
PROF. Dr. Tanju Tosun,
HDP’nin barajı aşması
halindeki koalisyon
seçenekleri arasında
AK Parti, CHP koalis-

yonu için “Kısa
süreli” deyimini
kullanırken, en
uzun ittifakın
AK Parti ve
MHP arasında
olacağını söy-
ledi.

ULU Önder Mustafa Kemal’in
Samsun’a ayak basmasının üstünden
bugün tam 96 yıl geçti. Bandırma
vapurundan Türkiye Cumhuriyeti’ne
dev bir hikaye yazıldı. O günden
bugüne değişmeyen şeyse gençliğin,
Ata’sının izinde oluşu. 9’DA

Koalisyonu genel mutabakat olarak yorumlayan akademisyenler, toplumsal
sorunların ancak büyük mutabakatlarla çözümlenebileceğinde birleşiyorlar.
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Ben HABER’in çağrısına devletten yanıt:

AK PARTİ SIKINTILI
REFAHYOL hükümetinin Ekonomiden
Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Sabri
Tekir’e göre, bugünkü koalisyon tartışmaları
geçmiş dönemde yaşanan seçim tartışmalarıy-

la benzerlik gösteriyor. AK Parti, kendi
içinde bir değişim gerçekleştirmek

istiyor ve bunun sıkıntılarını yaşıyor.
TERBİYE EDER

TEKİR, koalisyon hükü-
metlerinin faydalı ola-
bileceği inancında.
Şöyle diyor;
“Koalisyon, siyasi
partileri seçmen ira-
desi sayesinde terbiye
eder ve çok etkilidir.”

GAMZE KURT’UN HABERİ 6-7’DE

AYAYORGİ’NİN imara açılacağı
tartışılırken, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı İzmir İl Müdürü
Selahattin Varan, Ben HABER’e
dikkat çekici açıklamalarda bulun-
du. Varan, “Ayayorgi, korunması
gerekiyorsa yüzde 100 korunacak-
tır. Bakanlığımız bu konuda olduk-
ça hassas” dedi. 6-7’DE

ENERJİ sektörünün dev şirke-
ti SOCAR, uluslararası piyasa-
da adından söz ettirmeyi
sürdürüyor. SOCAR,
Türkiye’nin G20 dönem
başkanlığında B20’ye
ortak oldu. 4’TE

FOLKART,
İzmir’e yaptığı
yatırımlarda hız

kesmiyor.
Son yatırı-
mın ismiyse,
Folkart Life
Bornova…
4’TE

Olması muhtemel
koalisyonların sonuçları

KALİTELİ

DAYANIKLI

RİSKLİKOALISYON
TOPLUMSAL
BARISI SAGLAR

Siyaset için; tek parti
Demokrasi için; koalisyon

Bir milletin uyanışı
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Ayayorgi’yi koruruz
MAYOKİNİ

YİNE TREND
SAYFA 2’DE
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YAŞ ne olursa olsun
önemli olan içindeki
heyecanı evin yaramaz
çocuğuna çevirmektir.
ERDAL İZGİ 7’DE

Başkadır seçim heyecanı

SİYASET erkeksi mi
yoksa kadınsı mı derse-
niz ben kadınsı derim.
İşte hırçın ve naif siya-
set... GAMZE KURT 9’DA

Siyasetin feminen ruhu

GENÇLİK döneminde
kişilik, kurgusunu
tamamlamış bir olgu
değildir, arayış içindedir.
ZUHAL KOÇKAR 10’DA

Ah gençlik ahh...

HER gün bir o yana
kıvırıyor, bir öbür yana,
biri de para yapıştırıp
duruyor. Enteresan...
ÜMİT AKTAN 11’DE

Oryantal dansöz gibi...

SOCAR’DAN
DEV ENERJİ
ATAĞI

1 MİLYARLIK
yatırım geliyor

Ben HABER sordu, Yaraş cevapladı

Türkiye
koalisyonu
deneyebilir
GENEL Yayın
Yönetmenimiz Erol
Yaraş, Türkiye’nin bir
koalisyon hükümeti
kurulması alternatifiyle
karşı karşıya kalabile-
ceğini söyledi. Yaraş’a
göre olası bir koalisyon
hükümeti CHP’siz ola-
cak. EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na Ben HABER’in çağrısıdır:

Çeşme Belediyesi’nin parselasyonuna onay verdiği projede
son sözü Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu söyleyecek...
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Çeşme’yi
bitirir

Ayayorgi’yi
imara
açmak
Çeşme’yi
bitirir

Ayayorgi’yi
imara
açmak
Çeşme’yi
bitirir

Ayayorgi’yi
imara
açmak
Çeşme’yi
bitirir

Ayayorgi’yi
imara
açmak
Çeşme’yi
bitirir

Ayayorgi’yi
imara
açmak
Çeşme’yi
bitirir

KIYI KANUNU ENGELLİYOR
5 BİNLİK, 10 binlik ve 25 binlik
planları hazır olan ve Çeşme
Belediyesi’nin parselasyonuna onay
verdiği Ayayorgi projesi, sadece o
koyda bulunan işletmelerin değil
tüm Türkiye’nin canını yakacak.
İmara açılmasının önündeki en
büyük engel ise Kıyı Kanunu…
OTELLERİ KİM DOLDURACAK?

eci Mehmet Özener,
Ç deki otelleri Ayayorgi’nin
d nu söylüyor ve ekliyor:
A a acaba o otelle-
r d

hendisleri Odası
İ

Bu yaz meyve
sebze el yakacak

İş dünyası çok endişeli:
Önce ekonomik istikrar

Dünyanın önemli tatil noktalarından Ayayorgi’nin korunması
adına Ben HABER’in çağrısı, resmi kurumlarda da yankı buldu.
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Gerçekmiş gibi
hissettiren üç

boyutlu desenli
mayolar birkaç

yıldır olduğu gibi
yine yükselişte.

Farklı tasarımlar-
la dikkat çeken üç

boyutlu desenle-
rin yer aldığı

mayolar plajlarda
farklılık yaratmak
isteyenlerin terci-

hi olabilir.
Parçaların ben-

zersizliğini
geliştirmek için

kullanılan
desenler sıra

dışı görünüm-
leriyle 2015 ilk-
bahar-yaz sezo-

nuna damgasını
vuracak gibi görünü-

yor.

Güneşin göz alıcı parlaklığıyla birlikte
yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde
deniz ve kum çağrışımını hissetmeye

başladık. Yaz mevsiminin bize hayal ettir-
diği ilk şeyler kuşkusuz deniz ve plajlar.
Deniz ve tatil sezonunun cazibesine kapıl-
madan önce bu yaz plajlarda hangi moda
trendleriyle karşılaşacağımıza bir göz ata-
lım, 2015 mayo ve bikini trendlerini keşfe-
delim.

Her yıl değişen moda trendleri
2015 plaj modasını da etkilemeden
geçmiyor. Renk ve desen zenginli-
ğiyle gözlerde şölen yaratan tasa-
rımlar, crop üstleri hatırlatan halter
yaka bikini üstleri, gerçekmiş gibi
görünen 3D baskılar, yenilenen
moda trendlerinin yanı sıra eskilere
dönüşü çağrıştıran retro yüksek bel
bikini altları sezonun favori parçaları
arasında yerini alıyor. Cut-out mayo-
lar, fırfır detayları, büstiyer bikini-
ler, mayokiniler trend
listesinin
top 10
parçala-
rından.
Tek parça-
dan oluşan
minimal
mayolar ve
bikini
modellerin-
de bir klasik
olan üçgen
bikiniler kay-
bettiği popüla-
ritesini tekrar
kazanıyor.
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Sportif
Mayolar

Spor-lüks eğilimi
bir kaç yıldır karşımı-
za çıkıyor. Bu trend
plaj modasını da
etkilemeden geçmi-
yor. Sportif mayolar,
yaratıcı fermuar de-
tayları, örgü panelle-
ri, sloganlı baskılar ve
pastel tonlarda rahat
bir stil oluşturarak
modern görünüm
sağlamayı başarıyor.

60'lardan esinle-
nilen yüksek belli
retro mayo seçenek-
leri daha şık alter-
natifler arayanlar
için sezonda karşımı-
za çıkıyor. Nostaljik
bir tavır sergileyen
yüksek bel mayolarla
bel ve kalçayı şekil-

lendirerek ince
kusurlarınızı gizleye-
bilirsiniz.

Retro Mayolar3D Desenli
Mayolar
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Halter
Yaka Modası

Crop-tops üstler sokak modası
trendlerinde zirvedeyken bu eği-

lim plaj modasını da etkiliyor.
Omuzları ortaya çıkaran halter

yaka bikini üstleri atletik bir görü-
nüm sağlıyor. Bronzlaşmak iste-
yenler için iyi bir seçim olmaya-

bilir ama bronzlaşmaktan ise
tarzını göstermek isteyenler

için bu sezonun en hit
parçaları arasın-

da.

Cut-Out
Mayolar
Tasarımcıların yaratıcı
kesimler kullanarak oluş-
turduğu cut-out mayolar
sezonun hit parçaları ara-
sında yerini alıyor. Bel
dekoltesinin cazip görü-
nümü, bantlarla detaylan-
dırılan mayolar daha
cesur tercihler yapmak
isteyenlerin tercih edebi-
leceği modeller arasında.

2015 yazının
mayo ve
bikini
trendleri



� 88  HHaazziirraann  ssaabbaahhıınnddaann  ssoonnrraa
TTüürrkkiiyyee’’yyii  ssiiyyaassaall  aannllaammddaa  nnaassııll  bbiirr
ssüürreeçç  bbeekklliiyyoorr??

Nostradamus yaşasa dünyanın en
bilinen kahini olarak 8 Haziran'da nasıl
bir Türkiye'ye uyanacağımızın tablo-
sunu çizemez. Siyasi tablo, AK
Parti'nin alacağı oy ve çıkaracağı mil-
letvekili sayısına bağlı.Eğer AK Parti
bıçak sırtı bir şekilde hükümet kurarsa
yani 3-5 milletvekili fazlalıkla... Böyle
bir AK Parti hükümeti Türkiye'yi nasıl
yönetebilir? Düşünemiyorum. Eğer

Tayyip Bey
istediği
başkanlık
sistemini
gerçek-
leştiremezse

sarayda bambaşka bir Cumhurbaşkanı
izleyeceğiz. Çünkü görünen o ki, bu
Anayasa değişikliğine kimse destek
vermeyecek. Benim gördüğüm bir tek
şey var burada. Bütün iş dünyası,
ekonomi dünyası her türlü yatırımını,
harcamalarını durdurdu. Bir anlamda
herkes gerekli savunma mekanizmaları
hazır, her türlü tedbiri almış bir şekilde
bekliyor. Bütün bunlar gösteriyor ki 8
Haziran'da kim hükümet olursa olsun
Türkiye'yi parlak bir tablo beklemiyor.

� SSiizzccee  kkooaalliissyyoonn  hhüükküümmeettii  mmii
oolluurr??

Koalisyon olursa ne olur? Bana
göre Türkiye koalisyonu yeniden
deneyebilir. Artık Türkiye 90'lı yıllarda-
ki bir Türkiye değil. Aradan yaklaşık
bir 12 yıl geçti. Türkiye de bu konuda
çok tecrübelendi. Gayet medeni bir
şekilde de iki parti koalisyonla düzgün
bir şekilde ülkeyi yönetebilirler. 

Korkmamak	lazım
Bana göre koalisyondan da kork-

mamak lazım. 12 yıllık AKP iktidarın-
da ne kazanıldı, ne kaybedildi, tek başı-
na hükümetlerde bunun da tartışılması
lazım. Koalisyon olursa da elbette
Türkiye yine bir tedirginlik yaşayacak.

Şu anda kafalar karışmış
durumda, seçmen ne
yapacağını bilemez halde.
Eğer İzmir'i Türkiye bazın-
da görürsek Türkiye 4
partili bir parlamentoya
gidiyor. Bu işin kesin
tarafı. Bu 4 partili meclis-
ten nasıl bir hükümet çıka-
cak ve nasıl bir yönetim

tarzı olacak? Onu da 8 Haziran'dan
sonra göreceğiz. 

� PPeekkii  eenn  oollmmaassıı  mmuuhhtteemmeell  kkoo--
aalliissyyoonnllaarr  hhaannggiissiiddiirr??

AKP-HDP veya AKP-MHP.

Görünen o....
� İİkkii  vveerrssiiyyoonnddaa  ddaa  CCHHPP  ddıışşaarrııddaa......
Bana göre ikisinde de CHP dışarı-

da. Çünkü siz çoğunluğu elde ettiğiniz
zaman 3. partiye gerek yok. Benim
gördüğüm burada eğer 4 partili bir
parlamentoda yüzde 41'ler civarında
bir oy alan AKP yaklaşık 8-10 mil-
letvekili eksiliyor hükümeti kurma
adına. O 8-10 milletvekilini de, hem
HDP'den hem MHP'den rahatlıkla
sağlıyor 3. bir partiye gerek yok ki
zaten koalisyon için. Çünkü sonuçta
milli mutabakat hükümeti değil koalis-
yon hükümeti.
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Ben HABER soruyor, Genel Yayın Yönetmenimiz
Erol Yaraş cevaplıyor. Siyasetten ekonomiye, yerel
yönetimlerden kentin sorunlarına kadar gündeme
dair merak ettiğiniz her şey Erol Yaraş’ın yorum-
larıyla bu sayfada sizlerle buluşuyor. 

TÜRKİYE KOALİSYONU
YENİDEN DENEYEBİLİR

��  AAKKPP''nniinn
ddıışşaarrııddaa  kkaallmmaassıı  ggiibbii
bbiirr  dduurruumm  ssöözz
kkoonnuussuu  oollaabbiilliirr  mmii??

MMaatteemmaattiikksseell
oollaarraakk  yyüüzzddee  11  ddee
oollssaa  oo  ddaa  mmüümmkküünn..
DDeemmiirreell''iinn  bbiirr  llaaffıı
vvaarrddıırr  ''SSiiyyaasseettttee
kkiimmssee  ppeeşşiinn  ppeeşşiinn
kkoonnuuşşaammaazz''..  

MMaatteemmaattiikksseell  oollaarraakk  33  ppaarr--
ttiinniinn  bbiirr  aarraayyaa  ggeelleerreekk  hhüükküümmeett
kkuurrmmaassıı  ssöözz  kkoonnuussuuyyssaa  bbuu  ddaa
mmüümmkküünn..  AAbbdduullllaahh  ÖÖccaallaann''ıınn
iiddaamm  ffeerrmmaannıınnıı  kkaallddıırraann  BBaahhççeellii
nnaassııll  oorraaddaa  ''İİddaammaa  hhaayyıırr''  ddeeddiiyyssee
bbuurraaddaa  ddaa  bbuu  kkooaalliissyyoonnaa  ''eevveett''
ddiiyyeebbiilliirr..    

��  AAKK  PPaarrttii  yyaarrıışşaa  ggiirrddiiğğii
ggüünnddeenn  bbuu  yyaannaa  iillkk  ddeeffaa  bbööyyllee
bbiirr  bbeelliirrssiizzlliikk  hhaakkiimm  ddeeğğiill  mmii??

İİllkk  ddeeffaa  bbuu  sseeççiimmlleerrddee  bbööyyllee
bbiirr  ttaabblloonnuunn  ssöözz  kkoonnuussuu  oolldduuğğuu
ggöörrüüllüüyyoorr..  ÇÇüünnkküü  öönncceeddeenn

HHDDPP  bbaağğıımmssıızz  ggiirrii--
yyoorrdduu  vvee  bbaağğıımmssıızz
ggiirrddiiğğii  zzaammaann  ddaa  1188
iillaa  2244  vveekkiill  ççııkkaarrııyyoorr--
dduu..  

GGöörrüünneenn  oo  kkii
GGüünneeyyddooğğuu''ddaa  yyüüzzddee
8800''ee  yyaakkıınn  HHDDPP  ooyy
aallaaccaakk  ddeenniiyyoorr..  

��  CCHHPP''ddee  oollaa--
bbiilleecceekk  bbiirr  bbaaşşaarrııssıızzllııkk  ssiizzccee
kkiimmee  ffaattuurraa  eeddiilliirr??

��  CCHHPP''ddee  oollaabbiilleecceekk  bbiirr
bbaaşşaarrııssıızzllııkk  ddeeddiiğğiinniizz  oollaayyıınn
ttaannıımmllaammaassıınnıı  yyaappmmaakk  llaazzıımm..
NNeeyyee  ggöörree  bbaaşşaarrııssıızzllııkk??  BBiirr
öönncceekkii  sseeççiimmddee  yyüüzzddee  2266  ooyy
aallmmıışş  vvee  113355  vveekkiill  ççııkkaarrmmıışş
CCHHPP,,  bbuu  sseeççiimm  yyüüzzddee  2288  aallıırr--
ssaa??  TTeekk  bbaaşşıınnaa  iikkttiiddaarr  oollaammaaddıı,,
hhüükküümmeett  oollaammaaddıı  aammaa  bbiirr
öönncceekkiinnddeenn  ffaazzllaa  aallddıı  vvee  mmiill--
lleettvveekkiillii  ççııkkaarrddıı..  ŞŞiimmddii  CCHHPP’’nniinn
bbuu  ssoonnuuccuu  bbaaşşaarrıı  mmıı  oolluuyyoorr
yyookkssaa  bbaaşşaarrııssıızzllııkk  mmıı??  

MHP ve HDP aynı 
koalisyonda olabilir

� AAzziizz  KKooccaaooğğlluu''nnuunn
İİzzmmiirr''ddee  bbiirraazz  ssaaff  ddıışşıı
kkaallıışşıınnıı  ssiizz  ddee  eelleeşşttiirrmmiişş--
ttiinniizz..  HHaallaa  bbööyyllee  bbiirr
aattmmoossffeerr  vvaarr  ggiibbii
ggöörrüünnüüyyoorr..  SSiizzccee  bbuu
İİzzmmiirr''ii  nnaassııll  eettkkiilleerr??

Şimdi buna Aziz
Bey’in sahaya inmemesi
diyelim. Aziz Bey’in
hakkını yemeyelim. Belki
İzmir merkezde dolaşmı-
yor ama Bergama, Foça gibi
birçok ilçede Aziz Bey gidip birebir
insanlarla dokunuyor ve temas
ediyor. Aziz Bey’i yok kabul eden
bir il yönetimi bana göre büyük

hata yapıyor. Biz genel
seçime gidiyoruz ama
bakıyoruz hep Aziz Bey
ve icraatları tartışılıyor.
Aziz Bey üzerinden başka
birileri AKP'ye 'Siz bunları
İzmir'e yapmadınız ki,
hani verdiğiniz sözler'
diyor ve biz de yerel pro-
jeler üzerinden bir genel
seçim yaşıyoruz. Bana
göre bu da yanlış. Eğer

biz yerel yönetimleri beğenmiyor-
sak bunun hesaplaşmasını 4 sene
sonra yapacağız. Genel seçimse
genel hesap sorulmalı, yerel
seçimse yerel hesap sorulmalı. 

� 2255..  ddöönneemm  vveekkiilllleerriinniinn  ppaarr--
llaammeennttooddaa  İİzzmmiirr''ee  nnee  ddeennllii  kkaattkkıı
ssaağğllaayyaaccaağğıınnıı  ddüüşşüünnüüyyoorrssuunnuuzz??

AKP ve CHP'de bu dönem
İzmir'e faydasının dokunacağını
hissettiğimiz bir iki tane isim var.
Mesela Cemil Şeboy. Şeboy,
yapısını da çok iyi bildiğim için
parti farkı gözetmeksizin bize
hizmet edeceklerden bir tanesidir.
Hamza Dağ ve Nesrin Ulema için
geçmiş dönemden karneye bak-
mak lazım. Pek yerel yönetimlere
ve İzmir'in sorunlarına fazla
eğildiklerini görmedik onların.
İbrahim Turhan buraya farklı bir
amaçla getirildi. Tek başına kuru-
lacak hükümetin ekonomiden
sorumlu bakanı deniyor kendisine.
İbrahim Turhan'la ilgili başka bir
şey daha var. “VOB'u bizden alan
insan” deniyor. Bu da tartışılmıyor
İzmir'de. Veysel Eroğlu da ilk defa
İzmir milletvekili olacak. Tahmin
ediyorum ki bundan sonra İzmir'e
bakış açısı değişecektir. CHP'de

de gördüğüm kadarıyla geçen
dönemden İzmir'in sıkıntılarını
bilen bir Aytun Çıray var. Musa
Çam da var ama diğer konulara
ne kadar taşacak? Balbay'ı
yaşadık, gördük. Balbay, kendi
beyninde herhalde genel başkan-
lığa uzanıyor. O işin farklı boyut-
larında. İzmir'e fazla faydasının
dokunacağına inanmıyorum.
Tuncay Özkan daha farklı bir poli-
tika yapabilir. Onu Balbay'ın dışın-
da tutuyorum. İzmir'le daha fazla
bütünleşmeye çalışıyor. 

Zeynep Altıok Akatlı var.
İnanıyorum ki Zeynep Hanım,
farklı bir şekilde İzmir’le
ilgilenecek. 

Özcan Purçu farklı bir renk ve
hareket getirecek İzmir'e. Bana
göre Özcan Purçu'nun İzmir'de en
güzel yapacağı şey, bir an evvel
Aziz Bey’le bir araya gelip kendi
vatandaşlarının, çevresinin
yaşadığı o semti kentsel
dönüşüme sokmalı.

ŞEBOY VE ÇIRAY
İZMİR’İ BİLEN İSİMLER

AZİZ BEY ÜZERİNDEN 
SİYASET YAPMAK YANLIŞ

ESNAF SUSAM’A SAHİP ÇIKMADI
��  PPeekkii  MMeehhmmeett  AAllii  SSuussaamm''ıınn  aaddaayy  yyaappııllmmaa--

mmaassııyyllaa  bbiirrlliikkttee  ssiizzccee  eessnnaaffıınn  CCHHPP''yyee  yyaakkllaaşşıımmıı
nnaassııll  oollaaccaakk??

BBuuggüünnee  kkaaddaarr  bbuu  kkoonnuuddaa  eessnnaaff  bbiirr  aağğıırrllıığğıınnıı
ggöösstteerrmmeeddii..  EEssnnaaff  bbeennccee  mmiilllleettvveekkiilliinnee  hhaakkssıızzllııkk
eettttii..  ZZeekkeerriiyyaa  MMuuttlluu  eeğğeerr  iisstteesseeyyddii  ddaahhaa  bbaasskkıınn
bbiirr  şşeekkiillddee  aağğıırrllıığğıınnıı  kkooyyuupp  MMeehhmmeett  AAllii  SSuussaamm''ıı
CCHHPP  yyöönneettiimmiinnee  kkaarrşşıı  ddaahhaa  ffaarrkkllıı  aallggııllaattaabbiilliirrddii..
BBeenn  oorraaddaa  İİzzmmiirr  EEssnnaaff  vvee  SSaannaattkkaarrllaarr  OOddaallaarrıı
BBiirrlliiğğii’’nniinn  MMeehhmmeett  AAllii  SSuussaamm''ıınn  aarrkkaassıınnddaa  ggüüççllüü
bbiirr  dduurruuşş  sseerrggiilleeddiiğğiinnee  iinnaannmmııyyoorruumm..  
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B
ornova’daki proje alanında
düzenlenen tanıtım toplantısı-
na Folkart Yapı Yönetim

Kurulu Başkanı Mesut Sancak,
Genel Müdür Metin Sancak, Genel
Müdür Yardımcısı Ayetullah
Mutlu, Satış Müdür Elzem Sül ile
Mimar Alpay Demirci katıldı.

Sunuculuğunu Volkan
Severcan’ın yaptığı toplantının açılı-
şında konuşan Başkan Mesut
Sancak, yatırım sürecinde
İzmirlilerin fikirlerinin ve eleştirile-
rinin Folkart’ın özgüvenini daha da
arttırdığını aktardı. Sancak,
“İzmir’in yükselen değeri
Bornova’ya yatırım yapacak ve
Folkart ailesinin bir parçası olmak
isteyenlere sadece iyi ev vaat etmi-
yor, iyi komşular, huzurlu, güvenli
bir yaşam alanı sunuyoruz” dedi.

700 Kişiye istihdam
sağlayacağız

Yeni projeleri ile lüksün de
artık ulaşılabilir olduğunu göste-
receklerini aktaran Sancak,
“Lüksü yeniden tanımlamayı
hedefledik. Bu proje de diğer
projelerimiz gibi birçok ilki
bünyesinde barındırıyor.
Toplam 100 bin metre-
kare inşaat alanına
sahip 15 katlı proje-
mizde 700 kişiye
istihdam sağlaya-
cağız. 1+1’den
4+1’e kadar
farklı konsept-
lerde ve 189 bin
liradan 725 bin
liraya kadar
değişen fiyatlar-
dan satışa sun-
duk” diye
konuştu.

İzmir’e geldiği yıllarda A+
düzeyinde projenin çok az olduğu-
nu söyleyen Sancak, “İzmir’in
yüzde 5’lik kısım yani 200 bin kişi
bir A+ proje arıyor. Biz de bu açığı
kapatmak için İzmir’de Folkart
Yapı’yı kurma kararı aldık. Bugüne
kadar 900 milyon liralık gibi yatırım
yaptık” ifadelerini kullandı.

Yeni yatırım müjdesi
Önümüzdeki 1 yılda ise 3 yeni

projeyle 1 milyar liralık bir yatırım
daha yapacaklarını söyleyen
Sancak, “Bunların arazileri alındı
ve projeleri bir kaç ay içinde bite-
cek. Önümüzdeki 5 yılda ise
Türkiye’deki en büyük inşaat firma-
sı olma hedefimiz var. Bunun için
çalışıyoruz. Bu bizim için bir iddia
değil ve herşeyiyle planlanmış bir
strateji. Bunlar İzmir ve Çeşme’de
olacak” dedi.

İzmir’e yatırım yapmalarının
nedenleri arasında kentsel dönü-

şüm projeleri de olduğunu söyle-
yen Sancak, “Gelecek 20 yılda
da Folkart en büyük aktörler-
den biri olacak. İzmir’e şah-
sen İstanbul’dan daha çok
güveniyorum. Çünkü

İstanbul’da, Konya il sınırla-
rındaki bina sayısı
kadar yeni bina bulu-
nuyor. Korkunç bir
rekabet söz konusu.
Ama İzmir bu tür
projelere aç.
İstanbullu firmalar
da artık İzmir’i
keşfetmeye başla-
dı. Buradaki reka-
bet sayesinde

İzmir’in silüeti 10-
15 yılda değişecek”
dedi.

İzmir’e 1 yıl
içinde

1 milyarlık
yatırım

müjdesi

İzmir’e 1 yıl
içinde

1 milyarlık
yatırım

müjdesi
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yatırım
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İzmir’e 1 yıl
içinde

1 milyarlık
yatırım

müjdesi

İzmir’in en uzun ikiz kule-
lerini inşa eden Folkart
Yapı şimdi de 250 milyon
liralık yatırımla
Bornova’da yüzde 70’i
yeşil alandan oluşan 830
dairelik “Folkart Life
Bornova” projesini tanıttı.
Açılışta konuşan Mesut
Sancak bugüne kadar
İzmir’e 900 milyon liralık
yatırım yaptıklarını, önü-
müzdeki 1 yıl içinde kente
1 milyar değerinde 3 yeni
yatırım daha
yapacaklarını
müjdeledi.
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Dünya enerji piyasasının dev şirketlerin-
den SOCAR, Türkiye’nin dönem başkanlığını
üstlendiği ‘devler ligi’ G20’nin iş dünyası
ayağı olan B20’ye stratejik ortak oldu.

SOCAR ile B20 Türkiye Yürütme Kurulu
arasında stratejik işbirliği anlaşması imzalan-
dı. Buna göre SOCAR, global ölçekte iş dün-
yası devlerini Kasım ayında Antalya’da

buluşturacak B20 toplantısı ve öncesindeki
etkinliklerin stratejik ortağı olacak. Bakü’de
yapılan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve
Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin
Mustafayev’in de hazır bulunduğu B20
Azerbaycan Bölgesel Danışma toplantısında
konuşan SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev,
Türkiye’nin G20 dönem başkanlığının önemi-

ne değindi. “Türkiye, G20 başkanlığı döne-
minde bir ülkeyi davet hakkını
Azerbaycan’dan yana kullandı” diyen
Abdullayev, Kasım ayında Antalya’da yapıla-
cak zirveye 21’inci ülke olarak Azerbaycan’ı
çağıran Başbakan Yardımcısı Babacan’a
teşekkür etti. Abdullayev, stratejik işbirliği
anlaşmasıyla süreci desteklediklerini söyledi.
Abdullayev şöyle konuştu:

“TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
başkanlığında yürütülen B20 sürecinde, küre-
sel sorunlarla mücadele yolunda iş dünyası-
nın, çalışanların, sivil toplum örgütlerinin
desteği ile önemli adımlar atılacak. B20’nin
‘Altyapı ve Yatırım’ görev gücünün bir üyesi
olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü ‘altyapı
ve yatırım’ kavramları büyümeyi, istihdamı,
kalkınmayı ve tüm bunlarda sürdürülebilirli-
ği etkilemesi nedeniyle kritik öneme sahip.
Biz Azerbaycan’ın en büyük devlet şirketi
SOCAR olarak bölgemizde önemli altyapı
projeleri gerçekleştiriyoruz. Güney Gaz
Koridoru ve Türkiye ayağı olan TANAP, böl-

gemizde diğer tüm enerji projelerini teşvik
eden önemli ve öncü bir altyapı projesidir.
Bu projeler sayesinde enerji kaynaklarımızı
Türkiye üzerinden Avrupa ile buluşturuyo-
ruz. Hem Türkiye’nin enerji arz güvenliğini
sağlamaya hem Avrupa ve dünya barışına
katkıda bulunuyoruz. Benzer altyapı çalış-
maları planlayan gelişmekte olan ülkelerle
tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız.”

Türkiye kilit ülke
Toplantıda bir konuşma yapan SOCAR

Türkiye Başkanı Kenan Yavuz da B20’nin
stratejik partneri olma gururu yaşadıklarını
belirtti. B20 Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak
Türkiye’nin, iş dünyası liderlerinin çalışma-
larına öncülük edeceğini vurgulayan Kenan
Yavuz “Türkiye, bölgesinde bir istikrar
merkezi olarak yükselmeye devam ediyor”
diye konuştu.

B20’ye enerji dopingi

Yılda 11 milyon yolcu taşıyoruz, şimdilik...
Ben TV’de ekrana gelen

Ekonomİzmir programına katılan
TAV Ege Genel Müdürü Erkan

Balcı, Burak Cilasun’un havacılık sektö-
rüne ilişkin sorularını yanıtladı.
Türkiye’nin en hızlı büyüyen firmaların-
dan TAV’ın dünya genelinde 54 havali-
manını işlettiğini belirten Balcı,
İzmir’den uçağa binen bir yolcunun
Makedonya’da da TAV’ın işlettiği bir
havalimanına indiğinde de aynı kaliteyi
ve uygulamaları gördüğünü belirtti.

Türkiye’de hava taşımacılığında
rakamsal bazda henüz istenilen rakam-
ların ortaya çıkmadığını, Avrupa ve
Amerika’da kişi başı yolculukların çok
daha fazla olduğunu dile getiren Balcı,
buna rağmen Türkiye’deki büyüme
ivmesinin ise yüksek olduğunu ve sektö-
rün umut verdiğini dile getirdi.

“Hava taşımacılığında
Ankara’yı geçtik”

İzmir Adnan Menderes
Havalimanı’nın yalnızca şehir için değil
bölge ve Türkiye için de önem taşıdığını
belirten TAV Ege Genel Müdürü
Erkan Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Adnan Menderes Havalimanı Türk

havacılığı için oldukça önemli bir nokta-
da. Çünkü Ege Bölgesi’nin en güçlü
pozisyonu durumunda. Bugün baktığı-
nızda İstanbul ve Antalya’daki toplam
yolcu rakamlarından sonra Ankara ile
başa baş gidiyoruz. Hatta önde gittiği-
mizi bile söyleyebiliriz. Yılda 11 milyon
yolcu taşıyoruz. Bu yönden baktığınızda
tüm Ege Bölgesi’nin aktarma merkezi
konumundayız. Bu sayı önümüzdeki
süreçte çok daha fazla artacaktır. Çok
güçlü bir iç hat uçuş potansiyelimiz var.
Türkiye’nin hemen hemen her noktası-
na direkt uçuşlarımız var. Avrupa’nın
da hemen hemen her yerine uçuşumuz

var. Anadolu’nun herhangi bir yerinden
yola çıkan yolcu, sadece İstanbul değil,
İzmir üstünden de yurt dışına çıkış
yapabiliyor.”

Balcı, “Son birkaç yıldır TAV Ege
olarak bizim de en büyük hedefimiz
İzmir’i aktarım noktası haline getirmek.
Bu konuda en büyük eksiğimiz ise Türk
Hava Yolları… Çünkü Türk Hava
Yolları aktarma merkezi olarak
İstanbul’u kullanıyor ve bütün aktarma-
larını bu şehir üstünden gerçekleştiri-
yor. Yurt dışından Türkiye’ye gelenler
İzmir’den dağıtılırken, yurt dışına çıka-
caklarsa İzmir’de toplanıyor” dedi.

Burak
Cilasun

Erkan
Balcı

Mesut
Sancak

Kenan
Yavuz

Ali
Babacan

Rifat
Hisarcıklıoğlu

Rövnag
Abdullayev
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Dünyanın
sayılı nokta-

larından
Ayayorgi

Koyu’nun
korunması
adına Ben
HABER’in

çağrısı, resmi
kurumlarda

da yankı
buldu. Çevre
ve Şehircilik

Bakanlığı
duruma el

koydu.

REFAHYOLHÜKÜMETİNİNESKİDEVLETBAKANI SABRİTEKİR’DENSEÇİMYORUMU:

Refahyol hükümeti-
nin Ekonomiden

Sorumlu eski
Devlet Bakanı ve

akademisyen Prof.
Dr. Sabri Tekir ve

akademisyen Prof.
Dr. Tanju Tosun,

koalisyon ihtimalle-
rini Ben HABER’e

değer-
lendirdi.

Dünyada varoluş sürecin,
yani yaşın… Zenginlik
denilen yaşanmışlıkla-

rın…
Kazanıp elde ettiğin veya

milleti kandırıp sahip olduğun
şan, şöhret, ün, makam, ne
olursa olsun;

Mayası heyecandır.

�

İstendiğinde olur. Kişi his-
setmiyorsa, kenara atılmış yır-
tık balondur.

Can çıkıncaya kadar üfle,
sadece ““ttııssssss”” sesi duyulur.

Kendini ateşler, geliştirir-
sen; İİnnssaannaa  ttuuttuunnmmaayyıı,,  kkooşşttuurr--
mmaayyıı,,  ssaavvaaşşmmaayyıı  hheerr  şşeekklliiyyllee
ööğğrreettiirr.

Ustalığın körüğü, kazancın
kaynağıdır.

�

Hiç düşünmemeli:
““HHeeyyeeccaann  mmüüccaaddeelleeddeenn  mmii,,

mmüüccaaddeellee  hheeyyeeccaannddaann  mmıı
ggeelliirr??””

Ali Kasap, Kasap Ali örne-
ği… Denedikçe görülür, hep
de sevilir. Kaybetmeden, eksilt-
meden yaşanırsa bal üstü kay-
maktır.

�

Soyuttur. Somut yanı; karnı
ağrıtır, kalbi hızlandırır, elleri
terletir, dudakları titretir.

Tek cümleyle…
AAllggıınnıınn  bbeeşş  kkaarrıışş  hhaavvaaddaa

oolldduuğğuu  rruuhh  hhaalliiddiirr..
Pohpohu, gaz verilmesini

sever, aldıkça coşar.
OOlldduuğğuu  ssüürreeccee  kkiişşii  mmuuttlluu--

dduurr,,  bbiittttiiğğiinnddee  hhaayyaatt  aannggaarryyaa--
ddıırr..

�

Yaş, baş, makam, unvan ne
olursa olsun;

Mesele, içindeki heyecanı
evin yaramaz çocuğuna çevir-
mektir.

İlk aşkı tadan gencin, sınava
giren öğrencinin, terfi bekleyen
memurun, anne olacak kadının
heyecanı başkadır, güzelliği
içindedir.

�

BBiirr  ddee  kkeellllii--ffeellllii  aaddaammllaarrıınn
hheeyyeeccaannıı  vvaarrddıırr..

Seçim öncesi…
Bugünlerdeki gibi.

İİnnaannmmıışşttıırr;;  555500  sseeççkkiinnddeenn
bbiirrii  oollmmaayyaa..

Vekillik sevdası ruhunu sar-
mıştır.

HHaayyaalllleerriiyyllee  bbüüttüünnlleeşşmmiişşttiirr..

�

İİsstteerr  kkii……
Sandıktan zaferle çıksın.
Eşi, dostu ““BBiittttii,,  bbuu  iişş  bbiittttii””

gazıyla sırtını sıvazlasın.
LLaacciivveerrtt  ttaakkıımmıı  ççeekkssiinn,,  yyooll--

llaarraa  ddüüşşssüünn..

�

İİsstteerr……
İçindeki volkan gibi heye-

canla.
Çocukları kıskandırırcasına.
ÇÇookk  aammaa  ççookk  iisstteerr……

BİR
BAŞKADIR 
SEÇİLME
HEYECANI

Ben HABER’in çağrısına devletten yanıt;

“Korunması gerekiyorsa 
yüzde 100 korunacaktır”

“MUTLAK İKTİDAR
mutlaka yozlaştırır”

Ben HABER’in Çeşme’de Ayayorgi’nin
geleceğinin imar ile lekeleneceğine
yönelik haberi büyük yankı uyandırdı.

Ayayorgi’nin geleceği tartışılırken, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürü
Selahattin Varan, Ben HABER’e dikkat
çekici açıklamalarda bulundu. Varan,
“Ayayorgi, korunması gerekiyorsa yüzde 100
korunacaktır.” dedi.

Kurumunun işleyişinden bahsederken
İzmir ve Ege’nin özelliklerini de dile getiren
Varan, “Bakanlığımız İzmir’in tamamını ihale
etti. Bu çok önemli. İhale sürecinin bitmesine 3
ay kaldı. 3 ay sonra İzmir’in SİT ile ilgili dere-
celendirmesi askıya çıkacak. Böylece vatanda-
şın SİT ile ilgili mağduriyeti de çözüme kavuşa-
cak. Ancak şu bir gerçek: Eğer bir bölge ger-
çekten doğal SİT alanıysa o bölge de koruna-
cak. “

KARAR+2004’TE+VERİLDİ
Varan, Ayayorgi’de müsteşar, genel müdür

ve akademisyenlerin yer aldığı üst kurul kararı
olmadan herhangi bir yapılaşmanın olmayaca-
ğını belirtti:

“Kurumsal olarak doğal SİT’leri bize geç-
meden önce Ayayorgi’de 2004 yılında 1. derece
doğal, 3. derece arkeolojik SİT alanında
1/5000’lik ve 1/1000’lik imar planları İzmir 1
No’lu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma
Bölge Müdürlüğü’nden geçmiş. Tabii ki geçe-
bilir, bu kararlar alınabilir ama nihai olarak bu
kararlar doğal SİT açısından, 18 uygulaması
olsun, imar planlarının parselasyonun yapılma-
sı olsun kesinlikle ve kesinlikle hepsi bizim
kurullarımızdan geçecek. Çok ince elenip sık
dokunacak, nihayetinde buna Bakanlığımız
karar verecek. Kurul kararları alınıyor ama bu

nihai karar olmuyor. En üst kurul olarak, yine
akademisyenlerin, genel müdürümüzün bulun-
duğu, müsteşarımızın başkanlığındaki bu kurul
gerçekten çok önemli görevler yapıyor.
Olumsuz hiçbir şeye geçit vereceklerini zannet-
miyorum. Çok hassas çalışacağız.
Bakanlığımızın bu perspektifinden baktığımız
zaman korunması gereken yer korunacak,
değiştirilmesi gereken yer de değiştirilecek.
Eğer vatandaşın arazisi 1. derece SİT alanına
denk geliyorsa Bakanlığımız bu noktada takas
yöntemini kullanıyor. Yani arazinin değerlen-
dirmesi yapılıyor, buna karşılık başka bir yer-
den arazi veriyor. Vatandaşın mağduriyeti göz
önüne alınmalı ve verilecek kararlar bu doğrul-
tuda verilmeli. Ayayorgi için de gazetenizden
aldığım haber üzerine yaptığım araştırmada
daha önceden her ne kadar böyle bir karar
alınmışsa da biz bu konudaki hassasiyetimizi
devam ettiriyoruz. Bu konu önümüze geldiği

zaman hassasiyetle davranacağız ve bizim il
olarak verdiğimiz kararları da Bakanlığımız da
süzgeçten geçireceklerdir.“

KARAR+BİZDEN+GEÇECEK
Bölgenin gerçekten korunması gerektiğine

inanılırsa korunacağını ifade eden Varan,
Çeşme Belediyesi’nin imar kararının da
Bakanlık tarafından durdurulabileceğini belirt-
ti:  “2004 yılında bu karar alınmış. Tabi bu
karar son karar mıdır, değil midir, mahkemelik
bir durumu var mıdır? Vatandaşlar burayla
ilgili müdahil olmuşlar mıdır? Bunu bilmiyo-
ruz. Ama şunu biliyoruz: Nihai kararlar bizden
geçecek. Diğer konulara baktığımız gibi
Ayayorgi’ye de aynı hassasiyetle bakacağız.
Burada koruma amaçlı imar planları yapılmış
ve tasdik edilmiş. Bundan sonra da parselasyon
işlemleri ve diğer işlemler var. Konular elimize
gelsin önce. Bakacağız. Kararların makul, man-

tıklı olup olmadığını göreceğiz. Biz hassasiyeti-
mizi ortaya koyacağız. Belediyelerin de aynı
hassasiyette korunması gereken bölgeleri koru-
ması gerektiğine inanıyorum. Bu varlıkları bir
daha bulamayız. Bu varlıkları gelecek nesillere
aktarmak hepimizin görevi. Bu hassasiyeti en
üst düzeyde tutmalıyız. Olumsuz bir şeye bizim
müsaade etmemiz mümkün değil.
Bakanlığımız bu konuda çok hassas, her şey
net ve ortadadır. Orasıyla ilgili dosyalara da
bakmak lazım. Gerçekten korunması gereken
bir bölgeyse, olmayacak bir şeyse kesinlikle
Bakanlığımız buna müsaade etmez. Korunması
gerekiyorsa mutlaka koruyalım, hep birlikte
koruyalım. Bizim gelecek nesillere bırakacağı-
mız en güzel değerler onlar. Ayayorgi’nin
korunması gerekiyorsa da yüzde 100 koruna-
caktır. Çeşme Belediyesi yapmak istiyor olabi-
lir ama kendi başına karar veremez çünkü
Bakanlık henüz son sözünü söylemedi.”

2015 genel seçimlerine yak-
laştıkça koalisyon hüküme-
ti ihtimali giderek daha da

çok konuşuluyor. Partiler
genel anlamda verdikleri
demeçlerde koalisyon hükü-
metine karşı sıcak yaklaşmıyor
ancak, ekonomistler, akade-
misyenler ve siyaset bilimciler
bu ihtimalin olabilitesini göz
ardı etmiyor. 

Refahyol hükümetinin
Ekonomiden Sorumlu eski
Devlet Bakanı ve İzmir Üni-
versitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sabri Tekir, bugünkü
koalisyon tartışmalarının geçmiş dönemlerde
yaşanan seçim tartışmalarıyla benzerlik gös-
terdiğine dikkati çekiyor. Tekir, “Dönemin
AP iktidarı, parti içindeki muhafazakarları
tasfiye etmişti. Onlar da kurdukları DP çatısı
altında toplanmışlar, eski liderlerine karşı
mücadele veriyorlardı. Odalar Birliği başkan-
lık mücadelesini kazanan, fakat polis gücüyle
uzaklaştırılan Necmettin Erbakan ve arka-
daşları da ayrı bir siyasi hareket oluşturmuş-

lar, AP iktidarına karşı müca-
deleye girişmişlerdi. İktidar
bunlara karşı "bölünmeyelim,
parçalanmayalım", "komünist-
leri mi iktidara getireceksiniz"
argümanları ile iktidarını koru-
maya çalışıyordu. Şimdi benzer
bir durum, benzer argümanlar
var. Aslına bakılırsa AK Parti
de benzer bir süreç yaşıyor.
Kendi içinde bir değişim ger-
çekleştirmek istiyor, bunun
sıkıntılarını çekiyor. Parti için-
deki memnuniyetsizleri partide
tutma, başka partilere kayma-
larını önleme gayretinde” dedi.

“İktidar+körlüğü...”
Prof. Dr. Tekir, koalisyon hükümeti

konusundaki tartışmalara ilişkin de şunları
söyledi: “İdeal olan, bir siyasi parti ne kadar
güçlü ve ne kadar büyük bir çoğunlukla seçi-
mi kazanırsa kazansın önemli yasal düzenle-
melerde, iç ve dış politika uygulamalarında,
sistemik değişikliklerde, temel hak ve özgür-
lüklere ilişkin düzenlemelerde ve yeni vergi-
lerin getirilmesinde geniş bir mutabakatın

sağlanmasıdır. Demokrasi bu nedenle bir
"fazilet rejimi"dir.  Mutabakat sağlama gay-
reti de bir fazilet göstergesidir. Türkiye'nin
ihtiyacı da bu büyük mutabakatlardır. 21.
yüzyılın güçlü Türkiye'si, güçlü iktidar
imkanlarına rağmen güçlü mutabakatlar sağ-
lama gayretiyle kurulabilir. İktidar körlüğüne
kapılmadan, geleceği çok iyi görmek ve bu
mutabakatı aramak gerekir.”

“Seçmen+iradesi+çok+önemli”
Demokratik rejimlerde koalisyon hükü-

metlerinin faydalı olabileceğinin altını çizen
Tekir, “Demokratik sistemi, siyasi partileri
ve siyasi kadroları seçmen iradesi ve toplum-
sal ihtiyaçlar karşısında terbiye etmede koa-
lisyonlar çok etkilidir. İktidar partilerinin
kudret körlüklerini giderir. Uzlaşma kültürü-
nü geliştirir. Ülkede farklı siyasi görüşlere
mensup olanların yönetime katılmalarını
sağlar. En önemlisi siyasal kutuplaşma ve
gerginlikleri massetmede çok önemli bir
görev yapar. Uluslararası güvenlik konuların-
da Koalisyon Güçleri oluşturmanın amacı da
budur. Siyasi partiler de kendi içlerinde koa-
lisyon halindedirler. Sağ partiler, sağ görüş
fraksiyonları arasında, sol partiler de sol

fraksiyonlar arasında koalisyon oluştururlar.
Hangi parti, kendi görüş ve programında
çeşitli fraksiyonlar arasında güçlü ve geniş
bir koalisyon oluşturabiliyorsa, iktidarın
güçlü namzetlerinden biri haline geliyor
demektir. Bu parti içi koalisyon geleneğinin
meclis ve hükümete taşınmasının mahzuru-
nun olmaması gerekir. Güçlü siyasi liderlik
de böyle durumlarda ortaya çıkar” dedi.

Tek parti yönetimlerinin her zaman ter-
cih edilir tarafı olduğunu da belirten Tekir,
“İktidar erki dengeli, adil ve duyarlı şekilde
kullanılmadığı zaman huzursuzlukların olma-
sı doğaldır. Seçmeni olumsuz yönden etkile-
yen en önemli şey, siyasal tavırlardır.
İktidarların yıpranması doğaldır. Her alanda
olduğu gibi, iktidarda da yüz, söz ve öz eski-
mesi olabilir. Siyasi literatürdeki ‘İktidar yoz-
laştırır, mutlak iktidar mutlaka yozlaştırır’
sözü bunun için söylenir. Muhalefette olsun
iktidarda olsun siyasi partileri rehabilite ede-
cek şey seçmen tercihleri, seçmen yönlendir-
mesidir. Yapılan politik uygulamalar ve hiz-
metler kadar, bunların yapılış tarzı ve yapan-
ların tavırları, vatandaşa hitap tarzları da
önemlidir. Türk siyasetinde bu tür sıkıntılar
yaşanmaktadır” dedi.

ERDAL İZGİ
erdalizgi@hotmail.com

12 yıllık AK Parti hüküme-
tinde belki de ilk defa bu
kadar yoğun bir şekilde

koalisyon ihtimali üzerinde
duruluyor. Koalisyon ihtimali-
nin HDP’nin yüzde 10 barajını
aşacağı varsayılarak konuşul-
maya başladığını belirten Ege
Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Uluslararası
İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi
Prof. Dr. Tanju Tosun
HDP’nin kendi varlığıyla seçi-
me girmesinin ve yüzde 10 ban-
dını zorlamasının, güçlü bir

çoğunluk hükümetinin kurul-
masını güçleştirdiğini

belirtti.

“AK+Parti+kaybetme+
sürecine+girdi”

2015 seçimlerinin kendi-
ne özgü bir seçim olduğuna
vurgu yapan Tosun, “2002
seçimlerinden bugüne AK

Parti genellikle oy tabanını
genişletmişti. Yüzde 36 ile

başladı, 46’ya kadar çıktı. Ama
bu birazcık da siyasetin doğası

gereği iktidar partilerinin pik yapabi-
leceği bir oy gücü var. Diğer sosyal politikala-
rına, siyasal projelerine bağlı olarak AK Parti
oyları, 2011 ve kısmen 2014’te pik yaptı.
Bundan sonra ise doğası gereği, hele ki Sayın
Erdoğan gibi güçlü, karizmatik bir liderin
cumhurbaşkanı olması ister istemez AK
Parti’nin artık yavaş yavaş kaybetme sürecine
girmesine neden oldu. Bir tarafta lider değişi-
mi diğer tarafta artık toplumsal taleplere
yanıt verme konusunda yeni iddiaların çok

fazla görünür olmaması…
Mesela CHP’nin seçim bildirge-
siyle karşılaştırıldığında seç-
mende şöyle bir algı oluşmaya
başladı; ‘AK Parti de denendi,
belirli bir başarı sağlandı ve
bundan sonraki süreçte AK
Parti’nin verebileceği çok fazla
bir şey olmayabilir. Dolayısıyla
yeni bir parti denenebilir mi?’,
gibi bir soru oluşuyor. İşte bu
soruyu soran ve bu soruya yanıt
verenler ne kadar artarsa, AK
Parti’nin oyları o ölçüde geriye
doğru gidebilir” dedi.

Prof. Dr. Tanju Tosun,
“Siyaset Bilimi’nde özellikle

yürütmenin oluşumu, yani hükümetin oluşu-
muyla ilgili yapılan akademik çalışmalarda,
özellikle Batı Avrupa örnekleriyle ilgili yapı-
lan çalışmalarda tek parti hükümeti ya da
koalisyon hükümetinin siyasal başarıma daha
iyi hizmet ettiği konusunda bir korelasyon
yok. İngiltere’den Almanya’ya,
Danimarka’dan Norveç’e baktığımızda siyasal
yaşamlarında son 50 yıl içinde koalisyon
hükümetleriyle yönetilmiş ve siyasal başarımı
hiç de kötü olmayan ülkeler. Yani koalisyon
hükümetleri kötü değil. Türkiye’ye baktığı-
mızda ise 1960 sonrası koalisyon hükümetleri
tek parti hükümetiyle karşılaştırıldığında tek
partili hükümetlerin siyasal başarımı sağlama-
sı daha yüksek. Ancak demokratik başarım
açısından bakıldığında, temel hak ve özgür-
lüklerin yaygınlaştırılması, demokrasi stan-
dartlarının yükseltilmesi açısından önemli.
Tek parti hükümetlerinin şekilsel anlamda
çok şey yaptığı görülse de içerik olarak bakıl-
dığında tek parti hükümetleri çok başarılı
değil” dedi. 

AK Parti – HDP: AK Parti’nin
HDP ile koalisyon teşkil etmesi
halinde çatışma ve gerginlik
ortamı yatıştırılmış olur. 

AK Parti – CHP: 1-1,5 sene-
den beri dış basının üzerinde
en çok durduğu alternatif, AK
Parti CHP koalisyonudur. Böyle
bir koalisyon kaliteli bir çoğunlu-
ğu yakalama noktasında önemli bir fır-
sattır. Fakat şu anki seçim kampanyalarında
kullanılan ifadeler böyle bir koalisyonu güç-
leştirebilmektedir. Yine de demokrasilerde

çare tükenmez. 
AK Parti – MHP: İkisi arasında

kurulacak bir koalisyon hükümeti
mecliste çoğunlu sağlamak açı-
sından yararlı olabilir. 

CHP – MHP: Kutuplaşma
daha sert bir şekilde ortaya

çıkar ve bu seçim sonrasına yan-
sıyacak olursa AK Parti’nin tek

başına iktidar olamaması halinde CHP ve
MHP arasında bir azınlık hükümeti kurulabilir.
Bu azınlık hükümeti, eğer yanlarına HDP’yi
almazlarsa gerçekleşebilir. Azınlık hükümetle-

rinin parlamentoda uzun süre başarılı icraat
yapabilmeleri mümkün değildir. Dolayısıyla
azınlık hükümetiyle meclisin uzun süreli
olması da mümkün değildir. Kısa bir süre için-
de erken seçime doğru gitme ihtimali ortaya
çıkabilir. 

Yine de AK Parti’nin tek başına iktidar
olması, statünün ve istikrarın devam etmesi
bakımından tercihen şayan görünebilir.
Buradaki olasılıkların içerisinde kamuoyunun
üzerinde pek fazla durmadığı AK Parti CHP ya
da AK Parti MHP koalisyonlarını daha güçlü
görüyorum. 

“AK PARTİ – CHP KOALİSYONU DAHA KALİTELİ”

Siyasal başarım için: Tek parti
Demokratik başarım için: Koalisyon

AK PARTİ – HDP: Bu koalisyon, partilerin
ideolojik farklılıkları nedeniyle kurulması
durumunda uzun süreli gitme olasılığı düşük.
Kürt meselesi konusunda buluştukları birçok
ortak nokta var ama bunun dışında çok farklı
ideolojik çizgiye sahip partiler. 

AK PARTİ – MHP: Bu olasılık, bir sonraki
seçime kadar devam edebilecek bir koalis-
yon. Ama bunun tek koşulu çözüm süreci
konusunda AK Parti’nin ısrarcı olmaması.
Eğer ısrarcı olmaz ise ideolojik olarak birbir-
lerine yakınlık açısından bu iki parti
daha bağlantılı.     

AK PARTİ – CHP: AK Parti bir
değişim geçirdi, biraz daha
kendi içine kapanan, muhafa-
zakar kimliği öne çıkan bir
parti halini aldı. CHP’nin ise
Kemalist ideolojisi, gerçi
Kılıçdaroğlu ile yumuşatılan
bir Kemalizm söz konusu ama
tabanda yine de çok keskin bir
siyasal kutuplaşma var. Bu
kutuplaşmayı veri olarak aldığı-
mızda istediği kadar AK Parti CHP
koalisyonu olsun bence taban hiçbir
koşulda buna geçit vermez, kurulsa dahi
çok kısa süre içinde sona erebilir. 

CHP-MHP-HDP: Bir fantezi hükümeti olur
bence. Hiçbir koşulda  bu koalisyon kurula-
maz. Kurulsa da uzun ömürlü olamaz.    

AK PARTİ (az farkla): Bu belki AK Parti’yi
de disipline eder. Türkiye’nin temel sorunları-
nı parlamento içindeki diğer partilerle, bir uz-
laşı içinde sorunları çözmeye hizmet eder.
Tek başına iktidara gelen bir parti demokra-
tik başarım konusunda şeffaflığı ıskalıyor. 

“EN UZUN ÖMÜRLÜ
İTTİFAK AK PARTİ –

MHP ARASINDA OLUR”

Prof. Dr. Sabri Tekir

Selahattin Varan

Prof. Dr. Tanju Tosun
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KALİTELİ DAYANIKLI RİSKLİ FANTAZİ
GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com
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Renin Yükseler...
Müzisyen, opera ve
caz sanatçısı.

Hedefine 'İnsani Yaşam
Elçiliği' gibi bir ideali koy-
muş, İzmirli bir kadın.
Sanatçı olmanın zorlukları-
nı, toplumla olan sorunları-
nı, İzmir'de sanatçı olmanın
nasıl olduğunu ve işin piya-
sasını ve dahasını konuştuk
Renin Yükseler ile..

� Klasik başlayalım.
Bize, kendinizi nasıl tanım-
larsınız?

İzmir'de doğmuş ve
büyümüş, hayattaki amacı;
bütüne, sanat başta olmak
üzere, elinden gelenler vası-
tasıyla katkı koyarak mutlu
olmaya çalışan bir müzisye-
nim.

� Eğitim hayatınız bitme-
di sonra galiba. Galatasaray
Üniversitesi serüveninizden
bahsedebilir misiniz?

Hep hayalini kurduğum
bir üniversiteydi
Galatasaray. Fransızca eği-

tim almadığımdan zaten
başvuramıyordum ama o
dönem okumak istediğim
bölümün İngilizce kısmı
açıldı. İletişim stratejileri ve
Halkla İlişkiler bölümünde
yüksek lisans eğitimi aldım.
Hem İstanbul hem de eğiti-
mim vizyon kattı bana.

� İzmir için; "Kültürel
bir çöldür" sözünü duymuş-
tum. Siz İstanbul deneyiminiz
sonrasında buna katılıyor
musunuz?

İzmir, ne yazık ki ger-
çekten kültürel bir çöldür.
Hep, Türkiye'nin aydınlık
yüzü denir ama kitap
okuma oranı en düşük
kenttir, müzik ve yine diğer
sanatsal etkinliklerde de
çok sığ bir şehirdir.
Düşünün, burada profesyo-
nel bir müzik festivali olun-
ca çok seviniyoruz, koştura
koştura gidiyoruz ama
İstanbul'da hep var bu tür
şeyler. İstanbul'un bu yönü-
nü hep özlüyorum. Kısacası;

İzmir'de değişik bir rakı
balık kültürü var. Kordon
kültürünün dışında bir şey
bu. Tabii sevindirici şeyler
de oluyor. Son zamanlarda
profesyonel müzik etkinlik-
lerine katılım artıyor.
İnşallah bir gün İstanbul
boyutuna gelir. Ben hep
şöyle derim; İstanbul, bir
New York ise İzmir'in de
bir Los Angles olabilmesi
lazım. Türkiye'nin sinema
ve dizi endüstrisini barındı-
rabilmesi lazım ama her şey
İstanbul'da oluyor, diğer
şehirlere yayılmıyor. Mesela
İtalya'da her şehrin ayrı bir
öne çıkan özelliği var.
Kısacası iktisadi faaliyetle-
rin bütününün bir şehre
toplanması bence çok sağ-
lıksız ülkemiz için.

� İzmir iyi sanatçılar
çıkarıyor, denilir hep.
Gerçekten bakıyoruz, fark
yaratan isimlerin içinde
İzmirliler ciddi bir ağırlık

oluşturuyor. Nasıl oluyor, çöl
ikliminde nasıl yetişiyorlar.
Bir tezat var gibi ortada.

Böylesi bir ortamda,
sanatçıların gelişmesi, aydın
ailelerin verdiği eğitimle
yürüyor. Geniş bakan bir
toplum İzmir halkı ve bu
sebeple de aileler çocukları-
nı bir şekilde sanata yönlen-
diriyorlar. Bu anlamda eği-
timli insan sayısı çok fazla...
Fakat yetişen sanatçılar,
işin piyasası burada olmadı-
ğından kaçıyorlar.

Özgüvenli ve fark yara-
tan sanatçıların çoğu
İzmir'den çıkıyor, doğrudur!
Aslında çok doğal bir
durum zira sanatsal etkinlik
açısından sığ bir şehirde
yetişmeye çalışan sanatçı
adayları, çok büyük bir
mücadele veriyor. Bu saye-
de ciddi bir gelişim sağlaya-
biliyorlar. Başaranlar, en
iyileri oluyor ve bizler de
onları tanıyoruz.

� Peki, sizce bu durum
nasıl değişir?

İş dünyasına büyük rol
düşüyor. Zira sanat spon-
sorlukla bir arada yürümek
zorunda olan bir alan.
Patronaj önemli... Bu
durum dünyanın her yerin-
de, her zaman da geçerlidir.
Yurt dışında devlet destekli
bir sanat yok, desteği özel
sermaye verir, vermelidir.
Ülkemizde de mesela
İstanbul'da çok fazla sayıda
sanata destek veren serma-
yedar kuruluş ve aile var.
İzmir'de ise bir tane, belki
iki tane sayabiliriz. Eğer
İzmir'de iş dünyası sanata
daha fazla destek verirse,
şehir çok daha renkli bir hal
alacaktır, kesinlikle.

� Sivil toplum çalışmala-
rınız da var.

Ben insanları çok seviyo-
rum. Sanata yönelmemin
bir sebebi de bu. Sanat
sayesinde insanlara ulaşa-

bil-
diği-
mi düşü-
nüyorum.
Psikoloji ile
sanatı birleştirmeye
çalışıyorum. İnsani yaşam
elçiliğini de bu sebeple
önemsiyorum. Sosyal
sorumluluk projelerinin içe-
risindeyim. TEV İzmir
yönetiminde sosyal projeler
komitesindeyim. Geçtiğimiz
sene gönüllü olarak kurdu-
ğumuz koromuz ile TEV
yararına konserler verdik,
vermeye devam edeceğiz.

� Psikoloji ile ilginiz?
Derler ki sanatçı normal
değildir. Ne dersiniz?

Sanatçı hep farklı hisse-
der kendisini. Toplumun
kurallarına uymaz. Belli
normların, kalıpların dışın-
dadır. Toplum da belli
normların dışına çıkanlara
hep acımasız gözlerle
bakar. Fakat sonuç olarak,
sanatçı normal değildir, bu
da bence iyi bir şeydir. Zira
insan hayata mutlu olmak
için gelmeli. Hep bunu
savunuyorum. Elbette
insanlara bu düşüncemle
hep uç gözüküyorum.
Benim ise hayat amacım bu.
Keşke ülkemizde siyasetçi-
lerimiz, yöneticilerimiz de
biraz daha sanat ile iç içe
olsa. Sanat insanın duygula-
rını yumuşatır, rahatlatır.
İnsanı hümanist yapar.

“İZMİR
KÜLTÜREL
BİR ÇÖL”

İzmir kültürel bir çöl müdür? Bu soruya herkes
kendince cevaplar bulabilir ama kesin olan,
İzmir'de yetişen sanatçıların türlü sebeplerle

şehri terk etmesi. Zaman içinde hepsinin
İstanbul üzerinden kendilerini konumlandırması.
Elbette ender de olsa, bu gidişata dur demeye
çalışan, ezber bozan değerler ile de karşılaşıyo-

ruz. İşte onlardan biri: Renin Yükseler...

� Türkiye için düşü-
nürsek, Türk sanatı ne
durumda sizce?

Geleceğin inşası için
bir noktaya dikkat
etmeliyiz. Sanat toplum
içindir, sanat, sanat için-
dir bakış açısından kur-
tulmalıyız. Operada çalı-
şırken de çok sorgula-
dım. Orada da hep
sanat sanat içindir deni-
lirdi ama ben katılmıyo-
rum. Sürekli belli bir kit-
leye hitap edip, sanatı-
nızı yayamamak marifet
değildir. Asıl o azınlık
kitleyi değil, çoğunluk
kitleyi kazanabilmektir
marifet. Sanatın yayıl-
ması için ise topluma
biraz da olsa anlatılması
lazım. Ben de dahilim,
ilk başta opera izlemeye
başladım, izleyici olarak
salonlara gittim, sonra
yavaşça sevdim ve içine
girdim. Sevdirmek için,
sempatikleştirilmesi
lazım. Koyuyorlar dev-
let opera balesinde
Verdi'nin Uçan
Hollandalı eserini. Ben
bile zor izliyorum
bazen, zaten ağır oyun-
lar ile yayamazsınız.
Daha çok müzikal konu-
labilir. Bu tarz yaygın-
laştırıcı seçimler yapılır-
sa, sanatın her alanında
sanatsal altyapımız güç-
lenecektir.

“Ben bile
zor

izliyorum”

Özgün
Kabacaoğlu

Renin
Yükseler

� Gözlük çok önemli bir aksesuar aynı
zamanda koruyucu bir aksesuar da. Yaz ayla-
rında bilinçli güneş gözlüğü seçimi ne
kadar önemli?

Gözlük alırken ilk olarak dikkat
edilmesi gereken husus UV ışınlarını
kırma özelliğine sahip olup olmama-
sıdır. İkinci olarak, büyük tip gözlük
modelleri güneşten korunmak için
ideal bir model. Özellikle kaş hizası-
nı kapatırsa eğer güneş ışınlarına

karşı gözlerimizi kıstığımızda
bu tip bir model bize ince

kırışıklıkların önlenmesi
açısından çok yardımcı

olacaktır. Bu yaz bu
tarz modellerle de
karşılaşacağız çünkü
bu tarzlar sadece
gözü güneşten koru-
muyor, göz çevresinin
güneş alan kısımlarını

da kapatıyor.
Böylelikle cildimiz de

korunmuş oluyor.
� Yüz tipine göre güneş

gözlüğü nasıl seçilmeli?
Öncellikle yüzümüzü, yüzümü-

zün şeklinin ne olduğunu iyi bilmeliyiz.
Yuvarlak bir yüze yuvarlak bir gözlük gitmeyebilir. Biz
müşterilerimize önerilerde bulunuyoruz tabii ki ama
yine tercih onlara kalıyor. Çünkü kimi zaman çok
beğendikleri için yüzlerine gitmeyen bir modelle de
buradan ayrılabiliyorlar. Bazen de bize Türkiye'de ve
yurt dışındaki ünlülerin gözlük modelleriyle gelip
“biz bundan istiyoruz” diyorlar. Bu ünlülere örnek
verecek olursak Kıvanç Tatlıtuğ, Brad Pitt,
Rihanna, Shakira... Bu ünlüler taktıkları gözlük
modelleriyle de bir akım oluşturuyorlar ve bu saye-
de bir moda doğmuş oluyor.

Kadınlar kadar erkeklerin de gözlüğe merakı
olduğunu belirten Murat Türkekul bu yıl erkek-

lerde damla modelinin ön planda olduğunu söy-
lüyor: Erkeklerde yine damla modeli hakim.

Çünkü hem klasik hem de karizmatik. Köşeli
ve ayna modellerini de beylerde bu yıl görece-
ğiz ve bu gözlükleri klasik giyim tarzına sahip

erkekler de çok rahat kullanabilecek.

Gözlük sektöründe Ege Bölgesi’nin
önemli şirketlerinden olan Mert
Optik; gözlük modelleriyle bu yaza

da damga vuracak. Mert Optik Alsancak
şubesi Mağaza Müdürü Murat Türkekul
2015 yazının gözlük modasını Ben HABER
gazetesinin okurlarıyla paylaştı.

Türkekul, gözlük modasında bu sezon
nostalji havası yaşanacağını ve gözlük model-
lerinde genel olarak yuvarlak ve çekik tipli
gözlüklerin tercih edileceğini vurgularken plaj-
larda da renkli camlı gözlüklerin hakim olaca-
ğını belirtiyor.

EN FAZLA TERCİH
EDİLEN RENKMAVİ

� Bu yıl 2015 yazında hazır giyimde, ayakkabı-
da çok renkli bir moda bekliyor bizi. Aynı şekilde göz-
lük modelleri de bu yaz bizi daha da renklendirecek
mi?

Evet camlar aynalı ve renkli olacak genelde.
Beyaz, mavi, sarı, gold renkli aynalı gözlük modelle-
ri bu sezonun vazgeçilmezleri arasında olacak.
Özellikle yanları kapalı gözlük modelleri hem güne-
şin gelmesini kapatıyor hem de ayrı bir hava veriyor
ve sağlık açısından da güzel bir tasarım. Bu senenin
renkleri baya iddialı ama mavi her zaman en fazla ter-
cih edilen renkler arasında. Hem spor bir havası var
hem de albenisi yüksek bir renk olduğu için gözlük
renklerinde en fazla tercih edilenler arasında.

PLAJLAR GÖZLÜKLERLE
DAHA DA RENKLENECEK

� Plaj modasında ne tarz gözlükler olacak?
Bu yıl plajlar, renkli gözlüklerle ayrı bir havaya bürüne-

cek. Özellikle sarı, oranj, pembe ve yeşil renk tonları daha
hakim olacak. Deniz sezonunda bu yıl klasik tarz kullanan-
lar bundan vazgeçerek daha havalı ve renkli gözlük
modasına uyum sağlayacaklar.

� Bu yılın favori modelleri hangi tip gözlükler
olacak?

Bu yılın favori modelleri arasında çekik ve
yuvarlak gözlükler çok revaçta. Tabii daha farklı
modeller de tercih ediliyor ama kıyaslama yapa-
cak olursak yuvarlak, kedi modeli dediğimiz yani
çekik görünümlü gözlükler bu yıl oldukça karşılaşa-
cağımız bir model olacak. Daha şimdiden satışlarla
da kendini belli etmeye başladı.

İZMİRLİLER SİYAHTAN
VAZGEÇEMİYOR

Çekik modellerde çok fazla renk seçeneği yok
çünkü günlük kullanıma ve abiye tarzı kıyafetlerde
daha rahat kullanılıyor. Bu yüzden siyah, kahverengi,
gold renkler daha fazla tercih ediliyor. Birkaç renk
seçeneği olmasına rağmen yine de siyah renk her
zaman en banko renkler arasında ve İzmirli kadınlar
siyahtan kolay kolay vazgeçmiyor. Gözlük de artık bir
moda haline geldi. Ve modeller her yıl gittikçe deği-
şiyor ve Avrupai bir görünüm kazanıyor. Zaten
modeller genelde Avrupa'dan esinlenerek yapılıyor.

Vazgeçilmez
aksesuarla-

rımız olan
güneş göz-

lükleri bu yaz
yine çok

havalı.
Özellikle yaz

sezonunun
güneş gözlüğü

modasına bakıl-
dığında karakte-
ristik tasarımlar
ve 60'ların retro
tasarımları göze

çarpıyor.
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FAVORİ MODEL DAMLA
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Selcan
Bilen

Lilyan
Bulut

Murat
Türkekul
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Yakın tarihimizin en önemli milli
günlerinden olan ve sonradan bay-
ram olarak kutlanan 19 Mayıs

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor
Bayramı’nı yaşadığımız şu günde, günün
önemini hatırlamamak olmazdı. Zira 19
Mayıs’ın sonsuzluğa uzanacak ruhu, geç-
mişin sancılı fakat gururlu sayfalarında
altın varaklı bir sayfadır. İşte o gururun
ortaya çıkışı;

1. Dünya Savaşı nedeniyle yorgun ve
bitap düşmüş Osmanlı İmparatorluğu,
dört bir yanından kaybettiği toprakları,
dev bir coğrafyada verdiği şehitleri ve
basiretsiz yöneticileriyle, Türk tarihinde
miadının dolduğunu gösteriyordu.
Türklüğün yeniden dirilişi için bir ışık,
bir lider gerekiyor, ışığın nereden yana-
cağı, liderin kim olacağıysa merak edili-
yordu. Düşman askerlerinin yurda dört
bir koldan girmeye başladığı günlerdeyse
vatanın kalbine bir ok saplanır. O okun
saplandığı tarih 15 Mayıs 1919’dur.
Yunan evzonları, fustanellalarını giymiş
bir şekilde İzmir’e ayak basar.
Fustanella, onların kin dolu etekleridir
ve üstünde 400 pile vardır. Her bir pile
Osmanlı egemenliğinde geçen bir yılı
temsil eder. Palikaryaların bayramıysa
Hasan Tahsin’in mermi sesiyle bir anda
karmaşaya döner. Hasan Tahsin oracıkta
şehit edilir; ancak matem evinde düğü-
nün olmayacağını, hesabın kapanmadığı-
nı göğsüne madalya gibi yediği kurşun-
larla gösterir.

Yurt genelinde bu işgal büyük bir
şoka neden olur. Artık bir şeylerin yapıl-
ması gerekmektedir ve Anafartalar kah-
ramanı Mustafa Kemal, askeri okuldan
çıktığı andan itibaren cepheden cepheye
koşan o büyük subay, bu kez bir savaşın

değil, bir milletin topyekun kaderini
değiştirmek üzere sahneye bir kez daha
çıkar. 16 Mayıs’ta Bandırma isimli
vapurla Samsun’a doğru yola çıkar
Mustafa Kemal. Öyle birilerinin dediği
gibi ne padişah tarafından kendisine
verilmiş kilolarca altını vardır, ne de
İngilizlerle işbirliği yapacak bir hainliği…
İşin esasında paralar ucu ucuna denktir,
İngiliz gemileriyse şüphelendikleri vapu-
ru yolun önemli bir kısmında takip ve
taciz eder. Çok merak eden zat-ı muhte-
remler için vapurun İngilizler ile tek iliş-
kisi de Büyük Britanya’nın Glasgow ken-
tinde yapılmış olmasıdır!

Ya istiklal ya ölüm!
3 gün süren yolculuğun ardından

Türklüğün daha sonra “Ulu Önder” sıfa-
tıyla anacağı Mustafa Kemal, 19 Mayıs
1919’da Samsun’a ayak basar. Yazının
üst kısmında bulunan diriliş, lider ve kur-
tuluş ışığı da tam bu noktada ortaya
çıkacaktır. O dönem kağıt üstünde ordu
müfettişliği göreviyle bölgeye gitmesine
rağmen, şiarı ise oldukça nettir ve şu ifa-
deyle özetlenir; “Ya istiklal ya ölüm!”

Kısa sürede bölgede çalışmalara baş-
layan, çeşitli temaslar kuran Mustafa
Kemal’in niyeti Amasya Genelgesi ile
birlikte iyiden iyiye kendini tüm dosta
düşmana gösterir. Genelgenin şu üç
maddesi malumun ilanıdır;

1) Vatanın bütünlüğü milletin bağım-
sızlığı tehlikededir.

2) İstanbul hükumeti aldığı sorumlu-
luğun gereğini yerine getirememektedir.
Bu durum milletimizi yok olmuş gösteri-
yor.

3) Milletin bağımsızlığını, yine mille-
tin azim ve kararı kurtaracaktır.

Amasya’da altına imza atılan kararlar

yurt genelinde büyük yankı bulur.
Mustafa Kemal, Osmanlı’nın önemli
askeri isimleri Kazım Karabekir, Ali
Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Ali Fuat
Cebesoy’u da yanına almıştır.

Mustafa Kemal ve arkadaşları düzen-
li bir ordu kurmak ve büyük bir mücade-
le başlatmak için çalışmalarını sürdürür-
ken vatan evlatlarıysa yurdun dört bir
tarafında çatışmaya başlar. Antep’te,
Urfa’da, Ege’nin her şehri ve hatta
köyünde düşman orduları rahat bir şekil-
de karargahlarında uyuyamaz, konvoyla-
rını ilerletemez. Yurdunda yüzlerce yıl
düşman askeri görmemiş olan Türklük,
ilk şoku atlattıktan sonra çetin bir müca-
deleye atılır. Düşman ordularına verdiri-
len bu bölgesel kayıplar, Mustafa Kemal
ve arkadaşlarının da daha rahat hareket
etmesini sağlar. Önce Erzurum, ardın-
dan da Sivas kongreleri gerçekleştirilir.
Erzurum’da “Vatan bir bütündür, parça-
lanamaz.” İfadesinin karar metnine gir-
mesi, Sivas’ta ise milli iradeyi hakim kıl-
mak adına birçok şehirden temsilcinin
buluşması, aynı zamanda yeni bir döne-
min de ilk işaretleridir.

Siyaset maskü-
len mi feminen
mi derseniz,

ben feminen derim.
Tamam biliyorum.
Siyaset; biraz sert
ve biraz keskin hat-
lara sahip gibi görü-
nüyor. Vurdulu-kırdılı filmleri
andırıyor hatta. Öfkeli bir
erkek gibi adeta. Ne zaman
parlamentodan görüntüler
görsek, gözümüzün önünde
hep aynı manzara…
Karşılıklı olarak hakaretler
savuran siyasetçi beyefendi-
ler, yeri geliyor tepeleri atı-
yor ve birbirlerine giriyorlar
yumruk yumruğa…

Dışarıdan böyle
görünüyor olabi-
lir ama bence
birçok şey
tam anlamıy-
la ‘kadın’ fak-
törü düşünü-
lerek tasarla-
nıyor. Bir
erkeği yönet-
mek ve yönlen-

dirmek kadınlara
nazaran olabilitesi
daha mümkün görünü-
yor. Neden mi? Çünkü
yaradılışımız itibariyle
biz kadınları somut
gerekçeler sunmadan,
bir ideolojiye inandır-
mak neredeyse
imkansız bir hal alıyor.

İşte tam da bu yüz-
den, tüm siyasi partiler

de seçimlere yönelik vaat-
lerini kadınları düşünerek

hazırlıyor.
Kadınlara yönelik her

türlü şiddetle ve töre cinayet-
lerine karşı 'sıfır hoşgörü'yle
mücadele, türban ile ilgili
radikal kararlar, meclisin
yarısının kadın olması, Türk
kadınının, ekonomide, eği-
timde, siyasette haklarına
kavuşacak, kimliğini bulacak
olması, Kadın Bakanlığı
kurulması, 8 Mart’ın tüm
kadınlar için tatil olması gibi
gibi…

Bence siyasi partiler

kesinlikle haklı. Biz kadınlar
siyasi arenada çok varlık gös-
teremesek de seçmen statü-
sünde ciddi bir çoğunluk ola-
rak kitleleri peşimizden
sürüklüyoruz ve bu göz ardı
edilmiyor.

Yapılan bir araştırmaya
göre feminen özellikler gös-
teren ülke kültürlerinde

maddi başarılar yeri-
ne toplumsallık,

başkalarını
düşünme ve
koruma
önemseni-
yor. En iyi
olmaktansa
ortalama
olmak, gru-

bun dışında,
uç noktalarda

kalmamak önem
teşkil ediyor.

Feminen toplumlarda,
yaşamak için çalışılıyor.
Eşitlik, birlik, yaşam kalitesi
vurgulanıyor. Çatışmaların
müzakere ve uzlaşma ile
çözümlenmesine sıcak bakılı-
yor. Güçlüler, kahramanlar,
kazananlar itici; zayıflar, ezi-
lenler, kaybedenler sempatik
bulunuyor.

Aslına bakarsanız
Türkiye’de ekonomiyi bile
kadınlar şekillendiriyor.
Günümüzde kadın tüketiciler
olmasa erkek üreticilerin var-
lıklarını sürdürebilmeleri hiç
de mümkün görünmüyor.

Türkiye’de siyaset herke-
sin sandığının aksine maço
olmaktan çok, kadınlara
karşı genelde boynu kıldan
ince bir yapı çiziyor.

Bu yüzden maskülen algı-
lanan hırçın siyasetin naif
feminen ruhu, olması gere-
ken şeyleri bazen körün
gözüne sokuyor…

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

Maskülen siyasetin
feminen ruhu
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Türk gençliğinin geleceğe uzanan yolunda
geçmişini hatırlatan en önemli günlerdendir
19 Mayıs. Mustafa Kemal önderliğindeki bu
büyük mücadele, geçmişten geleceğe en
büyük köprüdür belki de…

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Başlarda düzensiz
birliklerin yerel direniş-
leri olarak görülen
Kurtuluş Savaşı,
düzenli ordunun
kurulmasıyla tam bir
milli mutabakata
dönüşür. Bu sırada
payitaht düşerken, mil-
letin yönetimi de bizzat
millet eliyle Ankara’ya taşı-
nır. Tabii bu durum “Esir
İstanbul’un” hoşuna gitmediği için, işgal
kuvvetlerinin de desteği ve onayıyla
Mustafa Kemal için idam fermanı çıka-
rılır. İstanbul’un, asla uygulayamayacağı
bu karar, milli mücadelenin motivasyo-
nunu bir an bile düşürmez. Kurtuluş
Savaşı’nın en çetin ve büyük savaşları,
Yunan ordusunun Ankara üzerine
yürümesiyle başlayacaktır. 1. İnönü ve
2. İnönü savaşlarında istediğini alama-
yan ve taarruz kolu kırılan Yunan
askerleri, elindeki mevzileri korumak
için Sakarya Nehri’nin doğusuna olduk-
ça kuvvetli bir savunma hattı kurar.
Türk ordusununsa Mustafa Kemal gibi
bir dehası vardır. Hazırlık evreleri son-
rası Sakarya Savaşı başlar. Yunan ordu-

sunun daha da geri çekil-
mesiyle sonuçlanan bu

savaş, Türklüğün
Viyana bozgunu son-
rası üstündeki ölü
toprağını atmasıyla
sonuçlanır.
Sakarya’da moral

kazanan Türk ordusu-
nun önünde artık tek

engel kalmıştır; o da düş-
manı yurttan atmaktır! Türk

kadını mermi atölyelerinde çalışırken,
mühendislerse ortaya koydukları işlerle
adeta tüm imkansızlıklara rağmen
imkansızı başarırlar. 26 Ağustos 1922’de
sabaha karşı Yunan ordusunun sahra
telefonları, İzmir’e ulaşmak adına acıyla
çalar. Yıkılmaz denilen, aşılamayacağı
öngörülen Yunan mevzileri Türk ordu-
su tarafından yerle bir edilir. Mustafa
Kemal’in “İlk hedefiniz Akdeniz’dir,
ileri!” emriyle ardına bakmadan ilerle-
yen Türk ordusu nihayetinde önce 9
Eylül’de dağlarında çiçekler açan
İzmir’e girip Hasan Tahsin’in ve nice
vatan evlatlarının, nice tecavüze uğra-
mış kızın intikamını alır, ardından da
modern Türkiye’nin inşasına başlanır.

İzmir’in dağlarında
çiçekler açar

Çünkü
19 Mayıs bir dirilişin

nişanesidir.
Çünkü 19 Mayıs, Türklüğün

makus talihini yenmesidir.
Çünkü 19 Mayıs tarihin en büyük

milletlerinden birinin sahneye yeni-
den çıkmasıdır.

Çünkü 19 Mayıs efedir, zeybektir,
Karayılan, Hasan Tahsin, Nezahat

Onbaşı, Şerife Bacıdır.
Çünkü 19 Mayıs, Türk gençliğinin

bağımsızlık aşkı, vatan sevdasıdır.
Çünkü 19 Mayıs Mustafa

Kemal Atatürk’tür!
Saygı ve minnet-

le…
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GENÇLİK İZİNDEDİR
MUSTAFA
KEMAL
ATATÜRK

BEN HABER’DE YAYINLANAN HABER, YAZI, RESİM VE
FOTOĞRAFLARIN FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU İLE
BASIN KANUNU’NDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ HAK-
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BEGÜM YARAŞ
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EROL YARAŞ
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KOÇ: Siz daha
önce sık sık başı ağrı-
mayan bir Koç gör-
dünüz mü? Onlar baş
bölgesi ağrılarından

muzdariptirler. Yüksek ateş de
çabasıdır. Özellikle en çok yüzle-
rine ve kafa bölgesi yaralanmala-
rına dikkat etmeliler.
Aceleciliğin verdiği dezavantajla-
ra öyle bir kızar öyle bir strese
girerler ki mideleri hasara uğrar.
Uzun süreli öfke daha ciddi has-
talıklara yol açar.

BOĞA: Koç'tan
sora Boğa geldiğine
göre vücudun aşa-
ğılarına inmeye
başlıyoruz demek-
tir. Boğa kesinlikle boyun bölge-
sine dikkat etmelidir. Özellikle
boğaz hastalıklarına yakalanma
olasılıkları güçlüdür.

Öfke, çok sigara içmek,
yoğun alkol tüketimi ciddi hasta-
lıkların sebebidir. Yemek yeme-
ğe bağlı aşırı kilo alma riskleri
vardır. Obezite hastalığına bağlı
tüm hastalıklara yatkındırlar.

İKİZLER:
Sinirleri sık sık
bozulmayan bir
İkizler insanı bul-
mak neredeyse

imkansızdır. Sinirleri çok hassas-
tır. Sinir krizleri atlatmak kolay
olmaz ve ruhsal bunalımlara
kolay yakalanırlar.

Bir İkizler kemiklerine çok
iyi bakmalıdır. Kemik erimesi,
kemik kırılmaları önemli konu-
lardır. Grip, zatürre gibi hastalık-
lara yatkınlıkları vardır.

YENGEÇ: İşte bes-
lenmesine en çok dik-
kat etmesi gereken
burç. Yengeçler sindi-
rim sistemleri ile ilgili
çok problem yaşarlar. Hele
kabızlık. Bol su içmek, çiğ bes-
lenmek, yeşillik yemek asla sev-
medikleri tarzdır. Maalesef
mide, bağırsak, anüs hastalıkları
en çok onlarda görülür. Katı
beslenmek onları bu hale getirir.

ASLAN:
Omurgada kırılma-
lar, slolyoz, sırt ağrı-
sı ve eğrileri çoğun-
lukla bu burçta

görülür. Kalp krizine yatkındır-
lar. Bu sebeple stres yönetimi
öğrenmek zorundadırlar.
Hastalıklarla baş etme yeteneği
en gelişmiş burç sayılır.
İstedikleri olmadığında depres-
yona kolay girerler.

BAŞAK: Nerede
birbirinden değişik,
adını dahi duymadığı-
nız bağırsak hastalığı
varsa mutlaka Başak
burcudur diye düşünmeden ede-
miyorum. Sinirleri hassastır.
Depresyon ve içe kapanmaya
bağlı beslenme bozukluğu ortaya
çıkar. Ve uzun süre kolay vere-
meyeceği kiloları oluşur.
Hastalık hastası tipler en çok
Başak burcundan çıkar.

TERAZİ: En
kolay hastalanabilen
burç Terazi'dir.
Bakmayın öyle güçlü,
canlı, kanlı göründük-

lerine. Üst üste hastalanır ve zor

atlatırsa hasta olma
korkusu onda psiko-
lojik hastalıklara yol
açar. Sırt ağrıları ve
romatizmal hastalık-
lara en sık Teraziler
yakalanır. Psikolojik
olarak dengelerini
kaybetmeleri kolay-
dır. Bu sebeple kısa
süreli depresif ruh
hallerini sıkça dene-
yimlerler.

AKREP:
Gelelim cinselliği
temsil eden burca.
Tahmin edin en çok
hangi bölgeleri has-

talanır? Tabii ki cinsel bölgeleri.
Kısa süreli ilişkiler yaşayan bir
Akrep'in türlü türlü cinsel hasta-
lığa yol açan virüslere karşı daya-
nıksızlığı vardır ve taşıyıcı olabi-
lirler. Bir Akrep mümkünse
istikrarlı ilişkiler ve tek partner
ile düzenli cinsel yaşama sahip
olmalıdır. Bir de sinirleri bozu-
lunca midelerine vurur.

YAY: Bir diş dok-
toruna sorun baka-
lım en çok hangi
burcu seviyormuş.
Tabii ki Yayları.
Dişlerine en iyi bakması gereken
burçtur. Uyluk ağrıları, kas zede-
lenmeleri meşhurdur. En çoksa
karaciğer hastası bu burçtan
çıkar. Bu yüzden kesinlikle uyuş-
turucu maddeler, alkol, sigara
gibi ürünlerden uzak durmaları
gerekiyor. Acelecilikleri yüzün-
den istedikleri zamanda bir şeyi
elde edemediklerinde psikolojik
çöküntü kolayca yaşayabilirler.

Sabrı öğrenmeleri şarttır.

OĞLAK:
Dişçiler her zaman
önce Yay’ları sonra
Oğlak’ları çok sever.
Çünkü sadık müşte-

rilerdir. Kemik hastalıkları,
romatizmal hastalıkları çok
yaşarlar. Bir oğlak üretmek için
elinin altındaki her şeyi kullan-
mak ister. Eğer onları kullana-
mıyorsa sinirleri çok bozulur.
Öfkeli, hırslı tiplere dönüşürler.
Yeme bozukluğu ortaya çıkar.
Hızlıca kilo alırlar. Eklem roma-
tizması rahatsızlığından uzak

durmaları için hırslarını kontrol
etmeyi öğrenmelidirler.

KOVA: Düşünce
güçlerini kullanarak
en az hastalığa yaka-
lanan ve yakalandığı
hastalığı düşünce

gücüyle aşan hayran olabileceği-
niz birini mi arıyorsunuz?
Kesinlikle o Kova burcudur. Bir
rahatsızlık yaşarlarsa mutlaka
sabrını tüketen uzun süreli bir
tecrübe yaşamıştır. Ve yüksek
ihtimalle aileden birileri ile
anlaşmazlık vardır. Dolaşım sis-
temi hastalıklarına yatkındırlar.

Kolay iyileşirler.

BALIK:
Boğalardan sonra
obezite hastalığı ve
bu hastalığın getir-
diği diğer hastalık-

lara yatkın ikinci burç Balık'tır.
Yeni tanıştığınız kişi ''of ya güya
ortopedik ayakkabı almıştık.
Nasıl acıttı ayaklarımı bu ayak-
kabılar'' diyorsa emin olun
Balık'tır. Ayak ile ilgili tüm has-
talıklara yatkındır. Bağımlılık
yaratan tüm ürünlerin yol açtığı,
tedavisi kolay olmayan hastalık-
lara yatkındır.

SEVGİ ALİS YILDIRIM

sevgi.yildirim@alisinbahcesi.com

BURÇLAR VE
HASTALIKLARI
BURÇLAR VE
HASTALIKLARI
BURÇLAR VE
HASTALIKLARI
BURÇLAR VE
HASTALIKLARI
BURÇLAR VE
HASTALIKLARI
Hangi burç hangi hastalıklara yatkın bunu biliyor muydu-
nuz? Yıldızların çıkardığı sonuçlara çok şaşıracaksınız...

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımıza
özel hazırladığımız bu sayımızda ben de
köşemi SAĞLAM KAFA SAĞLAM

VÜCUTTA BULUNUR atasözümüzden yola
çıkarak, egzersiz konusuna ayırdım. Sizlere;
neden egzersiz yapmalıyız? Nasıl egzersiz
yapmalıyız? Egzersiz yaparken neler yemeli-
yiz? En yeni, en doğru bilgileri aktarıp doğru
bildiğiniz yanlışları düzelteceğim.

EGZERSİZİN FAYDALARI
Egzersizin kalori yakmak dışında vücuda

sağladığı yüzlerce yararlı etki vardır. Gelin en
önemli faydalarını sıralayalım.

� Egzersiz vücuda alınan oksijen oranını
arttırır. Bu sayede akciğer ve kalbin fonksi-
yonlarını destekler.

� Kalbin atım ritmini azaltır, durağan
nabzı düşürür, kalp damar hastalıkları ve tan-
siyon hastalıklarına karşı koruyucu etkileri
klinik olarak kanıtlanmıştır.

� Kötü huylu kolesterolü düşürür, iyi
huylu kolesterolü yükseltir.

� Diyabet hastalığı gelişme riskini azaltır,
insülin direncini tedavi eder, karın bölgesinde
yağlanmayı azaltır.

� Kemik erimesini önler, kasları
güçlendirdiği için ileri yaş eklem hasarları
oluşma riskini azaltır.

� Kansere karşı koruyucudur, dolaşımı
düzenler, varis gelişimini önler.

� Egzersiz, esnek olmamızı sağlar. Bu da
kişinin hareket kabiliyetini arttırır. Kas ve sinir
sistemi hastalıklarının gelişimini engeller.

� Egzersiz, vücut direncimizi
arttırır virüsler ve
mikroplara karşı

immün sistemimizi güçlendirir.
� Diyet yapıyorsak, bunu egzersiz ile

desteklememiz hem daha kolay, hem daha
sağlıklı, hem de yağ dokumuzdan kilo ver-
memizi sağlayacaktır.

� Egzersizin en yaygın ruhsal faydaların-
dan biri stresi azaltmaktır. Ayrıca depresyonu
önler ve anksiyete sorunlarının tedavisinde
ilaç kadar etkisi olduğu kanıtlanmıştır.

� Vücudumuzda mutluluk hissini sağlayan
önemli kimyasallardan dopamin ve nor
epinefrin salgısı, kişinin öz saygısını, kendine
inancını ve mutluluk hissini aynı anda arttırır.

� 25 ile 45 yaş arasında, beyindeki
değerli kimyasalları arttırıp, beyin sağlığını
desteklemek ve dejenerasyonu önlemek için
egzersiz çok önemlidir. Egzersizle vücuda ve-
rilen kimyasal ödül hafıza ve öğrenme için
beynin önemli bir parçası olan hipotalamusu
destekler.

UNUTMAYIN
Egzersiz kişiye göre değişebilen farklı

amaçlarla yapılabilir. Kimi zayıflamak için,
kimi kaslarını sıkılaştırmak için, kimi de sağlık
için egzersiz yapabilir. Sebep ne olursa olsun
egzersiz herkes için faydalıdır. Haftada üç
dört kez yapılan kısa süreli egzersizler, sağlıklı
bir yaşamın tüm kapılarını aralar. Kişinin
yapacağı egzersizin yaşına, kondisyonuna ve
sağlık şartlarına uygun olması gerek-
lidir.

EGZERSİZ VE
BESLENME

Egzersiz yapanlar mut-
laka günlük almaları gereken sıvı
ihtiyacına 500 ml su ilave etmelidir.

Egzersiz yapmadan önce karbonhidrat
içeren besin tüketip egzersiz sonrası ilk
yarım saat içerisinde yağsız süt ürünü
tüketmek, yağ yakımını art-
tırıp kas yapımını
sağlayacak-
tır.

Egzersiz yapan kişiler günlük olarak kilo-
ları başına en az 1 gram protein tüket-
melidirler ve bu proteinin % 70’i hayvansal
kaynaklı olmalıdır.

Günde bir şişe mineral su içmek, kas
ağrılarını önler ve vücudun osmalar dengesini
ayarlayarak kaybedilen iyonların yerine
gelmesini sağlar.

Aç karnına egzersiz doğru değildir. En
doğru egzersiz saati ana yemeklerden iki saat
sonrası ara öğünden 45 dakika sonrasıdır.

SPORCU KAHVALTISI
1 yumurta ve 2 yumurta beyazı ile içine 2

kaşık yulaf ile omlet
1 çay bardağı çökelek içine keten tohumu

ve çörekotu ve kekik ile
1 bardak yarım yağlı yağsız süt içine

kahve, kakule ve tarçın

EGZERSİZ SONRASI
KAS YAPIMINA YARDIMCI ARA
ÖĞÜNLER

1 bardak ayran, kepekli grisini 1 çorba
kaşığı kuru üzüm ile

1 bardak süt, muz ve tarçın ile
3 kaşık yoğurt içine yulaf ve çilek ile
2 avuç yabanmersini 1 bardak kefir ile...

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com Gençlik ülkemizin,

dünyamızın gelece-
ği. Genç, bedeni

canlı, ruhu diri; gönlü
paylaşıma açık, hayattan
beklentisi yüksek insan
demektir. Gençlik insan-
da bulunan ve canlılık, heyecan gibi
onu üretken kılan en önemli özelliktir.

Gençlik döneminde kişilik, kurgu-
sunu tamamlamış bir olgu değildir.
Günümüz gençliği kimlik arayışı için-
de olan bir gençlik niteliği taşımakta-
dır. Temel kimlik yapısı cinsel kimlik,
toplumsal kimlik, akademik ve mesle-
ki kimlikten oluşur. Cinsel kimlik;
yaşadığı sosyokültürel yapıda kendi
cinsine ait rollerin içselleştirildiği yapı-
dır. Toplumsal kimlik kendisinin top-
lumda ve çevrede nasıl algılandığına
dair yapı, akademik ve mesleki kimlik
ise hayatını kazanmayı sağlayan eği-
tim ve entelektüel gelişimi ile ilgilidir.
Bu yapının gelişiminde çeşitli neden-
lerle sorunlar oluşmakta ve gençlik
kaosa sürüklenmektedir.

ÇÇaağğıımmıızzıınn  ggeennççlliiğğiinniinn  eenn  öönneemmllii
pprroobblleemmlleerriinnii  şşööyyllee  ssıırraallaammaakk  mmüümm--
kküünnddüürr::  Kişilik problemleri, arkadaş
ve ailesiyle ilgili problemler, sosyal
çevre problemleri, iletişim organları
ve sosyal medyanın yol açtığı prob-
lemler.    

KKiişşiilliikk  PPrroobblleemmlleerrii:: Gençlerin ve
gençliğin her devirde en önemli prob-
lemi kişilik problemidir. Yetişkinliğe
geçiş sürecinde gençlerin kendilerini
ispat ve özgüven noktasında prob-
lemler yaşadığı bilinmektedir. Bu
dönemde kendilerini ifade edilmesine
izin verilmeyen, sevgi ve güven göste-
rilmeyen gençler daha problemli bir
geçiş süreci yaşarlar. Gençlerin kendi-
lerini sağlıklı ifade edebilecekleri sevgi
ve güven ortamı hazırlandığında kişi-
lik problemi aşılamayacak bir sorun
değildir.

AArrkkaaddaaşş  vvee  AAiilleessiiyyllee  İİllggiillii
PPrroobblleemmlleerr:: Gençler, anlaşılmadıkları-
nı düşündükleri ailelerinden uzaklaşa-
rak, arkadaş ve dost çevreleriyle daha
sıkı ilişkiler kurmaya başlarlar. Bu
durum son derece doğal bir süreçtir
ve yaşanması da sakıncalı değildir.
Ailenin buradaki rolü güvensizlikle
dışa açılımı durdurmak değil olumlu
arkadaşlık ilişkilerini desteklemek
olmalıdır. Gençlerin arkadaşları ile iliş-
kileri hayatında çok önemli bir yer
tutar. Gençlikte kızlarla erkeklerin
arkadaşlıkları, kendilerini ve karşı cinsi
tanımaları, olayları değerlendirirken
farklı bakış açılarına sahip olmaları

bakımından önemlidir. 
SSoossyyaall  ÇÇeevvrreeddeenn  KKaayynnaakkllaannaann

PPrroobblleemmlleerr:: İnsanın kişilik ve kimlik
gelişimini oluşturan ilk alan aile
olmakla birlikte okul ile sosyal çevre-
nin de önemli bir yeri vardır. Hızla
değişen sosyal dokuda, çok ciddi sos-
yal problemler yaşanmaktadır.
Gençlerin olumsuz yapılardan etkilen-
memesi için onlara her şeyden uzak
steril bir ortam sunmak mümkün
olmadığına göre, onların ilgisini çeke-
bilecek sportif ve kültürel etkinliklerle
gençlerin boş zamanlarını doldurmak
gerekmektedir.

İİlleettiişşiimm  OOrrggaannllaarrıı  vvee  MMeeddyyaannıınn
YYooll  AAççttıığğıı  PPrroobblleemmlleerr:: Görsel medya.
Adı TV, radyo, bilgisayar ve internet
şeklinde sıralanan bu ortam, gençle-
rin kişiliklerinin oluşum sürecinde
sonradan devreye girmiş ama süratle
ilk sıraya yerleşmiştir. Bu yüzden
gençliğin belli başlı problemlerinin
temelinde medyanın ciddi etkisinin
olduğu kesin. Gençler günümüz
yaşam koşulları nedeniyle toplumcu
olma niteliğini yitirmişlerdir.
Gençlerin büyük bir çoğunluğu ger-
çek yaşamdan uzaklaşıp günün büyük
bölümünü sanal ortamda harcayarak
yabancılaşma sürecine girmektedir.
Gençleri sanal ortamdan çekip alabi-
lecek,  girişimci ruhlarını ortaya çıka-
rabilecek onların ilgisini çekebilecek
sosyal aktiviteler yapılmalıdır.
İnsanların zamanlarının büyük bir
bölümünün televizyon, bilgisayar ve
internet karşısında geçtiğini düşünür-
sek gençlerimizin ne tür bir bombar-
dıman ile karşı karşıya olduğu anlaşıl-
mış olur. İletişim araçlarını hayatımız-
dan çıkarmak mümkün olmadığına
göre onları bilinçli ve yararlı bir biçim-
de kullanmayı gençlere öğretmek
gerekiyor. Bu da sabırla ve onların
duygularına ve tercihlerine değer
vererek aşılabilecek bir problemdir.

Gençlik, geleceğimiz, yarınları-
mız.... Sorunlarıyla var olan ergen
ama dinamik yapı. Yapamadıklarımızı
sokakta özgürce yaptıkları için eleştiri
oklarımızla hedef aldığımız, değişimle-
rini yadsıdığımız, korumak adına boğ-
duğumuz, yapamaz diyerek güven
hissini ve inisiyatifi elinden aldığımız
ATATÜRK gençliği.

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

AH GENÇLİK AHH…

BURÇLAR VE
HASTALIKLARI

EGZERSİZ
GENÇLİĞİN

İKSİRİ



Bugüne kadar
son haftaya kal-
mış bir şampi-

yonluk mücadelesi
bile gördüm. Hatta
son haftanın son
düdüğünden birkaç
dakika öncesinde bile
henüz hiçbir şeyin
belli olmadığı sezon-
ları da yaşadım.

Ancaaak..
3 takımın birden birbirinin

soluğunu kesercesine yarıştığı-
nı hiç yaşamadım..

Her gün bir o yana kıvırı-
yor, bir öbür yana, biri de para
yapıştırıp duruyor; ve bir de
bakıyorsunuz ki o üçüncü
adaya dönmüş göbeğini ona
hoplatıyor.

Eskiden bir maçın analizini
yapmak için takımlar ısınma-
dan oturup, kadroları elime
alıp kendimizi hazırlardık.
Şimdi artık; puan cetvelini eli-
mize alıp maç boyunca yanı-
mızda tutuyor ve üstünde
oynayarak maç seyrediyoruz..

Her an, her gol yeni bir
puan cetveli anlamına geliyor..

Yakın geçmişte dönemsel
liderler olurdu..

Bazen haftalık aralarla

zirve el değiştirebilirdi.
Artık her maç sonrası nur

topu gibi yepyeni bir puan cet-
velimiz oluyor ve bizler elimiz-
de kağıt kalem ile ufacık averaj
ve olası ikili üçlü averaj hesap-
ları yapıyoruz..

Bu, ligimizin kalitesini gös-
teriyor olabilir mi?

Asla..
Sadece çok ‘avantür’ bir lig

yaşadığımızı gösteriyor olabi-
lir..

Son dönemde her gün bir
liderimiz oluyor..

Cumanın lideri pazartesi
üçüncülüğe düşebiliyor; ki
cumartesi liderinin de bir
üçüncü aday olduğunu görüyo-
ruz..

Hatta geçenlerde, bir maç
boyunca Fenerbahçe dört kere
lider oldu üçüncü başladığı
maçta ama üç kere de indirildi
yerinden sonuncu tarafından..

Vahim değil mi?
Biri öne geçip

diğerinin kaybını
hayal ediyor ya da
strese sokuyor kazan-
mak zorunda bıraka-
rak.

Herkes paraları
hazırlamış bekliyor ki
dansöz o yana dön-

sün de bir yerine para sıkıştır-
sam diye. ‘Üç silahşörleri’
takip eden ‘kralın muhafızları’
aksiyon filmine daha farklı bir
gerilim katıyor.

Üsttekilerden farkları yok.
Biri tek ön elemeden üç ön

elemeye anında düşebiliyor, bir
diğeri ise doğrudan Avrupa’ya
gitme umudunu bir maçın için-
de defalarca kazanıp kaybede-
biliyor.

Alt taraf ise iki takımın bir
üçüncüyü alaşağı etmesi için
tafra yapmaları arasında bir
başka macera yaşatıyor bize.
Bu kadar heyecanlı bir puan
cetvelinden son derece heye-
cansız ve kalitesiz bir lig çıkarı-
yor olmamız ise tamamen bize
has bir durum.

Bakalım daha ne kadar
puan cetveline bakmaktan gol
kaçıracağız maç seyrederken.
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‘Gazeteler hayal satar’ demişti Ertuğrul Özkök ve
adres olarak da spor sayfalarını göstermişti. Üstelik bir
TSYD seminerinde..

Hayal satmak en kolay iş, emek ve zahmet istemez,
sadece fikriniz olsun yeter ve bilgiye asla ihtiyaç duyul-
maz..

Aslında çok daha önceden başladı ama şimdi iş koyula-
şıyor.

Okur takımına Zlatan İbrahimoviç’in geleceğini oku-
mak istiyor, Morinho’nun da takımının başına geçeceğini..

Kendi takımının çapını ‘en büyük’ olarak sindirdiği için
içine, bunlar ona normalmiş ve olabilirmiş gibi geliyor.

Bir süre daha ‘hayal’ satılacak, taraftarlar rüyalara
sürüklenecek ve sonunda bakacağız ki ülkemiz futbolu
hala daha Katar’dan önceki son durakmış..
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aktansaktans@gmail.com

7 Haziran ile ilgili hiçbir
yorum yapmayacağım.

Lisesinden olduğum için
doğal kongre üyesi olduğum
Galatasaray başkanlığı için
adayımı belirledim; demek
istiyorum..

Üç aday var ve üçü de sağ-
lam aday..

Özbek’e bakıyorum ve ‘YET-
MEZ AMA EVET’ten ötesini
bulamıyorum..

Özbek inşaattan söz ediyor.
Otelden ve inşaattan çok iyi
anlar, doğrudur.

Projesi stadın üstünü kapa-
mak ve metro için belediyenin
koluna girmek..

Çatı ve metro istasyonu
beni kesmiyor..

Mevcut yönetimin arkadan
itmesine ve son panele katıl-
mama konusundaki uyarıyı
kendisinin yapmış gibi göste-
rilmesine inanmıyorum ve
bunu bir algı meselesi olarak
görüyorum..

Özdoğan’a bakıyorum ve
‘BİRAZ HAZIRLIKSIZ’ olduğunu
hissediyorum..

Özdoğan çok iyi bir
Galatasaraylı, çok sağlam bir
duruşu var ama onun da geç-
mişi ve vitrindeki ürün olan
futbola bakışı kısır.

Projesi Putin ve Obama’ya
Galatasaray forması giydir-
mek..

Putin ve Obama da beni
kesmiyor..

Özbek’te geçmiş ve sportif
birikim 6 aydır var. Onun öte-
sinde ortada bile yoktu..

Özdoğan’ın geçmiş birikimi
tatmin edici değil ve bütün
söylemi ‘ortak akıl’ sözcüğün-
den öteye geçmiyor..

İki aday da bir şey söyler
gibi yapıyor ama hiçbir şey
söylemiyorlar.

Listeleri de beni tatmin
etmiyor.

İkisi de saygın
Galatasaraylı; ama o kadar..

OYUM TURGAY KIRAN’A.

Neden?
Bir kere ‘biat kültürü’ bit-

meli sözünü beğendim..
Ben o panelin davetini bile

kabul etmezdim’ sözünü de

beğendim.
Daha önce seçime girmiş ve

en az 10 yıldır adı hep adaylar
arasında ve Futbol
Federasyonu’nun şerefli
dönemlerinde futbolun için-
deydi zaten.

Bilenlerle çalışmayı tercih
ediyor..

Brezilya’daki taramalara
başladığını da Tunç Üner’den
biliyorum.

En azından bileni dinliyor..
GS televizyonu, dergileri ve

medyasını oluşturacağını ve
bunu büyük bir güç haline
dönüştüreceğini biliyorum.

GS STORE’ları patlatacak bir
vizyonu olduğunu da görüyo-
rum..

İş hayatındaki başarısı ve
kalitesini Galatasaray camiası-
na liderlik ederken doğru kul-
lanacağını biliyorum.

Ekibinde Alp Yalman ve
Adnan Öztürk destekli isimleri
barındırdığını da biliyorum..

Özbek’in algı operasyonla-
rına dayanmasını ve meseleyi
bu yoldan halletmeye çalışma-
sını kabullenemiyorum..

Özetle..
Sandığa gidiyorum ve iki

sınıf arkadaşımdan birine,
daha çok inandığım Turgay
Kıran’a atacağımı açıklıyorum..

Dileğim 5.500 oyu bulacak
bir oylamadan 3.500 oyla
Turgay Kıran’ın başkan seçil-
mesidir..

BEN OYUMU BELİRLEDİM

YALANLAR SEZONU BAŞLIYOR
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