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10 KASIM 2017 SAYI: 63

BÜYÜK DESTEK VAR
İZTO Başkanı Ekrem Demirtaş'a ilk kez
çok güçlü bir rakip çıkıyor; Mahmut Öz-
gener. Oda seçimleri için örgütlenme
çalışmalarına başlayan ve önemli yol kat
eden Özgener'e büyük destek var.

HEDEF; YENİ BİR VİZYON
Özgener İZTO'da seçimi
kazanarak değişimin
öncüsü olmak için yola
çıkıyor. Hedefi, kente
yakışır bir oda vizyonu
oluşturmak olan Öz-
gener, kentin bütün
kurumlarıyla
diyalog için-
de, katılımcı
yönetim
tarzı izleye-
cek. EROL

YARAŞ 3’TE

GAZETECİ-YAZAR Tuluhan Teke-
lioğlu, organ nakli olduktan sonra
yeniden yaşama tutunanların hikayelerini
anlattığı; “Yeni hayat” adlı belgeseli ile
İzmirlilerle ilk kez, Bornova Belediye-
si’nin ev sahipliğinde bir araya geldi. 9’DA

IRAK'TA merkezi yönetim 2003'ten bu
yana en güçlü dönemine girdi.
Türkiye'nin bölgedeki ekonomik çıkarları
doğrultusunda yeni muhatabıyla yakın-
laşmasının tam zamanı. 7’DE

25 YILLIK SALTANATA SON VERMEK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

İzmir Ticaret Odası'nda Ekrem Demirtaş'a ilk kez "Bu kadar yeter
artık" diyecek bir rakip çıktı. Mahmut Özgener Ticaret Odası üyeleri-
nin çoğu ile İzmir'in kanaat önderlerinin adaylık için desteğini aldı.

Çıray’a göre İzmir hiçbir partinin kalesi değil; “İzmir yüksek ahlakın, Atatürkçülüğün ve vatanse-
verliğin kalesidir. İYİ Parti’nin de zaten tüm ilkeleri kentin bu özellikleriyle örtüşmektedir.”

İLK BAĞIŞÇI
OLGUN ATİLA

EKONOMİMİZE
YENİ FIRSAT IRAK

İYİ Parti Genel
Sekreteri Aytun Çıray,
Ben HABER'e konuştu.
Çıray, CHP'den ayrılış
sürecinde kendisine
karşı kullanılan sert
ifadelere ve partisine
yönelik gelen çıkışlara
da cevaplar verdi.
Burak Cilasun 5’TE

OZGENER IZTO’YA ADAY

İZMİRLİLER 10 KASIM İÇİN YENİ BİR SLOGANLA YİNE TÜRKİYE’DE GÜNDEM OLDU

SON KASIM’A KADAR BIRLIKTEYIZSON KASIM’A KADAR BIRLIKTEYIZSON KASIM’A KADAR BIRLIKTEYIZSON KASIM’A KADAR BIRLIKTEYIZSON KASIM’A KADAR BIRLIKTEYIZ
Tüm Türkiye’de ve İzmir’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü kaybedişimizin
79’uncu yıldönümünde yine çeşitli anma törenleri ve etkinlikler düzenleniyor...

Modern
Anadolu
kadınları
ATATÜRK'ÜN yanın-
da gördüğümüz kadın-
lar genellikle çok
modern, şık, güçlü, bir
o kadar da güzel. 2’DE

ATATÜRK’Ü EN ÇOK
ETKİLEYEN ŞEHİR İZMİR’Dİ
KALKINMANIN
yol haritası Ata-
türk’ün harap İz-
mir’de topladığı
kongrede çizildi.
ÜNAL ERSÖZLÜ 8’DE

EKONOMİDE
KURTULUŞ

SAVAŞI

ATATÜRK’Ü
HİÇ

ANLAMADIK

EKONOMİDE
kurtuluş savaşı
yenilenerek
devam ediyor.
İ. ATİLLA ACAR 7’DE

YÜCEL OKUTUR 4’TE

HER BİR
PARÇAMIZ
ATATÜRK

ZUHAL KOÇKAR 2’DE

İYİ Parti
her haliyle
“iyi” mi?

HAMDİ TÜRKMEN 5’TE

GAMZE KURT’UN YAZISI 9’DA

SONAR’DAN
ŞOK ANKET!

SONAR’IN anketine göre; AK Parti
yüzde 34.3, CHP yüzde 20.9, İYİ Parti
yüzde 14.3, HDP yüzde 9.2 oy alıyor.
MHP ise 6.9 ile barajın altında... 4’TE

“ŞİİR, TOPLUMUN
UMRUNDA DEĞİL”
Şair-Yazar Onur Behramoğlu
“Toplum şiiri ciddiye almıyor
ama ben alıyorum. Benim için
şiir yazma süreci, en olağan-
üstü sevişmede hissedilen haz-
dan daha büyük” dedi. 8’DE

ACUN DOMİNİK’E
RUSLAR EGE’YE

RUSLARIN Survivor’ı “Public Games”
Muğla’nın Kargıcak Koyu’nda yapılıyor.
Acun’un göremediğini Ruslar görmüş ve bu
bölgeye çok güzel bir plato kurmuş.

TURİZMDE
HEDEF

25 MİLYON
HİNTLİ

Izmir’in rüzgarını alarak
bütün ülkeye yayacağız

SON KASIM’A KADAR BIRLIKTEYIZ

OOllgguunn  
AAttiillaa

MMeerraall
AAkkşşeenneerr

MMaahhmmuutt
ÖÖzzggeenneerr

AAyyttuunn
ÇÇıırraayy

Çanlar 

MHP için çalıyor
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ATATÜRK ZAMANINDA
KADINLARIN ZARAFETİ

Kuantum fiziğine
göre hiç bir şey var-
dan yok, yoktan

var edilemiyor. Beden
toprağa dönüşüp ruhta
enerji olarak varlığını sür-
dürüyor. Yani bu du-
rumda ölüm dediğimiz
şey şekil değiştirmek ola-
rak değerlendirilebilir.

Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kurucusu, büyük
önder Atatürk’ü, 10
Kasım 1938 günü saat
dokuzu beş geçe yitirdik.
Onu her yıl her 10 Ka-
sım’da daha fazla özledik,
her yıl 10 Kasım’da daha
fazla özlüyoruz." ATA-
TÜRK ölmedi, yüre-
ğimde yaşıyor; Uygarlık
savaşında bayrağı o taşı-
yor." Kim yazmış bu söz-
leri bilmiyorum ama tam
da Kuantum Fiziğini des-
tekler nitelikte... Tüm
Dünyanın bildiği onur
mücadelesini bizlere ka-
zandırmış, bu yüce ruhu
bize veren bir önder ola-
rak ATAMIZ ölmedi, yü-
reklerde gönüllerde
yaşıyor.

Bu gün hüznün ya-
nında ayak bastığımız her
toprağın karış karış alın
teriyle kaplı olduğunu bi-
lerek onun hediyesi
CUMHURİYETimize
sahip çıkmanın haklı gu-
rurunu yaşıyoruz. Hayata
geçirdiği devrimler ile
Türk ulusuna çağ atlat-
mış, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin dünya devletleri

arasında saygın konuma
yükselmesini sağlamıştır.
İçine birçok şeyi sığdırdığı
kısa yaşamının en son
anına kadar memleketine
hizmet etmiş olan bu
büyük lider; “Benden
sonra beni benimsemek
isteyenler bu temel mih-
ver üzerinde akıl ve ilmin
rehberliğini kabul eder-
lerse, manevi mirasçıla-
rım olurlar” diyerek
kurduğu CUMHURİ-
YET'e sahip çıkılmasını
istemiştir.

Onun ebedi meka-
nında uyuduğunu düşü-
nenler; HAYIR o
uyumuyor! O her bir
ATATÜRK sevdalısıyla
birlikte yaşıyor. İşte bu
nedenle bugün karalar
bağlamayalım. İşte bu ne-
denle onun kurmuş ol-
duğu
CUMHURİYET’imizin
temel ilkelerine daha sıkı
sarılıp bize verilen bu ar-
mağan için ona teşekkür
edelim.

ATATÜRK ölmüş
diye ağlayan minik kız,
onun verdiği onur sava-
şına tanık olan güzel yü-
rekli ninem, dalgalanan
şanlı bayrağı öperek min-
netini gösteren dedem,
hatta onun kurduğu bu
Cumhuriyet'i baltalamaya
çalışan bilinçsiz yürekler;
o ölmedi! O her bir par-
çamızda her bir yürekte
VATAN VATAN diyerek
yaşıyor.

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

HER BİR PARÇAMIZ
ATATÜRK

Moda, günü-
müzde çok hızlı
değişen bir tü-
ketim nesnesi
haline geldi.

Eski kaliteli, şık
ve emek dolu

kıyafetlerin ye-
rini neredeyse
tek kullanımlık
kıyafetler aldı.
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1920’li yıllarda, 1. Dünya Sa-
vaşı’ndan çıkışın etkisiyle eko-
nominin değişim göstermesi,

bir yanda oluşan kısıtlılıklar bir
yanda bu kısıtlamadan çıkış çaba-
ları sonucunda, daha rahat, hareket
etmeyi kolaylaştırıcı bir giyimin ter-
cih edilmiş ve modern giyimin te-
melleri atılmıştı. O dönemde
kumaşlarda da değişim ve gelişim
gözlemleniyor, suni ipek, pamuk,
yün gibi kumaşlar giderek daha
fazla yaygınlaşıyordu. Türkiye mo-
dası da bundan nasibini alıyordu.
Kadınlar saçlarını kestiriyor, bu
saçların üzerine kloş şapkalar takı-
yorlardı. Resmi Gazete’de yayınla-
nan açıklamaların da etkisiyle giyim
kuşamlarını şekillendiriyorlardı.
Ayrıca denizde mayo giymeye baş-
layanlar da vardı. Vals, tango, foks-
trot, çarliston gibi danslar büyük
ilgi görmüştü. Yaşam tarzının Batı-
lılaşması hareketi kapsamında
okullarda gramofon eşliğinde bu
danslar öğretilmiş, erkeklerde Çar-
liston pantolonlar çok moda ol-
muştu.

Cumhuriyet balolarında
şıklık yarışı

Yaş almış dedelerimizin, nine-
lerimizin “Nerede o cumhuriyet ka-
dınlarının şıklık yarışına girdiği
kadınlı erkekli eğlenceler, nerede o
Cumhuriyet erkeklerinin en şık
smokinleriyle lokantaya gittiği gün-

ler, nerede o Cumhuriyet Balo-
ları?” diye yakındığını çok duyarız.
Herkesi özendiren tüm cumhuriyet
insanlarının dans edip eğlenmeye
doyamadığı coşkulu Cumhuriyet
balolarında; kadınlar bu şıklık yarı-
şında giymek için aylar öncesinden
hazırladıkları en güzel en özel tuva-
letlerini giyerken beyler ise bu özel
gün için sandıklarından özenle sak-
ladıkları en şık balo kıyafetlerini çı-
kartırmış. Bayanların telaşı tabii ki
daha fazlaymış. Çünkü onlar Türk
kadınını temsil ediyorlardı. Elbise-
ler özenle seçilir, ütülenir, kusursuz
makyaj yapmaya çalışılır ve saçlar
bigudilenirmiş. Birbirinden narin
olan bu kadınlar, duru güzellikle-
riyle ilgi odağı olurlarmış.

Modern, şık ve güçlü
Anadolu kadınları

Atatürk döneminde çekilen fo-
toğraflara baktığımızda, Atatürk'ün
yanında gördüğümüz kadınlar ge-
nellikle çok modern, şık, güçlü ve
bir o kadar da güzel görünüyorlar.
O dönemlerde hep geri planda olan
kadınlar Atatürk'ün kadına değer
veren tavrı sayesinde bütün ihti-
şamları ile yıldız gibi parlamak-
taydı. Kumaşların kalitesi güçlü
Anadolu kadınıyla birleşince çok
asil kıyafetler ortaya çıkıyordu. Son
olarak Türk toplumu olarak Ata-
türk'e çok şey borçluyuz ve her şey
için ona minnettarız...

Moda, günü-
müzde çok hızlı
değişen bir tü-
ketim nesnesi
haline geldi.

Eski kaliteli, şık
ve emek dolu

kıyafetlerin ye-
rini neredeyse
tek kullanımlık
kıyafetler aldı.

AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com
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Gamze Kurt soruyor, Genel Yayın Yönet-
menimiz Erol Yaraş cevaplıyor. Siyasetten
ekonomiye, yerel yönetimlerden kentin
sorunlarına kadar gündeme dair merak et-
tiğiniz her şey Erol Yaraş’ın yorumlarıyla bu
sayfada sizlerle buluşuyor.

��  İYİ Parti ile ilgili son gelişmeleri nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

İlk başta yeni bir parti kurulacak deniyordu. Ağustos
ayında Fuar’da Aziz Kocaoğlu’na da bu soruyu sormuştum.
Artık herkes tarafından konuşulan, bütün siyasetçilerin
kabul ettiği bir şey var, o da; İYİ Parti’nin toplumda karşılı-
ğını bulduğu… Ama kimisine göre yüzde 20, kimisine göre
yüzde 10… Daha adının bile konmadığı dönemlerde yüzde
10’lardan bahsedilen bir parti; kurulduktan sonra, en taraflı
anketlerde bile 11-12 gösteriliyor. Tarafsız anketlerde de
yüzde 16’nın üzerine çıkan rakamlar var. Daha önümüzde
1,5 yıllık bir süre varken, kuruluş aşamasında bu potansi-
yelde karşılık gören bir parti, herhalde ikinci parti CHP’nin
yerini alabilecek bir konuma tırmanabilir. Bu parti, her
zaman söylediğimiz gibi her kesimden oy alacak gibi görü-
nüyor. Ama özellikle kıyı kesimlerde CHP’ye darbe vuracak.
Anadolu’da da AK Parti’den belli oranda oy alacak. Bu, Ka-
radeniz’de de aynı şekilde… Bu partiden en büyük zararı
görecek olan da MHP… MHP, taraflı tarafsız bütün anket-
lerde baraj altı. MHP’de siyaset yapan isimlerin şuanda İYİ
Parti’ye geçmek istemelerinin sebebi de bu. Fakat o nok-
tada İYİ Parti çok güzel bir strateji götürüyor. Bütün bu
MHP imajı verecek isimleri kendinden uzak tutmaya çalışı-
yor. Çünkü Akşener ve ekibi bu partiye MHP damgası vurul-
masını istemiyor. Mesela İzmir… İl başkanlığına Yıldırım
Ulupınar getirildi. Aynı şekilde Ankara ve İstanbul’da da
gelen il başkanları merkez sağ kökenli. Ben inanıyorum ki
İYİ Parti 81 ildeki oluşumunu gerçekleştirdiği zaman şu
imajı verecek; “Biz merkez sağdaki bir partiyiz. Bizde sosyal
demokrat da var, ANAP eğilimi de var, DYP de var, milliyet-
çilik de var, muhafazakarlık da var. Biz Türkiye’nin yeni
‘şemsiye partisi’yiz” diyecekler. Bu yüzden hep şunu iddia
ediyorum; bana göre genel seçimin 2018’in temmuz ayın-
dan sonraki bir tarihte yapılacağını düşünüyorum.

İYİ PARTİ CHP’NİN YERİNİ ALABİLİR
� Oda seçimleri ertelenmişti ancak yine de

az bir zaman kaldı. Siz adaylıklarda sürpriz
isimler bekliyor musunuz?

Ekrem Demirtaş’a ilk defa çok ciddi bir
rakip çıkacak. O isim de Mahmut Özgener.
Şuanda Mahmut Özgener bu konuda ken-
dini çok ciddi bir şekilde hazırlıyor, örgütlen-
meye çalışıyor. Çok iyi bir şekilde de nabız
tutuyor. Yine bildiğim ve gördüğüm kada-
rıyla eşiyle de bu konuyu konuşmuş. Çünkü
Mahmut aile kavramına çok önem veren bir
kişi. Çok yakından tanıyorum, iyi bir dostum
benim. Mesela isteseydi TFF’nin ikinci döne-
mine başkan olarak çok rahat devam edebi-
lirdi. Çünkü yakın tarihte TFF Başkanlığı
koltuğunu açık ara en iyi dolduran kişiydi.
Ama sırf ailesine olan düşkünlüğünden, ço-

cuklarının o dönem yaşlarının küçük olma-
sından dolayı o görevden ayrılmayı istedi.
Ama artık Mahmut’un çocukları belli bir
yaşa geldi, eşi bu konularda Mahmut’a des-
tek olmaya hazır. Ayrıca Mahmut Özgener,
Demirtaş’ın bu zamana kadar karşısına çıkan
en ciddi rakip. Birinci değişiklik bence İZ-
TO’dan başlayacak. Mahmut bu şehrin çok
sevilen isimlerinden biri. Bugüne kadar da
sorumluluğunu aldığı bütün görevlerde ken-
dini ispatlamış, genç, dinamik, enerjik bir ar-
kadaşımızdır. Bu görev için biçilmiş
kaftandır. Çünkü artık İzmir Ticaret Oda-
sı’nın değişik bir vizyona, bakış açısına ihti-
yacı var. Bu nedenle Mahmut Özgener
piyasayı sallayacak bir isim.  Ben de buradan
Mahmut Özgener’e başarılar diliyorum. 

ÖZGENER
İZTO’YA

ADAY MI?

� SONAR’ın yapmış olduğu son seçim anketini
nasıl yorumluyorsunuz?

Henüz kadroları tam olarak kurulmamış bir partinin yüzde
16 gibi bir rakamla yola çıkıyor olması diğer partiler adına dü-
şündürücü. MHP’nin burada yapacağı hiçbir şey yok. Benim gö-
zümde Sayın Bahçeli artık “siyasi mevta” olma yolunda. Artık
partiler kadrolarını yenilemek zorunda. Sayın Erdoğan da bunu
yapıyor şuan. Çünkü Erdoğan devamlı anketlere göre hareket
eden bir lider ve Akşener’in 2-3 puanı AK Parti’den aldığının
farkında. Şimdi bir de barajın 7’ye ya da 5’e düşürülmesi tartışıl-
maya başlandı. Bu tartışmaların sebeplerinden bir tanesi bana
göre MHP’nin baraj altında kalmasının engellenmesi. Bahçe-
li’nin geçtiğimiz günlerde barajın düşürülmesini istemesi de “si-
yasi mevta” olma durumunun yaklaştığının işareti. Ama aynı
zamanda bu durum HDP’ye de yarıyor. Eğer bundan HDP de
faydalanırsa bu formülü düşünenlerin silahı ters tepmiş olur.
Onun için ben barajın yüzde 10’da kalacağını düşünüyorum.
Ama partisel ittifakların önü de açılabilir. 

DEVLET BAHÇELİ ARTIK
“SİYASİ MEVTA” 

BİRAZ GEÇ KALINDI AMA…
� Yerli otomobili destekleyenler arasında iki Egeli “baba-

yiğit” de var. Siz bu hamleyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye, belli sanayi kollarında; örneğin savunma sa-

nayi gibi kollarda, hava araçlarında, belli silahların modifi-
kasyonunda çok iddialı bir konuma geldi. Bu noktada
Türkiye kendini, kendi otomobilini yapacak güçte hissedi-
yorsa bu çok önemli bir atılım. Bugün Vestel elektronikte
çok ciddi bir dünya markası haline geldi. BMC kendi kulva-
rında belli bir konuma geldi. Diğer ortaklar da aynı şekilde.

Bu proje, milyar dolarlar seviyesinde bir
proje ve en az birkaç modelin çıkarıl-

ması gerekiyor. Burada yalnız iç
pazar düşünülmemeli. Dış pazarla
ilgili farklı bir strateji de güdülürse,
bence Türkiye’nin olması gereken
bir sektör. Ama bu konuda biraz
geç kalındı. Diğer otomotiv devle-
rinin nasıl yol aldığını gördük.
Yine de hiç olmamasından iyidir.

Çünkü sonuçta Türkiye’nin en çok
dışa bağımlı olduğu sektör, otomotiv

sektörü. Hayırlısı olsun… 
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SONAR'ın anketine göre bugün seçim olsa; AK Parti yüzde
38.51, CHP yüzde 23.50, İyi Parti yüzde 16.06, HDP yüzde
10.33 oy alıyor. MHP ise barajın altında... SONAR Araş-

tırma Şirketi, son seçim anketini paylaştı. SONAR’ın son seçim
anketine göre; AK Parti yüzde 38.51, CHP yüzde 23.50, İyi
Parti yüzde 16.06, HDP yüzde 10.33 oy alıyor.

ANKET NEYİ GÖSTERİYOR?
Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın anketine göre, AK

Parti’nin oy oranı yüzde 38.51, MHP ise barajın altında.
26 ilde 3.000 kişiyle görüşülerek yapılan ankette hata payı

+/- yüzde 1.73 olarak belirlendi. Anketin tarihi ise 1-6 Kasım.
Buna göre kararsız seçmenler partilere oy oranına göre da-

ğıtıldığında bugün seçim olsa AK Parti yüzde 38.51, CHP
yüzde 23.50, İyi Parti yüzde 16.06, HDP yüzde 10.33, MHP
yüzde 7.78, diğer partiler yüzde 3.82 oranında oy alıyor. Karar-
sız seçmenler dağıtılmadığında ise oy oranları şöyle: AK Parti
yüzde 34.3, CHP yüzde 20.9, İyi Parti yüzde 14.3, HDP yüzde
9.2, MHP yüzde 6.9, diğer yüzde 3.4, kararsızlar 10.9.

Dünyada Türk ulusunun var olma kurtu-
luş mücadelesinin zor şartları, geçmişte
hiçbir ülkenin savaş şartlarıyla muka-

yese edilemez.
29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhu-

riyet, 600 yıllık imparatorluktan sonra mucize
olarak doğmuştur. O yıllarda yeni Cumhuriye-
tin nelere sahip olduğuna bakarsak, nüfus 13
milyon, 40.000 köyden yalnızca 3000’inde
okul, hastanelerde 337 doktor, 60 eczacı,
hemşire ve diş doktoru yok sayılır, sadece
136 ebe var. Verem, tifüs tifo salgını her ta-
rafta, 3 milyon insan trahomlu, bebek ölüm-
leri yüzde 40’larda. Yeni Türkiye tüm inşaat
malzemelerini dışarıdan alıyor, sanayisi yok,
her şey yabancıların tekelinde, toplam serma-
yenin yalnızca yüzde 15’i Türk iş adamlarına
ait. Elektrik enerjisi olan; İstanbul, İzmir, Tar-
sus şehirlerimizdir.

490 adet otomobili olan, son 150 senede
417 kitabı basılan, tarımda taş devrini yaşa-
yan, traktör ve biçerdöveri olmayan bir Tür-
kiye...

1923-1938 yılları arasında tarımda, sana-
yide, çevrecilikte, kılık kıyafet ve eğitimde
Latin harflerine geçilerek köy enstitüleri kurul-
muştur.

Dünyanın ilk turizm gemisi yaptırılarak,
bütün Avrupa limanlarına tanıtım yapılmıştır.
100 yılda yapılabilecek reformları 15 yılda
yapmıştır. Sonrası gelen iktidarlar ve yönetici-
leri Türkiye’nin geleceği olan eğitime, sana-
yiye, turizm yatırımlarına önem
vermemişlerdir.

Köy enstitüleri kapatılmış ve Atatürk dev-
rimlerinin anlatımında ve uygulamasında ha-
talar yapılmış, kültür ve ekonomide
Avrupa’nın gerisinde kalmamıza neden olun-
muştur.

Yapmamız gereken eğitime ve ARGE’ye
önem vererek yeniden Atatürk ruhuyla çok
çalışmak, çok üretmek, çok okumaktır.

Atamız, ne mutlu ki hiç ölmedi; minnetle,
saygıyla, sevgiyle ruhumuzda, benliğimizde
her an yaşıyor.

YÜCEL OKUTUR

ATATÜRK’Ü HİÇ
ANLAYAMADIK

SONAR’IN
ANKETİNDE
ŞOK SONUÇ!



Cumhurbaşkanlığı seçimi ön-
cesinde Meral Akşener ile il-
gili MHP Genel Başkanı

Devlet Bahçeli'nin sert çıkışıyla
birlikte Türkiye'de yeni bir siyasi
fikrin kıvılcımının çakıldığını düşü-
nürsek, 1 Kasım ile birlikte bu kı-
vılcımın aleve dönüştüğünü
söyleyebiliriz. Akşener'in etrafında
birleşen kitleler 'Asena'yı bugün
için merkez siyasete taşıdı. Peki
İYİ Parti ile çıkılan bu yeni yolcu-
lukta neler yaşanacak? İYİ Parti
Genel Sekreteri Aytun Çıray,
merak edilenleri BEN HABER'e
anlattı.

� CHP'li bazı isimler sizi çok
sert eleştirdi. 'Kendine siyasi ikbal
arıyor' denildi. Ne düşünüyorsunuz?

4 yıl müsteşarlık, 7 yıl başba-
kanlık danışmanlığı yapmış birisi
olarak hayal dünyalarının milletve-
kili olmakla sınırlı olduğunu düşü-
nüyorum. Sayın Genel Başkan
Kılıçdaroğlu'nun nezaketini hep-
sine tavsiye ediyorum.

� 2019 beklentileriniz nelerdir?
Seçimlere gireceğiz ve 1. parti

olma iddiamızı ortaya koyacağız.
Oy skalamız yüzde 50+1'dir.

� Sayın Akşener'e İzmir'de
büyük bir ilgi olduğu açık. Kendisi ve
İYİ Parti için İzmir'in yeri
farklı mı olacak artık?

Hem Sayın Akşe-
ner'in, hem de İYİ

Parti'nin İzmir'de ve Ege'de farklı
bir yeri olacaktır. Çünkü bütün de-
mokratik hareketler Ege'de başlar,
rüzgar Ege'den çıkar ve bu rüzgar
ülkenin en ucuna kadar ilerler.
İzmir rüzgarın çıktığı yerdir ve bu
yüzden yeri ayrıdır.

� İzmir yerelinde dengeleri de-
ğiştirebilecek mi İYİ Parti?

Sadece İzmir değil. İYİ Parti
Türkiye genelinde dengeleri değiş-
tirecektir. Çok önemli bir kadro-
muz var. Siyasette parlamentoda
olan partilerin sahibi olmadığı kad-
rolara sahibiz.

� İYİ Parti'nin gençlik kolları
olacak mı? Yoksa Ülkü Ocağı gibi
bir yapılanması mı olacak?

İYİ Parti hiçbir partiye benze-
meyecek. Yeni bir parti olmanın
gereğini yetine getireceğiz. Genç-
lik kollarımız İYİ Parti'ye has, fikir
üreten bir gençlik olacak. Bizim
gençlik kollarından algılamamız
seçimden seçime bayrak asan
gençler değil. Üreten ve siyasette
ana kademeye geçen gençler... Ör-
neğin partimizde kadın kolları ol-
mayacak. Kadın kolları kavramını
bir dışlanmışlık olarak algılıyoruz.
Biz kadınlarımızın doğrudan doğ-
ruya kadın kotasıyla doğrudan ana
kademede siyasetin içinde aktif

yer alacağı bir yapımız ola-
cak.

� Yıldırım Ulupınar
İzmir'de partiye ne kata-
caktır?

Yıldırım Bey dene-
yimli bir siyasetçi, mil-
letvekilliği yapmış,

İzmir'de çev-
resi olan, eş-
rafla ilişkisi iyi
olan bir siya-
setçi. Bu ne-
denle başarılı
olacağını düşü-
nüyorum.

� Partinin
programını henüz
görmedik. Resmi
bir site de henüz
yok. Bunları ne
zaman göreceğiz?

Biz havadan
milyon dolarların
aktığı bir parti de-
ğiliz. Daha açılmış
bir parti binamız
bile yok. İmece usu-
lüyle aşama aşama
gidiyoruz. Genel
merkezimizi açalım, hepsi arka ar-
kaya gelecek.

� Yeni katılımlar olacak mı?
Hiçbir siyasetçiye teklifte bu-

lunmayacağız. Eğer kendileri gö-
nüllüyse, İYİ Parti'nin program ve
ilkelerini benimsemişlerse başımı-
zın üstünde yerleri var.

� İYİ Parti'nin HDP'ye bakışı
nasıldır?

İYİ Parti olarak ırkçı ve mez-
hepçi siyaset yapan hiçbir partiyle
konuşmayız. Biz bölücü siyasete
yüzde yüz karşıyız. Bölücü olma-
mak kaydıyla her siyasi partinin öz-
gürce fikirlerini ifade etmesinin
yanında oluruz. Kırmızı çizgimiz
etnik siyaset, inançlara dayalı siya-
set ve bölücü siyasettir.
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Meral Akşener’in
partisi İYİ gidiyor.
Belki önce yadır-

gayanlar, çok basit di-
yenler çoğunluktaydı
ama bugün bakıyorum,
İYİ’yi beğenenler çoğun-
lukta.

Laf aramızda, güzel
bir isim bulunmuş.

Ayrıca Kayı Boyu’nun
simgesini taşıması da iyi
bir mesaj olmuş.

Tutar mı, tutmaz mı;
bunun için vakit henüz
erken.

Ama kamuoyu yokla-
malarında İYİ Parti’nin
yüzde 16’ları aştığı,
MHP’nin ise baraj altına
düştüğünü görmek
mümkün.

Tabii ki bu tablo
bugün için geçerli.

Çünkü halkın bir
bölümü artık, iktidara
(MHP ve Bahçeli kas-

tediliyor) baston olmaya-
cağı belli olan bir partinin
tutmasını, en azından ba-
rajı aşmasını istiyor.

� � �

Ancak; İYİ Parti’nin
her hali iyi mi sorusunu
da sormak gerek.

Kurucular Kurulu’nun
pek çoğunun tanınma-
yan isimlerden oluşturul-
ması avantaj mı,
dezavantaj mı, onu bir-
kaç ay içinde göreceğiz.

Başkanlık Divanı’nın
beğenilip beğenilmedi-
ğini de…

Çünkü; CHP’den
gelen Aytun Çıray’ın
aynı zamanda merkez
sağı temsil etmesi ve
denge unsuru bir isim ol-
ması açısından Genel Se-
kreterliğe getirilmesi iyi
oldu.

Ama Koray Aydın’ın,
partinin kuruluş aşama-
sında açıklandığı biçimde
Teşkilâtlardan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı
olması hala yadırganıyor.

Herkesin kuşkusu,
parti teşkilatlarına yapıla-
cak atamaların ülkücü
ağırlık taşınacak olması.

Bu da, partinin “her
kesimi kucaklayacağı” id-
diasına gölge düşürür.

� � �

Bir de, keşke, parti
programına “eşit yurttaş-
lık temelinde” gibi bir
cümle eklenmeseydi.

Bu cümle tartışmaya
açık bir cümledir.

Yani, Türkiye’de
bütün vatandaşlar eşit
değil de, İYİ Parti mi
bunu yapacak?

Ve yapacaksa kimi
neyle eşitleyecek?

Meral Akşener’in he-
defini “Cumhurbaşkanı
olacağım”a kilitlemesi
ise, siyasete olumlu bir
gelişme olarak yansıyor.

Bugün söylenecek tek
söz; İYİ Parti vatana mil-
lete hayırlı olsun demek-
tir.

Biz de onu diyoruz.

HAMDİ TÜRKMEN

İYİ Parti’nin iyileri
ve kötüleri

İYİ PARTİ RÜZGARININ
ÇIKTIĞI YER İZMİR’DİR

Türk siyasetinde son 15 yıldır kurulan hiçbir yeni parti siyasette
kendine yer edinemedi. Peki ya İYİ Parti? Kadrosu ve gördüğü il-

giyle İYİ Parti bu genellemeyi şimdiden yıkmışa benziyor.

��  İYİ Parti'ye İzmir'den
katılacak siyasiler var mı?

Katılmak isteyen arka-
daşlarımız var. Bizleri araya-
rak bunu belirttiler. Daha
önce sizinle bir röportajı-
mızda da söylediğim gibi
İzmir hiçbir partinin kalesi
değildir. İzmir yüksek ahla-
kın, Atatürkçülüğün, vatan-
severliğin kalesidir. Bu
mesajları veriyorsanız İzmir
size oy verir.

��  Partide fiilen hangi gö-
revleri üstleneceksiniz?

Tüzüğümüz genel başka-
nımızın olmadığı yerde ve-
kaletini bana veriyor. Aynı
zamanda partinin sözcülü-
ğünü üstleniyorum. Partinin
siyasetini anlatmakla görev-
liyim. 

HİÇBİR PARTİNİN 
KALESİ DEĞİL

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Burak
Cilasun

Aytun
Çıray
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Tarih boyunca hanedanlarla yöne-
tilen Türk Milleti, 1881'de Sela-
nik'ten dünyaya açılan bir çift

mavi gözün kendisine ulus egemenli-
ğini tattırmasının kıymetini her yıl ol-
duğu gibi bu yıl da yüreğinde
hissederek 10 Kasım'ı yaşıyor. Peki
nasıl olur da bir millet, tek bir bireyin
şahsında bütünleşir? Amerikalı Psiki-
yatr Arnold Ludwig, dünyanın en
büyük liderini belirlemek üzere geniş
bir çalışma yapar. Bir tarafa dünya li-
derlerini koyar, diğer tarafaysa kriter-
lerini. Ludwig tam 377 devlet adamını
ülke kurmak (kurtarmak), askeri ba-
şarı, toprak kazanmak, ekonomik ba-
şarı, ideoloji oluşturmak, iktidarda
kalma süresi, sosyal tasarım gücü, ah-
laken örnek olmak ve siyasi miras gibi
başlıklarda maksimum 37 puan alına-
bilecek şekilde inceler. 377 devlet ada-
mının içindeki en büyük lider kimdir
biliyor musunuz? Mustafa Kemal Ata-
türk...

Ülke kurmak (kurtarmak)
Yıl 1918... 3 kıtaya yayılmış bir im-

paratorluğun bakiyesi olarak Türk'ün
kadim yurdu haline gelmiş olan Ana-
dolu'yu kayıpla biten bir savaşın ardın-
dan acı günler beklemektedir. 30
Ekim tarihinde Mondros Ateşkes
Antlaşması imzalanır. Şartlar çok
ağırdır... Acı reçete imzalanır.
Ancak unutulan bir şey vardır.
Mustafa Kemal'in “Geldikleri
gibi giderler” sözü... Nitekim
de öyle olur. 19 Mayıs
1919'da galip devletler ve iş-
birlikçilerinin ülke üzerin-
deki tüm planlarını adeta
ortadan ikiye ayırırcasına
Karadeniz'in hırçın suların-
dan geçerek Samsun'a varan
Mustafa Kemal yaşanan sa-

vaşlar neticesinde ülkesini kurtarmaya
muvaffak olacaktır. Bununla da yetin-
meyip cumhuriyet rejimini ilan ederek
bağımsızlığın yanına bir de halk ege-
menliğini ekleyecektir.

Askeri başarı
1893 yılında henüz daha 12 yaşın-

dayken askerlikle tanışacaktır Mustafa
Kemal Atatürk. Önce ilk görev yeri
olan merkezi Şam'da bulunan 5. or-
duda göreve başlar. Tobruk'ta, Der-
ne'de lafın kısası Trablusgarp'ta göğüs
göğüse çarpışır İtalyan askerleriyle.
Edirne'nin Bulgarlardan kurtarılma-
sında oradadır. Çanakkale Savaşları
başladığında süngü hücumuna kaldırır
emrindeki askerlerini. 'Çanakkale Ge-
çilmez' sözünü yaşayarak yazdırır dağ-
lara göklere. Yeter mi? Yetmez.
Yıldırım Orduları Komutanı olarak
Halep'te İngiliz ile savaşır. Osmanlı
yenilir ama savaş bitmez onun için.
Meclis'ten Başkomutan yetkisi alarak
bizzat yönetir kurtuluş mücadelesini.
En sonunda da “İlk hedefiniz Akde-
niz'dir. İleri!” emrini verir. Kaç millete
karşı, kaç cephede savaştıysa canını
ortaya

koyar savaşır. Mustafa Kemal Sevr
ihanetini yırtıp atarak Ankara ve çev-
resine hapsedilen Türk milletine top-
raklarını geri verir. İstanbul'u kurşun
atmadan teslim alır. Yetmez, Hatay'ı
demokratik bir şekilde kazanır.

Ekonomik başarı
Kurtuluş Savaşı yıllarında Türklük

o kadar yoksuldur, ordu o kadar zayıf-
tır ki çarık bile bir meseledir asker
için. Tekalif-i Milliye emirlerini çıkarır
ve önce orduyu donatıp savaşı kazan-
dıktan sonra ekonomi savaşını kazan-
mak için hamle yapar. Tek bacası soba
bacası olan ülkede arka arkaya sanayi
bacalarının tütmesini sağlar.

Dünyada hiçbir lider yoktur ki
hem bu kadar kanın içinden gelsin,
hem de böylesine barışçıl olsun. Ko-
münizm, faşizm birer ideolojidir belki
ama Mustafa Kemal'in vizyonu çok
daha büyüktür. Düşmanının bile hu-
duduna saygı duyar. Velhasıl Birleş-
miş Milletler tarihinde olmayan bir
şey onun için olur. Doğumunun 100.
yılı olan 1981 Atatürk Yılı ilan edilir.
İlk ve tek olarak vefatının üstünden 50
yıl geçmemiş bir lider olarak.

Siyasi mirası başkadır
Elbette sosyal tasarım gücü, ahlaki

örnek oluşu hep birer hikayedir.
Lakin siyasi mirası bir başkadır

Mustafa Kemal'in. Öyle bir baş-
kadır ki vefatından 79 yıl geç-

mesine rağmen kimsenin
zorlaması olmadan milyonla-
rın gözleri dolar onun adını
duyunca. Elleri titrer onun
mirasına yanlış yapılınca.
Sözün özü asrın bir lideri
varsa onun adı Mustafa
Kemal'dir ve asırlar boyu
bir milletin yüreğine kazın-

mıştır. Saygı ve minnetle...

SENİ
UNUTMAYA
ÖMRÜMÜZ
YETER Mİ?

1800’lü yıllar imparatorlukların pek
çok yönden tehdit altında olduğu
dönemdir. Bu yıllarda İngiltere ve

Fransa gibi ülkelerin de egemenlik ala-
nını genişletmek istedikleri için yeni
planları işlemektedir. Osmanlı Cihan
Devleti’nin sınırları içerisinde yer alan
bölgeler de birilerinin iştahını kabart-
maktadır. Bu arada Çarlık Rusya’sının
güçlü bir devlet olarak yerini sağlamlaş-
tırması da bu ülkelerin işine gelmemek-
tedir.

Bu yüzden en kısa yol tercih edilir:
Osmanlı ile Rusları Savaştırmak…
Bunun için alttan alta süreç işletilir.
Çünkü İngiltere ve Fransa, Rusya’nın
Akdeniz Ticareti’ni ele geçirmesini
engel olmak için Osmanlı Devleti’ni
Ruslara karşı kışkırtmaktadır. Askeri ola-
rak Rusları engelleyecek, ekonomik ola-
rak İngilizlere bağlanacak bir Osmanlı
tercih sebebidir. Zaten Osmanlı’yı da
sağmanın yolu, “borç sarmalına almak”
olduğunu bilmektedirler. Nihayet bu
kapan çalışır: Osmanlı Devleti savaş için
gerekli parayı İngiltere’den sağlar ve
Rusya ile savaşa girer. İngiltere’den sağ-
lanan mali kaynak 3 milyon sterlindir.

1854 yılında Kırım Savaşı ile borç-
lanmaya başlayan İmparatorluk, 1875
yılında dış borçlarını ödeyemez ve mora-
toryum ilan edilir. Bu şekilde başlayan
Osmanlı’nın borçlanma hikayesi,
Lozan Anlaşması’nın en tartışmalı ko-
nusu olarak görüşmelerin kesilmesine
yol açacaktır.

Atatürk ve ekonomik esaret
Askeri bir zafer yokluklarla kazanıl-

mıştır. Ülkede yok bile yoktur. Ata-
türk'ün en önemli görüşü İngiliz ve ABD
mandasını reddetmesiyle başlar. Bugün
bu manda ve himaye kabul edilseydi; ne
böyle bir orta gelir tuzağı ne de gelişme
sorunu konuşuluyor olurdu. Gerek eko-
nomik gerekse siyasi anlamda çektiği-
miz bütün sıkıntıların sebebi, gelip
bağımsızlığımıza, hürriyet deyişimize,
özgürlük talebimize dayanmaktadır.

Kurtuluş Savaşı'nda Sovyetlerden
yardım geldi. Rus modeli sosyo-ekono-
mik sistem uygulansın telkinlerine rağ-
men, Atatürk bunu, muhtelif
konuşmalarıyla “red” ettiğini belirtmiştir.
Kırım Harbi ile başlayan borçlanmanın
bakiyesi 100 yıl sonra ödenebildi.
1954’e kadar bu borçlar devam etti.
Cumhuriyet döneminde sanayi planları-
nın finansmanı için Türkiye sınırlı mik-
tarda borçlanmıştır.

Cumhuriyet dönemi dışarıdan, 1923
ile 1938 arasında, ABD ve Rusya'dan
toplam 18 milyon dolar, Almanya'dan
150 milyon mark ve İngiltere'den 16
milyon sterlin alınmıştır. İçeriden ise

1934 yılında Sivas-Erzurum Demiryo-
lu'nun yapımı için 30 milyon lira kadar
borçlanılmıştır.

Osmanlı borçlarının ödenmesi konu-
sunda direten İngilizlerin tıkadığı Lozan
müzakereleri, İzmir’de bir İktisat Kon-
gresi’nin sebebi haline gelmiştir. Lozan
görüşmelerinin kesildiği bir dönemde
gerçekleşen Kongre ülkenin ekonomik
envanterini görmek açısından önemli-
dir. Bu yüzden bütün dünya ile birlikte
piyasa yanlısı özel teşebbüs öncülü-
ğünde bir kalkınma modeli benimsendi:
1923-1932 arası piyasa ekonomisi,
1933-1950 arasında ise devletin öncü
olduğu ekonomi politikaları uygulandı.
Devletçilik, Rus modeli gibi her şeyin
mülkiyetinin devlette olduğu bir model
olmayıp; devleti elindeki sermaye biriki-
mini yatırımlara yönlendirmek şeklinde
gerçekleşen bir kalkınma modeli oldu.

Milli Çıkarlar
Devlet olmanın ön koşulu “milli” ol-

maktır. Bu doğrultuda her alanda yeni
bir devletin kuruluşu sağlanmıştır. Cum-
huriyet’in ilanı öncesinde ekonomik kal-
kınmanın önemi anlaşılmıştı. 17 Şubat -
4 Mart 1923'te gerçekleştirilen İzmir İk-
tisat Kongresi’nin açılışında Atatürk
"Hayat demek ekonomi demektir.
Çünkü; Millet yoksul kaldıkça hiçbir şey
yapamaz" şeklinde konuşmuştur. Başta
Aşar’ın kaldırılması ve hemen akabinde
aynı yıl köylüye 20 yıl vadeyle toprak
dağıtılması önemlidir.

1923-1930 arasında özel sektörü
teşvik etmek için, Osmanlıdan kalan
"Teşvik-i Sanayi Kanunu" yeniden dü-
zenledi. 1929 Krizinin de etkisiyle dev-
let öncü politikalar başlamış oldu.
Özellikle birinci ve İkinci sanayi planları
kapsamında, tekstil ve şeker gibi halkın
ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlar yapıl-
ması, Çimento ve demir-çelik gibi kal-
kınmanın stratejik ürünlerinin üretilmesi,
yabancı tekellerin, madenlerin, demir
yolları ve limanlar devletleştirilmesi bu
döneme rastlamaktadır. Atatürk’ün de-
miryolları için, "memleketin güvenliği
için tüfekten toptan daha önemli bir si-
lahtır" demesi de sürecin önemini or-
taya koymaktadır..

Şekerden basmaya, kağıt fabrikala-
rından kömür işletmelerine kadar pek
çok üretim hamlesi halkın, Kapitülas-
yonlar ve Duyun-u Umumiye’den sonra
yeni bir hamlesi olarak görülmelidir. Bu
dönemin uygulamaları Türkiye’yi
1980’lere kadar taşımıştır. Bundan son-
rası için yeni ve daha güçlü hamlelere
ihtiyaç bulunmaktadır. Ekonomide kur-
tuluş savaşı sürekli yenilenerek ve her
yeni gün başka silahlarla karşımıza çıka-
rak varlığını sürdürmektedir.

İBRAHİM ATİLLA ACAR

acar@ikc.edu.tr

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

BORÇ VE
BAĞIMSIZLIĞIN

YOLU:

Ekonomide de Kurtuluş Savaşı

Başkomutan Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün vefatının
79. yıl dönümünde Türk
Ulusu 'Ata'sını bir kez daha
saygı ve özlemle anıyor.

Etnik ve mezhepsel çeşitliliklerin radikalizmle birlikte çatışmaya
dönüştüğü Irak'ta, Türkiye adımlarını dikkatli atmak zorunda.
Merkezi yönetimle iyi ilişkiler ticari başarıyla sonuçlanabilir.

“DERHAL BAĞDAT İLE
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ YAPILMALI”

Gün aşırı bombaların patladığı
Irak'ta 2003'ten beri boşlukta olan
merkezi yönetim ilk kez bu kadar
güçlü durumda. Öyle ki, bir gecede
kaybedilen Musul ve peşmergenin
adım adım ele geçirdiği Kerkük
gibi çok önemli 2 şehir, birkaç ay
içinde yeniden merkezi yönetime
geçti. Sınır komşumuzda yaşanan
bu hareketlilikte Türkiye olarak
hem siyasi, hem de ekonomik po-
zisyonumuzu milli menfaatlerimiz
ve bölgesel çıkarlarımız doğrultu-
sunda iyi şekilde konumlandırmak
zorundayız. Yeniden inşa edilmesi
gereken Irak, akıllı politikalarla
Türkiye'ye de bereket olarak yansı-
yabilir. Irak'taki siyasi ve ekonomik
gelişmeleri Ben HABER için Ege
Stratejik Araştırmalar Merkezi
Müdürü Yrd. Doç Dr. Sinem Ünal-
dılar yorumladı.

� Türkiye uzun yıllardır Barza-
ni'ye destek verirken ne oldu da iş bu-
raya geldi?

Kuzey Irak politikasına 2003-
2005 arasında bakacak olursak
biraz daha dalgalı bir gelişme var.
2009-2014 arasında bu destek arttı.
Ardından inişli çıkışlı bir süreç ya-
şandı.

� Türkiye neden Barzani'yi ya-
nında tutmak istedi?

Suriye politikasının Türkiye'nin
istediği gibi gitmemesi müttefik
arama ihtiyacını doğurdu. Bu ne-
denle Türkiye Barzani'yi yanında
tutmak istedi.

� Peki istediğimizi aldık mı?
Türkiye bugün için istediğini

elde etti. Uzun vadede baktığı-
mızda Türkiye'nin kazanımı İran'a
göre daha az. Bölgede Barzani'nin
güçsüzleşmesinden dolayı
PKK/PYD saf kazanabilir. Türkiye
yine bir şekilde KDP'yi denkleme
sokmak isteyecektir. Ülkemiz er ya
da geç Barzani ile görüşecektir ki
zaten oradan yapılan açıklamalarla
zeytin dalı geldiğini görüyoruz. Bu-
nunla birlikte oyunun bir kaybe-
deni varsa ABD'dir aslında. ABD,
İran ve Türkiye yakınlaşmasından

çok fazla rahatsız. Türkiye ve İran
bu kadar yakınlaşırken, Irak'taki
2018 Mayıs Seçimlerinde ABD'nin
İbadi'yi kaybettirme lüksü yok.

� Ekonomik ilişkilerde Barza-
ni'den Bağdat'a dönüş mü olur?

2003 sonrası kazanımlarını ta-
mamen kaybetti Kuzey Irak Yöne-
timi. Toprak kaybının yanında
petrol, doğal kaynaklar ve su kaybı
oldu. Kuzey Irak'ın merkez bütçe-
sinden yüzde 17 alması lazımdı
ama alamıyor. Türkiye merkez hü-
kümete yaklaşarak eksenini kaydı-
rıyor. Artık ilişkilerini merkezi
hükümetle sürdürecektir.

� Yatırımcılar da buna göre mi
hareket etmeli?

Bundan sonra ekonomide Irak
merkezi yönetimiyle diyaloglara
dönüş olacak. Türk ticareti Irak'ın
kuzeyine sıkışmıştı. Bundan sonra
Irak'ın kalanıyla da ekonomik diya-
loglar oluşturulabilir. DEAŞ'ın ta-
mamen silinmesine çok az kaldı.
Bu konu kapanınca kartlar yeniden
karılacak. Irak hükümetiyle ekono-
mik işbirlikleri yapmak önemli.

BURAK CİLASUN
burak.cilasun@kanalben.com
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Şair, yazar Onur Behramoğlu
ile Seferihisar Teos Ormancı
Kampı’nda bir araya geldik

ve keyifli bir söyleşi gerçekleştir-
dik. Kendisi sanatçı bir aileden
geliyor… Şair, yazar, edebiyatçı
Ataol Behramoğlu’nun ve yine
şair, yazar, gazeteci Nihat Beh-
ram’ın yeğeni. Onur Behramoğlu
ile gerçekleştirdiğimiz bu söyle-
şide şiirin derinliklerine inecek ve
oralarda bir yerlerde belki de
kendinizi bulacaksınız… Keyifle
okuyunuz…

� Onu Behramoğlu kimdir?
Kendinizi nasıl anlatırsınız?

Bir insanın kendini dürüstçe
anlatması imkansız. Mutlaka ken-
dimizi beğeniriz, övmek isteriz, iyi
yönlerimizi anlatmaya daha çok
meyilliyiz. Bu yüzden ben de anla-
tamam. Ama şiir en saf yanımız
bence. Gündelik konuşma içeri-
sinde dürüstlük çok fazla olma-
dığı için şiir bu yüzden de kıymetli
bir şey benim için. Çünkü şiirde
gerçekten neysem oyum. Çünkü
şiir yalanı kaldırmaz. Şiiri çok cid-
diye alıyorum. Böyle çiçek böcek
meselesi olarak görmüyorum.
Güzel sözler söyleyen, aşık olan
adam falan böyle bir şey değil. Bu
manada gerçek şairlerin bence
mistik bir yanı var. Dünya görüş-
leri öyle olmayabilir, materyalist
bir felsefeye bağlı olabilir, tanrı

inancı olmayabilir buna rağmen
mistik bir yanı olabilir. Çünkü şii-
rin böyle bir tarafı var. Bunu
ancak o şiir denen tuhaf hali de-

neyimlemiş bir kişi anlayabilir.
Şiir yazma denen o sürecin içeri-
sine girdiğimde hissettiğim şeyin
kelimelerle tarifi yok.

� Peki bu his nasıl anlatılabi-
lir?

Bir insanın çok aşık olduğu bir
insanla en olağanüstü sevişme-
sinde hissettiği en muhteşem haz-
dan daha büyük bir şey. Bundan
da yüce bir duygu. Beynimde bir
kamaşma hali. Sanki bir anda bir
perdenin aralanması ve aslında
fanilere sır olması gereken bir
şeyin birdenbire bana bir anlığına
görünür olması gibi bir şey. O
duygu sırasında ancak şiir yazıla-
biliyor. O perdenin sürekli açık
olması durumu muhteşem olurdu
herhalde ama insan bilinci bunu
kaldıramaz. O yüzden bu durum
kısa sürüyor. O perde sonra tek-
rar kapanıyor ve sonra siz günde-
lik, rutin, düz hayatınıza geri
dönüyorsunuz. Bir parça hayal kı-
rıklığıyla… Ünlü şair Charles
Baudelaire bir şiirinde bunu Al-
batros simgesiyle anlatıyor. Albat-
ros’u şair gibi görüyor ve açık
denizlerde uçarken gemi güverte-
sine konduğunu anlatıyor. O kuş
güverteye indiğinde “Ne kadar
çaresizdi” diyor. Aslında şair im-
gesi de bu. Şair denen tip hiçbir
yere sığamıyor.

� Siz şiiri çok ciddiye alıyorsu-
nuz. Peki sizce toplum ciddiye alıyor
mu?

Hayır. Toplumun umurunda
bile değil. Geçmiş dönemde ga-
zete ve dergilere yazdığım yazıları
bir kitapta topladım. Birçoğu şair-
ler ve şiir üzerine. Şiir ve şairler
üzerine oturup yıllarca düşün-
düm, yazdım. Kitabın adını da
“Zaten Herkes Bir Denizdir Do-
ğuştan” diye koydum. Yani hepi-
mizin içinde doğuştan var şiir. Şu
an fonda sesini duyduğumuz
deniz içimizde var. Ama biz duy-
mak istemiyoruz, unutuyoruz.
Neden? Toplum çok güçlü bir
şey, kurallar sıkı. Doğrular bize
küçük yaştan itibaren öğretiliyor.
Halbuki dünyaya hepimiz sonsuz
olasılıklarla geliyoruz. Hepsi içi-
mizde saklı. Aynı bu deniz gibi…

� Yazı Kampı’nın ilk gününde
sevgili Yekta Kopan buradaydı.
Onun söylediği bir şey vardı. Yaz-
mak için bir “mesele”nizin olması
gerekiyor demişti. Peki sizin mesele-
niz neydi?

Ben ilk kitabımı 28 yaşında
yazdım. Bana şiir yazdıran şeyler;
bir aşk. Aşk çok kuvvetli bir duy-
gudur. Hayata dönüş operasyonu-
dur. İkincisi haksızlıklar. Bunları
yazmam gerekiyor. Ben bu dün-
yada olmasam bile bir şekilde ka-
yıtlı kalmalı.

� Sosyal medya ile aranız
nasıl?

Lenin’in söylediği bir söz var:
İnsanlar duvara bakıyorlarsa o
zaman sözünü duvara yaz. Yani
insanlar nereye bakıyorsa orada
olmalısın. Ben de bu yüzden sos-
yal medyayı kullanıyorum. Ama
insanların normalde kullandığı
gibi değil. Sıkıcı olmadan arada
insanlara bir şeyler öneriyorum.

� Kendi şiirlerinizden satırlar
paylaşıyor musunuz?

Hayır onu hiç sevmiyorum.
Kitap çıkardığım zaman duyuru-
rum tabii ki. Kitapla ilgili birinin
yazdığı güzel bir yazı varsa onu da
duyururum.

Ama sabahtan akşama kadar
da kendimizi duyurmayı anlamlı
bulmuyorum. Zaten kimse sizi iz-
lemek zorunda değil. Çok ilgili
okur sizi zaten bulur. Binlerce
okurum olsun gibi bir isteğim de
yok.

O yarayı algılayabilecek oku-
rum olsun, aynı dertle dertlenen
okurum olsun isterim. Herkes
okumasın beni. Şiirle ilgilenme-
miş bir adam ilk beni okuyacaksa
okumasın hiç.

KOÇ
Kasım ayının ortalarına

doğru Akrep bur-
cunda gerçekleşecek
olan yeni ay, siz Koç
burçlarını istenme-

yen kazalar konu-
sunda uyarıyor. Ayrıca

eşinizin sağlık durumunda bazı de-
ğişiklikler yaşayabilirsiniz. Ameli-
yat ve operasyonlar kasım ayının
ikinci döneminde kafanızı karıştı-
rabilir ama gerekli özen ve dikkati
gösterdiğiniz takdirde bu dönemi
iyi bir şekilde atlatabilirsiniz.

BOĞA
18, 19 ve 20

Kasım tarihlerinde
sevgiliniz ile ilgili
problemler yeniden
gündeme gelip canı-
nızı biraz sıkacak gibi
ancak bu dönemde daha anlaşmacı
bir tutum sergilerseniz daha hu-
zurlu bir kasım ayı geçireceksiniz.

İKİZLER
Kasım ayının ikinci ya-

rısında kendinize yavaş
yavaş gelmeye başlaya-
caksınız ve üzerinizden
bu anlam veremediğiniz

ağırlık kalkacak. İşyeri-
nizden arkadaşlarınız ile vakit ge-
çirmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ
Kasım ayının ikinci

yarısında gerçekleşe-
cek olan Yeni Ay siz
Yengeç burçlarının
beşinci evinde ger-

çekleşecek bu konum
ise aşk hayatınızda yenilik-

lere sebep olacaktır. Yeni bir iliş-
kiye başlamak için güzel bir dönem
gibi gözüküyor. Zaten evli olan
Yengeç burçları ise ayın sonlarına
doğru eşleri ile romantik zamanlar
geçirecek.

ASLAN
Bu dönemde

yerine getirilmesi
gereken sorumlu-
lukları ertelemeye
kalkmayın çünkü bu
dönemde ertelediğiniz işlerin hepsi
katlanmış bir biçimde Aralık
ayında karşınıza çıkacaktır. Kasım
ayının ikinci yarısında aileniz ve ya-
kınlarınız ile evde zaman geçirmek
isteyeceksiniz ve evinizde bir takım
değişiklikler yapmak için de uygun
bir dönem gibi gözükmekte.

BAŞAK
Kasım ayının ikinci

yarısında uzak seya-
hatler gündeminizi
meşgul edecek ve
yeni yerler görmek

isteyeceksiniz.
Yüksek öğretim
gören Başak burç-
ları ise Kasım ayı-
nın sonlarına
doğru okul hayatlarında bir takım
değişikliklerin gündeme geleceği-
nin habercisi olan gökyüzü konumu
motivasyonunuzun da artacağını
gösteriyor.

TERAZİ
Kasım ayının or-

talarına doğru eko-
nomik açıdan
oldukça rahatlaya-
caksınız. Yeni gelir
kaynakları elde etmeniz
bu dönemde mümkün. Ayrıca süre
gelen borçlarınızın da kapandığını
göreceksiniz. Kasım ayının geneli
boyunca kendinizi rahatlatmalı ve
geçmişi düşünmekten vazgeçmelisi-
niz.

AKREP
Kasım ayının ortala-

rına doğru özellikle
15, 16 ve 17 Kasım ta-
rihlerinde alacağınız
kararlara dikkat et-

meli ve bu dönemde
belirsizlikten uzak durma-

lısınız. Ancak 13 Kasım tarihinde
oluşacak olan Jüpiter Venüs key-
finizi oldukça yerine getirecek, bu
dönemde yeniden aşık olabilirsi-

niz ve yaşayacağınız bu aşk sizi es-
kisinden çok daha farklı bir ko-
numa getirecek.

YAY
Yaklaşık olarak

iki senedir burcu-
nuzda ilerleyen Sa-
türn siz Yay
burçlarını çok yordu
ancak dişinizi biraz daha
sıkın çünkü son sınavlarınızı da bu
ay tamamlayıp yepyeni olarak Ara-
lık ayına geçiş yapacaksınız. Kasım
ayının ikinci yarısında performansı-
nızda bazı düşüşler gözlemlenecek-
tir. Bu dönemde meditasyon ve dua
sizler için uygun gözükmekte.Yaşa-
dığınız sıkıntılar kısa bir süre sonra
sona erecek, biraz daha sabırlı
olun.

OĞLAK
Tutkulu bir kasım ayına hazır-

lıklı olmalısınız, çünkü bu ay part-
neriniz ile tutkunun en yüksek

seviyesine ulaşacaksınız.
Kasım ayının ikinci

yarısından sonra
gökyüzünde oluşa-
cak olan konum siz-

leri oldukça şanslı

kılmakta, şans oyunları ve garip
beklenmedik ani tesadüfler keyfi-
nizi yerine getirecek.

KOVA
Evinizin dekorasyo-

nunda çeşitli değişiklik-
ler yapmak
isteyeceksiniz ancak bu
değişiklikleri Aralık ayına
ertelemeniz, daha sonra ya-
şanacak karar değişikliklerini önle-
mek adına olumlu olacaktır. Kasım
ayının ikinci yarısında iş yaşamı-
nızda olumlu sonuçlar elde edip fır-
satları en iyi şekilde
değerlendirmeyi bileceksiniz.

BALIK
Sevgiliniz ile aranız kasım ayı

boyunca sisli, belirsiz
iletişimler yüzünden
bozulabilir ancak
bu dönemde bunu
sorun etmemeli ve

daha uyumlu bir
tutum sergilemelisiniz.

Kasım ayının ortalarına doğru
inancınızı artıracak güzel gelişme-
ler sizleri beklemekte. Özellikle 13,
14, 15 Kasım'da sürprizlere açık
olun.KA
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Mustafa Kemal İz-
mir’i ilk kez 1905
yılında görmüştü.

Yeni mezun olmuş kur-
may yüzbaşı olarak ilk
tayin yeri Suriye’ye gidi-
yordu. Gemisi -ki ya-
bancı bandıralı bir
gemiydi- İzmir’e uğra-
mıştı. İzmir o zaman da
zengin uygar bir liman
şehriydi. Ne var ki Os-
manlı idaresi altında ol-
masına rağmen, Mustafa
Kemal karaya çıktığında
rıhtımda Türkçe konu-
şana hemen hemen rast-
lamamıştı. İzmir’in bu
boyuttaki yabancılaşması
kaderini tayin edecek
büyük savaşın haberci-
siydi.

Savaşın kazanılması-
nın ardından İzmir’e
gelen Başkumandan
Gazi Mustafa Kemal
Paşa mamur bir şehir
değil, harap bir yangın
yeri bulmuştu. İzmir’in
bu hali devrimleri tetikle-
yen önemli bir etkendi.
Atatürk’ün Osmanlı İm-
paratorluğu’nun enkazı
üzerinde çağdaş Tür-
kiye’yi kurup biçimlendir-
diğini söylediğimiz
zaman bu enkazı 1922-
(23) yılındaki İzmir’in en
iyi temsil ettiğini unutma-
yalım. Atatürk devrimleri
bu enkazın karşısında
vücut buldu.

Nitekim kalkınmanın
yol haritası Atatürk’ün
harap bir İzmir’in içinde,
daha Lozan Barış Antlaş-
ması imzalanmadan top-
ladığı İktisat
Kongresi’nde çizildi. La-
ikliği beraberinde getiren
hilafeti kaldırma kararı
da İzmir’de alındı. Tür-
kiye ekonomisinin 1929-
30’daki büyük buhranın
ardından dünya pazarı ile
yeniden bütünleşmesini
ise Atatürk sağlığında
1936’da ilk İzmir Enter-
nasyonal Fuarı’nın açılı-
şında müjdelemişti.
Türkiye’nin Soğuk Harp
süresince güvenliğini sağ-
layan NATO ittifakının
Doğu Akdeniz Kara Kuv-
vetleri Karargahı da İz-
mir’de kuruldu. Tarihçi
gözüyle İzmir’in önemli
kararlar yeri olduğunu
hatırlattıktan sonra bizi
bekleyen yeni kararların

ne olacağını düşünelim.
Hepimiz biliyoruz ki

Atatürk’ün tespit ettiği
hedef muasır medeniyeti
yakalayıp o medeniyet
içinde öncü olmaktı. Ata-
türk ‘medeniyet’ten söz
ederken çağının dilini
kullanıyordu. Batı’daki
çoğu çağdaşları gibi me-
deniyeti bütün insanlığın
ilerleyişi, insanlığın dur-
madan artan toplu bilgi
birikimi olarak görüyor
ve bu tanıma dayanarak
medeniyeti insanlığın
ortak malı tek ve evren-
sel bir varlık olarak te-
lakki ediyordu.

Oysa bugün medeni-
yetten değil medeniyet-
lerden ve bunların
birbiriyle çatışma olasılı-
ğından sözediliyor. Ve ki-
mimiz Türkiye’nin bu
çatışmayı önleyecek du-
rumda olduğunu düşünü-
yordur. Bana kalırsa
bunda bir terslik var.
Çünkü Atatürk haklıydı
ve Türkiye’nin üstlendiği
görev bu değil. Çatışma
tehlikesinin kaynağı me-
deniyetlerin çokluğu ve
aralarındaki farkta değil,
medeniyet eksikliğinde-
dir. Vazifemiz ise tek
olan bu medeniyete
sahip çıkmak, bunu yay-
mak ve ilerletmektir.

NOT: Yukarıdaki bu
satırlar, bana ait değil,
Andrew Mango’nun
(1926-2014). İstanbul
doğumlu İngiliz tarihçi-
yazar Andrew Mango,
aynı zamanda bir Ata-
türk araştırmacısıydı.
ATATÜRK ‘Modern
Türkiye’nin Kurucusu’
adlı Gazi Mustafa
Kemal’in hayatını anlat-
tığı eseri günümüzde bir
başyapıt olarak değerlen-
diriliyor. Andrew Mango
2006 yılında İzmir’e gel-
miş, İzmir Ticaret
Odası’nda ‘İzmir’de Ata-
türk’ başlıklı bir konuşma
yapmıştı. İşte yukardaki
satırları da Mango’nun o
konuşma metninden ak-
tardım. Günümüzde çok
anlamlı bir şekilde, yeni-
den Gazi Mustafa Ke-
mal’in izlerine
dönülürken, bu 10 Ka-
sım’da bu satırlar İzmir
ve Atatürk ilişkisi açısın-
dan, çok yerinde geldi.

ÜNAL ERSÖZLÜ

SÖZÜN ÖZÜ

GAZİ MUSTAFA
KEMAL VE İZMİR “ŞİİR, TOPLUMUN

UMRUNDA DEĞİL”
“ŞİİR, TOPLUMUN
UMRUNDA DEĞİL”
“ŞİİR, TOPLUMUN
UMRUNDA DEĞİL”
“ŞİİR, TOPLUMUN
UMRUNDA DEĞİL”
“ŞİİR, TOPLUMUN
UMRUNDA DEĞİL”

ŞAİR ONUR BEHRAMOĞLU’NDAN SAMİMİ ELEŞTİRİ:

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

DENİZ JALE ÖZER

deniz-jaleozer@gmail.com

NİHAN TORUN

nihantorun@gmail.com

“Bir tek
İzmir’de
böyle
oluyor”

��  İzmir’deki%okur%kitlesini%nasıl%değerlendiriyorsunuz?
İzmir,6konuk6olarak6en6çok6çağrıldığım6yer.6O6açıdan6çok6seviyorum.

Bir6de6İzmir’de6şöyle6bir6şey6var;6belediye6başkanları6geliyorlar,6sonuna
kadar6etkinliğe6katılıyorlar,6çok6ilgililer.6O6kıymet6verme6duygusunu6his-
settiriyorlar.6Sanki6İzmir’in6başka6bir6ruhu6var.6İnsanlar6daha6cumhuri-
yetçi,6laik.6Daha6hassas,6daha6duyarlı.6Türkiye’nin6halini6de6biliyorlar,
kendilerinin6ne6kadar6önemli6olduğunu6da6biliyorlar.6Bu6ülkeye6adeta6bir
yaşam6enerjisi6olduklarını6biliyorlar.6Kitap6Fuarı’na6da6hep6geliyorum.
Konuşma6yaptığım6salon6ağzına6kadar6dolu6oluyor.6Bu6bir6tek6İzmir’de
böyle6oluyor.6

��  Peki%İzmir’in%zaafları%neler%sizce?
Biraz6kendi6içinde6yaşıyor6İzmir.6Bir6de6kültür6hayatının6ne6derece

canlı6olduğundan6emin6olamıyorum6bu6kentte.6Sonuçta6biz61-26günlüğüne
geliyoruz.6Burada6çölde6vaha6görmüş6gibi6oluyoruz.6Sonra6İstanbul’a6geri
dönüyoruz.6Ama6İstanbul’da6kültürel6bir6yoğunluk6var.6Festivalsiz6hafta
yok6İstanbul’da.6İspanyol6bir6yazar6İstanbul6için6“hayvani6bir6enerjisi6var”
diyor.6Yurt6dışına6çıkıyorum6ve6ülkemi6özellikle6de6İstanbul’u6özlüyorum.
Bütün6kirine,6pasına,6trafiğine6rağmen6İstanbul’un6müthiş6bir6büyüsü6var.
İstanbul’a6inerken6dünyanın6önemli6bir6şehrine6geldiğimi6hissediyorum.
İzmir’e6indiğimde6öyle6hissetmiyorum.6

10.11.2017

Onur
Behramoğlu

Gamze
Kurt

“ŞİİR, TOPLUMUN
UMRUNDA DEĞİL”
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HEDEF 25 MİLYON HİNTLİ

Geçtiğimiz günlerde Muğla'da, Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da katı-
lımıyla Hindistan Seyahat Acenteleri

Federasyonu’nun (TAFI) 11. Olağan Kongresi
düzenlendi.

Eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte Antalya'dan
helikopterle kente gelen Bakan Kurtulmuş'u,
Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Milletve-
kili Nihat Öztürk, AK Parti İl Başkanı Kadem
Mete, Dalaman Ortaca Köyceğiz Turistik Otel ve
İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel
Okutur, TAFI Başkanı Praveen Chugh, Yönetim
Kurulu Üyesi Fulya Okutur, Türk- Hindistan Tu-
rizm Konseyi (TITC) Başkanı Emin Çakmak kar-
şıladı.

Türkiye’nin turizm ve kültürel zenginliğini yu-
muşak güç olarak kullanma kararlılığında olduk-
larını söyleyen Kurtulmuş, toplantıda Türk
turizmine ilişkin önemli mesajlar verdi.

350 MİLYON ORTA SINIF VAR
650 Hint acente temsilcisinin katıldığı organi-

zasyonda konuşan Kurtulmuş, Çin, Hindistan,
Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere, Uzak
Doğu ülkelerini hedef pazar olarak belirledikle-
rini ifade etti ve özellikle Hindistan'da son dö-
nemde oluşan 350 milyon orta sınıfın dünya
turizm pazarına çok güçlü olarak gireceğinin al-
tını çizdi.

Elbette TAFI, bu konuda Türkiye için çok
önemli bir fırsat. Bunun nedeni ise TAFI’nin, 25
milyonluk yüksek gelir düzeyine sahip olan Hintli
turiste temas edebilecek noktada olması. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde yapmış ol-
duğu girişimlerle birlikte de Türkiye-Hindistan
ilişkilerinin farklı bir boyuta geldiği bilinen bir
gerçek. Ancak sadece bu temaslar yeterli değil.
Çünkü milyonluk Hintli turist hedefinin Türki-
ye’ye ulaşımı bu noktada sıkıntı yaratıyor. Zira
Hindistan’dan Türkiye’ye günde sadece 2 uçağın
yolculuğuna izin veriliyor. Eğer hedef milyonlarca
Hintliyi bizim destinasyonumuza çekmekse, önce-
likle uçuş sayısının artırılması gerekiyor. Elbette
bu noktada da hükümetlere büyük iş düşüyor.

Bir diğer önemli noktaysa (hatta en önemlisi)
ülkemizin yurtdışındaki kötü imajı. Ne yazık ki
Türkiye dünyada turizm zenginliğiyle değil terör
ve kaosla anılıyor. İşte tam burada da Turizm Ba-
kanlığı’na büyük görevler düşüyor. Öte yandan ül-
kenin en önemli bakanlıklarından birinin bu denli
sık el değiştirmesi de turizm politikasını olumsuz
anlamda etkiliyor.

Yine de tüm bu negatif atmosfere rağmen
Türk turizminin hak ettiği yere ulaşması için elle-
rinden gelen her şeyi yapan, gerçekleştirdikleri
projelerle yabancı turisti Ege kıyılarına çekmeyi
başaran DOKTOB Başkanı Yücel Okutur’a ve
kıymetli eşi Fulya Okutur’a büyük bir alkış…

ACUN DOMİNİK’E; RUSLAR EGE’YE
Rusların Survivor’ı “Public Games” Muğla’nın

Kargıcak Koyu’nda yapılıyor. Geçtiğimiz hafta
oradaydım. Public Games’in kapıları ilk kez bir
basın mensubuna açıldı. Parkurları ve ekibin bu-
lunduğu bölgeyi gezdim. Gerçekten muazzam bir
koy… Acun’un göremediğini Ruslar görmüş ve
bu bölgeye çok güzel bir plato kurmuş. Yarışma-
nın Türkiye uygulayıcı yapımcılığını üstlenen fir-
manın yöneticisi Ümit Ertemiz, Kargıcak
Koyu’nun elektriğinin, suyunun, ulaşımının,
iklim koşullarının ve bakirliğinin yazılan formata
tam uygun olduğunu söylüyor. O nedenle bu böl-
gede karar kılınmış.

BİZİMKİNDEN BİRAZ FARKLI
Elbette Rusların Survivor’ı bizimkinden biraz

farklı. Öncelikle bu yarışmada format gereği
bizim Acun’umuz gibi bir sunucu yok. Ayrıca ya-
rışmada 7 kişiden oluşan 4 grup yarışıyor. Yarış-
macılar bizimkiler kadar sefalet çekmiyor;
kendileri için yapılan kulübelerde yaşıyor, yöre-
sel yemekler yiyebiliyorlar.

Survivor benzeri yarışlar çok zorlu, çamur ha-
vuzu, tırmanma platformu, zeplin, denizde bot
ve yüzme, ip köprü gibi 12 farklı oyundan oluşu-
yor. Yarışma sırasında ödül kutusunun içindeki
ödülü izleyiciler tarafından en çok beğenilen ya-
rışmacı kazanıyor. Bu ödül bazen yiyecek, içecek
olabilirken, bazen de para olabiliyor.

PUBLIC GAMES HAKKINDA
BİLİNMEYENLER:
��  Yarışmayı şu ana kadar yaklaşık 60 milyon kişi
izledi.
��  Program için gelen ekip 80 kişiden oluşuyor.
��  Yarışmacılar Kargıcak Koyu’na gözleri kapalı
getirildi.
��  Birinciye 50 bin dolar ödül verilecek. Ayrıca ya-
rışmanın galibi ailesiyle birlikte bir hafta bo-
yunca Dalyan Resort Otel’de ağırlanacak.
��  Elenen yarışmacılar finalde tekrar geri gelecek.
��  Yapımcı şirketin teknik altyapısını sağlayan şir-
ket aynı zamanda Game Of Thrones dizisine de
ekipman sağlıyor.
��  Yarışmada Rusya’nın en iyi 4 arama kurtarma
personeli, yarışmacıların yaşayabileceği herhangi
bir olumsuz duruma karşı hazır bekletiliyor.

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

İLK BAĞIŞÇI OLGUN ATİLA

Gazeteci-Yazar Tuluhan Tekelioğlu,
organ nakli olduktan sonra yeniden
yaşama tutunanların hikayelerini an-

lattığı; “Yeni hayat” adlı belgeseli ile İzmirli-
lerle ilk kez, Bornova Belediyesi’nin ev
sahipliğinde bir araya geldi. Organlarını ba-
ğışlayan ilk isim olarak kampanyaya destek
veren Bornova Belediye Başkanı Olgun
Atila, her alanda öncü olan Bornovalıların
organ başığı gibi hassas bir konuda da öncü-
lük etmesi gerektiğini söyledi. 

Gazeteci-Yazar Tuluhan Tekelioğlu’nun
yazıp yönettiği “Yeni Hayat” adlı belgesel,
İzmir’de ilk kez Bornova’da gösterildi.
Organ nakli ile yeniden hayata dönenlerin
Türkiye’deki ilk belgeselini çeken Tekeli-
oğlu, Bornova Belediyesi Kültür Merke-
zi’nde İzmirliler ile buluştu. Bornova
Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı gösterimi
Başkan Olgun Atila ile birlikte CHP Balıke-
sir Milletvekili Ahmet Akın, CHP İzmir İl
Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, CHP
Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar ile İz-
mirli sanatçılar Ege ile Umut Oğuz da izledi.
Gösterim yapıldığı Bornova Belediyesi Kül-
tür Merkezi’nde açılan organ bağışı stan-
dında bir rekor kırıldı. Bornova İlçe Sağlık
Müdürlüğü yetkilileri, 107 bağışçı ile Borno-
va’da bugüne kadar yapılan etkinliklerdeki
en yüksek bağışçı sayısına ulaştıklarını açık-
ladı.

Tuluhan/Tekelioğlu:
Bornovalılara/teşekkür/ediyorum

İlgiyle izlenen 40 dakikalık belgesel gös-
teriminin ardından bir konuşma yapan Tulu-
han Tekelioğlu, Türkiye’de organ
bulunamadığı için her gün 10 kişinin yaşama
veda ettiğine dikkat çekti.  “Yeni Hayat” bel-
geselini Babasının geçirdiği kalp rahatsızlığı

ve bypass ameliyatı sonrası çekmeye karar
verdiğini anlatan Tekelioğlu,” 1 ay refakatçi
kaldığım hastanede gördüklerinin kendisini
çok etkilediğini söyledi. Büyük bir hassasiyet
göstererek organlarını bağışlayan Bornova
Belediye Başkanı Olgun Atila’ya ve diğer ba-
ğışçılara teşekkür eden Tuluhan Tekelioğlu,
“Türkiye’de organ bağışçısı sayısı milyonda
3’tü, bu belgeselden sonra milyonda 5 oldu.
Bu Benim için büyük bir mutluluk. Bugüne
kadar 567 kişinin organ bağışı yapmasını sağ-
ladık. Hedefim bin. Bu rakama İzmir’de ula-
şacağıma inanıyorum. İnsanın insana
vereceği en iyi hediye yeni bir hayattır” diye
konuştu.

Başkan/Atila:/Bu/ulvi/
görevde/de/öncü/olmalıyız

Organlarını bağışlayarak kampanyaya
destek veren Bornova Belediye Başkanı
Olgun Atila, her alanda öncü olan Bornova-
lıların  organ başığı gibi hassas bir konuda da
öncülük etmesi gerektiğini söyledi. Atila,
“Organ bağışçı sayısının çokluğu bir kentin
gelişmişliğini, ne kadar ilerici olduğunu gös-
terir. Bornovalılar olarak bu önemli ve ulvi
görevde de öncü olmalı, Türkiye’de ilk sı-
rada yer almalıyız” dedi.

Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü Bornova
Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki etkinlik ön-
cesi ve sonrasında organ bağışı yapmak iste-
yenler için stant açtı. Yoğun ilgi gören
kampanyada rekor kırıldı. Bornova İlçe Sağ-
lık Müdürlüğü Yönetim Hizmet Şube Mü-
dürü Yenal Aki, 107 bağışçı ile bugüne kadar
Bornova’da yaptıkları etkinliklerde en yük-
sek bağışçı sayısına ulaştıklarını söyledi.  Ga-
zeteci-Yazar Tuluhan Tekelioğlu’na ve O’na
destek veren Bornova Belediyesi’ne teşekkür
etti.

“Yerinden Yönetim” an-
layışıyla insan odaklı beledi-
yeciliği hayata geçiren
Bornova Belediyesi, vatan-
daşların önceliklerine göre
projelerini şekillendiriyor.
Bunun için Bornova Bele-
diye Başkanı Olgun Atila sık
sık vatandaşlarla bir araya
geliyor. Başkan Atila Kızılay
ve İnönü mahallelerinde va-
tandaşlarla buluştu. 

Kızılay Mahallesi Muh-
tarı Ali Genişol ve İnönü

Mahallesi Muhtarı Necla
Yaman Turp’u muhtarlık o-
fislerinde ziyaret eden Baş-
kan Atila, her iki mahallenin
sorunları ve talep edilen hiz-
metlerle ilgili bilgi aldı. Atila
muhtarlar ve vatandaşlarla
görüşerek beklenti, talep ve
sorunlarını dinlerken Bor-
nova Belediyesi’nin Proje ve
Tanıtım Ekibi de vatandaşla-
rın istek ve önceliklerini be-
lirlemek amacıyla anket
yaptı.

Bornova Belediyesi’nin 9 Eylül
2016’da Belkahve’de hizmete açtığı
Ata Anı Evi büyük ilgi görüyor. Yıl
boyunca ziyaretçi akınına uğrayan
Anı Evi’ne gelen vatandaşlar izleti-
len filmlerle tarihe yolculuk yapar-
ken, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk
hakkında da bilgi ediniyor. En
büyük ilgiyi ise çocuklardan görü-
yor. 10 Kasım’da Atatürk’ü anmak

isteyen minikler Ata Anı Evi’ne ko-
şuyor. 9 Eylül 1922’de İzmir’in düş-
man işgalinden kurtuluşunun
başladığı Atatürk’ün kahve içip
kenti seyrettiği nokta olan Belkah-
ve’de hayata geçirilen Ata Anı Evi,
İzmirlilerden büyük ilgi görüyor.
Bornova Belediyesi tarafından ta-
rihe yakışır şekilde yenilenerek hiz-
mete açılan mekan en çok çocuklar

tarafından ziyaret ediliyor. Ata-
türk’ün ölümünün 79. Yılında Anı
Evi’ni ziyaret eden minikler işgal
yılları ve Atatürk hakkında  bilgiler
aldı. Okulda öğrendiklerini yakın-
dan görme şansı yakalayan çocuk-
lar Ata Anı Evi’ni beğendiklerini
dile getirdi. Anı Evi  içinde işgal yıl-
larına ait eşyalar, dönemin askeri
ve halk hareketini ifade eden fotoğ-
raflar ile maketler yer alıyor. Kurtu-
luş savaşından kalma silah mifer,
matara, bayrak ve çantalar sergile-
niyor.  Atatürk ile ilgili bir çok kita-
bın da bulunduğu Anı Evi’nde
gösterilen bilgilendirici videolar ve
belgeseller de kurtuluş savaşı ru-
hunu ziyaretçilere yaşatıyor. 

Açıldığı günden bu yana adeta
ziyaretçi akınına uğrayan Ata Anı
Evi’ni  bu güne kadar 20 bine yakın
kişi ziyaret etti. Yol üzerinden
geçen vatandaşların uğrak noktası

Sorunlar da çözümler de mahallelerde bulunuyor

Gazeteci-Yazar Tuluhan Tekelioğlu’nun
yazıp yönettiği “Yeni Hayat” belgeseli,
İzmir’de ile ilk kez Bornova’da gösterildi. 

ATA ANI EVİ’NE 
ÇOCUKLARDAN BÜYÜK İLGİ
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Olgun
Atila

Yücel
Okutur Gamze

Kurt
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