
BİZ GİTMEYE HAZIRIZ
AZİZ Kocaoğlu’nun ilk
mesajı; koltuğuna göz diken
bazı isimlere yönelik oldu. O
sözleri şöyle: Güçlenmek için
Alaattin Yüksel ile aramızı
bozmaya çalışıyorlar. Yüksel-
Kocaoğlu jenerasyonunun
üzerinde bir kişi ortaya çık-

tığında, biz gitmeye
hazırız. Ama bu pro-
filde olmayanlara da
cevabım net; beni
kimse ayak oyun-
larıyla yıkamaz…

KABULLENİLSİN
KOCAOĞLU,
İZBAN’da yeni
tarife uygula-
masının devam

edeceğini söyledi
ve raylı sistemi kul-

lanan herkesin “git-
tiğin kadar öde”

prensibini kabullenmesini
istedi. GAMZE KURT’UN

HABERİ SAYFA 6’DA
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Ufak Tefek
Cinayetler dizisi

seyirciye adeta bir
moda şovu

izletiyor. Özellikle
renk seçiminde
karakterin ruh

dünyasına
büyük önem

veriliyor.

TÜRK siyasi tarihi
seçim sonrası koalis-
yonlardan sonra,
şimdi de seçim
öncesi ittifakları
yazacak. AK Parti ve
MHP arasındaki itti-
fak, karşısında farklı
ittifaklara da yol
açabileceğe ben-
ziyor. 4’TE

SON yıllarda İzmir'in doğal güzellikler, insan ilişkileriyle birlikte iş fırsatları
ve İstanbul'a göre cazip yaşam koşullarıyla kendini göstermesi kente göçü
tetikledi. Düne kadar yazın tatil beldelerinde gördüğümüz İstanbullular, artık
kışın da bizimle ve her biri birer İzmirli adayı. BURAK CİLASUN’UN HABERİ 5’TE

Bir zamanlar filmlere konu olan İstanbul'a göç, artık yönünü İzmir'e çevirdi. İzmir'e
yaşanan nitelikli göçün kente etkisi de kendini oldukça çarpıcı rakamlarla gösteriyor.

SUÇLU TEK DEĞİL Kİ?
İZBAN’DAKİ yeni sistemin tek suç-
lusu Aziz Kocaoğlu değildir. Çünkü
İZBAN Büyükşehir’in ve Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı’nın ortak projesidir.
HAMDİ TÜRKMEN 6’DA

YEREL SEÇİMLERDE
SÜRPRİZ OLABİLİR

ÖZELLİKLE Arap ülkelerini
kasıp kavuran dizilerimizde
kadın karakterlerin stilleri
için çok fazla emek har-
canıyor. Stilistlerin
özenle seçtiği parçalar
kadınlara kıyafetleri
kullanım açısından
güzel fikirler
veriyor. 2’DE

SOKAK MODASINA
YÖN VERİYORLAR

TURİZMDE YENİ TREND
VAN GÖLÜ EKSPRESİ
TURİZMDE YENİ TREND
VAN GÖLÜ EKSPRESİ
TURİZMDE YENİ TREND
VAN GÖLÜ EKSPRESİ
TURİZMDE YENİ TREND
VAN GÖLÜ EKSPRESİ
TURİZMDE YENİ TREND
VAN GÖLÜ EKSPRESİ

ARTIK
ONLARIN DA
TAKSİSİ VAR

TRENE binip yola çıkmanın, uçsuz bucaksız bir rotada hareket etmenin
tadını başka ne verebilir ki? Gezginlerin şimdilerde gözdesi olan Van
Gölü Ekspresi’ne binmeden önce bu yazıyı mutlaka okuyun... 11’DE

TRENE binip yola çıkmanın, uçsuz bucaksız bir rotada hareket etmenin
tadını başka ne verebilir ki? Gezginlerin şimdilerde gözdesi olan Van
Gölü Ekspresi’ne binmeden önce bu yazıyı mutlaka okuyun... 11’DE

TRENE binip yola çıkmanın, uçsuz bucaksız bir rotada hareket etmenin
tadını başka ne verebilir ki? Gezginlerin şimdilerde gözdesi olan Van
Gölü Ekspresi’ne binmeden önce bu yazıyı mutlaka okuyun... 11’DE

TRENE binip yola çıkmanın, uçsuz bucaksız bir rotada hareket etmenin
tadını başka ne verebilir ki? Gezginlerin şimdilerde gözdesi olan Van
Gölü Ekspresi’ne binmeden önce bu yazıyı mutlaka okuyun... 11’DE

TRENE binip yola çıkmanın, uçsuz bucaksız bir rotada hareket etmenin
tadını başka ne verebilir ki? Gezginlerin şimdilerde gözdesi olan Van
Gölü Ekspresi’ne binmeden önce bu yazıyı mutlaka okuyun... 11’DE

CAN dostlarıyla yol-
culuk yapmak
isteyenlere güvenli
yolculuk sağlayan
Pet Taksi daha da
fazla kullanılmaya
başlandı. 8’DE

AYAK OYUNLARIYLA
BENI YIKAMAZLAR

KOCAOĞLU, OTURDUĞU KOLTUĞA GÖZ DİKENLERE SERT YANIT VERDİ:

KARARINI YİNE
6 AY KALA VERECEK

��
��

KOCAOĞLU adaylıkla<ilgili<sorumuza<“se-
çimlere<6<ay<kala<kararımı<vereceğim”<dedi.
Bu<kararında<siyasi<atmosferin,<şartların<ve
sağlık<durumunun<etkili<olacağını<belirtti.

Yoktan bahanelerle, belediye
başkanını hırpalamaya çalışmanın
kimseye faydası yok.

��
“Gittiğin kadar öde” uygulamasını
uzak yerlerdeki belediye otobüslerinde
de uygulayacağız.

Geçen<kongrede<3-5<tane<arkadaş
İzmir’i<dizayn<etmeye<kalktılar.<Bu
kongrede<de<aynı<şeyi<yaptılar.<Ben
buna<geçit<vermem.<

CHP<yorgunu İzmirliler CHP’den
hesap soracak. Toplanma yerleri de
İYİ Parti olacak. İzmir’de 3 partinin
ciddi çekişmesi nedeniyle sürpriz so-
nuçlar çıkabilir. EROL YARAŞ 3’TE

Cumhur ittifakı İzmir’de
CHP’yi zorlayacak

AK Parti ve MHP arasındaki ulusal
düzeydeki ittifak, parti tabanlarında
yerel düzeyde de heyecan yarattı. 

ZAMANIN
RUHUNU

ANLAMAK
HAYAT<büyük bir
tüketim karnavalıyla
yürüyor. Tüketim
için üre-
tim ge-
rekmekte.
İBRAHİM
ATTİLA
ACAR
4’TE

ÇOCUKLARI
SUSTURMAYALIM
GEÇEN<yıl ülke-
mizde 5000’den fazla
çocuk hak ihlaline ve
istismara uğramış,
çocukların bir kısmı
hayatını
kaybet-
miş. Çok
vahim.
YÜCEL
OKUTUR
11’DE

D<VİTAMİNİ ve
Omega<3<ikilisi
hangi<besinlerde
bulunur?<Vücutta
eksik<olması<du-
rumunda<hangi
hastalıklar<ortaya
çıkar?<Cevabı
yazımızda…10’DA

IZMIR’IN TASI TOPRAGI ALTIN!

ŞAMBALİMİZ, 
BOYOZ KADAR ÜNLÜ
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BİLEKLİKLER
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‘ÇAMUR
PERİSİ’NDEN

SERAMİK
BİLEKLİKLER

YAŞADIĞI
duygularla
tasarımlar
oluşturan

Ceren<İlteroğlu
ile<keyifli<bir

söyleşi<gerçek-
leştirdik.<<8’DE

Kocaoğlu,�yerel�siyasetten,
genel�siyasete;�yaşamından,
kendisine�yapılan�eleştiri-
lerle�ilgili�düşüncelerine
kadar�birçok�önemli
konuda�samimi�açıkla-
malarda�bulundu.

İZMİRLİ şambali ustası Eyüp Tetik, en güzel
şambalinin eski usullerle bakır tepsilerde
yapıldığını söyledi ve fabrikasyona karşı çıktı. 9’DA

ORGANİZE 
İKİLİ

OMEGA 3 VE 
VİTAMİN D

TURİZMDE YENİ TREND
VAN GÖLÜ EKSPRESİ
TRENE binip<yola<çıkmanın,<uçsuz<bucaksız<bir<rotada<hareket<etmenin
tadını<başka<ne<verebilir<ki?<Gezginlerin<şimdilerde<gözdesi<olan<Van
Gölü<Ekspresi’ne<binmeden<önce<bu<yazıyı<mutlaka<okuyun...<11’DE

‘ÇAMUR
PERİSİ’NDEN

SERAMİK
BİLEKLİKLER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ben HABER’e kentte sıkıntılara neden olan İZBAN tarifesinden,
tramvaya; siyaseten de adaylık sürecinden, kurultay sonrası yaşananlara kadar uzanan süreçle ilgili konuştu.

EEyyüüpp
TTeettiikk
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Diziler
sokak
moda-

sına
yön

vermeye
devam edi-

yor. Severek
izlenen dizi-
lerde güzel

oyuncuların
giydikleri,
günlük ha-

yatta kadınla-
rın stillerine

ilham kaynağı
oluyor.

AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com

Ülkemizde dizi sektörü çok
fazla gelişti. Özellikle Arap
ülkelerini kasıp kavuran di-

zilerimizde kadın karakterlerin
stilleri için çok fazla emek har-
canıyor. Stilistlerin özenle seç-
tiği parçalar kadınlara
kıyafetleri kullanım açısından
güzel fikirler veriyor. Biz de Ben
HABER olarak sizin için dizileri-
mizin stiliyle göz dolduran güzel-
lerini araştırdık. Bakalım size
hangisi ilham olacak?

Fi'nin Duru'su:
Serenay Sarıkaya

Fi son zamanların en popüler
dizilerinin en başında geliyor. İn-
ternet dizisi olmasına rağmen ol-
dukça geniş bir kitleye ulaştı.
Özellikle Serenay Sarıkaya'nın
yıldızının en çok parladığı
projelerden biri olan Fi'de,
Sarıkaya karakterinin is-
miyle özdeşleşen duru gü-
zelliğiyle büyülüyor.
Günlük yaşamında ele-
gan, sade, spor ama
şık giyinmeyi sevenler
Duru'nun stilinden
faydalanabilir.
Dizide dansçı
olan Duru saye-
sinde çok şık
spor kombin-
lerine rastla-
mak da
mümkün.
Pembe,
pudra,
krem, camel
gibi soft renkler
Duru için en
çok seçilen
renkler ara-

sında.
Duru'nun
giydiği paltolar da
çok dikkat çekiyor. Günlük yaşa-
mında bir basic tişört ve jeani takı
ve topuklu ayakkabıyla şıklaştır-
mak dizinin stilistinin en çok ter-

cih ettiği yöntemlerden.
Duru'nun makyajı da oldukça
hafif tutuluyor. Ayrıca Duru
için seçilen gece kıyafetleri
de sadelik sevenler için bi-
çilmiş kaftan.

Siyah Beyaz
Aşk'ın Aslı'sı:

Birce
Akalay

Siyah
Beyaz Aşk'ta
Aslı ve Fer-
hat'ın aşkı izle-
yenleri mest
etmeye devam
ediyor. Dizide
bu aşkın ya-
nında Birce
Akalay'ın kı-
yafetleri de
çok beğenili-

yor. Aslı için kimi
zaman dekolteli seksi
kıyafetler seçilirken,
kimi zaman da jean
ve kazaklar tercih
ediliyor. Kemer kul-
lanma konusunda
da oldukça başarılı-
lar. Genel olarak
pantolonlarını, elbi-

selerini veya etekle-
rini büyük tokalı

kemerlerle bağlıyor. Aslı
günlük hayatında bol paça

kot pantolonlar ve topuklu
ayakkabılar ile klasik görünü-

münü hiç elden bırakmıyor. As-
lı'nın tarzı çalışan kadınlar için
ilham olabilir. Daha dişiliğin ön
planda olduğu bir tarzı seviyorsa-
nız Aslı'nın kıyafetleri sizin için
çok uygun.

Ufak Tefek
Cinayetler'in Oya'sı:
Gökçe Bahadır

Ufak Tefek Cinayetler dizisi
seyirciye adeta bir moda şovu izle-
tiyor. Hatta dizide kullanılan kı-
yafetler
hikayenin önüne
geçmiş durumda.
Sadece Gökçe
Bahadır'ın değil,
diğer başrol kadın
oyuncular Tülin
Özen, Aslıhan Gür-
büz ve Bade İşçil'in
stilleri de izleyenleri
kendisine hayran bı-
rakıyor. Ancak Oya
en öne çıkan karakter
olarak görülüyor.
Özellikle renk seçi-
minde karakterin ruh

dünyasına büyük önem veriliyor.
Gri, beyaz, krem gibi renkler ön
planda. Oya için seksi olmayan,
ölçülü kıyafetler tercih ediliyor.
Ceket-pantolon gibi takımlar giy-
diriliyor. Ayrıca spor kombinleri
de oldukça beğeniliyor. Çabasız
şıklıktan hoşlanıyorsanız Oya'nın
giydiği kıyafetlerden ilham alabi-
lirsiniz.

İstanbullu Gelin'in
Süreyya'sı: Aslı Enver

Başrollerini Aslı Enver ve
Özcan Deniz'in oynadığı İstan-
bullu Gelin'de Aslı Enver, dizi-
deki stiliyle birçok kadına ilham
oluyor. Enver'in kaküllü kestirdiği
yeni saçları kendisine çok yakıştı.
Bununla birlikte giydiği oversize
kazaklar, trençkotlar, kabanlar, el-
biseler ile şok şık ve elegan bir stil
yakalanıyor. Özellikle sokak mo-
dasında rahatlıkla kullanılabilecek
kıyafetler seçiliyor. Günlük yaşa-
mında rahatlığı önem veriyorsanız
Süreyya'nın giydiklerini inceleye-
bilirsiniz.

STİLLERİYLE İLHAM VEREN
DİZİ OYUNCULARI

Gökçe
Bahadır

Serenay
Sarıkaya

Birce
Akalay

Aslı
Enver
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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.

DEĞİŞİKLİK AK PARTİ
İZMİR’E İYİ GELİR

� AK Parti’nin İzmir’de gittiği değişikliği nasıl yorumluyor-
sunuz?

AK Parti de CHP gibi bir değişiklik ihtiyacı hissetti ve o
değişikliği yaptı. Çünkü önümüzde her parti için çok önemli
bir seçim var. İYİ Parti de CHP de parlamenter sistemden
yana tavır koyuyor. Esasında seçimler Türkiye’de yeniden bir
referandum gibi olacak.

� Peki Aydın Şengül doğru isim midir?
Aydın Şengül İzmir’i iyi bilen, iyi tanıyan, bir dönem mil-

letvekilliği yapmış, hiçbir zaman siyasetten kopmamış, AK
Parti tabanıyla daima buluşmuş, İzmirliyle diyalogları devam
etmiş bir isimdir. Onun için kan değişikliğinin ben AK
Parti’ye farklı bir ivme getireceğine inanıyorum.

��  Meral7Akşener7geçtiğimiz7hafta7İz-
mir’deydi.7Siz7Akşener’in7İzmir7ziyaretini7nasıl
görüyorsunuz?7İzmir’den7nasıl7bir7karşılık7bulu-
yor?

Meral7Akşener7parti7kurmaya7karar7verdiği
andan7itibaren7bu7şehirde7karşılığının7olduğu7bi-
liniyor.7Çünkü7her7zaman7merkez7sağ7bu7şehirde
önemli7bir7potansiyele7sahiptir.7DYP,7ANAP7dö-
nemlerinden7sonra7ilk7defa7merkez7sağda7bir
parti7oluşumuna7gidiliyor.7Meral7Hanım’ın7geli-
şinde7benim7izlenimim,7İzmir7beklenen7olumlu
tepkisini7verdi.7Bu7da7şunu7gösteriyor;7İzmir’de
önemli7bir7oluşum7bundan7sonra7İYİ7Parti.7Ne
kadar7oy7alacağını7zaman7gösterecek7ama7artık
burada7önemli7bir7oy7potansiyeline7de7sahip.
Bundan7dolayı7ilk7yapılacak7seçimde7dengeler7de-
ğişebilir.7Önümüzdeki7süreçte7İYİ7Parti’yi7de7dü-
şünerek7İzmir’de7hem7CHP7hem7de7AK7Parti
belirli7stratejilerini7oluşturmak7zorunda.7Özel-

likle720197yerel7seçimlerinde7İzmir’de7çok7farklı
tablolarla7karşı7karşıya7kalabiliriz.7İYİ7Parti7İz-
mir’de7AK7Parti’den7belli7bir7oranda7oy7alabilir
ama7esas7oy7alacağı7kesim7bugüne7kadar7CHP’ye
oy7vermiş7merkez7sağdakilerdir.7Çünkü7geçtiği-
miz7süreçte7kıyıdaki7merkez7sağ7partililer7CHP’ye
oy7verdi,7iç7kesimlerdekiler7de7AK7Parti’ye7oy
verdi.7Tabii7bir7de7şöyle7bir7gerçek7var,7artık
İzmir7CHP7yorgunu7oldu.7Özellikle7Kemal7Kılıç-
daroğlu’nun7her7sene7İzmir’e7çok7farklı7insanları
dayatması7ve7buradan7seçtirmesi7ve7o7insanların
bir7daha7İzmirliyle7hiç7bir7araya7gelmemesi,7ister
istemez7burada7bir7tepki7oluşumunu7gerçekleş-
tirdi.7Bence7bunun7ilk7seçimlerde7bir7rövanşı7ola-
cak.7Yani7CHP7yorgunu7İzmirliler7bana7göre
CHP’den7hesap7soracaklar.7Onların7da7toplanma
yeri7İYİ7Parti7olacak.7Burada737partinin7ciddi7bir
çekişmesi7olacak7ve7bana7göre7sürpriz7sonuçlar
çıkacak.77

İZMİRLİLER CHP’DEN HESAP SORACAK

BAHÇELİ BİR DÖNEMİ
DAHA GARANTİLEDİ
��  AK7Parti-MHP’nin7“Cumhur7İttifakı”nı7nasıl7değer-

lendiriyorsunuz?
Bu7ittifaka7baktığımız7zaman7AK7Parti

açısından7bir7artı7görürüm.7Bir7puanın7bile
çok7önemi7var.7Ama7bu7ittifakta7esas7kazançlı
olan7MHP7olacak.7Çünkü7Devlet7Bahçeli7iste-
diği7kadar7“bizim7baraj7sorunumuz7yok”
desin,7bir7baraj7sorunlarının7olduğunu7artık
sağır7sultan7bile7biliyor.7Bahçeli7bir7dönem
daha7mecliste7kalmayı,7bir7dönem7daha7mec-
listen7parti7yardımı7almayı7garantiledi.7Bah-
çeli7böyle7bir7ittifaka7gitmeseydi7MHP7bir
tabela7partisi7olacaktı.7Şimdi7hem7kendisini
kurtarıyor7hem7de7partisinin7tarih7sayfala-

rında7kalmasını7önlüyor.7Ama7yine7de7hiç7belli7olmaz,7bu7it-
tifakın7seçimlere7kadar7akıbetinin7ne7olacağı…7

� “Kimyasal"Hadım”"gündemde."Siz"ne"düşünüyorsunuz"bu"konu"hakkında?
Bu karar için geç bile kalındı. Artık insanları isyan ettirecek boyutu da geçti

çocuk istismarı. Ben şunu anlamıyorum; bu tip suçları işleyen kişiler mahkemeye
kravat takıp, takım elbiseyle geldikleri için çok saçma bir iyi hal indirimi alıyor-
lar. Bunu anlamak mümkün değil. Gelip hakimin önünde boynunu bükmesi, el-
lerini kavuşturması neyin iyi halidir? Bir mahkeme heyeti 10-15 dakikada nasıl
bunun iyi halini görebiliyor. Ceza kanunumuzda idam olmadığına göre, düşünü-
len bu kimyasal hadım olayının yapılması gerekiyor. Çocuklara cinsel istismar dı-
şında kadın cinayetleri ve hayvan haklarıyla da ilgili hükümetin elini taşın altına
koyması gerekiyor. 

KİMYASAL HADIM İÇİN
GEÇ BİLE KALINDI

� Alaçatı’ya"bir"havaalanı"yapılması"gündemde."Siz"ne"düşü-
nüyorsunuz?"Getirisi"ne"olur?

Getirisi hiç olmaz, götürüsü olur. Saçma bir şey. Çünkü
Alaçatı’ya 55 dakika mesafede her türlü altyapısı bitmiş bir ha-

vaalanı var. O yapılması planlanan
havaalanına da zaten büyük uçak-
ların inmesi söz konusu değildir.
Özel uçaklar ve belli kapasitedeki
uçaklar oraya inecek. Bu da bana
göre lükstür. O proje yeni bir
proje değil. ANAP döneminden
gelen bir proje. Kim ne derse
desin o havaalanı Çeşme turiz-
mine fazla bir katkı getirmez.
Çünkü baktığımız zaman kaç
insan özel uçağıyla oraya gidip
tatil yapacak ki? Bu bakımdan do-
layı ben o havaalanına karşıyım.  

ALAÇATI’YA HAVAALANI
GEREKSİZ LÜKSTÜR
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Anlatırlar da inanmazdım nev’in-
den bir olay: Padişah IV. Murat
Nef’i’nin “Sihamı Kaza” adlı

mecmuasını okurken fırtına çıkar. Sa-
rayın civarına bir yıldırım düşer. Bunu
uğursuz sayan Sultan, mecmuayı yır-
tıp atar ve derhal Nef’inin getirilme-
sini ister. “Bir daha hiciv
yazmayacaksın, söylemeyeceksin”
diye emreder. Haliyle bu yıldırım
olayı Nef’i’nin padişahın gözünden
düşmesine sebep olmuştur.

Bugün olsa gülüp geçilecek tür-
den sayılabilecek bir hadise. Ancak
bu olayda bile tarihin kendi şartları
içinde değerlendirilmesi gereken bir-
takım hususları var. Öngörülmeyen
ve önlenemeyen olaylar olduğu kadar
kendi eliyle ürettiği felaketleri de yaşı-
yor insanlık. Bir yanda huzur ortamı-
nın tüketim çılgınlığı, öte yanda terör
ortamının barut kokusu insanları ken-
dine çekmektedir.

Hayat, büyük bir tüketim karna-
valı ile yürüyor. Tüketmek için üretim
gerekmekte, üretim için kaynaklar
kullanılmaktadır. Kaynaklar çöpe dö-
nüşürken kullanılan ve tüketilen var-
lıklar başka bir atık sürecini
başlatmaktadır. Sanki gizli bir dış ses,
sürekli ”tüket, tüket!” talimatı ver-
mektedir. Asgari ücretli bir çalışan
dahi, aldığı paranın son kuruşuna
kadar harcamayı, kendisi için bir
“yaşam belirtisi” olarak görmektedir.

“Harcıyorum o halde varım.”
Gelir dağılımı sanılanın ve biline-

nin çok üzerinde bozulmuş. Dünya-
nın üçte birinin açlıkla boğuştuğu bir
ortamda yüzbin kişinin serveti dünya
varlıklarının yarısına ulaşmış durum-
dadır. Savaşların ve şirazesinden
çıkan bunca olayın temelinde bahsi
geçen açlığın ortadan kaldırılması ko-
nusu değil; o çok sınırlı sayıdaki azın-
lığın servetinin korunması hususu
vardır. Savaşların ve iç çatışmaların
temeli, terörün ve tedhişin zirve yap-
masının nedeni birilerinin zenginliğini
korumak üzerine kurgulanmıştır. El-
bette bunun için normal yolların dı-
şında hiddet, şiddet, nefret gibi ne
kadar istenmeyen öğe varsa hepsi
kullanılacaktır.

Son dönemde ortaya çıkan çatış-
malar, görünürde etnik ve dini temelli
olmakla beraber; zenginlerin lehine

bir kavganın parçasıdır. Medeniyet ve
kutsal ittifak gibi dinlerarası çatışma-
lar bitmiştir. Artık savaş ve iç ça-
tışma “medeniyetin kendi iç
çatışması” haline dönüşmüş, dışarıda-
kiler ise taraflara destek olarak mede-
niyet içi savaşı körüklemektedir. Bu
durum ne yazıktır ki uzun yıllar İslam
coğrafyasını bir savaş alanına çevir-
miştir.

Anti-emperyalist, anti-komünist,
anti-siyonist bir takım söylemler dahi
yoktur artık. Kısmen 1980’lere kadar
dile getirilen bu söylemler yerini, radi-
kal dinci- selefi veya etnik olgular ve
söylemlere bırakmıştır. Özellikle gü-
neyimizde ortaya çıkan istikrarsızlıkta
radikal dini gruplar, Marksistler, etnik
Kürtçü yapılar bir diğeriyle halvet ola-
bilmekte, işbirliğine gidebilmektedir.
Buradaki işbirliği, güçlü merkezi oto-
ritenin yıkılmasına yönelik bir işbirliği-
nin sonucu olarak algılansa da ana
birleştirici unsur “iktidar” olarak öne
çıkmıştır. İlk temel gerekçe, iktidarı
ele geçirmektir. İktidarı kazanmak ve
korumak için her yol mübah hale gel-
mektedir.

Nef’i ile başlamıştık. Padişah IV.
Murat’ın, dergiyi okurken başlayan
fırtına ve düşen yıldırımı, Nef’i tara-
fından çıkarılan o dönemin hiciv
mecmuasına bağlamıştı. Nihayetinde
şairi hiciv yazmaktan men etmiş,
hatta idamına kadar varan olayların
gelişimi de böyle oluşmuştu. Yöneti-
len ve yönetilemeyen olgular için bir
sebep aranmakta, bulunan muhtemel
suçlunun katline ferman çıkabilmek-
tedir. Şair de zindanda geçen gün-
lerde uslu durmamış, bir şiirinde
geçen “Nef’i diliyle uğradı Hakk’ın
belâsına” mısrasını teyid edecek şe-
kilde davranmıştır. Öyle ki affını iste-
yen bir belge yazmakta olan o
dönemin siyahi memuru, sayfaya
mürekkebi damlatınca “Mübarek te-
riniz damladı efendim” diyecek
kadar da fütursuzdur.

Şu kısa tarihi olay tek kişinin bile
davranışlarının yönetilmesinin güçlü-
ğüne dair önemli mesajlar içermekte-
dir. Bugün tartışılan devletler,
yöneticiler, gruplar, masumlar ve te-
röristler vs vs her biri kırk türlü denk-
lemin birer parçasıdır.
Yönetilememektedir…

İBRAHİM ATTİLA ACAR

acar@ikc.edu.tr Zamanın ruhunu
anlamak

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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2019'daki seçim maratonu ön-

cesinde AK Parti ve
MHP'nin önderliğinde res-

men hayata geçen 'Cumhur İtti-
fakı' Türk siyasetinde adeta bir
kilometre taşı olacağa benziyor.
Tabii bu işin ulusal boyutu. Ma-
dalyonun diğer yüzünde ise yerel
seçimler var. İzmir yerelinde ko-
nuşmak gerekirse Cumhur itti-
fakı eğer İzmir'de uygulanırsa
dengeler ciddi değişime uğraya-
bilir. Tabii olası bir Cumhur itti-
fakı, kentte CHP ve İYİ Parti'yi
de birbirine yakınlaştırabilir.

CHP'de 12 ilçe
güçlü ama...

2014'teki yerel seçimler gös-
teriyor ki AK Parti ve MHP oyla-
rını tamamen korusa dahi ciddi
oranda arttırmadığı sürece İz-
mir'de 12 ilçede CHP'nin oylarını
geçme başarısını gösteremiyor. O
ilçeler; Karşıyaka, Konak, Narlı-
dere, Çiğli, Güzelbahçe, Balçova,
Urla, Foça, Çeşme, Beydağ, Di-
kili ve Karaburun. 2014 yerel se-
çimlerini baz alındığında
hesaplara henüz İYİ Parti'yi ekle-
meden CHP'nin geride gözük-
tüğü ilçe sayısıysa 7'yi buluyor.
Bu ilçeler Bayraklı, Buca, Tire,
Bergama, Bayındır, Karabağlar
ve Menemen'den oluşuyor.

2014'te CHP'nin kazandığı il-
çelerden üçünde durumlar bıçak
sırtı. Gaziemir, Bornova ve Sefe-
rihisar'da ittifakın oy oranı reka-
beti kızıştıracak rakamlara
dayanmış durumda.

Cumhur ittifakıyla birlikte
AK Parti ve MHP'nin bir önceki
seçimde kazanmış oldukları
Kiraz, Aliağa, Ödemiş, Torbalı,
Kemalpaşa, Kınık ve Selçuk'un

CHP'ye dönmesi oy oranlarına
bakınca oldukça zor görülüyor.
Menderes'teyse işler biraz karı-
şık. CHP'nin, 2014'te kaybettiği
ilçeyi kazanabilme ihtimali yok
değil.

İzmir'de varlık göstermek is-
teyen İYİ Parti ile kentteki gücü-
nün kırılmasını istemeyen CHP,
ulusal siyasetteki gelişmelere
göre yerel bir ittifaka gidebilir.
Özellikle CHP kulislerinde dil-
lendirilen bu dedikodudan en
çok etkilenecek noktaysa Büyük-
şehir olarak gözüküyor. Çünkü
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun
Çıray ile İzmir Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun
birlikte hareket etmeleri oldukça
güç duruyor. İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı olmak için ni-
yetini saklamayan CHP İzmir
Milletvekili Kamil Okyay Sındır'a
olası bir ittifak pazarlığında İYİ
Parti'den de destek gelmesi kim-
seyi şaşırtmasın.

AK Parti ve MHP'nin ulusaldaki ittifakının yerele ne
kadar yansıyacağı merak konusu. Cumhur ittifakındaki
mutabakat eğer yerel seçimlere de nüfuz edebilirse, İz-

mir'de kıran kırana bir yarış yaşanacağa benziyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi
eski Başkanı Burhan Özfatura

“OLASI İTTİFAKTA İKİ
PARTİ DE KAZANIR”

“MHP'nin Cumhur itti-
fakına ciddi bir katkısı ola-
cağını sanmıyorum. İYİ
Parti, CHP ve Demokrat
Parti, Anavatan Partisi'nin
aynı referandumda olduğu
gibi bir araya gelmesi gerek-
tiğini düşünüyorum. İzmir'de
İYİ Parti ve CHP'nin ittifa-
kından her iki parti de ka-
zançlı çıkar. Meclis
üyeliklerinde, belediye baş-
kanlığında adil bir uygulama
yapılabilir. Öyle bir du-
rumda ittifakın İzmir'de ba-
şarı şansını pek
görmüyorum. Belediye baş-
kanlığı seçiminde gösterilen
adayın da önemi çok fazla.”

Türk Parlamenterler Birliği
İzmir Şube Başkanı Metin Öney

“İTTİFAKA KARŞI
YALIN KILIÇ

SEÇİME GİREN
KAYBEDER”

“Cumhur ittifakı, parti-
lere, rakamlara bakınca apa-
çık yarayacak. Hele
Cumhurbaşkanlığı seçiminde
bir oy bile önemliyken bu itti-
fak önemli. Hem ulusalda
hem de yerelde karşısında bir
ittifak olmalı. Bir taraf bu
koalisyonları ittifak adı al-
tında yaparken, diğer tarafın
yalın kılıç seçime girmesi ba-
şarı getirmez. Cumhur ittifa-
kının elinde hem parti hem de
devlet var. Karşısındakiler bu
gücün karşısında ittifak yap-
mazsa bundan AK Parti ya-
rarlanır. İzmir'de de İYİ Parti
ve CHP ayrışması yaşanırsa
hesaplar gösteriyor ki ittifak
kazanır. İYİ Parti CHP'den de
oy alıyor savı doğruysa ittifak
kazanır. Karar vericilerin
bunu gördüğünü düşünüyo-
rum ama tabandan gelen po-
pülist baskılar neye yol açar
bilemiyorum.”

AK Parti İzmir İl Başkanı
Aydın Şengül

“PARTİ TABANLARI
MAHALLİ İTTİFAKA DA

HAZIR”
“Cumhur ittifakı yerelde

de uygulanabilir ama ortada
net bir görüşme yok. Bu-
nunla birlikte AK Parti ve
MHP teşkilatlarının yerelde
de buna sıcak bakacaklarına
inanıyorum. İl bazında olup
olmayacağını henüz bileme-
yiz. Bunun cevabını her iki
partinin genel merkezleri ve-
recektir. Ben İzmir'i ve İz-
mirlinin yaşam tarzını,
hassasiyeti iyi biliyorum.
Belki şu ana kadar uzlaşa-
mazken farklı frekanslarda
olduk. Karşınızdaki insanla-
rın sizi algılaması için fre-
kansın tutması gerekir.
Umarım önümüzdeki süreçte
aynı frekansta konuşacağız.
İzmir'de yeni süreçte hoş-
görü ve barış ortamını, ku-
tuplaşmayı azaltıcı, empati
kuran bir görüntü sergileye-
ceğiz. Hizmet odaklı konula-
rın ön plana çıkması için
elimizden geleni yapacağız.
İzmir'in kalbini kazanmaya
çalışacağız. Oy almak ikinci
planda olacak. Partimiz ku-
rulduğundan beri değişik ka-
demelerde görev yaptım.
Yılların getirdiği bir tecrübe
var. Parti teşkilatımızın bize
karşı teveccühü var. Çok
kısa süreçte teşkilatları yeni-
leyip, 2 seçime hazırlamak
lazım. Bizde görev istenmez,
görev verilir. Bu görev bize
verildi. Biz de partimizin ve
milletimizin emrindeyiz.
Devletimize borcumuz var.
Mehmetçiğimiz cephede ödü-
yor, işçimiz emeğiyle ödüyor.
Biz de siyasetçiler olarak so-
runları çözmeye çalışarak
ödeyeceğiz.”

CUMHUR İTTİFAKI
İZMİR'DE HESAPLARI

KARIŞTIRABİLİR
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Türkiye'nin batıya açılan yüzü
İzmir'de emlak fiyatları hızla
artmaya devam ediyor. Hatta

istatistikler gösteriyor ki İz-
mir'deki fiyat artış hızı, kenti
bugün Avrupa'da en hızlı artış ya-
şayan 3 kent arasına soktu. Özel-
likle Güzelbahçe'den başlamak
üzere yarımadada bulunan arazi-
lerin fiyatlarında müthiş bir yük-
selme görülürken, bu yükselişin
öncelikli sebebi olarak İstan-
bul'dan İzmir'e göçler ve arazi ya-
tırımları gösteriliyor.

İzmir'in son yıllarda marka de-
ğerinin

hızla artması ve İstanbul'un alter-
natifi olma noktasında Anka-
ra'dan daha avantajlı olması kente
büyük ivme kazandırdı. En başta
lojistik imkanının gelişmiş olması
ve onlarca ülkeden yatırımcının
pay sahibi olduğu şirketler ve yatı-
rımcılar, kente küresel bir değer

katmış durumda. İzmir'in
çok sayıda devlet ve vakıf

üniversitesiyle teknolo-
jik niteliklere sahip

üretim tesislerini
barındırıyor olma-
sından tutun da,
neredeyse tüm
sosyoekonomik
ve sosyokültürel
yaşantılara ev
sahipliği yapabi-
lecek hoşgörüye
ve teknik altya-
pıya sahip olması

da büyük avantaj
ama işin bir de in-

şaat projesi boyutu
var.

İzmir'i cazip kılan nitelikleri
sadece doğal güzellikleri ve
insan ilişkilerine indirgemekse
elbette düşünülemez. İnşaat şir-
ketlerinin artık bir evin ötesinde
'yaşam merkezi' konseptli proje-
leri de İzmir'e yaşanan bu 'lüks
göç' hikayesinin en önemli un-
surlarından biri olarak ortaya çı-
kıyor.

Folkart, Türkerler, DAP
Yapı, Avcılar İnşaat, Megapol,
Rönesans, Soyak, Mistral GYO
gibi şirketlerin kentteki dev
hamleleri gerek müstakil evler-
den, rezidanslara kadar dev bir
seçim skalasıyla yönünü İzmir'e
çevirenlere yaldızlı birer dave-
tiye uzatıyor. Ayrıca bu şirket-
lere yakında Loft ve Sur Yapı
gibi İstanbullu inşaat devleriyle
birlikte Torun, Kiğılı, Elmas gibi
ailelerin de ekleneceğini şimdi-
den söylemek gerekiyor.

Dev firmaların inşaat hamlele-
rinin yanında İzmir'de öne çıkan
başlıklardan biri de arazi yarışı

oldu. Özellikle Güzelbahçe, Sefe-
rihisar-Urla hattında metrekare
fiyatları kimi noktalarda yalnızca
birkaç yıl öncesine oranla on kata
kadar artarken, uzmanlarsa bu ar-
tışın arazilerin çevresinde ortaya
çıkacak yatırımların ardından
daha da artacağını belirtiyor.

Otoyol bugünkü
fiyatları katlayacak

İzmir'de her ne kadar kentin
yerleşik sakinleri emlak fiyatları-
nın bugün artmış olduğundan şi-
kayet ediyor olsa da, mevcut
rakamlara yakın zamanda yapıla-
cak ilaveler bugünün fiyatlarının
çok daha üstünde olacak. İstan-
bul-İzmir Otoyolu projesinin ta-
mamlanmasıyla birlikte başta
otoyol bağlantılı semt ve ilçeler
olmak üzere kentin farklı noktala-
rında gayrimenkul fiyatları artışını
sürdürecek. Otoyol projesine ek
olarak yıllardır İzmir'e yapılması
planlanan ve Bostanlı üzerinde

yoğunlaşan marina projesi ile şeh-
rin iki yakasını birbirine bağlaya-
cak olan İzmir Körfez Geçiş
projesi de artışı tetikleyecek ol-
dukça önemli faktörler.

Bu sorunun en basit cevabı şu:
İzmir'de iş stresi, kaliteli bir yaşam
için yapılması gereken harcama ve
trafik buhranı İstanbul'a göre çok
daha az. Bunun yanına bir de kent
merkezinin Çeşme, Urla, Mordo-
ğan, Foça, Kuşadası, Didim, Di-
kili, Ayvalık ve hatta Bodrum,
Marmaris gibi tatil beldelerine
çok daha yakın olması büyük ca-
zibe katıyor.

Bu ilçeler zirve yaptı
İzmir'de yaşanan emlak fiyat

artışındaki çarpıcı rakamlardaysa
Çeşme başı çekiyor. 4 yılda yüzde
80'in üzerinde fiyat artışı yaşanan
ilçede ortalama konut fiyatı 1 mil-
yon 309 bin liraya yükseldi. Çeş-
me'yi ortalama fiyatını yüzde yüz
artış yaşayarak 832 bin 503 TL'ye
yükselten Güzelbahçe İzledi. Gü-

zelbahçe'nin ardındansa yüzde
119 artış yaşayarak ortalama
konut bedeli 805 bin liraya yükse-
len Urla geliyor.

Kira şampiyonu
Narlıdere

İzmir'e olan ilginin kentte
emlak fiyatlarını arttırmasına ilave-
ten kira fiyatlarında da kaçınılmaz
bir artış yaşanıyor. Kentte kira fi-
yatlarının en yüksek seyrettiği ilçe 2
bin 500 lira ortalamasıyla Narlıdere
olurken, yaklaşık 2 bin liralık orta-
lamalarla Güzelbahçe ve Urla da
listenin hızlıları olarak göze çarpı-
yor. Bununla birlikte kentin diğer
noktalarında da çarpıcı artışlar ya-
şanıyor. Ocak ayı verilerine göre
Tire'de yüzde 156'lık bir kira artış
oranı yaşanıyor. Artış hızında Ti-
re'yi Aliağa ve Ödemiş takip edi-
yor. Artışların Aliağa'da sanayi ve
liman hamleleri, Tire ve Öde-
miş'teyse tarıma yapılan yatırımlar
neticesindeki rağbetten kaynaklan-
dığı belirtiliyor.

Bir zamanlar göçle
birlikte hızla büyü-
yen İstanbul'un taşı
toprağı altındı.
Bugün ise beyaz ya-
kalı göçün odağın-
daki İzmir'de
arsalara, zeytinlik-
lere ve aklınıza ge-
lecek tüm
gayrimenkullere
adeta akın var.
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İzmir’in kuzey-güney aksının toplu ulaşı-
mında en büyük yükü çeken raylı sis-
tem İZBAN’da başlatılan yeni tarife

inanılmaz tepki çekti, çekmeye de devam
ediyor.

Neden böyle oldu?
Büyükşehir Belediye Meclisi 15 Ara-

lık 2017 tarihinde alınan kararla
İZBAN’da 15 Şubat 2018 tarihinden iti-
baren yeni bir ücretlendirme tarifesine
geçti.

Yeni tarife; 136 kilometre uzunluğun-
daki ve 40 istasyondan oluşan hatta 25
km. üzerindeki yolculuklar için standart
ücretlendirme haricinde, gidilen her bir
kilometre için 7 kuruşluk bir ödeme ön-
görüyor.

Yine yeni tarifeye göre; İZBAN’ı kul-
lananlardan binerken ulaşım kartlarından
en uzak mesafeye göre para çekiliyor,
ancak indikleri istasyondan çıkarken geri
yükleme validatörlerine kartlarını okut-
malarıyla varsa geri ücretler tekrar kartla-
rına yükleniyor.

Ama İZBAN yönetimince alınan bu
yeni sisteme geçiş kararı, ne yazık ki tam
anlamıyla kilitlenmiş durumda. Çünkü,
hem girişte hem çıkışta validatörler
önünde öyle bir kuyruk ve karmaşa yaşa-
nıyor ki, ne yazık ki sıkıntının boyutları
insanları İZBAN’ı kullanmaktan nere-
deyse vazgeçirecek kadar ciddi ve büyük.

� � �

İşin aslına bakarsanız, kent içi ulaşı-
mında özellikle raylı sitemde mesafeye
göre ücretlendirme sosyal belediyecilik
anlayışıyla bağdaşmayan bir yaklaşımdır.
Oysa ki kent içi ulaşım aynı zamanda
kent kültürünün çok önemli bir parçası-
dır. İnsanlar kent içinde uzak mesafelere
kolaylıkla ulaşamaz, gettolarda yaşamaya
zorlanırsa o kentte kent kültürü oluşa-
maz, yaygınlaşamaz.

Nitekim; başta İstanbul, Ankara gibi
sosyal belediyecilik iddiası olmayan,
rantçı belediye anlayışının hâkim olduğu
illerde uygulanan bu yöntemin sokakta
yaşamayı seven insanlardan oluşan
İzmir’e yakışmadığını bilmem hatırlat-
mama gerek var mı?

� � �

İZBAN tarifesinde uygulanan yeni sis-
temin tek suçlusu İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi; Başkan Aziz Kocaoğlu değildir.

Olaya böyle bakarsanız haksızlık
etmiş olursunuz. Siz bakmayın AK Partili
yetkililerin söylemlerine…

Çünkü; İZBAN ülkemizde yerel yöne-
tim; yani İzmir Büyükşehir Belediyesi ile
AK Parti iktidarının (Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı) ortak projesi-
dir.

Aziz Kocaoğlu yeni sistemden ne
kadar sorumluysa, aynı sorumluluk AK
Parti için de geçerlidir.

İZBAN’da yönetim eşit; yarı-yarıya
paylaşılmaktadır. Kısacası Büyükşehir ile
hükümet bu projede resmen ortaktır.

Peki; ortak olunan bir şirkette, alınan
bir karardan neden sadece Büyükşehir
Belediyesi ya da Aziz Kocaoğlu tek so-
rumlu gibi gösterilmektedir.

Bu bir çelişkidir.
İZBAN’daki yeni tarife uygulama-

sında suçlu varsa; iki taraf da yükümlü-
dür.

� � �

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde,
olayla ilgili olarak AK Parti Grup Başkan-
vekili Bilal Doğan’ın eleştiri ve beceriksiz-
lik suçlamaları, bu nedenle abesle
iştigaldir.

Doğan; vatandaşı mağdur eden sis-
temden vazgeçilerek bunun yerine oto-
yollarda uygulanan ücret toplama
sisteminin getirilmesini öneriyor.

Doğan’a ve AK Partili dostlarıma ben
de şunu soruyorum:

Otoyollardaki tarife sizce adil mi?
Asla değil.
İzmir’den Urla 40 küsür kilometre,

aynı hatta Çeşme, 80 kilometre.
Urla çıkış gişelerinden ödenen üc-

retle, Çeşme otoban fiyatı ise aynı.
Adalet bunun neresinde?..

� � �

Hizmeti siyasete alet etmek, haklı-
haksız, sırf eleştirmek için siyasi rant sağ-
lamaya çalışmak geçersizliğe
mahkumdur. Mutlaka duvara toslar ve
eleştirilen kişinin hanesine “artı” olarak
yansır. İZBAN’da "Artı Para" adlı uygu-
lama ile toplu ulaşımda sınıfta kalma söz
konusuysa, vatandaşın mağdur edildiğine
inanılıyorsa, o zaman AK Parti kontenja-
nından İZBAN yönetiminde görev alan
bürokratlar neden itiraz edip, uygula-
mayı durdurmamaları kafalarda bir
soru işaretidir?

Çünkü Ulaştırma Bakanlığı’nca
ataması yapılan yönetim kurulu üyeleri
itiraz etmiş olsaydı, bu sisteme geçile-
mez, eski tarifenin uygulaması devam
ederdi. Kısacası İZBAN’daki yeni sis-
temde suçlu aranıyorsa, bu tek başına
Kocaoğlu değil; Aziz Bey ve AK Parti’dir.

HAMDİ TÜRKMEN

Suçlu tek değil ki?

İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Aziz Kocaoğlu, Ben HA-
BER’e çarpıcı açıklamalarda

bulundu. Kocaoğlu, kent içi
ulaşımında yaşanan
sıkıntılardan, “artı
para” eleştirilerine;
adaylıkla ilgili düşünce-
lerinden, son dönemde
eskisi kadar bir arada gö-
remediğimiz Alaattin
Yüksel ile olan kişisel iliş-
kisine kadar birçok konu
hakkında önemli açıklama-
larda bulundu.

� Öncelikle Ekşi Sözlük’te
sizi "Yaptığı mükemmel işlere
alkış yetmez", "Her yeri beton
yapmadı diye eleştirilen adam",
"Hay huyt yapmadan, konumuna
yaslanarak senden benden farklı ol-
duğunu hissettirmeden işini yapan
adam", şeklinde tanımlıyorlar. Peki
siz kendinizi nasıl tanımlarsınız?

Harika yorumlar. Çok teşek-
kür ederim. Ben kendimi nasıl ta-
nımlayayım, tanımlayamam bu
yorumlardan sonra. Ben kendi ha-
linde, kentin problemlerini çöz-
meye çalışan biriyim.

� Tabii ki çok fazla eleştiri de
var. Özellikle merkezdeki trafik
düzenlemeleri ve ortaya çıkan
sıkışıklık nedeniyle. Vatandaş
merkezdeki trafik çilesin-
den muzdarip. Bununla
ilgili ne söylersiniz?

Trafik çilesinden
muzdarip olanları,
param olsa şöyle bir
İstanbul’a, Ankara’ya
göndereceğim. Tram-
vay inşaatı döneminde
bir sıkıntı yaşandı.
Ama şuanda yolların
tek gidiş yapılması, gidiş-
dönüş yerlerinin belirlen-
mesi konusunda bir sıkıntı
yaşanmıyor.

OTOBÜSLER
KALKIYOR

� Tramvay, bir kent için prestij
aynı zamanda da…

Tramvay, kentin merkezindeki
karbon salınımını azaltıyor, deniz
kıyısından gidiyor, daha emniyetli,
kentin bütün merkezini kuşatıyor.
150 civarında otobüs bu hattan
kalkacak. Şuanda yine bir sıkıntı
yaşayacağız. Ama tramvay yolcu
taşımaya başlayınca, otobüsler çe-
kilince, ciddi bir rahatlama olacak.

� Başkanlıkta 14 yılı geride bı-
raktınız. 14 yılda Aziz Kocaoğlu’nda
neler değişti?

Benim yaşam biçimim değiş-
medi. Paraya, insana, kente bakı-
şım, evrensel ahlak kurallarım,
kişiliğim değişmedi. Bu süre içeri-
sinde tecrübe kazandım. Göreve
geldiğim zamanki bakışımla bu-
günkü bakışım arasında mutlaka
fark var.

� Geçmişte verdiğiniz kararlar-
dan pişmanlık duyduğunuz oldu
mu?

Hayır. Bu kentte bir kişi de
çıkıp “şöyle bir hata yaptı, zarar
verdi, kentin geleceğini olumsuz
etkiledi” diyeceğini sanmıyorum.

� Tuncay Özkan ile buzlar eridi
mi?

Benim Tuncay Özkan ile
bir sıkıntım yok. Kim-
seyle yok. Ben ken-
timi seviyorum,
partimi seviyo-
rum ve ona
zarar ve-
rilme-
mesini
isti-

yorum.
Geçen kongrede 3-5 arkadaş İz-
mir’i dizayn etmeye kalktılar. Bu
kongrede de aynı şeyi yaptılar. Ör-
gütte yarım saat çalışmamış, ör-
gütle alakası olmayan, kendinden
menkul insanlar İzmir’i dizayn et-
meye kalkarlarsa, İzmir’de CHP
içerisinde örgütü hiçe sayarak,
emeği hiçe sayarak durum belirle-
meye kalkarlarsa, bu kentin bele-
diye başkanı da kent adına karşı
çıkmak durumundadır. Bizim iki
kongremizde de “İzmir’de CHP’yi
İzmir örgütü yönetsin, onlar mil-
letvekili olsun, onlar belediye baş-
kanı olsun” dedik ve bunun
mücadelesini verdik. Vermeye de
devam edeceğiz.

� CHP’li vekillerle ilgili ne dü-
şünüyorsunuz? Sizi Ankara’da iyi
temsil ettiklerine inanıyor musunuz?

Ben 1950’lerdeki milletvekille-
rini de biliyorum. Şartlar değişti.
Değerler değişti. O yüzden CHP’li
milletvekillerini suçlamak biraz
haksızlık olur. Ama daha çok gay-
ret edemezler mi? İzmir’in belli
problemleri var. Para istemez, pul
istemez.

Me-
sela bizim Ma-
vişehir’e
vapur iskelesi
yapmamız
lazım ama
planlar henüz
geçmedi, kaç

senedir uğraşı-
yoruz. O eksik

bu fazla; gönder
gel gönder gel…

Neden bu planlar
geçmiyor? Milletvekil-

lerinin bunu takip etmesi
lazım. Samimilerse bu konu-

ları halletsinler.

“HIRPALAMAYA
ÇALIŞIYORLAR”

� İzmir’de size karşı bir muha-
lefet var bunu biliyoruz. Bu muhale-
fet tarzıyla ilgili ne
düşünüyorsunuz?

Belediye ile yerel yönetim et-
tırnak gibidir. Birbirimizi besleme-
miz, birbirimizi desteklememiz
gerekmektedir. Ama yoktan baha-
nelerle, ufak tefek şeylerle, bele-
diye başkanını hırpalamaya
çalışmanın yahut siyaset yapıyo-
rum zannetmenin kimseye faydası
yoktur. Bu herkes için geçerli.
CHP’li milletvekilleri için de ge-
çerli, AKP için de geçerli. Neyi
eleştiriyorsun? Kalkıyor biri
“tramvay bilmem ne…” diyor.
Karşıyaka’yı da eleştiriyordunuz,
şimdi tıkır tıkır işliyor bir şey diye-
miyorsunuz. İnsanın “Ben bunu
söylüyorum da yarın milletin yü-
züne nasıl bakacağım” diye düşün-
meli.

� Adaylıkla ilgili bir açıklama-
nız vardı. “Üstüme böyle gelirlerse

aday olurum” dediniz. Bu
mesaj kime? AK

Partililere
mi,

CHP’li-
lere mi?

Üstüme gelen kimlerse, on-
lara… AK Partililer de gelir,
CHP’liler de gelir, başkası da
gelir… Kim geliyorsa o… Yani di-
yorum ki beni köşeye sıkıştırmaya
çalışmayın. Şurada 1 sene kaldı.
Bir sene adam gibi çalışalım. Tabii
ki seçim sattı mahalline girince
herkes birbirine konuşacak. Eleş-
tirecek de tabii ama her şeyin bir
üslubu olur.

“AYAK
OYUNLARIYLA
YIKAMAZSIN”

� Her kurultayda yanınızda
Alaattin Yüksel’i görmeye alışmıştık.
Ancak bu kez Sayın Yüksel’i yanı-
nızda göremedik. Bunun bir sebebi
var mı?

Bakın Alaattin Yüksel ile
bizim aramızı kimse açamaz.
Yarım asra yakın arkadaşlığımız
var. Hayata aynı pencereden bakı-
yoruz. Siyasete, paraya, kente, ül-
keye. Onun için aramızda bir
problem olması söz konusu değil.
2001’den beri uğraşılır bu işle.
Şöyle görürler; “İkisi bir araya gel-
diği zaman 1 artı 1 eşittir 2 yap-
mazlar, çok daha fazlası yaparlar.
O zaman ikisi ayrı olursa 1 ve 1
olur. Böyle olunca da siyasi müca-
delede, özellikle CHP içerisinde
biz bir ön alırız, güçleniriz” diye
düşünürler. Güçlenmek istemeleri
de çok doğaldır. Oyun kurmaları
da doğal haklarıdır. Ama atladık-
ları bir şey vardır. Yüksel – Koca-
oğlu jenerasyonunun üzerinde
daha iyi, daha doğru, siyasete, mil-
lete bakman gerekir. Buna baka-
bilmeyi becerirsen biz bırakıp
gitmeye hazırız. Buna bakmayı be-
ceremezsen, ayak oyunlarıyla da
yıkamazsın. 17 senedir böyle ol-
madı, gelecekte burada kalırsak
da olmaz. Çünkü bizden daha
önde olmanız lazım. Siyasette 17
sene İzmir’de 2 kişinin lider olarak
yürümesi kolay bir iş değildir. Bu,
kişisel özelliklerin, duruşun, adil

olmanın bir sonucu. Siz de öyle
olun, daha üste çıkın biz

zaten bırakmaya hazırız.
Uğraşmanıza, didinme-

nize de gerek yok.
Ama öyle olmazsa-

nız, kenti başkaları
dizayn etsin, uzak-
tan kumandalı
olsun derseniz;
onu CHP örgü-
tünün tabanına
anlatamazsı-
nız, ters yüz
olursunuz.

� Bu
mesaj kime
peki?

Kim anlı-
yorsa ona ve-
ririz mesajı,
sınır yok…

YİNE
“6 AY KALA”

KARARINI VERECEK!
��  Başkanım6o6kritik6soruyu6sormuyorum.6Çünkü6siz6her6defasında666ay6kala6kararımı6vereceğim6diyorsunuz.

Yanılıyor6muyum?
DoğruCsöylüyorsun.CCevabınıCbildiğinCsoruyuCsormayacaksın.C(gülüyoruz)C

��  Yine666ay6mı6diyorsunuz6yani?
DurumaCgöre,CşartlaraCgöre.CKendiCsağlığımaCgöre…CKararCvereceğiz.

��  Bir6önceki6seçimlerde6“Binali6Bey6aday6olursa6aday6olurum”6demiştiniz.6Bu6kez6de
buna6benzer6bir6şartınız6olur6mu?

BuCseneCöyleCbirCşeyCyok.CBenimCşahsiCfikrimiCsoruyorsanCeğerC15CseneCbelediyeCbaş-
kanlığıCyaptıktanCsonraC4.CdönemCbelediyeCbaşkanlığıCyapmakCistemekCbanaCçok
doğruCgelmiyor.CDoğrusu;CbizimCbuCişiCyapabilecekCbirCarkadaşaCteslimCetmemizdir.
BenimCşahsiCdüşüncemCdeCbudur.CBunuCsağlayabilirsek,CgenelCmerkezle,Cİzmirli

hemşerilerimizleCberaber,CbizimCtekrarCyapmamızınCgereğiCyoktur.CAmaCbuCsağlana-
mazsa…COnaCgöreCbakacağız…C

��  Peki6şuanda6sizin6el6verebileceğiniz6biri6var6mı?6
NeCaslanlarCvar…CNeCgençlerCvarCİzmir’de.CKapasitesiCyüksek,CbelediyeCbaşkanlığını
bizdenCkatbekatCiyiCyapabilecekCbirçokCkıymetliCinsanCvar.CSiyasette,CsiyasetinCdı-

şında…CHerkesCyapabilirCyeterCkiCenerjisiColsun,CçalışmaCazmiColsun.
��  Sizin6sanki6gönlünüzde6yeniden6adaylık6var6gibi…
OnaCbakacağız…C6CayCkala…C(gülüyoruz)C

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

“ARTI PARA
YOK, GİTTİĞİN
KADAR ÖDE

VAR”
��  Son6dönemde6İzmir’de

bir6“artı6para”6tartışması6var.
Siz6bu6tartışmaları6nasıl6yo-
rumluyorsunuz?

ArtıCparaCdiyeCbirCşey
yok.COnuCneredenCbuldu-
larsa…C“ArtıCpara”Cyok,
“gittiğinCkadarCöde”Cvar.
BirCdurakCdaCgitsenC25Ckm
deCgitsenCaynıCparayıCalıyo-
ruzCyaniC2,86Clira.CİZBAN
136Ckm.C136Ckilometreyi
2,86’yaCgitmekCadilCdeğil.
BizCaraştırdık,Cçalıştık…
25Ckm,CvatandaşınCihtiya-
cınıCgörecekCenCoptimum
km.C25CkilometreyiC2,86
lirayaCgidiyorsunuz.C25
kilometredenCsonrası
içinCkmCbaşınaC7
kuruşCveriyorsunuz.
BunuCönümüzdeki
günlerdeCuzakCyer-

lerdekiCbelediyeCotobüsle-
rindeCdeCuygulayacağız.
BaşkaCbirCsistemCkurarsak
oradaCdaCuygulayacağız.C

��  CHP,6önemli6bir6kurul-
tay6sürecini6geride6bıraktı.
Çetin6bir6süreç6yaşandı.6Ku-
rultay6öncesinde6delegelerden
beklediğinizi6aldınız6mı?

KurultayCbenimCişim
değil.CZatenCkurultayCdele-
gesiCdeCdeğilim.CBuCtama-
menCGenelCBaşkanCveCgenel
merkezinCörgütlenmesiyle
ilgiliCbirCkonudur.Cİzmir’de
çokCazCarkadaşCMYK’yaCya
daCPM’yeCgirdiCtarzında
eleştirilerCvar.CBuCdoğru.CBu
seferCböyleColdu.Cgeçmişte
deColmuştuCböyleCşeyler.C

��  MYK’da6sadece6Tuncay
Özkan6var…

MYK’daCİzmir’denCçok
fazlaCisimColacakCdiyeCbir
şeyCyok.C

��  Bu6durum6İzmir’e
farklı6bir6mesaj6olarak6algı-
lanmalı6mı?

HiçbirCşekildeCalgılan-
mamalı.CBenCöyleCbakmıyo-
rum.CEleştirilseCdeCyerden
yereCvurulsaCdaCbelediye
başkanlarımızC15Csenedir
İzmir’deCCHP’yiCbelirliCbir
noktayaCgetirmişlerdir.
İzmirCgöreviniCyapıyor.
MerkeziChükümettenCde
baktığımızdaCİzmirCkendi
göbeğiniCkendiCkesenCbir
kenttir.C2017CyılındaC64Cmil-
yarCvergiCveripC15Cmilyar
bütçeCalanCbirCkent.CArtı
paraCbuCişte.CBuCartıCpara
oluyor,CveripCdeCalmazsan.

Kocaoğlu, baş-
kanlık iddiası olan

bazı isimlerin güçlenmek
için CHP eski İl Başkanı Ala-

attin Yüksel ile aralarını boz-
maya çalıştığını ima ederek,

“Alaattin Yüksel – Aziz Kocaoğlu
jenerasyonunun üzerinde daha

iyi, daha doğru, siyasete, millete
bakman gerekir. Buna bakabil-

meyi becerirsen biz bırakıp
gitmeye hazırız. Buna bak-
mayı beceremezsen, ayak

oyunlarıyla da yıka-
mazsın” dedi.

BENİ AYAK OYUNLARIYLA
YIKAMAZSINIZ!

BAŞKAN KOCAOĞLU “ANLAYANA” DEDİ VE MESAJINI GÖNDERDİ:

BEN HABER’DE YAYINLANAN HABER, YAZI, RESİM VE FO-
TOĞRAFLARIN 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.
AKDENİZ CADDESİ NO: 5 AKDENİZ İŞ HANI NO: 306 

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

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

TESİLERİ İÇİ NO: 29 GAZİEMİR /İZMİR 
TEL: 0 232 251 76 32 BASKI TARİHİ: 23.02.2018

SAYI: 66 TÜRÜ: YAYGIN AYLIK

Aziz
Kocaoğlu

Gamze
Kurt
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Aşkın ve sevginin karşılaşabi-
leceği en acı durum nedir?
Hiç şüphesiz ki ölümdür.

Zira ayrılıklar, kavgalar ve araya
giren onca zorluklar insanı bazen
yıldırsa da her zaman bir kavuşma
ümidi vardır ve tazeliğini korur.
Peki ya ölüm? Ölümün ayırdığı
aşklar yahut aile bağları, tamir
olunmaz bir ayrılıktır. Kavuşma
ümidini yalnızca dini inanışlar
doğrultusunda başka bir dünyaya
taşıyan ayrılık acısını bir düşünün.
Bugün her birimiz kaybettikleri-
mizin fotoğraflarına ve videola-
rına bakarak teselli bulmaya
çalışıp, onların suretlerini tekno-
loji sayesinde hafızamızda tut-
maya çalışıyoruz. Peki ya geçmişte
yaşamış olup, bu imkanların bi-
rine bile sahip olmayanlar? Onla-
rın anıları akılda tutma çabaları
bize göre çok daha meşakkatli ve
bir o kadar da hüzünlü. Bu zorlu
yolculuğun başrolündeyse kadın-
lar var.

Yasın en duru hali...
Tarih boyunca yaşanan savaş-

lar, trajediler, haksızlıklar ve van-
dallıkların ortaya çıkardığı acıyla
birlikte yas tutma görevi hiç şüp-

hesiz ki kadınlara verildi. Kimi
zaman eşini yahut babasını, kimi
zaman da evladını kaybeden ka-
dınlar her devirde yaslarını farklı
şekilde gösterdi. Coğrafyamız
yürek dağlayan ağıtları da gördü,
tanrıya yakarışları da. Ancak bun-
lardan bir tanesi var ki, acının mu-
hafazası anlamını taşıyor. Gözyaşı
şişeleri...

Milattan önce ortaya çıkan
gözyaşı şişelerinin kullanımı Frig-
ler, Lidyalılar ve nihayetinde Ro-
malılara kadar dayanmaktadır.
Genel itibariyle Ege'den Suriye'ye
uzanan Akdeniz havzasında bulu-
nan gözyaşı şişelerinin ilk örnek-
leri topraktan olmakta birlikte
daha sonra cam örnekleri de or-
taya çıkar. Çoğunlukla maddi du-
rumu iyi, aristokrat ailelerin
kadınlarının bu yönteme baş-
vurma gerekçeleriyse oldukça
basit. Hayata ve insanlara karşı
güçlü görünmek! Oldukça küçük
ve şişe ağzının bir tarafı gözün al-
tına gelecek şekilde yassı olan bu
şişelere gözyaşlarını akıtan Egeli
kadınlar, şişeleri genellikle vefat
eden yakınlarının gömülmesi sıra-
sında onların naaşlarının yanına
bırakırlarmış. Bu nedenle bugün

bile ortaya çıkarılan
Frig mezarları kazıl-
dığı zaman mutlaka
yanından birkaç göz-
yaşı şişesi çıkmaktadır.

Her şişe ayrı bir hikaye
Çağlar öncesinde Egeli kadın-

ların başvurduğu bu yöntemin
bugün günümüze bıraktıkları çok
sayıda örnek mevcut. Her bir şişe-
nin bir hüzün taşıdığını bilmekse,
acı hikayelerin aslında genetik
kodlamamıza bıraktığı hasarın
sarsıcı bir tezahürü. Çoğunluğu
toprak olan bu şişeleri bugün ko-
leksiyoncular ve arkeologlar top-
luyor olsa da, birçoğunu gün
yüzüne çıkaranlar ne yazık ki defi-
neciler oluyor. Çoğu zaman için-
den bir şey çıkabileceği ümidiyle

kırılan toprak şişeler hem define-
cileri hayal kırıklığına uğratıyor,
hem de tarihe düşülecek yeni not-
ların önüne geçiyor.

Gözyaşı şişelerinin insanlıkla
tanışma hikayesi bugün yok olmuş
olan milletlere dayanıyor olsa da,
Osmanlı döneminde dahi yer yer
kullanıldığı söylenir. Bir rivayete
göre savaştan yaralı olarak dönen
Mezamorta Hüseyin Paşa'nın eşi
Hanife Hatun, şişeye biriktirdiği
gözyaşlarını Hüseyin Paşa'nın
ayaklarının önüne döker ve hasre-
tini göstermek ister. Bunun üze-
rine Paşa, şişede kalan bir damla
gözyaşını eşinin yanağına damla-
tıp öper ve 'Allah senin hasretini
bir daha göstereceğine şu damlaya
muhtaç bıraksın razıyım' der.

Şarkılara bile konu oldu
Gözyaşı şişeleri, taşıdığı anlam ne-

deniyle kullanımının üstünden yakla-
şık yüzlerce yıl geçmiş olmasına
rağmen bu toprakların evlatları tara-
fından unutulmadı. Ars Longa'nın
Gözyaşı Şişesi adlı parçası, bunun en
canlı örneğidir. Bir not: 17-18 Mayıs
tarihlerinde İzmir'de Gözyaşı Şişeleri
Sempozyumu yapılacak. Şimdiden ilgile-
nenlerin dikkatine diyelim.

ŞİŞEYE HAPSEDİLEN
GÖZYAŞLARI
Dünya tarihi boyunca yaşamış ne kadar
insan varsa, bir o kadar da insan hika-
yesi vardır. Her hikayenin sonunda da

mutlaka ağlayan bir kadın...

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

İsminden de
anlaşılacağı gibi
Suriye'ye özgü
olan bu tat-
lının ülke-
mizde
nasıl yer
buldu-
ğunu İz-
mir'de
şambali
konusunda
nam salmış
olan Şişman
Tatlıcı Veli Us-
ta'nın çırağı Eyüp
Tetik'ten öğrendik. Tetik,
eskiden Hacca gidenlerin deve-
lerle gittiği için geçtikleri ülke-
lerde çok daha fazla zaman
geçirdiklerinden dolayı oranın
yemek kültürüne dair çok fazla
şey öğrenip ülkemize getirdikle-
rini söyledi. Veli Usta Suriye'de
öğrendiği şam tatlısını İzmir'e
dönünce kendince biraz değiş-
tirmiş. Orada ceviz koyulurken
o fıstık koymuş yani biraz daha
İzmir'e uygun olarak hafiflet-
miş. Ustasını Türkiye'nin en iyi
ustası olarak nitelendiren
Tetik, 9. Cumhurbaşkanımız
Süleyman Demirel'in bile tatlıyı
ustasından aldığını belirtiyor.
Demirel'in şambaliyi çok sevdi-
ğinin altını çizen Tetik, ustası-
nın ona tepsi tepsi şambali
yolladığını söylüyor.

Tetik, şambali tatlısının kı-
vamını tutturmanın zor oldu-
ğunu şu sözlerle anlattı: “Bu
tatlıyı öğrenmem 10 sene
sürdü. Yapımı kolay ancak tut-
turması çok zor bir tatlıdır. Kı-
vamı önemlidir. Sakız gibi
olması lazım.” Ayrıca tatlıyı
evde bakır tepsilerde eski usul
yapan Tetik, fabrikasyon ürün-
lerin hem lezzet açısından hem
de sağlık açısından kötü oldu-
ğunu şu sözlerle belirtti: “Her
şey fabrikasyon olmaya başladı.
Doğal bir şey yok. Büyük firma-
ların benden toplu şekilde şam-
bali istediği oluyor. Ancak ben
tatlıyı evde yapıyorum. Günde
2-3 en fazla 4 tepsi yapabiliyo-
rum. Eski usulle yapmaya çalı-
şıyorum. 65 yıl önce nasıl
yapılıyorsa aynı şekilde yap-
maya çalışıyorum. Tek farkı
eski irmiklerin kalitesini bula-

mamak. Şekerin de
kalitesi çok
önemli. Müm-
kün oldu-
ğunca
katkısız
ürünleri
tercih edi-
yorum.
Başka
türlü ta-
dını tuttu-

ramıyorum
zaten. Ayrıca

bakırda yapıl-
malı ve iyi malzeme

kullanılmalıdır. Çok yapıl-
dığında fabrikasyona dönüyor
ve mecburen glikoz atılmak zo-
runda kalınıyor. Bu şerbete
avuç avuç tuz atıyorsunuz.
İçinde çok şeker var ama asla
rahatsız etmez. Etrafta eskiden
güzel yapan ve sosyal medyada
fenomen olan kişiler çok var.
Şimdi daha çok satmak için
üretim şekillerini değiştirdiler.
Bu nedenle yiyen bir daha git-
miyor.

Gerçek şambali tatlısını
yapmak zordur, tatlının malze-
melerini 45 dakika yoğurmak
gerekiyor. 40 tepsi satan bir
adam bunu elde yoğuramaz.
Ben evde 40 tepsi yapmak isti-
yorsam 40 tane ayrı adam çalış-
tırmam gerekiyor. Fabrikasyon
makineyle yoğrulan tatlı parça
parça olur. Tutması için, daha
sıkı olsun diye amonyak sodası
atıyorlar. Bu tatlılar yenildiği
zaman yarım saat sonra ekşilik
yapar. 2 senedir 100'lerce tepsi
tatlı sattım, 1 kişi bile beğen-
mediğini söylemedi. Ben bu işi
öğrendiğimden beri çikolata yi-
yemiyorum. Glikozu araştır-
dım, direkt kana karışan bir
madde. Şeker öyle değil, şeker
önce karaciğerde süzülüyor.
Glikoz kullanmalarının sebebi
ürünün raf ömrünü arttırmak-
tır. Benim yaptığım şambaliyi
günlük tüketmek gerekir, yarın
yiyemezsiniz çünkü doğal ol-
duğu için şekerlenir. Gece saat
03.00'da fırından çıkardıktan
sonra, tatlıyı 3-4 saat dinlendi-
riyorum. Sabah saat 11.00'da
satmaya başlıyorum ve 14.30'da
tatlılar tükeniyor. Şambaliyi
kahvaltı niyetine yiyen kişiler

bile oluyor''
Not: Eğer siz

de doğal, lezzetli
ve ustasından ya-
digar Eyüp Te-
tik'in şambalisini
tatmak istiyorsa-
nız, yolunuz Halit
Ziya Bulvarı 1332
sokağa düşerse
uğrayıp bu lezzeti
tatmadan geçme-
yin deriz.

Sokak
lezzetleri her

zaman çok sevilir.
Özellikle İzmir’de ca-

mekanlı motorlarda satı-
lan Şambaba veya Şam
tatlısı olarak da bilinen

şambali birçok kişinin ço-
cukluğundan beri seve-

rek tükettiği sokak
tatlılarındandır.

USTADAN YADİGAR
ŞAMBALİ TATLISI

Can dostlarımız gün geçtikçe daha da fazla
yaşamımızın içinde yer ediniyorlar. Evi-
mizi, yemeğimizi, suyumuzu paylaştığı-

mız evcil hayvanlarımız ailenin bir parçası
oluyor. Ailemizin bir parçası olan dostlarımı-
zın konforunu düşünmek de haliyle boynumu-
zun borcu oluyor.

Çağımızın gerektirdiği hızlı yaşamda evcil
hayvanlarımızı onun fizyolojik ve ruhsal sağlı-
ğını bozmadan gittiğimiz yerlere götürmek is-
tediğimizde bir çok sorunla karşılaşabiliyoruz.
Özellikle uçakla yapılan yolculukta hayvanları
taşıma şekli pek de konforlu olmuyor. Bu se-
beple bir çok hayvansever yolculuk fikrine
sıcak bakmıyor.

Tam da bu noktada pet taksi hizmetleri
devreye giriyor. Pet taksi şehir içinde ve şehir
dışında evcil hayvanlarıyla birlikte yolculuk
etmek için kullanılan araçlardır. Özellikle şe-

hirler arası hayvanlarıyla yolculuk yapmak iste-
yen kişilere rahat ve güvenli bir yolculuk sağla-
yan bu hizmet gün geçtikçe daha da fazla
kullanılmaya başlandı.

Pet taksilerin arkasında geniş kafesler bu-
lundurulmaktadır. Ayrıca hayvanların kon-
forlu bir şekilde yolculuk yapması için
kafeslerin içi yumuşak örtülerle kaplıdır. Özel-
likle mantar ve bakteri oluşmaması için araçlar
her gün temizlenip özel spreyler sıkılarak de-
zenfekte ediliyor.

Pet taksilerde genellikle hayvanların ya-
nında 2 yolcu da seyahat edebilir. Bunun ya-
nında kedisini veya köpeğini zamansızlıktan
veterinere götüremeyen kişilere de kolaylık
sağlanılıyor. Evcil hayvan evden alınıp pet
taksi vasıtasıyla veterinere götürülüp kontrol-
leri ve bakımı yapıldıktan sonra tekrar eve bı-
rakılıyor.

ONLARIN DA TAKSİSİ VAR

Her tasarımın bir anlamı ve bir
duygusu var. Kendi yaşadığı duy-
gularla, yazdığı yazılarla, bazen

ünlü düşünür ve yazarların yazılarıyla
hikâyeler oluşturup, onlara toprak bon-
cuklarla olmak istedikleri bedeni verip
tasarımlar oluşturan ''Çamur Perisi'...
Çamur Perisi Ceren İlteroğlu'ndan ha-
yatının her alanında yer alan toprakla
yarattığı seramik tasarımlarını konuş-
tuk...

� Öncelikle samimiyetinden dolayı
sana Ceren demek istiyorum. Seni tanıya-
rak röportajımıza başlayalım istiyorum...

Merhaba Çiğdemim. Hepimizin bir-
birimizin bir parçası olduğumuza inan-
dığım için ben de sana Çiğdemim

demek istiyorum. Ben 83 doğumlu iş-
letme mezunu; yoga, pilates, meditas-
yon eğitmeni; seramik ve hayat
öğrencisiyim.

� Seramik hayatına nasıl girdi?
Yeni bir materyal arayışına girdim

ve hayatta beni en çok rahatlatan şeyin
ne olduğundan yola çıkma kararı aldım.
O da topraktı. Toprak boncuklarla ilgili
araştırma yaparken Yıldız Yalnız ile ta-
nıştım. Yıldız sadece benim ticari iş
yaptığım biri değil hayat ışığım oldu.

� Kaç kişilik ekibiniz var?
Ben aslında tasarım kısmında yalnız

çalışıyorum. Ama Yıldız ve ekibini ben-
den ayrı tutamıyorum. Onların 20 kişi-
lik ekibi olmasa benim bu işlere girişim
daha geç ve daha sancılı olurdu.

� Yaptığın tasarımlara bir anlam
yüklüyorsun. Bundan bahseder misin?

Kendi yaşadığım duygularla, bazen
kendi yazdığım yazılar, bazen ünlü dü-
şünür ve yazarların yazılarıyla hikâyele-
rimi oluşturup onlara toprak
boncuklarla olmak istedikleri bedeni
verip somutlaştırıyorum.

� ''Çamur Perisi'' nasıl ortaya çıktı?
Tecrübe edip öğrendiğimiz bilgileri

kullanma dönemimiz geldiğinde ka-
buğu çatlamaya hazır bir yumurta gibi
olduğumuzu düşünüyorum. Küçücük,
yumuşacık, sıcacık bir son dokunuşa ih-
tiyacımız oluyor, kabuktan yepyeni ışıl
ışıl halimizle çıkmak için. Aynı bir peri-
nin sihirli asasıyla dokunup mucizeler
yarattığı gibi birbirimizin hayatlarına
dokunup mucizelere vesile oluyoruz.
İşte bu yüzden Çamur Perisi ve Nada.
Yani çamur perisi ben değilim. Hepi-
miz birbirimizin çamur perisiyiz.

Çamur Perisi
Ceren İlteroğlu
toprakla yarattığı
seramik tasarım-
larını Ben
HABER’e anlattı...

Eyüp
Tetik

AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com

ÇİĞDEM ALPASLAN
cigdem.alpaslan@kanalben.com
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Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 ma-
dencinin hayatını kaybettiği ihmaller
zinciri facia, aradan geçen yıllarda

belki gündemden düştü ama ilçeyi hala ka-
vurmaya devam ediyor. Yakın zamanda açı-
lan Soma 301 Derneği de acının ne kadar
canlı olduğunun en net göstergelerinden.
Facia sonrası yaşanan süreçte madenci ya-
kınlarına Doğuş Holding'in yaptığı ve Gazi-
antepli sanayicilerin desteğiyle TOKİ'nin
yaptığı evler teslim edildi. Kişi başı 176'şar
bin lira ödemeler de yapıldı. Bununla bir-
likte devlet de madenci yakınlarına birer
memuriyet hakkı verdi. Bunlar yapılırken
yapılmayan en önemli şeyse ailelerin yön-
lendirilmesi oldu. Eşlerini, evlatlarını kaybe-
den ailelerin bir kısmı bir yandan acı, diğer
yandan evler ve toplu paraların kıskacında
dağılma aşamasına geldi. Soma'da yaşanan-
ları, faciada oğullarını kaybeden Soma 301
Derneği Başkanı İsmail Çolak anlattı.

� Yaşananların üstünden 4 yıl geçti. O ta-
rihte bütün Türkiye'nin gözü Soma'daydı.
Şimdi durum nedir?

Olayın sıcaklığında kimler gelmedi ki?
Normal şartlarda Soma'nın haritada yerini
kimse bilmezken, yaşananlar sonrasında
dünya öğrendi. Soma'ya çok söz verildi.
Bunlar da kısmen yerine getirildi. Yazarın-
dan, ünlüsünden, siyasetçisine kadar söz ve-
renlerden bir ay sonra kimsenin kalmadığını
gördük. Acılarla baş başa kalan insanlar var
burada.

� Devlet ne gibi yardımlarda bulundu?
Bana göre gereğince sahip çıkılmadı.

Her madenci yakınına 1500 lira maaş bağla-
nacağı söylendi. Benim gelinim 633 lira
maaş alıyor. Devletin yaptığı birer memuri-
yet vermek oldu. Onun dışında yardımlar
hep sivillerin topladığı yardımlar oldu.
Doğuş Holding 301 ev yaptırdı. Gaziantepli
sanayiciler yine para topladı, onların topla-
dığı paralarla TOKİ ev yaptı. Toplanan ba-
ğışlarla her aileye 176'şar bin lira yardım
yapıldı. Gelen nakdi yardımlar da AFAD

üzerinden toplandı. Biz toplanan paraların
tamamının Soma için kullanıldığını düşün-
müyoruz. CHP'li Özgür Özel bunun için
soru önergesi verdi ama cevap verilmedi.
Ayrıca Fenerbahçeli Volkan Demirel de ha-
yatını kaybeden evlatlarımızın toplamda 1
milyon 600 bin lirayı bulan kredi borçlarını
ödedi.

� Yardımlar gereğince dağıtıldı mı peki?
Biz öyle olduğunu düşünmüyoruz. Be-

lirli farklılıklar gözetilerek kayırmalar ol-
duğu kanaatindeyiz.

� Dava ne durumda?
Suçluların savunmaları istendi mah-

keme heyetince. Biz ağır gittiğini düşünüyo-
ruz. Çünkü mahkeme heyeti değiştirildi.
Değişimi madenci yakınları olarak şüpheyle
karşıladık. Yüzlerce sayfalık dosyalara
hakim olan, ocak keşiflerini yapmış bir
heyet neden davadan el çektirilsin? Gelen

mahkeme heyeti Elbistan'daki maden facia-
sında şüphelilerin cezalarını para cezasına
çevirmişti. Bu da bizi endişelendiriyor. Ada-
lete güvenemiyoruz ama adaletten başka
güveneceğimiz kimse de yok. Ayrıca olayda
yüzde 70 işverenler, yüzde 30 devlet kusuru
çıktı ama bir tane bile devlet memuru yargı-
lanmıyor. Nasıl oluyor böyle bir iş? Bunu
anlamıyoruz. Bu işi AİHM'e kadar götüre-
biliriz.

� Bugün yanınızda kimler var peki?
Bugün bize en büyük desteği Türkiye

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve-
riyor. Çocuklarımız için anaokulundan üni-
versite eğitimine kadar TBB tarafından
toplanan paralar Türk Eğitim Vakfı tarafın-
dan burs olarak veriliyor. Sayın Feyzioğlu
ile birlikte İzmir'den de Küçük Kulüp Baş-
kanı Emre Sarıgedik bugüne kadar yanı-
mızda en çok olan birkaç insandan biridir.
Derneğimiz açıldıktan sonra düzenlediği
yardım kampanyasıyla bizleri çok mutlu etti.

� Soma'da madenci aileleri arasında bir
ayrılık var sanki. Haksız mıyım?

Doğru söylüyorsunuz. Facia sonrasında
buraya çok insan geldi gitti. Her gelen biri-
lerine söz verip davadan caydırmak istedi.
Bazı sarıklı kimseler gelip, “Allah'ın takdiri-
dir. Davadan vazgeçin. İsyan etmeyin. Fıt-
rattır.” diye telkinlerde bulundu. Kimi
aileler onları dinledi. Hatta çocuklarını bu
gelen kimselerce kurulan yurtlara verdi.
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Soma'da maden fa-
ciasının üstünden 4
yıl geçti. İlçeye da-
yanışmaya gidenle-
rin çoğu bile faciayı
unuttu ama ateş
düştüğü yeri yak-
mayı tüm şiddetiyle
sürdürüyor.

“ÇOCUKLARIN
YARIYA YAKINI

TARİKAT
YURTLARINDA”MADEN FACİASI SONRASI

KENDİNE GELEMEDİ

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

SOMA Dernek Başkanı İsmail Çolak'ın yanı sıra
eşi Gülsüm Çolak da facia sonrası kadınların
hislerini anlattı. Gülsüm Ana, maden şehitle-
rinin çocuklarının yarıya yakın bir oranla
dini referanslı yurtlara yerleştirildiğini söy-
ledi.

“Kadınlar olarak yaşadığımız acıyla bir-
likte boşluğa düştük. Hepimizi birileri bir
yerlere çekmeye çalıştı. Çocuklarını bazı dini
cemaatlerin yurtlarına veren aileler var. Bun-
ların sayısı da neredeyse yarıya yakın. Aile
düzenleri toparlanmış değil. Bazı ailelerimiz
ölüm acısı ve ardından gelen paralarla daha
da parçalandı. Ben o kara günden çıkama-
dım. Benim gibi nice insan var. 4 yılda topar-
lanmadığımız çok belli. Kalbimin üstünde
kocaman bir kaya oluyor. Nefes alamıyorum,
boğuluyorum. Dernekte konuşurken bazen
bağırıyoruz. Çünkü içimizde acı ve öfke var.”

Mevlana ve Evka-3 Mahallesi’nde hiz-
mete açtığı Çocuk Oyun ve Aktivite
Merkezleri, üye sayısı kısa süre 4

bine ulaşan Çocuk Kulübü ile Bornovalı ço-
cukların yanında yer alan Bornova Beledi-
yesi, projesini hazırladığı Çocuk Dünyası ve
Karaçam Çocuk Köyü’nün ardından, çocuk-
lar ve gençlerin eğlenirken öğrenmelerine
yönelik yeni bir proje daha hazırlıyor.

Eğitim, sanat, tarih, spor ve eğlencenin
bir arada yer alacağı bir sosyal proje olan
Hayal Bornova’nın Pınarbaşı’nda 24 dönüm
alan üzerine kurulması planlanıyor.

Ege’nin güzellikleri
maketlerle anlatılacak

Temel felsefesi eğlendirirken öğretmek,
hedef kitlesi ise çocuk ve gençler olan proje
alanının on dört dönümlük bölümünde, Ege
Bölgesi'nin tarihi ve turistik değerleri ile
doğal güzelliklerinin, 1/25 ölçekte hazırlan-
mış yapısal maketleri; aynı ölçeğe indirgen-
miş yaşayan bitkisel peyzajı, hareketli, görsel
ve işitsel çehresi ile desteklenerek, yaşadığı
dönemin veya hala içinde bulunduğu alanın
atmosferini yansıtacak bir tasarım anlayış ile
sergilenecek. Aynı zamanda, eserlerin yazılı
tarihi ile de ziyaretçilerin aydınlatılması ve
geçmişimize daha bilinçli bir bakış açısı ile
bakmaları sağlanacak.

Maket alanının “Masal” bölümünde, ço-
cukluk dönemimize damgasını vurmuş masal
kahramanlarımızın hikayeleri ile sergilendiği
maketler yer alacak. Ayrıca tarihimizde
önemli yeri olan Türk büyüklerinin tanıtımı
da bu bölümde olacak. Küçük ziyaretçiler,

maket alanlarının çevresinde dolaşacak seyir
treni ile alanı daha iyi algılarken aynı za-
manda eğlenecek. Çocuklar yaş gruplarına
yönelik olarak hazırlanacak oyun alanlarında
da keyifle zaman geçirecek.

Miniklere küçük ölçekli tarla
Projenin en önemli özelliklerinden biri

de eğitim atölyeleri. Bu atölyelerde, çocukla-
rın gelecek ile ilgili hayallerinin şekillenme-
sinde önemli rol oynayan ve
farkındalıklarının artmasını sağlayacak, sa-
natsal, bilimsel, tarımsal ve doğa olaylarının
da anlatıldığı çalışmalar yapılacak. Bu kap-
samda atölyelerin bulunduğu alanın bir kıs-
mında bitki ekmeyi ve dikmeyi öğretmek için
küçük ölçekli tarlalar oluşturulacak. Bu tar-
lalardan elde edilecek sebze ve meyveler ka-
feteryanın mutfağında kullanılarak Hayal
Bornova’nın ziyaretçilerine, “Sağlıklı Bes-
len” kafeteryasında sağlıklı besinler olarak
geri dönecek.

Yeşil alanları ve bitki çeşitliliği ile de dik-
kat çeken projenin, dört dönümlük bölümü
de padok ve at haralarına ayrılacak. Bu
alanda çocuklara ata binme eğitim verilecek.

Pınarbaşı’nda bir hayali gerçekleştirecek-
lerini belirten Bornova Belediye Başkanı
Olgun Atila, “Hayal Bornova, hem çocukla-
rımızın gelişimine hem de bölgedeki kentsel
dönüşüme büyük katkı sağlayacak. Çocukla-
rın aileleri ile birlikte zaman geçirebileceği
çok özel bir alan olacak. Şu an uygulama
projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu proje bitti-
ğinde sadece Bornova için değil, İzmir ve ül-
kemiz için de önemli bir değer olacak” dedi.

BORNOVA’DA HAYALLER
GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR

TARIMDA MARKA
OLUYOR

Bornova’nın eski köy yerle-
şimi olan 12 mahallesinde üreti-
len tarımsal ürünler, “Bornova”
etiketiyle bir marka olacak.
Başta coğrafi işaret tescili alın-
ması çalışmaları süren Bornova
Misket Üzümü ve Bornova
Bamyası olmak üzere, zeytinya-
ğından pekmeze, baldan kon-
serve çeşitlerine pek çok ürün
Tarihi Çarşı’da açılacak mağa-
zada satışa sunulacak. Böylece,
üreticinin emeği Bornova Bele-

diyesi’nin öncülüğünde 2015 yı-
lında kurulan Bornova Tarım-
sal Kalkınma Kooperatifi’nin
aracılığıyla daha değer kazana-
cak. Bornova Belediye Başkanı
Olgun Atila, tarımsal üretimin
desteklenmesinin önemine dik-
kat çekerek, “Bornova Beledi-
yesi olarak çiftçimizin daha
kaliteli ve yüksek getirili üretim
yapabilmesi için elimizden gelen
desteği veriyoruz, vermeye de
devam edeceğiz” dedi.

HEM KAZANDIRIYOR
HEM ÇEVREYİ KORUYOR

Bornova Belediyesi, başta inşaat çalış-
maları devam eden projeler ile önümüzdeki
süreçte yapımına başlayacağı Hayal Bor-
nova, Karaçam Çocuk Köyü, Çocuk Dün-
yası, Yeşilova, İnönü ve Kızılay pazaryerleri
ve çok amaçlı kültür merkezlerinde yenile-
nebilir enerji sistemleri kullanacak. Böylece
hem enerji konusunda sağlanan tasarruf ar-
tarken karbon salımı azalacak.

Erzene Mahallesi’nde 2 bin 500 güneş
panelinin yerleştirildiği 7 dönümlük arazide
2014 yılı sonunda çalışmaya başlayan Foto-
voltaik Güç Sistemi, dağıtım şebekesine ve-

rilen
elektriğin
bedeliyle
yatırım ma-
liyetini kar-
şıladıktan
sonra kar
etmeye baş-
ladı. İzmir
Kalkınma

Ajansı’ndan hibe desteği kazandığı 820 bin
liralık proje bedelinin 234 bin lirasının Bor-
nova Belediyesi tarafından karşılandığı te-
siste, geçen üç yılda toplam 1 milyon 173 bin
808 kWh elektrik üretildi. Bu üretimin para-
sal karşılığı ise 482 bin 18 lira oldu. Böylece
Bornova Belediyesi, proje için kullandığı pa-
rayı karşıladığı miktardan daha fazla kazanç
elde etti.
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Sevgili Ben HABER okurları.
Sağlığınız, sağlıklı kalmanız,
yaşlanmadan yaş almanız, kali-

teli yaşam sürmeniz bizim için çok
önemli.

Şimdi diyeceksiniz ki hepimiz
zaten kendimiz ve sevdiklerimiz için
bunu istiyor ve hayal ediyoruz. Peki
sahip olmak için yapmamız gere-
kenleri yeterince biliyor veya yaşa-
mımıza katabiliyor muyuz? İşte
aslına bakarsak konu burada başlı-
yor.

Bu ayki yazımda sizlere sağlığı-
nız için çok önemli, vücutta aşırı
önemli roller üstlenen ve günlük
olarak mutlaka alınması gereken,
hatta organize çalışan D VİTA-
MİNİ VE OMEGA 3 ikilisini anla-
tacağım.

D VİTAMİNİ NEDİR?
Yağda eriyen ve vücutta hor-

mon gibi etki gösteren bir vitamin-
dir. Güneş ışınları sayesinde
cildimiz tarafından üretilir, karaci-
ğer ve böbrekte dönüşüme uğraya-
rak hücrelerimizde işlev görür.
Besinlerden alınan bitkilerden gelen
D2 ergokalsiferol ve hayvansal kay-
naklardan gelen D3 kolekalsiferol
olmak üzere 2 formu bulunmakta-
dır.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ
BELİRTİLERİ
� Yorgunluk
� Genel vücut ağrısı
� Kemik ağrısı

� Kuvvet kaybı
� Bağışıklık sisteminin görevini

yerine getirememesi
� Enfeksiyon sıklığında artış
� El ve ayak bilekleri ve par-

maklarda ağrı ve şişlik
� Değişken ruh hali
� Depresyon
� Uykusuzluk
� Baş ağrısı
� Saç dökülmesi
� Kemik yapısında bozukluk
Çocuklarda ise raşitizm adı veri-

len hastalığa yol açar. Hastalık; bü-
yüme geriliği, bacaklarda eğrilik, el
ve ayak bileklerinde kalınlaşma,
göğüs kemiği deformasyonu gibi
kemik yapısında kalıcı bozukluklara
neden olur.

D VİTAMİNİNİN
GÖREVLERİ
� Güçlü bir bağışıklık ve hasta-

lıklara karşı direnç sağlamak
� Kalsiyumun kanda seviyesini

ayarlayıp bağırsaktan emilimi ve
kemik içine girişini dengelemek

� Kemik ve diş sağlığını koru-
mak

� Fosforun emilimini sağlamak
ve dengelemek

� Hücre yapımı ve gelişimini
dengeli ve sağlıklı tutmak

� Kilo kontrolüne destek sağla-
mak

� Metabolizma hızını arttırmak
� Kansere karşı korumak
� Diabet gelişimini engellemek
� İnsülin salgısını dengelemek
� Beyin kimyasallarını ve sinir

hücrelerinin sağlamlığını destekle-
mek

� Hücrelerin ömrünü uzatmak
� Kan basıncını dengelemek

D VİTAMİNİNİN EN
İYİ KAYNAKLARI
� Balık, somon, ton balığı
� Sardalye, hamsi, uskumru
� Organ etleri
� Yumurta
� Süt
� Yoğurt, ayran
� Kefir

OMEGA 3 NEDİR?
İnsan vücudu için elzem olan

fakat vücudumuz tarafından sentez-
lenemeyen ve dışarıdan alınması ge-
reken doymamış yağ asitleridir.
3 çeşit omega 3 yağ asidi
vardır. ALA (ALFA
LİNOLENİK
ASİT)

EPA (EİKO-
SAPENTAE-
NOİK ASİT)

DHA (DO-
KOSAHEK-
SAENOİK
ASİT)

OMEGA 3 EK-
SİKLİĞİNİN BE-
LİRTİLERİ

� Depresyon
� Hafıza problemleri
� Yüksek kötü huylu kolesterol
� Bağışıklık sorunları
� İnflamatuvar hastalıklarda

artış
� Kemik eklem ağrıları
� Kilo alımı
� İltihap
� Yara iyileşmesinde gecikme
� Kilo verememe
� Görme problemleri
� Tansiyon sorunları
� Dikkat dağınıklığı
� Hiperaktivite
� Astım
� Lupus
� Adet ağrıları
� Çeşitli cilt döküntü ve sorun-

ları

OMEGA 3 YAĞ
ASİDİNİN GÖREVLERİ
� Kalp ve damar sağlığını koru-

mak
� Beyin hücresini kaplayan zarı

üretmek ve sağlamlık kazandırmak
� Kanın normal şekilde pıhtı-

laşmasının sağlamak
� Tansiyonu dengelemek
� Bağışıklık sistemi hastalıkla-

rını önlemek

�
Kansere

karşı koru-
mak

� Depres-
yonu engellemek

� Görme fonk-
siyonlarını ve göz sağlı-

ğını sağlamak
� Kemik yumuşaması ve erime-

sini önlemek
� İnflamasyonu önlemek
� Kolestrolü düşürmek
� Damar elastikiyetini arttır-

mak
� Hafızayı güçlendirmek

EN İYİ OMEGA 3
KAYNAKLARI
� Keten tohumu
� Hamsi, sardalye, ton balığı,

somon, uskumru
� Ceviz ve yağı
� Buğday yağı � Hurma çekir-

deği yağı
� Kekik, nane � Hardal tohumu
� Karanfil � Fındık, badem, kabak
çekirdeği ve yağı

� Semizotu, ıspanak
� Brüksel lahanası
Genel beslenme şeklimizle, ye-

diklerimiz ve içtiklerimizle ne yazık
ki yeteri kadar D vitamini ve omega
3 alma şansımız yok. Bu sebeple
uzman önerisi ve takibi ile dışarıdan
D vitamini ve omega 3 takviyesi
almak; sağlığını, bedenini seven,
yaşlanmak istemeyen ve uzun
ömürlü olmak isteyen herkes için
uygun olacaktır.
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KOÇ
Mart ayı Koç burç-

ları için biraz stresli
geçecek gibi gözükü-
yor. Tamamlamanız
gereken pek çok

iş, ayın başı itibari
ile karşınıza çıkacak. Mart ayının
ikinci yarısından sonra temponu-
zun biraz daha rahatladığını göre-
ceksiniz. Eğer evliyseniz, mart ayı
eşinizi biraz alttan almanızın ge-
rektiği bir ay. Her ne kadar yoğun
ve yorucu bir ay olsa da, mart ayı
boyunca başınızı ağrıtacak pek de
fazla problem olmayacaktır. Kalbi
boş olan Koç burçları ise nisan
ayını beklemeleri gerekmekte.

BOĞA
Mart ayı siz Boğa

burçları için iş ve
kariyer anlamında
pek çok büyük adım
ve fırsatların gele-
ceği bir ay olacak. Pat-
ronunuzdan gelebilecek olan yeni
terfiler oldukça keyfinizi yerine ge-
tirecek. Özel hayatınızda da bir
takım farklılıklar ve değişiklikler
söz konusu. Yapmış olduğunuz
bazı seçimler siz Boğa burçlarını
doğru yönlendirecek. Özellikle de
ayın 13'ünde vereceğiniz kararları
tekrar gözden geçirin ve temkinli
hareket etmeye çalışın.

İKİZLER
Mart ayı siz İkizler

burçları için seyahatle-
rin gündeme geleceği
bir ay olacak. Yurtdı-
şından akrabalarınızın

sizi ziyaret edebileceği
gibi siz de yurtdışındaki akra-

balarınızı ziyaret etme planları ya-
pabilirsiniz. Yaşamış olduğunuz
psikolojik baskıdan bir tek yine
kendiniz sayesinde kurtulabilirsi-
niz. Bu açıdan kendinizi bir an
evvel toplamalısınız. Geçtiğimiz ay-
larda Satürn gezegeninin karşıt
burcunuzdan çıkması ile artık ekti-
ğinizi biçebileceğiniz bir döneme
giriyorsunuz.

YENGEÇ
Mart ayı siz Yen-

geç burçları için ol-
dukça romantik bir
ay gibi gözükmekte.
Kalbi boş olan Yen-
geç burçları, ayakları-
nızı yerden kesebilecek bir aşka
hazırlanmanızı tavsiye ederiz.
Çünkü karşınıza çıkabilecek kişi
daha sonraki yıllarda eşiniz olabilir.
Uzun süredir sorunlu bir aşk yaşa-
yan Yengeç burçları ise Mart
ayında artık kendi geçmişlerinden
tamamen kurtulmak isteyebilirler.
Denenmişin tekrar denenmeyece-
ğini hatırlatalım ve yeniye yer açın.

ASLAN
Mart ayı siz Aslan
burçları için sevgili-
niz ile sağlam te-
meller
atabileceğiniz bir

ay. Özellikle 8 Mart
tarihinde Merkür geze-

geninin özel konumu sayesinde,
sevgilinizden gelebilecek olan ufak
ama sizi mutlu edebilecek sürpriz-
lere açık olun. Şubat ayı siz Aslan
burçları için biraz yorucu geçmiş
olabilir ama yine de oldukça eğle-
diğinizi tahmin edebiliyoruz. Şimdi
Mart ayının sonlarına doğru yavaş
yavaş durgunlaşabilirsiniz.

BAŞAK
Mart ayı siz

Başak burçları ve
yükselen Başak
burçları için hayallerinizin gerçek-
leşeceği bir ay olacak.
Uzun süredir istedi-
ğiniz ama bir türlü
cesaret edemediği-
niz fırsatlar şimdi
ayağınıza gelecek. Gü-
neşin karşıt burcunuzda ilerlemesi
ise sevgiliniz ile aranızda oldukça
olumlu gelişmelerin söz konusu
olabileceğinin göstergesi. Kalbi boş
olan Başak burçları ise 11 Mart ta-
rihinden itibaren hayatlarına yeni
birilerini alma kararı verebilirler.

TERAZİ
Mart ayı siz Te-

razi burçları için
epey sakin geçebile-
cek bir ay gibi gö-
zükmekte. İş
yerindeki arkadaşlarını-
zın arkanızdan konuşması biraz ca-
nınızı sıkabilir. Ancak arkanızdan
bazı kişiler her ne derse desin siz
bunlara kulak asmayacaksınız.
Mart ayının ikinci yarısından sonra
özellikle de 15, 16, 17 Mart tarihle-
rinde sağlığınıza dikkat etmelisiniz.
Düzenli uyumaya ve beslenmeye
dikkat edin. Mart ayı metaboliktik
direncinizin biraz kırılacağı bir ay
gibi gözükmekte.

AKREP
Mart ayı özellikle

öğrenci olan Akrep
burçlarının dikkate
almaları gereken bir
ay. Eğer herhangi bir

eğitime devam etmi-

yorsanız, Mart ayında yeni eğitim-
lere başlamak ve yeni hobiler edin-
mek isteyebilirsiniz. Yaşadığınız
evin dekorasyonunu değiştirmek ya
da yeni bir ev almak için de uygun
bir dönem. Aile dostlarınız ile daha
çok vakit geçirmek isteyebilir ya da
evde daha çok kalmak isteyebilirsi-
niz. Ayrıca Mart ayında kalabalık-
lar içerisinde yalnız kalmış
hissedebilirsiniz.

YAY
Mart ayı siz Yay burçları için

biraz sıkıldığınız bir ay
olabilir. Özellikle ar-
kadaşlarınız ile ara-
nızda bazı
problemler yaşayabi-
lirsiniz. Yine de sev-
diğiniz insanları
üzmemenizi tavsiye ederiz. Çünkü
yakın arkadaşınızın sizi çok net
okuyabileceği bir Mart ayına gir-
mektesiniz. Mart ayı davetler ve
kokteyllere katılmak isteyeceğiniz
bir ay ancak detaylara dikkat eder-
seniz bazı gizli kalmış durumları
fark edebilirsiniz. Ayrıca açığa çık-
masını istemediğiniz sırlar ortaya
çıkabilir. Bu sebeple dikkatli olma-
lısınız.

OĞLAK
Mart ayı siz Oğlak

burçları için biraz
dikkat etmenizin ge-
rektiği bir ay olabi-
lir. Zira gerçekleri

çok fazla göremiyor
olabilirsiniz ya da kandırılma riski-

niz artabilir. Bu sebeple Mart ayı
boyunca fazla net ya da uzun vadeli
kararlar almamalısınız. Çünkü ken-
dinizi net olarak ifade edememeniz
yüzünden mart ayı bazı karışıklıkla-
rın yaşanacağı bir ay olacak. Bu se-
beple konuşmalarınızda ya da
kararlarınızı karşı tarafa aktarırken
oldukça net olmanızı tavsiye ederiz.

KOVA
Mart ayı siz Kova

burçları için ilginç bir
ay olabilecek gibi gö-
zükmekte. Elinizdeki-
nin değerini bilmeniz
gerekmekte. Çünkü kalbini
kırdığınız insanlar hayatınızdan siz
hiç farkında olmadan çıkma kararı
alabilirler. Bu kayıpları geç fark
edebileceğiniz için dikkatli olmalı-
sınız. Mart ayı boyunca ufak ve kısa
mesafeli seyahatler gündeme gele-
cektir. Arkadaşlarınız ile katılabile-
ceğiniz grup aktivitelerinden
oldukça keyif alacaksınız.

BALIK
Mart ayı siz Balık

burçları için zaten
Şubat ayının 21'inden
beri hareketli devam et-
mekte. Mart ayının geneli de ol-
dukça göz önünde bulunacağınız
bir ay olacak. Kalabalıklar içinde
fark edileceğiniz ve adeta parlaya-
cağınız bir ay olacak. Stilinizde de
değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz
ve biraz cesaret ile değişikliklere
kucak açmanızı tavsiye ederiz. Zira
Mart ayı sizin ayınız.MA
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Toplumdaki yanlış eğitim ve
maddi gelir dağılımındaki
adaletsizlikler nedeniyle gi-

derek diğer suç oranlarındaki
artışlarda olduğu gibi cinsel suç
oranlarında da artış olduğunu
görüyoruz. Yeme içme gibi
doğal karşılanması gereken cin-
sel dürtülerin “tu kaka” gösteri-
lerek tabulaştırılmasıyla
hayvansal bir boyut kazandığını
hep birlikte görerek şaşkınlık
yaşıyoruz. İşin eğitim boyutu
yine o küçümsenen, giysileriyle
yargılanan, kuyruk salladığı dü-
şünülen, şiddete ve tacize uğra-
yan kadınlarımıza, bizi büyüten
annelere kalıyor. Bir suçlu ara-
mak gerekirse suçlu yine onlar.
Erkeğine ve erkek olan oğluna
bu bilinci yine onlar ekiyorlar.
Pipiye sahip olmanın gücünü
onlar aşılayıp, pipinin her şeye
sahip olmak anlamı taşıdığını
öğretiyorlar.

Dünyada 100 çocuktan
20’si istismara uğruyor. Ülke-
miz gibi gelişmekte olan top-
lumlarda ise bu oran daha
fazladır. Ve ne yazık ki eğitim
seviyesinin giderek düşmesiyle
tehlikeli bir şekilde artmaktadır.
Toplum olarak çocuklarımızı
korumak ve bilinçlendirmek
görevimizdir.

“O daha çocuk, yanlış mı
anladı acaba” denmemeli-
dir; TÜM ÇOCUKLAR; cinsel
istismarı hisseder, fark eder,
anlar ve tarif edebilir. ÇOCUK-
LARINIZA İNANIN VE CİD-
DİYE ALIN!

Cinsel istismara uğrayan ço-
cuklarda; uyku bozuklukları,
ebeveynlere karşı gelme, ne-
densiz karın ağrıları, iştah azal-
ması sık görülen sorunlardır.
Bunların dışında özellikle cinsel
istismarın anlaşılmasında belir-
gin ipuçları vardır.

Çocuğun cinsellikle ilgili ko-
nulara yaşından daha fazla ilgi
göstermesi, yaşı ile uyumlu ol-
mayan cinsel davranışlarda bu-
lunması ve cinsel içerikli
konuşması bu belirtilerin ba-
şında gelmektedir.

Ayrıca çok sık genital böl-

geye dokunma, annesine ve ba-
basına veya bir başkasına faz-
laca dokunma isteği göstermesi,
erken flört partner sayısındaki
artış da bu ipuçları arasında sa-
yılabilir.

Çocuğun gece-gündüz alt ıs-
latmaya başlaması, parmak em-
mesi, kâbus görmesi, okul
başarısının düşmesi, kendine
zarar verme ve intihar girişim-
leri, bedenini kirli veya zarar
görmüş olarak nitelendirmesi,
kuşku duyulacak belirtilerdendir.

Ayrıca cinsel istismara uğra-
mış çocukların sıklıkla çizdikleri
resimlerde, oynadıkları oyun-
larda veya hayallerinde yaşamış
oldukları duruma ilişkin ipuçları
bulunmaktadır.

Yukarıda saydığımız ve
bunun dışında çocukta anlam
veremediğiniz HER farklı davra-
nış durumunda CİNSEL İSTİS-
MAR aklınızın bir köşesinde
durmalıdır. Aileden ya da aile
dışından, “SİZ! Her kimseniz”
cinsel istismara sessiz kalmanın
suç olduğunu unutmayınız.

Cinsel istismardan şüphe
ederseniz çocuğunuzla suçlayıcı
ya da korkutucu olmadan ko-
nuşmaya çalışmak, insanlara
karşı güvenlerini sarsmadan bil-
gilendirme yapmak gerekir.

Ona vücudunun özel bölüm-
lerini gösterin, anlatın. Buralara
doktorun anne baba yanındaysa
dokunabileceğini bunun dışında
hiç kimsenin dokunamayaca-
ğını, anlamasını sağlayın.

Özel bölgelerine dokunuldu-
ğunda “Hayır, dokunmanı iste-
miyorum” demesini öğretin.
Bunun bir sır olmadığını, doku-
nuluyorsa; kaçması, olayı anne
ve babasına anlatması gerekti-
ğini öğretin.

Eğer çocuğunuzun başına
böyle bir şey gelirse o kişinin
artık kendisine zarar veremeye-
ceğini çocuğunuza bildirin.
Çünkü istismara uğrayan bir
çocuğun en büyük ihtiyacı ken-
disini güvende hissetmektir.

Hadi anneler, kadınlar, ço-
cuklarınızı eğitin! Onların hayat-
larına dokunun!

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

ÇOCUKLARINIZA İNANIN
VE CİDDİYE ALIN

BURÇİN ÇELİKEZER
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Muhteşem
kar man-
zaraları

içerisinde bir
trende yolculuk
yapma tutkusu son
zamanlarda gezginleri
Doğu Ekspresi'ne yön-
lendirdi. Bu tren yolculuğu o
kadar fazla trend oldu ki bilet bul-
mak imkansız hale geldi. Peki neden
bu kadar yoğun ilgi gördü? Bu trend
ne zamana kadar sürecek? Seneye
yine revaçta olacak mı? Gezginlerin
yeni gözdesi neresi olacak? Bütün bu
soruların cevabını Biseta Turizm Ku-
rucusu Bircan Tağıl'dan öğrendik.

Tağıl Doğu Ekspresi'nin neden
popüler hale geldiğini şu sözlerle an-
lattı: “Halkın nostaljiye özlemi var.
Yolculuğun keyifli olması, bölgenin
özellikle karlı dönemlerde fotoğraflık

alanlarının çok
güzel olması bili-
nirliğinin artması
açısından etkin ol-

maktadır. Çoğu
insan Doğu Ekspresi

sayesinde bu bölgelere
gidip tanıyabiliyorlar.

Böyle bir trend olmadan önce
insanlara 'gelin Kars'a gidelim' deme-
miz çok mümkün değildi.”

Bu trendin Doğu Bölgesi'ne çok
fayda sağlayacağının altını çizen
Tağıl, planlamanın iyi yapılması ko-
nusunda ise yetkilileri şu sözlerle
uyardı: “O şehirlerde insanlar bu sa-
yede hem kendi kültürlerini tanıtıp
hem de gelen turistlerden etkileşerek
kültürlerini zenginleştireceklerdir.
Turizmin olduğu yerde böyle etkile-
şimlerin olmaması mümkün değil.
Bunun çok iyi planlanması ve yapı-

lan-
ması gerekmektedir.

Şu an için doğu bölgesinin alt yapısı-
nın çok iyi olmadığını hepimiz biliyo-
ruz. Oteller yetersiz. Fiyatlar arttı.
Bunlar kontrollü ve uygun fiyata kali-
teli hizmet noktasında birleştiğinde
bölge her anlamda kalkınacaktır.
Doğu ve batıyı birbirine yakınlaştıra-
caktır.”

Seneye Van Gölü Ekspresi
Tağıl seneye bu akıma Van Gölü

Ekspresi'nin de dahil olacağını şu
sözlerle anlattı: Seneye Doğu Eks-
presi'ne paralel olarak Van Gölü
Ekspresi'nin gözde olacağını düşünü-

yorum. Van
Gölü Eks-
presi'nde
yolculuk 25
saat sürüyor ve
70 istasyon geçili-
yor. Yine Ankara'dan
başlayan yolculukta geçilen bölgeler
eşsiz güzelliklere sahip. Elazığ’daki
Murat Nehri, Muş Ovası’nın doğal
güzelliği gibi birçok eşsiz yeri görüp
fotoğraf çekme şansına erişilebilir.
Yani seneye 1 gün içinde Van'a gidip
Müküs Çayı’nda rafting, Artos
Dağı’nda yamaç paraşütü, Van
Gölü’nde dalış, Abalı’da kayak yapa-
bilirsiniz. Van Kalesi, Muradiye Şela-
lesi ve Van Müzesi’ni görebilir,
Van’ın artık dünyaca meşhur olan
kahvaltısını yapabilirsiniz. Ve tabii ki
yöreye özgü otlu peynirden bolca ala-
rak sevdiklerinize götürebilirsiniz.”

Ü
lkemizde ailelere “En değerli varlığınız nedir?”
diye sorsanız, alacağınız cevap “çocuklarımız”
olacaktır. Ailelerin en büyük sevinçleri, üzün-

tüleri ve her şeyleri çocukları için değil midir?
Hemen şu soruyu sormak gerekir. Şehirleri-

mizde, ilçelerimizde ve beldelerimizde çocuklarımızın
oynayabileceği, ruhsal ve bedenen mutlu olacağı ve
eğitileceği sosyal alanlar var mıdır? 1940 yılından
bugüne kadar şehir planlarında sosyal alanlar kon-
muş olsa dahi neden yapılmamıştır, önem verilme-
miştir? Kimse bunun cevabını veremez. Çünkü
ülkemizin onayladığı ‘’Birleşmiş Milletler Çocuk
Hakları Sözleşmesi’’ yıllardır tam olarak uygulanma-
mıştır. Hak temeli ve kapsamlı çocuk politikası hala
yoktur. Yasal düzenlemeler kağıt üzerinde kalmakta-
dır. Genç nüfusuyla övünen ülkemizde çocuklara ve
çocuk haklarına gösterdiğimiz özeni herkesin düşün-
mesi gerekir.

Geçen yıl ülkemizde 5000’den fazla çocuk hak
ihlaline ve istismara uğramış, çocukların çoğu yaşam
hakkı ihlali sonucunda hayatını kaybetmiştir veya ya-
ralanmıştır. Bu durum çok vahimdir.

Veriler, 27 milyon genç nüfusu olan ülkemizde
çoğu yetkilinin veya ebeveynin, çocukların özgür-

eşit haklara sahip olmak isteklerini, ifade edebile-
ceklerini görmek istemediklerini gösteriyor. Bu
sorumlular, çocukları tektipleştirerek, onları
birçok konuda yetersiz ve zayıf görüyorlar,
sonrasında çocuklar yetişkin olunca, sağlık ve
psikolojik sorunlarla mücadele ediyorlar veya
suç makinesine dönüşüyorlar.

Çocuk Esirgeme Kurumları, Koruma Evleri
ve eğitici kadroların en kısa zamanda Avrupa

standartlarında revize edilerek 24 saat izlenebilen,
kontrol edilen sistemde olmalıdır. Çünkü şiddet, iş-
kence ve konuşulmayan birçok olay var. Çünkü
çocuk istismarı ve ihmalleriyle eşzamanlı yaşanan
şiddetle birlikte üzeri örtülen olaylar en çok üzerinde
durulması gereken hususlardır. Çocuklarla ilgili eği-
timli kadrolara ihtiyaç vardır.

En kutsal yatırım çocuklara yapılan yatırımdır. İl-
lerimizde başlatılan gönüllüler için ‘’Koruyucu Aile’’
projesi, manevi değerlere muhtaç çocuklar için mü-
kemmel olduğu kadar, manen aileye mutluluk ve
huzur veren bir girişimdir. Koruyucu Aile projesinde
gönüllü olmak, çocukları seven, onlara değer veren
aileler için çok önemlidir.

Toplumumuzdaki herkesin bu konuda destek ol-
ması gerektiğini düşünüyorum.

Her şey ülkemizin geleceği, çocuklarımız için…

YÜCEL OKUTUR

ÇOCUKLARIMIZI
SUSTURMAYALIM

TURİZMİN YENİ GÖZDESİ:
VAN GÖLÜ EKSPRESİ

AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com

Trene binip yola

çıkmanın, uçsuz bu-

caksız bir rotada

hareket etmenin

tadını başka ne ve-

rebilir ki? Gezginle-

rin şimdilerde

gözdesi olan Van

Gölü Ekspresi’ne

binmeden önce

bu yazıyı mutlaka

okuyun...
Bircan
Tağıl
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