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SONAR’ın patronu Hakan Bayrakçı, yapılan son anketi ilk kez Ben HABER’e açıkladı

Erken seçimin kaderi
AKSENER’IN ELINDE

BAHÇELİ İLE BARAJ ALTI
HAKAN Bayrakçı'ya göre MHP, Bahçeli ile

devam etmesi halinde, yüzde 9,8 ile baraj
altında kalıyor. Bu da AK Parti'yi yüzde
48'lere taşıyor ve iktidar partisine yeni
Anayasa yapacak çoğunluğu veriyor.

AKŞENER İLE YÜZDE 23,5
SONAR'A göre Akşener, MHP'nin

oyunu, partiye kazandıracağı yeni bir
vizyonla yüzde 20'lerin üzerine taşıyor.

Hatta bu oranın yüzde 23,5'leri bularak,
CHP'yi kıl payı geçmesi de mümkün görünü-

yor. GAMZE KURT’UN HABERİ 5’TE

Ben HABER sordu, Yaraş cevapladı

MEZUNİYET balola-
rı geldi, çattı! Siz de

halen o önemli
gecede ne giyece-

ğinize karar ver-
mediyseniz,

modacı Dilek
Süslüer’in birbi-

rinde değerli
önerilerini

kaçırmayın.
Balonun
yıldızı siz

olun. 2’DE

Rüyamda görsem
kabus der uyanırım

BU durum Türkiye için
Suriye, Irak, Somali gibi

bir imaj yaratır. Ve bu
durum Türk ekonomisi-

ni inanılmaz derecede
vurur. Bir de kendinizi

yabancı yatırımcının
yerine koyun. Evinizde
televizyon izliyorsunuz,

ekranda parçalanmış
cesetler, bombalar...

EROL YARAŞ 3’TE

Muhalefet
sallanıyor...

YÖNETİ-
CİLİK ayrı
liderlik
farklıdır.
Yöneti-
ciler günü
kurtarır,
liderler...
ERDAL İZGİ 4’TE

Anlam
arayışı...

YAZIYA
başlarken
aklımda
yoktu. An-
lam sözcü-
ğü bana
Frankl’ı
hatırlattı.
ÜNAL ERSÖZLÜ 5’TE

SONAR'ın son araştırmasına göre
Akşener'li MHP, yapılacak ilk seçimde
yüzde 20 çıtasını aşıyor. Bu da koalisyo-
nun habercisi olarak yorumlanıyor.

Bahçeli devrilirse
seçim 2019’a kalacak
KURULTAY KARARI ÇOK ÖNEMLİ
MHP’DE kurultay kararı çıkmazsa, ikti-
dar partisi yenilenen genel başkanı ve
yeni Başbakan ile erken seçim kararı
alacak. Akşener MHP'nin başına
geçerse, iktidar seçimleri 2019'a kadar
gündeminden çıkartacak. Yani seçimin
kaderi Akşener'e kilitlenmiş durumda.

Meral
Akşener

MİLLİ MÜCADELENİN BİLİNMEYENLERİ
TÜRKİYE, Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk'ün, Samsun'a çıkışının 97.
yıl dönümünü kutluyor. 19 Mayıs
Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve
Spor Bayramı'nı kutlarken, o yıl-
lara dönmeye hazır mısınız?
Milli mücadelenin bilinmeyen-
lerini Yrd. Doç. Dr. Emin Elmacı,
Burak Cilasun'a anlattı. 7’DE

19 MAYIS’IN
kıymetini bilelim
19 MAYIS’IN
kıymetini bilelim
19 MAYIS’IN
kıymetini bilelim
19 MAYIS’IN
kıymetini bilelim
19 MAYIS’IN
kıymetini bilelim

MEZUNİYET BALOSUNUN
PARLAYAN YILDIZI

SİZ OLUN

MEZUNİYET BALOSUNUN
PARLAYAN YILDIZI

SİZ OLUN

MEZUNİYET BALOSUNUN
PARLAYAN YILDIZI

SİZ OLUN

MEZUNİYET BALOSUNUN
PARLAYAN YILDIZI

SİZ OLUN

MEZUNİYET BALOSUNUN
PARLAYAN YILDIZI

SİZ OLUN

ZARAFET VE
ASALETİN

TEMSİLCİSİ
ATLAR

ZARAFET VE
ASALETİN

TEMSİLCİSİ
ATLAR

ZARAFET VE
ASALETİN

TEMSİLCİSİ
ATLAR

ZARAFET VE
ASALETİN

TEMSİLCİSİ
ATLAR

ZARAFET VE
ASALETİN

TEMSİLCİSİ
ATLAR

Kalite ve ucuzluk
Karşıyaka’da birleşti
KARŞIYAKA Belediyesi tarafından
vatandaşlarla buluşturulan Kent&Koop
Gıda Market, büyük ilgiyle karşılaştı.
Vatandaşlar kaliteli ürünleri piyasa fiya-
tının altında bulmaktan memnun kalır-

ken, süpermarketlerse fiyat-
larını artık Karşıyaka'ya
göre belirliyor. 9’DA

Ölüm oyuncağı 300 TL
Merdiven altı üretilen silahlar büyük tehlike saçıyor.

İnternetten çok ucuza satılan bu ölüm makinelerine karşı
caydırıcı yasaların çıkmasıysa hayati önem taşıyor.

Giriş ücreti
sadece kitap

İZMİR’DE eğlence-
nin bedeli paradan
kitaba dönüştü.
Gençler artık
hem eğleniyor
hem de bir
sosyal
sorumluluk
projesine
ortak olu-
yor. 11’DE

7. Armakatre Bedia Muvahhit
Ödülleri, muhteşem bir atmosferi
beraberinde getirdi. Duayen isimleri
İzmir'de buluşturan gece, Ben TV
aracılığıyla tüm dünyaya ulaştı. 2’DE

Meral
Akşener’li

tablo; HDP baraj
altında
kalıyor

Devlet
Bahçeli’li tablo;

HDP ve MHP baraj
altında
kalıyor

GÖZ alıcı duruşları ve hisleriyle, insanlarla
duygusal bağ kurabilen atları yakından
tanıyın. Türk biniciliğindeki gözle görülür
gelişmeyi ve dört nala sürüp giden aşkı,
Rana Sinem Aytaş sordu, at antrenörü
Derya Erbudak yanıtladı. 12’DE

TÜRKİYE son yıllarda
sosyal medya üzerinden
pazarlanan ucuz silah-
larla yaşanan acılara
şahit oluyor. Güç göste-
risi uğruna alınan silah-
lar, büyük facialara da-
vetiye çıkarıyor. İzmir'in
ateşli silahlara yurt orta-
lamasının altında rağbet
göstermesiyse yüreklere
su serpiyor. 7’DE

Tiyatronun duayenleri
Ben TV’den geçti

19 MAYIS’IN
kıymetini bilelim

MEZUNİYET BALOSUNUN
PARLAYAN YILDIZI
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6’DA 9’DA

Abdül Batur
yeniden birlik
başkanı oldu

DDeerryyaa
EErrbbuuddaakk

RRaannaa
SSiinneemm
AAyyttaaşş

DDiilleekk
SSüüssllüüeerr

HHüüsseeyyiinn
MMuuttlluu
AAkkppıınnaarr

EEzzggii
PPeehhlliivvaann

“Bahçeli’nin siyasi
ömrü kalmadı” 4’TE

Hem eğlenin
hem de para
kazanın

HHaalliitt  KKaakkıınnçç
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Mezuniyet baloları dönemi geldi,
çattı! Siz de bu sıralar 'Bana ne
renk gider?', 'Bu, tam senin

rengin', 'O renk seni boğar', 'Bu rengin
modası geçti' gibi cümleleri sıkça kul-
lanıyor ve de çevrenizdekilerden
duyuyorsanız, mezuniyette kıyafetini-
zin modeli kadar, renginin de büyük
önem taşıdığını fark etmişsiniz
demektir. O halde biz de renkle-
rin içine dalıyor, o özel gece için
en uygun renkleri sıralıyoruz.

Asil bir duruş, ince bir görü-
nüm, fotoğraf albümlerinde yıl-
lara meydan okuyan bir renkle,
eskimeyen bir siz... Kulağa hoş
geliyor, değil mi? Tüm zaman-

ların rengi siyahı tercih ede-
cekseniz, önerim; modeli

hareketlendirmeniz... Siyah
iyi bir seçim ancak bazı

durumlarda sizi sıkıcı
gösterebilir. Örneğin

balık kesimli bir elbi-
se yerine, aynı
kesimde bir etek
ve üzerine giye-
ceğiniz trendy

bir büstiyerle stilinizi konuşturabilirsiniz.
Sezonun patlayan renklerinden biri de sarı.

Sarı denemenizi şiddetle öneririm. İster
esmer, ister sarışın, ister kızıl olun; limon
sarısı bir elbiseyle trendi yakalayabilirsi-
niz. Mezuniyet gecenizde ışıltılı bir
mücevherle tamamlayacağınız sarı elbi-
senizle, partinin en dikkat çekici kızı

olabilirsiniz.
Beyaz, hiçbir sezon bu kadar

moda olmamıştı. Beyaz elbiselerde
kumaşın kalitesine ve dokusuna
dikkat etmeniz gerekiyor. Elbisenin

yüzünüze yakın bölümünde küçük
oyunlarla tasarıma hareket katabilir,
biraz ışıltı ya da tül ve dantel kulla-
nabilirsiniz.

Mezuniyet günü en yakın arka-
daşlarınızla pişti olmamak için
mezuniyet elbisenizi seçerken dik-
katli olmanız gerekecek. Bir de
elbisenin güzelliğine aldanmak
yerine, vücut ölçülerine göre hare-
ket ederseniz gecenin en şık kızı
olma yolunda emin adımlarla iler-
lemiş olacaksınız. Çünkü bir elbi-
senin güzelliğinden çok, sizin onu
nasıl taşıdığınız daha önemlidir.

Sahne Tozu Tiyatrosu'nun kurucusu
Muzaffer Çağlar İşgören tarafın-
dan, Türk tiyatrosunun en önemli

isimlerinden Haldun Dormen'in öneri-
siyle hayata geçirilen Bedia Muvahhit
Ödülleri, bir kez daha yılın en iyileriyle
buluştu. Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun
Dormen Sahnesi'nde gerçekleştirilen
geceye Haldun Dormen, Göksel
Kortay, Selçuk Yöntem, Merih Tangün,
Defne Yalnız, Zeynep Tedü, Kerem
Atabeyoğlu, Almıla Uluer Atabeyoğlu,
Oya Başak gibi sanatımızın önemli isim-
leriyle birlikte İzmir tiyatro-
larının başarılı oyuncu-
ları katıldı.

Gecede,
Sanata Destek
Veren Yerel
Yönetici
Ödülü’nü
Selçuk
Belediye
Başkanı
Zeynel Bakıcı
alırken, törende
gerçekleşen bir
sürpriz ise duayen
isimlerden Göksel
Kortay'ı duygulandırdı.
Yılın En Başarılı Anadolu
Tiyatrosu Ödülü’nün adı,
Göksel Kortay Özel Ödülü
olarak değiştirilirken, Kortay
ise "Yaşarken böyle bir şeye
sahip olmak çok büyük bir

onur." dedi. Ödülün sahibi ise Tatbikat
Sahnesi oldu.

Muhteşem etkinlikte ayrıca Yılın En
Başarılı Yönetmeni Ödülü’nü Bozkurt
Kuruç, Yılın En Başarılı Kadın
Oyuncusu Ödülü’nü Hülya Savaş, Yılın
En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü’nü
Hakan Taner Yıldırım, Yılın En
Başarılı Oyun Yazarı Ödülü’nü Bihter
Özdemir Dinçel aldı.

“Kırmızı Halı”
ilgi odağı oldu

7. Bedia Muvahhit
Ödülleri bir de

renkli bir etkin-
liğe sahne

oldu.

Atılgan Gümüş ve Cenk Bıyık Two
Tenors adlı müzikal gösterilerinden bir
bölümü gerçekleştirirken seyirciler
keyifli anlar yaşadı. Sahne şovu ayakta
alkışlandı. Öte yandan Haldun Dormen
Sahnesi'ndeki etkinliğin ardından geç-
miş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ben
TV özel bir yayın gerçekleştirdi. Burak
Cilasun ve Rana Sinem Aytaş'ın sunu-
culuğunu üstlendikleri “Kırmızı Halı”

özel yayını adeta ünlüler geçi-
dine dönüştü. Gecede

bulunan özel isimle-
rin neredeyse

tamamının katıl-
dığı yayında,
birçok ünlü
tiyatrocu ödül
törenine ve
Sahne Tozu
Tiyatrosu'na
övgüler yağ-

dırdı.

Göğüs kısmınız çok genişse ve kolla-
rınızda fazlalıklarınız varsa, straplez bir
model seçememeniz gerekecektir. Aynı
şekilde göğüsleriniz çok küçükse de straplez
bir modeli taşıyamayabilirsiniz. Bunun için
farklı tasarımlarda üretilmiş askılı elbise
modellerini tercih edebilirsiniz.

Dik bir duruşa ve geniş omuzlara sahip olan-
lar, göğüsleri yeterli büyüklükte ve ölçülü şekilde
olanlar straplez elbise giyerlerse son derece yakışa-
caktır. Mezuniyetiniz balo havasında değil de kok-
teyl havasında olacaksa balo elbisesi yerine kokteyl
elbisesi tercih etmelisiniz.

Kısa boyluysanız, uzun bir mezuniyet elbisesi seçerek
hem boyunuzu daha uzun gösterebilir hem de yüksek
platformlu ayakkabılarınızı gizleyebilirsiniz. Uzun boylular
ise istediği boyda elbiseyi giyme imkanına sahip. 2016 yaz
sezonu renklerinden olan lila, sarı, turuncu, mor ve pasteller
mezuniyet elbiselerinde de ön planda olacak. Bu yılın trendle-
rinden çiçek desenli (floral), düşük omuzlu, pastel renkli, payet
işlemeli veya narin dantel detaylı bir elbise ile oldukça şık görüne-
bilirsiniz. Henüz mezuniyetinde ne giyeceğine karar veremeyenler
için ufak tüyolar verebilirim… Göz alıcı bir elbise tercih etmek isti-
yorsanız, tasarımı payetli ve ışıltılı modelleri tercih edebilirsiniz.

ÇİÇEK DESENLER (FLORAL)
Mezuniyet gecesinde siz de çiçek gibi açabilirsiniz! Birkaç

sezondur trendler arasında olan floral desenler, mezuniyet
gecesi için de biçilmiş kaftan. Tazelik hissi veren çiçek
desenler, tam da yaşınıza göre, renkli ve iddialı olmak
isteyen genç kızların bu seneki tercihi çiçek desenli
elbiseler…

ROMANTİK BİR GÖRÜNÜM KAZANMAK
İÇİN SOFT RENKLERDE ÇİÇEK DESENLİ
ELBİSELERİ TERCİH EDEBİLİRSİNİZ.

TÜTÜLER
Kızlarımızın en çok tercih ettiği modeldir tütü etek-

ler... Üst bölümünü düz ya da ışıltılı kumaşlarla bütünleyin-
ce ortaya çok şık ve hareketli modeller çıkabiliyor…

DİLEK SÜSLÜER

info@dileksusluer.com SEÇİMİNİZİ
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Her genç kız hayatının dönüm
noktası günlerden biri olan mezu-
niyet gecesinin yıldızı olmayı düş-

ler. Ben de cici kızlarımıza fikir
vermesi açısından, bu ayki yazım-
da mezuniyet geceleri için kıyafet

önerileri ile buradayım.

İzmir'in kurumsallaşan tiyatro ödülü olan Bedia Muvahhit Ödülleri, bu yıl 7. kez sahiplerini
buldu. Tiyatronun duayenlerini ağırlayan gece, Ben TV ekranlarından canlı yayınlandı.

KÜÇÜK TÜYOLAR

'DE ÜNLÜLER GEÇİDİ

SEÇİMİNİZİ
İYİ YAPIN
PUANLARI
TOPLAYIN
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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.

��  Kılıçdaroğlu “Başkanlık Sistemi’ni kan dökmeden gerçekleştiremezsiniz”
dedi, ortalık bir anda ayaklandı. AK Parti’den bu açıklamaya çok sert yanıtlar
geldi. Öncelikle bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de bu “kan” tartışmaları ilk kez yaşanmıyor. Geçmişte rahmetli
Erbakan da böyle cümleler kullandı. Aslında söylenmemesi gereken bir cümle.
Başta TÜSİAD olmak üzere ekonomiyle ilgili çok ciddi sinyaller verilmeye baş-
landı. Özellikle Türkiye’nin yurt dışı algısı gittikçe kötü olmaya başladı.
Özellikle yabancı yatırımcı huzur ister, siyasi istikrar ister ve özellikle sorun-
suz bir ülke ister. Türkiye’de bu üçü de hemen hemen yok. Görünen o ki AK
Parti Başkanlık Sistemi’nde ısrarcı olacak, Kemal Kılıçdaroğlu da insanları
sokağa dökecek ve ülkede bir kaos ortamı olacak. “Kan akacak” ne demek?
“Birtakım olaylar gerçekleşecek, bu olaylarda da kan akacak” demek bu.
Böyle bir Türkiye’yi ben hayal bile edemiyorum. Rüyamda görsem kabus
diye uyanırım. Bu durum Türkiye için Suriye, Irak, Somali gibi bir imaj yara-
tır. Ve bu Türk ekonomisini inanılmaz derecede vurur. Bu karşılıklı verilen
cevaplar bile bütün iş adamlarını tedirgin ediyor. Bir de siz kendinizi
yabancı yatırımcının yerine koyun. Veya Türkiye’ye turist olarak gelmeyi
düşünen insanların yerine koyun. Evinizde televizyon seyrediyorsunuz,
ekranda parçalanmış cesetler, patlamış bombalar, altında da Türkiye yazıyor. 
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� Peki%siz%bir%gazeteci%olarak%Başkanlık
Sistemi’ne%nasıl%bakıyorsunuz?

Bana göre bu aşamada Türkiye
Başkanlık Sistemi’ni kaldırmaz. Toplum
henüz buna hazır değil. Yüzde 51-52’nin
Başkanlık Sistemi’ni istemesi her şeyin
çözüldüğü anlamına gelmiyor. Bunun kar-
şısında yüzde 48-49 var demektir. O
zaman o 48-49’u da ikna etmek zorundası-
nız. Bu süreçte muhalefetin bir şekilde
kendini toparlayıp toplumla daha farklı
bir şekilde diyaloga geçmesi lazım. Şu
anda iki parti de kendi iç işlerine kapanı-
yor gibi göründüğü için toplumun genel
ihtiyacı olan bilgilendirmeyi yapamıyorlar.

� Davutoğlu’nun%gidişini%nasıl%yorum-
luyorsunuz?%Bundan%sonraki%süreçte%ne
olur?%Partinin%oyları%bu%durumdan%etkilenir
mi?

Eğer parlamenter sistem varsa bunlar
yanlış işler. Milli irade

deniyorsa, milli ira-
denin seçtiği bir

başbakan vardı.
Ortada hiçbir
hata, hiçbir
gerekçe yoksa…
Sonuçta bir

gerekçe yok. 

BAŞKANLIĞI
ÇOĞUNLUK

İSTEMELİ
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YENİ PARTİ KURULURSA

MHP TABELA PARTİSİ OLUR

� MHP’de%de%muhalifler%kazan
kaldırdı.%Başlangıçta%bu%kongreyi
yapacağız%dediler.%Sonrasında%da
Yargıtay’ın%kararını%bekleyecekleri-
ni%söylediler.%Sizce%MHP’de%kongre
yapılmazsa%partiyi%ileride%nasıl
günler%bekliyor?

MHP’yi gelecekte hiç de iyi
günler beklemiyor. MHP artık
kesinlikle bir değişim istiyor. Ya
bu değişimi yapacak ya da baraj
altı kalacak. Zaten bunu 7
Haziran ile 1 Kasım seçimleri
arasında gösterdi. 80 milletveki-
linden 40 milletvekiline düştü.
Sayın Bahçeli 15 Mayıs için; “Bu
yaşananlar şerefli mazimizin hiç-
bir döneminde görülmeyen çir-
kinlik, rezilliktir.” diyor. Bu çir-
kinlik ve rezilliğe kimin sebep
olduğu sorusunun cevabını da
Bahçeli vermeli? Bahçeli halen
bir şeyin mesajını almamış!
“Genel Merkez’e size destek
olmak için 150 kişilik bir topluluk
zor gelirken, Anadolu Oteli’nin

orada 20 binden fazla MHP’li bu
4 adayı destekliyor. Siz daha
neyin direncindesiniz Sayın
Bahçeli? Acaba bu rezillik ve çir-
kinliğin ana sebebi sizin bu kon-
greyi yaptırmamak için olmadık
oyunlara başvurmanız olabilir
mi? Bugüne kadar iktidarın
hukukla ilgili yaptıklarını eleşti-
rirken bugün aynı hukuktan siz
de faydalanmaya çalışmadınız
mı? 

Eğer Bahçeli partisini ve
tabanını iyi algılayabilseydi
“benim devrim tamamlanmış,
benim artık evimde oturmam
lazım” derdi. Ama ne yazık ki
Sayın Bahçeli, devrinin tamam-
landığını anlamamakta ısrarcı. Şu
anda toplumun gözünde biraz
kalmış prestijinin son demlerini
de kaybetti. Eğer kongreyi yap-
mazsa, muhalifler başka bir çatı
altında toplanacaklar ve ilk yapı-
lan seçimlerde de MHP baraj altı
kalacak, tabela partisi olacak... 

FATURAYI EYLÜL’DE GÖRECEĞİZ
��  Yaşanan terör saldırıları, ülke içindeki güvensizlik orta-

mı turizme ciddi oranda darbe vurdu. Antalya’da çok sayıda
otel kapandı, kapanmaya da devam ediyor. Sezon başladı
sayılır. Siz bu sezonu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bugüne kadar gelen bilgilerde
başta Antalya, Kapadokya ve
İstanbul olmak üzere
Türkiye’nin turist çeken bölge-
lerinde yüzde 30’dan fazla bir
düşüş var. Bu daha da tırma-
nacak gibi görünüyor. Bunun
neticelerini de biz işsizlik anla-
mında göreceğiz. Çünkü o böl-
gelerde mevsimlik işçiler vardı.
Eylül Ekim ayların-
da da yaşanan
bu sıkıntının
faturaları-
nı göre-
ceğiz. 

2 TANE FES, 3 TANE EŞARPLA
EKONOMİ Mİ DÜZELİR?

� Çeşme’yi%sezonda%nasıl%görüyorsunuz?
Çeşme tabii yerli turizme açık bir bölge. Orada da sezonun pek

iyi geçmeyeceğini görüyorum. Çünkü Çeşme’ye farklı bir kesim
geliyor. Eğer Bodrum, Antalya iç turizme yönelirse bu durumdan
en çok Çeşme etkilenecek. Çeşme’nin tanıtım atağına kalkması
gerekiyor. Ben Çeşme ile ilgili bir tanıtım yapıldığını görmüyorum
şu an. Çeşme Belediye Başkanı “sezon çok iyi geçecek, 85 gemi
gelecek” diyor ama. Gemiler gelince ne olacak? Ellerinde bir şişe
su ile dolaşıp gidiyorlar. Gelenler oradan 2 tane fes, 3 tane eşarp
alınca ekonomi mi düzeliyor orada?
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Türkiye, içinde bulunduğumuz
siyasi atmosferde yine tarihinde
birçok ilki aynı dönem içerisin-

de yaşıyor. MHP’de, muhalefetin
güç gösterisi karşında direnç göste-
ren Devlet Bahçeli’nin yarattığı
kurultay bilmecesi sürüyor; AK
Parti’de son seçimlerde büyük bir
başarı kazanarak iktidar olan Ahmet
Davutoğlu’nun tüm yetkilerinden
vazgeçmesiyle birlikte farklı bir deği-
şim yaşanıyor; CHP’de ise alışkın
olunmayan bir biçimde verilen sert
demeçler ortalığı kasıp kavuruyor.
Siyasi partilerin böylesine hareketli
günler geçirdiği bir atmosferde bir
yandan da Başkanlık Sistemi tartış-
maları tüm hızıyla devam ediyor. Biz
de ülkenin içinde bulunduğu bu sert
siyasi ortama ilişkin sorularımızı
Uluslararası İlişkiler Uzmanı,

Gazeteci-Yazar Halit
Kakınç’a sorduk ve

ilginç yanıtlar
aldık…

� Öncelikle
AK Parti’deki
değişim süre-
cinden başla-
yalım. Yüzde
49.5 ile baş-
bakan
seçilmiş bir
ismin
tüm yet-
kilerin-
den
vaz-
geç-
miş

olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türk usulü Başkanlık Sistemi’ne

– ne demekse – geçişe doğru bir
adım daha… Sayın Cumhurbaşkanı,
sağlam adımlarla diktatöryel bir reji-
me doğru ilerliyor. Davutoğlu, kötü
bir akademisyen değildi. Zayıf ve
kişiliksiz bir başbakan oldu. Finali de
trajik…

� Davutoğlu’nun gidişi AK Partili
seçmeni nasıl etkiler?

Vallahi, bu AKP’li seçmen beni
kaç kez şaşırttı, sayısını unuttum.
Umarım artık etkilenmeye başlamış-
lardır. Göreceğiz.

� “Partili cumhurbaşkanı” fikrini
nasıl yorumlarsınız?

Eski deyimle malûmun ilâmı…
Yani ‘kral çıplak’ın yeni bir şekilde
telaffuzu… Başkanlık Sistemi’nin bir
başka terminolojik ifadesi.

� Türkiye’nin siyasi konjonktürü-
ne baktığımız zaman sizce bu ülke
“Başkanlık Sistemi”ni kaldırır mı?

Elbette kaldırmaz. Belki bir süre

tahammül eder. Ama sonunda ağır
bir tepki verir. Ve ülke olarak hoş
olmayan birtakım şeylere katlanmak
zorunda kalırız.

“MHP, AKP’NİN ARKA
BAHÇESİ”

� İçinde bulunduğumuz süreci göz

önüne alırsanız ufukta bir erken seçim
görünüyor mu sizce?

Şu an için sanmıyorum. Devlet
Bahçeli’nin MHP’si de AKP’nin arka
bahçesi haline geldiğine göre, muk-
tedirler böyle bir cesareti göstere-
mezler.

� Siyasi kulislerde konuşulan bir
iddia var. AK Parti’nin küskünlerinin
yeni bir parti çatısı altında toplanabile-
ceği söyleniyor. Böyle bir durum sizce
mümkün mü? Eğer bu oluşum meyda-
na gelirse şansını nasıl görüyorsunuz?

Böyle bir oluşum meydana gel-
mez, gelemez.

“YENİ BİR PARTİ
KURMALARI ÇOK ZOR”

� Meral Akşener MHP kongresini
gerçekleştiremezse yeni bir parti oluşu-
munun içinde yer alır mı sizce? Ya da
AK Parti küskünleriyle birlikte DP ya
da başka bir partinin çatısı altında
toplanılır mı?

Çok zor. Yeni bir parti oluştur-
mak, onu kitlelere duyurmak…
Örgütlenmek zor ötesi işler… Bence
tek şansı, bu partinin başına geçmek.

� Kemal Kılıçdaroğlu'nun son
kurultaydan başlayarak, sürekli dozu
arttıran biçimde demeçler vermesini
neye bağlıyorsunuz? Parti içi muhale-
fetin sesini mi kesmeye çalışıyor?

Bence, CHP’ye her zaman yönel-
tilen eleştirilerin dışına taşmak isti-
yor. Ne denirdi? “CHP, hipotezler
üretmez…

Sadece, üretilmiş tezlere antitez
sunar!”

Kılıçdaroğlu, bu alışkanlığı yık-
mayı deniyor. Sorunu, partinin ve
parti-dışı seçmenin henüz bu yeni
CHP’ye alışmış olmaması.

Alışır alışmaz, onu bilemem.
Ama en azından deniyor.

İdeolojik partilerde tabandan kopma meydana gelmesi durumunda devamlılığın mümkün olama-
yacağını belirten Gazeteci Halit Kakınç, “Devlet Bahçeli’nin fazla bir siyasi ömrü kalmadı” dedi.

“BAHÇELİ’NİN SİYASİ
ÖMRÜ AZALDI”Liderlik; özellik, teknik ister.

Sadece hesap sorma yetki-
sine sahip olmak değildir.

Hesap vermeyi de gerekti-
rir.

Bu onun “sorgulanması”
değil, nasıl akıllı, zeki, dirençli
olduğunu bir kez daha kanıtla-
ması içindir.

Lider, sözde savunmasını
yaparken, hücum anlayışıyla
hesap sorar, karşısındakini titre-
tir.
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Liderin adamları, fanatikleri,
takipçileri vardır.

Onlarla güven ilişkileri kurar,
fikirlerini kabul ettirir. Aslında o
fikirler, karşısındakilerden topla-
dığı aklın, düşüncenin süzgeçten
geçirilmiş,

Ve hitap yeteneğiyle onlara
benimsetmiş şeklidir.

� � �

Yöneticilik ayrı, liderlik fark-
lıdır.

Yönetici günü kurtarır, lider
yarınları hazırlar.

Lider sosyal kişiliktir.
Olmazsa olmaz koşulu, kar-

şısındaki ile ilişkisini sağlam
köprüler üzerine kurmak, güven
vermek, özgüven kazanmaktır.

Etkili olmak için sosyallik
şarttır.

Sosyal yaşamı kısıtlı kişiler,
lider değil görev takipçisidir.
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Liderin özelliği bellidir.
Genelde bir işi yaptırmak…
Kişileri etkilemek, onları

yönlendirmek…
Fikri, zikriyle beyinlerde yer

etmek…
Sorun, sıkıntıyı köklü çöz-

mek…
Bunun için ekibini iyi kur-

mak, strateji geliştirmektir.
Lider, karşısındakine moti-

vasyon tekniğini iyi uygulayan-
dır. Dolduruşa getirmek, gaz
vermek liderlik değil…

Karşısındakilerin beyniyle
alay etmektir.

Net, açık ve etkileyici olmak
gerekir.
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Liderlikte kuralcılık ve des-
potluk yoktur.

Paylaşım ve denge kurmay-
la bunlar direkt değil dolaylı aşı-
lanır.

Kalıcı olması sağlanır.
Aksi takdirde, koltuk sallan-

maya başlar, en yakınındakiler
bile lideri devirmeyi amaçlar.
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MHP ve CHP ‘de yaşanan
tablo budur.

Liderlerin zirvede kalması.
Görülüyor ki…
Liderler her şeyi sergiledi,

takvimleri doldu, yetersizlikleri
görüldü.

Yerleri sallanmaya başladı.
MHP’de Devlet Bahçeli son

perdeleri oynuyor.
CHP’de Kemal

Kılıçdaroğlu’nun gözü sürekli
arkasında, çünkü kadrosu
huzursuz, huysuz.

Her ikisinin ardından
“Kurultay” çığlıkları geliyor.

Bastırmaya çalışıyor ama
yeterli olamıyorlar.

Gerçek kendini gösteriyor:
“ Değişim Zamanı”
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Bundan sonrasına dayan-
mak mümkün değil.

Tabanda fay kırıklığı…
Seçmen kitlede tsunami.
Ne yaparsanız yapın, geç-

mişteki başarı tablosu yakalana-
maz.

Lider kalmak, kalabilmek
mucizelere bağlıdır.
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Bu durumda lider yeri
boşaltmadığı, yol açmadığı süre-
ce… Tarihe ismi “devrik” ola-
rak yazılacak… Rakip hep ikti-
dar kalacaktır!

MUHALEFET SALLANIYOR…

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

“KURULTAY OLMAZSA
BARAJ ALTI KALIR”

�� MHP’de ise son dönem-
de kurultay krizi yaşanıyor.
Sizce Bahçeli bu baskıya ne
kadar dayanabilir?

Fazla bir siyasi ömrü kal-
madı, bana göre… Özellikle
bu tür ideolojik partilerde,
tabandan koparsanız,
devam edemezsiniz.

�� Kurultay yapılmadığı
takdirde siz MHP’nin gidişa-
tını nasıl görüyorsunuz?
Baraj altında kalabilir mi?

Eğer kurultay yapılamaz-
sa, barajın altında kalması
kaçınılmaz.

Halit
Kakınç

Devlet
Bahçeli



T
ürk Silahlı Kuvvetleri’ne olan
güvenin geçmiş yıllara göre arttı-
ğına dikkat çeken Hakan

Bayrakçı, “Kurumlara güven sorusuna
verilen cevaplarda TSK’ya güven yüzde
83-84 aralığında. Bundan 7-8 yıl önce
68’lere gerilemişti. Ama bu son PKK
mücadelesinde TSK oldukça başarılı
operasyonlar yaptı. Bu nedenle de
yeniden aynı güvenoyuna ulaştılar.
Emniyet de yükseldi. Polislerdeki yük-
seliş de tabii enteresan. Muhtemelen
onlar da PKK’ya yönelik gerçekleştiri-
len operasyonlardaki başarılardan
dolayı yükselişe geçti. Burada tek ilgi-
mi çeken Cumhurbaşkanı’na güven
oranının yüzde 52 civarında olması”
diye konuştu.

“AKP’li seçmenin 5’te 1’i
Başkanlık Sistemi’ne karşı”

Türkiye’nin Başkanlık Sistemi’ne
olan bakışını da değerlendiren
Bayrakçı, “Anketteki bir diğer soru ise
Başkanlık isteniyor mu, istenmiyor
mu? Burada da yüzde 59’luk bir kesim

“Hayır Başkanlık istemiyorum” dedi.
Yani yakın gelecekte bir referandum
yapılsa Türkiye’de Başkanlık Sistemi
kabul görmez. AKP’ye oy veren seçme-
nin bile 5’te 1’i Başkanlık Sistemi’ne
karşı” dedi.

Ahmet Davutoğlu’nun görevi bırak-
masının AK Parti oylarını etkilemeye-
ceğini belirten Bayrakçı, “AKP iktida-
rında asıl oy verilen kişi ve sözü dinle-
nilen kişi Recep Tayyip
Erdoğan’dır.
Bizdeki siyasi
partiler yasa-
sı genel baş-
kana
muazzam
yetkiler
veriyor.
Bütün
belediye
başkanlarını,
bakanları, mil-
letvekillerini hep
genel başkanlar
tayin ediyor.
AKP’yi de cum-
hurbaşkanı olana
kadar Sayın
Erdoğan yönetti.
Bu yüzden herke-
sin kendisine vefa
borcu vardır. Türk
siyasetinde kararı

hep tek kişi verdiği için böyle bir sonuç
ortaya çıkıyor. Erdoğan, Ahmet
Davutoğlu’na demiş ki “gel hoca mil-
letvekili ol.” Sonra “hadi bakan ol”
demiş. Bakan olmak birçok insanın
rüyasıdır. Daha sonra Davutoğlu bir de
başbakan oldu. Bu da sonuç olarak
Erdoğan’ın seçimiydi. Dolayısıyla
bütün bu siyasi ikbali borçlu olduğu
kişiye karşı gelemezdi” diye konuştu.

“CHP delegesi MHP
delegesi gibi davranmıyor”

Yaşanan son süreçte CHP’de
yaşanan gelişmeleri de değerlendi-
ren Hakan Bayrakçı, “CHP son
dönemde biraz hareketli.
Muharrem İnce yine bir bayrak
açtı. Erken bir kurultay sürecine

gidilebilir ama CHP delegesi
MHP delegesi gibi davran-

mıyor. MHP’de 600’e
yakın delege kalktı

imza verdi. CHP’de
ise haklı bulsalar
bile bir imza vere-
miyorlar. Çünkü
çekiniyorlar.
Biliyorsunuz genel
başkanla ters
düşünce pek siyasi

hayatınız olmuyor”
dedi.
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Siyasi arenada sular bir türlü durulmu-
yor. AK Parti’deki lider değişikliği,
MHP’de delegenin büyük çoğunluğu-

nun istediği ancak gerçekleştirilemeyen
kurultay bilmecesi, CHP’deki güvensizlik
ortamı ve HDP’nin seçim öncesi söz verdi-
ği “Türkiye partisi” olma eyleminin bir
türlü gerçekleştirilememesi siyasetteki
dengeleri bir anda değiştirdi.

1 Kasım seçimlerinde alınan oyların,
içinde bulunduğumuz süreçte ciddi anlam-
da değişikliğe uğradığı, yapılan son anket-
ler de önemli ölçüde kendini gösterdi.

SONAR’ın patronu Hakan Bayrakçı
da araştırma şirketinin yaptığı son anketi,
ilk kez Ben HABER okuyucularıyla pay-
laştı. 2 bin 500 kişiyle, TÜİK’in araştırma
şirketleri için öngördüğü modellerden kay-
nak alınarak yapılan anketin sonuçları
oldukça ilginç veriler içeriyor.

Meral Akşener’li bir
MHP’nin ikinci parti konu-
muna gelebileceğini söyle-
yen Bayrakçı, “Bugün
seçim olsa yüzde 48 civarı
AKP çıkıyor. CHP ise
aynı, yani yüzde 25. Altı

yıldır demirle-
di CHP.

Burada
sinyal
veren

par-

tiler HDP ve MHP. HDP her halükarda
barajın altına gidiyor gibi görünüyor.
Çünkü Selahattin Demirtaş’ın geçen yıla
kadar yaptığı AKP muhalefeti çok ilgi
çekiyordu. Fakat 3-5 aydır “biz PKK’yız”
demiş oldular açık bir şekilde. PKK ile
yakınlıklarını açık bir şekilde gösterdikten
sonra artık barajın üstüne zor taşınır
HDP. MHP de, genel başkanın tutumu
nedeniyle baraj sıkıntısı çeker. Ancak
MHP’de bir lider değişikliği olursa siyasi
tablo değişiyor. MHP’nin başına Meral
Akşener geldiği takdirde MHP 20’leri
geçebilecek bir sinyal veriyor. MHP 20’leri
geçtiği zaman CHP yerinde tutunsa bile
yani 23-24-25 bile alsa ikisinin toplamı
yüzde 46’ları geçecek gibi duruyor. Yani
bu durumda iki parti bir koalisyon hükü-
meti kurabilir hale geliyor. Bu durumda
AK Parti de 40’lara düşüyor. Çünkü
Meral Akşener Anadolu’daki eski merkez
sağ seçmeninden de oy alabilecek bir isim.
Akşener gelirse MHP yüzde 20’leri geçer.
Bu da AKP’nin tek başına iktidara gele-
memesi demektir” şeklinde konuştu.

“AK Parti’de asıl oy verilen kişi
Recep Tayyip Erdoğan’dır”

Anlam arayışı

Son yılların 'moda deyimi' ile 'carpe
diem', yani 'anı yaşamak' felsefesi,
günümüzde çok insanın kendisine

örnek almaya çalıştığı yaklaşım.
Oysa 'gelecek için kaygı duymak' yeri-
ne, 'yaşanan zamanın kıymetini' bilme-
nin değerine yapılan bu vurgu, içi dol-
durulmadığı sürece, insanı 'günü kur-
tar, gerisini boş ver' hoyratlığı ile
kucaklaştırabilir. İnsan özün-
de 'anlam' arayan varlık. Kendisinin ve
hayatın, hayatının anlamını arayan.
Her ne kadar günümüz insanı, 'anlam'
arayışından iyice uzağa düşmeye başla-
dıysa da; insanlık tarihi boyunca bu
fotoğraf, herkesin bireysel duvarında
bir soru işareti olarak asılı kalacak.
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Bu yazıya başlarken aklımda yoktu.
'Anlam' sözcüğü, bana Victor
Frankl'ı hatırlattı. 20. yüzyılın önde
gelen psikiyatristlerinden Frankl'ın, çok
sayıda yabancı dilde yayınlanan, bugü-
ne dek tüm dünyada 15 milyona yakın
sattığı bilinen 'İnsanın Anlam
Arayışı' adlı bir kitabı vardır. Victor
Frankl (1905- 1997) bu kitapta, kuru-
cusu olduğu 'Logoterapi' ilkelerini,
İkinci Dünya Savaşı sırasında tam üç
yıl kaldığı toplama kampı deneyimleriy-
le birlikte anlatır. Aslında
Yunancada 'logos' kelimesi 'Tanrı'nın
iradesi, evrendeki akışı kontrol eden
ilkeler, son olarak da 'bilgi ve anlam'
anlamında kullanılıyor. Ancak Frankl,
'logos'u daha ziyade 'anlam
terapisi' olarak kullanıyor.
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Hayatın anlamının peşine düşen
Victor Frankl'ın, yeryüzü misafirliği
hüzünlü. Viyana'da Yahudi bir ailenin
çocuğu olarak dünyaya gelen Frankl,
geçim zorlukları nedeniyle Viyana'da
sürdürdüğü tıp eğitimini yarıda bırakan
babasının, gerçekleşmeyen arzusunu,
hayatının hedefi haline getirerek, dok-
tor olmuş. Frankl'ın 'yeniden
doğuşunu' hazırlayan, hem kişisel
hayatını hem de akademik hayatını
çok derinden etkileyen ise 'toplama
kampı' deneyimi. Çok sayıda Viyanalı
Yahudi gibi, Frankl da 1943 yılında,
karısı, babası, annesi ve kız kardeşi ile
birlikte Nazi SS subaylarınca tutuklan-
mış. Ölüm kampı olarak
anılan Auschwitz'e gönderilmiş. Üç yıl
boyunca her an gaz odasına gönderil-

me korkusuyla, büyük bir zulüm şemsi-
yesi altında yaşayan Frankl, 1946
yılında özgürlüğüne kavuşabilmiş. Kız
kardeşi dışında, ailesinin tüm bireyleri-
nin gaz odalarında can verdiğini de, o
zaman öğrenmiş.
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Frankl'ın, "İnsan'ın Anlam
Arayışı"nda, yazarın kampta geçirdiği
günleri bir hikaye gibi aktarmasına
tanık oluyoruz. Çok dokunaklı.
Sonrasında psikiyatrist şapkasıyla 'logo-
terapi' konusundaki psikolojik teknikle-
rine giriyoruz. Varoluş koşullarında
"anlam"ı keşfetmemize yardım edecek
süreci anlatan Frankl, "İnsanı insan
yapan nedir?" sorusunun peşine düşü-
yor. Toplama kamplarında kendi 'çıp-
lak varoluşundan' başka her şeyini yiti-
ren, ama 'anlam duygusunu' koruyan
insanların; o günlerini insanın onur
zaferine dönüştürmesi; insanlık hafıza-
sında asırlarca yerini koruyacak.
Çünkü soykırım arasında, 'sevgi ölüm
kadar güçlü' diyen insanların, bir çığlığa
evrilen o sessiz çığlığı, insanı derinden
sarsıyor.
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"Uyanık olalım. İki anlamda uyanık
olalım. Çünkü Auschwitz'den beri insa-
nın neler yapabildiğini biliyoruz. Ve
Hiroşima'dan beri neyin tehlikede oldu-
ğunu" diyen Frankl'ın, insanlığa bıraktı-
ğı 'anlam' mirası çok değerli. Çok sayı-
da eserini bitirdikten sonra, tedavi edi-
lemeyen bir kalp hastalığına yakalanan
Frankl, 2 Ekim 1997'de hayata gözle-
rini yumdu. Sadece dualar eşliğinde
gömülmek, samimi bir dindar olan
Frankl'ın vasiyetiydi.

Karısına söylediği, "Ne olur, bu
dünyaya nasıl geldiysem, bırakın öyle
gideyim, sessizce" diyen Frankl; bu
sözlerine uygun şekilde, binlerce takip-
çisine de duyurulmadan, bir iki din
adamı ve sadece ailesinin katıldığı
törenle toprağa verilmişti.

� � �

'İnancın ve sevginin' gücünde,
'hayatın anlamı'nı kendi açtığı yolda,
bir kez daha inşa eden Victor Frankl,
unutulmaya yüz tutmuş gibi görünse
de, eminim hep hatırlanacak. İnsanlık,
O'nu 'insanın insana yaptığı
zulmün' karşısında direnen ve 'seven
insanın simgesi' olarak bilecek.

SÖZÜN ÖZÜ

ÜNAL ERSÖZLÜHAKANBAYRAKÇI SONAR’IN YAPTIĞI SONANKETİ İLKKEZBENHABER’EAÇIKLADI:

“AKŞENER’Lİ MHP, İLK
SEÇİMDE AK PARTİ’Yİ

İKTİDARDAN EDEBİLİR”
SONAR’ın yaptığı son anketi ilk kez Ben HABER’e açıklayan Hakan Bayrakçı, “Akşener
gelirse MHP yüzde 20’leri geçer. Böyle bir durumda MHP-CHP koalisyonu mümkün
görünüyor. Bu da AKP’nin tek başına iktidara gelememesi demektir” diye konuştu.

Davutoğlu’nun görevi bırakmasını değerlendiren Bayrakçı, “Değişen bir şey
olmaz. Çünkü orada asıl oy verilen, sözü dinlenilen kişi Erdoğan’dır” dedi.

Akşener’in İzmir’deki MHP oylarında sıçrama yapacağını dile geti-
ren Bayrakçı, “Akşener’li bir MHP’ye sadece AKP’den değil CHP’den de
oy kayması yaşanır. Şu anda mesela CHP’nin kalesi olarak kabul edi-
len İzmir başta olmak üzere Ege ve Akdeniz sahil şeridinde MHP’ye
ciddi dönüşler olur. Buralar zaten eskiden CHP’nin kalesi değildi.
Buralar merkez sağ partilerin yüksek oy aldığı kentlerdi. AK Parti gibi
fazla muhafazakar bir parti iktidarda olduğu için İzmirli seçmen
CHP’ye oy veriyor. CHP’nin rekor oy aldığı il İzmir gibi gözükse de
bugün AKP gibi bir parti olmasa iktidarda, İzmir’den yine merkez
sağa oy çıkar. Yani İzmir’de Akşener’li bir MHP’ye ciddi bir kayma
olur. İzmir’de MHP’nin zaten bir potansiyeli var. Ama Akşener’li bir
MHP’nin çok daha yüksek bir oy potansiyeli olur” dedi.

MHP, İzmir’de ciddi
sıçrama yapabilir

Hakan
Bayrakçı

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com
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Kendini açık bir şekilde CryptoLocker
olarak tanıtan bu yeni zararlı yazılım,
yine kullanıcılara ait belli uzantılara

sahip dosyaları şifrelemekte ve bu verilerin
kurtarılması için kullanıcılardan “Şifre çözme
yazılımı” adında bir yazılım satın almalarını
istemektedir.

CryptoLocker nedir?
CryptoLocker; FBI Virus, Police Central

e-crime Unit Virus, Department of Justice
Virus ve buna benzer tehlikeli virüsleri çıkar-
tan gruba ait oldukça tehlikeli bir virüstür.
CryptoLocker kullanıcıların kişisel dosyalarını
şifreleyerek kilitler ve karşınıza fidye istedikle-
rini belirten bir ekran gelir. Kullanıcılara
ödeme yapmaları için belirli süre verir.
Ödeme yapılması durumunda açacaklarını,
aksi durumda zaman dolduktan sonra tüm
dosyalarınızın imha edileceğini belirtir.

CryptoLocker nasıl çalışır?
Uzmanlara göre bu virüs resmi yazışmaları

kullanmaktadır. Kullanıcıların kolayca açması-
nı sağlayacak türden mailler gönderir.
Bankanıza ait borç, ödemeler, kargo şirketi-
nizden gelen e-posta, satın aldığınız e-ticaret
siteleri gibi. Kullanıcı dosyayı açtığı anda bilgi-
sayarında bulunan dosyaları kilitlenir.

Genellikle PDF (Portable Document
Format; Taşınabilir Belge Biçimi) görünümlü

EXE (Executable) dosyalarından gelmektedir.
Eğer uzantı, kurulum sırasında default olarak
görünmeyecek şekilde ayarlı ise PDF mi EXE
mi ayırt edilemeyecektir ve görünümü PDF
olduğundan EXE olma ihtimali aklımıza bile
gelmeyecektir. PDF zannettiğimiz dosyayı
açtığımızda sistemi kilitleyecektir,
CryptoLocker fidye isteyecektir. Bilgisayarı
baştan başlatmak, PDF'i silmek ya da benzeri
hareketler işe yaramayacaktır.

Korunma önlemleri:
En önemli ve genel geçer uyarımız

güvenilir kaynaklardan gelmeyen dosya-
ları kesinlikle açmayın. Özellikle de bu
dosyaların uzantıları "EXE" ise.
Dosyalarda "EXE" uzantısını göremiyor-
sanız, klasör ayarlarınızda, bilinen dosya
türleri için uzantıları gösterme ayarını
değiştirmenizde fayda olacaktır.

Eğer zararlı yazılımı çalıştırdı-
ğında dosyalarınız şifrelendiğini
fark ederseniz ki bu işlem siste-
minizin per-
formansına

ve dosyalarınızın
çokluğuna göre
gayet uzun sürebi-
lir, bilgisayarınızı
hızlı bir şekilde
uyku (sleep veya
hibernate) modu-
na almanızda
fayda olacaktır.

Türkiye'de internet kullanıcı-
larını hedef alan KriptoKilit
(CryptoLocker) saldırıları
daha önce de gerçekleşmiş-
ti. Fakat daha sonra
KriptoKilit güncel sürümü ile
daha büyük bir tehdit olarak
karşımıza çıktı.
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BBiilliiyyoorrssuunnuuzz  kkii  22--33  yyııllddıırr
TTüürrkkiiyyee''ddee  YYoouuTTuubbee  vviiddeeoollaarrıınn--
ddaann  ppaarraa  kkaazzaannaannllaarrıınn  ssaayyııssıı  ççookk
aarrttttıı..  ÖÖzzggüünn  vveeyyaa  ssiizziinn  yyaappttıığğıınnıızz
vviiddeeoollaarrıı  YYoouuTTuubbee’’aa  yyüükklleeyyiipp
kkaannaall  aaççaarrssaannıızz  ppaarraa  kkaazzaannmmaayyaa
bbaaşşllaayyaabbiilliirrssiinniizz..

YouTuber'lık�nedir?
YouTuber`lık aslında son

zamanlarda popüler olmuş bir
terim... Artık neredeyse her 2 kişi-
den 1'i YouTuber. YouTuberlar,
YouTube'da belli bir kitleye hitap
eden ve kullanıcılar tarafından
sevilen, YouTube ile iş ortaklığına
giden kişiler ya da oluşumlardır.
Aslında bizi her ne kadar eğlendi-
rip bilgilendirseler de, onlar için
maddi bakımdan geçim kaynağı
olabiliyor. Birçoğumuz onlardan
özenerek YouTube kanalı açıyor ve
zaman ilerledikçe YouTube'dan
maddi bir gelir elde etmek istiyo-
ruz.

YouTube�yayıncıları�nasıl
para�kazanıyor?

Videoların içerisinde görmüş
olduğunuz reklamlar, Google
Adsense aracılığıyla yayınlanan
YouTube reklamlarıdır. Bu reklam-
lar, Adsense'e kabul edilen
yayıncılar tarafından
videoların içine
entegre edilebilir
ve gösterim ya
da tıklama
başı 

ücretlendirme olarak para
kazanmalarını sağlar.

Sizler de sadık bir izleyici kitle-
sine ulaşarak YouTube kanalınızda
reklamlar yayınlayabilir, YouTube
üzerinden maddi gelir elde edebi-
lirsiniz. Ayrıca YouTube üzerinde
iyi bir yayıncıysanız, bir web site-
sinden kazanacağınızdan daha iyi
bir gelir elde edebilirsiniz. 

Meşhur�olmak�için�neler
yapılmalı?

1- Gelişmelerden haberdar
olun. 

2- Sürekli olarak yeni bir içerik
ekleyin. 

3- Kanalınızın etkileyici görün-
mesini sağlayın. 

4- Ne düşündüğünüzü açıkça
söyleyin ve göz teması kurun. 

5- Aşırı reklam gösteriminden
kaçının. 

6- Skeç veya oyun yapmayı
planlıyorsanız fragmanlardan fay-
dalanın. 

7- Her videonun ortasında,
YouTube resim çekiyor ve bu resmi
ön izleme olarak kullanıyor. Bu res-
min ilginç olduğundan emin olun.

8- Ek açıklamalar ekleyin: Kutu
neon renklerde olursa, insanların
ilgisini çekebilirsiniz. 

9- Videolar eğlenceli ve kısa
olsunlar.

10- Kanal fragmanı ekleyin. 
11- Videolarınız sıradan

değil, çekici olsun. 
12- Popüler olduğunuz

zaman bencil ve küstah
olmayın. 

13- İnsanlara kanalınıza
abone olmalarını söylemeyin.
14- Popüler şarkıları kullanın
ancak telif haklarını hesaba

katmayı ihmal etmeyin.
15- Kameradan çok uzak

olmayın. Bu videonuzun kalite-
sini düşürür.

HEM EĞLENİN, HEM
PARA KAZANIN

AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com

ALPER GÜNDOĞDU

alper.gundogdu@kanalben.com
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı'nın 97. yıl dönümünü kut-
larken, tarihimizde bir yolculuğa çıkma-

ya hazır mısınız? Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışından,
kurtuluşa dek yaşananlara ilişkin kıyıda kal-
mış, unutulmuş yahut vurgulanması gereken
noktaları, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden
Yrd. Doç. Dr. Emin Elmacı ile masaya
yatırdık. Emin Hoca, öyle noktaları vurgula-
dı ki, tarihimize ve kahramanlarımıza bir
kez daha hayranlık duyduk.

� Atatürk'ün Samsun'a çıkışı için neden
'Vahdettin gönderdi' ihtilafı yaşanıyor?

Baştan ihtilaf yok aslında. İhtilaf sonra-
dan yaratılıyor. Mustafa Kemal'in, son müh-
rün Vahdettin tarafından vurulmasıyla bir-
likte Samsun'a gönderildiği bir gerçek.
Burada mesele amaç. Vahdettin Mustafa
Kemal'i Samsun'a Mondros'u uygulatmak
için gönderir. Mustafa Kemal Samsun'a git-
tikten 1 ay bile geçmeden geri çağrılıyor.
Zaten Amasya Genelgesi ile de ipler kopu-
yor.

� İzmir'in işgalinden 1
gün sonra Atatürk'ün

Samsun'a gitmek
için yola çıkması
tesadüf mü?

Daha önceki
görüşmelere bak-
tığımızda bir
tesadüf. Mustafa
Kemal Samsun'a
varınca İzmir'in
işgaline karşı pro-
testo gösterileri
yaptırıyor. Çünkü o

dönem yeterince
oluşmamış milli

bilinci böyle
sağlaya-

cağı-
nı

biliyor.
� Gerçekten milli bilinç yok mu o

dönem?
Atatürk Samsun'a çıktığında ilk

olarak bir çiftçi ile karşılaşıyor. Çiftçiye
İzmir'in işgalini sorunca, “Bana ne
beyim İzmir'den, ben toprağıma baka-
rım, evdekiler aş bekler. Ama
Pontuslular toprağıma gelirse canımı
veririm toprağımı vermem.” yanıtını alı-
yor. Anadolu böyle bir sürecin içinden
geçiyor.

KIRILMA NOKTASI
� İttihat ve Terakki'nin bu döneme

girildiğinde rolü ne?
Kurtuluş Savaşı'nda Kuvva-i

Milliyecilerin yüzde 90'ı İttihatçılardan
oluşuyor. Tanıdıklarımızın çoğu bu olu-
şumdan geliyor.

� İttihatçılar, İttihatçı olmayan
Atatürk'ün arkasında nasıl durdu?

Bir kere Mustafa Kemal'in
Anafartalar ile birlikte bir kahramanlığı
var. Ayrıca Atatürk'ün İttihatçı olduğu
bir dönem de var fakat Cumhuriyet’i
savunduğu için bir dışlanma var. Mustafa
Kemal, Talat Paşa fraksiyonundan geliyor.
Talat Paşa, Berlin'de bir Ermeni tarafından
şehit edilmeden önce de Mustafa Kemal'e
destek verilmesi telkininde bulunuyor. Tabii
1921'de şehit edilmesi ve Atatürk'ün kurtu-
luşu başaracak kişi olarak görülmesiyle bir-
likte tüm yön Atatürk'e dönüyor. İttihatçılar
ile ayrışma ise 1926'da İzmir Suikastı ile
yaşanıyor. Sakarya Savaşı'nın kazanılması
da burada bir kırılma noktasıdır.
Kazanılamasa Enver Paşa, yeniden dönmek
için sınırda bekliyordu. Kazanıldıktan sonra
vazgeçti.

� Milli mücadelenin başlamasından sonra
İzmir'de nasıl bir atmosfer oluştu?

İşgal başlamadan önce bile belli başlı
isimler Redd-i İlhak, İzmir Müdafa-i
Hukuk-u Osmaniye gibi cemiyetler kurarak
işgale karşı duruşunu gösteriyor ama
İstanbul'dan askere gitmeme fetvası yayınla-

nıyor. Anadolu'daki hareket isyancılık ola-
rak yansıtılıyor. İzmir'den bu süreçte

50 bin kadar Türk, şehri terk ediyor.
İzmir, Yunanistan'ın bir parçası

gibi yönetilmeye çalışılıyor.
Bakın Sevr Antlaşması'nın

uygulanmadığı söylenir
ama İzmir'de uygu-

lanmıştır.
Karşıyaka,

Bornova ve Buca'da Yunanlılar mahkeme
oluşturarak yargı yetkimizi elimizden alıyor.
Bu durum Mondros'ta yoktur ama Sevr'de
vardır. Yunanistan'dan hakimler ve savcılar
İzmir'e geliyor. İzmir Kız Lisesi, Yunan
Üniversitesi haline getirilmeye çalışılıyor. 9
Eylül'e kadar bu durum devam ediyor.

� Mustafa Kemal'e olan ilgi ne zaman
başlıyor?

Sivas Kongresi'ne kadar gazeteler
Mustafa Kemal'den çok az bahsediyor.
Sivas Kongresi'nde tüm milli cemiyetlerin
birleştirilmesiyle işler değişiyor.
İstanbul'dan artık emir alınmayacağı ilan
ediliyor. Bazı valiler İstanbul'u hala dinledi-
ği için telgraf direkleri yıktırılıyor. İstanbul
kamuoyu da Sivas sonrası yönünü Mustafa
Kemal'e çeviriyor. Sivas'a kadar Mustafa
Kemal'i isyancı görüyorlar ama Sivas sonra-
sı durum değişiyor. 16 Mart'ta İstanbul'un
işgaliyle de ahali durumu idrak ediyor.

8 ASKER ŞEHİT EDİLDİ
� İstanbul gibi bir şehir nasıl kolayca

işgal ediliyor?
İşgal günü sabah 05.00'da, Şehzadebaşı

Karakolu'nda 8 askerimiz uykularında şehit
edilir. Bu saldırı tamamen işgali gösteren
sembolik bir iştir. Bakın 16 Mart İthifali
olarak bu olay 1952 yılına kadar anılıyor.

Ardından 1952 yılında anma töreni kal-
dırılır.

� Neden bu kadar çok asker kaçağı
vardı?

Trablusgarp, Balkan Savaşları, 1.
Dünya Savaşı derken insanlar savaştan
bıkıyor. Tam bu bıkmışlığın arasında
bir lider çıkarak, milletten son bir gay-
ret bekliyor. İstanbul, Ankara'ya karşı
insanların askerden kaçmasını istiyor.
Zaten İstiklal Mahkemeleri de bu
dönemde ortaya çıkıyor. Başarı geldik-
çe ilgi ve inanç da artıyor. Bakın 1.
İnönü Savaşı'nda 9 bin kadar askerimiz
varken, son savaşta 90 bine yakın aske-
rimiz vardır.

İZMİR İŞGAL ALTINDA
� İstanbul'dan Anadolu'ya hem

bireysel geçiş var hem silah kaçırılıyor.
Peki İzmir'den geçiş var mı?

İzmir'de Yunan iradesi var.
İzmir'de bu şekilde bir şey pek yok.
İzmir'den civar bölgelere gidip Kuvva-i
Milliye örgütlemesi yapan ve sonradan
Cumhurbaşkanı olacak olan Celal

Bayar vardır. Mahmut Esat Bozkurt yine bu
şekildedir. Bir de İzmir'den Ankara'ya
kadar tüm yollar Yunanlıların elinde.

� İngilizler savaşın neden kaybedeni oldu?
İngilizlerin 2 büyük hatası vardır. Birinci

hata İzmir'in Yunanlılara verilmesidir. Eğer
İtilaf Devletleri İzmir'e birlikte çıksaydı
daha farklı olabilirdi. İkinci büyük hata da
İstanbul'daki Mebusan Meclisi'ni kapatma-
larıdır. Onu yaparsan milletin sesini kısarsın
ama karşına o sesi açacak biri mutlaka
çıkar.

� Zihinlerdeki kırılma anı nedir?
O dönem 2 yönetici var. Bir tarafta

Damat Ferit var. Damat Ferit İngilizler için,
“Adamlarla 4 sene yanımızda Almanya ve
Avusturya varken savaştık ve yenemedik.
Yapacak bir şey yok acz içinde yaşayaca-
ğız.” diyor. Diğer tarafta Mustafa Kemal,
“Ya İstiklal ya ölüm.” diyor.

� Hasan Tahsin'in ilk kurşunu ve 9 Eylül
arasında İzmir'de direniş adına ne oldu?

1970'li yıllarda Atina'da Hrisostomos'un
heykelini bize döndürerek diktiler. Devlet
de buna karşı bir sembol olarak Hasan
Tahsin'i gösterdi. Hasan Tahsin'in ilk kurşu-
nu atanlardan olduğu kesin. Sembol olma-
sında da Gazeteciler Cemiyeti’nin payı var.
Hasan Tahsin'in sembol oluşunun dışında
saatçi Aziz vardır, Kırımlı bir esnafımız var-
dır.
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MAYIS'I KIYMETİNİ
BİLEREK KUTLAYALIM

MAYIS'I KIYMETİNİ
BİLEREK KUTLAYALIM
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İzmir'in işgalinden, kurtuluşuna dek geçen milli mücadelemiz bilinmezlerle dolu. İzmir'de boşaltılan
hapishaneden, İttihat ve Terakki'deki kırılma anına kadar yaşananlardan çarpıcı bir demet sizlerle...

‘Yaşa Venizelos’
demediği için
şehit edildi

�� Fethi Bey'in şehit edilişi nasıl
gerçekleşti?

Fethi Bey, o dönem askere alma
şubesi başkanıdır. 15 Mayıs'ta işgal
günü tüm memurlar, maaşların
ödeme günü olduğundan Konak'tadır.
Fethi Bey, arka arkaya süngüleniyor
ve her süngülenişinde de “Zito
Venizelos” yani Yaşa Venizelos deme-
si isteniyor. Kendisiyse “Ben Türk
ordusunun subayıyım. Başka biri için
yaşa diyemem.” diyor. Olaydan kısa
bir süre sonra da şehit olur ve Şehit
Fethi Bey olarak anılır.

�� İzmir'de hapishane neden boşal-
tıldı?

İşgal günü İzmir'deki hapishane
İtalyanlar tarafından boşaltılır. Bunun
nedeni de Yunanlılara olan kızgınlıkla-
rıdır. Yunan ordusunun şehre girmesi
sonrasında kargaşa çıkması için yap-
mışlardır. Dönemin hapishanesi de
Milli Kütüphane'nin yanındaki katlı
otoparkın olduğu yerdir.

�� İzmir'in önde gelen isimleri
neden tutuklandı?

İnsanları örgütleyemesinler diye
yapılmıştır. Leş gibi kokan bir hayvan
vapuruna konmuşlardır. Bakın 2 bine
yakın insan işgal günü can vermiştir.
Yunan askerleri ateş açar. İzmir
Valiliği'nin bugün kapalı olan büyük
kapısının oradan Milli Kütüphane'ye
doğru kaçarken insanlar can verir.

�� İzmir'de 2 bin Türk can verirken,
neden bunu anmıyoruz?

9 Eylül için Yunanistan
Parlamentosu'nda “Yunan Katliamı”
diye bir madde geçirdiler. Onlar bunu
yaparlar ama biz kendi kayıplarımızı
söylediğimizde kabul etmezler.
Aslında anmak gerek.

�� Gençlik ne zaman “Mustafa
Kemal'in Askeri” oldu? İzmir'deki
Atatürk sevgisinin yoğunluğu nereden
geliyor?

Özellikle 1925 sonrası bayram
törenlerine bakmak gerekiyor. Müthiş
bir sevgi, muazzam bir bağlılık görülü-
yor. İzmir, cumhuriyet devriminin
kenti.

Nerede üretil-
diği belli olma-

yan, sosyal
medyadan satı-

lan kalitesiz
malzemeyle

yapılmış tüfek-
ler adeta ölüm

saçıyor. Gençler
ise ne yazık ki

durumun yete-
rince farkında

değil...

Silah
sek-
törü

nde son dönemde ön
plana çıkan merdiven altı silahlar,

vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atı-
yor. Sosyal medya üzerinden genellikle sahte
hesaplar vasıtasıyla pazarlanan bu silahları
temin etmekse oldukça kolay. Fiyatları 300 ila
500 lira arasında değişen merdiven altı av
tüfekleri, ruhsat ve denetim mekanizmaları
işletilmeksizin 18 yaşını doldurmamış çocuklara
dahi ücreti karşılığında temin ediliyor. Sosyal
medyadaki yazışmalarda da bu durum rahatlık-
la gözlemlenebiliyor. Çeşitli kargolama hilele-
riyle herhangi bir eşya gibi gösterilen silahlar,
ödemeden en geç birkaç gün sonra alıcıya ula-
şıyor. 

En#büyük#potansiyel#gençlerde
Uzmanlar ise vatandaşları nerede üretildiği

belli olmayan silahlara karşı birden çok yönden
uyarıyor. Kalitesiz malzemeyle yapılan bu silah-
ların, mekanik arızalar ve elde patlamaya gide-
cek kazalara yol açarak sonuçlara yol açtığı
belirtilirken, sakat kalma ve hatta ölüm riskinin
de oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Tüm bu
olumsuz koşullara rağmen bu tarz silahlara rağ-

bet eden en büyük topluluğu gençler oluşturu-
yor. Kendini daha güçlü ve farklı hissetmek
isteyen gençler, kısa sürede edinilebilecek
ücretler karşılığında, denetime tabi olmayan bu
silahları alarak adeta akranlarına gövde göste-
risi yapmaya çalışıyor.

Ruhsatsız olarak piyasaya merdiven altı
sürülen silahların bu kadar çok satılmasının en
büyük sebeplerinden biri, satıcıların kanundan
yeterince çekinmiyor oluşundan kaynaklanıyor.
Ateşli silahlar ile ilgili kanunlarda para ve hapis
cezasının sınırlı bir seviyede kalması, hem satı-
cılara hem de bu silahların alıcılarına cesaret
veriyor. Büyükşehirlerden ziyade daha çok kır-
sal kesimlerde tercih edilen bu tarz silahlar,
denetim yetersizliği nedeniyle de kısa sürede

birkaç el değiştirip takip edilmesi neredeyse
imkansız bir hal alıyor.

Vergiler#çok#yüksek
Merdiven altı üretim silahlara karşı, birçok

silah satıcısı vergilerin yüksekliğini işaret edi-
yor. ÖTV ve KDV bedellerinin üst üste gelme-
siyle yasal olarak satılan silahlar, gerçek değeri-
nin neredeyse yüzde 50 üstünde satılıyor. Söz
gelimi 100 liralık bir silah, alıcının eline vergi-
lerle birlikte 143 liraya ulaşıyor. Birçok silah
satıcısı, vergilerin düşürülmesiyle birlikte, alıcı-
nın kendini riske atmadan ruhsatlı silahlara
döneceği ve merdiven altı silahlara olan ilginin
azalacağı yönünde görüş birliğine varıyor.

MERDİVEN ALTI SİLAHLARA DİKKAT

İzmirliler silaha ilgi göstermiyor
Son yıllarda sık sık tartışılan bireysel

silahlanma konusunda ortaya çıkan sonuç-
lar İzmirlilerin yüreklerine su serpeceğe
benziyor. Şehirdeki silahlanma oranları hak-
kında görüş veren silah satıcıları,
İzmirlilerin av tutkusunun balıkla, silah sev-
gisinin ise ancak zıpkınla sınırlı olduğunu
belirtiyor. Şehirde satılan silahlardaysa ilgi
havalı tüfeklere yönelmiş durumda. Birçok
silah satıcısı, en çok havalı tüfek sattıklarını
belirtirken, sıralamada 2. sırayı av tüfekleri-
nin aldığını ve son sırada da kuru sıkı silah-
ların bulunduğunu ifade etti.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Emin
Elmacı

MAYIS'I KIYMETİNİ
BİLEREK KUTLAYALIM



Yaz mevsiminin gelmesiyle birlik-
te araç piyasasında yaşanan
hareketlilik de büyük dikkat

çekiyor. Büyük otomotiv firmaları,
çeşitli modellerini büyük reklam kam-
panyalarıyla pazarlamaya çalışırken, 2.
el araç piyasası da büyük ivme kazan-
dı. Vatandaşsa fiyatlardan şikayetçi.

Tüm dünyada piyasaya çıkış tarihi-
nin üstünden vakit geçtikçe değeri
düşen araçlar, Türkiye'de günden
güne daha pahalı bir hal alıyor. Söz
gelimi 10 yıl önce 15 bin lira değer
biçilen 1993 üretimi bir lüks otomobil,
bugün alıcılarının karşısına 20 bin lira
gibi bir fiyatla çıkıyor. 2000 yılından
önce piyasaya çıkan araçların son yıl-
larda bu kadar rağbet görüp, 2. el
pazarlarında ciddi fiyatlarla satılması-
nın ise 2 nedeni var. Bu nedenlerden
biri motorlu taşıtlar vergisi, diğeri ise
internet üzerinden oluşturulan balon
pazar.

Vergi sistemi alıcıyı 2. el
araca yönlendiriyor

Birçok otomotiv markasının yaptı-
ğı kampanyalar ve bankaların düşük
faizli kredi avantajlarına rağmen
vatandaşları sıfır otomobilden uzak
tutan ilk gerekçe, karşımıza motorlu
taşıtlar vergi sistemi olarak çıkıyor. Bu
sisteme göre araçların yıllık vergisi,
aracın yaşı arttıkça düşüyor. Örneğin
1600 cc motor bir otomobilin 1-3 yaş
arası yıllık vergisi 1.760,00 TL olarak
karşımıza çıkarken, aynı motor gücü-
ne sahip 12 yaşındaki bir aracın yıllık
vergisi 495, 16 yaş ve üzeri araçların

vergi-
siyse
162 TL
olarak göze çar-
pıyor. Araç alacağı zaman bu sistemi
göz önünde bulunduran vatandaşlar,
sıfır kilometre bir araba yerine, üst
segmentin yıl olarak eski bir modelini
almayı tercih ediyor. 1600 cc motor
sıfır kilometre bir otomobil için 3
yılda 5.280,00 TL ödemek istemeyen
vatandaşlar, 16 yaşından büyük bir
araç alıp sadece 482,00 TL vergi öde-
meyi tercih ediyor. Motor hacmi
büyüdükçe aradaki fark çok daha
fazla açılıyor.

İnternet satışları piyasayı
yükseltiyor

Motorlu taşıtlar vergisi nedeniyle
yönünü 2. el otomobile çeviren vatan-
daşın buradaki sıkıntısıysa internet
sitelerinin getirdiği balon piyasa.
Aracını satmak isteyen bazı
vatandaşların “Ya tutar-
sa” mantığıyla yüksek
fiyat talebi, diğer
vatandaşların
da,
“Aracımın
muadili
bu kadar
ediyor.”
demesi
ve ardın-
dan aynı
ücreti
talep
etmesiyle

bir anda içinden çıkılmaz bir denklem
oluşturuyor. Vatandaş ise yükselen
fiyatlara rağmen, yüksek vergiden
kaçınmak için 2. el otomobili alınca,
yaşanan fahiş artışın

adı, “Piyasa” oluyor. Öyle ki,
15.000,00 TL karşılığında satılan bir
aracın muadili, yalnızca içinde sigara
içilmediği için 15.500,00 TL olarak
yansıtılıyor. Ya tutarsa?

Vatandaş araç
alırken ne
yapmalı?

Otomobil almak

isteyen vatandaşların bu denklemin
içinde yapmaları gereken ilk şey, ara-
cını sıfır kilometre mi, yoksa 2. el mi
alacağına karar vermesi. Sıfır kilomet-
re alınan otomobilin avantajı kilomet-
re oynaması, görünmeyen teknik
aksam değişimi gibi hileleri içinde
barındırmıyor oluşu ve tabii ki yenili-
ğinden ötürü geliyor. Dezavantajı ise,
herhangi bir küçük kazada bile değeri-
nin ciddi düşüş gösterebilmesi, yüksek
vergisi ve asla alınan fiyattan daha
fazla paraya satılamayacağı için kar
payı bırakmaması. 2. el araçlarda ise
dezavantajlar yukarıda bahsi geçtiği
gibi çeşitli hilelere maruz kalabilme
ihtimali olarak göze çarpıyor. En

büyük avantajıysa, kâr elde ederek
satma imkanı sunuyor olması. Siz
siz olun, sıfır kilometre bir oto-
mobil de alsanız, 2. el araç terci-
hinde de bulunsanız, mutlaka
aracı yetkili servisinde kontrol

ettirin ve muhakkak pazarlık yapın.

Japon otomobil üreticisi Subaru, 2016
ve 2017 serisine ait Legacy ve Outback
modellerini içeren 52 bin model aracı

direksiyon milindeki sorun nedeniyle geri
çağırdı. Subaru'nun sorun olduğunu açık-
ladığı modeller Türkiye'de ise satılmıyor.

Subaru, Legacy ve Outback isimli
modellerin satışını askıya aldı ve satılan
otomobillerin de kullanılmaması çağrısın-
da bulundu. Japon otomobil üreticisi,
2016 ve 2017 modellerinin bulunduğu
yaklaşık 52 bin aracı geri çağırdı. 52 bin
aracın 22 bin tanesinin satıldığı, kalanların
da galerilerde olduğu açıklandı.

Bu araçların kaçında problem olduğu
bilinmezken, Subaru yetkilisi yaptığı açık-
lamada, 29 Şubat 2016 ile 6 Mayıs 2016
tarihleri arasında üretilen 2016 model
Outback ve Legacy ile 18 Nisan 2016 ile

29 Nisan 2016 tarihleri arasında üretilen
2017 model Outback ve Legacy modelle-
rinde sorun olabileceğini duyurdu.

SUBARU'NUN EN
ÇOK SATAN İKİNCİ
MODELİ

Aracı satın alan müşterilerini servisle-
re yönlendiren Subaru, yayınladığı açıkla-
mada galerilerde yaklaşık 30 bin Legacy
ve Outback modelinin satışını araçlar
tamir edilinceye kadar durdurdu. Outback
modeli Subaru'nun en çok satan ikinci
modeli olma özelliğini taşıyor.

Ulusal Trafik Güvenlik Kurulu'na
araçlardaki problem hakkında bilgi ileten
Subaru, direksiyon milinin tedarikçiler
tarafından hatalı üretildiğini belirtti.

Açıklamasında üretim hatası nedeniyle
oluşabilecek riskleri de açıklayan Subaru,
"Direksiyon milindeki hatalı üretim nede-
niyle diğer parçalar ile bir uyumsuzluk
sorunu oluşabileceğini ve sürücülerin
direksiyon hakimiyetini kaybetme ihtima-
linin bulunduğunu bildirdi.

Sorunlu araçların tamir süre-
cinde araçların satışını
yapan bayiler
tarafın-
dan
müşte-
rilere
teknis-
yenler
gön-
deri-
lecek.

Mayıs ayı ortasında başlatılacak olan ope-
rasyon ile teknisyenler araçlarda sorun
tespit edilmesi halinde direksiyon milleri-
ni değiştirecek.

SAYFA 08 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

Mülteci olmayı kim ister?
Vatanından, doğduğu, yaşa-
dığı topraklardan köksüz bir

ağaç gibi sökülüp atılmayı…
Irmağa düşmüş bir kütük gibi sürük-
lenmeyi kim ister? Kaderi bir baş-
kasının elinde olsun, başkaları
onunla ilgili kararlar alsın; hatta
onun bilgisi dışında toprakları pay-
laşılsın, yönetimler değişsin, kim
ister? Hemen yanı başımızda artık
yadırgamadığımız ve dahası alıştığı-
mız, garipsemediğimiz bir insanlık
dramı var. Sokaklarımız, camileri-
miz, parklarımız onlardan birer par-
çayı taşıyor.

1908 yılında Osmanlı
İmparatorluğu tahtından indirilen

Sultan Abdülhamid’in, hemen üç
yıl sonrası Balkan bozgunu başladı.
Balkan topraklarında ölümle burun
buruna yaşayanlar kadar, bir bas-
kınla bu dünyadan göçenler oldu ya
da iki parça eşyasını “denk” yapıp
çoluk çocuk, aç-sefil, genç-yaşlı
yola düşenler… Birinci Dünya
Savaşı sanki Osmanlı Devleti’ni
ortadan kaldırmak için gerçekleşti.
Ama her savaş sonrası kıyıya vuran
dalgaların bıraktığı kum tanecikleri
gibi bir fiili sınır, fiili coğrafya bir de
gönül coğrafyası oluştu. Türkiye
herkese yetti. 93 harbinden beri
Rusya ve Kafkaslar tarafı zaten
sıkıntılı idi. Bir de 1917 Bolşevik
ihtilâli olunca, Anadolu toprakları
başka bir göçe sahne oldu.
1979’da Rusların Afganistan’ı işgali
ile Türkiye’ye gelenler, 1989’da
Todor Jivkof’un trenlere doldurup
sınırımıza bıraktığı Bulgaristan
Türkleri, 1991’de Saddam’ın zul-
münden sınırı geçip gelen peşmer-
geler derken bu günlere geldik.
Şimdi de Suriye var kapımızda.
Sınırın öte yanı işte Suriye’de
olmak, Suriyeli olmak, mülteci
olmak… Savaş döneminin bile eko-
nomisi var. Hayat var devam edip

giden, silahlar değil sadece insanla-
rın beklediği.

Kurtuluş Savaşı, Balkan
Savaşları’ndan itibaren başlayan
büyük bozgunun önemli bir halkası
olmuştur. Sonra Cihan Harbi der-
ken bu gidişe bir nokta konulmuş-
tur. Atatürk, ateşten o günlerin san-
cısını vurgulayarak, ekonominin
durmaması gerektiğini söylemiştir.
‘Ekonomi varsa insan vardır, devle-

te de gelir vardır'' demiştir. Ülke
ekonomisi yabancıların elinde,
ancak sermaye karşıtlığı yapmadan
birlikte kalkınmanın yolu geliştiril-
miştir. Bugünün temel sorunu
yabancı sermaye çekebilme kaygısı
o gün için tek yanlı değil ortak bir
gayret olarak tanımlanmıştır.
Yabancı sermayeyi, ekonomi politi-
kasına uygun olduğu sürece destek-
lemenin gerektiğini belirten

Atatürk,
yabancı işadam-
larına da sahip çık-
mak gerektiğine inan-
mıştır. Onların işyerle-
rinin bir şekilde kapa-
tılıp, ticaretlerine son
verilmesine de karşı
çıkmıştır…

Atatürk'ün 17
Şubat 1923'te, İzmir İktisat

Kongresi'nde ‘‘... ekonomiye, birin-
ci derece önem vermek zorundayız.
Kılıçla zafer kazananlar, sapanla
zafer kazananlara mağlup olmaya
ve sonuçta yerlerini onlara vermeye
mecburdur.” Bu yüzden bugün
sadece savaş ya da sadece ticaretle
uğraşanların ekonomilerinin çıkma-
zı ortadadır. Atatürk, “İktisadiyat
her şey demektir... İnsanın varlığı
için ne gerekliyse, onların hepsi
demektir: Ziraat demektir, ticaret
demektir, çalışma demektir...'' der-
ken hem ülkesine hem ekonomisi-
ne sahip çıkmanın önemini vurgu-
lamaktadır.

Türkiye bağımsızlığı tercih
edişin bedelini

ödemekte-
dir. Mandacı

bir yönetimle
ekonomisi daha iyi

şartlarda olabilirdi.
Ancak sadece “ekonomi
her şey demek” diyenler
için bu normal olabilir.
Bugün hem tam
bağımsız hem de
güçlü ekonomiye
sahip olmanın sınır-

ları zorlanmaktadır.

BAĞIMSIZLIK
İÇİN
EKONOMİ

PAZARLIK YAPMADAN
2. EL ALMAYIN
PAZARLIK YAPMADAN
2. EL ALMAYIN
PAZARLIK YAPMADAN
2. EL ALMAYIN
PAZARLIK YAPMADAN
2. EL ALMAYIN
PAZARLIK YAPMADAN
2. EL ALMAYIN

Araç
piyasası

son
günlerde
adeta bir

yatırım
aracı

haline
dönüştü.

Yıllar
geçtikçe
düşmesi
gereken

2. el araç-
lar, alın-

dıktan
birkaç

yıl sonra
daha

pahalıya
satılıyor.

PAZARLIK YAPMADAN
2. EL ALMAYIN

DÜNYA OTOMOTİV DEVİ "BU
ARAÇLARI KULLANMAYIN" DEDİ

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

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

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

İMTİYAZ SAHİBİ
BEGÜM YARAŞ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
EROL YARAŞ

SORUMLU MÜDÜR VE
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

GAMZE KURT

REKLAM VE İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ
LEZİZE MANİSALI

GÖRSEL YÖNETMEN: MUKADDES İBRİM

MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
TÜRKAN ÖZTÜRK

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU: ALPER GÜNDOĞDU

YAYIN KURULU
ERDAL İZGİ - BURAK CİLASUN

ÇİĞDEM ALPASLAN
AYSEL KAYARDI - RANA SİNEM AYTAŞ

YÖNETİM YERİ:
BEN TANITIM HİZMETLERİ ORG.INTERNET YAY.

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

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

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

TESİLERİ İÇİ NO: 29 GAZİEMİR /İZMİR
TEL: 0 232 251 76 32 BASKI TARİHİ: 18.05.2016

SAYI: 45 TÜRÜ: YAYGIN AYLIK
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Karşıyaka Belediyesi,
'Karşıyaka'nın Filizleri'
projesiyle öğrencileri gül-

dürdükten sonra şimdi de ucuz
alışveriş konseptiyle vatandaşın
yüzünü güldürüyor.
Mavişehir'de bulunan
Kent&Koop Gıda Market,
Kent Konsept Mutfak ve
Mavişehir Kafe, oldukça hesap-
lı fiyatları ve sunduğu lezzetler-
le büyük dikkat çekiyor. 30
TL'nin altındaki et fiyatların-
dan, kiloyla kahvaltıya kadar
cezbedici özellikler barındıran
sisteme talepse çok büyük.
Öyle ki, Kent&Koop Gıda
Market tarafından uygulanan
fiyatlar, ilçedeki büyük market-
lerin fiyat politikalarına dahi
etki ederken, müşterilerse
Karşıyaka sınırlarını çoktan
aşmış durumda.

Ortadaki bu başa-
rıyı Karşıyaka
Belediye Başkanı
Hüseyin Mutlu
Akpınar ve
Kent A.Ş.
Yönetim
Kurulu
Başkanı İrfan
Akça, Ben
HABER oku-
yucuları için
bizzat anlattı.
Akça, teknik
konulara ilişkin dik-
kat çekici açıklamalarda
bulunurken, Başkan Akpınar
ise sosyal sorumluluk noktasına
vurgu yaptı. Kent A.Ş. tarafın-
dan sağlanan hizmeti Akça
anlattı.

� Fiyat etiketleriniz market-
lerden çok farklı. Marketler bizi
aldatıyor mu?

Aldattığı yönünde ifade kul-
lanmak yanlış olur ama bizim
konseptimizi insanların direkt
üreticiden gelen ürünlerle
buluşması olarak
değerlendirmek daha

uygun
düşer.
Serbest
piyasada

her kuru-
luş, kendine

göre bir fiyat
politikası belir-

liyor. Biz bu poli-
tikayı belirlerken ticari

kaygı içine girmeden bunu ger-
çekleştirdik. Burada temel
hedefimiz, kooperatifçiliğin
ayakta durması ve desteklen-
mesi. Üreticiyle tüketiciyi
buluşturmak çok önemli.
Kent&Koop Gıda Market,
vatandaşın cebini düşünerek,
piyasaya da bir denge getiriyor.

� İlçedeki büyük marketler-
den herhangi bir tepki geldi mi?

Biz firmalara dönük
değil, vatandaşa

dönük çalışıyoruz.
Firmaların fiyat
politikası da bizi hiç
ilgilendirmiyor.
Vatandaşın alım
gücüne dönük bir
fiyat politikası için-

de çalışıyoruz. Firmalar da
bizim fiyatlarımıza yakın bir
fiyat dengelemesi yapıyor.
Vatandaşı düşünerek iş yapma-
nın faydasını görüyoruz. Bazı
ürünlerimizde ilçemizdeki fir-
malar, etiket fiyatını belirler-
ken marketimize gelip fiyat
kontrolü yapıyor. Örneğin biz-
deki kıyma fiyatı 28,90 olunca,
marketler de 34,90 olan fiyatla-
rını bizimle aynı seviyeye getir-
di. Demek ki vatandaşın çıkarı-
na bir iş yapıyoruz.

'Organize etme
gücümüz çok yüksek'

� Bu rüzgar tüm ilçeye yayıl-
dı mı?

Yurttaşlarımızın alışveriş
yaparken fiyat değerlendirmesi
yapması ve bu değerlendirme-
de bizi tercih etmesi tabii mut-
luluk sebebi.

� Kent A.Ş. zarar etmiyor
değil mi bu projede?

Bu alan eskiden ocakbaşı
olarak hizmet veriyordu.
Oranın vatandaşa daha çok

hitap etmesi için böyle bir çalış-
ma gerçekleştirdik.
Şirketimizde orada çalışan ekip
arkadaşlarımızın maaşlarını ve
giderleri de oradan karşılıyo-
ruz. Orada insanlarımız kahval-
tısını ve alışverişini yaparken,
bir şeyler içme imkanını yakalı-
yor.

� Bunca ürün ve bunca koo-
peratif arasında koordinasyonu
nasıl sağlıyorsunuz?

Kooperatiflerin ürünleri-
ni değerlendiriyoruz. En
iyi, en güzel ve ucuzunu
nereden buluyorsak
oradan getiriyoruz.
Organizasyonu ger-
çekleştirme gücü-
müz oldukça yük-
sek. Bugün de bu
gücümüzün başarısı-
nı yaşıyoruz. Kent
A.Ş. Çok dinamik bir
kadroya sahip.
Başarının sırrı da bura-
da yatıyor.

� İlgi nasıl, şubeleşmeyi
düşünüyor musunuz?

Hayır düşünmüyoruz. Bu iş

belediyenin asli görevi olmadığı
için mevcut alanımızı değerlen-
diriyoruz. Diğer alanlarımızda
böyle bir ihtiyaç olursa, yine
hizmet veririz. Sadece
Karşıyaka'dan değil, İzmir'in
birçok noktasından vatandaşla-
rımızın buraya gelerek alışveriş
yapması bizi mutlu ediyor.
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İzmir'de artık hem ucuz, hem de kaliteli ürün alabilmek mümkün. Karşıyaka Belediyesi,
Kent&Koop Gıda Market ile birlikte vatandaşın cebini güldürmeye şimdiden başladı.

Karşıyaka Belediye
Başkanı Hüseyin Mutlu
Akpınar, oluşturulan konsep-
tin bir sosyal sorumluluk pro-
jesi olduğuna dikkat çekerken,
projenin şehrin tüm kesimleri-
ni kucakladığının altını çizdi.

� Bu proje örnek bir proje
midir?

Biz Karşıyaka Belediyesi
olarak sosyal sorumluluk pro-
jelerini en iyi şekilde uygulama
gücüne sahip bir belediyeyiz.
Bunları uygularken de yurttaş-
larımızın geleceğini düşünerek,
onların yaşam kalitesini yük-
seltmek için çaba sarf ediyo-
ruz. Sosyal belediyeciliğin en
önemli projelerinden biri olan
Karşıyaka'nın Filizleri bir
dünya projesi haline geldi. Biz
bunun da yaygınlaşmasından
yanayız. Belki gıda marketçiliği
direkt olarak belediyelerin asli
görevi değil ama serbest piya-
sada yurttaşın cebine dönük
bir koruma içgüdüsü olacaksa,
belediyelerin de bu konuda
sessiz kalmaması gerekiyor.
Bizim gibi sosyal belediyecilik
hedefi güden belediyelerin de
bunu uygulamasında fayda

olacağını düşünüyorum.
� Kiloyla kahvaltı da çok

sevildi değil mi?
Kiloyla kahvaltıda da yurt-

taşlarımız istediği kadar alıp
yiyebilsin, tek bir seçenekte
zorlanmasın, bütçesiyle ters
düşmesin istedik. Bu da her-
halde İzmir'de bir ilk olarak
piyasaya çıktı. Bu projede
fiyatların oldukça düşük olma-
sı ilçemizin ve şehrimizin sahil
kesimiyle, arka sokaklarını
buluşturdu. Herkesin
Mavişehir'de, Bostanlı'da
kahvaltı yapabilmesini sağla-

mış olduk.
� Büyükşehir nasıl bakıyor

bu projeye?
Sayın Kocaoğlu, koopera-

tiflere çok önem veren ve des-
tekleyen bir insan. Büyükşehir
Belediyesi olarak birçok ürünü
kooperatiflerden elde etmeye
gayret ediyor. Biz de Sayın
Kocaoğlu'nun çizdiği bu viz-
yonda yürümeye çalışıyoruz.
Örnek aldığımız bir yerel
yönetici ve siyasetçi. Sayın
Kocaoğlu'nun kooperatiflere
verdiği destek, bize yol gösteri-
ci oldu.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

GIDA FİYATLARINA
KARŞIYAKA AYARI
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Abdül Batur
yeniden

birlik başkanı
seçildi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği (KEBB) ve
Narlıdere Belediye Başkanı Abdül
Batur, Narlıdere’de düzenlenen 2016

yılı Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda
tek aday olarak girdiği seçimde yeniden
KEBB Başkanı olarak seçildi. Toplantıda
Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen ve
Komisyon üyelikleri için de seçim yapıldı.
Katip Asil üye olarak Balçova Belediyesi
Meclis üyesi Banu Gençken, Güzelbahçe
Belediyesi Meclis Üyesi Zeynep Ferda
Demirbaş, Yedek Katip üye olarak
Narlıdere Belediyesi Meclis üyesi Sibel
Sessiz ile Urla Belediyesi Meclis Üyesi
Mehmet Bilgin seçildi.

Meclis Başkan vekilliği görevine ise 1.
Başkan vekili Karaburun Belediye Başkanı
Ahmet Çakır, 2. Başkan vekili olarak ise
Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina
seçildi. KEBB Mayıs ayı olağan toplantısın-
da ayrıca birliğe yeni üye olarak katılacak
olan Muğla İli Dalaman ilçesi Ortaca
Belediyesi, Afyonkarahisar İli Daskırı ve
Evcil ilçe Belediyesi, Bitlis İli Adilcevaz İlçe
Belediyesi, Antalya İli İbradi Belediyesi’nin
üyelik başvuruları oylandı ve oy birliği ile
kabul edildi.

“En büyük sorunumuz azalan
belediye gelirleri”

Kıyı Ege Belediyeleri Birliği
Başkanı Abdül Batur, bir kez
daha birlik başkanı seçilme-
sinden dolayı birlik üyelerine
teşekkür ederken, belediye-
lerin büyük sorunları olduğu-
nu ve bu sorunları çözülmesi
ile ilgili çalışmalara tüm
hızıyla devam edeceklerini
ifade etti. Belediye gelirlerin-
deki azalmaya dikkat çeken
Başkan Batur, bu konu-
da Türkiye
Belediyeler Birliği
ile işbirliği yapa-
rak bakanlığa
kanun teklifi
vermek
için
hazır-
landık-
larını
söyledi.

İrfan
Akça

Hüseyin
Mutlu
Akpınar Burak

Cilasun

Abdül
Batur
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Uzun süredir çevremizde
gelişen olaylar nedeniy-
le yoğun bir

kaygı

içinde
olduğumu fark ettim. Sabah
uyandığımızda aldığımız şehit
haberleri, koklamaya kıya-
madığımız çocuklarımıza
yapılan tacizler, canlı bomba-
lar, gün içinde sürekli çalan
ambulans sirenleri… Artık
alıştırıldığımız ancak farkına
varamadan bizi kaygıya
sürükleyen pek çok olay!

Bu kadar endişe içindeki
ruh halim geçen haftalarda
çocukluğumla buluşmamla
birlikte sakinliğe, adeta rüya-
da hissetmemi sağlayan mut-
luluğa bıraktı kendini. Kötü
haberlerin kısa sürede bizlere
ulaşmasını sağlayan sosyal
medyanın iyi taraflarını yaşa-
dım geçtiğimiz günlerde.
Facebook üzerinden bizlere
ulaşan çocukluğum ve aynı
mahallede yaşayan 38 kişi-
nin bu kez büyümüş bedenle-
riyle buluştu. Bir fanusta 40
yıl saklanmış 38 kişi çocuk
ruhlarıyla ve büyümüş
bedenleriyle buluşmuştu
sanki. Büyük bir neşeyle her-
kes 40 yıl öncesindeymişçe-
sine konuşuyordu.
Hatırlanan anılar, temiz duy-
gularda yeniden hayat buldu.
Mühendis evleri...
Askeriyenin yanında olan bu
evler askeriyede pişen mis
gibi sıcacık ekmek kokusuyla
anıldı. Gece geç saatlere

kadar sokaklarda kaygısızca
geçirilen saatler, annemiz
bize kızdığında komşu anne-

mizin bizi sahiplenmesi, en
yeni bisikletlerin
komşu kardeşimiz-

le paylaşılması,
canımız
sucuk iste-
diğinde

olduğunu
bildiğimiz
eve gidip
yiyebil-

mek, ayakla
yoğrulan
temiz köfte-

ler! Ne kadar kaygısız ve
temiz bir dünya bu dedirten
daha nice anılar!

Peki ne oldu da bu kadar
kirlendik? Ne oldu da kardeş-
çe yaşadığımız dünyamız
komşunun komşuya selam
vermediği insanların birbirini
tanımadığı hale geldi? Güven
duygusu ne zaman yerini
şüpheye terk etti?

Yoksa biz mi yaşlandık?
Büyüklerimiz geçmiş yaşantı-
larını anlatır, eskinin daha iyi
olduğunu söylerdi. Yoksa bu
günün gençleri de bugünlerin
hayaliyle mi yaşayacak? Hiç
sanmıyorum. Biz geceleri
sokaklarda oynarken büyük-
lerimiz kaygı duymazdı.
Onlar da evlerde toplanır,
bize kadar ulaşan büyük kah-
kahalar atarak neşe dolu
saatler geçirirlerdi.
Birbirlerine kırılmazlardı,
yapılan hatalar hemen telafi
edilir büyütülmezdi.

Her gecenin sabahı oldu-
ğu gibi her kaygının da yeri-
ni mutluluğa bırakacağını
unutmuyorum! Bana yeni-
den bu rüyayı yaşatan çocuk-
luğum iyi ki varsınız...
Teşekkürler mühendis evle-
ri… Teşekkürler Gönülden,
Candan, Berna, Bilge,
Taciser, Faruk, Murat, Mete,
Bülent, Gönül Teyze ve
diğerleri…

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

Çocukluğum

Ay’ın hangi fazında ne yapılır ne yapılmaz? Ay
fazları önemli gök olaylarıdır. Günlük yaşa-
mımızın akışı ve şekillenmesi adeta Ay’ın

dünya ve diğer yıldızlar ile etkileşimi üzerine kuru-
ludur. Günlük yaşamın akışından sorumlu olma
görevi ona verilmiş gibidir. Astrolojide Ay; bizim
annemizi, duygu yönetimimizi, uyumumuzu, bes-
lenmemizi, bir şeyi büyütme becerimizi, doğuştan
getirdiğimiz duygusal tepkilerimizi, reflekslerimizi,
dürtülerimizi, subjektifliği, duygusal bağ kurma
becerimizi, duygusal destek ihtiyacımızı, çabuk
değişen şartları, su kenarı olan yerleri, sıvıları,
denizleri, aynaları, nemli yerleri, evleri, aileleri tem-
sil eder.

Medikal astrolojide Ay; göğüs, rahim, karın
boşluğu, mide, lenfler, hamilelik, doğum, bazı hor-
monlar, erkeğin sol gözünü kadınınsa sağ gözünü
temsil eder.

Ay Yengeç burcunu yönetir
ve 3 derece Boğa’da yücelir

5000 yıllık astroloji tarihini analiz eden uzman-
lar Ay’ın, 8 faz halinin 5000 yıl boyunca toplumların
günlük yaşam planlamada kullandıklarını anlamış-
lar. Bu gerçekten heyecan verici. Aramızda köy
kökenli olup da kuracağım şu cümleyi gülümseye-
rek okuyanlarınız az olmayacak biliyorum. Binlerce
yıl göğe bakıp Ay görünüyor mu görünmüyor mu
diye bakılırmış. Eğer Ay gökte yoksa, ‘toprağa eki-
len tohumdan, saksıya ekilen fideden, kurulacak
salamura ve turşudan hayır gelmez’ denirmiş. Tüm
bunlar batıl inanç denilip bir kenara konulamaz.
Bilimin ukalalığı insanlığa hakim olmadan 100 yıl
kadar önce, 5000 yıl boyunca insanlık bu yaklaşımı,
yaşamını idare etmek ve planlamak için kullanmış-
tır. Atalarımız aptal olamaz değil mi? İşe yarama-
yan bir davranışı en az 5000 yıl boyunca niçin sür-
dürsünler ki?

Şimdi gelin atalarımızın binlerce yıl boyunca
Ay’ın hangi hallerini ciddiye alarak hangi temel
davranışları sergilediklerine bir bakalım;

Ay; 28 günde 8 fazlı döngüsünü tamamlar. Bu
fazların her biri 3 buçuk gün sürer. Her bir faz ara-
sında 45 derecelik açı farkı vardır. İşte fazlar sırasıy-
la şöyle;

YENİAY FAZI: Ay, Güneş’in önünden 0 ve 44

derece aralığında seyahatine başlamıştır.
Dünya’dan bakınca Ay’ı görmeyiz. Burada hayatta
kalma mücadelesi çok belirgindir. Bu fazda bir işe
ilk kez kalkışacaksanız çok dikkatli olmanız gerekir.
Eskiler demiş ya gökte Ay yokken toprağa tohum
atmayın diye. Çünkü zaten tutmayacaktır o tohum.
Eskileri hafife almayalım. Yeniayda yarım kalan
işlerinizi bitirmenizi öneririm. İlk kez yapılacak işle-
ri yapmamanızı öneririm. Yani gördüğünüz gibi
sanılanın aksine yeniayda dilek dilenmez. Çünkü
dileğin muhatabı Ay, gökyüzünde dünyadan bakın-
ca görülmemektedir.

HİLAL FAZI: Ay, Güneş’in
önünden 45 ve 89 derece
aralığında seyahatine
başlamıştır. Ay’ın
gökyüzünde ışığını
ilk kez gösterdiği
halidir. İşte asıl
dilek dileme
zamanı
şimdi gel-
miştir. Ay
annemizin
ışığı henüz
gökte bize
gülümser-
ken, o ışık,
o an
doğum
haritamızda
hangi evimize
denk geliyorsa,
o evin konuları
ile ilgili dilekler
dilemeliyiz. Yani
Hilal’de rastgele dilek
dilenmez. Bunu aklınızdan
çıkarmayın. Örneğin; Ay, Boğa
burcunda Hilal fazına girmiş olsun. Kişi de
yaşamına aşk enerjisini çekmek istiyor ve aşk dileği
diliyor. Bu kişinin dileğinin gerçekleşme ihtimalinin
güçlü olması için onun haritasında aşk konusunu
temsil eden evin, Boğa burcu olması gerekir. Yani
yükseleni Oğlak olanların 5. evleri Boğa burcu ola-
cağından, Boğa’da gerçekleşecek olan bir Hilal
fazında aşk dileklerini dileyebilirler.

İLK DÖRDÜN FAZI: Ay, Güneş’in önünde 90
ve 134 derece aralığında bir seyahate başlamış
demektir. Kişi bu evrede değişmek, kendini yaratıcı
bir şekilde ifade etmek ile ilgili yanıp tutuşur.
Dilenmiş bir dilek bu evrede olgunlaşmaya başlar.
Ay bu fazında Dünya’ya gönderdiği enerjisi ile kişi-
nin bilinçdışı kayıtlarını, bu dileğin gerçekleşmesi
için tetikler. Mücadele verdirtir. Oluşacak bu içsel
huzursuzluğu aşmak için ciddi bir mücadele süreci
başlar. Görüldüğü gibi bir değişim krizi ve krizi
aşma mücadelesi bu fazın dünyaya gönderdiği ener-

ji ile yaşamlarımıza damgasını vurur.
BÜYÜYEN AY FAZI: Ay,
Güneş’in önünden 135 ve

179 derece aralığında
seyahatine başlamış-

tır. Kişi ilk dördün
fazındaki deği-

şim arzusu ile
ortaya çıkan
kriz ve krizi
çözme
mücadelesi
sonucuda
kendi iç
potansi-
yellerini
bu fazda
fark eder.

Ve onları
geliştirmek

ister. Bunu
yaparken çev-

resinden yardım
bekler. Plan yap-

mak, net olmak konu-
larında çok beceriklidir.

Bu sayede tüm toplum için
çalışabilir. Kendi iç potansiyellerini

dışarı çıkarıp hepimizin hayrına onları kul-
lanma çabasına girer. Bu yüzden Büyüyen Ay fazın-
da insanlar için bir şeyler yapmak, onlar için daha
çok çalışmak, ciddi pozitif sonuçlar doğurabilir.
Böyle işleriniz varsa bu faza göre plan yaparsanız iyi
olur.

DOLUNAY FAZI: Ay, Güneş’in önünden 180
ve 224 derece aralığında seyahatine başlamıştır.

Bizse dileğimizi tutmuş, hilal fazının enerjisinin bu
dileği gerçekleştirmesi için bilinçdışımıza enerjisini
iletmesini sağlamışız. Böylece iç dünyamızda deği-
şim için oluşan krizi çözmek amacıyla mücadeleye
giriştik. İlk dördün fazında iç potansiyellerimizi fark
ettik. Büyüyen ay fazında bu potansiyelleri toplum
için, toplumun hayrına kullanmaya kalkıştık.
Derken dolunay gelmiş çatmış oldu. Yani bizim
ilerlememizi engelleyen tüm gereksiz anıları, inanç-
ları, duyguları, düşünceleri bırakma vaktimiz gelmiş
demektir. Çünkü bu evrede tamda toplum ve ken-
dimiz için harika işler yapmaya çalışırken ayağımıza
takılıp ilerlememizi engelleyen davranışların orta-
dan kaldırılması gerekir. İşte bu evre bu işe yarar.
Adeta Ay burada tıkanan önümüzü açmak için
imdadımıza koşmaktadır.

Peki dolunayda ne yapılır?
Hemen bir örnek üzerinden açıklayayım.

Diyelim ki o ay Dolunay Terazi burcunda gerçekle-
şiyor. Ve kişide eski aşk ilişkisinden kalan ve zih-
ninde sürekli dönüp duran bazı talihsiz anıları artık
bırakıp, onlardan özgürleşmek istiyor olsun. Bu anı-
ları bırakmak ve onlardan özgürleşmek için,
Dolunay’ın Dünya’mıza göndereceği enerjiyi kul-
lanması harika metodlardan biri olur. Ama bunun
için önemli bir şart vardır. O da Dolunay’ın kişinin
aşk konusundan sorumlu olan 5. evinde gerçekleşi-
yor olması gerektiğidir. Yani yükseleni İkizler olan
herkesin 5. evi Terazi olacağından aşk konularıyla
ilgili geride bırakmak istediği ne varsa bunları
bırakmak için 5. evine denk gelen Dolunay’ı kullan-
ması şarttır. Yoksa o yanlış bir enerji çalışması olur.

KÜÇÜLEN AY FAZI: Ay, Güneş’in önünden
225 ve 269 derece aralığında seyahatine başlamıştır.
Dolunay fazının enerjisi ile gelişimini engelleyen
konuları ayağının önünden çeken kişi, artık bu
fazda daha fazla özgürdür. Kendine olan güveni
daha gelişmiştir. Kendi inançlarını ve kendi yaşam
felsefesini dünyaya duyurmak için daha istekli ve
kendinden hiç olmadığı kadar çok emindir. Hatta
bazen fanatizme bile yaklaşabilir. Kişi çok yenilikçi,
sosyal reformlar için ciddi adımlar atan, çabalar sarf
eden biridir. Çok coşkulu, hevesli, iletişimde daha
becerikli, toplumsal problemleri bu yeteneklerini
kullanarak çözmek konusunda iddialı ve verimlidir.

SON DÖRDÜN FAZI: Ay, Güneş’in önünden

270 ve 314 derece aralığında seyahatine başlamıştır.
Bu fazda topluma büyük hizmetler sunan kişi, bu
haline o kadar çok alışır ve ilerlerki artık kendini
toplumsal olaylara hiç olmadığı kadar çok adamaya
başlar. Toplum için yenilikler yapmak mücadelesi-
nin, herkese örnek olması için çabalar. Çok objek-
tiftir. Artık krizlerin insanı dönüştüren, geliştiren ve
bu sayede ilerleten yanının bilgeliğini iyice fark
etmiştir. Artık bilinçli olarak krizleri dönüştürme
gücüne sahiptir. Geçmiş ile geleceğin temalarını bir
araya getirmeye çalışır. Bu insanlar toplumda birer
filozoftur. Duygusal anlamda gerginliği olan bir faz-
dır.

BALZAMİK FAZ: Ay, Güneş’in önünden 315
ve 359 derece aralığında seyahatine başlamıştır.
Tüm bu fazların enerjisi kişiye son kertede hayat
hakkında derinden bilgeleşme enerjisi aktarır. Bu
faz insanı öngörü konusunda çok güçlendirir. Bu
dünyanın tüm hırsları için mücadele edip, tüm o
elde ettiklerinin sonunda yaşadığı tatmin ile birlikte
artık aidiyet duygusu önemini yitirir. Kişi madde-
den spiritüelliğe, manevi olana kaymaktadır. Kişi
çok daha spiritüeldir. Bilinmeyeni keşfetme, teslim
olma arzusu had safhadadır. Şifacılık eğilimleri öne
çıkar. Kişi artık meziyetlerini, kendini unutup baş-
kalarına fayda sağlamak için aralıksız hizmet sunma
eğilimine girer.

Görüldüğü gibi faz enerjileri, bir şeyi nasıl baş-
latacağımızı, o şeyin gerçekleşmesi için hangi yollar-
dan sırasıyla geçmemiz gerektiğini bize anlatır.
Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi, doğadaki akış in-
sanoğlunun bilmediğini keşfetme ve keşfedince
merakını başka bilinmeye yönlendirme özelliği üze-
rine kurgulu. Bakın önce bu dünyayı keşfetmek
isteriz. İstek ve dileklerimizi Ay’ın enerjisini kulla-
narak somuta dönüştürürüz. Sonra onu toplum fay-
dasına kullanırız. Topluma katkılar sunduktan, o
somut ürünü, fikirleri, topluma yaydıktan sonra tat-
min olur ve ‘ee sırada ne var’ sorusuna geçeriz. İşte
o süreçte bir bakmışız bizden harika şifacılar, bilge-
ler, aydınlar, entelektüeller vb çıkmış. Bir tür olarak
insanın yaradılış özelliklerini anlamak için, Ay’ın
insan davranışları üzerindeki muazzam etkisini
anlamak şart. Sizce de öyle değil mi? Bilimin 100
yıllık ukalalığı, atalarımızın kullandığı en az 5000
yıllık bu yaşamı idare etme ve planlama davranışıy-
la yarışamaz.

SEVGİ ALİS YILDIRIM

aenbi@hotmail.com
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K
ış mevsimi
boyunca
"yaz gelse

de rahatlasak, havalar
ısınsa..." deyip dururuz

ama sosyal medya kullanı-
mının sıklaşması ve her anı-

mıza tanıklık etmesiyle bir
tehlikenin de ortasına düş-

müş bulunuyoruz: "Yaz
Depresyonu"

Günümüzde kişisel sosyal
medya hesapları sayesinde her-

kesin her attığı adımdan haber-
dar olabiliyoruz. İnternet, resmen
başlı başına bir medya aracı. E
insanoğlu paylaşmayı sever
malum, o yüzden ne yedik, ne
içtik, nereye gittik, kimlerle gittik,
gittiğimiz yerde neler yaptık an be
an paylaşıyoruz. Hatta bu durumu
o kadar benimsedik ki, "sosyal
medya ile aram yok" diyenlere
uzaydan gelmiş gibi bakıyoruz. Bu
akımın ruhsal dengemizi neden
yaz aylarında bozduğuna gelince...

Araştırmalara göre, ekonomik
sınıf farklılığının en belirgin orta-
ya çıktığı ve kişiler üzerindeki psi-
kolojiyi etkilediği mevsim yaz
mevsimi. Tatil seçimi, standartları
ve süresi ile bu eşitsizlik gün
yüzüne çıkıyor. Kışın ekonomik
sınıf farklılığı yok mu diyecek-
siniz, elbette ki var. Ama

kişiler kış aylarında yapı-
lan aktivitelere hava

şartlarından dolayı
yaz aylarındaki
kadar imrenmiyor,
"evimde oturuyo-
rum, imkanım olsa da
gitmezdim bu soğukta

resmen işkence" deyip
kendini telkin edebiliyor. Yazın tatile
gidememek ise bu kadar kolay atlatıla-
bilir bir durum olmuyor. Dahası,
"aman bana ne kim ne yaparsa yap-
sın" diyemeyecek bir "sosyal medya"
dünyasının içindeyiz. En lüks tatiller,
en özendirici yaz sahneleri gözünüzü
çevirdiğiniz her yerde karşınızda.
Facebook ve Instagram'da boy boy
tatil fotoğrafları, Twitter'da dakikada
bir yayınlanan "deniz-kum-güneş" not-
ları, son zamanların popüler anlık pay-
laşım aracı Snapchat'ten saniyelik ve
bir o kadar da sık yayınlanan cıvıl cıvıl
tatil görüntüleri...

Psikologlar özellikle son 3 yıldır
ekonomik yetersizlikten veya iş duru-
mundan tatile çıkamayan insanların
performanslarında ciddi bir düşüş
olduğunu söylüyor. Eskiden yakın çev-
remiz de yaz aylarını bizim gibi geçiri-
yorsa magazin programlarını izlemeye-
rek özendirici hayatlara konuk olmama
lüksümüz vardı. Şimdi öyle mi? Bir şar-
kıcı Dubai'de, bir oyuncu Maldivler'de,
öteki Miami'de ve görmeme şansımız

sıfır. Bir yerden
kaçsak bir

yerden
mut-

laka yakalanı-
yoruz. İtiraf edelim, bile iste-
ye de takip ediyoruz çoğu zaman. Hem
kim ne yapmış diye merak ediyoruz,
hem de gördüklerimizle psikolojimizi
bozuyoruz, performansımız düşürüyor.
İşte bu, insanoğlunun yüzyıllardır çözü-
lememiş dengesiz iç hesaplaşmalarının
teknolojiyle buluşmuş 2016 versiyo-
nu...

BELİRTİLERİ
Yaz depresyonu kış döneminden

farklı belirtiler gösteriyor. Mevsimin
tadını çıkarmak yerine hiçbir şeyden
keyif almama, dikkat dağınıklığı, uyku-
suzluk ve iştah kaybı gibi belirtiler his-
sediyorsanız dikkat! Depresyon haber-
cisi olabilir. Uzman Psikolog Uğurkan
Ulutürk, “Son yıllarda yapılan araştır-
malar, melatonin hormonunun az sal-
gılanması gibi biyolojik etkiler ve psi-
kolojik faktörler nedeniyle yaz mevsi-
minde de depresyonla karşılaşıldığını
gösteriyor” diyor.

BASİT ÖNERİLER
Yaz için gerçekleştiremeyeceğiniz

hayaller kurmak yerine gerçekçi olun
ve kolaylıkla uygulanabilir aktiviteler
yaratın. Yaz ayları gelmeden plan yap-
mak yaz depresyonunu engelleyebilir.
Kendinizi mutlu olduğunuza inandırın.
Bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek
olan beyin gücünü kullanın. Sosyal
medya hesaplarınızı kapatmayın ama
sıklıkla tatil paylaşımlarına da bakıp
durmayın. Unutmayın, kimse imkanla-
rıyla ölçülmez. Elinde sizden çok daha
iyi imkanları olan ama sizin yarınız
kadar bile mutlu olamayan birçok
insan var. Pozitif olun, güzel havaların
keyfini çıkarın...RANA SİNEM AYTAŞ

rana.aytas@kanalben.com

SOSYAL MEDYA
YAZ DEPRESYONUNU

TETİKLİYOR

AY FAZLARI VE BİZ

Ay'ın
Dünya etrafın-

daki dönüşü farklı
fazları oluşturur ve bu
fazlar insan psikoloji-

sini derinden
etkiler.
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GİRİŞ ÜCRETİ SADECE KİTAP
'Her dolu-
nayda bir

organizas-
yon' parola-

sıyla yola
çıkan bir

sosyal
sorumluluk
projesi olan

Fullmoon’un
mimarı

Ezgi
Pehlivan,

bu önemli
projenin

detaylarını
Ben

HABER’e
anlattı.

Gençlerin müzikle bir araya geldi-
ği organizasyonlar deyince aklı-
nıza sadece eğlence mi geliyor?

Gelmesin, çünkü daha 'Fullmoon'la
tanışmadınız. Bu organizasyon içinde
hem eğlence hem de sosyal sorumluluk
projesi barındırıyor. Projenin ayrıntıla-
rını 'Her dolunayda bir organizasyon'
düşüncesiyle yola çıkan Ezgi
Pehlivan'dan dinleyelim...

� Fulmoon'dan bahsedelim biraz
nasıl oluştu?

Fullmoon sosyal bir proje. Bir kar
amacı güdülmeyen, gönüllülerle yürü-
yen bir iş. Lisede okurken çok güzel
bir sınıfımız vardı. Arkadaşlarla kaliteli
müzik dinleyebilecek yerler arıyorduk.
Eğlenmek için oluşturduk bu projeyi.
Projenin böyle bir yere geleceğini tah-
min etmedik. Etkinliklerde müzisyen
arkadaşlarımız sahne alıyorlar, bestele-
ri varsa dinliyoruz. Konser gibi değil de
sohbet ortamında geçiyor. Daha sonra
klip çekiyoruz.

� İsmi nasıl çıktı?
Projeye isim ararken ayda bir kere

dolunay oluyor bu projeyi dolunayda
yapalım, adı da 'Fullmoon' olsun, her-
kes de dolunay olduğunda bir yerde
organizasyon olduğunu bilsinler iste-
dik. Her ay yapmaya çalışıyoruz.

� İlk organizasyon nasıl gerçekleşti?
İlk organizasyon benim evimde

oldu. Komşularım çok tatlı insanlar,
hepsine anlattım ve davet ettim. Davet
etmek çok önemli, davet ettiğiniz
zaman onlar da eğleniyor ve sıkıntı
olmuyor. Çok keyifli geçti, güzel dost-
luklar edindik. Çok istek oluyor, ama o
kadar büyük mekan bulamıyoruz.

� Bu organizasyonları farklı yapan
güzel bir neden var.

Bizim organizasyonlarda giriş asla
ücretli değil, sadece kitapla giriş yapa-
bilirsiniz. Toplanan kitapları da ihtiyacı
olan okullara gönderiyoruz.

� Peki kitap getirmeyenleri kesinlikle
içeri almıyor musunuz?

Hayır almıyoruz. Unutanlardan en
az 10 tl bağış alıp, onlarla da kitap,
boya kalemleri, suluboyalar alıyoruz.

� Ekibiniz kalabalık mı?
Aslında dinleyicilerimizi de bizim

ekibimiz gibi düşünüyoruz. Ama bir
ana ekibimiz de var. Bir kitap teslim
ederken bile ekip olarak hayatta bir

şeyi başarmanın verdiği gururu
yaşıyoruz.

� Yardımda bulunduğunuz
okul ilk neredeydi?

Şırnak İdil'de doğu görevini yapan
öğretmen arkadaşım vardı. Onu ara-
dım ve projeyi anlattım. Böyle bir şeye
ihtiyaçlarının olduğunu söyleyince yar-
dımda bulunduk. Sonra da yayılarak
büyüdü ve Van, Diyarbakır, Çorum,
Manisa-Akhisar, Suruç, Gaziantep,
Salihli'de okullara kitaplar gönderdik.

� İzmir'de gönderdiğiniz bir yer var
mı?

Henüz yok, bize talep olursa ulaş-
mak isteriz.

� Peki organizasyonlara katılmadan
sizlere kitap ulaştırılabilir mi?

Birkaç arkadaş Alsancak'ta oturu-
yoruz. Zaten herkesin çok uğrak nok-
tası. Bir mail atsalar ya da mesaj yazsa-
lar buluşup kitapları alabiliriz. Mesela
organizasyona katılamayacak insanlar
oluyor, kitap verip dönüyorlar.

� Organizasyonu evlerde düzenleme-
nin sıkıntılarını yaşıyor musunuz?

Evet ev bulmak konusunda sıkıntı
yaşıyoruz. Genelde organizasyona katı-
lanların evlerini kullanıyoruz. Bu arada
sadece ev de değil tiyatro, dans oku-
lunda da yaptık organizasyonları.

SIRADA “ORMAN” VAR
� Organizasyonu genişletmeyi düşü-

nüyor musunuz?
Bir organizasyonda hem kitap hem

fidan dikmeyi düşünüyoruz. Küçük bir

hatıra ormanı olsun diye bu tarzda bir
şey istiyoruz. Bir vakıfla anlaşıp ondan
sonra girişte bir fidan bağışlanacak.
Arkadaşlarla boyadığımız bir karavanı-
mız var. Karavanı alıp bir yerlere gitme
yi düşünüyoruz. Şehir değiştirmek,
küçük kasabaları gezip, oradaki müzis-
yenlere konser verdirmek istiyoruz.

� Kitapların yeni olması gibi bir şart
var mı?

Çoğunluk yeni alıyor ama evden
getirenler de var. Güzel kitaplar geli-
yor. Sadece ilkokul olmadığı için orta-
okul ve liseye de gidiyor. Fullmoon
sayfasından yazıyorum, ne tür kitaplar
getirebileceklerini ama gelen kitabı da
geri çevirmiyoruz.

� Destek olmak isteyenler size nasıl
ulaşabilirler?

Sosyal medyadan ulaşabilirler.
Elimizden geldiğince hemen dönüş
sağlıyoruz.

� Sponsor ihtiyacınız var sanırım.
İsterseniz Ben HABER aracılığıyla sesle-
nelim...

Ses sitemini karşılayabilirler, klip
çekimlerinde kamera bazen yetmiyor.
Daha iyi bir şey yapmak istiyoruz
olmuyor. Onu bize sağlayabilirler.
İçecek firmalarından sponsorumuz var.
Para kazanmasak bile cebimizden çık-
masın istiyorum ben. O konuda organi-
zasyonu sahipleniyorum çünkü arka-
daşlarım gönüllü emeklerini veriyorlar.

ÇİĞDEM ALPASLAN

cigdem.alpaslan@kanalben.com

Ezgi
Pehlivan



� Atlar burada doğal ortamla-
rında gibi hissedebiliyorlar mı peki?

Begüm Hanım'la tanıştığım
için çok mutluyum her şeyden
önce. Yaptığı kulüpte atlar için
her şeyi düşünmüş. Buradaki atla-
rın hepsi doğal yaşamlarını yapay
da olsa bir şekilde görebiliyorlar.
Birçok kulüpte bu önemsenmez.
Begüm Yaraş bu konuda çok has-
sas. Arazimiz olmadığı için havuz
yaptı mesela. “Walker” dediğimiz
“adeta makinesi” var. Atların
rahat çalışabileceği iki tane manej
var. Hem profesyoneller için açık
saha, hem acemiler için kapalı
sahamız var. Yine Begüm
Hanım'ın düşündüğü tesisimizde
olan bir avantaj da ahırlarımızın
bir kısmının padogları olması.
Bunların yanında, atlar için solar-
yumumuz, özel prosol kumumuz
ve geri kalan her şey atların fizik-
sel ve ruhsal sağlığını düşünerek
yapılmıştır.

� Atlar duygusal mı?
Kesinlikle çok duygusal hay-

vanlar. Duygusal olmasalar zaten
bizimle birlikte yaşayamazlar.

Herkesin onları tanımlama şekli
farklıdır çünkü hissettiği-
niz gibi konuşursunuz.
Ben onlara “aptal
aşık” diyorum.
Çünkü aşkı çok
yoğun yaşarlar. At,
duygusallığını size
aşık olarak göste-
rir, aşkı sizinle
yaşar, sizi kıskanır.

� Bir atı tanı-
mak karakteristik
özelliklerini anla-
mak ne kadar zaman
alır?

Atların her biri birbi-
rinden farklıdır, parmak izi
gibi. Hepsinin karakteristik
özellikleri farklıdır. Birbirinizi
anlamanız tamamen aranızdaki
ruhsal bağa ve birbirinize verdiği-
niz enerjiye bağlı.

� At biniciliği için bireylerde
olması gereken belli başlı özellikler
var mı?

Herkes ata binebilir, her birey
ata binmeyi öğrenebilir. Teknik
bilgileri öğrenmek zor değil, her-
kese öğretebilirsiniz ama teknik
bilginin yanında olmazsa olmaz bir
şey vardır ki, o da ruhsal dengenin
uyuşmasıdır.

� Hedefiniz nedir?
Atlarla doğru iletişimi kurabi-

len insanlar herkesle iletişim kura-
bilir ve hayatını planlamayı öğre-
nebilir. Biz burada çocuklara at ile
ilgili her şeyi öğreteceğiz.
Türkiye'nin her yerinden gelecek
çocuklara burada kendilerini gös-
terme şansı sunmak istiyoruz.
Binicilik kulüpleriyle birlikte
Türkiye'de pony biniciliğini geliş-
tirmek istiyoruz.
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Hayatının 30 yılını
atlar ile birlikte
geçirmiş, B.

Equine Binicilik
Tesisleri'nde antre-
nörlük yapan Derya
Erbudak'a merak
ettiklerimizi sor-
duk. İzmir'e
Begüm Yaraş
tarafından
kazandırılan
tesisi hem
gezdik, hem
bilgi aldık,
hem de

Erbudak'tan atlar hakkında bilinme-
yenleri öğrendik.

� Atlar hayatınıza nasıl girdi?
Atlarla çok erken yaşta tanıştım.

4,5 yaşımdan beri spor yapıyorum.
Babam eski bir sporcu ve ben de kilo

alamayan bir çocuk olduğum için
sağlıklı kilo alabilmem adına beni
spora teşvik etti.

� Binicilik antrenörlüğüne ne
zaman başladınız?

Antrenörlüğe Ankara'da başla-
dım. Binbaşı Sinan Özbek de benim
antrenörümdü. Yaklaşık 15 yıldır bu
işi yapıyorum. Başlangıcım Tolga
Hocam ve Sinan Binbaşımla oldu,
ardından kendimi geliştirmek için
Avrupa'ya gittim. Atçılıkta öğrendim
bitti en iyi şekilde yaparım deme
şansınız yok. Çünkü insanlar nasıl
nesil farklılığı gösteriyorsa aynısı
atlarda da var. Bu yüzden biz atlara
B. Equine'da doğal ortamlarını
yaşatmaya çabalıyoruz.

� Ata binmek bir spor mudur?
Evet, kesinlikle bir spordur,

hem de çok faydalı bir spordur.
Hem zinde tutar hem disipline
eder, tıpkı diğer sporlar gibi. Ama
at biniciliğinde ruhun ön plana
çıkması bir artıdır. Bunun nedeni
de atların yaydığı pozitif enerjidir.
Atın elektriği, pozitif yönü o kadar
yüksektir ki bunu hissetmek için

üzerine çıkmanız bile gerekmiyor.
Dış kapıdan girdiğiniz anda bu pozi-
tif enerjiyi hissedersiniz, hormonları-
nız hemen harekete geçmeye başlar.
Yani at sinerji yoluyla sizden negatif
enerjiyi alır, pozitif enerjisini size
yükler.

Derya
Erbudak

Rana Sinem
Aytaş
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Atlar hakkında herkesin söy-
leyecek birkaç sözü vardır.

Örneğin, eskiden ulaşım aracı
olarak kullanılması, at binici-

liğinin ata sporumuz sayılma-
sı gibi. “At, avrat, silah” üçle-
mesini hala bildiğimiz günü-
müzde, tarihimiz için önemli

yeri vardır atların ama bu
kadarla sınırlı değilmiş

meğer. Röportajı okuyunca
siz de “At deyip geçmemek

lazımmış” diyeceksiniz...
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sı gibi. “At, avrat, silah” üçle-
mesini hala bildiğimiz günü-
müzde, tarihimiz için önemli

yeri vardır atların ama bu
kadarla sınırlı değilmiş

meğer. Röportajı okuyunca
siz de “At deyip geçmemek

lazımmış” diyeceksiniz...

RANA SİNEM AYTAŞ

rana.aytas@kanalben.com

‘’Önemli olan, ruhsal
dengenin uyuşması’’
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