. Belki
de dünyanın ender
botanik bahçelerin-
den birine sahip ola-
cağız. Çok önemli,
herkesin destek
olmasını bekliyo-
rum.''

İngilizler sahip çıktı
İngiliz Başkonsolosu Sherard'a ait olan

bu bahçeye tek destek İngiltere'nin İzmir
Konsolosu Anthony Willy Buttigieg'den
geldi. Belediye Başkanı Halil İbrahim
Şenol'u makamında ziyaret eden Buttigieg,
'Çok heyecanlandım. Bu proje sadece
Gaziemir'i değil, İzmir'i uçurur. Gerekli mali
desteği bulmak için gönüllü olarak çalışaca-
ğım' dedi. İngiltere Büyükelçiliği başta
olmak üzere, ülkesindeki ilgili kurumlara
konuyla ilgili rapor göndereceğini dile geti-
ren Buttigieg, İngiltere ve Avrupa
Birliği'nden gerekli kredi ve sponsorluk için
tüm gücüyle çalışacağını söyledi.

“Bir konsolos olarak değil, bir İzmirli
olarak bu projenin hayata geçirilmesini isti-
yorum” diyen Buttigieg, İzmir'in turizm açı-
sından diğer kentlerden geride kaldığını,
botanik bahçesinin kurulmasıyla yerli-yaban-
cı turist sayısında büyük artış yaşanacağını
savundu. Buttigieg şöyle devam etti:

“Bahçeyle ilgili bir rapor hazırlayarak
Büyükelçimize ve Başkonsolosumuza
sunarak onlardan Avrupa Birliği

Temsilcileri, Kraliyet Ailesi'yle görüş-
melerini, finansal destek sağlamaları-
nı isteyeceğim. Oxford Üniversitesi ve
yurtdışındaki diğer kurumlarla iletişi-
me geçmenizde yardımcı olacağım.”
Konsolos Buttigieg'in ziyareti ve ver-

diği desteğin kendilerini çok mutlu
ettiğini söyleyen Başkan

Şenol '' Buttigieg
bahçeyi ziyaret etti
ve bu konuyla ilgi-
leniyor. Maddi
anlamda destek-
te bulunabile-
ceklerini söyle-
di. İngiltere
Kraliyet ailesi-
nin de buna
destek olaca-
ğını düşünü-
yorum.'' dedi.

Gaziemir'de ayağa kaldırılacak bu bahçe hem Türkiye hem de İzmir turiz-
mine çok büyük katkıda bulunacak. Dünyadaki botanik bahçe örneklerine
bakacak olursak bulundukları ülkelerin en önemli cazibe merkezi haline gel-
miştir. İşte dünyanın en önemli botanik bahçeleri:

1- Kraliyet Botanik Bahçesi,
Kew, İNGİLTERE

121 hektarlık alana kurulu bahçe, 30
binin üzerinde canlı bitki türü, koleksiyo-
nunda ise 7 milyonun üzerinde kurutul-
muş bitki türü barındırıyor. 650 bilim
adamının çalıştığı bu dev bahçenin yaşı
250 yıldan fazla...

2- New York Botanik Bahçesi,
the Bronx, ABD

100 hektarlık alana kurulu bahçe aynı
zamanda dünyanın en büyük bitki labora-
tuarlarından birine sahip. Sergilenen çiçek
çeşitliliği ile yılda 800 bin turist çekiyor.

3- Avustralya Ulusal Botanik
Bahçesi, Canberra, AVUSTRALYA

5 bin 500'ün üzerinde ekili farklı tür
bulunduran bahçe, aynı zamanda
Avustralya'nın yerel bitki türlerinin büyük
bir koleksiyonunu sunuyor. Bahçenin kimi
bölümlerinde yağmur ormanlarında yürü-

yormuş hissine kapılabiliyorsunuz.

4- Kraliyet Botanik Bahçesi,
Burlington, KANADA

Bahçe yaklaşık 1000 hektarlık bir alan
üzerine kurulu... Ayrıca güzelliğiyle
Niagara Şelaleleri ve Toronto arasındaki
en önemli turistik merkezlerden biri...

5- Botanik Bahçesi,
Paris, FRANSA

28 hektarlık bir alan üzerinde kurulu
bahçe ünlü Seine Nehri'nin kıyısında
bulunuyor. İçinde ayrıca bir de botanik
okulu bulunuyor. Burada öğrencilere bitki
bakımı ve bahçe oluşturma sanatı öğreti-
liyor.

6- Belçika Ulusal Botanik
Bahçesi, BELÇİKA

Bouchout Kalesi'nin etrafında bulu-
nan çarpıcı bahçelerde 18 binin üzerinde
ekili farklı tür bulunuyor. Ayrıca özel
koleksiyonundaki 3 milyon tür ile dünya-
nın en önemli bahçelerinden biri olma
özelliğine sahip.

ZAMANA
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AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com

İzmir’in Gaziemir ilçesinde üç yıl
önce bulunan 310 yıllık dünyanın en
eski, Avrupa’nın ise en büyük bota-
nik bahçesi bakımsızlık nedeniyle
kaderine terk edilmiş durumda.

Geriye
sadece
kapısı
kaldı

310 yıllık bota-
nik bahçesinden

geriye sadece bir
kapı ve sulama
için kullanılan

kuyulardan birkaçı
kaldı. Şimdiler-

deyse yüz yıllara
direnen bu tarihi

kapının sağında ve
solunda evler

bulunu-
yor.

Dünyanın en ünlü botanik bahçeleri
ve ülke turizmine katkıları
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Türk siyasi tarihinin en önemli
partilerinden olan Milliyetçi
Hareket Partisi'nde, Alparslan

Türkeş'in vefatından sonraki Tuğrul
Türkeş-Devlet Bahçeli çekişmesine
sahne olan kongreden beri ilk kez
büyük çekişmeli bir süreç yaşanıyor.

7 Haziran sonrası 1 Kasım'da ger-
çekleştirilen seçimlerden 2 milyon oy
kaybıyla çıkan partide, başta Genel
Başkan Devlet Bahçeli olmak üzere,
yönetimin öz eleştiriden uzak tavrı,
adeta bir kazan kaldırmaya yol açtı.
15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan
olağanüstü kongreye giden yolda
şehir şehir dolaşan muhalif isimler, 1
Kasım öncesi MHP'nin yaptığı miting
sayısını bile geride bırakmış durumda.

Akşener ve Oğan avantajlı
MHP'de yaşanan süreçte en dik-

kat çeken isimler ise Meral Akşener
ve Sinan Oğan olarak görülüyor.
Ülkü Ocakları'nın eski genel başkan-
larının desteğini alan Akşener ve çar-
pıcı çıkışlarıyla adından söz ettiren
Sinan Oğan, 15 Mayıs'taki kongre
öncesi rakiplerinin bir adım önünde
görülüyor. AK Parti'ye yakın çevrele-
rin kongre için Bahçeli'ye destek açık-
lamaları her iki isme de fayda sağlı-
yor. Öte yandan Akşener'in ardındaki
yığılmada, beklediğini bulamayan
bazı isimlerin de saf değiştirebileceği
iddia ediliyor.

Bahçeli kaçak güreşiyor
Olağanüstü kongre öncesi söylem

savaşının kaybedeniyse şu an için
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
olmuşa benziyor. Sandığa gitmemek
için kurmaylarıyla birlikte elinden
geleni yapan Bahçeli, bu tavrıyla ken-
disine olan inancı daha da sarsmış
durumda. Partililer, parti içi sandığa

gidemeyen bir genel başkan ile genel
seçimlerde sandığa gitmenin ne dere-
ce doğru olabileceği konusunda
kararsız.

Son olarak Gezici Araştırma
Şirketi tarafından açıklanan verilerde
MHP'nin baraj altında kalmış görün-
tüsü de bu rahatsızlığı pekiştiriyor.
Diğer taraftansa muhalefeti paralel

olmakla suçlayan Bahçeli'nin, Meral
Akşener'den de aynı perdeden cevap
alması üzerine ihraç kartını ortaya
koyması, “kaçak güreşmeye çalışıyor”
eleştirilerine neden oluyor. MHP
liderinin şu anda tek şansıysa muha-
lefetin 4 farklı adayının oluşu.

Kongre öncesi Bahçeli, Akşener
ve Oğan arasındaki büyük kutuplaş-

manın arasında hiç de yabana atıla-
mayacak iki aday olan Koray Aydın
ve Ümit Özdağ'ın nasıl bir yol izleye-
ceği ise merak konusu. Aydın ve
Özdağ'ın yarıştan bir diğer aday için
çekilme ve o adayın yanında olup
destek verme ihtimalleri dengeleri
değiştirebilecek unsurlar olarak öne
çıkıyor.

MHP, tartışmaların ve parti içi gerilimin arasında sandığa gidiyor. Partideki en büyük
gerçekse, MHP'nin bu haliyle baraj altında kalma ihtimalinin çok kuvvetli olduğu...

YA BARAJ ALTI
YA DA DEĞİŞİM

DOKUNULMAZLIĞIN
KARARI HALKTA

Memleketin gündemi; dokunul-
mazlık. Terör, ekonomi, dış
politika, sınırdaki gerginlikler

bir kenara konuldu.
Vekillerin dokunulmazlığı ilk sıraya

oturtuldu.
Kaldırılmalı mı?
Nasıl kaldırılacak?
Kaldırmaya kim oy verecek?
Kaldırmamaya kaç el kalkacak?

� � �

İktidar partisi, bu konuda Anayasa
değişikliğine ilişkin kanun teklifini
TBMM’ye sundu.

Komisyonda bir, mecliste iki kez
görüşülecek.

Teklifin kabulü, 550 milletvekilinin
beşte üçü 330 oyla mümkün olacak.

Cumhurbaşkanı, değişikliklere iliş-
kin kanunları uygun görmemesi halin-
de meclise gönderebilecek.

Geri gönderilen kanun üye tam
sayısının üçte iki çoğunluğuyla (367
oy) aynen kabul ederse cumhurbaşka-
nı halk oyuna sunacak.

367 den az oy alması ve cumhur-
başkanı tarafından meclise iade edil-
memesi halinde halk oylamasına gidi-
lecek.

Yani, her koşulda kararı halk vere-
cek.

Zaten, iki maddelik teklifin ikinci
maddesinde halk oylaması resmen işa-
ret ediliyor.

AK Parti’nin teklifine, CHP ve
MHP “evet” dedi.

MHP kendi derdiyle karışık oldu-
ğundan fazla ses vermedi.

CHP ise çatladı. Homurtu, mırıl-
tıyla ilk aşamada 10 milletvekili karşı

olduğunu ve Genel Başkan
Kılıçdaroğlu’nun isteğine aykırı oy
vereceğini açıkladı.

Bu sayı oylama gününe kadar
artar ve ana muhalefet partisi iyice
karışık.

CHP’li muhalif vekillerin görüşü:
“ İktidarın tuzağına düşüyoruz!”

� � �

Vekillerin dokunulmazlığına ilişkin
567 dosya var.

AKP’nin 44, CHP’nin 170,
HDP’nin 333, MHP’nin 16 ve bir de
bağımsızın.

Teklif mecliste oylanacak.
Partiler grup kararı alamayacak.
Her vekil vicdanıyla oy verecek.
Oylama gizli olacak.
Kimin ne oy verdiği bilinmeyecek,

denetlenemeyecek.
Kabul görürse, 15 gün içinde

vekillerin dosyaları TBMM’nin,
Başbakanlık veya Adalet Bakanlığı’nın
önüne gönderilme kararı halk oyuna
sunulacak.

� � �

Önemli olan halkın görüşü.
Vatandaş ne düşünüyor?
Yıllardan beri ağızda sakız edilen,

sürekli oyalamalarla ötelenen dokunul-
mazlıklara evet mi, hayır mı diyecek?

Egemen olan öngörü; büyük
çoğunluk vekillerin yargılanmasından
yana. “Meclis kararı olmadan sorgula-
namaz, yargılanamaz, tutuklanamaz”
zırhına bürünen milletvekillerinin yargı
önüne çıkarılmalarını sağlamak.

Ama nasıl yargı, kimin adaleti?
Mesele burada!

“Arkadaşlarımızın hepsi iyi niyetli”
MHP İzmir'in önemli isimlerinden olan ve par-

tinin çeşitli kademelerinde görev yapan Adil
Özyiğit, süreci Ben HABER için yorumladı. Özyiğit,
“Önemli olan MHP'nin kazanması. Hayırlı olsun
inşallah. Arkadaşlarımızın hepsi bu camianın için-
de kendisini kabul ettirmiş gerçek anlamda ülkü-
cü arkadaşlar. İyi niyetliler. Bunu bir hizmet yarışı
olarak görüyorum. Herkes bu işi daha iyi yapaca-
ğını iddia ediyor. Gönlümüzden geçen MHP'nin
bu işten son derece iyi bir şekilde çıkması.
Ülkücülerin hepsi kardeştir. Bugüne dek MHP'nin
kongreleri saygı ve sevgi çerçevesi içinde gerçek-
leşmiştir. 15 Mayıs'ta da böyle olacak. Genel
Başkan sorununun yaşandığını düşünmüyorum.”

25. Dönem MHP İzmir
Milletvekili Murat Koç, tüm
adaylara aynı mesafede oldu-
ğunu dile getirdi. “Öncelikle
hayırlı olsun. Şu anda Türk
milletinin yüzde 80'i gözünü
MHP’ye çevirdi. MHP'yi izli-
yor”. İnşallah hayırlı olur par-
tim adına. Ülkücü irade önce-
likle ülkesi-
ni ve mem-
leketini
düşünür.
Teşkilatla-
rını sonra-
sında düşü-
nür. Ben de
bu hareke-
tin bir par-
çasıyım.
Kurultay'da
üst kurul
delegesi
olarak bulu-
nacağız. İstişare yapacağız bu
süreçte. Ben şu anda herkese
aynı uzaklıktayım. Sinan
Oğan, Devlet Bahçeli, Meral
Akşener, Koray Aydın diye
ayırmıyorum. Hoşgörünün
hakim olacağı bir kurultay
ümit ediyorum. Bunu yürek-
ten söylüyorum. Milletimiz
partimizi takip ediyor.”

“Tüm adaylara
aynı uzaklıktayım”

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com
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İzmir'de futbol dendiğinde akla gelen
ilk isimlerden olan ve senelerce
Göztepe ile İZVAK başkanlıklarını

yürüten BTM Yönetim Kurulu Başkanı
Levent Ürkmez, uzun süren sessizliğini
Ben HABER okuyucuları için bozdu.
Ürkmez, İZVAK'tan Göztepe'ye kadar
çarpıcı açıklamalarda bulundu.

� İZVAK'ın kapanmasını nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Beklenen son gerçekleşti. İZVAK,
misyonunu gerçekleştiremediği için
kapandı. Başlarken İzmir kulüpleri ola-
rak birliği sağlamak, asalak gibi yardım
istemek yerine bir şeyler yapabilmek,
kulüplere gelir kazandırabilmek için
yola çıktık. Sanayiciler, siyasiler, spor
adamlarından oluşan 175 civarında
kurucu üyemiz oldu. Projeler götürdük,
talepler sunduk ama hep oyalandık.
Futbol tabiriyle hiç gol atamadık.
Baktık böyle olmuyor, Bucaspor ile
işbirliği yaptık. Altyapı tesislerinin saha-
ları topraktı ve o tarihte 80 civarında
öğrenci vardı. Suni çim saha yaptık ve 5
saha çıktı oradan. Bir anda öğrenci sayı-
sı 1500'e çıktı. 10 yıllık bir anlaşma yap-
mıştık ve bitince o hakkımızı da devret-
tik. Seyit Mehmet Özkan'ın da Buca ile
işbirliği yapmasının en büyük nedeni
altyapıdır. Bunu sağlayan kim? İZVAK.
Yine aynı şekilde Altınordu tesisleri için
de çalıştık ve sonunda teslim ettik.

“Bir tane futboldan
anlayan başkan olmadı”

� Siyasiler ile ilişkiler nasıl oldu?
Bakın İzmir'de 1960 yılından beri bir

tane futboldan anlayan, futbolu bilen,
maça gelen belediye başkanı olmadı.
Dolayısıyla hepsi kerhen yaklaştılar.
Kulüpler hep yük olarak görüldü.

� Piriştina?
O içlerinden en iyisiydi. Ama yine

de çok daha iyi işler yapılabilirdi. Biz
İzmirliler hep dik başlıyız. Ankara ile
hiç iç içe olamadık. Bu soğuk bakış
nedeniyle hiçbir zaman iktidar ve şehir
işbirliği olmadı. Bu hatayı hem kendi-
mizde hem de iktidarlarda aramalıyız.
İzmir bugüne kadar cezalandırıldı. Şu
an bir futbol sahamız yok. Rezilliği
düşünebiliyor musunuz? Kaç milletveki-
li yıllar içinde kaç maçı izledi?
Şampiyonluk maçında fotoğraf çektir-
meye gelip, hep tribüne oynadılar.

� Göztepe, amatöre düşünce arması
neden İZVAK'tan çıkarıldı?

Bizim tüzüğümüzde ancak profesyo-
nel kulüplerin yer alacağına yönelik bir
madde var. Şayet takımlardan biri ya da
birkaçı amatöre düşerse, İZVAK'taki
işlevini yitirmiş olur. Ben Göztepe'de
başkanlıktan öte, en kritik dönemlerin-
de işin içinde olmuş biriyim. 1983'ten
beri elimi değil, vücudumu taşın altına
koymuş biriyim. Geçici bir süre olmak
üzere kan kustum, kızılcık şerbeti içtim
diyerek bunu yapmak zorunda kaldım.
Ben mümkün olduğunca taraftarla diya-
log kurmadım. Bunun iyi ya da kötü
sonuçları elbette oldu. Çünkü hep men-
faat grupları oldu. Bakın son Karşıyaka
maçında da bu gruplar yine kavga etti.

� İhale süreci nasıl oldu?
İş buraya gelmeden önce Uğur

Bostancıoğlu'ndan biz kulübü almaya
kalktık ama Mustafa Kocaoğlu bizi
engelledi. Daha sonra iş bu boyuta
gelince TMSF Başkanı Ali Ertürk ile 3-
4 kez görüşmem oldu. Nevzat
Güzelırmak ve Halil Kiraz ile İstanbul'a
gidip geldik. Fatih Dalan TMSF
Başkanı Ertürk'e “Sayenizde Göztepe'yi
kurtaracağız.” diyerek teşekkür etti.
Ertürk de kendisine teşekkür edilme-
mesini söyleyip, hak eden kişi olarak
beni gösterdi.

“En yüksek parayı ben
koydum”

� İhalede bir daire parası bile verme-
mekle suçlandınız

Platformda 80-85 kişiyi topladık. 182
bin 500 lira para topladık. 250 bin lira
ben koydum. Benden sonra en büyük
para 20 bin liraydı. 400 bin civarı bir
rakam yarattık. Kocaoğlu'ndan destek
istedim. O da 500 bin liraya kadar para
taahhüdünde bulundu. Bunun şahidi de
yine Fatih Dalan'dır. Bakın Göztepe'ye
Hizmet Derneği'ni, Yalı Derneği'ni
çağırdım ve oturup konuştuk. Bu arada
3-4 talibin olduğu konuşuluyor. Her
derneğin rakamını belirleyip torbaya
atmalarını istedim. 150 bin lira ile 450
bin lira civarı rakam konuşuldu. En
yüksek parayı yine ben koydum ve tekli-
fimizi hazırladık. Rakamları açtığımda
şok geçirdim. Onlar Göztepe'yi sevse-
lerdi en yüksek rakamı benim verdiğimi
açıklarlardı. TMSF Başkanı, ihalede
açık arttırmaya kalacağımızı söyledi.
Ben de parayı ihaleye vereceğimize,
ihale sonrası kulübe verelim diye
düşük kaldım. Bir atımlık barutu
ihaleye verirsek, kazanıp
dönünce ne yapacağız?
Neticede biz elendik.

� Banka hesabı açılmış-
tı. Oraya kaç para geldi?

3 bin lira geldi.
Futbol o kadar nan-
kör ki, platform
başkanı ben
olduğum
için kötü

olan ben oldum. Ben Göztepe'ye sağlı-
ğımı, paramı, mesaimi verdim ama
ameliyattan çıkıp geldiğim maçta küfür
yedim.

� Altınbaş nasıl geldi kulübe?
İhale Pazartesi günü yapılacak,

Perşembe günü Rıza Çalımbay yanıma
geldi. Altınbaş'ın niyetini söyledi. Para
sıkıntısı olmadığını ama camia ile
bozuşmak istemediklerini söyledi. Rıza
beni telefonla görüştürdü. 'İmam kar-
deş, Gaziantep nere, İzmir nere?
Alakanız ne?' diye sordum. O da benzin
istasyonlarında ilk 5'e oynadıkları-
nı, Göztepe'yi de Türkiye'nin 5.
büyüğü olarak gördüklerinden
bir bağ kurduklarını söyledi.
İstanbul'da bir araya geldik.
Dernekler kanalıyla 3-4 otobüs
taraftar getirildi. Çünkü başka-
sı ihaleyi almasın diye düşün-
müştük o zaman. Biz ilk 3'e
kalamadık.

� Sepil'in gelişi nasıl oldu?
Altınbaş'ın daha takımdan

çıkma düşüncesi yok-
ken, Sepil'in niyeti
benim kulağıma
geldi. Mehmet Sepil
Fatih Terim ile
konuşmuş. Terim
de takım için
olumlu görüş ver-
miş. Aramızda
konuştuk. Bu işin
gururunun da sıkıntısının da çok fazla
olduğunu söyledim. Senin bunu kaldıra-
cak kapasiten var mı diye sordum. O da
istediğini söyledi. Benim eve geldi bir-
kaç defa ve hatta Fatih Dalan ile de ben
tanıştırdım. Sepil çıktı, Altınbaş düştü

7,5 milyon dolara anlaştılar. Devir
sonrası Sepil bana teşekkür edip
yeniden kulübe çağırdı. Ben de,
'Manevi olarak bu yükü kaldıra-
cak durumda değilim.
Sağlığımdan olmamı istiyorsan

geleyim. İstemiyorsan bulaş-
tırma.' dedim. Sepil gel-

diğinde kimileri
benim yönetime gir-
mek istediğimi
ancak Sepil'in
almadığını söyle-
yerek dedikodu
yaydılar.
Taraftarın için-
den de söyle-
yenler oldu.

Ben de Sepil'e
neden aramızda geçen
konuşmaları ortaya koy-
madığını sordum. Bakın
bunu söyleyenler arasın-
da Bülent Özkul da vardı.

Levent Ürkmez'in en
büyük tepkisi ise Bülent
Özkul'a oldu.

“Bülent Özkul şimdi
efsane oldu ama 'e' bile
olamaz bırak efsaneyi. Bir
yerlerden sinyal aldı ve bu
işe 1 milyon mark koyaca-
ğını söyledi. Biz de para
koyduk ve işe giriştik. Çok
iyi bir takım kuruldu.
Futbolcularla pazarlıkları
Bülent Özkul bitirdi. Fazla
paralar ortaya çıkınca
takımda ikilik, üçlük başla-

dı. Takım devrede dibe oturdu.
Bülent istifa etmeye kalktı. Kabul
etmedim. Sonra geçirdiği kalp krizi
gerekçesiyle gitti. Giderken de bir
toplantı yaptık ve verdiği o 1 mil-
yon markı bağışlattım.

Biz de kalanlar olarak o sezon
takımı ligde tuttuk. Ailesine bak-
tım, hastaneden çıkınca onu Levent
İnşaat adlı firmamda iyi bir maaşla
işe başlattım. Evini tutup eşyalarını
döşedim. Oğlunu Kıbrıs'ta ben okut-

tum. İlk eşine, annesine benim
yaptıklarımı sorun. Bugüne
kadar bunları hiç anlatmadım.
Saklı kaldıkça benim üstüme
geldiler. İstanbul'dan döndü-
ğünde Mustafa Kocaoğlu ile
bir şeyler yapmaya çalıştı.
Hatta Mustafa Kocaoğlu da

Sepil'den derneğin devri için
300-400 bin TL aldı. Ondan

önce Mustafa Cücen,
Özdemir Arnas

var. Ölünün
arkasından
konuşulur
mu?
Gerçekler
söylenir.”
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LEVENTÜRKMEZ’DEN POLEMİK YARATACAK İDDİA:

İş dünyasının ve İzmir
futbolunun tanınmış
ismi Levent Ürkmez,
yıllardır içinde tuttuk-
larını açığa çıkardı.
Ürkmez, yıllarca yaşa-
nan sürecin arka pla-
nında yaşadıklarını
ilk kez anlattı.
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Masallar,
gerçekler

Çocukluğum, tütün tarlalarının kıyısında,
anneannemin gizemli masallarının heye-
can verici ovalarında, hayaller dünyasın-

da geçti. Yani masalları çok severim. Hele ki
eğretilemeli hayvan masallarıyla, insanlara asır-
lardır bilgelik dolu sözcükler aktaran büyük
masalcıların yeri özeldir. La Fontaine'nin de
etkilendiği, insanlığın en efsanevi, en eski
masalcısı Ezop'tur. (Aisopos)

Evvel zaman içinde, İ.Ö 620'de
Frigyalılar'ın yaşadığı Panormos'ta (Bandırma)
yaşadığı da öne sürülen Ezop'un, hayatına iliş-
kin çok fazla anlatı vardır. Ezop'un Trakya'da,
Samos Adası’nda, Mısır'da yaşadığını savunan-
lar da olmuştur. Ezop, örneğin tarihçi
Herodot'a göre, Firavun Amasis zamanında,
Samos Adası’nda yaşamıştır. Yine Herodot'a
göre Ezop, bir köledir... Ezop'un masallarının
ilk derlemesinin de Atina'da İ.Ö 300 yıllarında
yapıldığı bilinmekte... Ezop'un masalları günü-
müzde bile hala hiç eskimemiştir. Gelin birkaç
örneğe bakalım:

� � �

Kurdun biri bir tarladan geçiyormuş, boy-
dan boya arpa görmüş.

Kurt ne yapsın arpayı? Yiyemez ki! Bırakıp
gitmiş. Yolda önüne bir at çıkmış. Onu görün-
ce:

"Ben de seni arıyordum" demiş; "Şurada
arpa buldum, ama yiyemedim, sana sakladım,
bayılırım senin dişlerinin gıcırtısına. Gel, sen
ye, ben de seyredeyim."

At, kanmamış bu sözlere:
"Yahu" demiş, "Ben kurtları bilmez miyim?

Sen arpa yiyebilseydin karnını doyurmak zevki-
ni bırakır da, kulaklarının zevkini düşünür müy-
dün?"

"Yaratılışlarından kötü olanlar, kendilerine
iyilik ediyormuş gibi bir süs verseler de, gene
kimseyi kandıramazlar" demek istiyormuş
Ezop...

� � �

Bu da bir başka Ezop masalı:
Bir adam ile bir aslan, birlikte yolculuk edi-

yorlarmış. Hangisinin daha cesur ve güçlü
olduğu konusunda tartışmaya başlamışlar.

Yolda, bir aslanı boğan bir adam heykeline
rastlamışlar.

"Görüyor musun?" demiş adam, aslana:
"Bu heykel, insanın daha üstün olduğunun

en iyi kanıtı değil mi?"
"O senin yorumun" diye cevap vermiş

aslan:
"O heykeli bir aslan yapsaydı, aslanın pen-

çesinde en az yirmi insan olurdu."
"Hiç büyük konuşmayın" diyor Ezop, bu

masalın sonunda...

� � �

Ezop'un bir başka ünlü masalı da, "Kral
arayan Kurbağalar" adını taşır.

Atina'da bir dönem Atinalıların sevmediği
Pisistratus adlı kral hüküm sürmektedir.

Bu dönemde Atina'ya giden Ezop'un, gele-
cek yeni bir kralın, eskisini aratacağını göster-
mek için, Atinalılara "Kral Arayan Kurbağalar"
masalını anlattığı öne sürülür. İşte o masal da
şöyledir:

Bir zamanlar, başlarında kimse bulunmadı-
ğı için rahatları çok kaçan kurbağalar, tanrı
Zeus'a başvurarak ondan kendilerini yönetecek
bir kral istemişler. Zeus, böyle bir istekte bulun-
manın budalalık olduğunu, çünkü kralsız da
kendi kendilerini yönetebileceklerini düşünüyor-
muş.

Göle bir kütük fırlatarak, "Alın, işte sizin
kralınız bu" demiş.

Kurbağalar kütüğün suya çarpınca çıkardığı
sesten ürkerek, önce sağa sola kaçışmışlar.

Sonra kütüğün kımıldamadığını görünce,
yavaş yavaş yaklaşmışlar, giderek yüreklenip
üzerinde hoplayıp zıplamaya başlamışlar.
Durumları rahatmış ama aslında düşledikleri de
böyle bir kral değilmiş.

Bu yüzden yeniden Zeus'a çıkarak bu işe
yaramaz kralın yerine doğru dürüst bir kral
göndermesini istemişler. İkide bir rahatsız edil-
mek Zeus'un hiç hoşuna gitmiyormuş. Bu kez
kurbağalara krallık etmesi için bir leylek gön-
dermiş. Leylek göle varır varmaz, gagasıyla
yakaladığı kurbağaları birer birer yutmaya baş-
lamış. Bu masalla Ezop, Atinalılar'a yeni gele-
cek bir kralın, eskisini aratacağını, sahip olduk-
larıyla yetinip, yakınmamalarını anlatmak isti-
yormuş.

� � �

Yine günlerden bir gün Zeus tilkinin aklına,
becerikliliğine hayran olmuş. Çok düşünmeden
onu hayvanların kralı ilan etmiş. Ama Zeus'un
aklı karışmış; "Bu hayvanı böyle yükselttik ya;
bakalım huyu değişti mi, tamahından vazgeçti
mi?" diye merak etmiş.

Yeni kral, tahtırevanına kurulmuş geçer-
ken, Zeus bir tonuzlan böceği uçuruvermiş.
Tilki böceği görünce dayanamamış, halini şanı-
nı düşünmeden yerinden fırlamış, ille yakala-
mak istemiş.

Zeus bunu görünce kızmış, krallığı tilkinin
elinden alıp, gene eski haline döndürmüş.

"Soysuzu giydir, kuşat, istediğin kadar yük-
selt, huyunu asla değiştiremezsin. Bu masalda
da bunu anlattım" diyor insanlığa Ezop...

SÖZÜN ÖZÜ

ÜNAL ERSÖZLÜ

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Bülent Özkul,
efsanenin

'e'si olamaz

Göztepe'nin eski başkanlarından Ürkmez, röportajın
sonunda bir de taraftara mesaj verdi. Ürkmez, “Benim
Göztepeliliğim hiçbir zaman bitmez. Ne kadar kızsam da
Urla'daki tesise 35 bin lira bir bağış yaptım. Yıllarca kulüpten
beslenmeye çalışanlara karşı durmaya çalıştım. Mustafa
Kocaoğlu, İskender Tuğsuz gibi insanların karşısında oldum.
Taraftarımız ameliyattan geldiğimde yargısız infaz yaptı.
Kırgın mıyım? Hem de çok. Kimse 7 sülalesine küfür hak
etmez. Hak edecek bir şey de yapmadım.

Taraftara mesaj
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Sepil
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Ürkmez

Burak
Cilasun

BEN HABER’DE YAYINLANAN HABER, YAZI, RESİM VE
FOTOĞRAFLARIN FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU İLE
BASIN KANUNU’NDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ HAK-
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İMTİYAZ SAHİBİ
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GENEL YAYIN YÖNETMENİ
EROL YARAŞ
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TÜRKAN ÖZTÜRK
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YAYIN KURULU
ERDAL İZGİ - BURAK CİLASUN

ÇİĞDEM ALPASLAN
AYSEL KAYARDI - RANA SİNEM AYTAŞ
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Uluslararası piyasalarda
dolar ve emtia bazlı olarak
yaşanan dalgalanmalar,

vatandaşı da yatırımcıyı da, anlık
veri takip eder hale getirdi.
Sadece yatırımcının değil, vatan-
daşın bile dakika dakika dolar,
altın ve emtia fiyatı takip ettiği
süreçte, Deriva Danışmanlık
Kurucu Ortağı Tolga Uysal,
piyasalara ilişkin dikkat çekici
açıklamalarda bulundu. Uysal,
dolar ve altının yatırımcıya
kazandıracağını söyledi.

� Dalgalı piyasada şirketler
nelere dikkat etmeli?

Şirketlerin ilk olarak risk
yönetimini profesyonelce gerçek-
leştirmesi gerekiyor. Bir tekstilci,
yahut otomobil üreticisini dola-
rın artıp azalması bu kadar etki-
lememeli. Örneğin tekstilciler
ham maddeyi dolarla alırken,
ihraçlarını ise Euro üzerinden
yapıyor. Euro/Dolar paritesinde
doların çıkış göstermesi, ihracat-
çıyı zora soktu. Firmaların mut-
laka kuru sabitlemesi lazım iş
yaparken. İhracatçı 3 ay sonra
parasını alacağı bir anlaşma yap-
tığında, o günün kuru üstünden
bunu gerçekleştirmeli.

� Yatırımdan kaçınmamız
gereken bir enstrüman var mı?

Çok riskli enstrümanlara
yatırım yapmamakta fayda var.
Örneğin bu FX piyasalarına dik-
kat etmek lazım. Kaldıraçlı ürün-
lerden uzak durmakta fayda var.

Eğer çok profesyonel değilse
yatırımcı, kesinlikle uzak durma-
lı. Tabii kaliteli bir profesyonel
hizmet ve düşük tutulan kaldıraç,
kazandırabilir ama amatör ola-
rak girilmemeli.

� Dolar ve altın beklentileriniz
ne yönde?

Dolar şu anda çok iyi. FED
son dönemde faiz arttırmaya
başladı. Gelişen ülkelerin para
birimlerine bu arttırım ters etki
yapacak. Dolar almak için bunlar
iyi dönemler. Yılın sonunda ben
3.20'leri göreceğimizi düşünüyo-
rım. Altın epey dönemdir tokat
yedi. 1700 dolar seviyesinden şu
anda 1200 seviyesine geldi.
FED'in faiz arttırması beklenti-

siyle birlikte altında da bir kıpır-
dama var.

� Petrolde bir artış olur mu?
Emtialar dibe vurmuş

durumda. Ben önümüzdeki
süreçte bir kıpırdanış bekliyo-
rum. Bir de örneğin petrolde
stoklar çok fazla. ABD ithal
ederken ihraç etmeye başladı.
Depolar dolu. 117 dolardan 27
dolara inen petrol, bugün 40
dolar seviyesinde olsa bile 30-35'i
görecektir. O seviyeyi gördüğün-
de de kesinlikle alınmalı. Çünkü
her ucuzlayan şey, muhakkak
yukarı çıkacaktır. 50 dolar bandı-
na çıkabilir ileride.

� İzmirli, bugün parasını
nereye yatırıyor?

İzmir'de bir para var ve
genellikle mevduatta duruyor.
Swap diye bir sistem var. Son
dönemde epey revaçta. Bu döviz
swap sistemi, normal mevduattan
biraz daha fazla getiriyor.
Bankacılar da bunu öneriyor.
Zaten iş dünyası çok büyük risk-
lere de girmemeli. Son dönemde
portföy yönetim şirketleri çok
gelişti. Yabancılar da bu konuda
Türkiye'de iş yapmaya başladı.
Getirisi iyi olan fonları tespit
edip yatırım yapmak için iyi port-
föy yönetim şirketleriyle çalış-
mak lazım. İzmir, hisse senedi
geçmişi uzun olan bir kent ama
rakamlar biraz düştü. Dönem,
para kazanma dönemi değil,
kazanılmış parayı
tutma dönemi.

� İzmir yeniliğe ne
kadar açık?

Bir şeyler üretip,

kazanılan parayı mevduata
atmak genel kanı olsa da,İzmir
yine de yatırımda yeni enstrü-
manlara oldukça açık. FX olsun
varant olsun insanlar ilgileniyor.
İzmirlilerde bir girişkenlik var.
Bankada tutulan mevduat açısın-
dan İzmir ilk sıralardadır.
Borsadaysa son dönemde halka
arz sayısı çok fazla yok.
Konjonktür düzeldikçe ilgi artı-
yor. İzmir'de halka açılmaya
hazırlanan firmalar var. Halka
arz bir finansman kaynağı ve
bunu değerlendirmek isteyenler
var. Burada
önemli olan
da doğru
zaman.

TÜRKİYE’NİN dört bir yanında görev
yapmaya hazırlanan Bucalı 60 öğretmen adayı
Belediye Meclis Salonu’nda Buca Belediye
Başkanı Levent Piriştina ile bir araya geldi.

Adaylara atandıkları bölgeler-
de başarılar dileyen

Başkan Piriştina, yerel
yönetim olarak ilçede
eğitim alanında
hayata geçirdikleri
projeleri anlattı.
Kamuda her mesle-
ğin çok önemli oldu-

ğunu, fakat öğretmen-
siz bir toplumun düşü-

nülemeyeceğini belirten
Piriştina, “Böylesi eğitim sevda-

lıları olduğu sürece bu ülkenin sırtı yere gel-
mez” diye konuştu. Yerel yönetim olarak eği-
tim alanındaki yatırımları bu ülkeyi bize
kazandıranlara borç bildiklerini söyleyen
Başkan Piriştina, görev sürecinde geride kalan
2 yılda en önemli yatırımları eğitim alanında
yaptıklarını belirtti.

''Bu ülkenin sırtı
yere gelmez''

NARLIDERE Belediyesi, Ilıca Mahalle
Muhtarlığı ile ortaklaşa düzenleyeceği 23
Nisan Şenliğinde Narlıdere’nin çocuklarına
unutulmaz bir 23 Nisan yaşatmayı amaçlıyor.

23 Nisan günü saat 14.00’da
Narkız parkı içinde

düzenlenecek olan
etkinlikte şişme oyun
parkları, palyaçolar,
yüz boyama, Atatürk
benzeri Necdet
Bardakçı tarafından
temsili meclis açılışı,

çocuklar tarafından
hazırlanan halk oyunları

gösterisi, ‘Adam Olacak
Çocuk’ etkinliği, 23 Nisan

temalı resim yarışması yer alacak. Ayrıca
Narlıdere Belediyesi 23 Nisan şenliğine katı-
lan öğrencilere çocuk kitapları hediye edecek.
23 Nisan şenliğine Narlıdere’nin tüm çocukla-
rını davet eden Başkan Batur, “23 Nisan coş-
kusunu gönlünce yaşamak isteyen çocukları-
mızı şenlik alanına bekliyoruz” dedi.

Batur’dan dev
23 Nisan Şenliği

KARABAĞLAR Belediyesi Spor
Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Haftası kap-
samında ilçedeki ilk, orta ve lise toplam 85
devlet okuluna malzeme dağıtımı Karabağlar

Belediye Başkanı Muhittin
Selvitopu, meclis üyeleri

ve muhtarların katılı-
mıyla başladı.
Selvitopu, malzeme
dağıtımı yapılan
Eşrefpaşa Anadolu
Lisesi, Katip Çelebi
Ortaokulu, Şehit

Üsteğmen Sadullah
Sever İlkokulu, Emir

Sultan Ortaokulu, Seniye-
Hasan Saray İlkokulu ve Tahir

Merzeci Ortaokulu’nu ziyaret etti. Selvitopu,
okul müdürleri ve öğretmenlere futbol, bas-
ketbol, voleybol, hentbol ve masa tenisinden
oluşan spor malzemelerini verdi. Çocukların
yakın ilgisiyle karşılanan Selvitopu, öğrenciler-
le fotoğraf çektirdi. Onların isteklerini kısa
sürede gerçekleştireceklerini söyledi.
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malzemesi dağıttı

DEVİR PARA KAZANMA DEĞİL
KAZANILANI KORUMA DEVRİ
Ekonomide yaşanan inişli çıkışlı grafiğin içinde herkesin arzusu güvenli bir liman
bulmak. Yatırımcıyı önümüzdeki süreçte güldürecek enstrümanlarsa dolar ve altın.

“Hayal kırıklıkları yüzde 99!”
��  Forex, İzmir'de ne derece ilgi görüyor ve ne kadarı hüsran?
İlgi çok büyük ama hayal kırıklıkları yüzde 95, belki de

yüzde 99 seviyesinde. SPK kazanma ve kaybetme oranları-
nı açıklıyor. Genelde oranlar yüzde 80'e 20 olarak gözükü-
yor. Yüzde 80'lik dilim kaybediyor. Amatör bir yatırımcı-
nın tek başına bu piyasada yer alabilmesi ihtimalii yalnız-
ca yüzde 1. Bu kadar dalgalı piyasada Foreks’ten para
kazanmak amatörler için çok zor. FX piyasası bir kova ama
kovanın altı delik. Yukarıdan gelen aşağıya iniyor.
Kaldıraçlı FX piyasasında işlem yapmaktansa, bilmediğiniz
bir fonda işlem yapmak bile daha iyi.

2014 yılında çıkarılan
Bütünşehir Yasası ile 30 ilçe-
nin tamamına hizmet götür-
meye başlayan İzmir
Büyükşehir Belediyesi, bugü-
ne kadar yatırım almakta zor-
lanan ilçe ve mahallelerdeki
sorunların çözümü için önem-
li adımlar atarken, İZSU da
küresel iklim değişikliğine
karşı kenti hazırlamak ve bu
ilçelerde yaşanabilecek muh-
temel su sıkıntısına karşı yeni
yol haritası oluşturmak ama-
cıyla “İçme Suyu Master
Planı” hazırlıyor.   

30 ilçede yürütülen saha
etütleri sonucu, İzmir’in içme

suyu yatırımları için yol hari-
tası oluşturuldu. 2050 yılı
nüfusuna göre 30 ilçede
mevcut yeraltı ve yüzeysel
su kaynakları tespit edilerek
potansiyelleri belirlendi.
Sonraki yıllarda oluşabilecek
su ihtiyacının tespiti yapıla-
rak kurulması gereken yeni
tesislerin ekonomik ve tek-
nik koşulları masaya yatırıl-
dı.  “İçme Suyu Master
Planı” çerçevesinde,  İzmir
merkezinden çevre yerleşim-
lere su aktarım olanakları
incelenirken, yeni baraj yatı-
rımı yapılabilecek yerler de
belirlendi. 

İZSU 2050’YE HAZIRLANIYOR

AK Parti İzmir
Milletvekili olan Binali
Yıldırım’ın Bakanlığını yaptı-
ğı Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı bu yıl
yüksek hızlı tren yatırımları
için en büyük bütçeyi İzmir-
Ankara hattına ayırdı.
Yüksek hızlı ve hızlı tren
projelerine 2016’da yaklaşık
2 milyar liralık yatırım yapı-
lacak. Söz konusu 2 milyar
liralık ödeneğin 633 milyon
lirası ise İzmir-Ankara
Yüksek Hızlı Treni’ne ayrıldı.
Bu rakam bütçedeki en yük-
sek payı oluşturdu.

Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı 2016
Yılı Yatırım Programı’nda
TCDD’ye 5.3 milyar lira,
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı tara-
fından gerçekleştirilecek
diğer demiryolu projelerine
4 milyar lira olmak üzere
demiryolu ulaştırmasına bu
yıl toplam 9.3 milyar liralık
yatırım yapmayı planlıyor.

Söz konusu projeler içinde
en fazla ödenek, Ankara-
İzmir Yüksek Hızlı Tren (YTH)
için ayrıldı. Ankara-İzmir
Yüksek Hızlı tren hattında
633 milyon lira yatırım yapıl-
ması öngörülüyor.
Türkiye’nin devam eden en
önemli hızlı tren projelerin-
den olan Ankara-Sivas ve
Kayseri-Yerköy YHT hatları
için de bu yıl 380 milyon
liralık yatırım planlıyor.

Ülkemizin üçüncü büyük
kenti olan İzmir’i ve güzer-
gâhındaki Manisa, Uşak ve
Afyonkarahisar’ı Ankara’ya
bağlayan proje ile batı doğu
aksında çok önemli demiryo-
lu koridoru oluşacak. İnşa
çalışmaları devam eden ve
2017’de hizmete girmesi
beklenen hattın açılmasıyla
Ankara-İzmir arasındaki 14
saatlik seyahat süresi 3 saat
30 dakikaya inecek. Projenin
toplam yatırım maliyetinin
ise 4 milyar lirayı geçmesi
bekleniyor. 
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Deniz teması
2016 yaz trendlerinden

biri deniz canlıları. Gerçek
deniz canlılarının ya da gra-
fik desenlerin süslediği kıya-
fetler çocukların vazgeçilmez
parçalarından olacak. Deniz
canlılarında gördüğünüz
bütün renkleri bu yaz çocuk-
ların da üzerinde görebilirsi-
niz.

Doğaya dönüş
Çocuk modası bu

sezon doğaya dönüş
yapıyor. Doğada bulu-
nan bütün canlılar
çocuk kıyafetlerinde en
çok göreceğimiz detaylar
olacak. Bunun dışın-
da rengarenk kele-
bek desenli elbise-
ler, tişörtler, panto-
lon ve etekler
çocukların dolap-
larında yerini ala-
cak.

Masal
dünyası

2016 yaz
sezonunda
trend olan

masal kahramanlarının
süslediği kıyafetler, kız
ve erkek çocuklarının
vazgeçilmezlerinden
olacak. Tasarımcılar,
kostüm ve gündelik
giyimi çocuklar için

birleştirmeye başla-
dılar ve yaz sezo-
nunda sıklıkla
rastlayacağız.

Hem sportmen hem de
şık küçük beyler

Çocuk modası deyince
sadece minik prensesler gel-
mesin aklımıza. Şıklıkta sınır
tanımayan küçük beylerimiz
de var. Spor görünümlerini
şıklıkla birleştiriyorlar.
Yakışıklı minikler, renkli
pantolonlar, baskılı tişörtler

ve ekose gömlek
tasarımlarından
oluşan kıyafetleri-
ni spor ayakkabıla-
rıyla tamamlıyor-
lar.

Saç
aksesuarları

Kız çocukları
için tasarlanan par-
çalarda saç aksesuar-
ları ön planda yer alı-
yor. Parlak taşlarla
kaplı saç bantları ve
tokaları yeni sezonda
sıkça kullanılacak akse-
suarlardan. Dantel ve
payetler de koleksi-
yonlarda gözümüze
çarpacak detaylar
arasında.

Etrafımıza bakınca,
dünyamızın delirmiş
olduğunu düşünüyo-

ruz. Sanki bir kabusun
içindeyiz. "Başımıza ne
gelecek? Bir sonraki pat-
lama nerede olacak?" gibi
deli sorularla birbirimize
güvenmeyen nefret ve

öfke yüklü bireyler hali-
ne geldik. İçimizdeki
çaresizlik, gelecek

kaygısı öfke duygu-
suyla dans etmeye
başladı.

Yaşanılanları
sanki bir cinayet
ya da terör saldırı-
sı sahnelerinin

olduğu aksi-
yon filmi gibi
izliyoruz.

Bunun gerçek
olduğuna, insan-

ların bu kadar
kötü olabileceğine
inanmıyoruz.

Toplumsal duygula-
rımız her geçen gün
hasar görüyor.
İnandığımız tüm değerle-
rin bir bir yok olduğunu
gördükçe, güven duygusu
sarsılıyor. Yapılan eylem
bütün bir topluluğa mal
edilirken, karşı tarafta
oluşan dışlanmışlık duy-
gusu aynı ülkede yaşayan
farklı etnik kökenleri teh-
dit unsuru olarak algıla-
malarını sağlıyor.
Yaşamını sürdürmeye
çalışan kitleler tüm enerji-
lerini korunmaya ayırır-
ken bir arada kardeşçe
yaşama şanslarını kaybe-
diyor. Son zamanlarda
sıklıkla karşılaştığımız
terör olayları karşısında
duygularımız şiddeti sıra-
danlaştırarak olağanlaştır-

maya, artık rahatsız
olmamasını sağlayacak
savunma mekanizmaları-
nı devreye sokuyor.

Adeta toplu travma
yaşanıyor. Travma;
insanların hayatını, ruhsal
ve fiziksel sağlığını derin-
den etkileyen, duygusal
anlamda üstesinden gel-
mesi zor acı dolu dene-
yimlerdir. Ruhsal travma-
lardan sonra en sık görü-
len iki hastalık şok, üzün-
tü, öfke, aşırı sinirlilik,
endişe, suçluluk, kaygı,
umutsuzluk, korku, çare-
sizlik ve karamsarlık gibi
duygusal tepkiler sonucu
oluşan: depresyon ve
travma sonrası stres
bozukluğudur.

Her şeyin iyiye gide-
ceği umudunu kaybetme-
yin. Umut, hem birey
hem de toplum olarak,
akıl sağlığımızı koruyabil-
mek adına en çok ihtiyaç
duyduğumuz duygulardan
biridir.

Atatürk Türkiye'sinde
ve dünyamızda barış kar-
deşlik demokrasi söylem-
lerinin üzerine yoğunlaş-
mak, birlikte güzel günle-
rin kritiğini yapmak,
savaşın kazananı olmadı-
ğını bilmek, ölümün ve
öldürmenin kimse için
geçerli sebebi olmadığı-
nın farkına varmak duy-
gularımıza iyi gelecektir.

Travmalardan uzak,
barış dolu bir geleceği
beraber inşa edebileceği-
mize tüm kalbimizle ina-
nıyoruz… Tüm insanlık
için, bireysel ve toplumsal
ruh sağlığının bozulmadı-
ğı bir yaşam, TÜRKİYE
ve DÜNYA diliyoruz.
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'Moda' kelimesi yetişkinlerle özdeşleşmiş gibi görünse de çocukların da
kendine ait tarzları belli bir yaştan sonra oturmaya başlıyor. Yazın kendi-
ni hissettirmeye başladığı şu günlerde biz de çocukların yaz modasına bir
göz atalım istedik. İşte bu yaz sokaklarda boy gösterecek çocuk modası...

KOÇ: Koç burcu aşırı vurgulanmış biri özellik-
le bencil, saldırgan birine dönüşebilir.

Koç burcu insanı anti sosyal kişilik
bozukluğuna yatkındır. Bu kişi-
ler kendinden başka kişilerin
haklarına saygı duymaz ve sal-
dırgandırlar. Düşüncesizce dav-

ranmaya çok yatkındırlar.

BOĞA: Boğa burcu aşırı vurgulanmış
olan bir kişinin yatkın olduğu
psikiyatrik hastalık Borderline-
sınırda kişilik bozukluğudur.
Bu kişiler bir şeyi aynı anda
yere göğe sığdıramayacak kadar
çok severken birden bire aynı şeyi
dünyanın en kötü şeyi halinde algılamaya
başlarlar. Öfke problemi ileri düzeyde ola-
bilir.

İKİZLER: İkizler burcu aşırı vur-
gulanmış olan bir kişinin yatkın
olduğu psikiyatrik hastalık;
öğrenme hastalıkları, özellikle de

disleksidir. Hiperaktivite ve dikkat
eksikliği hastalıkları da yine çok sık

bu burçta görülebilir. Çok konuşmak, her-
hangi bir şeye yeterince önem vermemek

davranışları fazlasıyla görülebilir.

YENGEÇ: Yengeç burcu
aşırı vurgulanmış olan bir
kişinin yatkın olduğu psi-
kiyatrik hastalık histerik
veya çekingen kişilik
bozukluklarıdır. O kadar
çok sevilmek isterler ki bunun
gerçekleşmesi için her türlü oyunu oynaya-
bilir. Bağımlı ilişkiler kurmak için çok
mücadele verebilirler. Olmayan şeyleri

olmuş gibi kendilerine inandırabi-
lirler.

ASLAN: Aslan burcu aşırı vur-
gulanmış olan bir kişinin yat-

kın olduğu psikiyatrik hastalık
narsistik kişilik bozukluğudur.

Kendini aşırı beğenen, empati yapamayan,
küstah biri karşımıza çıkabilir. Bu da onun

yaşamını olduğu gibi diğerleri-
nin de yaşamına büyük
olumsuzluklar getirir.

BAŞAK: Başak burcu aşırı
vurgulanmış olan bir
kişinin yatkın olduğu psi-
kiyatrik hastalık obsesif
kompülsif bozukluktur. Kişi aşırı detaycı,
kuralcı, sert, eleştirel, duygusal kontrolü
güçlü, insanları zorlayan bir yapıya sahip
olur.

TERAZİ: Terazi burcu aşırı vurgu-
lanmış olan bir kişinin yatkın

olduğu psikiyatrik hastalık
bağımlı kişilik bozukluğudur.
Kişi aşırı özverili, kendinden
fazlasıyla ödün veren, sürekli

başkalarından öğüt ve akıl iste-
yen, kendi başına bir iş yapama-

yan biri olarak karşımıza çıkar.

AKREP: Akrep burcu aşırı vurgulanmış olan
bir kişinin yatkın olduğu psikiyatrik hasta-

lık paranoid kişilik bozukluğudur.
Bu kişi yakınlarına güven duy-
maz, kincidir, aşırı kıskançtır,
yakınları dahil hiç kimseye
güven duymazlar. Bir sorun
olduğunda suçlu daima başkası-

dır.

YAY: Yay burcu aşırı vurgulanmış olan bir
kişinin yatkın olduğu psikiyatrik hastalık

manik ataktır. Kişi uykusuzluk, aşırı
ve yersiz özgüven artışı, yüksek
tonda, çok hızlı ve sürekli
konuşmak, gerçekleşmesi
imkansız planlar yapmak Yay
burcu insanının tipik psikolojik

hastalıklarıdır.

OĞLAK: Oğlak burcu aşırı vurgulanmış olan
bir kişinin yatkın olduğu psikiyatrik hasta-
lık depresyondur. Kişi aşırı
mutsuz, sürekli yorgun hisse-
den, motivasyonu düşük ve
kendini daima yetersiz his-
seden biridir. Yaşamdan
zevk almak konusunda zor-
lanır.

KOVA: Kova burcu aşırı vurgulanmış olan bir
kişinin yatkın olduğu psikiyatrik hasta-

lık şizoid kişilik bozukluğudur.
Kişinin tutarsız davranışları, övgü
ve sevgilere karşı ilgisizlik, sosyal
çevrede uyumsuzluk, duygusal
anlamda soğukluk bu hastalığın

belirtileridir.

BALIK: Balık burcu aşırı vurgulanmış
olan bir kişinin yatkın olduğu
psikiyatrik hastalık şizofreni-
dir. Halüsinasyonlar görmek
yani olmayan sesleri duymak,
olmayan görüntüleri görmek
söz konusudur. Gerçeklerden
çok uzaklaşırlar, gerçeklik algıla-
rı normal insanlar gibi değildir.

Not: Aile Danışmanı Sevgi Alis Yıldırım’a
0232 336 51 52’den ulaşabilirsiniz.

Bir toplumda şiddet, korku, öfke ve özellikle de baskı arttığı zaman insanlarda psikolojik hastalıklar
baş göstermeye başlar. Hangi burç hangi psikiyatrik hastalıklara yatkındır şöyle bir bakalım.

HANGİ BURÇ HANGİ PSİKOLOJİK
HASTALIKLARA YATKIN? SEVGİ ALİS YILDIRIM

aenbi@hotmail.com

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

Dünya delirmiş...

ÇİĞDEM ALPASLAN

cigdem.alpaslan@kanalben.com

ÇOCUKLARDA
2016 YAZ
MODASI
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Her alanda yaşayıp gördüğü-
müz kuşaklar arası fark
peki cinsellik olgusunda

ne durumda? Dünyanın global-
leştiği ve artık bilgiye eskisinden
daha kolay ulaşıldığı bir dönem-
de yaşıyoruz ama bu iyi mi kötü
mü? Taciz ve tecavüz haberleri-
nin maalesef bir türlü bitmediği
şu dönemde konuyu uzmanından
dinlemekte fayda var dedik ve
Psikolog Burcu Atatür'den bilgi
aldık. Atatür ile “Seks hala tabu
olarak mı görülüyor yoksa çağ-
daş eğitimde normalleştirilerek
sağlıklı bilgilendirilmeyle daha
bilinçli bireyler mi yetiştiriliyor?”
sorusuna cevap aradık.

� Size göre seks ülkemizde
hala tabu olarak görülüyor mu?

Toplumumuzdaki cinsellik
algısı maalesef gün geçtikçe daha
kötü bir yöne evriliyor. Biz cinsel
terapistler olarak on sene önce-
sinde, cinsel eğitimin çok yetersiz
olduğunu ve dolayısıyla bunun
çeşitli sapkınlıklara yol açacağını
anlatmaya çalışırken bugün gel-
diğimiz noktada benim bakış
açıma göre cinsel eğitimde çok
daha geriye gittik.

� Taciz, tecavüz haberleri bit-
mek bilmiyor. Bunun temel sebebi
nedir ve nasıl tedavi edilecek?

Taciz ve tecavüz haberlerinin
sona erebilmesi için köklü bir
yeniden yapılanma sürecine giril-
mesi gerekir. Aile yapılanması-
nın ele alınması, kadın-erkek rol-
lerinin daha eşitlikçi ve sağlıklı
oluşturulması adına sosyal çalış-
maların yapılması, başta eğitim
ve ekonominin işler hale getiril-
mesi, kişinin kendini ve duygula-
rını tanıyıp yüzleşebilmesi için

de, kendini ifade,
öfke kontrolü ve
iletişim beceri-
si öğretilme-
si, okullara
sadece
çocuklara
değil, aile-
lere de
yönelik
mecburi
kurslar
koyulması,
toplum dört bir
yandan bilinçlendi-
rilirken, ekonomik
koşullarında da bir ferahlamaya
yol açacak reformların uygulan-
ması gerekir.

� İnsanlar gündemi takip
ederken mutlaka seks içerikli
haberlere bakmadan da yapamı-
yorlar. Bu bir merak mı yoksa psi-
kolojide bir tanımı var mı?

Hayatta neye aç veya hasret-
seniz onun tarafından cezbedilir-
siniz. Seksin dünya çapında bir
ticari gücü var. İçinde cinsel vaat
bulunduran her ürün talep edil-
me oranını artırır. Çünkü cinsel-
lik insanın temel konusudur.
Varoluşu buna bağlıdır. Bugün
henüz bilindiği kadarıyla hiçbir
insan yoktur ki dünyaya bir
kadın bedeninden gelmesin.
Yakın gelecekte insan klonları-
nın ortalarda dolaştığına şahitlik
edebilirsek cinsellik algısının da
deri değiştireceğini görürüz.
Ancak bugün toplumun çoğunlu-
ğunun bilinçaltını cinsellikle ilgili
uygunsuz öğretiler oluşturmakta-
dır. Cinselliği yasaklamak veya
engellemek pratikte mümkün
olmamasına rağmen sürekli ola-

rak bu yönde yaptı-
rımlar uygulan-

maya çalışıla-
rak zaten
doğaya aykırı
bir çaba içe-
risine giril-
miştir.
Sorun cin-
selliğin fizik-

sel bir olgu
olarak algılan-

masındadır.
Üreme, soyun

devamı için gerekli
ve fiziksel bir olgudur

ancak cinsellik tam anlamıyla
zihinsel bir yaşantıdır. En önemli
cinsel organ beyindir.

� Kuşaklar arasındaki farklar
her alanda var. Cinsellik konusun-
da da yeni kuşak daha rahat diye-
biliriz. Daha bilinçli hareket edebi-
liyorlar. Ama bu özgürlük sizce iyi
mi kötü mü?

Ben yeni kuşağın ciddi kırıl-
malar yaşayacağını düşünüyo-
rum. Bana göre kaygan bir
zeminde hareket edip yönlerini
bulmaya çalışıyorlar çünkü anne-
babaları da onlar kadar kaybol-
muş durumdalar. Yeni neslin
zeka, algı ve yaratıcılık seviyesi
bence üst düzeyde. Vicdani yön-
leri, doğaya ve yaşama olan say-
gıları da çok yüksek. Belki bugün
yetişkinlerin içine boğulduğu kin
ve öfke çamurunun doğal tepki-
sidir, bunu zaman gösterecek.
Ama gençler, bilgiye her zaman-
kinden daha çok saygı duyuyor-
lar. Hal böyle iken bir takım
dogmalar ve köhnemiş yasaklarla
pırıl pırıl zihinlerini köreltmek
yerine, onları elimizden gelen en

etkin şekilde ihtiyaç duydukları
sağlıklı bilgilere, biz yetişkinler
olarak ulaştırmak zorundayız.

� Cinsel yaşamı sadece 'seks'
olarak bakıp basite indirgememek
gerekiyor. Toplum bilincimiz neden
böyle? Bunun doğal bir süreç oldu-
ğu neden algılanamıyor.

Elbette cinsel yaşam kişinin
maddi ve manevi varlığının bütü-
nünü kapsar. Cinselliği ‘seks’
olgusuna indirgemek kapitalist
sistemin bir oyunudur. Eğer
'seks'e açılan kapının mutlaka
sahip olmamız gereken nesneler
olduğunu söylemezse malını
nasıl satacak? Reklamlarda
çocuk ve cinsellik ürün satışı için
en çok kullanılan sembollerdir ve
her ikisi de insanlığın zayıf
karnıdır. Kimlere, neden
aşık olduğuna bir göz
gezdiren herkes, siste-
min ona dayattığı kri-
terlerin dışına çıka-
madığını görebilir.

� Son olarak söy-
lemek istediğimiz bir
şey var mı?

Cinselliği ele
almak, yakar top
oynarken topun
elinizde kalması
gibidir. Ondan
kurtulup, eliniz-
deki yükten,
sorumluluktan
kaçmaya çalışırsınız.
Kime atacağınızı
durup düşünerek seçmez, sade-
ce ortada gözünüze ilk kim
çarparsa ona fırlatırsınız.
Cinsel şiddeti önlemek için o
topu elimizde uzun uzun tut-
mak zorundayız. Kimseyi

suçlamanın ve sorumluluklarımı-
zı yok saymanın faydası olmaya-
caktır. Her ebeveyn, her öğret-
men, devletin her memuru ve
her birey, konunun ciddiyetini ve
aciliyetini kabul ettiğinde, kitle-
lere ulaşıp toplumsal yeniden

yapılanma için fırsat
sağlanacaktır.

Atatür, “En önemli cinsel organ beyindir” diyor ve ekliyor: “Üreme, soyun devamı
için gerekli ve fiziksel bir olgudur ancak cinsellik tam anlamıyla zihinsel bir yaşantıdır.” ÇİĞDEM ALPASLAN

cigdem.alpaslan@kanalben.com

“EN ÖNEMLİ CİNSEL
ORGAN BEYİNDİR”

ÇALIŞANI MOTİVE
ET, MUTLU OL!

Motivasyon öyle sihirli bir şeydir ki kişi-
ye güç verir. İş hayatında bu çok önemlidir.
Rekabetin yoğun olduğu iş yaşamında çalı-
şanın işi başarıyla yapmasını sağlar.

Her işveren ya da yönetici, motivasyonu
yüksek çalışanlar ister. Çalışanın motivas-
yonu yerinde değilse, sağladığı iş gücü de

yeterli olmaz. Bu yüzden iş yerlerinde
çalışanların moral ve motivasyonlarının
üst düzeyde tutulması büyük önem

taşır. Her bireyin değişik kişilik yapısı
olduğu için, motive edici faktörler
de farklılık göstermektedir. Bu
nedenle birçok değişik motivasyon
etmeni vardır. "Para" çalışan moti-

vasyonunda en etkili faktör olarak
görülse de; emniyet, kendisine önem

verilmesini isteme, sorumluluk sevme,
prestij ve çevresi tarafından kabul görme

isteği de motivasyon etmenleri ola-
rak görülebilir.

İşveren ya da yöneticilerin
uygulayabileceği maliyeti yük-
sek olmayan motivasyon etkin-
likleri vardır. Örneğin; piknik,
gezi, spor karşılaşmaları yoluyla
çalışanların bir araya getirilme-
si, çalışanların kaynaşması ve iş
yaşamından biraz da olsa uzak-
laşması motive olmasını sağlar.

Örneğin Bill Gates, çalışanla-
rını motive etmek için onlara
astronomik ücretler vermiyor.
Onları şirkete ortak yapıp hisse
veriyor. Bununla da yetinmiyor,
en aşağıdan en yukarıya kadar
tüm çalışanlarına şirketin en
değerli varlıkları olduklarını hisset-
tirme stratejisi izliyor. Üstelik,
Microsoft’tan ayrılan her çalışanın
arkasından “Niçin ayrıldı, niçin
onu tatmin edemedik” sorularına
yanıt arıyor.

Burcu
Atatür
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