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ZARARINA TİCARET
ULUSAL Süt Konseyi 1 litre çiğ süt
fiyatını 1,5 lira olarak belirledi. Ancak
hiçbir zaman sağlıklı uygulanamadı. Şu
an 75-85 kuruştan üreticiden
toplanıyor. Oysa 1 litre süt
maliyeti, 98,4 kuruş.
Zararına ticaret olur mu?
Maalesef oluyor…
ERDAL İZGİ SAYFA 5’TE

Ben HABER sordu, Yaraş cevapladı

Son 15 yılın en
muhteşem fuarıydı
YİNE istemezükçüler kafa bulandır-
maya çalıştı ama İzmirliler bunu dikka-
te almadı. İEF, son 15 yılın en iyisiydi...
EROL YARAŞ 3’TE

Gürültü yönetmeliğiyle ilgili yetki artık tamamen
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. Yazlıkçılar, otel,
pansiyon gibi kurumlar bundan böyle gürültü ile ilgi-
li tüm şikayetlerini belediyelere yapacak.

Gürültüde yetki
Büyükşehir’de YENİ sezonda farklı sürprizlere imza

atacaklarını belirten Sahne Tozu
Tiyatrosu Kurucusu İşgören, “Sahne
Tozu’nun bir şubesini de Amerika’da
açma gibi bir düşüncem var” dedi.11’DE

1 BARDAK SU 1, ÇAY 1.5 LİRA, BİR LİTRE SÜT 70 KURUŞ
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99999 ADALET MI BU?
94 YILLIK

ÖZGÜRLÜĞÜN TARİHİ

9EYLUL

UNUTMA-
YALIM
çok eski bir
Anadolu
sözü ve bu
söz hepi-
miz için
geçerli: Kul
göreceğini mutlaka
görür...
ÜNAL ERSÖZLÜ 4’TE

Dostların
sesi

SU savaşı,
enerji sava-
şı derken
vergi savaşı
konuşulur
oldu.
Refah için
en etkin
kaynak vergi şimdi
savaş aracı... İBRAHİM
ATTİLA ACAR 7’DE

Vergi savaşına
hazır olun

TÜRK FUTBOLUNA
KONAK DOPİNGİ
KONAK Belediyesi,
Türk futboluna adeta
bayram armağanı
verdi. Taçsız Kral
Metin Oktay'ın adı
ilçede ölümsüzleştiri-
lirken, Alsancak Stadı
ile ilgili belirsizlik de
ortadan kaldırıldı.

ŞİMDİ AMERİKA’YI
FETHEDECEK
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Son beş yıldır emlak piyasasındaki hareketlen-
me, Çeşme ve Alaçatı'ya İstanbul'dan akın akın
geliş ve tabii ki otoyol projesi... İzmir ve
İstanbul önümüzdeki günlerde birbirlerine hiç
olmadıkları kadar yakınlaşacağa benziyor.
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Son beş yıldır emlak piyasasındaki hareketlen-
me, Çeşme ve Alaçatı'ya İstanbul'dan akın akın
geliş ve tabii ki otoyol projesi... İzmir ve
İstanbul önümüzdeki günlerde birbirlerine hiç
olmadıkları kadar yakınlaşacağa benziyor. 7’DE

BAKANLIK GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİYLE İLGİLİ TÜM YETKİYİ DEVRETTİ

ŞİKAYETLER ARTIK KOCAOĞLU’NA
BAŞTA Çeşme olmak üzere, tüm turistik
ilçeler ile kent merkezlerinde, yaz aylarının
en büyük sorunu olan gürültü kirliliği ile
mücadelede şikayet makamı değişti. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı, gürültü
yönetmeliğiyle ilgili yetkiyi, bakan-
lığa ait il müdürlüklerinden alıp,
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne
devretti. Bundan sonra tüm
gürültü şikayetleri doğrudan Aziz
Kocaoğlu’nun başkanlığını yaptığı
Büyükşehir’e yapılacak.

DALGIÇ, EĞİTİMLİ KADRO KURACAK
GÜRÜLTÜ ile mücadele yetkisinin
devrinden sonra, Büyükşehir
Belediyesi’nin bu konuda atacağı adımlar
ve alacağı kararlar bekleniyor. Gürültü

kirliliğiyle ilgili en çok sorun
yaşanan ilçelerden olan
Çeşme’de, Başkan Dalgıç,
Büyükşehir’in yetkiyi kendilerine
devretmesi halinde, özel olarak
eğitimli personelden oluşan bir
kadro oluşturacaklarını açıkladı.
GAMZE KURT’UN HABERİ 6’DA

ÇÇaağğllaarr
İİşşggöörreenn GGaammzzee

KKuurrtt
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309.09.2016 gündem HABER

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

SON 15 YILIN EN
MUHTEŞEM FUARIYDI

� 10 günlük bir fuar maratonunu geride bıraktık.
Öncelikle sizden genel bir fuar değerlendirmesi alabi-
lir miyiz? Nasıl geçti? Gördüğünüz eksiklikler var
mıydı?

85. İzmir Enternasyonal Fuarı son 10-15 yılın
en muhteşem fuarı oldu. Geçtiğimiz yıllarda Fuar
açıldıktan sonra yapılan bütün konuşmalarda “Ah
nerede o eski fuarlar” diyerek hayıflanır, eski fuar-
ların eğlence, sanat, kültür etkinliklerini anımsar
dururduk. İşte yıllar sonra 85. İzmir Enternasyonal
Fuarı o kadar mükemmel bir programla doluydu ki
özellikle 40 yaş ve üstü olan ziyaretçilere ‘’işte özle-
diğimiz fuar buydu’’ dedirtti. Fuarın her köşesinde-
ki dünyaca ünlü sokak gösteri grupları, İstanbul’da
sahnelendiğinde gıptayla izlediğimiz tiyatro oyunla-
rı ve gösteriler, cazla yeniden hayat bulan
Mogambo, Türkiye’nin en popüler sanatçılarının

performanslarıyla renklenen çim konserleri.. Fuar
yeniden hayat buldu. Eksiklikler yok muydu, mut-
laka vardı. Yapıcı eleştiriler İZFAŞ yöneticileri
tarafından mutlaka dikkate alınacak ve 86. Fuar
daha da görkemli bir şekilde İzmirlilerle buluşacak-
tır. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin alım
gücü düşünüldüğünde başta otobüs firmaları, iş
makineleri, binek otomotiv gibi sektörler ve bu
sektörlerdeki son gelişmeler, son ürünler, ziyaret-
çilerle buluşturulabilir diye düşünüyorum. Gerek
Folkart gerekse Vestel fuara ivme ve motivasyon
anlamında büyük katkılar sağladılar. Yine isteme-
zükçü kafalar devreye girdi ve sponsorlarla ilgili
İzmirlilerin kafasını bulandırmaya çalıştı. Neyse ki
İzmirli bunları dikkate almadı ve hatta dalgasını
geçti. Bakın fuar bitti, Kültürpark hala İzmir’in.
Kimse burayı sahiplenmedi.

KOCAOĞLU’NUN
ADAYLIĞI
SÜRPRİZ OLMAZ

��  Aziz Kocaoğlu ile yaptığınız
programda başkan yeniden adaylı-
ğıyla ilgili çarpıcı bir örnek verdi
ve aslında bir nevi adaylığa göz
kırptı. Sizin bu konuya ilişkin hissi-
yatınız nedir?

Aziz Başkan son iki seçimdir,
yeniden adaylığı konusunda 6 ay
öncesine kadar hiçbir zaman
konuşmadı. Başkan özellikle bir
dahaki dönem için “yokum” derse
Amerikan tabiriyle topal ördek
pozisyonuna düşeceğinden, bele-
diyede iş disiplini anlamında
sorunlar yaşayabileceğinden
duygu ve düşüncelerini belli etmi-
yor. Ama şahsen bana soracak
olursanız, Aziz Bey sağlığına güve-
niyorsa bir dönem daha devam
etmeli. Çünkü İzmir’i ve hinterlan-
dını en ince noktalarına kadar çok
iyi tanıyor, tüm problemlerini
yakinen biliyor. Yerel seçimlerin
erken bir tarihe alınacağını düşün-
memden de hareketle, önümüzde-
ki iki yıl boyunca ciddi bir sağlık
sorunu ya da başka sıkıntılar
olmazsa Aziz Kocaoğlu’nun adaylı-
ğı sürpriz olmaz.

� Başkan
Kocaoğlu*aynı
programda
Alaattin
Yüksel’in*istifa-
sıyla*ilgili*de
konuştu.
Deyim*yerin-
deyse*Alaattin
Yüksel’in*istifa
etmediğini,*istifa
ettirildiğini*ima
etti.*Siz*neler*söylersi-
niz?

Başkanın bu ifadesinin doğru
olduğunu düşünüyorum. Alaattin
Yüksel’in genel merkez odaklı ve
bunun İzmir’deki uzantılarından
oluşan bir ekip tarafından istifa-
ya zorlandığını söyleyebiliriz. Üst

düzey CHP’liler ve
burada onlarla bir-

likte hareket
edenler 2019’un
dizaynını şim-
diden yapmaya
çalışıyor. Bu
ekibin önünde-
ki en büyük

engel siyasi tec-
rübesi ve örgüt-

teki gücüyle
Alaattin Yüksel’di.

Tabiri caizse kendisine
mobbing uygulayarak, bardağın
taşmasına sebep oldular ve
Yüksel istifa etti. Bu demek değil
ki İzmir’de sular duruldu. CHP
İzmir önümüzdeki günlerde su
yüzüne çıkacak sorunlara gebe.

YÜKSEL’E MOBBING UYGULANDI

��  Manşetimizde de yer
alan gürültü yönetmeliğiy-
le ilgili tüm yetkinin
Büyükşehir Belediyesi’ne
devredilmesini nasıl
yorumluyorsunuz?

Doğru bir karar. Çünkü
gerek alt yapı gerekse ekip-
man açısından
Büyükşehir’in imkanları
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’ne göre daha
fazla. Yalnız yönetmelik
devrinin başta Çeşme
olmak üzere sayfiye yerle-

rindeki gürültü problemini
çözeceğine inanmıyorum.
Baştan beri dediğim gibi
eğlencesiz tatil beldesi
olmaz. Çeşme için en sağ-
lıklı çözüm, yerleşimin
olmadığı alanlara, gerekli
alt yapının ulaştırılarak,
ayrı bir eğlence bölgesinin
tahsis edilmesini sağlamak-
tır. Bu yapılamadığı sürece
yetki değil Büyükşehir’e
hangi makama devredilirse
devredilsin bu tartışmalar
Çeşme’de yaşanacaktır. 

YETKİ DEVRİ DOĞRU KARAR

ÇEŞME İYİ SIYRILDI
� Son*olarak*sizden*geride*bıraktığımız*3*ay*ile*ilgili*bir*turizm*değer-

lendirmesi*alabilir*miyiz?*Çeşme*yarımadası*sezonu*nasıl*geçirdi*sizce?
Türk turizminin iyi bir sezon geçirmediği herkesçe biliniyor. Rusya

krizi ve etkilerinin özellikle Antalya’ya yansıması herkesin malumu.
Krizin turizm sezonunun sonuna doğru çözülmesinin etkilerinin zara-
rın neresinden dönülse kardır mantığıyla olumlu yansımalarının olaca-
ğını düşünüyorum. Bütüne baktığımızda kayıp bir sezon. 2017 için
çalışmaların çoktan başlamış olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer
Türkiye teröre ve Avrupalıyı rahatsız edici olumsuzluklara sahne
olmazsa 2017’nin çok daha iyi geçeceğini umuyorum. Yerli turist düşü-
nüldüğünde sezonun en büyük şansı iki uzun bayram tatilinin art arda
yaşanıyor oluşu. Ama 15 günlük doluluk, tüm sezonun yüzde 30-40
kapasiteyle geçirildiği düşünülürse kimseyi memnun etmez. Çeşme’ye
gelince elbette bu olumsuzluklardan Çeşme’nin de etkilendiğini düşü-
nüyorum ama diğer bölgelere kıyasla en iyi sıyrılan turizm beldesi
bana göre Çeşme.



Biz masa başında çalışanların
her zaman düzenli spor
yapanları gıpta ile izlediği-

miz bir gerçek. Akşam iş çıkışla-
rında havasız spor salonlarında
koşu bandı sırası bekleyip spor

yapmak benim yaşam stilime
ters olsa da çoğumuzun terci-
hi bu ne yazık ki. Sporun
tabii ki mevsimi olmaz ama
yazı uğurladığımız bu gün-
lerde artık kış geliyor, baha-
ra kadar hiçbir şey yapamam

düşüncesinden uzaklaşmanızı
sağlayacak, bir dostumla tanış-
tırmak istiyorum sizi. O daha
önce tanığım hiç bir sporcuya
benzemiyor çünkü ülkemizde
bir avuç sporcudan bir tanesi

Barış. O bir “IRONMAN”
kesinlikle DEMİRADAM.

IRONMAN bir triat-
lon çeşidi. Koşu,
bisiklet ve yüzme
dallarında yapılıyor.
Yani ironman daya-
nıklılık sporları ara-

sında en üst kategori-
de. İnsanın IRONMAN bir arkadaşı-

nın olması röportaja gittiğimde bir
an önce spora tekrar başlamam
gerektiği hissini uyandırdı bana.
Güler yüzü, pozitif enerjisi ve
dostluğu ile IRONMAN Barış
Devir’i yakından tanıtmak isti-
yorum size.

İstanbul’un karmaşasından
kaçıp ailesi ile birlikte herkesin
yaşama hayallerini süsleyen
Karaburun’a yerleşiyorlar. Ege
Üniversitesi Beden Eğitimi
Spor Yüksekokulu’nu 2004

yılında birincilikle kazanıyor
ve 25 yaşında açtığı DEV

Stüdyo ile spor hayatına
devam ediyor. O dönem-
de windsurf branşında
eğitmenlik ve yöneticilik
yapmış Barış ve tabii ki
birçok sporcu yetiştirmiş.

� Barış sanırım en çok sormak iste-
diğim. Nasıl bir antrenman gerektiriyor
IRONMAN olmak?

Normal yetişkin bir erkek günde 2
bin kalori harcarken bizler antrenman
günlerinde 4-5 bin kalorileri buluyo-
ruz. 2-13 bin kaloriyi de yarışta harcı-
yoruz. Yarışlar esnasında da sürekli
beslenmeye devam ediyoruz. Yine de 4
kiloya yakın kilo kaybediyoruz. 3.8 km
yüzme, 180 km bisiklet ve 42 km
koşuyla bitiriyoruz yarışı. Antrenman
yapmak için İzmir’den Akhisar ve
Turgutlu’ya bisikletle gidip geliyorum.

� Bisikletle bu kadar uzun yol yap-
mak tehlikeli değil mi?

Tabii ki, bisiklet yollarında yarışla-
ra hazırlanmak gerçekten zor ve tehli-
keli. Sabahın çok erken saatlerinde
trafik sakinken yola çıkıp antrenman
yapmak zorunda kalıyoruz. Maalesef
hala bisiklet farkındalığını yaratılmış
durumda değil. Tabii ki uzun mesafe-
lerde sorun yaşamıyorum ama şehir
içinde bisiklet sürmek çok daha tehli-
keli olabiliyor.

� Her sokakta bir spor salonu var.
Ne düşünüyorsun bu konuda?

Evet. Bu işi kurallarına göre
yapanlar haricinde kazanç sağlamak
için yapanlar çoğunlukta. Dev
Stüdyo’yu açma sebebim işte tam ola-
rak bu. Sporcularımın hem fiziksel
hem de zihinsel performanslarını yük-
sek düzeyde tutmayı amaçlıyorum. O

yüzden spor bilincini aşılayan bir spor
merkezi kurdum. Bireysel spor ve
yaşam koçluğu üzerine de kendimi
daha da geliştirdim. Kişinin anatomisi-
ne ve hedeflerine uygun, motivasyonu
yukarıda tutan bir antrenman sistemiy-
le insanları spordan soğutmadan çalış-
maya devam ediyoruz.

� Sabah uyanınca nasıl bir tempo
bekliyor seni?

Sabah 04.30 gibi uyanıyorum.
Antrenmanlarımı yapar, 07.00’da ders
vermeye başlarım. 12-15 arası bir mola
verip 16-20 saatleri arasında derslere
devam ederim. Bu düzeni yakın çev-
rem de bilir ve o zaman diliminde
rahatsız etmezler.

� Bu yoğun tempoyu yaşamak
maddi yönden seni tatmin ediyor mu?

Bu işten bana para kazanıp kazan-
madığımı soruyorlar. Para kazanmıyor
üstüne üstlük cebimden harcıyorum.
En büyük kazancım mutluluk.

� Nasıl besleniyorsun peki?
Sabah kahvaltısında yulaf ve fıstık

ezmesi olmazsa olmazlarım arasında.
Yulafta yüksek oranda kalori ve lif,
ezmede protein ve yağ var. Tabii ki
sabahları sert bir kahveyi es geçmek
olmaz. Kaslarımıza kramp girmemesi
için besin takviyesi potasyum ve mag-
nezyum kullanıyoruz.

� Verdiğin bilgiler ve keyifli sohbetin
için çok teşekkür ederim…

Ben de çok teşekkür ederim
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İŞTE KARŞINIZDA
Dostların sesi

SÖZÜN ÖZÜ

ÜNAL ERSÖZLÜ

“IRONMAN”İ
nsanlığına çok değer verdiğim,
sevgili bir dostum ile telefonda
sohbet ediyorduk. Yılgındı.

Özellikle tecrübeli mesleki yaşamın-
da, artık klasikleşen, bazen de kötü-
lükle bezenmiş insan davranışların-
dan, bütün naifliği ile yakınıyordu.

Anlattıkları aklıma çok eski bir
hikayeyi düşürdü.

Ulu bir kavak ağacının yanında,
bir sarmaşık filizi boy göstermiş.

Bahar ilerledikçe, sarmaşık kavak
ağacına sarılarak yükselmeye başla-
mış. Yağmurların ve güneşin etkisiy-
le müthiş bir hızla büyümüş ve nere-
deyse kavak ağacıyla aynı boya gel-
miş.

Bir gün dayanamayıp sormuş
kavağa:

-Sen kaç yılda bu hale geldin
ağaç?

-Onlarca yılda, demiş kavak.
-Onlarca yılda mı, diye gülmüş ve

yapraklarını sallamış sarmaşık:
“Ben neredeyse iki ayda, seninle

aynı boya geldim, bak.”
-Doğru, demiş ağaç; doğru.
Günler günleri kovalamış ve son-

baharın ilk rüzgarları başladığında;
kış gelince, sarmaşık önce üşümeye,
sonra yapraklarını düşürmeye,
soğuklar arttıkça da, aşağıya doğru
inmeye başlamış.

Sormuş endişeyle kavağa:
-Neler oluyor bana ağaç?
-Ölüyorsun, demiş kavak.
-Niçin, demiş.
-Benim onlarca yılda geldiğim

yere, sen iki ayda gelmeye çalıştığın
için, demiş kavak.

Gündelik hayatımız da, kavak ile
sarmaşık hikayesindeki gibidir.
Sarmaşıklar, onlarca yılda büyüyen
kavakların olduğu yere, hemen ulaş-
maya çalışır. Hayatın sıkça karşılaşı-
lan bir yüzüdür bu. Bazen de roller
değişir. Değişen rollere göre, insan-
lar değişir.

Bazen ‘olmayacak duaya amin’
diyenler çoğalır. Kalıcı olan ise hep
iyiliktir. Şefkattir. Güzelliktir. Bazen
de insan, ne yazık ki ‘zorba’ rolüne
soyunur.

Unutmayalım; çok eski bir

Anadolu sözü, hepimiz için geçerli-
dir:

“Kul göreceğini, mutlaka
görür.” diye.

Kocaman Shakespeare’in, asır-
lar önce vurguladığı gibi, yeryüzü bir
nevi baştan başa sahnedir çünkü.
Hepimiz, yaşamların bu sahneye
yansıyışını görürüz. Oyuncular üst-
lendikleri rolleri sürdürür. Hem oyun
yazarı, hem şair olan Shakespeare,
bu sahnede trajedi ve komedileri ile
insanlığın ruh halini yansıtmıştı.

Sevgili dostum gibi, insan olarak,
içiniz yine insandan yana sıkıldığın-
da, Shakespeare’in ‘Soneler’ini oku-
yabilirsiniz mesela. Soneler de ‘insa-
nın’; derin duygularını, coşkusunu,
acılarını, sevincini anlatır. İngiliz şairi
William Wordsworth’un saptamasıy-
la, büyük yazar Shakespeare, bu
Soneler ile “gönlünün kilidini açmış-
tır.” Kilidi açmak ve rahatlamak için,
özellikle Can Yücel’in çevirisiyle,
Shakespeare’in 66. Sonesi iyi gelir
insana:

“Vazgeçtim bu dünyadan tek
ölüm paklar beni,

Değmez bu yangın yeri, avuç
açmaya değmez.

Değil mi ki çiğnenmiş inancın en
seçkini,

Değil mi ki yoksullar mutluluktan
habersiz,

Değil mi ki ayaklar altında insan
onuru,

O kızoğlan kız erdem dağlara
kaldırılmış,

Ezilmiş, hor görülmüş el emeği,
göz nuru,

Ödlekler geçmiş başa, derken
mertlik bozulmuş,

Değil mi ki korkudan dili bağlı
sanatın,

Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış
düzene,

Doğruya doğru derken eğriye
çıkmış adın,

Değil mi ki kötüler kadı olmuş
Yemen'e

Vazgeçtim bu dünyadan, dün-
yamdan geçtim ama,

Seni yalnız komak var, o koyu-
yor adama.” GÖRKEM ŞENGÜLER

gorkem@mayatanitim.com.tr

Barış
Devir
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Güzelliği dillere destan bir
şehir olan İzmir, yüzlerce
yıllık huzurlu bir yaşamın

ardından 1919-1922 arasındaki
Yunan işgaliyle birlikte hala
hafızalardan silinmeyen 3 koca
kaotik yıl yaşadı. Kurtuluşun
değerini anlamak için işgali iyi
anlamak lazım.

İşgal öncesi
taşkınlıklar başlar

İzmir'in işgalini anlayabil-
mek için 15 Mayıs'ın daha geri-
sine gitmek gerekir. Özellikle
işgal öncesi son 100 yılda böl-
gede yaşananlar, İzmir'deki
Türk-Rum ayrışmasının adı
konmamış geçmişidir. 15 Mayıs
öncesinde Türk güvenlik güçle-
rinin şehirlerdeki asayişi bile
sağlayamayacak duruma gelme-
siyle birlikte Rum çetecilerin
aleni saldırganlıkları kayıtlarda
geçmektedir. İşgalin gerçekleş-
tiği 1919 Mayıs'ındaysa ay
başından itibaren gerek Aya
Fotini Kilisesi çevresinde,
gerekse de Karataş'taki Ermeni
Kilisesi çevresinde yaşanan
Rum taşkınlıkları, 15 Mayıs'a
kadar artarak devam eder.
Hatta Karataş Karakolu'nda
görevli Polis Salih Efendi,
ondan fazla Rum'un saldırısına
maruz kalarak yaralanır.

İşgale birkaç gün kala saldı-
rıların hızla artması karşısın-
daysa Türk tarafındaki sessiz-
lik, yerini yavaş yavaş direniş
çağrılarına bırakmaya başlar.

İşgalden bir gün önce
Maşatlık'ta şehrin Türk sakinle-
ri bir mitinge davet edilir.

Camilerden selalar, sokak
arasında davullarla Türk
mahallelerinde hızla duyurusu
yapılan miting için binlerce
İzmirliden oluşan büyük bir
kalabalık Maşatlık'ta toplanır.
Kısa sürede tertip edilen
mitingde Hasan Tahsin ve son-
radan Yazman soyadını alacak
olan Mehmet Şevki ile yine

sonradan Çınar
soyadını alacak olan
Vasıf beyler ateşli
birer konuşma ger-
çekleştirir. Buna rağ-
men İzmir Valisi
Kambur İzzet, Köylü
gazetesine İzmir'in işgal edil-
meyeceğine yönelik bir röportaj
verir. Tabii bunda Damat Ferit
Paşa'nın işgale karşı direnilme-
mesi yönündeki emri de etkili-
dir. Aynı saatlerdeyse İzmir

Metropoliti
Hrisostomos,
Fener Rum
Patrikha-
nesi'nden de
aldığı güçle,
Yunan işga-
lini sevinçle
kendi tebaa-
sına müjde-
ler. Kordon
boyunca Yunan
bayrakları asılır,
genç kızlar askerlerin
yoluna serpmek için gül yap-
rakları hazırlar.

İşgal günü
İzmir, 14 Mayıs'taki hare-

ketli günden sonra 15 Mayıs'ta
kara bir güne uyanır. 07:30
civarı 200 kadar asker barındı-
ran ilk Yunan alayı şehre ayak
basarken karşılarında Hasan
Tahsin'i bulurlar. Belinden
çıkardığı silahla bayraktarı
vuran Hasan Tahsin, bir gece

önce ettiği
direniş

yeminine sadık kalırken, öfke-
den deliye dönen Yunan asker-
leri, Kordon'dan şehrin Türk

ahalisinin yaşadığı
İkiçeşmelik'e kadar

büyük bir katliam
yapar. Kadın ve

çocuk deme-
den Türkler
süngüden
geçirilir. Zito
Venizelos
diye bağırma-
yan Albay

Süleyman
Fethi Bey 20'den

fazla süngü darbe-
siyle şehit edilir.

Valilik ve Sarı Kışla, teslim
bayrağı çekilmesine rağmen
kanlı bir baskına uğrar.
Bugünün Atatürk Lisesi öğren-
cileri bile okuldan çıkarılıp
Alsancak'ta 2 gün boyunca bir
gemiye kapatılır.Gün boyunca
yağma, cinayet ve tecavüzden
sonra Yunan ordusu İzmir'e
yerleşmiştir...

3 yıl sonra...
Yukarıda bahsi geçen ve 3

yıl boyunca yaşananların belki
de yalnızca 20'de hatta 30'da
biri olan kara günün ardından
İzmir'e doğacak güneşin tarihi
ise 9 Eylül 1922 olur. Mustafa
Kemal'in 'İlk hedefiniz
Akdeniz'dir, ileri!' emrini ver-
mesi üzerine Bornova sırtların-
dan fırtına gibi şehre giren
Türk ordusu, acıyı dindirecek
ve ay yıldızlı bayrağı bir daha
inmemek üzere sonsuza dek

dalgalanacak şekilde şehre
yeniden dikecek-

tir. Ruhları
şad

olsun.

Bir garip döngü.
Üreten zararda, aracı-sanayici karda, tüketici her
zaman olduğu gibi yine kazık yiyor.

Nasıl bir oyun, dolap döndürülüyorsa…
Her türlü maliyet artıyor, süt fiyatı düşüyor.
Maliyeti karşılayamayan üretici, hayvanını bıçak altına

yatırıyor.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği bile isyan etti:
“Belirlediği fiyata sahip çıkamayan Ulusal Süt Konseyi

kapatılmalı, lağvedilmelidir”
Konseyden çekildi, yönetimden ayrıldı.

� � �

Konsey 1 litre çiğ süt fiyatını 1 lira 5 kuruş olarak belir-
ledi.

Ancak hiçbir zaman sağlıklı uygulanamadı.
Üretim fazlalığı, tüketim azlığı nedeniyle şu an 75-85

kuruştan üreticiden toplanıyor.
Oysa 1 litre süt maliyeti, 98,4 kuruş.
Zararına ticaret olur mu?
Maalesef oluyor, gerçekler ortada.
Süt üreticisi kararmış durumda çare arıyor, bulamıyor.
Son olarak Uşak’tan bir ses yükseldi.
Binlerce üreticinin dileği olarak:
“Allah aşkına herkes günde bir bardak süt içsin. 79 mil-

yon insan 100 gramdan süt içerse belki kurtuluruz”

� � �

Bir başka trajedi; yem fiyatları.
Süt yeminin yıllık ortalama fiyatı…
2006’da 305 TL idi.
2007’de 390, 2008’de 550, 2013’te 720 liraya çıktı.
Bu yıl 740 lira.
Bugünkü şartlarda 1 litre sütle, 1,5 kilo yem alınabilirse

üretim sürdürülebilir.
Birçok besihane, süthane kapısına kilit vuruyor.

� � �

Kıskaçtaki üretici kıvranırken…
Markette süt ürünleri fiyatı sürekli artıyor.
Geçen yıldan bu yana…
Peynir, tereyağı, yoğurt, kaymak fiyatları yüzde 25,4

oranında zamlı etiketlendi.
Üretici, kendi satış fiyatını belirleyemiyor oysa…
Sanayici istediği fiyatı uyguluyor.
Bizler, yani tüketiciler de sesimizi çıkaramıyoruz.
Her konuda olduğu gibi yazgımız olarak kabul ediyoruz.
Üretici onun için haykırıyor:
“Biz de fiyatımızı belirlemek istiyoruz. Süt sanayicisinin

ayrıcalığı nedir? Sermaye sahibi olmak mı?

� � �

Rengi bembeyaz ancak üreticinin içini karalar bağlatan
süt, birçok konu gibi “hak-hukuk-adalet” arıyor.

Bulamadığı için mutsuzluk yaşanıyor.
Bir bardak su 1 lira
Bir bardak çay 1,5 lira.
Bir litre süt 70 kuruş!

� � �

Anlayan varsa…
Bu garip döngüyü bir anlatsın.
Biri ağlıyor, diğeri göbeğini kaşıyor, ortadakiler saf-salak

bakıyor!

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

SÜT
KOMEDYASI!
SÜT
KOMEDYASI!
SÜT
KOMEDYASI!
SÜT
KOMEDYASI!
SÜT
KOMEDYASI!
SÜT
KOMEDYASI!

KURTULUŞU KUTLARKEN
İŞGALİ UNUTMAMALIYIZ
İzmir'in Yunan işgalinden kur-

tuluşunun 94. yıl gururunu
yaşadığımız şu günde kurtulu-

şun önemini anlamak için 9
Eylül'ü ne kadar biliyorsak,
işgali de o kadar bilmeliyiz.

BURAK CİLASUN
burak.cilasun@kanalben.com
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TÜM YETKİ ARTIK
BÜYÜKŞEHİR’İN

Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden Çeşme’nin yıllardır kanayan yarası
haline gelen, birçok tartışmaların yaşandığı, davaların açıldığı, zaman zaman
adeta karşılıklı savaşa dönüşen gürültü kriziyle ilgili son günlerde yeni bir geliş-

me yaşanıyor. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
kapsamındaki çalışmalarla ilgili tam yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınıp İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devre-
dildi. Bu yetki devrinden sonra ses krizinin boyutu ne ölçüde değişir bilinmez ancak
her iki tarafı da memnun etmek biraz zor görünüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
gürültü yönetmeliğiyle ilgili

tüm yetkiyi Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü’nden

alıp İzmir Büyükşehir
Belediyesi’ne devretti.

“İŞLETMELER
KARARA
UYARSA

KARGAŞA
OLMAZ”

“ÖNCE
KANUNLARI
DÜZELTMEK

LAZIM”

MUHİTTİN DALGIÇ -
ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANI
Çeşme Belediye Başkanı

Muhittin Dalgıç konuya ilişkin
Büyükşehir’in bir çalışma yap-
ması gerektiğini belirterek,
“Herhalde ilgili bir birimi bu
konuda yetkilendirecektir.

Büyükşehir
bu yetkiyi
ilçe beledi-
yelerine
devrederse,
biz de ken-
dimize bir
kadro oluş-
turmak
zorundayız.
30 ilçeye
baktığımız-
da kendi
yapısı içeri-
sinde çok
kolay bir iş

değil bu. Biliyorsunuz bu yaz
için alınan bir karar vardı. Belli
bölgelerde saat 03.00’a kadar,
belli bölgelerde de saat 01.00’a
kadar müzik yayınına izin verili-
yor. İşletmeler bu karara uyarsa
zaten bir kargaşanın olması
mümkün değil” diye konuştu.

Kurallara uymayanlara
yönelik tutanak tutulduğunu
belirten Dalgıç, “Kurallara
uymayanlar mutlaka var. Ama
belediyemizde, çevre ve şehirci-
likte, emniyet müdürlüğümüz-
de tutulan tutanaklar var, saat-
lere uymayanlar hakkında yasal
cezai işlemler yaptırılmıştır.
Zaten belirlenmiş saatlere uyu-
lursa kimseyi rahatsız edecek
bir konuma ulaşılmaz. Ama
süreci bekletiyoruz tabii ki.
Önümüz kış… Bu kış Büyükşehir
ile oturup neler yapabileceğimi-
zi konuşacağız” dedi.

Eğlence yerlerinin tek bir
alanda toplanmasıyla ilgili de
konuşan Dalgıç, “Uzun bir süre-
dir benim de dillendirdiğim bir
konudur bu. Belli bir alan içeri-
sinde eğlence mekanlarını top-
lamak… Ama şu çok kolay iş
değil. Maalesef nerede ne yapı-
lacağı planlanmamış. Bu tür
konular bildiğiniz gibi bakanlık-
la ilgilidir. Şimdi siz diyorsunuz
ki “burada yapma.” Vatandaş
da size soruyor “nerede yapa-
yım?” Bunun yerini belirlemek
lazım mutlaka. Öyle bir anda
her şeyi söküp yerine getirmek
de çok mümkün değil. Çünkü
sezon dediğimiz 3-4 ay süren
bir yapıdır. Genellikle açık
mekanlar olmasından kaynakla-
nan bir sıkıntıdır bu zaten. Ben
bir alan belirlenmesini her
zaman destekliyorum. Çeşme
bölgesinde gerçekten çok ciddi
alanlar var. Uygun olan, tahsisi-
nin kolay olabileceği, planlama-
nın hızlı olabileceği bir yer
bulunup, bunların hepsi değer-
lendirilip hangisi uygunsa o
alanda karar verilir” diye
konuştu.

YAKUP DEMİR - ÇEŞME
TURİSTİK OTELCİLER
BİRLİĞİ BAŞKAN VEKİLİ

Gürültüyle eğlenceyi buluştur-
manın farklı bir algı yarattığının
altını çizen Çeşme Turistik
Otelciler Birliği Başkan Vekili
Yakup Demir, “Sanki eğlence
demek gürültü demek gibi… Ama
bu algıyı kal-
dırmak lazım.
Bizim bunu
Çeşme ola-
rak, eğlen-
ceyle gürültü-
nün aynı
olmadığını
anlatmamız
lazım. Hatta
Çeşme ola-
rak da örnek
olmamız
lazım. Yani
eğlenceyle
dinlencenin
bir arada nasıl yaşadığını
Çeşme’deki tecrübeli kulüpler
Türkiye’nin geneline örnek olacak
şekilde anlatabilmesi lazım. Zaten
Çevre Bakanlığı gürültü konusunda
çok tecrübeye sahip değil.
Geçmişte gürültü kanunu çıktığı
dönemlerde biz bunu çok yaşamış-
tık, ciddi derece baskı yapmışlardı.
Sonradan Bakanlığa gerçekleştirdi-
ğimiz ziyaretlerde bu baskının ters
olduğunu anlattık ve bunun esne-
mesi için mücadele ettik.
Valilerimize anlattık. Sonuç olarak
bir yumuşamaya gidilmişti.
Eğlencenin turizme desteği kesin-
likle göz ardı edilemez. Bu eğlence-
yi yok etmemek için de gerekli
mücadeleyi yapmak lazım.
Büyükşehir muhakkak kontrol
mekanizmasını çalıştırmak için bir
müdürlük atayacaktır. Tabii ki
onlar da kanunları uygulayacaklar.
O yüzden bence öncelikle kanunla-
rı düzeltmek lazım. 2016 öyle veya
böyle geçti. Ama 2017 için turizm-
de ne kadar ürün varsa bu ürünleri
derleyip toplayıp, önündeki olum-
suzlukları kaldırıp güneşli bir
atmosfer yaratmak için zamanımız
var.” diye konuştu.

İskan olmayan koylara eğlence
merkezlerinin taşınmasının gerekli-
liğini çok uzun zamandır dile getir-
diklerini belirten Demir, “Biz bunu
20 yıldır söylüyoruz. Sonuç olarak
eğlence mekanları ve konutlar iç
içe olmuyor. Ne kadar yüksek tek-
nolojik cihazlar alsanız da bunu
çözemiyorsunuz. İskan olmayan
koylarda bunu toplamak en doğru-
su. Bu, son dönemde biraz daha ön
plana çıkmaya başladı. Çünkü
doğru bir yaklaşım. Eninde sonun-
da bu olacak ancak artık bir an
önce olsun. Bir ara Karaköy dendi,
bir ara adalar dendi. Çeşme’deki sit
olayları da yumuşatıldı, adalar
imara açıldı. Bence Başkanımız
doğru yeri bulacaktır” dedi.

AHMET PALAMUTÇU -
ALAÇATI SESLE MÜCADELE
DERNEĞİ BAŞKANI
Ses problemiyle ilgili yazmış olduk-
ları dilekçelerden hiçbir sonuç ala-
madıklarını belirten Alaçatı Sesle
Mücadele Derneği Başkanı Ahmet
Palamutçu, “Bu ses problemi
Alaçatı’nın her tarafında müthiş bir
şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
bir karar aldı. Saat 00.00’a kadar
olan ses yapma eylemini 01.00’a
kadar uzattı. Ama Çeşme
Belediyesi’nin izniyle bu durum
sabah 04.00’a kadar devam ediyor.
Sabah 04.00’a kadar mümkün değil
uyuyamadığınız için evinizi terk edi-
yorsunuz. Bu kontrolün de
Büyükşehir’e Büyükşehir’den de
Çeşme Belediyesi’ne verilmesi
demek bunu destekleyen belediye-
nin bunu hiç kontrol etmemesi
demek. Çeşme’nin ve Alaçatı’nın
belediyeye teslim olması demek.
Bizim belediyeden hiçbir beklenti-
miz yok. Çünkü hiçbir şekilde
sonuç alamıyoruz şikayetlerimiz-
den. 2011 yılından beri insanlar
şikayet ediyor. Bu şikayetlerin hiç-
birisi neticelenmedi. Hiçbir tutanak
cezaya dönüştürülmüyor. Cezalar
sadece göstermelik olarak kesiliyor
birkaç tane. Yetki devrinden sonra
da göreceksin bunu Çeşme
Belediyesi hiçbir şekilde yapmaya-
cak. Çünkü tüm açılan işyerleri ille-
gal. Alaçatı’nın merkezi dahil hepsi

sit alanıdır. Ve buralara bar izni
veremez belediye. Buradaki tüm
ruhsatlar kafeteryadır. Kafeterya
ruhsatıyla sabaha kadar bar olarak
çalışmalarına müsaade edilmekte-
dir bu mekanların. Bence belediye
bu ses kontrolünü hiç yapmayacak
ve insanlar rahatsız olmaya, evlerini
terk etmeye devam edecek” dedi.

“EN AZINDAN POLİS
ÇAĞIRDIĞIMIZDA
GELSİNLER”

Ses kontrolünün belediyeye
verilmesinin işleri tamamen çıkma-
za sokacağını dile getiren
Palamutçu sözlerini şöyle sürdürdü:

Belediye bunları teşvik eden,
yasadışı çalışmalarına göz yuman
bir müessese. Bizim şikayet etmedi-
ğimiz yer kalmadı. Herkes diyor ki
bu işte yetkili belediyedir. Belediye
de bunu destekliyorsa neden ses
kontrolü yapsın ki? Niçin düzene
soksun? Bunu körükleyen belediye
zaten. Tamam biz ses kontrolünden
geçtik, en azından şu müzikle bera-
ber oluşan çığlıkları, kavgaları,
gürültüleri önlemek için polis çağır-
dığımızda gelsinler müdahale etsin-
ler en azından. Hassas bölge ilan
edilmiş hastane, okul, bakım evi
gibi yapıların yanında, siz sahte ve
içeriğine uygun olmayan ruhsatlarla
sabaha kadar çalışın kalan kalsın
kalmayan bizim değildir derseniz
bu nasıl halka hizmet etmektir…

“ÇEŞME VE ALAÇATI,
BELEDİYEYE TESLİM OLDU”

“BU GÖREV DEĞİŞİMİ, SORUNU
ORTADAN KALDIRMAYACAKTIR”

VEYSİ ÖNCEL -
ÇEŞME TURİSTİK
OTELCİLER BİRLİĞİ BAŞKANI

Yetki devriyle ilgili konuşan
Çeşme Turistik Otelciler Birliği
Başkanı Veysi Öncel de, “Yetki
devrinin ne faydası olur bilemiyo-
rum. Bunu ileriki zamanlarda göre-
ceğiz. Ben bir farklılık olacağına
inanmıyorum. Sonuç olarak ikisi de
resmi bir yetki. Sadece görev deği-
şikliği olacak. Ve bu görev değişikli-
ği sesle ilgili sorunu ya da problemi
ortadan kaldırmayacaktır. Bu duru-
ma köklü bir çözüm üretilmediği
müddetçe, işletmecinin sabaha

kadar kesintisiz müzik yapabilmesi,
insanların eğlenebilmesi, kısıtlanma-
dan eğlenebilmesi, kimseyi rahatsız
etmeden eğlenebilmesi, insanların
dinlenebilmesi, uykusunu uyuyabil-
mesi için ayrı özerk bir yerde sabaha
kadar müzik yapılabilmesi bu soru-
nun birinci çözümüdür. Yoksa
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’nden Büyükşehir’e geç-
mesi, Büyükşehir’den yerel beledi-
yelere geçmesi, sorunun çözümü
için yeterli değildir. Büyükşehir’in
çalışmalarını da zamanla görüp
düşüncelerimizi iletiriz” şeklinde
konuştu.

YENİ EĞLENCE
MERKEZİ KARAKÖY
MÜOLACAK?

Eğlencenin tek bir bölgede toplan-
masının doğru bir karar olduğunu
belirten Öncel, “Olması gereken bir
karar. Başından beri bunu destekliyo-
ruz zaten. Ama buna geçmeden önce
altyapının ve ulaşımın muhakkak aşıl-
mış olması gerekiyor. Ayrıca bu proje-
nin konut olmayan, yerleşim alanları-
nın dışında bir alanda yapılması her
zaman için doğru bir çözüm olacaktır.
Bir tane alan belirlenmişti sanırım.
Karaköy diye biliyorum” dedi.

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com



TÜİK verilerine
göre İzmir'e hızla
bir göç var. Birçok

kimse İzmir'e göçün doğu
yahut çevre illerden oldu-
ğunu düşünürken, istatis-
tikler ise çok farklı bir
cevap veriyor. İzmir'e en
yoğun göç, İstanbul'dan
geliyor. Peki, İstanbullular,
Pier Loti Tepesi'ndeki çayı
bırakıp neden bu keyfe
Karataş Asansör'de devam etmek istiyor?
İzmir, yavaş yavaş İstanbul'a mı dönüşüyor?
Boğaz Köprüsü'nün bir ayağı Saat
Kulesi'nde biterse şaşırmayın.

Hayatın sıkışıklığı
Birçok İstanbullu, Osmanlı'ya yüzlerce

yıl başkentlik etmiş dev metropolün zaman,
mekan, sektör, trafik ve ruh sıkışıklığından
bunalmış durumda. Zamanı verimli kullana-
mayan, üstüne üstlük dinlenmeye vakit bula-
mayışına rağmen maaş ve yaşam dengesinde
de aradığını bulamayan birçok beyaz yakalı,
tabir-i caizse İstanbul'da er olmaktansa
İzmir'de komutan olma hayali kurarak
bavulları topluyor.

İstanbul'dan İzmir'e başlayan göç, ilk
anda cazip gelebilir. Artan insan sayısı ticari
hareketliliği arttıracağı gibi, şehrin beyaz
yakalısına da katkı yapacak gibi görülebilir.
Elbette haklılık payı olan bu gerçek bir yere
kadar ilgi çekiyor. Ya sonrası? Rezidanslar,
hızla yükselen yüksek kaliteli konutlar, lüks
araçlar ve çevresindeki yapılaşma yalnızca
küçük bir kitleyi mi etkileyecek?

Çeşme ve Alaçatı örneği
İzmir'in sakin, rahat ve hatta yer yer

salaş ama kaliteli tarzının İstanbul ile kesişti-
ği ilk nokta hiç şüphesiz ki Çeşme ve Alaçatı
oldu. Başını Bodrum'dan çıkarıp farklı ufuk-
lar arayan İstanbullu tatilcilerin Çeşme'yi

keş-
fetmesi, ilçenin kaderi-

ni de büyük ölçüde değiştirdi. Bir kısım
İzmirli ve İstanbullunun Çeşme kıyıları için
St. Tropez hayali kurmasıyla başlayan bu
değişim, önce dekorlara, ardından konakla-
ma fiyatlarına ve en nihayetinde de konut
fiyatlarına keskin bir yansıma yaptı. Bugün
İzmir'in merkezinde henüz hayal edilemeyen
emlak fiyatlarının Çeşme ve Alaçatı'da gün-
delik hayata girmiş olduğunun altını çizmek
gerekir. Hamama giren terler deyişinde
olduğu gibi eğer burayı bir hamam olarak
kabul edersek terlemek de herkesin boynu-
nun borcu ama Çeşme ve Alaçatı Türk turiz-
minin Güney Fransa'sı olmayı gerçekten
başaracak mı? İşte bu da bir soru işareti.
Soru işaretinin önündeyse buraya geldiğinde
İstanbul fiyatlarını görmek istemeyen
İzmirliler duruyor.

Şehir merkezi kavramı İzmir için son bir-
kaç yüzyıldır Konak Meydanı ve günümüz
Alsancak İskelesi arasındaki alanken, bu
kavram artık değişmeye başladı. Bayraklı'da
yükselen gökdelenler ve yeni yaşam alanı
projeleri yeni şehir merkezini yeni bir kül-
türle birlikte doğuracağa benziyor.
İstanbulvari bir kültürle bezenen hızlı kahve,
çok iş mantığının hakim olduğu bu yeni
yaşam alanı, hiç şüphesiz ki Alsancak ve
Karşıyaka'yı da etkileyecek bir potansiyelle
geliyor.

Her zaman gittiğiniz yerlerde yiyip içtik-
lerinizin fiyatlarının, ebatlarının değişmeye
başladığını gözlemlemeye başlamadınız mı?
Boyoz ve Espresso Macchiato ikilisine hazır
olun.

İstanbul'dan yoğun
göçle birlikte lüks
konut sayısının artma-
sı, İzmir'in lüks yaşa-
ma alışmaya başla-
ması günlük hayata
mutlaka bir yansı-
mayla gelecek.

Lüks konsept
içinde kahve zincir-

lerinin iyiden iyiye yer-
leşmeye başladığı İzmir'in çok yakında

İstanbul'un dünyaca tanınmış restoran zin-
cirlerini de ağırlamaya başlaması bir hayal-
den öte yalnızca zamanla bir yarıştan ibaret.
Yine lüks konutların hızla arttığı semtlerde,
o evde yaşamasanız bile komşu olmanın dahi
bir bedeli olacağını unutmayın.

Dünya küçülüyor, şehirler ve kültürler iç
içe geçiyor...
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İZMİR

İSTANBUL'A MI

DÖNÜŞÜYOR?

Faydası
ne olur?

İstanbul'dan birçok beyaz yakalı-
nın İzmir'e gelmesi elbette şehir kül-
türünde bir değişiklik yaratacak ama
bunun olumlu yanları da İzmir'de ken-
dini hissettirecek. Konfor artacak,
rekabetin getireceği kalite artacak,
artan kalite, gözlerin İzmir'e çevrilme-
siyle sonuçlanacak. Hayal mi? Değil.
İstanbul olmak istememe romantizmi-
miz ve İzmir güzellemelerimiz bir
tarafta, küreselleşmenin bize düşen
payı diğer tarafta. Bakalım hangisi
baskın gelecek?

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
Su savaşı, enerji savaşı, biyolojik

savaş derken bugün “vergi savaşı”
konuşulur oldu. Ülkelerin kalkınma

ve ülke içi refahı yaygınlaştırmak için
kullanacağı en etkin kaynak olan vergi
şimdi bir savaş aracı… Verginin yüksek
olduğu ülkeden çıkan şirket, geride işsiz-
lik gibi bu zamanın ölümcül hastalıkların-
dan birini bırakıyor. Ülke geliri o ölçüde
azalıyor; zenginliğin düşmesi halkın mut-
suzluk kaynağı oluveriyor.

AB Komisyonu, teknoloji şirketi
Apple'ın İrlanda'da 13 milyar Euro ek
vergi ödemesi gerektiğine hükmetti.
Apple, temyize gideceklerini duyurdu.
Dünyanın en kârlı şirketi olan Apple,
Avrupa’da böyle cezalandırılınca firma
ve ülkeler arası restleşmeler başladı.
ABD cephesi konuyu “ne yaptığını bil-
miyorlar” diye özetledi.. Avrupa-ABD
arasında Apple üzerinde başlayan kav-
ganın diğer firmalara da bulaşacağına
dair endişe haklı çıkabilir. Firma olarak
küresel dev olmak Avrupa-i vergi cezala-
rından kurtulmaya yetmiyor.

1990’ların sonundan itibaren yüksek
vergi oranlarını düşürerek ve firmalara
vergi muafiyeti tanıyarak oluşturulan
vergi cennetleri bugün geriye dönük
işlem yapmaya başladı. Vergi oranları
yüzde 50’lere dayanmakla beraber mua-
fiyet ve istisnalarla gerçek oran yüzde
10’lara kadar inebiliyordu. Bu durum fiili
olarak vergilerin önce yüzde 30, sonra
yüzde 20’lere çekilmesine yol açtı.
İrlanda da bu vergi kolaylığını uygulayan
ülkelerden birisi… Kalkınmasının bir
dönem yüzde 10 düzeyinde gerçekleş-
mesi pek çok ülke için kıskanılan bir
durum olmuştu.

AB Komisyonu, Apple'a İrlanda’nın
gösterdiği vergi kolaylıklarını incelemeye
alınca, vergi imtiyazlarının yasadışı kamu
teşviki kapsamına girdiği ve şirkete hak-
sız rekabet üstünlüğü sağladığı için
AB'nin rekabet hukukuna aykırı işlemler
olduğu sonucuna vardı. Komisyon,
İrlanda'nın Apple'dan 13 milyar Euro
tutarındaki vergi imtiyazını tahsil etmeye
karar verdi.

AB Komisyonu, İrlanda hükümeti ile

Apple arasında varılan anlaşmanın,
"1991 yılından bu yana suni olarak
Apple'ın İrlanda'da ödediği vergile-
rin önemli miktarda azalmasına yol
açtığını" açıkladı. Apple'ın bu saye-
de "AB iç pazarı içindeki satışların-
dan elde ettiği kazancının önemli
bir bölümünün vergilendirilmesini
engellediği" belirtildi. İlgili dönem
10 yıldan fazla. Komisyon, 2003-

2014 yılları arasında ödenmemiş olan
vergilerin tahsil edilmesini istiyor.
Vergiyle kalsa iyi, bir de faiz ödemesi
söz konusu. Açıklamalar Twitter üzerin-
den yapılıyor: AB Komisyonu'nun reka-
betten sorumlu üyesi Margrethe
Vestager, Apple'ın vergi yükümlülüğüne
dikkat çekerek, 13 milyar Euro’luk “bu
vergi ödenecek” ifadesini kullandı.

Konu Apple ile sınırlı olmayacak
tabii ki. McDonald's, Amazon,
Starbucks ve Fiat Chrysler de vergi ince-
lemesi yapılan şirketlerden. Hele
McDonald's 2015 yılından bu yana
incelenen bir şirket. Geçen Mayıs ayın-
da McDonald's'ın Fransa'daki merkez
binası vergi müfettişleri tarafından basıl-
dı. Lüksemburg ile yaptığı anlaşma bel-
geleri toplandı götürüldü. Şirket her ne
kadar "2010- 2014 arasında 2 milyar
Euro vergi ödedik" diye bir açıklama
yapsa da devletler veri kaçağı konusun-
da ısrarlı görünüyor ve vergisini tahsil
etmenin yolunu arıyor. Vergi alacağın-
dan vazgeçmek söz konusu bile değil bu
durumda. Sonuçta Ocak ayında
McDonald's yüzde 5'lik bir düşüşle 3.7
milyar Euro’luk kâr açıklaması yaptı.

Cezalar gelir mi? Devletler egemen-
lik hakkı olarak gördüğü vergiyi son
kuruşuna kadar tahsil etmekte kararlı
görünüyor. Firmanın Amazon olması,
Starbucks olması fark etmiyor. Aslında
Amazon’un durumu ortada: ciro 5,1
milyar Euro, kar ise sadece 11,9 milyon
Euro. Buradaki yanlışlık çıplak gözle
dahi görünüyor. Hele Starbucks 15
yılda 17,8 milyar Euro’luk ciro yapsın
da hep zarar beyan etmiş olsun… Bu
da AB komisyonuna pek inandırıcı gel-
memiş durumda. Cezalar 30’ar milyon
Euro olarak ilk parti kesildi ancak yeterli
değil.

Vergi devletin en önemli gelir kayna-
ğı. Ve bu gelirden vazgeçmek niyetinde
değil. Bir firmanın ayrıcalıkları sonuna
kadar kullanabilmesi de rekabeti bozucu
bir durum. Bu da istenmeyen bir hal
almış görünüyor.

Geleceğin “vergi savaşları”na hazır
olun…

İBRAHİM ATTİLA ACAR

acar@ikc.edu.tr

“Vergi Savaşları”na
hazır olun!
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TÜRK KADINI VE MODA
Hepimizin giyim konusunda,

az çok yerleşmiş bazı beğeni
ve zevkleri var. Eski bir film

izlerken ya da eski bir fotoğrafa
bakarken şıklığa ve kıyafet detayla-
rına daldığımız da olur… "Keşke o
zaman yaşasaydım" dediğiniz döne-
mi tahmin ediyorum…

Atatürk, 31 Ocak 1923 tarihin-
de İzmir eski Gümrük binasında
halk ile yaptığı konuşmada şunları
belirtmektedir :

"Bizim kadınlarımız, bazı yerler-
de Avrupa kadınlarını bile gıptaya
sevk edecek kadar ilerlemişlerdir ve
eğer kadınlarımız yalnız bu yönü
düşünür ve yalnız şıklıkta, zarafette
Avrupa kadınlarını bile geçmeyi
amaç kabul ederse kadınlık haya-
tında, dolayısıyla bütün milletin
hayatında varmak istediğimiz mutlu
inkılaba ulaşmakta kolaylık sağlaya-
mayız." diye bahsediyor. Türk kadı-
nının giyim ve kıyafeti üzerine bir-
çok konuşması olan
Atatürk’ün buna ne
kadar önem verdiğini
açıkça görmekte-
yiz…

Umut ve

masumiyet çağıydı. Bir ülke, bir
ulus ve bir devlet yaratılıyordu.
Giyim kuşamdan yazıya, müzikten
dile, hukuktan sanata, konutlardan
kentlere, her alanda batılı bir top-
lum, batılı bir ülke olunacaktı. Hem
de alelacele...

AVRUPA RÜZGARI
Ancak giyim modasında Avrupa

örnek alınıyordu. Erkek modasında
daha çok İngiliz giyim tarzı etkindi.
Pantolon askıları yerini kemere
bırakmıştı. Bereler, şortlar, pijala-
malar, yüzme ve güneşlenme mayo-
ları adeta ‘‘modernliğin’’ simgesi
olmuştu. Kadın modasındaki deği-
şim, erkek modasından da hızlı ve
radikal oldu. Bukleler makaslara
feda ediliyor, saçlar ‘‘a la garçon’’
kestiriliyordu. Kadınların jartiyerli
çorapları, kısa saçlarının üstüne
taktığı cloche (çan) şapkaları vardı.

1930'lara gelindiğinde
tüm dünyada olduğu

gibi ekonomik
kriz Türkiye'yi

de etkiledi.
‘‘Yerli Malı
Kullan’’
kampanya-
ları başla-
dı. Yine bu
dönemde
moda

oyunu tüm
sosyal sınıfla-
ra yayıldı.

Giyim

ısmarlama-terzi türünden
ziyade, ucuz bir çözüm
olan hazır giyime kaydı.
1930'lar giyimde sadelik

rüzgarı estirdi. Dönemin moda
kadını olgun, ölçülü ve daha dişiydi.
Saçlar uzamaya bırakılmıştı. Uzun
boylu görünmek önemliydi ve tüm
terzilik hileleri kadını da erkeği de
uzun boylu göstermek üzere sefer-
ber edilmişti. İkinci Dünya Savaşı
yıllarında ise askeri üniformayı
andıran giysiler moda oldu.

AMERİKAN RÜYASI
1950'li, 60'lı yıllarda moda rüz-

garları Amerika'dan esti.
Hollywood filmlerinin güçlü top-
lumsal etkisiyle ‘‘Amerikan
Rüyası”ndan etkilenmemek müm-
kün değildi. 1950'li yılların kadını
göğüslerini kaldıran, belini incelten,
vücudunun siluetine hükmeden
korselerden ayrılmaya pek niyetli
gözükmüyordu. Ancak 1960'lara
doğru, kendine konfor ve rahatlık
getiren modalara hayır diyemedi.
Etek boylarında kısalma ve beden-
de belirli bir rahatlamaya yol açan
çuval elbiseleri kabullendi.

Dünyada başkaldırının, kadın,
azınlık ve çevre hareketlerinin
tohumlarının atıldığı 1960'lar,
Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Ülke
1960 darbesiyle sonuçlanmış bir
sürecin ardından, 1961
Anayasası'nın getirdiği göreli özgür-
lük ortamını yaşıyordu. Yeni ve
özgür bir görünüme ulaşmanın yolu
açıktı: Kavisleri düzeltmek ve etek-
leri kısaltmak.

ETEKLER KALÇADA
1970'li yıllarda eteklerin boyu

kalça hizasına kadar çıktı. Türk
kadın mini etek giymeye başlamıştı.
Diz yüksekliğinde botlar, geniş
kemerler, incikler, boncuklar, hiçbir
dönemde olmadığı kadar artmıştı.

MARKALAR DÖNEMİ
Dünyanın ünlü giyim markaları

büyük kentlerde peş peşe mağaza-
larını açıyor, bu markaları taşıyan
kıyafetlerle dolaşmak bir statü sem-
bolü sayılıyordu. 1980'lerde shirt,
sweat-shirt, tight gibi İngilizceden
dilimize yerleşmiş pek çok giyim
eşyası, saç bantları, lastik ayakkabı-
lar, eşofmanlar moda oldu.

Sade ve vücudu kavrayan form-
lar, 90'lara damgasını vurdu.
Mümkün olduğunca süsten uzak,
iyi kalıp, yetenekli kumaş ve koyu
renkli giyimin uzak, endişeli ve
sıkıntılı görünümleri seçildi.

VE İZMİR KADINI
İzmir kadını da bu değişimi en

yakından izleyen kitleydi… Sadelik
güzelliktir kavramını çok iyi uygulu-
yorlar, kendileri kıyafetin gerisinde
kalmıyorlardı. Moda ve tarzları ile
her yerde konuşuluyorlardı… Bu
dönemde de değişen bir şey yok.
Yine İzmir kadını modern, rahat ve
tarzını yansıtıyor.

Batılı düşünen ve tarzını kendi-
ne göre yaratan bu güzel şehirde
yaşamaktan çok mutluyum… İyi ki
İzmir kurtulmuş, iyi ki İzmir de
doğmuşum…

Bu
ayki sayımızın

konsepti; 9 Eylül…
İzmir’in kurtuluş günü-

nü de anarak… O dönem-
lerin ve şimdiki dönemin

dünyaca bilinen İzmir kadın-
larının zarafeti ve güzellikle-
rini modada nasıl yansıttık-

larını tarih sayfalarını
karıştırarak sizlere

anlatmak
istedim...DİLEK SÜSLÜER

info@dileksusluer.com
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� Yıl 1938; bir zamanlar erkek serpuşu olan fes, kadın
modasına girdi.
� Yıl 1940; naylon çorap kadın giyiminin en önemli parçası
oldu.
� Yıl 1950; pilili etekler, ütü gerektirmeyen ‘‘yıka ve giy’’
gömlekleri, gardroplardaki çeşitliliği arttırdı.
� 70'li yıllar; giyimde başkaldırı ve pervasız görünümü ser-
giledi.
� 80'lerde köyden kente göç, modayı derinden etkiledi.
� 1980-2000 dönemi imaj çağı olarak tarihe damgasını
vurdu.
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İnsanlığın vücut bulduğu günden
bu yana Türk milleti tarihin en
önemli aktörlerinden biri olmayı

sürdürüyor. İlber Ortaylı'nın,
“Türkler olmadan dünya tarihi
yazılamaz” sözü bu bağlamda, milli
geçmişimizin, küresel tarih için
önemini de bir kez daha ortaya
koyuyor. Coğrafya ve tarihsel
koşullar neticesinde nice savaşa gir-
miş milletimizin, adı bilin-
meyen ve belki de
unutulmuş olan
kahramanlarının
sayısı, hiç şüphe-
siz ki Amerikan
çizgi romanla-
rının hayali
kahramanla-
rından kat be
kat fazla. Ne
yazık ki biz bu
şehitler ve kahra-
manlar dağının yal-
nızca eteklerindeki
çiçekleri görebiliyor,
hayat koşuşturması ve popüler
kültür dayatmaları nedeniyle başı-
mızı dağın zirvesine kaldıramıyor,
hatta arka tarafına dolanıp dağı
tavaf etmeyi bile beceremiyoruz.

Eğer kahramanlarımızı bir
nebze de olsa tanıyor olsaydık son
30 yılda Güneydoğu'da şehit düş-
müş en az beş askerimizin ismini
söyleyebilirdik. Düşünün ki, ordu-
muz ve polisimiz 30 yıldır binlerce
şehit veriyor; ancak biz binlerin
içinden beşi bile çıkarabilecek
kadar konuya vakıf değiliz. Belki de
tarih, her yüzyıl için yalnızca bir

elin parmakları kadar isim sayma-
mıza izin veriyordur. O halde tari-
hin izin verdiği şehitlerimizi bir kez
daha analım.

Hasan Tahsin
(1888-1915)

1888 yılında Selanik'te Osman
ismiyle dünyaya gelen Hasan

Tahsin, İttihat ve
Terakki'den aldığı burs-

la Sorbonne
Üniversitesi'nde

siyaset okurken
hayatını da mil-
lete adayacak
kadar cesur bir
delikanlıdır. Bu
nedenle de
Teşkilat-ı

Mahsusa üyesi
olur. Gerçek ismi

olan Osman
Nevres'i bırakıp

Hasan Tahsin ismini kul-
lanması da bir hayli ilginç

şekilde olacaktır.
İttihat ve Terakki içinde bulu-

nan ve Silah isimli bir gazete çıka-
ran gerçek Hasan Tahsin, iç uzlaş-
mazlıklar nedeniyle 1914 yılında
öldürülür. Naaşı Edirnekapı
Mezarlığı'nda bir çuvalın içinde
bulunur. Bu olaya müteakiben
Osman Nevres'in de hayatı değişir.
Teşkilat-ı Mahsusa içinde Hasan
Tahsin ismiyle göreve başlayan
Hasan Tahsin'e Bükreş'te bir sui-
kast görevi verilir. Suikast girişimi
sırasında yakalanan Hasan Tahsin,

5 yıl hapse mahkum edilse de tari-
hin bir cilvesi şeklinde Türk ordu-
sunun bir yıl sonra 1916'da Bükreş'e
girmesiyle serbest kalır. 1918'de
İzmir'e yerleşen Hasan Tahsin,
Hukuk-u Beşer adlı gazeteyi çıkar-
maya başlar. Bu sırada evlenen
Hasan Tahsin'in bir de çocuğu dün-
yaya gelir.

İzmir'deki faaliyetlerini sürdü-
ren Hasan Tahsin'i kahramanlaştı-
racak olaysa 15 Mayıs 1919 günü
olacaktır. Yunan ordusunun İzmir'e
geleceğini öğrenen Hasan Tahsin
ve şehrin önde gelenleri, bir gece
önce Maşatlık'ta toplanıp işgale

direniş kararı alırlar ve Hasan
Tahsin burada insanların milli duy-
gularına hitap eden bir konuşma
yapar. Ertesi gün sabah saatlerinde
yine üstünde takım elbisesiyle
gemilerden inen Yunan askerlerini
izler ve hayatını kaybedeceğini bile
bile belindeki silahını çıkarıp, tüm
mermilerini askerlerin üstüne bo-
şaltır. Bir an için panikleyen düş-
manın ilk şoku atlatmasıyla vücudu-
na giren mermiler ve saplanan sün-
güler neticesinde şehit düşer.

Ömer Halisdemir
(1974-2016)

Tarihin her döneminde başarı-
larıyla dosta güven düşmana korku
salan Türk ordusu, her bir ferdini
iyi yetiştirmesiyle ünlüdür. Tabii

ordu içindeki özel kuvvetlerse, iyi
yetişmişlerin de en
iyileri olma vasfına
sahiptir. Böyle bir

geleneği sürdüren
ordunun asker ihtiyacı
Anadolu'nun her
köşesinden karşılanır-
ken, Ömer
Halisdemir 1974
yılında Niğde'de
dünyaya gelir. Yedi
çocuklı bir ailede
dünyaya gelen
Halisdemir, ailesine
yardım için okul
dışındaki zamanla-
rında çobanlık
yapar. Köyünden
dışarıya başını uzat-
tığındaysa, hayatı
Türk Silahlı
Kuvvetleri içinde

öğrenecektir. Eğitim hayatı sonra-
sında iyi yetişmişlerin en iyisi olan
özel kuvvetlere katılır. Tıpkı Hasan
Tahsin gibi o da yurt dışında çeşitli
görevler alır. 42 yaşına geldiğinde
Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda
Astsubay Kıdemli Başçavuş olarak
evli ve iki çocuklu bir askerdir.
Kışlada asker, özel hayatında baba
olan Ömer Halisdemir, emekliliği-
nin yaklaşmaya başlamasıyla birlik-
te bir yandan da köyüne dönme,
dinlenme hayalleri kurmaya başlar.
Bankadan kredisini bile çeker ama
araya unutulmayacak bir gece girer.

Kara gece
15 Temmuz gecesi Türk Silahlı

Kuvvetleri ve çeşitli kurumlarda
yuvalanmış olan FETÖ/PDY yapı-
lanmasına bağlı teröristler, taşıdık-
ları üniformalara ihanet ederek
İstanbul ve Ankara'yı savaş alanına
çevirir. Kritik nokta Özel Kuvvetler
Komutanlığı'dır ve Halisdemir ora-
dadır. Zekai Aksakallı Paşa'dan,
“Darbecileri ne pahasına olursa
olsun içeri alma, bu işin sonunda
şehitlik var.” emrini aldığında bir
dakika bile düşünmez. O sırada
komutanlığa doğru hızla yürüyen
darbeci Semih Terzi'yi vurur ve
kara geceyi aydınlık güne çevirme-
nin en kritik adımını atar.
Halisdemir, tarihe geçecek görevini
tamamlamasının ardındansa diğer
darbecilerin kurşunlarıyla şehit
düşer.

Görüyorsunuz ya, Hasan
Tahsin'den Ömer Halisdemir'e,
Mustafa Kemal'den isimsiz kahra-
manlara kadar bir kahramanlar
dağının gölgesinde yaşıyoruz.
Gölgelerinin daim olması dileğiyle
ve aziz hatıralarına saygıyla son
sözü Nihal Atsız'a bırakalım:
“Kahramanlar can verir, yurdu
yaşatmak için...”

HASAN TAHSİN'DEN ÖMER
HALİSDEMİR'E ÇILGIN TÜRKLER
Tarihimize acı ve kanla da olsa ardında destansı
hikayeler bırakan kahramanlar eklenmeye
devam ediyor. İsmi tarihe kazınan son kahra-
man vatan evladı ise Ömer Halisdemir oldu.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com



Ülkemizde henüz piyasa-
ya bile sürülmeden kısa süre-
de yayılan Pokemon Go’nun
masum bir oyunun çok ötesinde
olduğu öne sürülüyor. Pokemon
Go, çıktığı andan itibaren dünya
çapında bir fenomen haline geldi.
Artırılmış gerçeklik kullanarak video
oyunları üreten Niantic firmasının
IOS ve Android tabanlı olarak tasar-
ladığı Pokemon Go, oyunculara
daha önce yaşamadıkları bir dene-
yim sunuyor. Telefonun GPS, blueto-
oth ve kamera özelliklerini kullanan
oyun sayesinde oyuncular, “gerçek”
bir Pokemon avı deneyimini yaşama
şansına erişiyor.

Pokemon Go, internet korsanları-
nın ilgisini hemen üzerine çekti.
Mesela, henüz piyasada olmayan
ülkelerde (Türkiye gibi) oyunun mal-
ware versiyonu, APK dosyası görü-

nümünde internetten indirilebiliyor.
Bu uygulamaların, DroidJack RAT
isminde Trojan dosyası oldukları ve
indirilmeleri halinde telefonun
kontrolünün korsanların eline geçti-
ği uyarısı veriliyor.

Yasal olmayan uygulamalar üze-
rinden gelen zararlılardan en öne
çıkan DroidJack virüsü gibi görünü-
yor. Telefondaki pek çok dosyaya

erişim sağlıyor ve cihazdaki
pek çok uygulamanın kont-
rolünü ele geçirebiliyor.

Genellikle hedef kitlesi
çocuklar olan bu oyun, bazı
özellikleri ile çocukları tehli-
keye atabiliyor. Daha fazla
pokemon avlayarak seviye-
nin yükseltilebildiği oyun-
da, oyuncular bir bölgede
daha fazla pokemon çıkma-
sını sağlayan lure adında
bir özellik kullanıyor.

Bir Twitter kullanıcısı,
belli bir bölgeye yarım saat
boyunca Pokemonları çağır-
ma olanağı sunan lure özel-
liğinin pedofillere çıkar sağ-
layabileceğini belirtti.
Twitter üzerinden sonuçları-
nı paylaştığı bir “sosyal
deney”
yürüten
kul-

lanıcı, belli bir böl-
gede lure özelliğini
kullandı ve insanla-
rın gelmesini bekle-
di. Birkaç dakika için-

deyse, ebeveynleri
yanlarında olmayan pek

çok çocuk bu bölgeye geldi.
Twitter kullanıcısı “Bu oyun
insanlarda bir arkadaşlık hissi
uyandırıyor. Buraya gelen çocuk-
ların çoğu kesinlikle yabancıların

tehlikeli olabileceği gerçeğini unut-
muştu” diyen bir tweet attı.

Bir NSPCC sözcüsü de “Bu oyun
çocuklar arasında oldukça popüler
ve bu nedenle onlara zarar vermek
isteyen biri tarafından rahatlıkla
kullanılabilir. Bu tip oyunları yara-
tırken oyun şirketlerinin genç oyun-
cuları göz önüne almaları ve yaptık-
ları uygulamanın onları tehdit altın-
da bırakmayacağından emin olmala-
rı gerekir” diye bir açıklama yaptı.

Uzmanlar bu oyunun göz ve ruh
sağlığına da olumsuz etkileri olabi-
leceğine dikkat çekti. Yaşamda kul-
lanılan önemli mekanizmalardan
biri 'savaş ve kaç' tepkisidir. Bunun
yaşamın içinde çok fazla kullanılma-
ya başlanması, kaygı bozuklukları-
nın da ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Bu tür oyunlarda savaş-
mak ve hedefe ulaşmak çabası, stre-
si artırabilir ve olasılıkla kaygıyı
ortaya çıkarabilir. Uzun süre ekran
karşısında vakit geçiren çocuklarda
sürekli yakına bakma nedeniyle gizli
göz kaymaları da açığa çıkabileceği
gibi bu yakın çalışma ve odaklanma-
nın özellikle ailesinde miyopik göz
bozukluğu olan çocuklarda miyopi-

nin ortaya çıkmasına ve var
olan göz numarasının daha

hızlı ilerlemesine neden
olabildiği gösterilmiştir.
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Yaratılış olarak kadınlar ve
erkekler fiziksel açıdan
olduğu gibi düşünce, algı-

lama ve yetenek bakımından da
farklılıklar göstermektedir. Aynı
olaylar karşısında kadın ve
erkeklerin farklı tepkiler verme-
si ve iki cinsin sürekli ayrımlar
içinde olması bilim adamlarını
bu konuyu araştırmaya itmiştir.
Son araştırmalar, erkek ve
kadın beynindeki sinir bağlantı-
larının, farklı lobları arasında,
dizildiğini gösteriyor.

Bilim insanları, iki cinsiyetin
beyinlerindeki fiziksel farkların,
‘erkeklerin, haritada yön bul-
mak gibi alanlarda kadınlardan
daha iyi olduğunun; kadınların
ise, önsezi gibi sözel alanlarda
erkeklerden daha iyi olduğu-
nun’ anlaşılabilmesinde önemli
rol oynayacağını söylüyor.
Erkeklerde duygusal tepkiler
sadece sol yarım kürede bulu-
nurken kadınlarda beynin hem
sağ hem sol yarım küresinde
oluşuyor. Bu nedenle erkekler
duygularını ifade etmede zorla-
nırken kadınlar güçlük çekmi-
yor.

Erkek beyni kadın beynine
göre 10 kat daha fazla testeste-
ron hormonu salgılıyor. Bu
hormon nedeniyle erkekler
daha hareketli ve gürültücü olu-
yor. Testesteron erkek beyninin
yön duygusu ve matematik
konusunda daha iyi olmasını
sağlarken beyinde seks ile ilgili
bölgeyi uyarıyor. Testesteron
olmadığında beynin dil ile ilgili
kısımları geliştiği için kadınlar
birden fazla işi aynı anda yapar-
ken dil becerileri konusunda
daha başarılı oluyor.

Psikiyatr ve psikoloğa başvu-
ran kadın sayısının fazla olması
kadınların daha fazla sorunu
olması değil, sorunlara çözüm
aramak istemeleridir. Kadınlar

duygusal yaklaştığı için ilişkiler-
de sorun çözmek için konuş-
mak ister. Erkek ise problemin
nerede olduğu ve çözümü
düşünmek için kendi içsel sığı-
nağına döner. Kadın bu durum-
da sevilmediğini düşünürken asıl
gerçek erkeğin sorun çözme
biçiminin farklılığıdır. Yani bir
kadın “Canım sıkılıyor” dediği
zaman aslında kadın “Beni
sevmiyorsun” demek istiyordur.
Erkeğin söylediği canım sıkılıyor
sözü ise gerçekten can sıkıntısı-
dır.

Erkeklerde beynin sağ ve sol
yarımküreleri arasındaki bilgi
akışını sağlayan kısım kadınla-
rınkine göre daha küçük olduğu
için beynin duygusal tarafı yani
sol lob ile mantıksal tarafı yani
sağ lob arasındaki bilgi alışveri-
şini kısıtlıyor. Bu nedenle erkek-
ler beyinlerinin yalnızca bir
lobunu kullanarak ya sadece
mantıklı ya da tamamen duygu-
sal kararlar veriyorlar. Kadınlar
ise beyinlerinin her iki tarafını
da kullanarak hem mantık hem
de duygusal anlamda daha den-
geli çözümler bulabiliyorlar.

Toplumsal olarak günümüz-
de kadının yerinin çocuk doğur-
mak ve erkeğin malı olmaktan
öteye götürülmemesi çabasının
din bağlamında giderek yaygın-
laştığını görüyoruz. İkinci sınıf
insan muamelesi yapılmaya
çalışılan kadın kendi değerleri-
nin farkında değilken, erkeğin
düz mantıkla toplumsal sorunla-
ra dengeli çözümler bulabilmesi-
nin imkânsızlığının bilim insan-
ları tarafından onaylandığını
görebiliyoruz. Erkek ve kadın
beyni arasındaki farkı anlamak
birbirini anlamayı ve iletişimi
güçlendirerek, yaşamın daha
uyumlu ve keyifli olmasını sağlı-
yor. Umarım farkındalığı artan
LAİK, DÜRÜST, GELİŞMİŞ bir
TÜRKİYE ile yolumuza devam
ederken kadın İNSAN olarak
toplumdaki gerçek değerini
bulur.

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.trERKEK VE
KADIN BEYNİ
ARASINDAKİ

FARKLARBen HABER okurlarına
sonbaharın güzel ayı Eylül’le
yine yeniden merhaba. Yaz

ayları sona erdi, sonbahar geldi
çattı. Mevsimler ve hayat akmaya
devam ediyor. Türlü türlü geçişler
yaşayan bedenimiz de her şeyin
farkında ve değişimlerden
etkileniyor.

Sonbahar döngüsünde
bedenimizde ve psikolojimizi
dengeleyen beyin
kimyasallarımızda bazı değişimler
oluşur ve duygu durumumuz da
kişiye göre değişebilen farklı
dalgalanmalar yaşar, hisseder ve
hissettiririz. Yine her zamanki gibi
doğru beslenme şeklimiz
sayesinde bu döneme özel bazı
besin maddeleri ve elementleri
devreye girer ise bu duygu durum
dalgalanmalarını kolaylıkla
atlatabilir, hatta hiç hissetmeden
ve çevremize olumsuz
yansımalarını yaşatmadan
geçirebiliriz.

Ben de dedim ki besinlerin
gücünü sevgili okurlarımıza
anlatayım, sonbaharın
getirebileceği olumsuz etkilerden
minimum etkileşimle
kurtulabilelim.

SONBAHAR
DÖNGÜSÜNÜN
BEDENİMİZE OLASI
YAN ETKILERİ

� Duygu durum bozukluğu
� Depresyon
� Agresyon
� Mutsuzluk hissi
� Kaygı sendromu-

huzursuzluk
� Enerji düşüklüğü
� Unutkanlık
� Uykusuzluk
� Dikkat dağınıklığı
� Cinsel isteksizlik
� Kilo alma eğilimi
� Tiroit metabolizması

sorunları
� Bayanlarda menstural siklus

bozuklukları

SONBAHARDA
YAPILMASI
GEREKEN
TAHLİLLER

� Hemogram � B12 � Folic
asit � Çinko � D vitamini �
Ferritin � Magnezyum � TSH

SONBAHARDA
MUTLU
HİSSETTİREN
BESİNLER

� SİYAH ÇİKOLATA
� PAZI - ISPANAK -
TERE
� SİYAH ÜZÜM
� KUŞKONMAZ
� PATATES
� DOMATES
� SOMON
� HİNDİSTAN
CEVİZİ-CEVİZ
� MUZ
� ÇİLEK
� KAHVE
� YOĞURT

MUTLULUK
HORMONUNU
YÜKSELTEN
SONBAHAR
DİYETİ

� KKAAHHVVAALLTTII::  1
muz, 15-20 adet
siyah üzüm, 1 çay
bardağı ceviz içi,
sütlü kahve.

� ÖÖĞĞLLEE::
Ispanak
çorbası

(kremasız) fırında somonlu pazı
sarma, çoban salata.

� AARRAA::  1 bardak
yoğurt, içine 1/4 hindistancevizi
rendesi, 8-10 çilek.

� AAKKŞŞAAMM:: Haşlanmış
kuşkonmaz ve haşlanmış patates,
ızgara balık, tere salatası.

� AARRAA::  30 gr bitter çikolata. 
Bu menü size örnek menü olarak

gelmiş olsun. Dilediğiniz gibi bu
besinleri kullanarak farklı konseptli
kahvaltılar, ara öğünler, ana yemekler
planlayabilirsiniz. Doğru beslenmenin
mutlu hissetmenize yüzde 100 etkisi
var. Deneyin, mutluluğu deneyimleyin.
SONBAHAR DÖNGÜSÜNDE
BESİNLERİN GÜCÜNÜ
KULLANARAK MUTLU KALIN. BİR
DE UNUTMADAN DOĞRU
BESLENMEYİ MUTLAKA
YÜRÜYÜŞLE DESTEKLEYİN…

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com MEVSİMSEL DEPRESYONU

MUTLULUK DİYETİYLE YENİN

AYSEL KAYARDI
aysel.kayardi@kanalben.com

FENOMEN OYUN 
TEHLİKE SAÇIYOR!

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: 08.09.2016

SAYI: 49 TÜRÜ: YAYGIN AYLIK



Türkiye’de oyunculuk eğitimi veren en
iyi 10 tiyatro arasında gösterilen
Sahne Tozu Tiyatrosu yeni sezon için

hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Biz de
İstanbul Nişantaşı’nda şube açan ve şimdi-
lerdeyse Amerika’ya açılma planları yapan
Sahne Tozu Tiyatrosu’nun Kurucusu
Çağlar İşgören ile keyifli bir söyleşi gerçek-
leştirdik.

� Öncelikle Sahne Tozu ile ilgili genel bir
bilgilendirme alabilir miyiz? Eğitimleriniz,
oyunlarınız üzerine…

Sahne Tozu bilindiği gibi üç kulvarda
hareket eden bir tiyatro. Bunun bir ayağı
tiyatro oyunları. Bir diğer ayağı eğitimleri.
Bir diğeri de yıllar önce kurduğum yapım
kısmı. Burada her zaman öncelik tiyatro
oyunlarında ve eğitimde. Bu sezon eğitim-
lerimiz yine Ekim’de başlayacak. Çok
muteber midir bilmem ama bir anket yapıl-
mış. Türkiye’de en iyi oyunculuk eğitimi
veren 10 okul arasına girmiş bulunuyor
Sahne Tozu Tiyatrosu. Bu da bizim için
gerçekten çok kıymetli, çok önemli. Çok da
fazla bunun üzerine gitmiyoruz aslında.
Çünkü çok iddialı ve ukala görünmektense
sadece işimizi yapmaya çalışıyoruz.

USTALAR DERS VERECEK
� Sahne Tozu sadece İzmir’de eğitim ver-

miyor değil mi?
Hayır sadece İzmir’de değil. Geçen

sene Sahne Tozu Nişantaşı’nda bir şube
açtı. Bu şubede de dersler verilmeye baş-
landı. Bu sene de sezon başında eğitimleri-
miz başlayacak. Master Class bir eğitim
organize ettik. Bölüm Başkanı orada
Göksel Kortay olacak. Oradaki hocaları-
mız; Haldun Dormen, Göksel Kortay,
Selçuk Yöntem, Zafer Ergin, Zerrin
Tekindor oyunculuk dersleri verecek,
Selçuk Borak dans dersleri verecek,
Kandemir Konduk da yazarlık dersleri
verecek.

� Peki bu muhteşem ekibi İzmir’de göre-
bilecek miyiz?

Tabii ki ekipteki hocalarımızı da İzmir’e

davet edeceğiz ve İzmir’deki öğrencilerimi-
ze söyleşiler yapmalarını ve arada derslere
katılmalarını kendilerinden rica edeceğiz.

� Peki tiyatro eğitiminin bir yaşı var mı?
Sizin en yaşlı öğrenciniz kaç yaşında?

64 yaşında. Çok değerli büyüklerimiz
var. Ama tabii ki çoğu bunu iddialı bir
şekilde yapmıyor.

� Derslerden biraz bahsedelim.
Üç kategoride eğitim veri-

liyor. Birincisi 9-13 yaş
aralığı çocuk eğitimleri,
ikincisi 14-17 yaş arası
gençlere verilen eği-
timler, üçüncüsü de
18-25 yaş ve üstü
yetişkinlere verdiği-
miz eğitimler. Dr.
Taşkın İşgören tiyat-
roda dil kullanımı ve
diksiyon derslerini
veriyor. Bunun dışında
oyunculuk, tiyatro tari-
hi, sahne bilgisi ve uygu-
laması, doğaçlama, tiyatroda
dil kullanımı, hareket, ritim,

beden dili, jest ve mimik, vurgu ve tonlama,
rol çözümlemesi, ses kullanımı, yaratıcılığı
artıran sahne uygulamaları gibi derslerimiz
var.

� Önümüzdeki sezonda bizi ne gibi yeni-
likler bekliyor?

Önümüzdeki sezonda geçen senenin
pik yapmış oyunu İkinin Biri yine sahnede

olacak. Ancak açılışı Pes Doğrusu
adlı oyunla yapacağız. 21

Ekim’de prömiyer olacak.
Her hafta Cuma,

Cumartesi suare,
Pazar günü de
14.00’da matine olu-
yor. Haftanın üç
günü sahnede olu-
yoruz. Sahne
Tozu’nun kuruluşu
22 Ekim. Bu sene

ne güzel bir rastlantı-
dır ki prömiyerimiz

21’inde olacak, ikinci
temsilimiz de 22’sinde

olacak ve o gün Sahne
Tozu’nun kuruluşunu sahne

üzerinde Haldun Dormen ve İstanbul’dan
gelen değerli misafirlerimizle şaşalı bir
şekilde kutlayacağız. Ayrıca bu sene bir
yenilik yaptık. Haldun Dormen sahnemizde
bu oyunlar sahnelenirken Fehmi İşgören
sahnemizde her Çarşamba Actor Club’ün
oyunları sahnelenecek.

Farklı 8 oyunla bu sene seyirci karşısına
çıkacaklar. Ayrıca benim 7 yıldır üzerinde
çalıştığım bir müzikal var, Soylular ve
Köleler adında… Eğer bu sezona yetiştire-
bilirsem bir de müzikal sahnelemeyi düşü-
nüyoruz. Bu arada yine anket yaparak hal-
kın istediği, arzu ettiği oyunları İzmirlilerle
buluşacağız.

“SPONSOR SIKINTISI
YAŞIYORUZ”

� Bedia Muvahhit ile ilgili çalışmalara
başladınız mı?

Bedia Muvahhit Ödülleri uluslararası
ödüller listesine girdi. Türkiye’den Dünya
Tiyatro Ödülleri listesine giren ikinci ödül
töreni. Bir diğeri de Afife Jale Ödülleri…
Bu bizi çok gururlandırdı. Uluslararası bir
unvan da kazanmaya başladı Bedia
Muvahhit Ödülleri. Dolayısıyla her geçen
gün başarı grafiği biraz daha yükseliyor.

Bu seneki ödül törenini de daha gör-
kemli gerçekleştirmek istiyoruz. Benim
şahsi olarak hiç vazgeçmediğim bir hayalim
var. Bir Hollywood aktörünü İzmir’de ağır-
lamak… Her sene muhakkak biriyle bağ-
lantıya geçiyoruz. Ancak sponsor buluna-
madığı için yaşam standartları düzeyinde
Hollywood yıldızlarını İzmir’e getirip bura-

da ağırlamak bizi zorladığı için biz bunu
başaramıyoruz. Bu sene ben yine bundan
vazgeçmeyeceğim. Bir isim belirlemedik
ama sizin istediğiniz bir isim varsa iletişime
geçmek konusunda bir sıkıntımız yok.
(gülüyoruz) Başta Al Pacino olmak üzere
Sylvester Stallone ve Keanu Reeves ile
ödül töreni için diyaloga geçilmiş, hem
İzmir’in tanıtımı kendilerine yapılmış, hem
de Bedia Ödülleri’nin tanıtımı kendilerine
yapılmıştır. Ve bu dünya yıldızları Bedia
Muvahhit Ödülleri’nden haberdardır.
Umarım dördüncü denememde bir yıldızı
İzmir’e getirebilirim.

AMERİKA’DA DA
ŞUBE AÇACAK

� Bir de Amerika var değil mi?
Önümüzdeki günlerde Amerika’ya bir

seyahatim olacak. Zamanında kurduğum
hayallerden biridir, ona da üç beş adım
kaldı yaklaşmama…

Kasım ayındaki New York seyahatimde
Broadway’e gideceğim, oradaki tiyatrolarla
ve tiyatrocularla tanışarak, orada tiyatro-
nun nasıl, hangi şartlarda yapıldığını, üre-
timlerin nasıl gerçekleştiğini öğrendikten
sonra belki de Sahne Tozu’nun bir şubesini
de Amerika’da açma gibi bir düşüncem var.

Daha önceki röportajımızda eğer halk
bana destek olursa 10 yıl içerisinde İzmir’i
Türkiye’nin Broadway’i yapmak istediğimi
söylemiştim. Bu 3 yıl önceydi, yani 7 yılım
kaldı. Her zaman söylüyorum Türkiye’nin
Hollywood’u İstanbul; Broadway’i İzmir
olacak…
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Yeni sezonda farklı sürprizlere imza atacaklarını
belirten Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu Çağlar
İşgören, “Kasım ayındaki New York seyahatimde
Broadway’e gideceğim. Sahne Tozu’nun bir şube-
sini de Amerika’da açma gibi bir düşüncem var.
Eminim ki Türkiye’nin Hollywood’u İstanbul;
Broadway’i de İzmir olacak.” dedi.

SAHNE TOZU
ŞİMDİ DE

AMERİKA’YI
FETHEDECEK

Çağlar
İşgören Gamze

Kurt

Zaman zaman hepimiz bir yerlere geç kalırız.
Kaçırılan otobüsler, yetişilemeyen toplantılar,
geç kalınan randevular ve hayatın içinden örnek-
leyebileceğimiz daha birçok anımız vardır mutla-
ka. Ya beklenmedik bir şey olur, ya trafiğe takılı-
rız, ya da alarm çalmaz... Fakat bu durum rutine
dönüştüyse dikkat! Her yere geç kalıyorsak
durum kronikleşmiş demektir. Yani siz, "geç
kalma hastalığı"na yakalanmış olabilirsiniz.

"Geç kalmanın da hastalığı mı olurmuş,
düpedüz sorumsuzluk!" dediğinizi duyar gibiyiz.
Tam da bu yüzden aşağıdaki yazıya bir göz atın.
Sebep sorumsuzluktan çok daha fazlası olabilir...

Uzmanlar kronik geç kalma vakalarının psi-
kolojik boyutlarını araştırdığında ortaya 4 etken
çıktığını saptamış.
1. ALIŞKANLIK: Geç kalmak bir rutin olmuş-

tur. Sabah uyanıp kahve içmek, koşuya çık-
mak, akşam eve dönerken ekmek almak gibi
bir alışkanlık.

2. UMURSAMAZLIK: Bu kişilerin dakik olmak
gibi bir derdi asla yoktur. Randevu saati on
hafta önceden belli de olsa, bütün bir gün
başka bir işleri olmasa da geç kalırlar.

3. EGO: Kontrol sahibi olduğunuzu hissetmeye
ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Başkalarını bek-
letmek kendinizi güçlü hissetmenizi sağlaya-
bilir. Birilerini bekletmek onların size bağım-
lı olduklarını, nasılsa sizden vazgeçemeyecek-
lerini düşünmenizi sağlıyor olabilir.

4. ADRENALİN: Hayatınızda plansız yaşamak-
tan keyif alıyor, ani değişimlerden zevk alı-
yorsanız, bir yere yetişmek için zamanla
yarışmak da sizi heyecanlandırıyor ve bundan
keyif alıyor olabilirsiniz.

İLK HASTA AMERİKALI
İskoçya'nın Angus bölgesinde yaşayan

Amerikalı Jim Dunbar için tıbbi olarak ilk defa
kronik geç kalma hastalığı teşhisi kondu.
Muayene için doktor randevusuna da 20 dakika
geç kalan 57 yaşındaki Dubar için doktorlar psi-
kolojik boyutun yanı sıra, dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu yaşayan kişilerin beyin
bölgesinde yaşanan sorunun Dunbar’da da olabi-
leceği görüşünde. Dunbar verdiği bir röportajda,
birçok işi geç kalma sorunu yüzünden kaybettiği-
ni söylerken, hazırlanmak için 11 saati olsa dahi
geç kalma süresini en az 20 dakikaya indirebildi-
ğini belirtti.

Geç Kalmamak İçin Ne yapılabilir?
Geç kalma riskiniz hayatınızda yapacağınız

küçük ama etkili değişikliklerle minimuma inebi-
lir. Psikolog Ünil Karakuş, kronik geç kalmaya
karşı basit öneriler sunuyor:

� Gidilecek yere ilk defa gidilecekse, adresi
daha önceden kontrol edin, alternatif yolları
düşünün.

� Yapacağınız iş veya gideceğiniz yer ile ilgi-
li motivasyonunuz yani isteğiniz yeterince yüksek
değilse, geç kalma olasılığınız artacaktır.

� Giysi, ayakkabı, evrak vs hazırlıklarınızı
önceden yapın. Trafik olma olasılığı değil, trafik
de olacağını düşünerek evden çıkın.

� Ucu ucuna değil, gideceğiniz yere 15 daki-
ka önceden varacak şekilde plan yapın. Sağlık
problemleri ve/veya hastalık yaşıyorsanız, geç
kalma olasılığınız artacaktır.

� Uyanmak için alarm kurun ve alarm çalın-
ca ertelemeyin.

Unutmayın ki kimse sizi sonsuza dek bekle-
meyecek...

RANA SİNEM AYTAŞ
rana.aytas@kanalben.com

GEÇ KALMAK BİR
HASTALIKTIR
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