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Karar, Kemeraltı esnafını da
mutlu etti. İzmir'e gelip de
vazgeçemeyenlerin odak
noktası Kemeraltı Çarşı-
sı’ndaki tarihi lezzetler
turistleri bekliyor... 10’DA

KADINLARA ÖZEL BESLENME
SAĞLIKLI olmak, sağlıklı kalmak
için kaliteli yaşayan, yaşlanmadan
yaş alan bir kadın olmak için yapıl-
ması gerekenleri teker teker anlata-
cağım sizlere...
BURÇİN ÇELİKEZER 10’DA

BA’DE HARABÜL BASRA-ŞAM
BAĞDAT, Musul ve Basra hattın-
dan Şam’a haritalar yeniden çizil-
miştir. Ekonominin pek de
sevmediği, tasvip etmediği hare-
ketli günlerden geçmekteyiz.
İBRAHİM ATTİLA ACAR 4’TE

İDAM, HADIM VE ZİNA...
8MART’I gönül rahatlığıyla doya
doya keyifle kutlayacak bir kadın
gösterin; gidip onu alnından öpüp
tebrik edeceğim. Ama böyle birini
bulmak çok zor...
HAMDİ TÜRKMEN 7’DE

BAHÇELİ’NİN yapısında erken seçim merakı vardır.
Sanki Bahçeli bugünlerde ortaya çıkıp yine o meşhur la-
fını edip “haydi hodri meydan, seçime gidelim” diyecek

gibi görünüyor. Yani erken seçimin ilk sinyalini yine
Devlet Bahçeli verecek. EROL YARAŞ 3’TE
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En önemli kruvaziyer firmalarından biri
olan MSC, 4 yıl aradan sonra İzmir'i
yeniden rotasına ekleme kararı aldı.
2019 yılında MSC Lirica'nın İzmir'e gelecek ol-
masıyla birlikte şirket, 4 yıl aradan sonra kente geri
dönmüş olacak. MSC’nin aldığı kararı değerlendiren
eski Müsteşar Yardımcısı Güman Kızıltan, “Bu
gemiler daha önce İzmir'e 500 bine yakın turist getir-
mişti. Yeniden başlaması iyi bir hareket” dedi. 5’TE

EN ÇOK KEMERALTI
ESNAFINA YARAYACAK

Çeşme'ye yapılmak is-
tenen havaalanı 'rant'
kelimesini gündeme
taşıdı. Peki rant İzmirlinin
mi, yoksa başkasının mı? İşte mesele bu...

Cesme Havaalanı
Izmır’ı ıkıye boldu
Cesme Havaalanı
Izmır’ı ıkıye boldu
Cesme Havaalanı
Izmır’ı ıkıye boldu
Cesme Havaalanı
Izmır’ı ıkıye boldu
Cesme Havaalanı
Izmır’ı ıkıye boldu

Rant, İzmir’in
ve Çeşme’nindir
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İzmir'in yalnızca 3’er kadın milletvekili

ve belediye başkanı var ama İzmirli
kadın siyasetçiler gelecek için umutlu…

2019'da AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçimlere 'Cumhur İttifakı' ile girecek ol-
ması muhalif kanatları da birbirine yakınlaştırıldı. CHP'li Yücel, kırmızı noktalara işaret etti.

TÜRKİYE nüfusunun neredeyse yarısını
oluşturan kadınlar, siyasette yeterince tem-
sil edilmiyor ancak İzmirli kadın siyasetçiler

umutlu. İşte CHP İzmir Kadın Kolları
Başkanı Balcı ve İYİ Parti Balçova İlçe

Başkanı Özöktem’in “kadın”a bakışı. 8’DE

BİZ Dünyayız Platformu geçtiğimiz
günlerde İngiltere Kadın Platformu

ve Londra Enfield Belediyesi’nin
davetiyle, Londra'ya gitti. 11’DE
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İZMİR'İN
AMAZONLARI

LONDRA'DA

YENİ TREND:
GÜÇLÜ KADINLAR

YUCEL’DEN ITTIFAKA ACIK KAPI

GELECEK yıl gerçekleşecek olan
Cumhurbaşkanlığı, parlamento ve ma-
halli seçimler öncesinde siyaset kazan-
ları şimdiden kaynamaya başladı. CHP
İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 'Cumhur
İttifakı' karşısında cumhuriyet değerleri
ve parlamenter sistem kaygılarını
taşıyan partilerin bir arada olması
gerektiğini söyleyerek, aynı söylemi
taşıyan İYİ Parti ile ittifaka isim ver-
meden yeşil ışık yaktı. 8’DE

İŞ İNSANI Uğur Yüce, Brezilya’nın yıllar önce aktif hale
getirdiği şeker kamışından alkol üreten fabrikaların ülke-
mizde de faaliyete geçmesi durumunda, Türkiye’nin enerji
sektöründe farklı bir noktaya geleceğini ifade etti. 7’DE

DÖNEM
SINIRINI
DOĞRU
DEĞİL

İktidar Partisi sürekli “yok” diyor ama

ERKEN SEÇİMİN STARTINI
DEVLET BAHÇELİ VERECEKŞEKERDEN ALKOL

ALKOLDEN YAKIT

UĞUR YÜCE’DEN ÇARPICI ÖNERİ:

SÜRPRİZ ADAY
KÜÇÜKKURT
İZTO'da yüzde 40'lık bir destek
bulunması durumunda Ortak
Akıl Grubu Hasan
Küçükkurt'u aday göstermek
istiyor. 3’TE

ŞARKILARIM
DAYANIŞMAYA
ANKARALI sanatçı Gülay
Akgün, 23 yıllık müzik
serüvenini 'Zamansız
Şarkılar' adlı albümüyle taç-
landırdı. SAYFA 11’DE

MSC’nin yeniden
kente gelecek ol-
masıyla birlikte diğer
kruvaziyer şirketleri
de yönünü İzmir’e
çevirdi.
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Cesme Havaalanı
Izmır’ı ıkıye boldu
TURİZMCİ HEVESLİ, ODALAR KUŞKULU
ÇEŞME'DE daha önce de gündeme
gelen havaalanı için Ankara'nın kol-
ları sıvaması İzmir'de de dinamikleri
harekete geçirdi. Yeni yapılacak
havaalanının AdnanMenderes
Havalimanı'na 70 kilometre uzak-
lıkta olması tartışmanın çıkış noktası
oldu. BURAK CİLASUN’UN HABERİ 6’DA

HABERİ 8’DE
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İstemezükçü
değiliz ama...
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Geçtiğimiz yıldan beri çok moda
olan maskulen stil trendi, kadın-
ların iş dünyasında da fazlasıyla

yer alması sebebiyle günlük yaşamın
da bir parçası haline geldi. Modacılar
erkek giyiminden esinlenerek kadınlar
için birbirinden şık parçalar üretti.
Peki bu maskulen stilin incelikleri ne-
lerdir? Maskulen şıklık nasıl olur?
Sizin için haberimizde derledik...

Öncelik tavır
Maskulen tarzda giyinmek isteyen

kişiler için en önemli adım tavırdır.
Giyilen kıyafetler içinde rahat olduğu-
nuz hissi karşı tarafa geçmelidir. Öz-
güvenli, cesur ve kendinden emin bir
şekilde tavır takınmalısınız. Çünkü bu
tarz giyim çoğunlukla güçlü ve sert ka-
dınların tercihidir. Maskulen tavır de-
nildiğinde dünyada en bilinen isimler
Kate Moss ve Cara Delevingne'dir.
Ülkemizde de bu tavrı en güzel taşı-
yan kişilerden biri Didem Soydan'dır.

Gömlekler geniş yakalı
Maskulen giyimde en önemli

husus, kadınların erkeklere has olan
renk ve desenleri kullanmasıdır. Bu
duruş aslında kadının ‘ben de güçlü-
yüm’ deme şeklidir. Keskin ve sert bir
görünüm elde etmek isteyen kadınla-
rın ilk tercih ettiği maskulen parça
geniş yakalı gömleklerdir. Bu noktada
en çok tercih edilen beyaz gömlekler-
dir. Bunun sebebi ise kombinlemesi-
nin daha kolay olmasıdır.

Pantolon seçimi
Pantolon eski zamanlarda kadınla-

rın giyemediği bir parçaydı. İlk olarak
Coco Chanel'in giymesiyle pantolon
kadınların hayatına da girdi. Maskulen
giyimde en önemli nokta pantolon se-
çimidir. Genellikle yüksek bel, geniş
paçalı pantolonlar tercih edilir. Kumaş

pantolon olması daha uygundur. Tabii
pantolonların altına seçilen ayakkabı-
lar da tarzı tamamlayan en önemli
parçalardandır. Makosen, Oxford,
Loafer diye adlandırılan ayakkabılar
tercih edilmelidir.

Etekle maskulen olmak
Maskulen tarz her ne kadar erkek-

lerden ilham alıyor olsa da; etekle de
bu tarzı yakalamak mümkündür. Çok
uçuş uçuş ve romantik etekler yerine
daha koyu renkte ve sert kumaşlardan
seçilen etekler feminenliği kaybetme-
den maskulen bir tarz oluşturacaktır.

Aksesuar kullanmak
Erkeksi parçalar seçmek bu tarz

için çok uygun olsa da aksesuarlarda
daha feminen öğelere yer verebi-
lirsiniz. Özellikle
fular kul-
lanımında
‘ben hala
bir kadı-
nım’ havası
verilerek fe-
minen bir
görüntü elde
edilebilir.
Bunun ya-
nında erkeksi
fötr şapkalar,
kravat, papyon,
pantolon askısı
gibi aksesuarlar
da tercih edebi-
lirsiniz.

Canlı renklerden kaçının
Daha çok koyu renkler tercih edil-

melidir. Siyah ve beyazın zıt kutupları
çekişi gibi birbirinin aksi renkleri kul-
lanarak da maskulen havayı taşıyabi-
lirsiniz. Fazla canlı renkleri kullanmak
sizi maskulen tarzdan uzaklaştıracak-
tır. Çiçekli desenler yerine de çizgili
desenler tercih edilmeli ve küçük kız
çocuğu imajından sıyrılmalısınız.

Seksiliği bırakmayın
Erkeksi tarz diye illa seksi

görünmekten kaçmamak ge-
rekir. Dekolteler ve stilettolar
ile dişiliğinizi yine ön planda
tutabilirsiniz.

Özellikle son zaman-
larda takım elbise
içine giyilen transpa-
ran bluzlar ve göm-
lekler ile bu tarz biraz
daha yumuşatılmıştır.
Bu sayede güçlü ka-
dınlar, kadınlığından
ödün vermeden şık
olmayı da başarmış-
lardır.

YENİ TREND
GÜÇLÜ KADINLAR

ÇİĞDEM ALPASLAN

cigdem.alpaslan@kanalben.com

Maskulen tarz son zamanlarda çok revaçta. Takım elbiseler, boyf-
riend jeanlar, oxford ayakkabılar birçok kadının dolabını süslü-
yor. Artık kadınlar cicili bicili pembe kıyafetler dışında güçlü ve
ayağı yere sağlam basan bireyler olarak görünmek istiyorlar.
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Gamze Kurt soruyor, Genel Yayın
Yönetmenimiz Erol Yaraş cevaplıyor.
Siyasetten ekonomiye, yerel yönetimlerden
kentin sorunlarına kadar gündeme dair
merak ettiğiniz her şey Erol Yaraş’ın
yorumlarıyla bu sayfada sizlerle buluşuyor.

� Siz uzun süredir erken seçim olacağını savunanlardansınız.
Peki gelinen son noktada siz halen aynı düşüncede misiniz?

İktidar kesinlikle yok diyor ancak muhalefet kanadı bir beklenti içine girdi. Ama ikti-
darın son günlerde aldığı kararlara da baktığımız zaman, Türkiye’de her

zaman erken seçimin konuşulmaya başladığı dönemlerde gördüğümüz
tabloyu görüyoruz. Çiftçilere bazı yardımlar yapılıyor, teşvikler düşü-

nülüyor, tarım v.s. aynı şekilde… Baktığımız zaman bunlar erken
seçim öncesi Türkiye’de yapılan siyasi manevralardır. Ben geçen
gün şöyle bir şey düşündüm. Özellikle AK Parti ile MHP’nin itti-
fakından sonra… Bahçeli’nin yapısında erken seçim merakı var-

dır. Öngörüm şu; sanki Bahçeli bugünlerde ortaya çıkıp yine o
meşhur lafını edip “hadi, hodri meydan seçime gidelim” diye-

cek gibi görünüyor. Yani ilk sinyali yine Bahçeli verecek. El-
bette Bahçeli’nin hodri meydanına muhalefet kayıtsız

kalamaz. CHP her dakika “biz hazırız” diyor. AK Parti zaten
böyle bir beklenti içindeyse bu çağrı AK Parti’nin ekmeğine yağ

sürer. Bakın dikkat edin erken seçim çağrıları hep Bahçeli’den gelir.
Ben bu sefer de öyle bir şey olacağını düşünüyorum. Yine Bahçeli bir

çağrıda bulunacak, “hodri meydan” diyecek ve erken seçim bu şekilde
Türkiye’nin gündemine girecek.

� Şeker fabrikalarının
özelleştirilmesiyle ilgili olarak
Erdoğan’ın geri adım atacağı
konuşuluyor. Siz bu gelişmeyi
nasıl değerlendiriyorsunuz?

İlk defa iktidar kanadı bu
konuda şunu söylemeye baş-
ladı; 5 yıl aynı şekilde devam
edecek dendi. Yani özelleşti-
rilse de 5 yıl bu şekilde
devam edeceği ifade edildi.
Daha önce böyle bir şey söy-
lenmemişti. Bu şunu gösteri-
yor; 5 yıl sonrası Allah
kerim… Eğer şeker fabrika-
larının özelleştirilmesi bir
tehlike olarak görülüyorsa,
tehlike ortadan kalkmış değil.
Ben hayatım boyunca
GDO’lu ürünlerle ilgili bu ül-
kede çok savaş verdim. Özel-
likle mısır şurubu olmak
üzere, GDO’lu mısır ve bu ül-
kedeki genetiği ile oynanmış
yiyeceklerle ilgili birçok yazı
yazdım. Ne yazık ki bunlar
bugüne kadar hep kulak ar-
kası edildi. Geçen gün bir
istatistik okudum. Dünyada
kolon kanseri yüzde 3 azalır-
ken bizde yüzde 4-5 artış gös-
teriyor. Demek ki biz gittikçe
genetiği ile oynanmış sağlık-
sız gıdalarla beslenen bir top-
lum haline geliyoruz. Bu
Türkiye’nin geleceği açısın-
dan çok tehlikeli. Buradan
şeker pancarına gelirsek ya-
nılmıyorsam şeker fabrikala-
rının özelleştirileceği illerden
AK Parti’nin çıkardığı millet-
vekili sayısı 55. Bu çok ciddi
bir rakam ve en son referan-
dumda da 15 tane ilden

14’ünde “evet” çıkmış. Hatta
bazılarında açık ara “evet”
çıkmış. Yani iktidar tarafın-
dan çok önemli stratejik bir
durum haline geldi bu. Bes-
lenmenin ötesinde, önümüz-
deki yapılacak ama erken
ama normal seçimlerin kade-
rini belirleyecek bir konuma
doğru gidiyor. Ve Türkiye’de
ilk defa bir kısım basın kuru-
luşları özellikle nişasta bazlı
tatlandırıcıların sağlık açısın-
dan toplumun başına neler
gelebileceğini anlatmaya baş-
ladıkları için artık bu bir
şeker pancarı olayından çıkıp
Türk toplumunun sağlığı ko-
nusunda gündem oldu. Bu
olaya yalnız şeker pancarı
üreten iller değil tüm Türkiye
dahil oldu. Çünkü sonunda
bunu bir Amerikan olayı ola-
rak değerlendiriyorlar ve bu
oyunda da bize gelecek olan
o meşhur şirketin nişasta
bazlı tatlandırıcılarının ne
kadar kanserojen olduğu gö-
rülüyor. Ortalık bu kadar
alevlenmişken olayın siyasi
boyutuna baktığımızda AK
Parti yüzde 1’lik partilerle
bile seçim ittifakına giderken,
55 tane milletvekili çıkardığı,
mutlak hakimiyeti olan bu şe-
hirlerde darbe yemek gibi bir
düşünceye kapılamaz. So-
nuçta Erdoğan’ın da önüne
anketler gidiyor. O bakımdan
dolayı ben bu olayda her an
her şeyin olabileceğini düşü-
nüyorum. Şeker konusu Tür-
kiye’nin gündeminden böyle
devam ederse düşmez.

� Son olarak 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü mesajınızı da
alalım…

Genel olarak kadın-erkek
eşitliğine bakıyorsanız, dünya
hep erkek hakimiyetinde iler-
lemiş. Bu nedenle erkekler
haddi olmayarak kadınlara
bazı haklar vermiş. Aslında
bunlar normalde olması gere-
ken haklar. Mesela biz dünya
erkekler gününü kutluyor
muyuz? Neden kutlamıyoruz?
Çünkü kadınları hep erkekler
ezmiş. Dikkat edin; siyasette
kadın kotası mesela. Kadınla-

rımız beni yanlış anlamasın
ama bu aşağılatıcı bir şey. Eğer
kadın-erkek eşitse böyle bir
günün olmaması lazım. Bana
göre bu, kadınlara bir hakaret.
Erkekler hak tanımış, kadınlar
da bunu bayram gibi kutluyor-
lar. Erkeğin ne haddine kadına
hak tanımak. Erkeğin ne kadar
hakkı varsa kadınların da o
kadar hakkının olması zaten
doğal bir şey. Sanki erkekler
kadınlara bir lütufta bulun-
muş. Elbette günlerini kutlaya-
lım ama “Neden?” sorusuna
da cevap arayalım.

ERKEN SEÇİMİN
İLK SİNYALİNİ YİNE
BAHÇELİ VERECEK

ÜÇ PARTİNİN DE
İŞİNE GELİR

��  AK0Parti0ve0MHP0erken0seçim0için0hazır,0CHP0de0hazır
diyorsunuz.0Peki0İYİ0Parti0hazır0mı?

Belli0partileri0rahatsız0eden0tek0parti0İYİ0Parti.0İzmir
ve0kıyı0kesimde0CHP’yi0rahatsız0ediyor.0MHP’yi0rahatsız
ediyor,0tabanını0tamamen0çökertti.0Öyle0veya0böyle0Anado-
lu’da0da0AK0Parti’yi0rahatsız0ediyor.0Bu0nedenle030partinin
de0işine0gelir0erken0seçim.0İYİ0Parti0şu0anda0tam0olarak
Türk0toplumuna0kendini0anlatabilmiş0değil.0Toplumda
ciddi0bir0karşılıkları0var0ama01,50yıl0daha0bir0çalışma0ya-
parlarsa0toplumda0karşılıkları0ne0olacak?01,50yıl0sonra
Türkiye’nin0ekonomisi0ne0duruma0gelmiş0olacak?0Bunları
göz0önüne0aldığımız0zaman0başta0MHP0olmak0üzere0AK
Parti’nin0de0işine0geliyor0erken0seçim.

ŞEKER FABRİKALARI TÜRKİYE’NİN
GÜNDEMİNDEN DÜŞMEZ

ERKEĞİN NE HADDİNE
KADINA HAK TANIMAK

��  Menemen0Bele-

diye0Başkanı0Ta
hir

Şahin0geçtiğimiz

günlerde0verdiği

bir0röportajda

“Kocaoğlu
yokum0diyorsa

Tahir0Şahin

buradayım
diyor”0dedi.0Siz

bu0yaklaşımı

doğru0buluyor0m
usu-

nuz?
Tahir0Şahin0bu

nu0bize0de

söyledi,0bizim0röportajlarımızda

da0var0bu.0Tah
ir0Bey0her0zam

an

bunu0dile0getir
iyor.0Bana0göre

de0dürüst0siyas
etçi.0Duyguları

nı

saklamıyor.0Bence0iyi0
bir0siya-

setçi.0Hatırlarsanız0bu
nu0Hakan

Tartan0söylemişti.0Dosyasını0
da

verdi0hatta.0Bir
0daha0da0bele-

diye0başkanı0ol
amadı.0Bu0da0ya-

şadığımız0bir0gerçek.

Şimdi0de0aynı0şeyi

Tahir0Şahin0ya
-

pıyor.0Baktığı-

mız0zaman

Aziz0Bey0“ka-

rarımı060ay

sonra0verece-

ğim”0diyor.

“Beni0kızdır-

mayın”0diyor.

Ama0“ben0adayım”

demiyor.0

��  Ama0“aday0değilim
”0de

demiyor…
Evet0işte0ne0“ad

ayım”0diyor

ne0de0“değilim”0diyor.0Ama0ol-

mayabileceğini,0a
rtık0torunla-

rını0sevmek0istediğini0de

söylüyor.0Şimdi0böyle0bir0or-

tamda0bir0belediye
0başkanı

çıkıp0“o0olmazsa0ben0varım
”

diyor.0Bu0da0ço
k0doğal0bir0şey.

0

TAHİR ŞAHİN DÜRÜST SİYASETÇİ

Devlet
Bahçeli

Tahir
Şahin
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Abbasilerin 762 yılında Bağ-
dat’ı başkent olarak ilan et-
mesiyle şehir, 500 yıl

boyunca bilim ve sanat merkezi
olacaktır. Sonraki yıllarda, Abbasi
hükümdarlarından Halife Me’mun,
832’de Bağdat’ta, Bilgelik Evi
(Beytü’l-Hikme) adlı bir akademi
kurar. Burada dönemin Yunanca,
Süryanice, Farsça ve Sanskritçe
eserleri Arapça’ya çevrilir. Böylece
Antik Yunan’dan o güne en etkili
felsefe ve bilim hareketi, Bağdat’ta
başlamıştır. Halife eski bilimsel ça-
lışmaları bulup getirsinler diye elçi-
lerini uzak diyarlara gönderir. Bu
kitap t’emini o kadar ileriye gitmiş-
tir ki Halife Me’mun’un Bizansla
olan savaşlarında ganimet olarak

kitap istediği, esirleri
geri vermek için fidye
olarak kitap aldığı ta-
rihi kayıtlarda yer al-
maktadır.

Tahmin edileceği
gibi eserler Bizans’tan
gelmektedir. O za-
mana kadar İslam ül-
kelerinde

bulunmayan önemli eserler çevril-
mek üzere akademiye getirtilmiştir.
Bilgelik Evi’ndeki çevirmenlerin
çoğu Hıristiyan kökenlidir. Buraya
Bizans, İran ve Hindistan’dan akan
bilgilerin Arapçaya çevrilmesi tam
bir sektör haline gelmiştir. Bağ-
dat’ta başlayan bu tercüme hare-
keti tarihte Bağdat’ı ilim sanat ve
felsefe alanlarında önemli bir mer-
kez haline getirir. Yaklaşık 500 yıl
hüküm süren Abbasilerin o dö-
nemleri de oldukça güçlü ve etkili-
dir.

İslam dünyasının bilim adamla-
rının tıp, matematik, astronomi,
kimya, edebiyat vb… hem doğa
hem de beşeri bilimlere büyük kat-
kılar yaptığı bu şeref dönemi, İslam

medeniyetinin “Altın Çağı” olarak
bilinir. Abbasi hâkimiyeti altında
Bağdat, bir müzeler, hastaneler,
kütüphaneler ve camiler şehri ha-
line gelmiştir. Halife Me’mun diğer
dinlere karşı açıklık ve hoşgörü ile
yaklaşır. İmparatorluğun dört bir
yanından gelen bilim insanları Bağ-
dat’a akın etmeye başlar. Rivayet
edilir ki, her gelen misafire yemek
ve şarap ikram edilir. Gelenlerin
meşrebine bakılmaksızın dinden
matematiğe, astronomiden tıbba
tartışmalar yapılır. Bu çevirilerin
sonraki yüzyıllarda Endülüs üzerin-
den Avrupa’ya girmesiyle orada
Avrupa aydınlanmasının ışığı yana-
caktır.

Siyasî baskı altında ilmî faaliyet-
lerin gelişemeyeceği düşünülerek
hiçbir siyasî baskı uygulanmıyordu.
Buradaki özgürlük ortamına baka-
rak siyasî bir yönlendirme olmadı-
ğını da rahatlıkla anlayabiliriz.
Herhangi bir mezhebî kaygı bulun-
muyordu. Bu merkezde ilim ruhu-
nun hakim olduğu, mutlak manada
ilim, inanç ve fikir hürriyetinin bu-
lunduğu, her şeyin akıl ve mantık

ölçülerinde gerçekleştirildiği, oriji-
nalliğin, yaratıcı düşünce ve araştır-
macı zihniyetin ödüllendirildiği
aktarılmaktadır.

Burada Arapların aleyhine bir
düşünce geliştirilebiliyor, hatta
genel kabul gören İslamî yorum-
lara aykırı olsa bile bu fikirler kısıt-
lanmıyordu. Bundan dolayı bu
kuruma Hıristiyan, Nebatî, Yahudi,
Süryanî, Sabî, Mecusî gibi değişik
din ve kültürlerden insanlar akın
ediyorlardı. Dünyanın farklı yerle-
rindeki değişik ilim dallarından bir
çok bilim adamı bu özgürlüğü
duyup buraya gelmişti. Burada gö-
revlendirilenler için istenen kriter,
siyasî ve dinî görüşlerinden çok
ilmi yeterlilikti. Buradaki özgürlüğü
ifade etmek için gayrimüslim bir
bilim adamı olan Thaumaturgos’un
şu sözlerini aktaralım. “Hiçbir ko-
nuyu incelememiz yasak değildi.
Gizlenen saklanan bir şey yoktu.
Her doktrin incelenebiliyordu. Bu
konuda tam bir güvenlik vardı.
İlahî-Beşerî her şeyi araştırabiliyor-
duk”. Bu güvenli özgürlük ortamı
yüzlerce bilgini Bağdat’a çekti.

Nesturîler, baskı altındaki Sabîler,
sarp dağlara çekilen papazlar bu-
raya gelmişti. Eğer, en ufak bir
baskı olsa, bunlar burada toplana-
mazlardı.

9-13.yüzyıllar arasında yaşamış
meşhur Müslüman bilim adamları-
nın çoğu akademik eğitimlerinin
temellerini Bağdat’ta almıştır. Bil-
gelik Evi’nde, öğretmen ve öğren-
ciler, bilginin kalıcılığını sağlamak
adına Antik Yunan el yazmalarını
çevirmek için beraber çalıştılar.
Aristo, Platon, Hipokrat, Öklid ve
Pisagor gibi antik Yunan bilim
adamlarının çalışmalarını inceledi-
ler. Bilgelik Evi Harezmi gibi zama-
nın en büyük matematikçisine de
ev sahipliği yapmaktaydı. Avrupa,
karanlık çağlarında ve çürümeye
yüz tutmuşken, Bağdat da bir o
kadar canlılığın ve çeşitliliğin kalbi
konumundaydı. Bağdat, zama-
nında dünyanın en refah ve ente-
lektüel şehri kabul ediliyordu.
Konstantinopol’un (İstanbul) ardın-
dan da en büyük ikinci şehirdi.

Coğrafya böyle bir şey 500 yıl
uzun bir zaman olsa da geçmiş.

Abbasiler ilk olarak Şii- Sünni ayı-
rımı ve kavgası, sonrasında doğal
afetler nedeniyle yıprandı ve zayıf-
ladı.

Bağdat Moğollar tarafından
1258 yılında işgal edildi, talana
maruz kaldı, yağmalandı. Yine ri-
vayet odur ki Dicle ve Fırat nehir-
leri binlerce bilim adamının akıtılan
kanından dolayı kızıla bürünmüş-
tür. (100 bin Bağdatlı kılıçtan geçi-
rilmiştir.) Binalar yağmalanmış
yıkılmış; Kütüphanelerin çoğu
harap edilmiş, kitapların mürekke-
binden Fırat ve Dicle nehirlerinin
rengi değişti de denir. Sulama ka-
nalları mahvedilmiş, tarihi miras
yok edilmiştir. Moğolların Bağdat
ve Basra'yı harap etmesinden
sonra, “ba’de harabül Basra” bir
olay olup bittikten sonra, iş işten
geçtikten sonra anlamında kalıplaş-
mıştır.

Bağdat, Musul ve Basra hattın-
dan Şam’a haritalar yeniden çizil-
miştir. Ekonominin pek de
sevmediği, tasvip etmediği hare-
ketli günlerden geçmekteyiz… Ta-
kipteyiz…

İ.ATTİLA ACAR

acar@ikc.edu.tr

BA'DE HARABÜL
BASRA - ŞAM

İZTO'DA YARIŞ KIZIŞTI!
İzmir Ticaret Oda-
sı'nda seçim için

geri sayıma geçilir-
ken, Ekrem Demir-

taş’ın karşısına
Mahmut Özgener

ve Zeki Yöndem’in
ardından sürpriz bir
aday daha çıkabilir.

O isim ise, İZSİAD
Başkanı Hasan

Küçükkurt…
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İzmir Ticaret Odası
(İZTO), Nisan ayında yeni
yönetimini belirlemek için

seçime gidecek. İzmir'in dün-
yaya açılan kapısı olan İZTO
için aylar öncesinden adaylık-
lar ilan edilmeye başlandı.

70 bin üyeli İzmir Ticaret
Odası'nın 25 yıldır kesintisiz
başkanlığını yapan Ekrem De-
mirtaş, 2013'teki seçimlerde
Meclis Üyesi Necip Nasır ile
girdiği yarışı 98 oyla kazan-
mıştı.

Önümüzdeki ay yapılacak
seçimlerde ise Demirtaş'ın ke-
sinleşen rakipleri; Türkiye
Futbol Federasyonu eski Baş-
kanı ve Ege Tütün İhracatçı-
ları Birliği Başkanı Mahmut
Özgener, Kemalpaşa Sanayici
ve İşadamları Derneği (KE-
SİAD) Başkanı Zeki Yöndem
olurken, sürpriz bir isim daha
kulislerde dolaşıyor...

‘Borcumu
ödemek
istiyorum’

İZTO’da seçim
için geri sayıma geçilir-
ken, Mahmut Özge-
ner, Demirtaş’ın en
sıkı rakibi olarak görü-
nüyor. İzmir’in her
zaman kendisinin ar-
kasında durduğunu ve
destek verdiğini belir-
ten Özgener, adaylı-
ğını, “İzmir’den hep
destek gördüm ve ken-
dimi borçlu hissettim.
Bu adaylığı borcumun
bir kısmını geri öde-
mek için fırsat olarak
görüyorum” şeklinde
açıklamıştı.

Yeni bir aday
İzmir Ticaret Oda-

sı’nda yarış kızışırken,
'Ortak Akıl Grubu' da
yeni bir aday çıkarıyor.
Eski Meclis Üyesi
Kadir Sinan, daha
önce, "Muhalefetten
geliştirilecek yeni bir
yapı dikkate alınmalı.
İZTO başkanlığına,
İzmir ticaretinin so-
runlarını bilen, odanın
yükseldiği misyondan
haberdar olan ve viz-
yon sahibi birinin gel-
mesi gerekiyor. Bu
kişinin de odanın
içinde var olduğuna
inanıyorum” açıklama-
sını yapmıştı.

Küçükkurt
sürprizi

Adaylar çalışmala-
rına hız verirken, se-
çime kısa bir süre kala
sürpriz bir gelişme
daha yaşandı. Ortak
Akıl Grubu, İzmir Sa-
nayici ve İşadamları
Derneği Başkanı
Hasan Küçükkurt et-
rafında birleşme kararı
aldı. Eğer Küçükkurt
adaylığını açıklarsa, bu
süreçten sonra oda
üyelerinin seçimi ol-
dukça zor olacak…

KADİR ÇETİNKAYA

kadir.cetinkaya@kanalben.com

Mahmut
Özgener

Hasan
Küçükkurt Zeki

Yöndem

İzmir Ticaret Oda-
sı'nda seçim için

geri sayıma geçilir-
ken, Ekrem Demir-

taş’ın karşısına
Mahmut Özgener

ve Zeki Yöndem’in
ardından sürpriz bir
aday daha çıkabilir.

O isim ise, İZSİAD
Başkanı Hasan

Küçükkurt…
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Türkiye'de son yıllarda yaşa-
nan terör bombalı saldırılar
ve Güneydoğu Anadolu'da

bölücü terör örgütü PKK'nın kaz-
dığı hendeklerle birlikte ortaya
çıkan güvenlik problemi ve bera-
berinde gelen siyasi gerilimlerle
birlikte birer ikişer sessiz sedasız
limanlarımızdan çekilen dev kru-
vaziyer gemileri kente geri dön-
meye hazırlanıyor.

Kruvaziyer turizminin en
büyük firmalarından MSC, İzmir'i
yeniden rotasına ekleme kararı
aldı. 2019 yılında MSC Liri-
ca'nın İzmir'e gelecek ol-
masıyla birlikte şirket,
tam 4 yıl aradan
sonra kente

geri dön-

müş olacak. Deniz taşımacılığının
devlerinden olan şirketin aldığı
karar İzmir'de hem tatilciler hem
de esnaf arasında büyük sevinç ya-
rattı. Başta Alsancak esnafı ve
taksiciler olmak üzere kentte bir-
çok esnaf kolunun turist gemile-
rinden gelecek can suyuyla
birlikte özellikle sakin geçen yaz
aylarında yeniden hareket yakala-

ması bekleniyor.
Kentteki

se-

yahat acentalarının da alınan bu
haberle birlikte İzmirli tatilcilerin
uzun zaman sonra başlayacak
olan kruvaziyer turlarına göstere-
ceği ilgiyi beklediği öğrenildi.

“İzmir için
çok faydalı olur”

İzmir'e kruvaziyer turizminin
yeniden başlayacak olmasını de-
ğerlendiren Kültür ve
Turizm Ba-

kanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı
Güman Kızıltan, “Bu gemiler
daha önce İzmir'e 500 bine yakın
turist getirmişti. Yeniden başla-
ması iyi bir hareket. Fev-
kalade faydalıdır.
Büyük bir
mutluluk
duydum.
Kruva-

ziyerlerin kente 2 türlü faydası
vardır. Birincisi ülkenin tanıtımı
açısından faydalıdır. Az da kalsa-
lar, çok da kalsalar ülkemizi tanır-
lar. Çünkü Avrupa'da insanlar kış
mevsiminde biraz daha kapalı bir
hayat yaşar. Dolayısıyla seyahat-
lerde edinilen intibalar kış bo-
yunca anlatılır. Bu sohbetler
elbette Türkiye için iyi bir reklam
olur. İkincisi de buraya gelenler az
ya da çok mutlaka mücevher, ha-
tıra eşyası yahut yerel ürünleri
mutlaka satın alıp götürürler. Bu
yüzden esnafa da çok büyük fay-
dası olur. Yalnız burada önemli
bir mesele var. Bu gemilerin bura-
lara gelişleri liman vergileriyle de
ilişkilidir. Bu kapsamda kamu ku-
ruluşları gerekli düzenlemeleri ya-
parak özendirici olmalıdır.
Dünyada büyük organizasyonlar 3
yıllık bakış açılarıyla yapılır. Her
yıl gelen zamlar bu tarz turizmci-
leri küstürür. Dikkatli olmak
lazım.” dedi.

Rakamlarla
MSC Lirica

MSC'nin dev yolcu gemilerin-
den Lirica 65 bin tondan daha
fazla bir ağırlığa sahip. 992 kabi-
ninde iki bine yakın yolcuyu ağır-
lama kapasitesine sahip geminin
tam 721 personeli bulunuyor. 32
metre genişliğindeki geminin
uzunluğuysa tam 274,9 metre.
İçinde çok sayıda restoran, bar,
eğlence alanı bulunan gemide
büyük bir tiyatro salonu, spa ve
casino da mevcut. Venedik'ten ha-
reket eden gemi sırasıyla Bari,
İzmir, Hayfa, Limassol, Kerkira
ve Split limanlarına gidiyor.

KRUVAZİYER, MSC İLE
İZMİR'E GERİ DÖNÜYOR

En büyük
kruvaziyer
firmaların-

dan biri
olan MSC,

İzmir’i yeni-
den rota-

sına ekleme
kararı aldı.

MSC’nin bu
hamlesiyle

birlikte
diğer kruva-
ziyer şirket-
leri de İzmir

rotası için
çalışmalara

başladı.
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BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Güman
Kızıltan
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İzmir'in ve Türk
turizminin üst
düzey destinas-

yonlarının başında
gelen Çeşme'de ya-
şanan gelişmeler
nedeniyle tartışma-
ların biri bitiyor,
diğeri başlıyor.
Yaz aylarında de-
vasa bir nüfusa eri-
şen ilçede daha
önce yaşanan gü-
rültü tartışmaları
ve mevcut RES
tartışmalarının ar-
dından şimdi de
havalimanı pole-
miği başladı. Ala-
çatı'ya yapılacak
olan havalimanı
için olumlu ve
olumsuz yorumlar
birbiri ardına geli-
yor. Adnan Men-
deres
Havalimanı'na 70
kilometre uzak-
lıkta yeni bir hava-
limanının İzmir
için israf ve ölü ya-
tırım olduğunu sa-
vunan da var.

'Rant İzmirlilerin
ve Çeşmelilerindir'

“İstemezükçü
değiliz ama...”
“Havaalanı konusu bizi

adeta böldü. Bir kısmımız
yapılsın derken, bir kısmımız
istemiyor. Kimimiz de rüz-
gar gülü savunucusu oldu.
Bir bölüm yapılsın, bir
bölüm yapılmasın diyor. Bir
bölüm rüzgar güllerinin kal-
dırılacağından bahsediyor.
En sonunda havaalanını mı
tercih edeceğiz, rüzgar gül-
leri mi kalacak? Biz hiçbirini
istemiyoruz. Çeşme'ye ha-
vaalanına ne gerek var? 3
geliş, 3 gidiş havaalanımız
var. Çeşme'yi talan edebil-
mek için adeta bir kam-
panya başladı. Bodrum'u ve
Kuşadası'nı nasıl bitirdilerse
Çeşme'yi de aynı duruma
getirmeye çalışıyorlar. Ben
çok rahatsızım. Çeşme'nin o
15 sene önceki yemyeşil do-

kusu mahvoluyor. Bu iste-
mezükçülük de değildir. Ha-
yatımıza ve doğaya
müdahaleye karşıyız. Ovacık
ve Germiyan'da olanlar or-
tada. Gelecek nesillere güzel
bir doğa bırakamayacağız.
Bunlar bize atalarımızdan
kalan miraslarımız ama
maalesef torunlarımıza bıra-
kamayacağız gibi. Çeşme
bundan 20 sene sonra yaşa-
nabilirlikten çıkacak. Havaa-
lanına ne gerek var? 3-5
zengin gelecek diye bunlar
yapılmamalı. Kesinlikle israf
olduğunu düşünüyorum.
Yok charter gelecekmiş vs.
Hiçbirine inanmıyorum.
Charter uçaklar Adnan
Menderes'e inmeyecek de
Alaçatı'ya inecek. Olur mu
hiç öyle şey...

Çeşme'ye yapıla-
cak havalimanı 100
binlik ve 25 binlik
planda haliha-
zırda mevcuttur.
Ancak planlarda
mevcut olmuş
olması, yapılması
gerektiği anla-
mını taşımamakta-
dır. Yapılacak
havalimanının taslakta
birçok mevzuata ve şehirci-
liğe aykırı olduğu gerekçesiyle
çevre düzeni planıyla ilgili daha
önce açmış olduğumuz bir dava
bulunuyor. Bu davanın duruşma-
ları devam ediyor ve sonuçları
henüz gelmedi. Havalimanıyla
birlikte ilçede gereğinden fazla bir
nüfus artışı ön görülüyor. Adnan
Menderes Havalimanı varken,
Çeşme'ye yapılacak havalimanının
ne kadar ihtiyacı var? Açıkçası

bunun analizi yapıl-
mamış durumda ve

normal şartlarda
havalimanının
yapım kararın-
dan önce ihtiya-
cın ortaya
konmuş olması

gerekmekteydi.
Yine ÇED raporu-

nun henüz onaylan-
mamış olduğunu

görüyoruz. Biz de Şehir
Plancıları Odası ve diğer ilgili
odalar olarak havalimanı konu-
sunda bir çalışma grubu kurduk.
Havalimanının çevresel etkileri,
ekolojik olarak doğaya verebile-
ceği zarar, kentleşme ve yarıma-
daya olumlu ya da olumsuz
etkileri üzerine rapor hazırlayaca-
ğız. Bu raporu da en kısa za-
manda ilgili kurumlar ve kamuoyu
ile paylaşacağız.

ÇEŞME HAVALİMANI
İZMİR'İ İKİYE BÖLDÜ

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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ETİK BAŞKANI MEHMET İŞLER:

ÇEŞME KENT KONSEYİ BAŞKANI ÖMER ÖNAL

ŞŞPPOO  İİZZMMİİRR  ŞŞUUBBEE  BBAAŞŞKKAANNII  ÖÖZZLLEEMM  KKOOCCAAEERR

“Çeşme'ye havalimanını şartlı des-
tekliyoruz. Neden ve hangi şartlarda
istiyoruz? Turizm ulaşım demektir.
Ulaşımın olmadığı yerde turizmin ge-
lişmesini bekleyemezsiniz. Bir gelir
elde etmek istiyor, 54 yan sektörü bes-
lemek istiyorsanız ulaşım olmalı. Çeş-
me'ye havalimanı gerekli mi? Bence
gerekli. Bodrum için de bunlar konu-
şulmuştu. Dalaman için de konuşul-
muştu. Bu havalimanları charter
seferlerinin olduğu vazgeçilmez birer
havalimanı oldu. Çeşme'ye gelecek
havalimanı büyük mü? Değil. Yine de
bu haliyle bile tekne sahiplerinin daha
sık gelmelerini sağlayacak... Yunan
adalarında bulunan yabancı yat sahip-

lerinin katma değer yaratma fırsatı
olacak. Denebilir ki, Adnan Mende-
res'ten gelsinler... İşte olmuyor öyle.
Çeşme'deki uçaklar baştan küçük ola-
cak, adeta bir hava taksisi olacak ama
hiç olmazsa ekonomik gelir düzeyi
yüksek müşterileri getirecek. Turist
sayısını arttırmayacak belki ekonomik
seviyesi yüksek müşteri gelecek. Ge-
lenler Çeşme'nin reklamını yapacak.
Araç kiralama hizmetleri artacak. İç
turizm açısından da cazibeyi arttıra-
cak. Bodrum'a da insanlar havalimanı
yokken önce İzmir'e geliyorlardı.
Şimdi Bodrum havalimanı yetmiyor.
Yalnız Bodrum Havalimanı yapıldık-
tan sonra müthiş bir yapılaşma oldu.
Bodrum'da imar stratejik olarak plan-
lanmamıştı. Çeşme'ye havalimanı ya-
pılsın ama stratejik imar planıyla
birlikte gitsin. Havalimanı katma
değer yaratsın derken plansız şekilde
olmasın. Bir de karşı çıkacaksak hava-
limanına değil, RES'lere karşı çıkabili-

riz. Havaalanına bunlar çok yakın. Bu-
radaki rüzgar santralleri son derece
riskli. Çeşme'nin dokusuna bunlar uy-
muyor. İstemezükçülerin rüzgar sant-
rallerine onay verenlere haykırması
gerekir. Yunanistan'ın adalarında bile
havaalanı var. Havaalanı olunca
demek ki bir yer yağmalanmıyor ama
RES'lerle yağmalanıyor adeta. Birçok
sektörden dostlarımızla konuyu isti-
şare ediyoruz. Onlar da havalimanı
için bizim gibi düşünüyor. Peki havali-
manına kim karşı çıkıyor? Siyasi kay-
gıları olanlar ve çevreciler karşı
çıkıyor. Buraya  siyasi bakmamak
lazım. Kendi eksiklikleri kamufle edil-
sin diye karşı çıkıyorlar. Bırakın Bod-
rum'u, küçücük Yunan adalarında bile
bu havalimanları varsa, Çeşme de
bunu hak etmektedir.  Çevrecilerin sa-
mimi olduğuna inanmıyorum. RES'ler
yapılırken neredeydiler? Sürekli rant
diyorlar. Rant dedikleri şey aslında
Çeşmelinin ve İzmirlinin rantıdır. 

“ÇED RAPORU HENÜZ
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Özelleştirme İdaresi Başkanlı-
ğı’nın 14 şeker fabrikasının satış
yöntemiyle özelleştirilmesi için

ihale açtığını bildirmesinin ardından
Türkiye’de bir anda yer yerinden oy-
nadı. 14 şeker fabrikasıyla ilgili özel-
leştirme kararının ardından harekete
geçerek fabrikaların olduğu illere ziya-
retlerde bulunan CHP heyetine,
MHP, BBP, Saadet Partisi ve İyi
Parti’den de destek geldi. Böylece
yine bir iktidar – muhalefet çekişmesi
başlamış oldu. Birçok siyasetçi, iş
adamı, STK temsilcisi konuya ilişkin
farklı görüşlerde açıklamalar yaptı.
Ancak belki de en önemli ve yapıcı
öneri geçtiğimiz günlerde iş adamı
Uğur Yüce’den geldi. Yüce 2007 yı-
lında hazırladıkları raporu yeniden ka-
muoyu ile paylaştı ve çarpıcı
manzarayı gözler önüne serdi.

ŞEKERDEN ALKOL
ÜRETEN FABRİKA

Ülkemizin düşük tenörlü linyit
kaynakları dışında petrol ve doğalgaz
gibi fosil enerji kaynakları itibari ile
dışa bağımlı bir ülke olduğunun altını
çizen Yüce, 2014 yılı itibari ile her 100
doların 22 dolarının enerji ithalatına
gittiğini ifade ediyor ve Brezilya’nın
yıllar önce milli ekonomisini korumak
amacı ile mevcut şeker fabrikalarının
büyük bir bölümünü şeker kamışından
alkol üreten fabrikalara dönüştürdü-
ğünü dile getiriyor.

Yüce; “Raporda önerilen sistem
bir tek enerji alanında tasarruf getir-
miyor. Burada önerilen; 14 ilin ekono-
misine ve istihdamına direkt olarak
etki eden bir sistem. Çok ciddi bir
kazan kazan sistemi bahis konusu.”
diyor.

İŞTE O RAPORDAN
ÇARPICI BAŞLIKLAR

� Brezilya yıllar önce milli ekono-
misini korumak amacı ile mevcut

şeker fabrikalarının büyük bir bölü-
münü şeker kamışından alkol üreten
fabrikalara döndürdü.

� Dünyada mevcut ve hali hazırda
çalışan benzinli araçlarının motorla-
rını yüzde 100 alkol ile çalışır hale ge-
tirmek çok cüzi bir harcama ile
mümkün.

� Brezilya daha 2007’lerde dünya-
nın en önemli otomotiv şirketlerinden
biriyle alkol ile çalışan 100 bin araçlık
bir fabrika kurması için anlaştı ve teş-
vikler verdi.

� Türkiye özellikle Orta Ana-
dolu’da çok büyük bir şeker pancarı
üretimi potansiyeline sahiptir.

� 1998 yılında 500.000 hektar
ekim alanında şeker pancarı üretilip
492.000 çiftçi bu üretimden geçiniyor
idi.

� 2013 yılında ekim alanları
290.000 hektar ve bu işten ekmek
yiyen çiftçi âdeti 126.000 düşmüş idi.

� Türkiye’de 31 şeker fabrikası
var ve bunun 25’i devlete ait.

� Bir şeker fabrikasını şeker üre-
timi yerine alkol üreten bir fab-
rikaya döndürme gideri
son derece düşük-
tür.

� 14 şeker
fabrikasını
haraç mezat
satmak
ve/veya ka-
patmak ye-
rine devlet
bunları
yakıt üreti-
mine kana-
lize
etmelidir.

8Mart’ı gönül rahatlı-
ğıyla, doya doya, ke-
yifle kutlayacak bir

kadın gösterin; gidip O’nu
alnından öpüp, tebrik ede-
ceğim.

Ama böyle birini bul-
mak çok zor. Çünkü dün-
yada kadına seçme ve
seçilme hakkını ilk veren
nadir ülkelerden biri olma-
mıza karşın, bugün kadın-
larımız şiddet, çocuklarımız
da cinsel istismar tehlike-
siyle karşı karşıyalar.

Bu da hem kadınlarımı-
zın hem de çocuklarımızın
ev dışındaki yaşamlarını
doğrudan olumsuz etkili-
yor.

Üstelik de her gün
artan bir tempoyla.

8 Mart Kadınlar
Günü’nün kutlanması şid-
det ile ilgili olmasa da, bu
konu üzerinde durmak isti-
yorum.

Ülkemizde son 10
yılda çocuk istismarı yüzde
700 arttı.

Kadın cinayetleri, şid-
det ve taciz konusunda ne
yazık ki resmi verilere da-
yanan bir istatistik yok.
Tutulmamış, tutulmuyor
da…

Kadına şiddet gazetele-
rin üçüncü sayfalarında
normal adli vakaymış gibi
eriyip gidiyor.

Bu olaylar tırmandıkça,
radikal; örneğin yasa deği-
şikliğiyle daha ağırlaştırıl-
mış, gerekirse müebbet
hapis cezaları, iyi hal indi-
riminin uygulanmaması
gibi çözümler aranacağına
bazılarımız çözümü şer’i
hukukta arıyorlar.

Nitekim; Adalet Ba-
kanlığı tarafından çocuk is-
tismarı ve tecavüz
suçlularına karşı ‘kimyasal
hadım’ cezasının öneril-
mesi bunun ilk adımıdır.

Fırsat bu fırsat deyip
sorunu ‘zina’ya bağlaması

bir kez daha çocukların ve
kadınların hayatlarını daha
da karartacak günlere yel-
ken açmanın bir işaretidir.

� � �
Çünkü; çocuk istisma-

rına ve kadına yönelik işle-
nen suçlara karşı mevcut
yasaları işlevsizleştirerek,
daha dün çocuklarımızı te-
cavüzcüleriyle evlendirmek
için yasa çıkarmaya çalı-
şanlar, onlarca çocuğumu-
zun tacizine sahne olan
gerici ENSAR’ı aklamak
için “bir kereden bir şey
olmaz” diyenler, çocuğun
rızası, iyi hal, saygın tutum
indirimlerini uygulayanlar,
115 çocuğun doğum yap-
tığını ortaya çıkaran sağlık
emekçisini sürgün edenler,
müftülere nikah yetkisi ile
boşanmalarda “ara bu-
lucu” uygulamasını geti-
renler, çocuklara ve
kadınlara, şiddet, istismar
ve karanlıktan başka bir
şey sunamazlar…

Bugün “çocuk istisma-
rına karşı idari tedbir ve
yasal düzenlemeler getire-
ceğiz” diyenler, ağızların-
daki baklayı çıkarmıştır.

Sorun, zinaya bağlana-
rak, esas niyet olan şer’i
hukuk yasalarını gündeme
getirmektir.

� � �
Bilin ki; bugün çocuk

istismarıyla kamuoyunda
adları duyulan dernek ve
vakıflar hala kapatılmamış-
tır. Her gün cinsel istismar
haberleri ve kadın düşmanı
sapkın açıklamalarla gün-
deme gelen bu tarikat ve
cemaatleri “yasal” kabul
edenler, kadınlarımızı da,
çocuklarımızı da, bizleri de
koruyamaz!

� � �
Toplumda büyük infial

yaratan kadına şiddet ve
ölümcül saldırılar ile, çocuk
istismarı gerçeğini “hadım
yasası” gündeme getirile-

rek çözümlenemez. Bu uy-
gulama zina tartışması
açarak aralarında evlilik
bağı olmayan herkesin bir-
likteliğini suç sayan, kıstası
kadın için ayrı erkek için
ayrı olan şer’i bir hükmü
gündeme taşımaktır.

� � �
Çocuk istismarı ile mü-

cadele için öncelikli yapıla-
caklar bellidir.

Çocuk istismarı haber-
lerinin eksik olmadığı tari-
kat ve cemaat yurtları
kapatılmalıdır. Ve; yar-
dıma muhtaç bütün çocuk-
lar devlet koruması altına
alınmalıdır.

Yayınladığı fetvalarla 9
yaşında çocuğun evlenebi-
leceği algısı yaratan Diya-
net İşleri Başkanlığı bu
yanlışından vazgeçmelidir.

Çocuk yaşta evliliklerin
fiili olarak önünü açan ve
müftülere nikah yetkisi
veren yasa iptal edilmeli-
dir. Çocuk istismarı suçla-
rında iyi hal indirimlerine
son verilmelidir, bu dava-
larda çocuğun rızası sorgu-
sundan vazgeçilmelidir.

Lise çağında evliliklerin
önünü açan düzenlemeler
iptal edilmelidir.

Geçtiğimiz günlerde
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’nın yaptığı bir
çalışmaya da giren 12 yaş
üzeri çocukların evlenebile-
cekleri algısı yaratan bütün
yayınlar, açıklamalar ve
uygulamalar yasaklanmalı-
dır. Kadın demek eşittir
çocuk demektir.

İnşallah bu yıl için tren
çoktan kaçtı ama önümüz-
deki yıl 8 Mart’ı huzur
içinde; kadına şiddetin yok
denecek kadar azaldığı,
çocuklarımızın okullarda,
yatılı kurslarda güvenli bir
şekilde eğitim aldığı, küçük
yaşta evlendirilmekten vaz-
geçildiği bir ortamda kutla-
rız…

HAMDİ TÜRKMEN
İdam, hadım
ve “zina…”

TÜRKİYE’Yİ DIŞABAĞIMLIOLMAKTANKURTARACAKFORMÜL:

ŞEKERDEN ALKOL
ALKOLDEN YAKIT

İş adamı Uğur Yüce, Brezilya’nın yıllar önce aktif
hale getirdiği şeker kamışından alkol üreten fabri-

kaların ülkemizde de faaliyete geçmesi duru-
munda, dışa bağımlı olduğumuz enerji sektöründe

farklı bir noktaya gelebileceğimizi söyledi.

BU DEĞİŞİKLİKLE
BİRLİKTE:

� Orta Anadolu’da şeker pan-
carı üretimi yeniden canlanır.

� Ülkenin petrol ithalatında
hatırı sayılır bir tasarruf sağlanır.

� Şeker fabrikalarındaki istih-
dam korunmuş olur.

� Alkol ile çalışan arabalar
benzine nazaran çok daha az
çevre kirliliği yarattığı için ülke-
nin karbon emisyon oranı düşer.

� Benzin yerine alkol ile çalı-
şan araba motorlarının perfor-
mansı azalmadığı gibi daha az
arıza yapmaktadır.

� Aynı fabrikalarda her türlü
bitkisel, tarımsal ürün veya atığı,
çürüğü, posayı bu fabrikalarda iş-
leyerek alkol (etenol) üretebilir.

� Etanolün araba motorlarına
hiç dokunmadan istenilen oran-
larda ithal edilen benzine doğru-
dan karıştırılması mümkündür.

� Şeker pancarının posası çok
değerli bir hayvan yemidir.

� Etanolün araba mo-
torlarına hiç dokun-

madan istenilen
oranlarda ithal

edilen benzine
doğrudan ka-
rıştırılması
mümkündür.

� Şeker
pancarının
posası çok
değerli bir
hayvan yemi-

dir.

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

Uğur
Yüce
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Toplumun yarısını oluşturan kadınlar
bugün ne yazık ki siyasette yeterince

temsil edilmiyor. Ancak bu olumsuz
tabloya rağmen aktif siyasetle uğraşan

kadınlar yine de gelecek için umutlu.

İKTİDARA GİDEN YOL
KADINLARDAN GEÇİYOR

Türkiye'de kadının siyasete adım attığı günden itiba-
ren kadın siyasiler yetiştiren bir il olan İzmir'in
bugün yalnızca 3 kadın milletvekili ve 3 kadın bele-

diye başkanı var. Buna rağmen kentin siyasetle ilgilenen
kadınları gelecek için umut taşırken, hemcinslerini siya-
sete davet etmeyi de ihmal etmiyor. Siyasete ve topluma ilişkin sorularımızı CHP İzmir Kadın Kolları
Başkanı Nurşen Balcı ve kadın kolları oluşumu bulunmayan İYİ Parti'den Balçova İlçe Başkanı Serap
Özöktem yanıtladı. İşte kadın siyasetçilerin dilinden İzmir'in, siyasetin ve kadınların sorunları...

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

CHP İZMİR KADIN KOLLARI BAŞKANI NURŞEN BALCI İYİ PARTİ BALÇOVA İLÇE BAŞKANI SERAP ÖZÖKTEM

“GELDİĞİMİZİ HİSSEDİYORLAR
VE TEPKİ VERİYORLAR”

“Kadınlarımızın bugün en büyük problemi şiddet ve
ben kadına şiddet olaylarının giderek arttığını düşünü-
yorum. Yürütülen siyasi politikalarla paralel
olarak bu artışın olduğunu düşünüyorum.
Sosyal medya olmasa da yerel basın
her zaman vardı ve bunları haber
veriyordu. Bu sorunun böylesi
yoğun olduğu bir dönemi hatır-
lamıyorum. İktidarın söylemle-
riyle kadına verilen önemin
azaldığını düşünüyorum. Ce-
zaların yeterli olmadığını, ye-
terli olan cezaların da
yeterince uygulanmadığını dü-
şünüyorum. Kravatla ceza indi-
rimi mi olurmuş? 18 yaşının
altındaki çocuklar için 'rızası
vardı' gibi şeyler söyleniyor. Kadın-
larımızın siyasette yer almasına ge-
lince de, kendi partimiz adına söylemek
gerekirse biz yalnızca sosyal konular ve kadın-
larla ilgili konular üstüne çalışmıyoruz. Kadın ve gençlik
kolları partilerin halka uzanan kollarıdır. Örneğin alan
çalışmalarında çoğunlukla kadınları ve gençleri görür-
sünüz. Parti politikalarını anlatıyoruz. Sahaya indiği-
mizde bunları anlatacak birikime sahip olmamız
gerekiyor. Bu nedenle çalışmalarımıza neredeyse hiç
ara vermiyoruz. Partimizin neden 'Cumhuriyet Halk

Partisi' olduğunu iyi anlatmalıyız diye düşünüyorum.
CHP'nin neden iktidar olması gerektiğini iyi anlatmalı-

yız. Referandumda 30 ilçenin 30'unda 'Hayır'
çıkan ve cumhuriyet değerlerine olan bağlı-

lığını net bir şekilde ortaya koyan İz-
mir'de oylarımızı daha da yukarıya

taşımayı hedefliyoruz. Tabii yal-
nızca İzmir ile iktidar olamayız.
Türkiye çapında tüm illerimiz-
deki kadın kollarımızın koordi-
neli çalışmasıyla başarılı bir
2019 maratonu çıkaracağımıza
inanıyorum. İzmir siyasetine
dönersek İl Başkanımız Deniz
Yücel gibi ben de İYİ Parti'nin

bizden oy götüreceğini düşünmü-
yorum. CHP'nin nasıl bir parti ol-

duğunu İzmir'in anladığını
düşünüyorum. Partimizin yerel yöne-

timlerdeki başarısını iktidara eriştiğimizde
devlet yönetiminde göstereceğimizi toplumu-

muza iyi anlatmak gerekiyor.8 Mart biliyorsunuz bizler
için çok önemli. Kadın ve erkeğin eşit olduğu, barış
içinde bir ülkede yaşamak istiyoruz. Kadına ve çocuğa
şiddetin ve istismarın olmadığı bir Türkiye istiyoruz.
Sınır güvenliğimizin sağlanmasıyla birlikte Afrin'de
daha fazla şehit vermemeyi diliyorum. Bu vatan için
canlarını veren evlatlarımıza da rahmet diliyorum.”

“KRAVATLA CEZA
İNDİRİMİ Mİ OLURMUŞ?”

“Türkiye çapında teşkilatlanma faaliyetlerini
hızla sürdüren İYİ Parti, 'kadın' söz konusu oldu-
ğunda diğer partilere göre farklı bir yapı-
lanma içinde. Ben daha önce başka bir
partide siyaset yaptım. Hiçbir
zaman kadın kollarında çalışma-
dım. Ben siyasi partilerde
kadın kollarının olmaması
gerektiğini düşünüyorum.
İYİ Parti'de bulunmama-
sından da mutluyum. Uzun
yıllar Kadın Adayları Des-
tekleme Derneği İzmir
Sekreterliği görevini yap-
tım. Partimizde kadın kol-
ları yok ve kadınlar teşkilat
kuruluşlarında yer alıyorlar.
Özellikle yeni bir siyasi partide
böyle bir görevin kadınlara veril-
mesi çok önemli. Genel başkanı-
mıza teveccühü için teşekkür ediyorum.
İzmir'de Balçova, Gaziemir, Güzelbahçe ve Men-
deres'ten oluşan 4 ilçede ilçe başkanlarımız kadın.
Diyorlar ki, 'Kadın siyasette pasif kalır.' Bakın
kadın aileyi yönetir, evini yönetir. Evde babanın
haberi oluncaya kadar kadın zaten birçok prob-
lemi çözmüştür. Dersane parasını mutfak masra-
fından karşılamıştır, yemeğin parasını
ayarlamıştır. Kadın evini yönetmiştir. Kadın bu işi

başarır. Diğer siyasi partilere çok girmek istemi-
yorum ama kadına değer verildiğinde bu farkında-
lık hissettirildiğinde kadın daima başarır. Bu

yolda Genel Başkanımızın kadın olması
bizlere önemli bir cesaret kattı. İyi
bir rol model olarak cesaret
verdi. İYİ Parti olarak önce-
likle iyi bir Türkiye için bir
araya geldik. Konuyu kadın
ve erkek olarak ayrıştır-
maktan ziyade toplumu-
muza huzur olarak
bakıyoruz. İYİ Parti'yi mil-
let kurdu. İzmir her zaman
soran ve sorgulayan bir
ildir. İYİ Parti merkezin tam
ortasında olan bir siyasi
parti. Bu nedenle kentten

büyük bir beklentimiz var. Yıl-
larca siyaset yaptım. Hiç bu kadar

kolay ve aynı zamanda zor olmadı siya-
set. Kolay çünkü İYİ Parti çok büyük bir teveccüh
görüyor. Zor çünkü sorumluluğumuz çok büyük.
Bugün partimize yönelik saldırılar herkesçe bilini-
yor. Varlık gösterdiğiniz, ilke ve amaçlarınızı anla-
tırken doğru bir iş yapıyorsak, yerine varıyor ki
tepki gösteriyorlar. Bizim ilkelerimiz milletimizin
güvenini almak. Cumhuriyetimizin kuruluş felse-
fesini ve değerlerini savunuyoruz.”

Serap
Özöktem

Nurşen
Balcı

YÜCEL'DEN İTTİFAKA AÇIK KAPI
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Ben TV'de gündemi yorumlarken hem itti-
fak, hem de parti içi konulara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel,
Ben TV'de ekrana gelen Rota Si-
yaset programına katılarak Burak

Cilasun'un sorularını cevapladı. Görevi-
nin getirdiği sorumluluk yükünün far-
kında olduğunu dile getiren Yücel,
'Aldığım görev CHP örgütünü seçimlere
en hızlı ve en iyi şekilde hazırlamak'
dedi. Yücel, Cilasun'un “İyi Parti ile itti-
fak olabilir mi?” sorusu karşısında da
‘Cumhur İttifakı' karşısında Atatürk ve
cumhuriyet değerleri ve parlamenter re-
jimi savunan partilerin bir araya gelmesi
gerektiği cevabını verdi.

'Dönem sınırlamasını
doğru bulmuyorum'

CHP'de gerçekleşecek Tüzük Kurul-
tayı ile ilgili olarak en çok konuşulan ko-
nulardan olan dönem sınırlandırması
hakkında dikkat çekici açıklamalarda
bulunan Yücel, “Ben dönem sınırlandır-
masını çok doğru bulmuyorum. Çünkü
bunun gerek siyasi literatürde, gerek de
hukuki literatürde bir temeli ve altyapısı
olduğunu düşünmüyorum. Bir belediye
başkanı, bir milletvekili eğer görevinde
başarılıysa, işini hakkını vererek yapı-
yorsa bu kişi yeniden aday gösterilebilir.
Tabii aday gösterilip gösterilmeyeceği
noktasında partimizin gerekli kurulla-
rında karar verilir. Mesela ön seçim uy-
gulanabilir, eğilim yoklaması, merkez
yoklaması yapılabilir. Bunun kararını da
PM verir. Sonuç olarak 2 yahut 3 dönem
sınırı gibi bir şeyi çok doğru bulmuyo-
rum. Bunun tüzüğe konmasının Siyasi

Partiler Kanunu'na uygun olacağını da
düşünmüyorum.”

Yücel, parlamento seçimleri öncesi
uygulanan ön seçimin yerelde de uygu-
lanıp uygulanamayacağına ilişkin soruya
ise, “Mahalli seçimler öncesinde ön se-
çime gelince, bence uygulanabilir. Bunu
biz örgütümüzle görüşeceğiz ve partimi-
zin yetkili kurullarına önerilerimizi ya-
pacağız. Ben demokrasiyi özümsemiş bir
kişi olarak ön seçimi her zaman savunu-
rum. Yalnız ön seçim de her zaman
doğru sonuçlar vermeyebilir. İzmir öze-
linde konuşursak ön seçim ilçelerde ör-
gütü canlandıracak bir aday belirleme
yöntemi olacaktır. Büyükşehir'deyse
Sayın Kocaoğlu'nun İzmir'e kazandırdığı
çok şey var. Büyükşehir konusunda
Genel Merkez'in karar vermesini daha
doğru bulurum. Çünkü bazı görevlere
talip olunmaz, o görevler verilir.” yanı-
tını verdi.

“Mustafa Kemal'in hem
askeri hem yoldaşıyım”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaf-
tancıoğlu ile başlayan, “Mustafa Ke-
mal'in askeri” polemiği ile ilgili soruyu
da yanıtlayan Yücel, “Ben öncelikle
Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul ve ül-
kemiz için çok faydalı olacağını düşünü-
yorum. İktidarın kendisine ait olan ya da
olmayan paylaşımlar üzerinden yıp-
ratma çalışmaları, Canan Hanımın başa-
rılı olacağı kaygısından
kaynaklanmaktadır. Mustafa Kemal'in
askeri olup olmama konusundaysa ben

Mustafa Kemal'in askeri miyim? Askeri-
yim. Yoldaşı mıyım? Yoldaşıyım. Aske-
riyim demekten gocunmam, yoldaşıyım
demek de Mustafa Kemal'i küçültmez.
Dolayısıyla biz Atatürk'ü bir lider olarak
görmüşüzdür.” dedi.

“Keşke şehir dışına
çıkmasaydım da...”

CHP Genel Başkan Yardımcısı
Tuncay Özkan'ın İzmir'de ziyaret ettiği
ilçeler üzerinden başlayan tartışmalara
da yanıt veren Yücel, “Bizim Tuncay
Özkan ile hiçbir problemimiz olamaz.
Kendisi hem partimiz, hem de ülkemiz
için çok değerli bir insan. Tek adam zih-
niyetine karşı vermiş olduğu mücade-
leyle, FETÖ ile mücadelesi nedeniyle
bedel ödemiş bir kişi.

O dönemde gerçekten şehir dışında
bir programım olduğu için kendisini
ağırlayamadık. 2 ay önce bir il kongresi
yaşadık. Herkesin gönlünde yatan bir
aslan vardır. Tuncay Beyin desteklediği
aday kazanmıştır ya da kazanamamıştır
ama sanki kongre mücadelesi devam et-
tiriliyor gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı.
Bu yapay ve aslı olmayan bir algıdır.
Kendisiyle her zaman bir araya geliriz.
Şahsi olarak da çok değer verdiğim bir
insandır. Nereleri ziyaret edeceği el-
bette kendi tercihidir. Hepimiz CHP'yi
iktidara taşımak için siyaset yapıyoruz.
Keşke şehir dışı programımız olmasaydı
da önce ben kendisini ağırlasaydım.
Böylelikle bu yakıştırmalar da yapıl-
mazdı.” ifadelerini kullandı.

Burak
Cilasun

Deniz
Yücel
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Merhaba sevgili Ben Haberci-
ler bu yazı had safhada
kadın sevgisi ile doludur. 8

Mart Dünya Kadınlar Günü sayı-
mıza özel siz değerli kadınlarımız
için rehber bir yazı hazırlamak iste-
dim.

Sağlıklı olmak, sağlıklı kalmak
için kaliteli yaşayan, yaşlanmadan
yaş alan bayanlar olmak için yapıl-
ması gerekenleri bir bir anlataca-
ğım sizlere.

Şimdi SU, HORMONLAR,
TELOMER, BAĞ VE DESTEK
DOKUSU, VİTAMİN, MİNE-
RAL, MİX desem aklınıza ilk ne
gelirdi? Benim aklıma türümüzün
en değerli örneklerinden biri olan
AJDA PEKKAN VE NEBAHAT
ÇEHRE geliyor açıkçası. Yazı-
nın sonunda ne demek
istediğimi anlaya-
caksınız hadi
buyurun
başla-

yalım.
SU: Eğer bir kadın olarak önce

sağlığım ve yaş almadan yaşlanmak
istiyorum diyorsanız mutlaka su iç-
melisiniz. Burada günde 2-2,5 litre
arası düzenli içilen PH değeri yük-
sek sulardan bahsediyorum. Uyanır
uyanmaz su içmeyi, yemeklerden
30 dakika önce ve sonra bir bardak
su içmeyi, ikindi zaman aralığında
ve gece yatmadan önce bir bardak
su içmeyi mutlaka alışkanlık haline
getirin. Suyunuzun içine limon ek-
lemek, İngiliz karbonatı karıştır-
mak, maydanoz veya salatalık
eklemek, zencefil, salatalık veya
karanfil karıştırmak, PH değerini
yükselterek suyun bedeninizde on
kat daha fazla iş ve temizlik yapma-

sını sağlayacaktır.
HORMON-
LAR:

Doğru
za-

manda, doğru şekilde, doğru dü-
zeyde çalışan tüm hormonlar, sağ-
lıklı ve uzun ömürlü bir bedenin
başrol oyuncularıdır. Tiroid, östro-
jen, insülin, seratonin, growth, me-
latonin başta olmak üzere
neredeyse tüm bazal hormonlar
için en kıymetli iki madde D vita-
mini ve Omega 3’tür. Eğer kendini,
bedenini seven bir kadınsanız mut-
laka bu maddeleri dışarıdan tak-
viye olarak alıyor olmalısınız.
Günlük 600-1000 mg Omega 3 tak-
viyesi alırken günlük 5000-7000 IU
D vitamini alıyor olmalı ve bunu
adeta yaşam şekli haline getirmeli-
siniz.

TELOMER: Telomer her bir
DNA sarmalının ucunda bulunan
ve kromozomları koruyan parçalar-
dır. Her hücrede 23 kromozom
çifti olduğundan, her hücrenin 92
telomeri vardır. Hücrelerimiz bizi
genç ve sağlıklı tutabilmek için her
bölündüğünde telomerlerimiz sü-
rekli kısalır. Kısa telomerler, DNA
hasa-

rına benzer bir sinyal üreterek,
gerek yaşlanmayı gerekse de prog-
ramlı hücre ölümünü tetikler. Te-
lomerleri en çok kısaltan faktör
serbest radikal dediğimiz kötü bes-
lenme ile hücrede oluşan atık ve
metabolik çöplerdir. Bu atıklardan
kurtulmak için en önemli şey anti-
oksidan destekli ve alkali beslen-
medir.

Bu beslenme şeklinde sebze ve
meyve bolluğu, bol limonlu sebze
suları, tüm koyu yeşil yapraklı bit-
kiler, mor ve kavuniçi gıdalar, sağ-
lıklı yağ asitleri içeren ceviz,
badem, keten tohumu ve hindis-
tancevizi, alkali su, taze deniz ba-
lıkları, ev yapımı yoğurt, turşu ve
sirke, kemik iliği suyu, soğan, sa-
rımsak ve lahanagiller, ayrıca zen-
cefil, zerdeçal ve safran, yeşil,
beyaz çay olmazsa olmazlardır. Dı-
şarıdan selenyum, çinko, Koenzim
Q10, likopen, alfalipoik asit, C vita-
mini, omega 3, glutatyon desteği
almak da son derece önem arz

eder.
BAĞ VE DESTEK DO-

KUSU: Vücuttaki bütün
doku ve organlar arasında
bulunan tüm vücut siste-
mini bir arada tutmaya yar-

dımcı olan, sağlamlık ve
destek veren, yaşamsal
faaliyetlerin tamamı
için elzem olan doku-
muzdur. Özbağ,
kemik, kıkırdak, kan
ve yağ olmak üzere 5
bölüme ayrılır.

Haklı olarak bir
kişinin sağlıklı, sağlam
ve genç kalması için en

değerli kısım
bağ ve destek
dokunun ko-

runması-
dır.
Korun-

ması için 3 temel şart

vardır.
SAĞLIKLI BESLENME:

Günlük olarak en doğru karbon-
hidratlarla yanında hayvansal kay-
naklı proteinler ve sağlıklı yağ
asitlerinden oluşan, bol lifli ve bol
vitaminli bir beslenme şeklinin her
gün düzenli olarak tüketimi. Bağ
ve destek doku için günlük kalsi-
yum, magnezyum, iyot, B12, elzem
aminoasitler peptitler başta Q10 ve
antioksidanlar, omega 3 ve diğer
doymamış yağlar, ekstra önem arz
eder.

DÜZENLİ EGZERSİZ: Her
gün veya gün aşırı yapılan 30-60
dakika arası düzenli kardiyo ve haf-
tada 2 defa kas çalışmaları içeren
düzenli sistematik egzersizler.

KALİTELİ UYKU: Gece ışık-
sız ortamda saat 22.00 -24.00 arası
başlaması gereken günlük 7 saatlik
uyku.

VİTAMİNMİNERALMIX:
Biz bayanlar olarak günlük alma-
mız gereken çok kıymetli vitamin
ve minerallerimiz var. Eğer besin
ve beslenme yoluyla yeterince aldı-
ğımızı düşünmüyor isek mutlaka
dışarıdan takviye olarak tamamla-
mamız gerekir. Bayanlara özel
günlük alınması gereken;

� Kalsiyum 800-1000 mg
� Magnezyum 350-500 mg
� Çinko 15-25 mg
� C vitamini 100-150 mg
� Demir 15-20 mg
� İyot 150-170 mcg
� B 12 vitamini 5-10 mcg
� Folicasit 300-500 mcg
� D vitamini 5000-7000 IU
� Omega 3 600-1000 mg
� Koenzim Q10 100-120

mg’dır.
Evet sevgili çok kıymetli bayan

okurlarım eğer bu yazıdaki öneri-
leri hayata geçirir, yaşam şekli ha-
line getirebilirsek hepimiz
70’imizde bile mutlu, sağlıklı, güzel
ve fit kalmayı başarmış oluruz.

Oldukça ünlü ve adı bilinen bir
mağazadan gelen "Tüm kırmızı
etiketli ürünlerde yüzde 50 indi-

rim" mesajı üzerine ihtiyaç nedeniyle
mağazaya gidilir. Nevresim çarşaf ve
yastık kılıflarında kombin yapma seçe-
nekleri fiyatlarıyla birlikte uzunnn uza-
dıya değerlendirilirken, birinin yastık
kılıfı, diğerinin çift kişiliğinin bulunma-
dığı seçenekler arasından en nihayet
iki kombin yapılır. Memnun mesut
ödeme kuyruğunda beklerken ters bir
şeyler olduğu fark edilir. Sıra sana gel-
diğinde hesaplarının çok üstünde bir fi-
yatla karşılaşılır. Desensiz ürünlerde de
kırmızı etiket olmasına rağmen indirim
yalnız desenli ürünlerde geçerlidir. Ka-
sadaki çalışan sarı etiketlerinin olmadı-
ğını, indirimlere ve etiket
gönderimlerine merkezden karar veril-
diğini, kendilerinin de müşteriye karşı
çok zor durumda kaldıklarını söyler.
Diğer kasada ise KANDIRILMIŞ için
uzun uğraşlar sonucu yaptığı kombin-
leri kasada bırakmak zorunda kalan
müşteriye gıpta ile bakılırken, çaresiz
seçilen ürünler, kendini KANDIRIL-
MIŞ hisseden ben tarafından satın alı-
nır.

Olanları yazıya dökme düşüncesiyle
boğuşurken ertesi sabah aynı ünlü ve
bilinen mağazadan yeni bir mesaj gelir.
"HAFTA SONUNA ÖZEL 1 ALANA
1 BEDAVA FIRSATI İSTİSNASIZ
TÜM NEVRESİM GRUBU, YATAK
ÖRTÜSÜ VE BATTANİYELERDE
SİZLERLE"

Uyuyan güzel ülkemde uyuyan ben
ve kandırılmanın üzerine yeniden kan-
dırılmak!

DELİYE HER GÜN BAYRAM
Deliye her gün bayram hesabı gün-

ler o kadar çoğaldı ki... Bugün hatırla-
mamız gereken hangi gün diye merak
eder olduk. Anneler, babalar, sevgili-
ler, avukatlar, psikologlar, kayınvalide-
ler, kayınçolar… Şaka bir yana.. Ufak
da olsa hediyelerle hatırlanmak güzel
tabii. Bugünlerin arasına sıkıştırılmış
gibi duran öyle aykırı bir gün var ki! 8
Mart Dünya Kadınlar Günü. Olma-
ması gerektiğini düşündüğüm bu
günde, kadının yüceliğinin bir güne
sığdırılmaya çalışıldığı, kadınlarımıza
yapılan tüm haksızlıklar için bir günle
özür diler gibi yapıldığı düşüncesinde-
yim. Kendi nefsini tutamayan erkek
için çarşafa sığdırılmaya çalışılan, bede-
ninde bir canlı taşırken sokaklarda do-
laşmasının caiz olmadığı söylenen,
akşam yemeği için dayak yiyen eşine
itaat etmesi istenen, tecavüze uğrayan
kadınlarımızdan bir günle özür dileye-
mezsiniz... Gerçi deliye her gün bay-
ram!

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

UYUYAN
GÜZEL ÜLKEM

KADINLARA
ÖZEL

BESLENME
SIRLARI

KADINLARA
ÖZEL

BESLENME
SIRLARI

KADINLARA
ÖZEL

BESLENME
SIRLARI

KADINLARA
ÖZEL

BESLENME
SIRLARI

KADINLARA
ÖZEL

BESLENME
SIRLARI

BURÇİN ÇELİKEZER

www.wellnessclubizmir.com

Tarihi dokusu, mimarisi, İz-
mir'e özgü lezzetleri ile alış-
verişin kalbidir Kemeraltı

Çarşısı. İzmirlilerin ve İzmir'e
gelip de vazgeçemeyenlerin odak
noktası tarihi Kemeraltı çar-
şısı, yıllardır tarihi lezzetlere ev
sahipliği yapmıştır ve yapmaya
da devam etmektedir. Gelin is-
terseniz Kemeraltı'ya özgü tarihi
lezzetlere bir göz atalım...

EV YEMEKLERİNİN AD-
RESİ: Zeytinyağlı ve et yemekle-
rinin adresi Bizim Lokanta,
tarihi Kemeraltı hanının içeri-
sinde bulunmaktadır. Özellikle
ördek ve balık çorbasıyla meşhur
Bizim Lokanta adından söz ettir-
mektedir. Balkabaklarıyla süslü
ambiyansıyla otantik bir ortamla
sizleri karşılayan lokantaya eğer
hiç gitmediyseniz lezzetlerini tat-
mak için uğramanızı tavsiye ede-
riz.

VAZGEÇİLMEZ TURŞU
SUYU: Sizin de başlığı okur oku-
maz ağzınızın sulandığını ve ca-
nınızın turşu suyu çektiğini
duyar gibiyim. İzmirlileri ço-

cukluk günlerine götüren 1972
yılından beri hizmet veren Tur-
şucu Tahsin'de turşuların ve su-
yunun lezzeti aynı günkü gibi
devam etmekte. Küçücük dük-
kanla yıllardır hizmet veren Tur-
şucu Tahsin'de 100'e yakın turşu
çeşidini bir arada görebilmekte-
siniz. İzmirliler genellikle Ke-
meraltı'nda kuşçuların orası diye
bilmektedirler.

KAHVALTININ DEĞİŞ-
MEZ DAMAK TADI: Kemeral-
tı'nın bir başka klasik lezzeti
Yoğurtçu Hasan'dır. Kahvaltı
olarak lezzetli bir sofra arıyorsa-
nız tam olarak doğru adrestesi-
niz. Ballı yoğurt, bal kaymak ve
birbirinde lezzetli sahanda yu-
murta çeşitlerini mutlaka dene-
menizi tavsiye ederiz.

SÖĞÜŞTEN VAZGEÇEME-
YENLERİN UĞRAK YERİ: Sö-
ğüşe hep önyargılı yaklaşılsa da
bir kere tadına bakıldı mı asla
vazgeçemeyeceğiniz lezzetler ara-
sında yerini alacağından eminiz.
Tarihi Kemeraltı Çarşısı’na ge-
lenlerin ve söğüş sevenlerin
uğrak yerleri arasında söğüşçü
Mustafa Usta yer almaktadır.
Hisarönü Söğüşçüsü 1975 yılın-
dan beri hizmet vermektedir.

TARİHİ KEMERALTI
ÇARŞISI'NDA KAHVE KO-
KUSU: Kemeraltı'nın tarihi do-
kusu içerisinde dolaşırken,
uzaklardan mis gibi kahve ko-

kusu sizi mest eder. Hisarö-
nü'nden girdiğinizde meşhur
dibek kahvecisi İlyas Gönen'in
önünde kuyruğu görmeye alış-
kındır İzmirliler. 1939 yılından
günümüze kadar her türlü kahve
çeşidiyle adını tescillettirmiştir.

KEMERALTI ALIŞKAN-
LIĞI DEĞİRMEN: 1970 yılında
Kestanepazarı Camisi’nin altın-
daki dükkanda kurulan değir-
men, İzmirlilerin yıllardır
bildiği ve alışkanlıkları haline
getirdikleri alışveriş yeridir.
Bakliyat, un ve baharat merkezi
olan değirmende her zaman
kuyruk oluşturmuş insanları
görmeniz mümkündür. Ama be-
lirttiğimiz gibi İzmirlilerin alış-
kanlıkları ve değişmez adresleri
arasında yer almaktadır. Eğer
alışveriş için Kemeraltı çarşı-
sında değirmeni tercih edecek-
seniz oluşan kuyruğu da göze
almanız gerekiyor.

İZMİR DEYİNCE; MİDYE:
İzmir'e gelmek için bir neden arı-
yorsanız; işte size midye... İzmir-
lilerin zaten asla
vazgeçemedikleri lezzettir midye
ama biz İzmir'de yaşamayanlar
için öneriyoruz bunu... Aslında
çiğdem gibi diyebiliriz; Yedikçe

bırakamayacağınız ve kaç tane
yediğinizi hatırlamayacağınız
muhteşem bir lezzet. Kemeral-
tı'nda balıkçılar çarşısına uğra-
dığınızda midye dükkanları
zaten sizi cezbedecektir. O
zaman şimdiden size afiyet
olsun...

TARİHİ MEYDANDAMA-
NİSA KEBAP LEZZETİ: Tarihi
Kemeraltı Çarşısı'nın klasikleş-
miş lezzetleri arasında Manisa
Kebabı da yerini almaktadır.
Eşsiz Manisa Kebabı’nı 1970 yı-
lından beri Ali Paşa
Meydanı‘nda hizmet vermekte
olan Manisa Doyuran Kebap'ta

yemenizi tavsiye ederiz. Kebabın
yanında aynı zamanda piyaz ve
özellikle yayık ayran kesinlikle
tatmanız gereken lezzetler ara-
sındadır.

GELENEKSEL LEZZET
PİDE: Kemeraltı'nda her yerde
pide dükkanlarını görmeniz
mümkün. Ama içlerinden bir ta-
nesi 1988 yılından beri hizmet
vermekte ve bütün tarihi Kemer-
altı çarşısına lezzetini duyur-
muştur; Numan Pide... Pidelerini
kara fırında, meşe odunu ate-
şiyle pişiren Numan Pide’nin de-
ğişik lezzet seçeneklerini
mutlaka denemelisiniz.

TARİHİ DOKUDA ASIRLIK LEZZETLER

AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com

1650–1670 yılları arasında kurulan, İzmir deyince akla
ilk gelen simgelerden Tarihi Kemeraltı Çarşısı..

KADINLARA
ÖZEL

BESLENME
SIRLARI
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Kadına şiddet, gün geçtikçe arta-
rak toplumun kanayan yarası
olmaya devam ediyor. Bu ko-

nuda yapılan çalışmalar da gözle gö-
rülür derecede artış gösterdi. Bu
kapsamda İzmir’de yaptığı sosyal
projelerle tanınan sosyal girişimci ve
sivil toplum önderi Muharrem Da-
yanç başkanlığında kurulan Biz Dün-
yayız Platformu geçtiğimiz günlerde
İngiltere Kadın Platformu ve Londra
Enfield Belediyesi’nin davetiyle,
Londra'ya gitti. İzmir'in kadın kanaat
önderleri, kadına
yönelik şiddetle
ilgili farkındalığı ar-
tırmak için İngiltere
Parlamentosu ve Lord-
lar Kamarası başta
olmak üzere bir dizi
temas ve toplantı ger-
çekleştirdi. Biz de Ben
HABER olarak bu top-
lantıya katılan İzmir'in
başarılı iş kadınlarından
Biseta Turizm Kurucusu
Bircan Tağıl'ın Londra te-
masındaki gözlemlerini ma-
saya yatırdık.

Kadına şiddet konu-
sunda en önemli noktanın
erkeklerin de desteği olmasının altını
çizen Tağıl, “Kadına şiddeti her yer
işliyor. Artık 15 saniyede bir kadın
şiddeti yaşanıyor. Hatta ülkesine
göre 5 saniyeye bile iniyor. Bu toplu-
mun gerçekten çok ciddi bir sorunu.
Kadına şiddet ve kadının toplumdaki
yeri ile ilgili ben de kendimi bildim
bileli hep bir çözüm arayışımız vardı.
En sonunda Muharrem Bey'in gel-
diği nokta kadının sorununa kadın

çözümü bulama-
dığıdır. Kadının
sorununa er-
kekleri de yanı-
mıza alırsak bu
sorun daha
aşılabilir,
daha çok ses
getirebilir bir

noktaya taşınır. Bu
da Lordlar Kamarası'nda Baro-

nes Meral Ece'nin ilgisini çekti.”
Tağıl ayrıca bu manifestonun ilk

olarak İngiltere'de yayınlanmasının
önemini şu sözlerle belirtti: “İlk ziya-
retin Londra'da olmasının sebebi
meridyenin 0 noktasından yeni bir
başlangıç yaparak, sesimizi güçlü bir
şekilde tüm dünyaya duyurarak bu
konuda ülkeler arasında güç birliği
oluşturmaktı. Bu gezimizin ardından
diğer ülkelerde de görüşmeler yapılı-

yor. Amaç: farkındalığı artırmak ve
diğer ülkelerin de birim ve makamla-
rının desteğini alabilmektir.”

KONU BM’YE
TAŞINACAK

Tağıl bu temasların daha bir baş-
langıç olduğunun ve çözüm için uzun
zaman gerektiğini şu sözlerle belirtti:
“ Bu sorun bugün de yarın da çözüle-
cek bir sorun değil. Şimdilik sadece
farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.
Bunun için bir takım uluslararası gö-
rüşmeler ve iş birliği çalışmalarımız
olacak. Daha sonra Birleşmiş Millet-
ler'e taşınacak. Ondan sonra tüm
dünya için geçerli olacak bir hukuk-
sal adalet hakkında yapılanmalar ko-
nuşulur hale gelecek. Şimdilik sadece
toplumu bilinçlendirmek, eğitimini
sağlamak gibi çalışmalarımız var.”

Sosyal girişimci ve sivil toplum önderi Muharrem Da-
yanç başkanlığında kurulan Biz Dünyayız Platformu
geçtiğimiz günlerde İngiltere Kadın Platformu ve Lon-
dra Enfield Belediyesi’nin davetiyle, Londra'ya gitti.

“İZMİR'İN AMAZONLARI”NDAN
LONDRA'DA MANİFESTOAYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com
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Ankaralı sanatçı Gülay
Akgün, 23 yıllık müzik hayatını
'Zamansız Şarkılar' isimli al-
bümüyle taçlandırdı.
Akgün'ü kimi
zaman kadına
karşı şiddete
karşı mücade-
lede, kimi
zaman da
sokak hayvan-
larıyla ilgili bir
etkilikte yanı
başınızda gör-
meniz mümkün.

��  Öncelikle!albü-
münüzün!ismi!neden!Za-
mansız!Şarkılar?

233yıldır3müzik3yapıyorum.
Bu3şarkıları3da3yıllar3önce3yaz-
dım.3Bunları3bir3albüm3haline
getirme3kararı3aldığımızda3ülke
şartlarının3çok3değişmiş3oldu-
ğunu3gördük.3Öyle3olunca3'Bek-
leyip3bekleyip3bu3zamanda3mı

çıkarılır?'3gibi3düşündük.3O3yüz-
den3bu3ismi3vermeyi3uygun3bul-
duk.3

��  Kadına!şiddete!karşı!da
müzik!yapıyorsunuz.!Kentin!biraz
daha!dış!kesimlerinde!yaşanan

şiddet!olaylarının!mağduru
kadınlara!ne!derece

ulaşabiliyorsunuz?
Ulaşmadı-

ğını3düşünüyo-
rum.3Zaman
zaman3etkin-
liklere3çağrılı-
yorum.3Kadına
şiddet3sadece

kentin3dış3ke-
simlerinde3fizik-

sel3değil.3Bu3ülkede
eğitimli3kadınlar3da

başta3eşlerinden3olmak
üzere3en3azından3sözlü3şiddete
uğruyor.3Kadın3olmanız3şiddetle
karşılaşmanız3için3yeterli.3

��  Peki!sokak!hayvanlarına
olan!ilgi,!şefkat!ve!sadakatinizin
kaynağı!nedir?

Ben3çocukken3mahallenin
köpeklerini3evimizin3su3saatinin

olduğu3minicik3kulübe3gibi3bir
yapıya3taşır3ve3onlara3su3ve3yiye-
cek3verirdim.3Sonra3annem
gelen3köpek3sesini3duyar3ve3onu
dışarı3atardı.3Yani3bu3benim3ço-
cukluğumdan3gelen3bir3şey.

��  Albüm!dışındaki!teklinizin
gelirini!sokak!hayvanlarına!bıra-
kıyorsunuz.!Buna!bir!olay!mı!ve-
sile!oldu!yoksa!evinizi!paylaştığınız
hayvanlarınız!mı?

Bir3olay3olmadı3ama3ben3ha-
yatı3paylaşmamız3gerektiğini
düşünüyorum.3Mesela3Ankara
Eryaman'da3bir3kadın3100'e
yakın3köpeği3gidip3besliyor.
Benim3yaptığım3çok3küçük3bir
şey.3Başka3ülkelerde3dağların
içine3yapılmış3alanlar3var.3İn-
sanlar3gitsin3onları3orada3sev-
sin,3beslesin,3yıkasın...3Kaza
geçirmiş,3şiddet3görmüş3sokak
hayvanları3için3bu3yükün3altına
girdik.3Örneğin3geçenlerde3bir
konserimizde3albümümü3mama
desteği3karşılığında3satmıştık.
Benim3şarkılarım3dayanışma
için.3Kimi3zaman3insanlarla,
kimi3zaman3hayvanlarla...

Bircan
Tağıl

BURAK CİLASUN
burak.cilasun@kanalben.com

Gülay
Akgün

'ŞARKILARIM
DAYANIŞMA
İÇİN'
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