İzmir yeni yaşını fuarda kutladı
İEF’de zafer coşkusu
İzmir’in kurtuluşunun 97’nci yıldönümü heyecanı tüm kenti sardı. Zafer coşkusunu
yaşamak isteyen yüz binler, meydanlardaki kutlamaların ardından İzmir Enternasyonal
Fuarı’na akın etti. İzmirliler, gün boyu süren kutlamaların finalini,
“Cumhuriyetin Fuarı”nda yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından gerçekleştirilen 88. İzmir
Enternasyonal Fuarı’nda bu kez 9 Eylül İzmir kurtuluşunun coşkusu vardı. Kentin dört bir
yanında gün boyu süren kutlamaların son durağı, Kültürpark oldu. İzmir’in kurtuluşunun
97’nci yıldönümü kutlamaları büyük bir katılım ve coşkuyla İzmir Enternasyonal Fuarı’nda
yaşandı. sabaha kadar sürdü. Hafta içi olmasına rağmen fuardaki kutlamalara yoğun ilgi
gösteren İzmirliler, fuara girebilmek için 26 Ağustos, 9 Eylül, Lozan, Montrö ve Kahramanlar
kapıları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kültürpark’ın üç farklı noktasında süren
konserlerde sahne alan sanatçılar, İzmirlilerin fuara ve kutlamalara gösterdiği yoğun ilgiye
hayran kaldı. Türk ulusunun tarihi belleği olan İzmir Enternasyonal Fuarı, zafer duygusunu
ziyaretçilerine dolu dolu yaşattı.
Türkiye için “birlik” olma vakti
İzmir Fuarı’nın 9 Eylül kutlamaları kapsamında Rock&More sahnesinde alternatif rock ve numetal tarzında yaptıkları müzikle büyük bir hayran kitlesine sahip olan “maNga” grubu vardı.
Türk alternatif rock müziğin MTV ödüllü gruplarından olan maNga, sevilen şarkılarını
İzmir’in kurtuluş gününde İzmirli hayranları için seslendirdi. Grubun solisti Ferman Akgül,
fuardaki 9 Eylül kutlamalarına ve orman yangınlarına sağladığı desteğe değinerek; “Bu gece
İzmir’in kutlaması. Bizi davet ettiğin için teşekkürler İzmir. Bugün çok önemli bir şey
yapıyoruz. Hem 9 Eylül’ü kutluyoruz hem de buraya giriş ücreti olarak verdiğimiz gelirlerle
doğaya bir parça da olsa katkı sağlıyoruz. Verdiğimiz zararları affettirmek uzun zaman alacak
ama en azından hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Bunu organize eden ve katılan herkese çok
teşekkür ederiz” dedi. Akgül, “Ayrılık” isimli parçayı seslendirdikten sonra ise; “Biz bu
şarkıyı hep insan ilişkileri üzerinden bildik ancak burada toplulukların ayrılığından söz
ediyor. Buna türkü de diyebiliriz. Toplulukların ayrılığından bahseden bir parçadır aslında.
Bunu Türkiye’de yaşamamamız gerekiyor arkadaşlar. Biz birlik olursak güçlü kalırız”
ifadelerinde bulundu.
İzmir’in ruhunu sesiyle yaşattı
Zafer coşkusunun Mogambo sahnesinde ise müziğin sınırlarını, tarzlarını ve kurallarını kabul
etmeyen, kendini ‘özgür bir müzisyen’ sınıfında değerlendiren ünlü sanatçı Cem Adrian vardı.
Mogambo’nun bahçesi, beş oktavlık sesiyle Dünya'da ki ender seslerden birisi olma özelliği
taşıyan ünlü sanatçının hayranlarıyla dolup taştı. “Ben Seni Çok Sevdim”, “Mutlu Yıllar”,
“Tek Başına”, “Sen Benim Şarkılarımsın”, “Yıldızların Altında”, “Sen Gel Diyorsun” isimli
parçalarının yanı sıra “Sarı Gelin”, “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Ne Ağlarsın” isimli türküleri
de seslendirdi. Doğaçlama olarak sergilediği performansı ile sevenlerine unutulmaz bir gece
yaşatan ünlü sanatçı, “İzmir Fuarı benim ilk lunaparkı gördüğüm yerdir. Bende yeri başkadır.
İzmir’in kurtuluş gününde bu fuarda pek çok sanatçı ile beraber bir şeyler yapıyor olmak da

ayrı güzel. Hepimizin ortak amacı ve durduğumuz yer belli. Çok daha güzel yarınlar için
şimdi her birlikte söyleyeceğiz” dedi.
Kültürpark da küllerinden doğmuştu
Geçtiğimiz haftalarda İzmir’de gerçekleşen orman yangınlarında yok olan ağaçların tekrar var
olmasına destek için düzenlenen İzmir Tek Yürek Orman Konseri de, İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla gerçekleşti. Gazapizm, Anıl Piyancı, Serap
Yağız, Niyazi Koyuncu, Oğuzhan Uğur, Halil Sezai, Gripin, Hayko Cepkin ve Haluk
Levent’in sahne aldığı konserle birlikte kutlamalar geç saatlere kadar sürdü. Tüm sanatçılar,
yanan ormanlar için şarkılarını seslendirerek İzmirlilerle tek yürek oldu. Yangınlara destek
amacıyla fuarda gün boyu süren etkinlik ve kutlamalara giriş ücretleri 9 Eylül’e özel 10 TL
oldu. Ormanların yaraları, konseri takip eden yüz binlerin desteğiyle sarıldı.
Tüm bu destek ve kutlamalar, Türk ordusunun 9 Eylül 1922’de İzmir’e girişi ve 11 Eylül’de
şehri tamamen kontrol edişinin hemen ardından Basmane’de başlayan ve kentin dört bir
yanını saran Büyük İzmir Yangını’nı akıllara getirdi. Biten savaşın trajedisinin ardından
yangın yerine dönen İzmir, Kültürpark ile küllerinden yeniden doğmuştu. Benzer şekilde
yaşanan olaylar karşısında fuar çatısı altında tek yürek olan İzmirliler, kenti küllerinden
yeniden doğuracağını kanıtladı.

