
1970'Lİ yıllarda revaçta
olan sütyen takmama son
zamanlarda dünyanın yakın-
dan tanıdığı birçok ünlü isim
tarafından yeniden gündeme
getirildi. Özellikle sokak
modasına taşınan
sütyensiz kıyafetlere
olan ilgi giderek
büyüyor. 2’DE
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BAŞKAN Acar
Aliağa’da yaşanan

arsa kriziyle ilgili
konuştu ama şufa

hakkını neden kul-
lanmadığını açıkla-

madı. Söylediklerinin
hepsi laf-ı güzaf.

EROL YARAŞ 3’TE

ACAR, ÜSTÜ
KAPALI KONUŞTU

BORNOVA Belediyesi
Naldöken sakinlerinin
en çok talep ettiği yatı-
rımların başında gelen
semt sahasını kısa süre-
de tamamladı. Sahanın
açılışı yoğun ilgiyle ger-
çekleştirildi. 7’DE

SURİYELİ MUAMELESİ
EGE'DEKİ Yunan Adaları'nın neredeyse
tümünde “giriş”te büyük sıkıntı yaşanıyor.
Özellikle “kapı vizesi” ile giden Türkler,
giriş için güneşin altında 4-6 saat bekle-
mek zorunda kalıyor. Patlasanız da çat-
lasanız da ikinci bir polis memuru
görevlendirilmiyor.

BAYRAM'DA SAKIZ'DAKİ İŞKENCE
HER tatilde bu görüntüler yaşanıyor.
Feribottan inen Türk turistlerin çoğuna
saatlerce Çin işkencesi çektirildi.
Konsolosluktan vize alanlar biraz
daha şanslı. Kapı girişiyle gidenler

ise doğduklarına bin pişman
edildiler. SAYFA 8’DE

9EYLÜL

MUSTAFA Kemal,
1 Eylül günü o tarihi

emrini verdi: Ordular
ilk hedefiniz Akde-
niz, ileri! Taarruza

geçen Türk askeri, 9
Eylül’de işgal altındaki
İzmir’e girdi. Düşmanı
denize döktü. Aslında

o gün sadece İzmir
kurtulmadı tüm

Türkiye kurtuldu…9 EYLÜL 2017 SAYI: 61

KONAK’A
YENİDEN
ADAYIM
KONAK Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
2019 yerel seçimleriyle ilgili ilk kez bu
kadar net konuştu. Pekdaş, “2019’da Ko-
nak’a yeniden adayım. Ama üçüncü dö-
nemde aday olmayı düşünmüyorum” dedi.

SİYASET Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun
Ben HABER’e çarpıcı açıklamalarda
bulundu. 2019’da yapılacak
Cumhurbaşkanlığı seçimi ve yerel
seçimlerle ilgili de konuşan Prof. Dr.
Tosun, “İki seçimin bir arada yapıl-
ması gündeme gelebilir.” dedi.

2019’DA İKİ SEÇİM BİR
ARADA YAPILABİLİR

KOMSU’DA
GIRIS ISKENCESI
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Yeni Moda:
SÜTYENSİZ

40 YILLIK
HAYAL
GERÇEĞE
DÖNÜŞTÜ

İZMİR’İN DEĞİL
TÜRKİYE’NİN

KURTULUŞUDUR

YUNAN ADALARI
ARTIK UCUZ DEĞİL

Türk Lirası'nın değerli, Avro'nun 2
lira olduğu dönemlerde Adalar bizler

için cazipti. Ama artık eskisi gibi
değil. Santorini'de bir soğuk kahve

kafelerde 18 Avro; tam 72 lira.

Türk tarihinin hiç şüphesiz belli
başlı kilit taşı olmuş olan noktaları

vardır. Bunlardan biri de 9 Eylül
1922’de İzmir’in kurtuluşudur.

5’TE 4’TE

SSeemmaa
PPeekkddaaşşGGaammzzee

KKuurrtt
RReecceepp
TTaayyyyiipp
EErrddooğğaann

MMeerraall
AAkkşşeenneerr

KKeemmaall
KKııllııççddaarrooğğlluu

Bayramda vize için 16, tatil

için 500 milyon lira harcadık

ama yine de 2. sınıf vatandaş

muamelesi gördük.
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ama yine de 2. sınıf vatandaş

muamelesi gördük. KOMSU’DA
GIRIS ISKENCESI



SAYFA 02 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

2 modaHABER 09.09.2017

Kadınlar tarafından göğüsleri örtmek,
desteklemek ve kaldırmakta kullanı-
lan sütyen, çoğu zaman bir eziyete

dönüşebiliyor. Çoğu kadın sütyeni bir esa-
ret nesnesi gibi görüyor. 1970'li yıllarda
revaçta olan sütyen takmama son zaman-
larda dünyanın yakından tanıdığı birçok
ünlü şarkıcı ve sinema yıldızı tarafından
yeniden gündeme getirildi. Özellikle
sokak modasına taşınan sütyensiz
kıyafetlere olan ilgi giderek büyüyor.

MEME KÜÇÜLTMEK
MODA

Sütyensiz kıyafet modasıyla
birlikte kadınların güzellik anla-
yışı da giderek değişiyor.
Önceleri büyük göğüslere
sahip olmak isteyen kadınlar,
artık küçük göğüsleri seviyor
ve meme küçültme ope-
rasyonlarına olan ilgi de
giderek artıyor.

EN ÖNEMLİ
ÖNCÜSÜ RIHANNA

Dünya çapında sutyensiz
kıyafet akımının en önemli öncü-
sünü Rihanna olarak gösterebiliriz.
Özellikle davetlerde iddialı ve farklı tar-

zıyla göz dolduran Rihanna sütyeni nere-
deyse tamamen hayatından çıkarmış

durumda.

ÜNLÜLER BUNU
TERCİH EDİYOR

Rihanna'nın yanında modaya
yön veren Kim Kardashian,
Khole Kardashian, Kylie
Jenner ve Kendal Jenner kar-
deşler de sütyensiz sokak
modasının önemli temsilcile-
rinden. Jennifer Aniston’un
dünya basınında geniş yer
tutan sütyensiz fotoğrafları,
moda ikonu kimliği ile öne çıkan
model Rosie Huntington-Whiteley,
Bella Hadid, Selena Gomez, Rita
Ora ve dahası sütyensiz giysilerini
sokak modasına uyarlayan isimler
arasında yer alıyor.

Yeni Moda:
1970'li yılların cesur modası sütyensiz
giysiler yeniden sokaklara dönüyor.

SÜTYENSİZSÜTYENSİZSÜTYENSİZSÜTYENSİZSÜTYENSİZ
AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com
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Gamze Kurt 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.

� Aliağa’daki arsa krizini nasıl yorumluyorsu-
nuz? Serkan Acar konuyla ilgili bir açıklama da
yaptı...

Benim için, yapılan açıklamanın tatmin edici
bir tarafı yoktur. Aliağa Belediye Başkanı tartış-
ma konusu arazi ile ilgili birçok gereksiz laf etmiş
ama neden şufa hakkını kullanmadığını açıkla-
mamış. Olayın geçmişine baktığımızda konuşması
gereken kişi esasında Başkan Serkan Acar’dı O
da günler sonra laf olsun torba dolsun misali bir
açıklama yaptı ve Aziz Kocaoğlu’nu suçlamaktan
başka yeni bir boyut getirmedi. Bu arazinin için-
de 15 dönümlük araziyi bir kişi gelip alıyor ve

sonra da diyor ki “ben bunun tamamına talibim.”
Ama bunun öncesinde Aliağa Belediyesi 5000’lik
planları rekreasyon alanı olsun diye geçirmiş. Bu
planlar geçtikten sonra, “biz burayı sonradan sat-
maya da karar verebiliriz” diyor. Bunun üzerine
Büyükşehir Belediyesi devreye giriyor, “ben bura-
yı alayım” diyor. Ama her ne hikmetse
Büyükşehir, Aliağa’yı uyarıp da “şufa hakkını
kullan” demesine rağmen bu hak kullanılmıyor.
Zaten Başkan’a esas sorulan soru da şufa hakkını
neden kullanmadığıydı. Acar’ın açıklaması bir
anlamda gündemi değiştirmeye yönelikti. Ben de
ona kendi açıklamasıyla cevap vereyim.

� Yeni partinin saflarına katı-
lan isimleri nasıl görüyorsunuz?

Meral Akşener hareketinin
partiye dönüşmesinin toplumda
bir karşılığı olduğunu herkes bili-
yor. Ama şu da bir gerçek ki…
Meral Hanım yanına topladığı
insanlarda çok dikkatli olmalı.
Mesela Koray Aydın belki ülkücü
camia için iyi bir örnek olabilir
ama merkez sağ imajıyla yola
çıkılacaksa oraya yönelik iyi bir
isim değil.

Dikkat edin Meral Hanım

hep etrafına ülküdaşlarını doldu-
ruyor. Şu anki gidişat MHP’nin
alternatifi gibi kendisini lanse
etmeye çalışıyor. Ve harekette
bir disiplinin olmadığını görüyo-
rum. Herkes farklı bir demeç
veriyor.

Önce bir parti olunur, parti-
nin kurulları kurulur, bunlar
daha sonra söylenecek sözlerdir.
Bir an evvel Meral Hanım’ın par-
tiye bir disiplin getirmesi lazım.
Böyle devam ederse hareketin
ölü olarak doğduğu görülür.

SERKAN ACAR’A:
ŞUFA HAKKINI
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��  Sancılı bir yaz sezonunu geride bıraktık. Ancak 10 günlük bir bay-
ram tatili süreci vardı. Bu durum turizme ciddi anlamda bir doping etkisi

yarattı. Sizce bu turizm ekonomisinin toparlanmasına yeter mi?
Elbette iç turizmin canlandığını söyleyebiliriz. Ama ben Çeşme’de

geçen yıllara göre o kadar çok kalabalığa şahit olmadım. Daha
önceleri Alaçatı’dan Ilıca’ya gitmek dert olurdu. Şimdi öyle

yoğun bir trafiğe rastlanmadı. Belki de olması gereken
buydu. Tabii ki bu 10 gün Türk turizmine merhem

oldu. Ama daha çok Yunan Adaları’na yaradı.
Yalnız İzmir konsolosluğu bu bayram için 50

binden fazla vize vermiş. Tahminen adala-
ra gidenlerin de 110 bin kişi olduğu söy-
leniyor. Özellikle Sakız Adası’na feribot-

lar 4-5 sefer yaptı. 

10 GÜNLÜK TATİL
YUNANLILARA YARADI

YENİ HAREKETTE 
DİSİPLİN YOK
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� Alsancak ve
Göztepe statları
İzmir’e ne katacak
sizce?

Bu statlar
semt stadından
öteye gidemez.
Karşıyaka ve
Göztepe statları
her iki camiaya
da lazımdır ama
Alsancak
Stadı’nın 20 bin
kişi kapasiteli
yapılması, yazık-
tır, günahtır, boşa
giden paradır.
Çünkü İzmir’in
15-20 bin kişi
kapasiteli statlara
ihtiyacı yok.
İzmir’in UEFA
kriterlerine
uygun, 40-50 bin
kişilik stada ihti-
yacı var. Bunu yıl-
lardır söylüyoruz.
Bugün Alsancak
Stadı’nın olduğu
bölgeye 50 bin
kişilik stat yapma
imkanı var.
Çünkü oradaki
yan araziler de
hepsi devletin
arazileri. O yüz-
den bu yatırımı
boşa giden bir
yatırım olarak
görüyorum.

YAPMAYIN, 
YAZIKTIR, 

GÜNAHTIR!

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
BURAK CİLASUN                                       

ÇİĞDEM ALPASLAN  
AYSEL KAYARDI

YÖNETİM YERİ:
BEN TANITIM HİZMETLERİ ORG.INTERNET YAY. 

PRODÜKSİYON İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
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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: 09.09.2017

SAYI: 61 TÜRÜ: YAYGIN AYLIK

SERKAN ACAR’A: 
ŞUFA HAKKINI

NEDEN KULLANMADIN?



İzmir’in kalbi Konak’ın Belediye
Başkanı Sema Pekdaş ile makamın-
da bir araya geldik ve keyifli bir söy-

leşi gerçekleştirdik.
� Öncelikle internette sizinle ilgili

yapılan yorumlarla başlayalım istiyorum.
Sizi “Güler yüzlü, çalışkan, üretken, muh-

teşem, cesur, yiğit
kadın…” şeklinde

tanımlamışlar.
Peki siz ken-
dinizi nasıl
tanımlar-

sınız?

Çalışkan, laf üretmektense iş üret-
meyi seven, adaleti hep arayan diye
tanımlarım kendimi.

� Siz şu anda hukukçuluğunuzun
yanı sıra yöneticiliğinizle de kendinizi
kanıtladığınızı düşünüyor musunuz?

Evet kesinlikle. Yöneticiliğe yaban-
cı değilim. “Başkanlık sizi yordu mu?”
diye soruyorlar. Aksine ben hiç yorul-
madım, büyük keyif alarak yapıyorum.

� Hangisi daha zor? Baro mu, bele-
diye mi?

Baro daha zor. Eğer hukuk devleti
iddianız varsa ve hukuk devleti değilse-
niz, hukuk devleti olmayan bir ülkede
bir hukuk kurumunu adil yargılama
tesisi için, yargının kurucu unsuru olan
baroların aktif rol üstlenmesi gerekti-
ğinden hareketle bir duruş sergiliyor-

sanız bu daha zor.
� Peki siyaseti tercih etme

nedeniniz neydi? Sonuçta İzmir
Baro tarihinin ilk kadın başka-
nıydınız. Bu titr çok önemli…

Biz baroda iki dönem-
den fazla görev yapamıyor-

duk. Bu, kanunumuza yazıl-
mıştı bizim. Ama ilkesel olarak
da bu iş iki dönemden fazla
yapılmamalı. Zaten benim
dönemim 6 ay sonra bitiyor-
du. Böyle bir teklif geldi.
Ben kadınların yerel yöneti-
ci olmalarını çok önemsi-

yorum. Yerel yönetimlerin insanın
hayatıyla doğrudan ilişkili olması sebe-
biyle, kadınların seçme ve seçilme hak-
kını ilk yerel yönetimlerde kazanmasına
rağmen bugüne kadar çok fazla yerel
yönetici kadının olmamasından hare-
ketle (sadece 118 kadın belediye başka-
nı) bu teklifi kabul ettim.

� Bir kadın olarak karşımda böyle
güçlü kadınları görmek beni inanılmaz
etkiliyor. Ama siyaset sonuç olarak erkek
hegemonyasında bir platform. Bu sizi kor-
kutmadı mı?

Hayır hiç korkutmadı. Çok yıprat-
mak istediler, çok kaçırtmak istediler.
Ben öyle durumlarda inadına var olmak
istedim.

� Sizin Belediye Meclis toplantıları-
nız oldukça alevli geçiyor. Birçok tartışma
yaşanıyor. Son olarak da gündem içkili
yerlerdi. Ömür Şanlı çekimser oy kullan-
dı, AK Parti grubunda tansiyon yükseldi.
Sizden son toplantıyla ilgili bir değerlen-
dirme alabilir miyiz?

Bizim siyasal partilerimizde de
demokrasinin ne kadar gerekli olduğu
gözüküyor. Partilerin grup kararı alabi-
lecekleri konular vardır alamayacakları
konular vardır. Meclis üyesinin çekim-
ser kalma hakkı olabilir. Bunun karşılı-
ğı disiplin süreci olmamalıdır.

� Hukukçu kimliğinizden de yola
çıkarak sormak istiyorum, şu ana kadar
hiç ikna edemediğiniz biri oldu mu?

Çok oldu. Kaybettiğim davalarım
var, demek ki ikna edememişim. (gülü-
yoruz) Hayat hep kazanmak üzerine
kurulu değildir. Ben çok kaybettim.
Ama çok şey de öğrendim.

� Bu bölge çok enteresan bir bölge
aslında. Çok farklı kutupların yaşadığı bir
ilçe. Hiç çıkmaza düştüğünüz, altından
kalkamayacağınızı düşündüğünüz
durumlar oluyor mu?

Tabii Konak’ta çok işimiz var daha.
Tarihi kent merkezi olması sebebiyle
çok sorunlu bir bölge. Sadece karışan
biz değiliz. Bu bölgede 3 bin tescilli
yapı var. Koruma Kurulu’nun mutlaka
devrede olması gereken süreçler.
Koruma imar planıyla yönetilen yerler
var. Bir de çok farklı dokuları içinde
barındıran bir ilçeyiz biz. En az 60-70
bin Romanımız var bizim. Kayıtlı 30 bin
Suriyelimiz var. 24 kilometrekareyle
İzmir’in en küçük alanına sahip ilçesiyiz
ama günde 650 ton çöp topluyoruz.

� Tramvay şu an İzmirlilerin birinci
gündemi. Aziz Başkan’ı destekleyen de
var, eleştiren de… Sizce vatandaş tepki
göstermekte haklı mı?

Bir durup düşünelim. Evimizde
tadilat yapılıyor. Tadilat sırasında evi-
mizde normal kurulu yaşamı sürdürebi-
lir miyiz? Burada da kent merkezine
tramvay yapılıyor. Bu çalışma 4 nüfuslu
bir evde değil 4 milyonluk bir şehirde
yapılıyor. Elbet bunun sıkıntıları olur.
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KONAK BELEDİYE BAŞKANI SEMA PEKDAŞ 2019 YEREL SEÇİMLERİYLE İLGİLİ NET KONUŞTU:

2019’DA ADAYIM

İzmir’de yaşamın en
yoğun aktığı, iş ve
eğlencenin merkezi
Konak’ın iddialı
Belediye Başkanı
Sema Pekdaş,
Konak’ın sıkıntıların-
dan, tramvaya, Meral
Akşener’in yeni hare-
ketinden, 2019 yerel
seçimlerine kadar bir-
çok önemli konuda
çarpıcı açıklamalarda
bulundu. GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

� Bir kadın olarak Meral Akşener’in yeni hareketini nasıl değerlendiriyorsunuz?
İzmir’de ciddi bir karşılık göreceği iddia ediliyor…

İzmir’de karşılığı olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Ama bir siyasal hareket
olarak ortaya çıkmalarını doğru buluyorum. Bizim siyasi kurumlar aracılığıyla
siyaset yapmak mecburiyetimiz var. Siyaset kötü bir şey değildir, iyi bir şeydir.
Siyaset, ülke yönetimiyle, yerel sorunlarla ilgili çözüm üretme sanatıdır. Siz siyase-
te kötü derseniz totaliter yöneticileri başa getirirsiniz. Oysa siyaset halkla birlikte
çözüm üretmektir. Bu nedenle kendilerinin “bugünün hiçbir siyasal partisi bize
karşılık gelmiyor, biz hayatı şu şekilde görüyoruz, şu şekilde çözüm üretiyoruz”
diyen bir siyasal hareket varsa özgür biçimde örgütlenmelidir. Herkesin aleni bir
şekilde örgütlenme ve diğer siyasal hareketlerle koalisyonlar yapma özgürlüğünü
savunuyorum ben. Dolayısıyla ben Meral Akşener’in cesaretini takdirle karşılıyo-
rum. Akşener’in bu girişimi kadınların cesaretini de gösteriyor. Erkeklerin cesaret
edemediği zamanlarda kadınlar cesaretli olur böyle işlerde.

AKŞENER’İN CESARETİNİ
TAKDİRLE KARŞILIYORUM ��  Daha önümüzde zaman var biliyorum

ama 2019 seçimlerindeki tabloyla ilgili
öngörüleriniz neler? Sizi yeniden aday
görebilecek miyiz?

Ben Konak’a yeniden adayım. 
��  Aziz Başkan yeniden aday olur mu

sizce?
Ben Aziz Kocaoğlu’nun yeniden aday

olacağını hissediyorum. Ama iki dönem
kuralına ben burada da uymak gerektiğine
inanıyorum. (gülüyoruz)

��  Siz üçüncü dönemde aday olmayacak
mısınız?

Yok hayır. Ben üçüncü dönemi düşün-
mem, iki dönem kuralımız var bizim. 

3. DÖNEMİ DÜŞÜNMÜYORUM
Sema
Pekdaş



Başarılı tahlilleriyle siyaset program-
larının aranan ismi Ege
Üniversitesi İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü'nden Siyaset Bilimci Prof. Dr.
Tanju Tosun Ben HABER’e siyasi ikli-
mi yorumladı. Hem iktidar, hem de
muhalefete yönelik çarpıcı ifadeler kul-
lanan Prof. Dr. Tosun, iktidar cephesin-
deki hareketlilikten bir erken seçim
anlamı çıkarmanın zor olduğunu söyler-
ken, muhalefetteyse Akşener’in başlattı-
ğı rüzgârın büyüklüğününse partinin
oluşum sürecine, yönetimindeki isimle-
re ve atılacak adımlara göre önümüzde-
ki günlerde daha iyi anlaşılacağını
belirtti.

� Sayın Cumhurbaşkanı arka arkaya
AK Parti’nin parti içi organizasyonlarına
katılıyor. Bunu nasıl değerlendirmek
lazım?

Sayın Cumhurbaşkanı 16 Nisan’daki
referandumun ardından yeniden AK
Parti Genel Başkanı olmasıyla birlikte
partideki durum hakkında metal yor-
gunluğu teşhisini koydu ve bunu orta-
dan kaldırmak için ciddi bir çalışma
başlattı. Bu kapsamda görevde beklene-
ni veremeyen yahut partiden geçinen
birtakım kimselerin yerine
daha genç ve dinamik
isimlerin görevlendi-
rilmesine başlandı.

Şöyle düşünebiliriz ki, 16 Nisan’da
İstanbul gibi, Ankara gibi AK Parti’nin
yerel yönetimler ve toplumsal unsurlar
vasıtasıyla çok güçlü olduğu Türkiye’nin
en büyük iki kentinde hayır sonucunun
çıkması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı
harekete geçirdi.

� Bu çalışmalardan bir erken seçim
çıkar mı?

Ben şu an için böyle bir şeyin ola-
bileceğini düşünmüyorum. 2019 önce-
si AK Parti kadrolarını takviye etme-
ye gayret gösteriyor. Kadrolardaki
gedikler tıkanmadan bir seçime girilir
mi? Sanmıyorum.

� Muhalefette ciddi bir Akşener rüz-
gârı var. Siz nasıl görüyorsunuz?

Baktığımız zaman Demokrat
Parti’den Adalet Partisi’ne ve Doğru
Yol Partisi’ne kadar Türk siyasi haya-
tında sağın merkezinde bugüne kadar
hep güçlü bir partinin olduğunu görü-
yoruz. AK Parti 2002 yılında iktidara
geldiğinde merkezde bu alandaki boş-
luğu da içine alarak büyüdü. Gelinen
noktadaysa 2017 yılındayız ve yeniden
merkezde bir partinin olması ihtiyacı
çok fazla konuşulan bir konu.
Akşener’in parti kurmasıyla birlikte
bu açığı kapatma ve merkeze yerleşe-

rek bir iktidar alternatifi olmak
isteyeceği kesin ancak o merkezi
ne kadar dolduracağını hep bera-
ber göreceğiz. Parti kurulduktan
sonra kurucular kurulunda kim-
lerin olacağı, A takımının hangi
isimlerden seçileceği şu an için
muallak. Kadronun şekillenmesi,

verilecek demeçlerin
toplumda ne kadar kar-
şılık bulacağı vs. gibi
konular, Akşener’in
ve kuracağı partinin
yelkenlerini ne kadar
şişirebileceğini gös-
terecek.

“YENİ PARTİ
HER
PARTİDEN OY
ALABİLİR”

� Bugün Akşener’in
hareketine yönelik CHP
yönetiminin doğrudan karşıt
bir duruşu yok. Ancak
Akşener CHP’den de oy alabilir.
Oy pastasının bölünmesi gerilim
yaşatmaz mı?

Akşener’in kuracağı
parti tek bir partiden oy
almaktan ziyade, her
partiden oy alabi-
lir. Yalnız burada
atlanan bir şey var
ki, muhalefet hala
geride bıraktığı-
mız parlamenter
demokrasi sistemi-
ne göre hareket
ediyor. Oysaki
Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi
buna göre daha
farklı bir yapı göste-
riyor.

� Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü
sonrasında Cumhurbaşkanı adayı olur
mu?

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü’yle
birlikte bir kere net olarak parti içi
sert bir muhalefet olmasının, parti
içi yarışların önüne geçmiştir. Parti
simgeleri kullanmadan yaptığı yürü-
yüş de kendisinin muhalefet içindeki
yerini daha yükseğe taşımıştır.

� Kılıçdaroğlu hem bozkurt işareti
yaptı, hem de HDP’lilerle birlikte
yürüdü. Bu kadar ayrı uçlara aynı
anda göz kırpmak ters tepmez mi?

Evet bu dediğiniz olabilir. Yalnız
şu da var ki Kılıçdaroğlu AK
Parti’nin karşısında bir güç oluştura-
bilmek adına bir bütünleştirici olma
gayesi de güdebilir.

� Akşener ve Kılıçdaroğlu aday
olursa?

Böyle bir
Cumhurbaşkanlığı yarı-
şında seçimin 2. tura
kalma ihtimali
artar. Yalnız ikinci
tura kalınca
tarafların seç-
meni birbirine
oy vermeyebi-
lir.

� Kim kime
oy vermez örne-
ğin?

Örneğin
Akşener’in kent-
lerdeki bir kısım
seçmeni belki bir
Cumhurbaşkanlığı seçi-

minde Sn. Erdoğan’a karşı Sn.
Kılıçdaroğlu’nu destekleyebilir.
Ancak kıyılardan içe doğru gittikçe
Akşener’e oy veren seçmen 2. turda

Kılıçdaroğlu’ndansa
Erdoğan’ı destekleye-

bilir. Milliyetçi ve
muhafazakar seç-

men sayısının
yüksek olduğu
yerde Kılıç-
daroğlu’nun
Erdoğan kar-
şısında oy
alması zor.

� Ya
Akşener 2.
tura kalırsa?

O zaman da
CHP’nin parti içi

kimliklerinin içinde
daha sol olan kısım

Akşener’e oy vermek istemeyebilir.
Her iki durumda da dengelere bak-
tığımızda Kılıçdaroğlu da Meral
Akşener de Cumhurbaşkanlığı seçi-
minde Erdoğan’ın rakibi olamaz.

� Erdoğan bu denklemde şanslı o
halde?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde
50+1 ile çıtayı fazlasıyla yukarı çak-
mış olduğu ve yeni sisteme geçiş
olduğu için her zamankinden çok
daha fazla çalışmak zorunda.

AK Parti seçmenine karşı partiyi
tamamen kendisiyle özdeşleştiriyor.
AK Parti’nin aldığı oyun yarısı
kemik oy haline dönüşmüşken, diğer
yarısıysa farklı sebeplerden dolayı
partide. Hal böyle olunca bu kitleyi
domine etmek için de Sn.
Cumhurbaşkanı ciddi bir mesai har-
cıyor.

Zaten parti teşkilatlarıyla yoğun
programlar da bunun göstergesi.

� Sandıkta Cumhurbaşkanlığı
yarışında Erdoğan’ın kazandığı, ancak
milletvekili seçimlerinde AK Parti’nin
kazanamadığı bir durumla karşılaşa-
bilir miyiz?

Böyle bir durumun olacağını pek
sanmıyorum. İktidar cephesi kaza-
nırsa hem cumhurbaşkanlığını hem
de TBMM’yi kazanacak. Yani bir
yerde ya hep ya hiç. Cumhurbaşkanı
da zaten çalışmalarını tamamen bu
yönde yürütüyor.

� Yerel seçimlerin önce yapılacak
olması bir gösterge olur mu?

Mutlaka etkisi olacaktır. Hatta
bu nedenle bir arada yapılması dahi
gündeme gelebilir.
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TÜRKİYE’DE BUGÜNDEN
DÜNE BAKMAK

İ
zmir Kurtuluş Savaşı için sem-
bol bir şehirdir. Özellikle Batı
Anadolu’nun hem işgali hem

kurtuluşu incelendiğinde,
“Ordular, İlk hedefiniz
Akdeniz’dir, ileri! komutunun
önemini ortaya koymaktadır. 15
Mayıs 1919’da başlayan işgal
süreci, 9 Eylül 1922 İzmir’in
kurtuluşu ile nihayete erecektir.

Kurtuluşun hemen öncesin-
de, İşgal kuvvetlerinin son icraat-
larından olan, ama hala bir “faili
meçhul” gibi anlatılan, meşhur
bir İzmir yangını da var ki
Hollywood kökenli film ve dizi-
lerde neredeyse “milat” gibi
işlenmektedir. Yangına ilişkin,
zaman zaman olmadık yerlerde
önümüze bazı bilgi kırıntıları düş-
mektedir. O zamanki askerlerin,
yabancı temsilci ve gazetecilerin
hatıratlarında, kaçan ve yenik bir
ordunun “günahı” olarak anlatıl-
maktadır.

Yangın konusu sadece sava-
şın tahribatlarından birini göster-
mesi açısından önemli. Ancak o
dönemin insanının içini yakan
yürek yangınlarına sebep olan
şeneatler hiç de azımsanmaya-
cak kadar çoktur.

Son olarak Tasos
Kostopulos'un Savaş ve Etnik
Arındırma, On Yıllık Milli Bir
Girişimin Unutulan Yanı, 1912-
1922 adlı kitabı 2007’de
Atina’da yayınlandı. Anlatılanlar,
adeta savaş suçlarının teşhiri ve
kötülüklerinin yer aldığı bir
“Günah Galerisi” olarak sıralan-
mıştı. Bir Yunan’ın kaleminden
Yunan askerlerinin savaş boyun-
ca yaptıklarından örnekler yer
alan kitap, insanın ne denli
“kötüleşebileceğinin” birer örne-
ği şeklindedir. Kabul etmek
gerekir ki alanında yazılmış, ifşa
niteliğindeki çok ender kitaplar
arasında yer alacaktır. Tasos
Kostopulos, kendi gibi yazar bir
başka yazarın 1928'de yazdığı
'Savaş' adlı eserindeki, köyde
esir edilen askerlerin nasıl toplu-
ca kurşuna dizildiğini anlattığı bir

hikaye ile başlamış söze…
Askerler, karşılarına aldığı esirle-
ri, beşli altılı gruplar halinde
öldürmektedir…

Kitabın ilerleyen sayfalarında,
İzmir’den başlayıp Anadolu içle-
rinde işgale yeltenen Yunan
askerlerinin sivil halka ettiği
zulümler, örneklerle anlatılmak-
ta, dehşet yeniden yaşanmakta-
dır. Sonuçta savaşın en büyük
mağdurlarını, içtenlikle anlatması
açısından kitap önemli bir çalış-
ma olmuş. Bu tarz çalışmalar ne
yazık ki çok sınırlıdır. Yeri gelin-
ce anlattığımız Rus, Ermeni,
Bulgar, Balkan hatta şu kısa
tarih içinde yaşadığımız Bosna
zulmüne dair belgeseller, filmler
hatta acılar ve insanların hisset-
tikleri ne yazık ki sadece ölüm,
tecavüz, kayıp ve yerinden yur-
dundan edilen insanlar olarak
adlandırılmaktadır. Hatta en
kötüsü bunlar sadece rakam ola-
rak ifade edilmektedir.

Bugün Irak ve Suriye üzerin-
den bizi daha çok etkileyen mül-
teci dramının, insani boyutun-
dan ziyade “kaç kişi” oldukları
daha fazla önem arz etmektedir.
Her insan bir hikaye ve her
hikayede ne hüzünler var bunu
öğrenemedik henüz. Cenap
Şahabettin’in dediği gibi nasıl
olsa “ölüler itiraz edemezler.”
Mağdur da olsa, mağrur da olsa,
hatta mazlumken başka türlü
söylesek ne diyebilir ki… Biz
Türkler, ölülerimizi gömüp acıla-
rımızı çekiyor; çok değil bir nesil
sonra da unutup gidiyoruz. Ya
da bu coğrafya böyle: hangi biri-
ni sayalım?

Bugün dünyanın çok sesli bir
biçimde, “savaş” konuşur olduğu
bir dönemde yaşanan acıları
unutmadan karar vermek, bir
söyleyip bin düşünerek hareket
etmek vaktidir.

Bir şey var ki “unutmaya-
lım!...”

Unutulan zulüm, unutulan
soykırım, unutulan ne varsa…
tekrar yaşanır.

İBRAHİM ATTİLA ACAR

acar@ikc.edu.trAKŞENER DE
KILIÇDAROĞLU DA

ERDOĞAN’IN RAKİBİ DEĞİL
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AKŞENER DE
KILIÇDAROĞLU DA

ERDOĞAN’IN RAKİBİ DEĞİL
Türk siyasetinde 2019’un hesapları şimdiden kulislerin suyu-

nu ısıtmış durumda. Liderlerden tabana kadar herkesin
aklında sandığa ilişkin önemli sorular var.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

“İki seçim
bir arada

yapılabilir”

AKŞENER DE
KILIÇDAROĞLU DA

ERDOĞAN’IN RAKİBİ DEĞİL
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İzmir… Belki tarih boyu bir
imparatorluk başkenti olmadı
ama bir imparatorluğun küllerin-

den doğacak cumhuriyete ruh
olmayı başardı. Tarihsel süreçte
farklı milletler tarafından savaşlarla
alınan ve en nihayetinde bir Türk
yurdu olan İzmir, 15 Mayıs 1919’da
en karanlık gününü yaşayacaktır.

Yüzlerce yıllık Osmanlı bakiyesi
olan şehirde, Son 10-15 yılın etnik
farklılık gerilimleri Yunan işgaliyle
birlikte kendini katliam olarak gös-
terecektir. İzmir Valisi Kambur
İzzet Paşa’nın işgalden bir gün
öncesine kadar verdiği ‘İşgal olma-
yacak’ beyanının gerçek olmadığı-
nın acı bir şekilde vücut bulmasıyla
birlikte İzmir adeta karanlığa
büründü. O kara günlerse Yunan
kaynaklarında dehşete düşürecek
ifadelerle görülüyor.

Yunan gazeteci
anlatıyor

İşgal süresince İzmir ve civarın-
da yaşanlar ise tam anlamıyla insan-
lık dışıydı. Tecavüzler, katliamlar,
işkenceler ve uygulanan her türlü
canilik, halka adeta dünyadaki
cehennemi yaşatmıştı. Yunan araş-
tırmacı yazar-gazeteci Tasos
Kostopulos “1912-1922 Savaş ve
Etnik Temizlik” adlı kitabında yaşa-
nanlara ilişkin şu örnekleri veriyor;

Çocuklara atış talimi
Yaşananları Yunan bir doktor

şu sözlerle anlatıyor, “Uşak yakınla-
rındaki köyde Türk kadınları,
çocuklar ve yaşlılar camiye kapan-
mıştı. Bizim bazı askerler durumu
farketti. Tüm pis heriflerin yapacağı
gibi caminin kapısını kırıp kadınlara
tecavüz edecekleri yerde, topladık-
ları otları yakıp caminin pencerisin-
den içeri attılar. Dumandan insan-
lar dışarı koşuştular, o zaman da
bizim reziller kadın ve çocuklara
atış talim tahtası imiş gibi ateş
etmeye başladılar…”

Ailelerin önünde tecavüz
(9 Temmuz 1921: Yunan subay

anlatıyor) Arıveren köyüne girdik.
Kızlara ailelerinin gözü önünde
tecavüz edildi. Askerler o gece yağ-
maladıkları ipek yorganlarda yattı-

lar. (Binbaşı Panagakos anlatıyor)
Uşak’da Türkler korkudan aileleri-
ni geceleri mezarlıklarda gizliyor-
lardı. İki Yunan askerinin tecavüz
etmeye çalıştığı genç bir kızı kurtar-
dım. Annesi koşarak ellerimi öpme-
ye başladı. Az ilerde diğer iki kızı
yerde cansız yatıyordu.

Prensin emirleri
vahşetin belgesi

(Bir Yunan askeri anlatıyor):
Her şeyi yakmamız emrini Prens
Andreas vermişti. (30 Ağustos
1921: Yunan ordusundaki bir fotoğ-
rafçı anlatıyor) Ayrıldığımız her
yeri yakıyoruz. Dehşet verici bir
manzara. (4 Eylül 1921: Nikos
Vasilikos anlatıyor) Bazılarımız
Roma’yı yakan imparator Neron
gibi mutlu. Verilen emir açık. Neyi
taşıyamıyorsanız yakın. Onca köyde
yaşlılar, hastalar, sakatlar, çoçuklar
ne yaptı meçhul… İşgal yıllarında
Yunan askerlerinin son derece per-
vasız hareket etmesi ise bir tesadüf
değildi. Zira Yunan Kralı
I.Konstantin de aynı tavırları 1921
yılı yazında sergilemişti. Şehre
muzaffer bir komutan edasıyla
giren ve Konstantin, Karşıyaka’da
kalacağı İplikçizade Köşkü’ne yere
serilen Türk bayrağının üstüne
basarak girer.

Tüm bunları neden
anlattım?

Bugün küçük ve kısır siyasi
hesapların tam ortasında bir
zamanlar çiçeklerinden kan damla-
yan bir İzmir olduğu için, İzmir’in
dağlarında açan çiçekler Türk mil-
leti için istiklal anlamı taşıdığı için,
o çiçeklere gelebilecek en küçük bir
halelin ulusumuzun bağımsızlığına
karşı yapılmış bir hamle olduğunu
göstermek için ve en önemlisi de
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşlarının bu memle-
keti nelerden kurtardığını göster-
mek için anlattım.

Milletimizin bir daha böyle acı-
lar yaşamaması, bayrağının gönder-
den inmemesi, onurunun çiğnen-
memesi ve İzmir’in dağlarında ren-
garenk çiçeklerin sonsuza dek sol-
maması dileğiyle, 9 Eylül İzmir’in
Kurtuluşu bir kez daha kutlu olsun.

9 EYLÜL BOŞ BİR
KUTLAMA DEĞİL
BİR MİLLETİN
ŞAHLANIŞIDIR

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Türk tarihinin hiç şüphesiz belli başlı kilit taşı olmuş olan noktaları vardır.
Bunlardan biri de 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşudur. İzmir’in kurtulu-
şunun önemiyse bir milletin yoktan var oluşunu simgelemesinden geçer.

İzmir'in dağlarında çiçekler açar.
Altın güneş orda sırmalar saçar.
Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar.
Yaşa Mustafa Kemal Paşa,yaşa;
Adın yazılacak mücevher taşa.

İzmir dağlarına bomba koydular
Türk'ün sancağını öne koydular.
Şanlı zaferlerle düşmanı boğdular.
Kader böyle imiş ey garip ana
Kanım feda olsun güzel vatana.

İzmir'in dağlarında oturdum kaldım
Şehit olanları deftere yazdım.
Öksüz yavruları bağrıma bastım.
Kader böyle imiş ey garip ana
Kanım feda olsun güzel vatana

Türk oğluyum ben ölmek isterim.
Toprak diken olsa yatağım yerim.
Allahından utansın dönenler geri
Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa
Adın yazılacak mücevher taşa

BİR KEZ DAHA GÜR BİR SESLE İZMİR MARŞI
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Hayatın zorlukları, toplumda
“gülme”nin hafiflik, ciddiyet-
sizlik, nezaketsizlik gibi keli-

melerle eş değer sayılması sebebiyle
yetişkinler zaman geçtikçe çocuk-
luktaki kadar gülmüyorlar. Bir
zaman sonra ise gülmek için sebep
olmazsa hiç gülmüyoruz. Kahkaha
yogasında amaç bunu tersine çevir-
mek, tekrar çocuklar gibi şen şak-
rak neşeli bir atmosfere bürünebil-
mek içindir. Kahkaha lideri ve tera-
pisti Özden Kurnaz'dan bu entere-
san bilgileri alalım...

� Kahkaha yogası nedir?
Kahkaha yogası ilk olarak Hintli bir
tıp doktoru olan Madan Kataria
tarafından Hindistan'dan dünyaya
yayılmış, insanın moral ve motivas-
yonunu yükseltmek için geliştiril-
miş, insanın içindeki neşe duygusu-
nu harekete geçiren dünyadaki tek

entegre sistemdir. Bombay'da bir
parkta başlayan bu hareket bugün
dünyanın 120'den fazla ülkesinde
uygulanmakta ve sayısız kahkaha
kulüpleriyle ülke insanlarına hizmet
veren, kahkaha liderleriyle tam gaz
ilerliyen, çığ gibi büyüyen bir sis-
temdir.

� Bu yogayla nasıl tanıştınız?
Kahkaha yogası ile tanışmam

bir arkadaşım aracılığıyla oldu.
Bana 'çok güzel gülüyorsunuz
Özden hanım siz kesin kahkaha
koçu, kahkaha terapisti olmalısınız'
dediğinde de çok gülmüştüm. Ve
bu eğitimi almak için Ankara'da
Eser Mutlu hocamın yanında bul-
dum kendimi..

� Bu sistem Türkiye'de ne kadar
süredir var?

Türkiye’de 5 yıldır var.
Dünyada 1995 yılından beri var

olan bir sis-
temdir.

� Hangi
eğitimleri
aldınız?

Reiki, kah-
kaha yogası ve

Access Bars eği-
timleri aldım.

Daha da almak için
ruhuma uygun diğer

eğitimlere doğru yel-
ken açmak üzere gidi-

yorum.
� İnsanlar içinde

bulunduğumuz dönemde
sanırım mutlu olmayı bece-

remiyorlar gibi...
Charlie Chaplin bir gün

bir topluluğun önünde
şahane bir espri yapıyor,

insanlar bayıla bayıla
gülüyorlar. Aynı espri-

yi bir daha yapıyor
salondaki insanların
bir kısmı gülüyor.

Aynı espriyi bir

daha yapınca bir iki kişi gülüyor,
aynı espriyi bir daha yapınca hiç
kimse gülmüyor. Salon buz gibi bir
sessizliğe bürünüyor. Chaplin o
zaman tarihe geçen şu şahane söz-
leri söylüyor, ''Aynı şakaya defalar-
ca gülemiyorsunuz o zaman neden
aynı şey için tekrar tekrar ağlıyorsu-
nuz?'' Yani hayatın her anının tadı-
nı çıkarın hayat çok güzel.

� Gülmenin insan vücuduna
nasıl faydaları vardır?

Güldüğümüz zaman vücudu-
muzdaki bir çok hormonlar hareke-
te geçiyor. Gülmek, psikolojik ve
fizyolojik açıdan bir sağlık ve denge
belirtisidir. Kahkaha sırasında yüz,
göğüs, karın iç organları ile sindi-
rim sistemindeki kaslar uyarılır.
Gülme esnasında kaslar kasılır ve
gevşer. Ağrıya tolerans artar.
Bağışıklık sistemini güçlendirici
etkisini ise, yapılan araştırmalar
söylüyor. Güldüğünüzde, otonom
sinir sistemini harekete geçirerek,
stres hormonlarının seviyesini
olumlu yönde etkiler. Bedendeki
bütün hücreleri oksijenle doldurur.

• Son derece sakinleştirici ve
gevşeticidir.

• Enerji verir.
• Sinirleri yatıştırır. Zararlı

maddeleri vücuttan atar.
• Sinir sistemini yatıştırır.
• Zihni dinginleştirir.
• Kalp ve yüksek tansiyon

rahatsızlıkları açısından yararı
vardır.

� Nerelerde eğitimler veriyorsu-
nuz?

Kurumsal firmalara moral ve

motivasyon seminerleri veriyorum.
Sosyal sorumluluk projelerinde yer
alıyorum, grup dinamizmini oluş-
turmak, neşeli ve eğlenceli bir gün
geçirmek için oluşturulmuş ailesel
guruplara, iş yerlerindeki streslerin-
den arınmak dolu dolu bir iki hafta-
yı keyifle, neşeyle göğüslemek için
bir araya gelmiş iş arkadaşlarından
oluşturulmuş guruplara, TEOG ve
üniversite sınavı öncesi sınav stres-
lerini yenmek için gençlerle, çocuk-
larla, kreşlerde, huzurevlerinde yaş
almış büyüklerimizle, kanserli has-
talarla ve özellikle onlara bakan,
neşe ve hayat gayesini yitirmiş hasta
yakınları, depresyon tedavisi gören
hastalarla ve yakınlarıyla bireysel
seanslar yapıyorum..

� Kahkaha
yogasını kimler
yapabilir?

Herhangi bir yaş sınırı var mı?
Hayır herhangi bir yaş sınırı

yok. Sadece sizin herhangi bir
komutunuzu algılayan herkesle
çalışılabilir.

� Seminerler nasıl ilerliyor?
Önce şahane bir dansla vücudu-

muzdaki bütün enerjiyi yükseltiyo-
ruz. Ardından nefes çalışıyoruz
çocuksu nedensiz kahkaha teknik-
lerini uyguluyoruz, meditasyon ve
dansla bitiriyoruz. Programın içinde
sürpriz gelişmeler var. Kendinizi
kötü hissediyorsanız, moraliniz
bozuksa, işler iyi gitmiyorsa bir
seminer veya gurup çalışması ala-
rak, ağız dolusu kahkaha atın, ina-
nın stres falan kalmıyor.

� Kahkaha yogası semi-
nerlerine kimler

katılamaz?
Ağır
kalp

ameliyatı, hemoroid ameliyatı
geçirmiş hastaların katılmaması
gerekiyor.

� Başka projeleriniz var mı?
Birleşmiş Milletler’in salonunda

tüm dünyanın delegelerinin olduğu
o sorun dolu odada bir kahkaha
yogası semineri vermek en büyük
arzum. Tüm Türkiye'de ve
Dünyada işini layıkıyla yapan sosyal
sorumluluk projelerinde yer alan
kurumlara, üniversitelere dolu dolu
gülmeyi, tebessüm etmeyi, koşulsuz
sevginin bizi ve evreni yıkadığını
anlatan projeler geliştirip, kahkaha
yogasını dolu dolu anlatmak ve
tanıtmak istiyorum.

� Güldürmek çok zor bir iştir.
Siz bunu nasıl başarıyorsunuz?

Evet güldürmek gerçekten çok
zor bir iştir ben de bunu gönüllü
insanlarla, bunu istedikleri sürece
onlarla olmaya gönüllüyüm. Ben
bir tekniği uygulatarak, kişinin
koşula bağlı olmadan neşelenmesi-
ni, yaşam enerjisini yükseltmek için
varım. Kişi istemezse dünyanın en
büyük komedyenleri karikatüristleri
de senaristleri de bir araya gelse
fayda alamaz.

� Size nasıl ulaşabilirler?
www.ozdenkurnaz.com ve

ozdensoze kişisel gelişim
Facebook sayfasından ulaşabilir-
ler. iletisim@ozdenkurnaz.com

� İleriye yönelik projeleriniz
var mı?

Çalışmalarım esnasında dene-
yimlediğim gözlemlediğim anıları-

mı bir kitap haline dönüştürmek
istiyorum.

SAYFA 7 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

ÇİĞDEM ARSLAN

cigdem.alpaslan@kanalben.comKAHKAHA ATARAK
VÜCUDUNUZU GENÇLEŞTİRİN

Gülmek henüz tam olarak bilinmeyen nedenlerle vücudun gençleşmesini,
bağışıklık sisteminin güçlenmesini, kanser gibi hastalıklarla daha iyi mücadele
edebilmesini sağlıyor. Bununla ilgili son derece enteresan araştırmalar yapıl-

mış ve hastaların güldüklerinde daha hızlı iyileştikleri görülmüş.

40 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU
Bornova Belediyesi
Bölge sakinlerinin
en çok talep ettiği

yatırımların başında
gelen semt sahasını
kısa sürede tamam-
ladı. Bornova’nın ilk

Milli futbolcusu
Bahri Altıntabak’ın

adının verildiği
sahanın açılışı

yoğun ilgiyle ger-
çekleştirildi.

Naldöken’deki Bahri Altıntabak
Semt Sahası’nın açılışına İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı

Aziz Kocaoğlu, İzmir Milletvekili
Özcan Purçu, Bornova Belediye
Başkanı Olgun Atila, Türkiye Futbol
Adamları Derneği İzmir Şube Başkanı
Şaban Acarbay, İzmir Amatör Süper
Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri
Yatkın, Bornova Amatör Kulüpler
Derneği Başkanı Kamil İnal, Altınordu
Kulübü Başkanı Mehmet Seyit Özkan
ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış öncesi Bahri Altıntabak’ın
yaşamını anlatan film gösterildi.
Futbola Bornova Gençlik alt yapısında
başlayan, profesyonel kariyerinde
Altınordu, Göztepe ve Galatasaray for-
malarını giyen efsane oyuncunun ismi
Naldöken Semt Sahası’nda ölümsüzleş-
ti.

Adının verildiği sahanın açılışına
ailesi ile birlikte katılan Bahri
Altıntabak “Uzun yıllar sporda verdik-
lerimin taktirini şu anda hissedebiliyo-
rum. Olgun Başkan’a çok teşekkür edi-
yorum. Bu sahanın gençlerin gelişimine
faydası olmasını diliyorum” diye konuş-
tu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu Naldöken’deki sahaya
Bahri Altıntabak adının verilmesinden
duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
“Bahri Abimiz örnek aldığımız biri. Biz

çok çalışarak kimseye ayrım yapmaya-
rak adil davranarak üretmeye devam
ediyoruz. Bornovamızın genç başkanı
Olgun Atila da aşkla, şevkle, hemşeri-
lerine dokunarak çalışıyor. Her gün
yeni projeler üretiyor. Birlikte çalıştık-
tan sonra yapamayacağımız iş yok.
Naldöken Sahası hayırlı olsun, burada
yetişen çocuklar eğitilip zirveye çıksın”
dedi.

Naldöken’deki sahadan yeni Bahri
Altıntabaklar yetişeceğini belirten
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila
da “Bahri Altıntabak bize sadece spor-
culuğu ile değil eğitime verdiği önem
ve mütevazı kişiliği ile de örnek oldu.
Açılışını yaptığımız sahada yetişen
çocuklar artık Avrupa takımlarında bile
oynamayı hayal edebilecek. Hizmet
yolunda bize büyük destek veren İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz
Kocaoğlu’na çok teşekkür ediyoruz.
Sizlere hizmet etmenin mutluluğunu
yaşıyoruz” diye konuştu. Çocuklar ve
gençler için yapılan projelerinin önemi-
nin daha da büyük olduğunu hatırlatan
İzmir Milletvekili Özcan Purçu şöyle
konuştu: “İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanımız Aziz Kocaoğlu’nun proje
ve hizmetlerine yetişemiyoruz.
İzmir’deki belediyeler çalışıyor. Bu
sahalarda Milli Takım’a futbolcular
yetişecek. Bu geleceğe yapılan en iyi

yatırımdır. Hayırlı olsun.”

Servis istedik saha yaptı.
Naldöken Mahalle Muhtarı

Mustafa Özgen, “Çocuklarımızın başka
semtlerdeki sahalara gitmesi için
Başkan Olgun Atila’dan servis istedik.
O bize saha yaptı. 40 yıllık hayalimiz
gerçekleşti. Çok teşekkür ediyoruz”
dedi. Spor adına, sosyal hayat adına ve
belediyecilik adına tarihi bir gün yaşan-
dığını belirten Türkiye Futbol
Adamları Derneği Başkanı Şaban
Acarbay da, “Bu eser çocuklarımız ve
gençlerimiz için. Sporda başarının
anahtarı tesis, eğitim ve malzemedir.
Burada hepsi var. Türkiye Futbol
Adamları Derneği’nin 18 bin üyesi
adına çok teşekkür ediyoruz” diye
konuştu.Bornova Amatör Spor
Kulüpleri Derneği Başkanı Kamil İnal
da bu sahayı Naldöken’e kazandıran
Bornova Belediye Başkanı Olgun
Atila’ya teşekkür etti.

Sahanın özellikleri
Bölge sakinlerinin en çok talep etti-

ği yatırımlar arasında yer alan
Naldöken Sahası 60x100 metre ebatla-
rında yapıldı. Soyunma, hakem ve
kulüp odalarının bulunduğu sahanın
çevresindeki alanda 1500 metrekare
parke taş düzenlemesi de yapıldı.

Zafer Bayramı’nda
Ata Evi heyecanı

Atatürk’ün İzmir’in Kurtuluşu öncesi 9 Eylül
1922’de kenti ilk defa seyrettiği Belkahve’de
hizmete açtığı Ata Anı Evi büyük ilgi görüyor.
CHP Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Okyay
Sındır, İzmir Milletvekilleri Mustafa Balbay
ile Tacettin Bayır, CHP İzmir İl Başkanı
Asuman Ali Güven ve DİSK
Başkanı Kani Beko 30 Ağustos
Zafer Bayramı’nda Ata Anı
Evi’ni ziyaret etti. Ziyarete
Bornova Belediye Başkanı
Olgun Atila da katıldı.

Cumhuriyetin kurucu-
su büyük önderimiz
Mustafa Kemal
Atatürk’ün İzmir’in kur-
tuluş günü geldiği
Belkahve’nin gerçekten
çok kıymetli bir yer oldu-
ğunu hatırlatan CHP Genel
Sekreteri Prof. Dr. Kamil
Okyay Sındır, “İnsanın milli
duygularını pekiştiren bir yer. O
günün objeleriyle o günün koşul-
larını da bizlere gösteren ve
Atatürk’ün ne kadar büyük bir lider ne kadar
büyük bir devlet adamı ve ne kadar büyük bir
asker olduğunu gösteren bir anı evi. Ben çok
heyecan duydum. Tarihimizde çok önemli rolü

olan bir mekan. Bu anlamda Bornova Belediye
Başkanı Olgun Atila’ya böyle bir mekan kazan-
dırdığı için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da, 30
Ağustos’un en anlamlı kutlanacağı yerler-

den birinin Atatürk’ün 9 Eylül
1922’de büyük zaferi kazanması-

nın ardından İzmir’e baktığı
yer olan Belkahve olduğu-

nu vurgulayarak,
“Buranın toprağı bile bir
başka kokar. Burada
çok güzel bir mekan
yaratılmış, Kurtuluş
Savaşı’nın emarelerini
gördüğümüz objelerle
kitaplarla çok anlamlı
bir mekan olmuş. Tarih

bugün biliniyorsa tarih-
tir, bu anlamda bu tarihi

yerde böyle bir meyan
yarattığı için Bornova

Belediye Başkanımız Olgun
Atila’yı kutluyorum” diye konuş-

tu. DİSK Başkanı Kani Beko da;
İzmir’in kurtuluşunun başladığı yer olan

Belkahve’ye bu güzel eseri kazandıran başta
Olgun Atila’ya ve emeği geçen tüm arakadaşla-
ra DİSK adına teşekkür etti.
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Kurnaz



Bayram geride kaldı ama bu süreçte
Yunanistan'ı tercih edenler için
bazı tespitler yapmak istiyorum.

Kimse aksini savunmasın; özellikle
bu bayram Türk turistlere giriş kapıla-
rında ve gümrüklerde “ikinci sınıf”
Suriyeli, Afgan muamelesi yapıldı.

Özellikle “kapı giriş vizesi” ile seya-
hat eden Türkler giriş onayı alabilmek
için kuyruklarda 4 ila 6 saat güneşin
altında beklemek zorunda kaldı.

Tek nedeni, tek bir polisin görev
yapması.

Sızlanmalar, bağırış-çağırışlar ve itiş-
kakışlar ikinci bir polisi görev yapmaya
zorlayamadı.

Bir de o insanın yüreğini sızlatan
sıradan Yunan Polisi'nin, “gelmeseydi-
niz kardeşim, biz mi sizi davet ettik”
sözleri yok mu; al valizi geçir kafasına
ama, yapılamıyor işte!..

NE YAZIK Kİ
ŞIMARTAN BİZİZ

Bu yıl da uçaklar ve feribotlar dolu-
su vatandaşımız, Yunanistan’a gitti.
Daha doğrusu, kaçtı.

Bayram tatillerini Foça’da,
Didim’de, Assos’ta, Alaçatı’da,
Bodrum’da geçireceklerine, biraz eko-
nomik gücü olanlar Sakız, Kos,
Santorini, Patmos, Paros, Tassos,
Halkidiki, Midilli ve Mora’yı seçtiler.

Şimdi sıkı durun; İzmir’den adalar

için bu bayramda vize alan Türk sayısı
50 bin kişiyi buldu.

Ve biz sadece bayramda
Yunanistan’ın kasasına, İzmir ve Ege
Bölgesi’nde yaşayanlar olarak vize para-
sı olarak 16 milyon lira “harç bedeli”
ödedik.

Ya 10 günde Türkler olarak adalar-
da harcadığımız parayı tahmin edebilir
misiniz?

Tam 500 milyon lira.
Adam gibi 10 – 15 günlük vize için

80 Avro öde, sonra da kapı girişinde
Suriyeli göçmen muamelesi gör.

Şunu anlamış değilim; Ege'deki
Yunan Adaları’nın ekonomisini ayakta
tutan ilk sıradaki ülkelerden biriyiz.

Bir süre öncesine kadar vize başvu-
rularında kişi ilk kez istiyorsa, 3-6 ay
arası vize verildi. Sonrasında süreç 2-3
yıla kadar çıktığı olurdu.

Ya şimdi?
Utanmadan o kadar evrak hazırlatı-

yorlar, verdikleri vize süresi ya 7 gün ya
10, bilemedin 15 gün.

Vizen bitti, ver bir 80 Avro daha.
Arkadaş sizler Yunan Konsolosu

musunuz, yoksa soyguncu mu?
YUNANİSTAN ADALARI'NIN

EKONOMİSİNİ AYAKTA TUTAN
ÜLKELERDEN BİRİ DE BİZ TÜRK-
LERİZ.

Türk vatandaşları için Yunanistan
artık çok ucuz değil.

Yapın hesabını göreceksiniz...

Ekonomi iyi giderken,
yani TL güçlüyken, Yunan
Adaları’ndaki fiyatlar gerçek-
ten Bodrum’dan, Çeşme’den,
Alaçatı’dan kat kat ucuzdu.

O dönemde herkesin Yunan
Adaları’na akın etmesini anlıyorum.

Ye iç, patlayana kadar iç şarabı kişi
başı 20 Avro öde kalk masadan.

Avro 2 TL’yken, tatlı oluyordu sahi-
den böyle yiyip-içmek.

Şimdi ise illa da gidilmeyi gerektire-
cek kadar ucuz değil.

Bizlerin yaptığı yanlış;, Alaçatı ile
Sakız’ın ya da diğer adaların çoğunun
karıştırılmasıdır.

Alaçatı’ya paran varsa gideceksin
arkadaş. Yoksa gitmeyeceksin.

Örnek mi, Santorini; burası da
Yunan Adası.

Akşamüzeri, güneşin batışını seyret-
mek için oturun bir kafeye, soğuk bir
bardak kahvenin bedeli 18 Avro, yani
TL olarak 72 lira!..

Sıkıysa seyredin güneşi de göreyim.

NEDEN GİDİLİYOR?
Yazar Aslı Aydıntaşbaş'ın sorunun

yanıtıyla ilgili ciddi görüşleri var.
Özetlersek; estetik, özgürlük, yerel-

lik.
Adalara gittiğinizde o daracık

sokaklara, o taş evlerin güzelliğine baka
baka doyamıyorsunuz. Ölçek, ufak.
İnsani...

Plastik sandalye bile yok. Mekanlar
sahici ve çoğunlukla yerel. Tahta sandal-
ye, sade bir koltuk. Bir çok lokanta ve
otel, hep aile işletmesi.

Ve bu durum, insanın ruhunu din-
lendiriyor.

Bizim ülkemiz de daha düne kadar
öyleydi. Ancak el birliğiyle yereli de,
tarihi de yok ettik. Nerede bir taş ev
varsa, yıkıp pideci yaptık; yetmedi üstü-
ne çirkin bir kat çıktık. Rum mezarlığı-
na otogar, eski taş konağı da yıkarak
AVM'ye dönüştürdük. Tarih deyince
aslında bizde çok var. Korunmamış
olsa dahi var. Ama devlet, bu coğrafya-
nın tarihiyle barışık olmadığı için ne
Bizans’ı, ne Roma’yı, ne de Osmanlı’yı
yeterince pazarlayamıyor.

Aklı fikri her yeri
TOKİ'leştirmekte!

Bir de, Hayrettin Karaman gibi tip-
lerin kafede sigara içen kadına bile
tahammülsüz olduğunun bilinci, turiz-
mimizi etkiliyor.

İnsanlar, özgür oldukları, kadınların
sokakta rahat hissettiği, siyasi baskının
olmadığı mutlu ülkelere gitmek isterler.
Kafelerde aylak aylak oturmak, özgür-
lük solumak, akşam gelince bir kadeh
bir şey içmek ister...

Bilmem anlatabildim mi?

SAYFA 08 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

09.09.2017 / SAYI: 61

10 günlük Bayram süresince Yunan
Adaları'na gitmek için 50 bin kişi

sadece vize için 16 milyon lira vize
parası ödedi, toplam harcadığımız

para ise 500 milyon lirayı geçti

HAMDİ TÜRKMEN
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