Şampiyon Leicester City
kalma mücadelesi veren Leicester’ın bu yıl şampiyon
olma ihtimaline otoriteler 1’e 5000 veriyordu. Mavi
beyazlı takımın yeni teknik direktörü Claudio
Ranieri, takımın yıldızları Jamie Vardy ve Riyad
Mahrez öncülüğünde 132 yıllık kulüp tarihinde bir
ilki gerçekleştirdi.
> 8. sayfada
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Düşük bütçeli kadrolarıyla şampiyonluk kazanan
takımlara bir yenisi daha eklendi. Premier
Lig’de Chelsea, Arsenal, Manchester United ve
Manchester City gibi yüksek bütçelere sahip
olan takımlar karşısında Leicester City, adeta bir
imkânsızı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sene kümede

Kiralık işçi yasası
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AB üyelik süreci sektede

Özel İstihdam Büroları
aracılığıyla işçilerin
kiralanmalarını öngören İş
Kanunu ile Türkiye İş Kurumu
Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı, 6 Mayıs’ta Meclis Genel
Kurulu’nda onaylandı. “Esnek
çalışma” modellerinin ve geçici iş
ilişkisi kurulmasının yolunu açan
yasayı, Marmara Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu,
Ünivers’e değerlendirdi.
> 2. sayfada

Bisim’i test ettik
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
2014 yılında hayata geçirdiği
bisiklet kiralama sistemi
Bisim’i kullancılarına sorduk.
Kullanıcılar sistemden
şikayetlerini belirtirlerken
memnuniyetlerini de dile
getirdiler. Biz de sistemi Ünivers
ekibi olarak test ettik.
> 4. sayfada

İlk kadın stand upçı

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında süregelen Türkiye’nin AB’ye üye olma süreci,
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nde kalıp kalmayacağının oylanacağı 23 Haziran’daki referandum
öncesinde tekrar gündeme geldi. İngiltere Başbakanı David Cameron, bugünkü ilerleme
hızıyla Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin 3000 yılını bulabileceğini söyledi

İ

ngiltere’de yayımlanan
Times Gazetesi’nde
yer alan bir haberde,
Türkiye’nin Avrupa
Birliği’ne (AB) üyelik süreci
“saçmalık” olarak nitelendirildi. Aynı haberde, AB’nin bir
an önce Türkiye ile tam üyelik
müzakerelerine son vermesi
gerektiğine dair tartışmalara
da yer veriliyor. İngiltere’nin
Avrupa Birliği’nden ayrılması
yönünde kampanya yürüten
blok, Türkiye’nin yakında
AB’ye üye olmasıyla, Türkiye
vatandaşlarının ulusal güvenliğe tehdit oluşturacağını öne
sürüyor ve Türkiye’yi kampanyalarının ana temalarından
biri haline getiriyor.
“Vote Leave” (Ayrılığa Oy
Ver) bloğu, kampanyalarında
kullandığı posterde AB pasaportu, Avrupa Birliği’ne açılan
bir kapı olarak resmediliyor ve

“Türkiye (nüfusu 76 milyon)
AB’ye katılıyor. Ayrılğa Oy
Ver, denetimi yeniden eline al”
deniliyor. Grup, Türkiye’de
suç ve silah bulundurma
oranlarının yüksek olduğunu
ve Türkiye’deki yüksek doğum
oranlarından ötürü sadece sekiz yıl içinde, İngiltere nüfusuna Türkiye’den bir milyon kişi
katılabileceği endişesi taşıdıklarını öne sürüyor. Yaptıkları
açıklamada şu ifadelere yer
veriliyor: “Bu durum sadece
kamu hizmetleri üzerinde baskı oluşturmakla kalmayacak,
İngiltere’nin ulusal güvenliğine
yönelik tehdit de oluşturacak.
Türkiye’de suç oranı, İngiltere’dekinden çok daha yüksek. Silah tasarrufu çok daha
yaygın. AB’nin serbest dolaşım
yasaları nedeniyle, hükümet,
Türk suçluların İngiltere’ye
girmesini engelleyemeyecek.”

Başbakan David Cameron ise,
“Vote Leave”in kampanyasında
Türkiye’nin üyeliğiyle ilgili
yanıltıcı bilgiler verdiğini savundu ve şunları söyledi:
“Mevcut hızıyla Türkiye’nin
üyeliği 3000 yılını bulur.
Bunun gerçekleşmesi ihtimali
bile onlarca yıl alacak ve o
zamanda bile hayır diyebilecek durumda olacağız. İngiltere ve diğer AB ülkelerinin
herhangi bir ülkenin üyeliğini
veto hakkı var. Ancak onlar,
Türkiye’nin üyeliğini engelleyemeyeceğimiz için AB’den
çıkma yönünde oy kullanılmasını istiyorlar. Bu doğru
değil.”
2010 yılında İngiltere Başbakanı David Cameron,
Türkiye’nin uzun süredir
devam eden AB’ye üye olma
sürecini destekliyordu. Cameron, o dönemlerde Recep

Tayyip Erdoğan’a “En güçlü
destekçiniz olacağım” diyerek AB üyeliği sürecinde
Türkiye’nin yanında yer
aldığını göstermişti. Şimdi ise,
altı yıl önce o dönemde Başbakan, şimdiyse Cumhurbaşkanı
olan Erdoğan’ın iyi bir seçenek
gibi göründüğünü, ancak o
yıllardan bugüne Erdoğan,
Batı’nın güvenini sistematik
biçimde sarstığını dile getirdi. Erdoğan’ın gücünü kendi
etrafında topladığını, Meclis'i
ve yargı sistemini sekteye
uğrattığını, giderek büyüyen
kibiri karşısında ülkeyi diz
çökmeye zorladığını vurgulayan Cameron, Türkiye’de
gazetelere el konulmasının ve
Erdoğan’a hakaret edenlerin
gözaltına alınmasının altını
çizerek Türkiye’de giderek
otoriterleşen bir rejim olduğunu söyledi.

Ünivers'te bu ay Gündem 2-3 I Şehir 4 I Dünya 5 I Kültür Sanat 6-7 I Spor 8

Metin yazarı, un elekleriyle ünlü,
samimi ve içten bir kadın Benan
Bilek. En yakın arkadaşının
desteğiyle başladığı “Biz Bize Kız
Muhabbeti” serüvenine her ay
Coffeco’da kadınlarla buluşarak
devam ediyor. Bize, yaptığı
gösteriyi ve hayallerinin nasıl
gerçekleştiğini anlattı.
> 6. sayfada

Randevu Festival
Bütün bir günü kapsayan Randevu
Festival’de moda-tasarım,
yeme-içme ve müzik Kübana
Gazinosu’nda bir araya geldi. Eski
gazino kültürünü canlandırmayı
hedefleyen festival, tamamen farklı
konseptleri barındıran bir gün
yaşattı. İzmirlileri farklı bir festival
anlayışı ile tanıştıran Randevu
Festival tüm detayları ile Ünivers’te!
> 7. sayfada
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Kiralık işçi yasası ne öngörüyor?
Özel İstihdam Büroları aracılığıyla esnek çalışma ilişkileri kurulmasının yolunu açan İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 6 Mayıs itibariyle yasalaştı. Marmara Üniversitesi Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu, yasayı Türkiye ekonomisinde
öngördüğü değişiklikler temelinde değerlendirdi

Öznur Uşaklılar

Yasayla birlikte Özel İstihdam
Büroları’na geçici iş ilişkisi
kurma yetkisi verildi. İş
güvencesinin sağlanması
açısından bu yetkiyi nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Yasa, düzensiz işçiliği resmileştirdiği
için sermayeye büyük oranda serbestlik getiriyor. Burada sürekli istihdam
ve sürekli talepten bahsedemediğimiz için işverenler esnek çalışma
koşullarıyla istihdamı düzenlemek
istiyorlar. Bu da işçilerin yalnızca
üretken olduğu zaman diliminde
ödemelerinin yapılıp bunun dışında
kalan zamanlarda güvencelerinin
sağlanmamasına neden oluyor,
emekçilerin haklarının yok sayılmasına ortam hazırlıyor. Yasa ile birlikte
işçi, Özel İstihdam Büroları’nın
işçisi haline geliyor. Bu da büroya
başvuran işçiyi, yalnızca işçi talebinde bulunulduğu zaman çalışan
durumuna sokuyor. Dolayısıyla iş
güvencesinden bahsetmek de mümkün olmuyor. Bu bağlamda, işçilerin
Türkiye’de işçi olmaktan kaynaklanan 4857 sayılı ve 5510 sayılı yasalardaki haklarını dahi kullanmaları
mümkün değil. 6356 sayılı yasadaki
sendikalaşma hakkından yararlanmaları da olanaksızlaşıyor. İşçiler
için çıktığı söylenen yasa, işçilerin
haklarını tanıyan yasaları etkisiz hale
getiriyor. Bu noktada yasanın işçinin
lehine değil, sermayenin çıkarına
düzenlendiğini söylemek mümkün.
Dolayısıyla yasayı kayıt dışılığın
yasalaştırılması ve yaygınlaştırılması
olarak görebiliriz.

Yasayı sendika, örgütlülük
ve mücadele alanında nasıl
yorumluyorsunuz?

Sendikaların pek çoğu yasaya karşı
yeterli derecede mücadele vermedi.

Tasarının yasalaşması öngörülemeyecek bir durum değildi. Abdullah
Gül’ün Cumhurbaşkanı olduğu
dönemde meclise sunulmuş ancak
yasalaşamamıştı. Sendikalar bunu
işçi sınıfının ortak bir problemi gibi
görüp mücadele vermek yerine “Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir”
demekle yetindi. Şimdi ise ülkenin
içinde bulunduğu siyasal ortam,
tasarının yasalaşmasına zemin
hazırladı. Özellikle 2003 yılında,
4857 sayılı İş Kanunu çıktığından
bu yana, emek piyasasının karşısında
yer alan politikalar uygulanıyor.
Sendikalar bu politikalar karşısında
yalnızca kıdem tazminatı üzerine
konuşurken, AKP hükümeti işçiyi
kıdem tazminatıyla birlikte pek
çok haktan yoksun bıraktı. Bugün
geldiğimiz noktada emek piyasasının
yanında olan yalnızca 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu kaldı. İş
güvencesi getiren bu kanun da etkisiz hâle getirildiğinde emek piyasası
tamamen esnekleşmiş olacak. Ahmet
Davutoğlu’nun başbakanlığını yaptığı 64. hükümetin 2016 hedefleri
arasında bu kanunu esnekleştirmek
de vardı. Muhtemelen yeni hükümet de bu kanunu değiştirmeye
çalışacak. Kıdem tazminatı da Özel
İstihdam Büroları eliyle anlamını yitirdi. Bürolara bağlı çalışacak kiralık
işçilerin bu tazminatı almaları için 1
yıl boyunca sürekli çalışma koşulunu
yerine getirmeleri gerekiyor. En fazla
4 ay geçici iş ilişkisi kurabilen işçiden
kesintisiz 1 yıllık süreyi doldurması
bekleniyor. Ayrıca, Türkiye’de emekli olabilmek için 7200 gün prim
ödeme şartı var. Düzenli çalışma
koşullarını ortadan kaldıran bu
yasayla tazminat almanın da emekli
olmanın da imkânı kalmıyor.

Tasarı Abdullah Gül’ün
Cumhurbaşkanlığı döneminde

neden yasalaşmadı?

Tasarının meclise sunulması
2009’un son dönemine denk geldi.
O dönemde gündemde, Ankara’daki Tekel işçilerinin direnişi vardı.
Türkiye’deki işçileri etkileyen, hatta
dünyada yankı uyandıran bir direnişti. O dönemde yasalaşsaydı belki
de bugün onaylanan bazı maddeler
yasalaşma imkânı bulamayacaktı.
Sendikalar da bugüne oranla daha
büyük bir mücadele alanına sahiplerdi. Ancak ülkenin politik durumu ve
sendikaların mücadele alanını büyük
oranda terk etmesiyle tasarı bu yıl
yasalaştı. İşçileri etkileyecek düzenlemeler getirenler önce mücadele alanlarına bakar, verilecek tepkiyi ölçüp
ona göre hareket ederler. Ve direnişle
karşılaşabilecekleri dönemlerde bu
tür düzenlemeleri yapmaktan çekinirler. Bu da içinde bulunduğumuz
dönemde sendikal örgütlülüğün
nerede olduğunu gösteriyor.

Mülteci işçilerin düşük
ücretlere çalışmak zorunda
kalması işverenlerin hem
mülteci hem de Türkiyeli
işçilerin ücretlerini
düşürmelerine neden oldu.
Sizce kiralık işçilerin kadrolu
işçilere nasıl bir etkisi olacak?

Üretimde bulunan tüm emekçiler
mülteci örneğinde olduğu gibi eşit şekilde etkilenecek. Türkiye’nin emek
piyasasında bulunan milyonlarca
mülteci işçi, günü kurtarmak adına
zor şartlar altında çalışmak zorunda
bırakıldı. Düşük ücretlere katlanmak
zorunda kalan bu işçiler, işverenlerin
Türkiye’de çalışan emekçilerin şartlarını zayıflatmalarında etkili oldu.
Aynı şekilde, Özel İstihdam Büroları
yoluyla emek piyasasına girecek kiralık işçilerle birlikte tüm emekçiler
olumsuz anlamda etkilenirken, çıkar
sağlayacak tek şey sermaye olacak.

Meclise sunulan yasa
tasarısında bürolardan
işsizliğe çözüm getireceği
yönünde bahsediliyor. Ayrıca,
tasarıda “güvenceli esneklik”
kavramı yer alıyor. Esnekliğin
işçiye nasıl bir güvence
getireceğini düşünüyorsunuz?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) kriterlerine göre, yıl
içerisinde 1 hafta dahi ekonomik
etkinliklere katılan kişiler işsizlik
oranının dışında tutuluyor. Bugün
işsizliğin yüzde 10 seviyelerinde
olmasının nedeni de bu. Buradan
baktığımızda kiralık işçiler de işsiz
sayılmıyorlar; ancak güvencesiz,
esnek ve örgütsüz çalışma koşullarına mecbur bırakılıyorlar. Güvence
ve esneklik birbirlerine taban tabana
zıt kavramlar. Soma Faciası sonrası,
faciadan kurtulan işçilerden çoğu
daha önce belirtileri fark ettiklerini
buna rağmen çalışmaya devam
ettiklerini söylemişlerdi. Açlıktan
ölmemek için iş cinayetlerine razı
eden bir sistemin içerisinde güvenceden bahsedemeyiz.

Tasarıda Avrupa ülkelerine
kıyasla esnek çalışma
biçimlerinin yaygın olmadığı
ve bunun bürolar sayesinde
sağlanacağı belirtiliyor.
Yasanın Avrupa ekonomisiyle
Türkiye ekonomisini
karşılaştırması konusunda ne
düşünüyorsunuz?

Güvenceli esneklik, ‘90’lı yıllarda
Avrupa’da gündeme getirilmiş bir
kavram. Ancak yarı zamanlı çalışan
işçilerin yarım ödenen primlerini
tamamlama fırsatından başka hiçbir
olanak tanımıyor. Buna da tam
anlamıyla olanak demek mümkün
değil. Zaten asgari ücretin ancak
yarısını alan emekçiler, eksik primlerini ödediklerinde hayatlarını nasıl

idame ettirecekler? Yarı zamanlı
çalışma Hollanda, Danimarka gibi
Avrupa ülkelerinde çok yaygın.
Özellikle de kadın emekçiler
arasında. Fakat orada yurttaşlık
ücreti var. Herhangi bir üretimde
bulunmasanız dahi asgari bir geçim
ücreti alıyorsunuz. Türkiye’de böyle
bir uygulama olmadığı için Avrupa
ve Türkiye ekonomisi arasında yalnızca işveren açısından karşılaştırma
yapmak yetersiz kalıyor.

Doğum izni ve doğum
sonrası kısmi çalışma hakkı
kullanan işçiler yerine başka
bir işçi ile geçici iş ilişkisi
kurulması, yasanın çok sayıda
gazetede kadınların lehine
yorumlanmasına neden oldu.
Sizin bu konudaki fikriniz
nedir?

İşverenin bu yasayla birlikte
üretimin bölünmemesi için kadın
işçi istihdam etmemesi muhtemel.
Doğum iznine ayrılan işçi yerine
alınan kiralık işçi aynı uzmanlıkta
olamayacağı için kadın işçiler zamanla azalmaya başlayacak. Muhtemelen erkek işçilerin zamanla artış
göstermesi karşısında kadınların da
iş hayatına tutunmaları kadınların
aleyhlerine bir süreç başlatacak. Bu
anlamda yasa, kadınların lehine
olmak bir yana cinsiyetçi rolleri
yeniden üreten bir konumda. Ya da
işverenler izne ayrılan işçinin yerine
birini almayıp aynı çalışan sayısıyla,
fazla çalışma saatleriyle üretime
devam edecek. Kadınlara doğum
yapmama şartı getirilmesi de ihtimaller arasında. 2006’da Novamed
Grevi’nde direnilen sorunlardan
biri de buydu. Buradan hareketle,
yasanın kadınların lehine olduğu
düşünülse de yasadan olumsuz
anlamda en çok etkilenenler kadın
emekçiler olacak.
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Ahmet Davutoğlu’nun ardından
Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlık ve AK Parti Genel Başkanlığı görevlerini bırakmasından sonra, AK Parti’de 22
Mayıs’ta yapılan olağanüstü kongre sonucunda yeni başbakan ve genel başkan Binali Yıldırım oldu. Peki Ahmet
Davutoğlu’nun görevi bırakması ani bir karar mıydı yoksa devam eden bir anlaşmazlığın sonucu muydu?
Çağrı Çınar

H

er ne kadar AK Parti
çevrelerince kabul
edilmese de, parti
içinde anlaşmazlıklar
Ahmet Davutoğlu’nun görevi
bırakmasına kadar devam
eden bir süreç içinde gelişti. Bu
doğrultuda baktığımızda ilk kriz
12 Eylül 2015’te gerçekleşen 5’inci
Olağanüstü AK Parti Kongresi’nde
baş göstermişti. Çankaya ile
Beştepe arasında MKYK listeleri
konusundaki anlaşmazlıkla başlayan
süreç, kongrede Binali Yıldırım’ın
aday olma ihtimaline kadar uzamış,
fakat Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a yakın isimlerin
listeye girmesi ve Davutoğlu’nun
genel başkan seçilmesiyle son
bulmuştu. Kamuda şeffaflık paketi
de bu anlaşmazlıkların bir parçası
olmuştu. Davutoğlu’nun 14 Ocak’ta
açıkladığı pakette, mal bildirimi
ve imarla ilgili yeni düzenlemeler
yapılmasını öngörüyordu. Ancak,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklanan
pakete olumlu bakmadığını
belirtmiş ve zamanlamasının yanlış
olduğunu ifade etmişti.

Devam eden anlaşmazlıklar
Mit Müsteşarı Hakan Fidan’ın

görevinden istifa edip 10 Şubat'ta AK
Parti’den milletvekili aday olması
ve bu olayın Ahmet Davutoğlu’nun
bilgisi dahilinde geliştiği çeşitli
haber kaynaklarında ifade edilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla
ilgili bir açıklama yaparak, “Adaylığa
olumlu bakmıyorum. Bunu sayın
Başbakana da söyledim” demişti.
Gelişen süreçte Fidan adaylığını
çekerek MİT’teki görevine 10
Mart’ta geri dönmüştü. 28
Şubat’ta gerçekleşen Dolmabahçe
mutabakatında AK Parti ve
HDP’den heyetler bir araya
gelmişler ve 2012 yılında bu yana
yürütülen Kürt meselesi yönelik
çözüm süreci için açıklamalar
yapılıp yeni yol haritası çizilmişti.
Daha sonra Cumhurbaşkanı
Erdoğan mutabakata ilişkin yaptığı
açıklamada “Böyle bir şeyden
benim haberim yok. Bu olaya da
olumlu bakmıyorum” ifadelerini
kullanmıştı.

yetkisi genel başkandan alınıp
genel kurula devredilmişti. Genel
başkandan habersiz olarak dilekçeyi
imzalayanların Cumhurbaşkanına
yakın isimler olduğu belirtilmişti.
Pelikan Dosyası ismiyle açılan bir
blogda Recep Tayyip Erdoğan ile
Ahmet Davutoğlu arasında yazılıp
çizilen ayrışma ilk kez ayrıntılı bir
biçimde getirildi. “Reis”in gözünden
“Hoca” 27 maddedelik bir yazıda
iç politikadan dış politikaya,
ekonomiden parti içi yönetimine
kadar birçok konuda eleştirildi.

anlatılan ayrışmanın tarifine blogda
şu sözlerle başlanıyor: “Hocanın
ekibi yeterince konuştu. Hocalarıyla
beraber yeterince ortalığı karıştırdı.
Biraz da biz konuşalım mı? Biraz
da, reis için canını feda edecekler
konuşsun mu? Çok az kişi aslında
neler olduğunu biliyor.” 27 maddelik
metin şu sözlerle sona eriyor: “Hoca
ile reis arasındaki hikâye basit bir
ihtiras hikayesi değildir. Çünkü
hoca kendi ihtiraslarının peşinden
koşabilmek için, reis karşıtı, ve
dolayısıyla reisi destekleyen halkın

karşıtı kim varsa, onunla işbirliği
kurma yoluna gitmiştir. Küresel
güçlerin ülkemizdeki satrancında
vezir görüntüsüne sahip basit bir
piyon olmayı kabul etmiştir. Kavga
budur. Kaybedeni de bellidir!” Tüm
bu gelişen olayların neticesinde
Ahmet Davutoğlu görevini Bin
Ali Yıldırım’a devrederken, son
konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Seçimden kısa bir süre sonra yeni
bir kongre benim arzu ettiğim bir
şey değildi. Koltuklara veda ederiz,
ilkelerimize asla veda etmeyiz.”

Kırılma noktaları: Yetkilerin
alınması ve Pelikan Dosyası
29 Nisan'da toplanan AK Parti
MKYK'sinde 50 kişilik listedeki
47 kişi Davutoğlu’ndan atama
yetkisinin alınması için dilekçe
imzalamıştı. Bunun sonucunda
il ve ilçe başkanlarını atama

AB anlaşması’nda kritik süreç
Belçika’nın başkenti Brüksel’de 29 Kasım 2015’te gerçekleşen Türkiye-AB zirvesi, ilişkilerin yeniden canlanması
açısından bir dönüm niteliğindeydi. 11 yıl aradan sonra ilk defa gerçekleşen zirveden sonraki süreçte, taraflar
arasındaki ilişkiler daha çok AB’ye katılım, vize muafiyeti ve sığınmacı krizine odaklandı. Gelinen noktada süreç
kritik bir durumda
Çağrı Çınar

29 Kasım Brüksel’deki zirve

sonrasında Avrupa Birliği
(AB) ve Türkiye liderleri,
Avrupa ülkelerine yönelik
artan sığınmacı krizini
kontrol altına almak için
bir eylem planı üzerinde
anlaştı. Anlaşma kapsamında
Türkiye’ye 3 milyar Euro
finansal destek, AB’ye üyelik
sürecinin hızlandırılması ve
vize serbestisi sağlanması
konularında taraf lar arasında
anlaşıldığı açıklanmıştı.

11 Şubat Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan AB’ye
yönelik yaptığı açıklamada
Brüksel'de verilen sözlerin
tutulmaması durumunda
Türkiye’nin sınır kapılarını
açarak sığınmacıların Avrupa
ülkelerine geçişlerine izin
verebileceğini söyledi.

19 Şubat Avrupa Konseyi
Başkanı Donald Tusk

yaptığı açıklamada, Mart
ayında Türkiye ile sığınmacı
krizi konusunda bir zirve
gerçekleştirileceğini ve
bu zirvede Kasım ayında
anlaşılan eylem planının
görüşüleceğini söyledi.

25 Şubat Macaristan

Başbakanı Victor Orban
verdiği bir demeçte AB ve
Türkiye arasında uzlaşılan
eylem planını bir hayal ürünü
olarak niteledi.
7 Mart Brüksel’de yeniden
bir araya gelen AB ve Türkiye
temsilcileri ortak bir
karar üzerinde “prensipte”
anlaşıldığını ve nihai kararın
10 gün sonra açıklanacağını
ifade ettiler.

18 Mart Türkiye ve AB
liderleri Avrupa’ya göç eden
sığınmacıların azaltılması için
müzakere edilen metin üzerine
anlaştı. Anlaşmaya göre 20
Mart tarihinden itibaren
Türkiye’den Yunaistan’a giden

sığınmacıların Türkiye’ye geri
gönderilmelerine karar verildi.
Bunun karşılığında AB’nin
geri gönderilen her sığınmacı
karşılığında Türkiye’den
bir sığınmacıyı Avrupa’ya
yerleştirmesi konusunda
anlaşıldı. Ayrıca, Türkiye’ye
verilen mali desteğin artması,
gerekli 72 önkoşul yerine
getirilirse vize serbestesinin
20 Haziran’a kadar yürürlüğe
girmesine ve AB’ye tam
üyelik müzakekerelerinin
hızlandırılması konularında
mutabakat sağlandı.

21 Mart AB-Türkiye

anlaşmasına rağmen
sığınmacılar Yunanistan’a
gitmeye devam etti.

4 Nisan Yunanistan’dan ilk

sığınmacı kafilesi gemilerle
Türkiye’ye getirildi.
6 Mayıs Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Avrupa
Komisyonu'nun “Vize
serbestisi için Türkiye'nin

terörle mücadele yasasını
AB'ye uyumlu hale getirmesi
gerek” açıklamasına tepki
göstererek. “Biz yolumuza
gidiyoruz sen yoluna git,
kiminle anlaşabiliyorsan anlaş"
ifadelerini kullandı.

12 Mayıs Avrupa Komisyonu

Başkanı Jean-Claude Juncker
"Uzlaşmayı Türk hükümetiyle
yaptık. Başbakanın görevden
ayrılması AB'yle Türkiye
arasındaki uzlaşmaların göz
ardı edilmesine yol açmamalı.
Koşulların karşılanmasına
büyük önem veriyoruz. Aksi
takdirde AB'yle Türkiye
arasındaki anlaşma olmayacak"
dedi

13 Mayıs Eski AB Bakanı

Volkan Bozkır, terörle
mücadele yasasında değişiklik
yapmanın imkansız olduğunu
söylerken, “Vize serbestisi
konusunda umudumu
yitirmeye başladım” dedi.

22 Mayıs İngiltere Başbakanı
David Cameron, reformları
gerçekleştirme hızıyla
Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin
3.000 yılını bulabileceğini
söyledi.

23 Mayıs İngiltere'de
yayımlanan Guaxqrdian
gazetesi, Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın sığınmacı krizi
ve çözümüne yönelik kaleme
aldığı bir makaleye yer verdi.
Erdoğan "Yasadışı göçü
önlemek için Türkiye ve AB
birlikte çalışmalı ve yasal
bir mekanizma oluşturmalı"
ifadelerini kullandı.
25 Mayıs Yeni AB Bakanı

Ömer Çelik “AB ile ilişkimiz
çok önemli ancak yegane
seçenek de değil" şeklinde
konuştu. Aynı tarihte Almanya
Başbakanı Angela Merkel
Türkiye ile AB arasındaki
Geri Kabul Anlaşması ile ilgili
olarak herhangi bir endişesi
olmadığını belirtti.
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Çok kültürlü kent mümkün

Konak Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) birlikte düzenlediği İzmir Felsefe Günleri beşinci kez
İzmirlilerle buluştu. Etkinlik, 12-13 Mayıs tarihlerinde Alsancak’ta Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapıldı.
“Farklılıkların Mekânı: Kent” adlı etkinliğin teması kent ve göç oldu
Öznur Uşaklılar

İ

zmir Felsefe Günleri, Konak
Belediyesi ve Dokuz Eylül
Üniversitesi (DEÜ) işbirliğinde bu yıl beşinci kez düzenlendi. 12-13 Mayıs tarihlerinde
düzenlenen etkinlik, üç oturumda
yapıldı. “Birlikte Yaşama Kültürü,
Kent ve Demokrasi”, “Farklılıklar,
Çok Kültürlülük, Kent” ve “Göç
Kimlik ve Kent” konularının ele
alındığı etkinlikte çok sayıda akademisyen söz aldı. Kent ve öteki
kimliği, ortak tartışma konularından biri oldu. Katılımcılar, her iki
günde de etkinliğin yapıldığı Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin
Benal Nevzat Salonu’nu tam
olarak doldurdu.

Birlikte yaşama kültürü,
kent ve demokrasi

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi etkinlik, Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, DEÜ Edebiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Abbas Türnüklü
ve DEÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kubilay Aysevener’in konuşmalarıyla
başladı. Etkinliğin ilk gününde
Prof. Dr. Solmaz Zelyut’un
başkanlığında “Birlikte Yaşama

Kültürü, Kent ve Demokrasi”
konuşuldu. Oturumda Doç. Dr.
Güncel Önkal, Prof. Dr. Nazile
Kalaycı ve Doç. Dr. Özlem Duva
konuşmacı olarak yer aldı.

Farklılıklar, çok
kültürlülük, kent

Etkinliğin ikinci gününde ise
Prof. Dr. Kurtuluş Dinçer her iki
oturumun da başkanlığını yaptı.
Günün ilk oturumu “Farklılıklar,
Çok Kültürlülük, Kent”te, göç
olgusu ve öteki kavramı tarihsel
olarak ele alındı. Yrd. Doç. Dr.
Eren Rızvanoğlu, “Kendini Ötekiyle Tanımlamak: Kentlilik” adlı
konuşmasında çok kültürlülük ile
ilgili konuştu. Kimliğin yaratım
sürecinin “öteki”nden beslendiğini
söyleyen Rızvanoğlu, İzmirli kavramının bu kentin ötekilerinden
bağımsız düşünülemeyeceğinin
üzerinde durdu. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Devrim Sezer ise
“Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş
Şehir’inde Kolektif Hafıza: Kozmopolit Geçmiş, Milli Gelecek”
konusunda eserin milli kimlik
üzerinden eleştirel okumasını yaptı. Sezer, kolektif hafızayı anlattığı
konuşmasında, milli gelenekten

beslenerek oluşturulan hafızanın
siyasal bir inşa olduğunu söyledi.
Milli kimliğin homojen inşası
sırasında Ermeni, Yahudi, Kürt,
Laz ve Arnavut gibi Türk ve
Müslüman kimliği dışında kalan
kimliklerin “öteki” ilan edilerek
yadsındığını belirtti. Bugünkü
İzmir Enternasyonal Fuarı’nın
eski Ermeni Mahallesi olduğunu ve bunun pek bilinmediğini
hatırlatan Sezer, İzmir Yangını,
Dersim Katliamı ve Ermeni
Soykırımı örneklerini vererek
Türkiye’nin kendi geçmişiyle
yüzleşme konusunda başarılı olmadığını ekledi. Oturumun son
konuşmacısı “Birlikte Yaşamı
Yeniden Düşünmek” konusuyla
Yrd. Doç. Dr. Aydın Müftüoğlu oldu. Müftüoğlu, geçmişte
kapitalizm ve ulus devletin kenti
sıkıştırdığını; ancak günümüzde buna çok kültürcülüğün de
eklendiğini söyledi. Bunun göç
olgusuyla yaşamımıza girdiğini
söyleyerek, meselenin küreselleşme ve kapitalizmin etkisinden
çok demokrasi ve politika temelli tartışılması gerektiğini belirtti. Türkiye’de politik ve hukuki
ön koşulların çok kültürcülüğü
sağlamak için hazır olmadığı-

nı vurguladı. Toplumların bir
arada yaşayabilmeleri için de
Kürt ve Türk halklarından örnek
vererek halkların özcü tavırlarını bırakmadıkları müddetçe
uzlaşmanın sağlanamayacağını
öngördüğünü belirtti.

Göç, kimlik ve kent

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) öğretim görevlisi Prof.
Dr. Tarık Şengül, etkinliğin
son oturumda konuştu. “Akışkanlar Sabitlikler Diyalektiği;
Değişen Kimlikler Üzerine”
başlıklı konuşmasında, bugün
iktidar ilişkilerinin sonucunda
üretilen kurgunun İzmirliler
olarak adlandırıldığını söyledi.
Şengül’ün ardından Hacettepe
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü Arş. Gör. Dr.
Onur Kartal söz aldı. “Bağışıklık
ve Bulaşıcılık İkileminde Yeni Bir
Toplumsal Yaşam Ufku: Roberto
Esposito” konusunda konuşma
yaptı. Thomas Hobbes’un “İnsan
insanın kurdudur”dan yola çıkarak ötekinin her zaman bir tehdit
unsuru olarak görüldüğünün
altını çizdi. Göç için sınır politikalarının güçlendirilmesinin
de bunun bir parçası olduğunun

üzerinde durdu. Hobbes’a göre
irade teslimi olan güvenlik gereğinin Esposito’ya göre toplumu
sakatlayan bir etmen olduğunu
söyledi. Güvenlik önlemlerinin
bireyi kendiyle sınırlandıran bir
sisteme dönüştüğünü vurguladı. Son olarak Yrd. Doç. Dr.
Ahmet Uhri, “Mutfak Kültürü
Açısından İzmir’de Farklılıklar
ve Çok Kültürlülük: Boyoz ve
Midye Dolmanın İzinde” başlıklı
konuşmasını yaptı. İzmir’e özgü
olduğu sanılan Boyoz’un ve
midye dolmanın göç sayesinde
dönüşen yiyecekler olduğunu
anlattı. Boyoz’un yaklaşık 550
yıl önce bu bölgeye gelen Sefarad
Yahudilerinin, midye dolmanın ise İzmirli Rumlar ve Girit
göçmenlerinin mutfaklarından
İzmir’e eklemlendiğini söyledi. Mardinlilerin önceden kuş
üzümü, tarçın ve çam fıstığıyla
hazırlanan midye dolmayı dönüştürdüğü; ancak kendilerinin
de denizle tanıştığını belirtti.
Mutfağın hem dönüştüğü hem
de dönüştürdüğünü söyleyerek
mutfak kültürünün toplumsal
uzlaşma açısından ortak bir
payda sağlayabilme ihtimaliyle
konuşmasını bitirdi.

Bisim ne durumda?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Bisiklet kenti İzmir” sloganıyla 2014 yılında hayata geçirdiği Bisim bisiklet
kiralama sistemi bugün gelinen noktada ne kadar kullanılıyor ve nasıl sorunları var? Sistemi kullanıcılarına sorduk
ve Ünivers ekibi olarak test ettik
Arda Aydın

A

vrupa’da yaygın olarak
kullanılan bisikletle
ulaşımı Türkiye’de de yaygınlaştırmak için birçok
ilde bisiklet kiralama sistemleri hayata geçiriliyor. Türkiye’de yaklaşık 10
belediyenin bisiklet kiralama sistemi
bulunuyor. Bu sistemlerden en genişi
İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB)
tarafından kurulmuş durumda.
Kurulduğu günden beri özellikle
haftasonları yoğun ilgi gören sistem
halk tarafından eleştiriliyor.

Toplu taşımaya entegre değil

Sistemin toplu ulaşıma entegre edilmemesi sebebi ile Bisim sadece hafta
sonu aktivitesi olmaktan öteye gidemiyor. Bisim kullanıcısı Memduh
Tosun bu konudaki görüşlerini şöyle
dile getiriyor: Bisim ilk kurulduğu
zaman insanların işe ya da okula
bisikletle gitme fikri beni çok heyecanlandırmıştı ama bugün İzmirliler
Bisim’i sadece hafta sonu aktivitesi
olarak kullanıyor. Sistem eğer toplu
taşımaya entegre edilmiş olsaydı yani
aktarma sistemi geçerli olsaydı daha
fazla kullanıcı yararlanırdı. İnsanlar
gidecekleri yere Bisim’le giderdi.

Sistemin gece çalışmaması
büyük eksiklik

Sistem hakkında görüşlerini belirten
bir başka Bisim kullancısı Ali Uğur,
sistem hakkında, Bisim 23:00 –
06:00 arasında hizmet vermiyor.
İzmir gibi iklimi olan bir şehirde
gece insanlar bisiklete binmek
isteyebilir. Örneğin gece Alsancak’ta
vakit geçiren biri evine bisikletle
dönmek isteyebilir ama sistem buna
izin vermiyor dedi.

Çok pahalı

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi
Melis Yalvaç ise sistemin çok pahalı
olduğunu bu yüzden kullanırken
sürekli hesap yaptığını söylüyor.
Örneğin, Saat 4’te alsam bisikleti, 2
saat gezsem 4,80 kuruş ediyor. Bu
neredeyse bir öğrencinin 1 öğün
karnını doyurması demek. Yani 2
saat bisiklet süreceksen 1 öğün aç
kalacaksın.

Ünivers olarak deneyimledik

Sistemi test etmek için biz de
Bisim’den bisikletlerimizi alıp Göztepe mevkiinden İnciraltı'ndaki son
istasyona kadar bir test gerçekleştirdik. Öncelikle sistemden kiralama
yapabilmek için iki seçenek var. İlki,

Bisim Kart abonesi olmak. ikincisi,
kredi kartı ile kiralamak. Bisim kart
abonesi olmak için öncelikle Konak
Vapur İskelesine gitmeniz gerek. Bu
yüzden kredi kartıyla kiralamak
zaman kazanmak için daha mantıklı. Bisikletlerimizi aldık ve sürüşe
hazırız. Belirtmeden geçmeyelim,
bisikleti kredi kartı ile kiralamak
için de biraz çile çekmeniz gerekiyor
çünkü bazen banka ile bağlantıda
sorunlar yaşanabiliyor. Yola çıkıyoruz
ve bir Bisim kullanıcısını lastiği inik
bir şekilde istasyona doğru bisik-

letini ittirirken görüyoruz. Durup
“Ne oldu?” diye sorduğumuzda
bisikletlerin bakımsızlığından dert
yanıyor ve bunun ikinci defa başına
geldiğini söylüyor. Geçmiş olsun
deyip yolumuza devam ediyoruz.
Sürüş deneyimi olarak pedalların
çok zor döndüğünü ve viteslerin ya
çalışmadığını ya da çalışsa da sürüş
performansı açısından pek bir şey
değiştirmediğini söyleyebiliriz. Hava
kararmaya başlıyor, bisikletlerin aydınlatma aksamlarının ve kornaların
çalışmadığını fark ediyoruz, ama bu

bizim için çok büyük bir problem
yaratmıyor, çünkü yanımızdan
geçen aydınlatma aksamları çalışan
Bisim’lerin de çok yolu pek aydınlatamadığını görüyoruz. Son olarak
belirtilmesi gereken en önemli problem bisiklet yolları. İBB'nin Mustafa
Kemal Sahil Bulvarı'nda bitmek
bilmeyen düzenleme çalışmaları
yapılan bisiklet yollarını da kullanılmaz hale getiriyor. Umarız, bisiklet
yolları daha kullanışlı hale gelir ve
Bisim sistemindeki bisikletlerin
bakımları düzenli olarak yapılır.
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Avrupa’da sosyalizm yükseliyor

5

İspanya’da 20 Aralık 2015 seçimlerinin ardından sandıktan koalisyon çıkmasıyla başlayan süreç, hükümetin bir
türlü kurulamayışıyla çıkmaza girdi. Son koalisyon görüşmelerine aracılık eden İspanya Kralı VI. Felipe, bütün
görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını ve erken seçime gidileceğini duyurdu. İspanya 26 Haziran’da tekrar sandığa
gidecek. Yunanistan’da Radikal Sol Koalisyion Partisi Syriza’dan sonra İspanya’da da sosyalist Podemos’un yükselişi
ve yaklaşan seçimler hakkında Barselona Ramon Llull Üniversitesi İletişim ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden
Profesör Pere Franch’ın görüşlerini aldık
Arda Aydın

İspanya’da iki seçim
arasındaki mevcut siyasal
manzara nasıl?

20 Aralık 2015 seçimleri, iki
partili sistemi yıktı. O tarihten
itibaren Halk Partisi (PP, sağ
görüşlü bir parti) ve Sosyalist
Parti (PSOE, merkez sol partisi),
1982’den beri iktidarı sadece
kendi aralarında paylaşan
partiler olmaktan çıktılar.
Merkez sağda Ciudadanos yeni
bir siyasi güç olarak ortaya çıktı.
Solda ise Podemos da güçlü bir
parti olarak yer aldı. Ancak sol
güçler arasındaki anlaşmanın
Aralık 2015 seçimlerinden
sonra yürümesi zordu, çünkü
bu güçler arasında bir anlaşma
olmasını gerektiriyordu: PSOE,
Podemos ve Bask bölgesi (PNB
Partisi) ve Katalonya’daki
(CDC, o zamanki adıyla
Demokrasi ve Özgürlük Partisi
ve ERC, Katalonya Demokratik
Sol Partisi ve bu partiler
bağımsızlık isteyen partiler)
milliyetçi partilerin onayıyla IU
(İzquierda Unida-Birleşik Sol).
PSOE’ye destek vermek için
Podemos bir koşul öne sürerek
Katalonya’nın bağımsızlığı
için referandum yapmak
istedi ama PSOE bu koşulu
kabul etmedi. Bu yüzden, José

Sánchez (PSOE), Ciudadanos
ve Podemos’la anlaşma yapmaya
çalıştı (Podemos’un Katalan
referandumundan vazgeçeceğini
umuyordu, ki böyle bir şey
olmadı). Ancak bu anlaşmanın
(PSOE, Ciudadanos ve Podemos)
yürümesi imkânsız çünkü
Ciuadadanos sağ görüşlü,
bağımsızlık karşıtı bir parti
ve Podemos’la anlaşmasıpek
muhtemel değil. Bu yüzden
bence bir sonraki seçimlerde
de aşağı yukarı aynı sonuçlar
çıkacak. Partilerden biri kesin
bir çoğunluk elde edemezse hem
soldaki hem de sağdaki partilerin
anlaşması zor olacak.

Sizce Türkiye’deki ve
İspanya’daki seçimler
benzerlik gösteriyor mu?

Biraz. Türkiye’de güçlü ve
milliyetçi bir parti, yani AKP,
var. AKP bu konumu, milliyetçi
muhaliflere (Kürtler) karşı
milliyetçi değerleri destekleyen
söylemlerle elde ediyor.
Kürtler ise kötü, çok tehlikeli
ve ülkenin karşısında birlik
olması gereken insanlar olarak
görülüyor. Türkiye’deki ortak
düşmanın terörizm olduğunu
tahmin ediyorum. ETA varken
İspanya’daki durum da aynıydı.
Terörizm artık yok ama PP
partisindeki bazı insanlar

Katalan ve Bask milliyetçiliğine
hâlâ ciddi ölçüde karşılar,
bağımsızlık yanlısı güçlere
karşı başkalarıyla birleşmeleri
muhtemel. Bu yüzden
İspanya’nın AKP’si PP olabilir.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
ise İspanya’daki PSOE gibi sosyal
demokrat olarak düşünülebilir.
Bu partilerin ikisi de ana
muhalefet partisi. Ancak sizde bir
de İspanya’da benzeri olmayan
güçlü Kürt yanlısı bir parti var.
Seçim barajı açısından da
farklılıklar var. İspanya’da baraj
%5. Bu sebeple mecliste daha çok
parti bulunuyor. (Tabii bir de
Katalonya ve Bask Bölgesi farkı
var.)

“Podemos”un bu kadar hızlı
yükselmesinin sebebi nedir?
Podemos’un yükselişindeki
sebeplerden biri 2008 krizinin
sonucudur. Birçok insan
işini ve evini kaybetti. Kriz,
nüfusun çok büyük bir kısmını
ciddi bir şekilde etkiledi. Öte
yandan, üst kademelerdeki
insanlar servetlerini arttırdı.
Bunların tamamı neredeyse
bütün partileri etkileyen
yolsuzluk skandallarının patlak
verdiği sırada meydana geldi.
Bunların hepsi de AB tarafından
uygulanan sert kemer sıkma
politikalarıyla çakıştı. Böylece

Podemos AB yanlısı, yozlaşmış ve
halkı gerçekten temsil etmeyen
partilere bir alternatif olarak
ortaya çıktı.

Sizce Yunanistan’daki
Syriza’nın başarısı,
İspanya’da bir sonraki
seçimlerin sonucunu
etkileyebilir mi?

Bir sonraki, yani 26 Haziran
seçimlerini etkilemez. Burada göz
önünde bulundurulması gereken
iki nokta var. Birincisi Syriza’nın
kazandığı ivme ve – hadi öyle
söyleyelim alternatif hareketlerin
2014’te zirveye ulaşması. Mayıs
2014 Avrupa seçimlerinde
Podemos sürpriz bir şekilde iyi bir
sonuç elde etmişti. Sekiz ay sonra
da Syriza, Yunanistan’daki Ocak
2015 seçimlerini kazanmıştı.
Fakat Syriza’nın Yunanistan’ı
tekrar kurtarmaya (geçen
Temmuz) yönelik vaatlerinden
vazgeçmek zorunda kalmasından
sonra, Syriza’nın Podemos
üzerindeki etkisi azaldı.

Peki ya Katalunya?

Katalunya’da Podemos’u temsil
eden parti (Catalunya sí que es
pot) net bir şekilde bağımsızlık
için referandumdan yana, “İskoç
modeli”nin izinde. Son seçimlerde
(20 Aralık 2015) birinci partiydi.
Şimdi Podemos Izquierda Unida

ile anlaştı ve sandığa beraber
gidiyorlar. Anketlere bakıldığında
ikinci parti olabilecekleri, hatta
PSOE’ye yaklaştıkları görülüyor
ki bu da Katalunya'daki
seçmenine umut veriyor. Tek
taraflı bağımsızlık çok zor
olduğundan (27 Eylül 2015
bölgesel seçimlerini bağımsızlık
taraftarı partiler kazanmıştı,
ancak tek taraflı bağımsızlık
ilan etmeye yetecek çoğunluğa
ulaşamamışlardı.) Podemos-IU ve
bölgesel destekçilerle kurulacak
siyasi koalisyon referandum
vaadinde bulunursa Katalunya’da
başarıya ulaşabilir.

Eğer Katalunya İspanya’dan
ayrılırsa ne olur?

O zaman Katalanlar kendi
kendilerini yönetebilirler. Tek
problem İspanya’nın bunu
kabul etmemesi. Katalunya
bağımsız bir devlet olabilecek
kapasiteye sahip, tıpkı
Danimarka, Slovakya, Slovenya
ve Baltık ülkeleri gibi... Sorun
İspanya’nın Katalanlara oy hakkı
tanımaması. Eğer İskoçya’da
olduğu gibi bir referandum
gerçekleşirse problem çözülmüş
olacak. Peki sorun ne? Eğer
referanduma izin verilirse sonuç
bağımsızlık olabilir, ki bu da
İspanya için büyük bir mesele
olur…

Özgür Sınırlar, Los Angeles’a ulaştı

Bünyesinde bir çok kategori barındıran ve her ay internet üzerinden düzenlenen Los Angeles Sinema Festivali’ne en
iyi özgün senaryo kategorisinde, eşcinsellik temalı senaryosu ile katılan Kaan Baltacı’ya senaryosu hakkında merak
ettiklerimizi sorduk
Ecem Çokan
Filminizin senaryosundan,
ne anlatmak istediğinizden ve
fikrin çıkış noktasından kısaca
bahseder misiniz?
Senaryomun çıkış noktası azınlıklar teması üzerine oldu. “Bazı
azınlıkları sınırların içine alsalar
kim bilir neler olurdu?” sorusu üzerine yoğunlaştım. O dönem Gezi

olayları başlamıştı, büyük cesaret
aslında oradan geldi.

çeriz ve bu barış, aşk ve özgürlük
temalı projeyi herkes izler.

Filmin senaryosunu hayata geçirdiğinizde, aklınızda tasarladığınız gibi olacağını düşünüyor
musunuz?
Yazım aşamasında her anını
görebiliyor beyin. Hayaller aslında
varlar, sadece dışarı çıkmayı bekliyorlar. Umarım film aşamasına ge-

Bireysel yapılan bir sanattan
(heykeltraşlık), kolektif bir
yaratımsal sürece geçmek size
nasıl bir tecrübe kazandırdı?
Tasarımcıların bazılarında bu
vardır. Farklı dallara atlamak
aslında. Kimisi “Başka alanlarda ne yapabilirim?” der. Kimisi
doyumsuzdur. Kimisi maymun
iştahlı. Ben de üretebildiğim
birçok projeyi hayata geçirebilmek
gibi bir savaş veriyorum kendimle.
Bu da her seferinde farklı tecrübe
oluyor. Heyecanlı, iştahlı ve zor.
Bu ilk senaryonuz mu? Hazırlık
aşamalarında neler yaşadınız?
Bu sürece dair ilginç ya da
paylaşmak istediğiniz bir anınız
var mı?
Evet ilk senaryom ama öykü
halinde bekleyen işlerim vardı.

“Özgür Sınırlar” içlerinde en
öne çıkan işti. Onunla başlamak
istedim. Genel hatlarıyla konuyu
açmaya başladım. Karakterleri
oluşturdum. Yeni bir deftere
yazarak çalışmaya başladım. Biriktirdiğim cümleleri karakterlere
eklemeye başladım. Bazı başlıklar
üzerinden tekrar tekrar geçtim.
Sonuçta senaryo ortaya çıktı.
Hala eklemek istediğim şeyler var
aslında.
Türkiye’deki festivallere yolladınız mı?
Türkiye’deki festivallere yolla-

madım. Yapımcılarla görüşmeye
gittim daha çok. Geri dönüşler pek
istediğim gibi olmadı. Politik bazı
sebeplerden yanaşmak istemediler.
Çoğunu anlayabiliyorum ama
cesur olmak lazım.
Yeni projeler düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız içeriği
nedir kısaca bahseder misiniz?
Yeni projelerim hep var. Şehir
süslemeleri, planları üzerinde çalışıyorum. Seramik anıtlar çiziyorum.
Sergi çalışmalarım devam ediyor.
Bu yaz Bodrum’daki yeni atölyemde yeni işlerime devam edeceğim.
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Kadın, stand up, elek: Benan Bilek
Türkiye’nin ilk soft pornografik stand up gösterisini yapan, elek sanatıyla uğraşan, enerjik, metin yazarı, sıradışı bir
kadın Benan Bilek. “Biz Bize Kız Muhabbeti” adlı stand up gösterisiyle her ay İzmir Coffeco’da kadınlarla buluşuyor.
Bilek, stand up’a nasıl başladığını ve kendisiyle ilgili bilinmeyenleri Ünivers’e anlattı
Ece Orus

Biz Bize Kız Muhabbeti’nde
ne anlatıyorsunuz?
Kadınlarla ilgili konulardan
bahsediyorum; başımıza
gelen olaylardan, kendi
yaşanmışlıklarımdan.
Anlattığım temel konu belli, biz
kadınlar. Gösteriyi iki bölüme
ayırdım. İlk başta kendimle
ilgili durumları anlatıyorum,
daha sonra kadın erkek ilişkisi,
kadının diğer kadınlarla olan
ilişkisinden bahsediyorum
ve konumuzla ilgili bir şarkı
söyleyerek ara veriyorum. İkinci
bölümdeyse yine şarkıyla açılış
yapıyoruz. Oradan annemle
ilgili bir şeyler anlatıyorum,
kendi yaşadıklarımdan

anılardan bahsediyorum
ve ardından yine bir şarkı
söyleyerek kapanışı yapıyoruz.

Sahneye ilk çıkışınız nasıl
oldu?
En yakın arkadaşım Öznur’un
beni desteklemesiyle bu
işi yapmaya cesaret ettim.
İlk sahneye çıkışım 2014
yılında oldu. Hayatımda
en heyecanlandığım andı
diyebilirim. Bir tane daha
yapabilecek miydim,
bilmiyordum. İlk gösteriyi
videoya aldırdım. İlk önce
kendimi izledim, daha sonra
seyircilerin tepkilerini izledim.
Seyircilerin nerede daha
çok keyif aldığını ve nerede
benim enerjimin düştüğünü

keşfettikten sonra bunlar
üzerine yoğunlaştım. İki ay
sonra tekrar bir gösteriye çıktım.
Gösteri sayım bundan sonra
ayda iki ve üçe çıkmaya başladı.
Her bir gösteride bir sürü
insan kazanmaya başladım ve
üzerinde durduğum konuları iyi
saptadığımı fark ettim. Yaptığım
işten çokça keyif alıyorum ve
çok mutluyum. Bir kadının
kelimelerle başka bir kadına
dokunması çok değerli bir şey.

Biz Bize Kız Muhabbeti’nde
en keyif aldığınız nokta ne
oldu?

Gösteriye başlamadan önce
yoklama alır gibi elimdeki
listeden herkesin ismini
okuyorum. Hem ben
seyircilerimi göreyim, hem onlar
birbiriyle tanışsınlar diye. Bir
gösterimde isimleri okurken bir
izleyicim: “ Okuduğunuz isim
benim ortaokul arkadaşım”
dedi. Gösterinin 15 dakikalık
arasında oturup sohbet ettiler
ve dönünce yanyana oturdular.
Birbirlerini yıllar önce bir
şekilde kaybetmişler ve burada
tekrar buluştular. Bir gösterimde
yine bu şekilde isimleri okurken
bir seyircimin gelinlik mağazası
olduğundan bahsetmiştim.
Gelen seyirciler arasında o
seyirciden randevu alan kadınlar
oldu. Buradan çıktıktan sonra
bu şekilde dostluklar kurulması
beni en mutlu eden şeylerden
biri oldu. Bu ortamda bir
kadının bir kadını desteklemesi
bana çok tatmin edici geliyor.
Ben de yeni insanlar tanımaktan
zevk alıyorum. Kendinden
ve bazı şeylerden sıyrılmış
insanlarla tanışmaktan dolayı
memnun oluyorum. Gösteri
sırasında, 50 kadının içinde
statü, yaş veya ego kalmıyor.

Geçmişten ve şu anda yaşanılan
her şeyden sıyrılmış 50 kadınla
buluşuyorum. Yaşlı bir kadın
da genç bir kadın da gösteriye
katıldığı için, ortamda homojen
bir yapı oluşuyor, birden herkes
aynı yaşta oluyor. Çünkü aynı
konulara gülüp aynı konularda
ortak paydada buluşuyorlar.
Bunlar beni motive ettiği için bu
işi yapmaya devam ediyorum.

Yaptığınız un eleklerinin
hikayesi nedir?

Ben ilişkilerimin bitmemesi
için elimden geleni yapan bir
insanım. Ama hayat bir elek, bu
yüzden mutlaka bir şeyleri ya da
birilerini eliyoruz. Ben de tam
11 yıldır eleklerimi yapıyorum.
Sevgi ve sabırla onları
işliyorum. Bu elekleri yaparken,
dostluklarımı, anılarımı ve
içimde kalan her şeyi eleme
fırsatı yakaladım. Emeğin ne
demek olduğunu bilen insanlar
için eleklerime sergi açmaya
karar verdim. İşte bu anda, iki
önemli hayalim gerçekleşiyor.
Coffeeco'nun sahibi ve
arkadaşım Dilek'le el ele verip
hem kadınları güldürüyorüm
hem de burada eleklerimi
sergileme fırsatı buluyorum.

Bu gösteriler size neler
kazandırdı?

Değişik işleri yapmayı seven
bir insanım. Bir şeyi ilk kez
yapmanın haklı gururunu
yaşıyorum. Stand up gösterisi
yapan ve çok başarılı olan
kadınlar da var, ama izleyicisi
sadece kadın olan tek stand
upçı benim. Biz Bize Kız
Muhabbeti’nde belki de aslında
ben kendimi tedavi ediyorum.
Çünkü gülmek ve gülümsemek
için her yolu seçiyorum. Burada
ben kendi içimde açtığım

boşluklara bir sürü yeni insan
kazandırdım. Her gösteriden
sonra benim Facebook hesabıma
en az 10 kadın ekleniyor.
Son bir sene içinde çok güzel
dostluklar edindim. Gösterime
gelen kadınlarla daha sonra
dışarda da buluşup birlikte vakit
geçiriyorum. Bunun büyük bir
nimet olduğunu düşünüyorum
çünkü onlarla ortak birçok
noktada buluştuğumu
hissediyorum. Burada geçirilen
3 saatin gelen kadınlar için
özel olmasını istiyorum. Yoğun
tempo içinde kadınların
kendilerine üç saat ayırmaları
bulundukları ortamdan
uzaklaşmalarını ve olabildiğince
eğlenmelerini istiyorum. Çünkü,
buradan çıktıktan sonra yine
kendi sorunlarına dönecekler.
Hayatın içinde yeterince
mutsuzluk var, ben de bu üç
saatlik dilimde kadınları mutlu
etmek istiyorum. Mutsuz ola
ola mutlu etmeyi öğreniyoruz
belkide… Bakış açını değiştir
sözüne çok inanıyorum. Bu
tempoyu yakaladığım için,
enerjimi dağıtabildiğim için
çok mutluyum ve gururluyum.
Bir ilki başarmak beni besleyen
bir duygu. Yıllarca halkla
ilişkiler, tanıtım ve reklam
işlerinde çalıştım. Sadece
rotamı çevirdim. Ürün; Biz
Bize Kız Muhabbeti. Aslında
bildiğim enstrümanları kendime
kullanıyorum. Müziğin,
dekorun ve ödüllendirmelerin
insanlar için birleştirici birer
parça olduklarını meslek
hayatımda öğrenmiştim, şimdi
burada samimi bir ortam
yaratmak için bu deneyimlerimi
kullanıyorum. Sonuç; Hayat
kısa, lütfen tadını çıkar. Takma,
yeni insanlara açık ol. Sen de
bana şimdi hoşgeldin diyorum.

Kuantum olumlaması

20’inci yüzyılın getirdiği yenilikler, günden güne gelişen teknoloji ve gündelik hayatın zorlukları insanları yeni bir
inanışa mı yönlendiriyor? Kuantum olumlamasıyla hayatımızda pozitif enerjiyi tutabiliriz ama nasıl?
Ece Orus

İ

nsanlar, “higgs bozonu”
teoreminden sonra
yani “sicim teorisi”nin
kanıtlanması üzerine,
temel yapıtaşımızı atom
zannederken atomun alt
parçacıkları kuarklar olduğunu
keşfetti. Kuarkların gözleme
dayalı tavır sergilediği tespit
edildi. Bu da insanların
önünde sınırsız olasılıklar
olduğunu fark etmesine sebep

oldu. Bazı bilim insanları,
insanların bu olasılıklardan
hangisine yönelir ve onu
gözlemlerse o olasılığın
gerçekleştiğine yönelik bir
düşünce tekniği geliştirdi. Bu
bilim insanlarının çoğu üst
düzey fizikçilerdi. Fizikçilerin
yanı sıra psikologlar da “Neye
inanırsan onu yaşarsın” gibi bir
felsefeyi tespit ettiler. Kuantum
olumlaması bu felsefenin
cümleye dökülmüş halidir.
İnançları değiştirebilmek

için geliştirilmiş kalıplar ve
cümleler vardır. Bu olumlamaya
göre, kişinin kendisini yine
kendisinin geliştirmesinin en
faydalı yol olduğuna inanılıyor.
İlk olarak kişinin hangi konuda
sorun yaşadığı tespit edilir.
Daha sonra bu konudaki yanlış
inanç tespit edilir. Örneğin:
“Ben tatile çıkmayı planlıyorum
fakat gittiğim tatillerde hep
sorun yaşıyorum”gibi bir
söylemimiz var. Burada nasıl
bir tatile gitmek istiyorsun,

yalnız mı olmak istiyorsun gibi
soruların cevapları tespit edilir
ve tekrar doğru cümle kurulur.
Şöyle ki: “Çok eğlenceli, keyifli,
neşeli, bir grupla veya yalnız,
dilediğim gibi bir yerde tatil
yapmaya niyet ediyorum”
denir. “Yapacağım” ve
“edeceğim” gibi kesin ifadeler
asla kullanılmaz. Özellikle
sabah vakti bu niyetler evrene,
tanrıya, budaya yani kişi neye
inanıyorsa ona gönderilir.
Kuantum olumlamasıyla

ilgili 1996 yılında dilimize
çevrilen Anthony Robbins’in
yazdığı “Sınırsız Güç” adlı
kitap ve Joseph Murphy’in
yazdığı “Bilinçaltının Gücü”
ülkemizdeki ilk temel
kitaplardır. Özellikle Doğan
Cüceloğlu, Profesör Üstün
Dökmen ve Şanal Günseli bu
konuları da içeren birçok kitap
yazmış ve eğitimler vermiştir.
Özellikle kişisel gelişim
merkezleri bu konuda çeşitli
eğitimler vermektedir.
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Farklı bir festival tecrübesi
Randevu Festival 14 Mayıs’ta İzmir Kültürpark’taki eski Kübana Gazinosu’nda yapıldı. Öğlen başlayan etkinlik,
akşam geç saatlere kadar sürdü. Festival kapsamında moda, tasarım, yeme-içme, müzik gibi konularda çok sayıda
atölye etkinliği de düzenlendi
Ecem Çokan

İ

zmir’in nostaljik atmosferini
taşıyan eski Kübana Gazinosu,
yepyeni ve canlı bir festivale
ev sahipliği yaptı. Her
yaştan insanı ağırlayan “Randevu
Festival”, katılımcılara özgün
bir deneyim yaşattı. “Randevu”
adını İzmirliler ilk kez bu yıl 9
Nisan'da düzenlenen açık hava
alternatif müzik festivaliyle duydu.
Altkültür müzik oluşumu “Apeiron
Collective”in girişimiyle ortaya
çıkan “Epic Fair” eski gazino
kültürünü canlandırma amacıyla
yine İzmir Kültürpark’taki Kübana
Gazinosu’nda gerçekleşmişti. Bu kez
“Randevu Festival” ile 14 Mayıs’ta
"festival tadında bir gün" sloganıyla
müziği yiyecek, moda ve tasarımla
buluşturdu.

Dopdolu bir gün yaşandı
Festivalde sahne alan isimler;
Kalabrese, Monolink, Kabus

Kerim, Kaan Düzarat,
Undomondo, Eren Eren,
Muzikant oldu. Özel konuklar
ise Dj. Fitz ve Bant Magazine
Dj’leriydi. Pazarda yer alan konuk
markalar; 5th Position, Bant Mag,
Blue Matters, Bohohand, Eye
Connection, Gemstone Projects,
Karınca Bitki & Peyzaj, Küf
Vintage – Alsancak, Made For
Cosmos, Marn Works, Materyal,
90’s Skin Care & Cosmetics, Otro
Mundo, Palto Tasarım ve Trust
The Team’di. Festivale katılanlar
alışveriş yaparken tasarımcılarla
tanışıp sohbet etme şansı yakaladı.
Yeme-içme bölümünde Edit BBQ,
Fukabunka Suşi, Juicy Life ve
Sordo: Ekmek ve Üstü standlarını
kurdu. Etkinliklerin başında Drink
& Draw, İzmir Yoga ve Red Bull
Kutu Sanatı Sergisi sayılabilir.
Drink & Draw etkinliğinde isteyen
herkes kendi bardak altlıklarını
boyadı. “Herkes Yoga Yapabilir”
felsefesiyle yola çıkan “İzmir

Yoga”nın palmiye ağaçlarının
altında gerçekleşen etkinliğinde
ise Deniz Selay Çamlıbel’in
eğitmenliğinde yoga yapıldı.

Moda-tasarım pazarında yok
yoktu

Blogger Fatma Evren’in minimal
moda fikirleri felsefesiyle hayata
geçirdiği “Trust The Team”, iki
parçadan oluşan kıyafetler nasıl
değerlendirilebilir koleksiyonu
ile katılımcılara gösterdi.
Tasarımlarında çoğunlukla ham
kot kumaş kullanan, aynı zamanda
gerçek deri ve indigo ile boyanmış
kumaşlara da yer veren “Blue
Matters” ise koleksiyonlarından
parçaları görücüye çıkardı. Amacı
giyilebilir sanat platformu yaratmak
olan “Otro Mundo” t-shirt seçkisi ile
standını kurdu. Alsancak’ta vintage
giyim üzerine çalışan “Küf Vintage”
da kıyafetin yanı sıra aksesuar ve
takılarıyla festivaldeki pazardaydı.
İki heykeltraş ve ressamın bir araya

gelerek oluşturdukları marka olan
“Marn Works”; beton ve farklı
malzemelerden el yapımı takı,
dekoratif ürün vs. ile ilginç bir sergi
niteliğinde ürün satışı gerçekleştirdi.
“Palto Tasarım” el yapımı defter,
ayraç, bardak altığından oluşan
seçkisiyle, “Made For Cosmos”
doğal malzemeler, takı, aksesuar ve
el örgüsü büstiyerleriyle, “Gemstone

Projects” değerli taşlardan oluşan
farklı takı tasarımlarıyla, “Materyal”
alışılmışın dışında tasarladığı
materyalleriyle pazardaki yerlerini
aldı. Bitki üretimi ve peyzaj
danışmanlığı yanında açık ve kapalı
terrarium, kaktüs, yaşayan çerçeveler
ve succulent de tasarlayan “Karınca
Bitki & Peyzaj” festivalin nefes alan
standı oldu.

Kitapların serüveni
Türkiye tarihinde sansürlenen yazarlardan Sabahattin Ali’nin “Kürk Mantolu Madonna” kitabının çevirisi 60 yıllık
çabanın ardından 4 Mayıs’ta Penguin Yayınevi tarafından yayımlandı. Ünivers olarak Türkiye tarihinde sansürlenen
Sabahattin Ali, Nazım Hikmet ve Atilla İlhan gibi yazarların farklı gerekçelerle yasaklanmış romanlarını, öykülerini
ve şiir kitaplarını derledik
Ece Orus

P

enguin Yayınevi’nin
Modern Klasikler
serisinden 4 Mayıs’ta
yayımlanan kitap
Türkiye’de uzun süredir çoksatanlar
listesindeki yerini koruyor.
Yayınevinin, Ahmet Hamdi
Tanpınar’ın “Saatleri Ayarlama
Enstitüsü”nden sonra Classics
serisinden çıkardığı ikinci Türkçe
roman olan “Kürk Mantolu
Madonna”yı Türkçe’den İngilizce’ye
Maureen Freely ve Alexander
Dawe çevirdi. “Madonna in a Fur
Coat” adıyla çıkan kitap daha
önce Almanca, Fransızca, Rusça,
Hırvatça, Arapça ve Arnavutçaya
çevrilmişti. Kitabın İspanyolca,
İtalyanca, Hollandaca ve Gürcüce
baskıları ise yayına hazırlanıyor.
Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali ,
BBC’ye verdiği röportajda siyasi
görüşleri nedeniyle 1948 yılında
Bulgaristan sınırına geçmek
üzereyken uğradığı saldırı sonucu
hayatını kaybeden Sabahattin
Ali’nin babası olduğunu yıllarca
gizlemek zorunda kaldığını söylüyor.
Romanın İngilizce’ye çevrilmesi için

60 yıl uğraşan Ali, yeni okurların
kitabı siyasi ya da tarihi mesajıyla
okumaması gerektiği görüşünde.
Yazarın yasaklanan kitabı olmasına
ve devlet baskısı yaşamasına rağmen
günümüzde kitapları çok okunanlar
listesinde yerini koruyor. Yasaklanan
kitabı Sırça Köşk, yazarın ilk kısa
öyküsüdür. 1947’de yayınlanan
Sırça Köşk, devlet yapısını eleştirir ve
halkın bilinçlenince güçlendiğinden
bahseder. Bu masalın kahramanları
üç tembel arkadaş ve halktır. Kitapta
bahsedilen zaman, geçmişte belirsiz
bir zamandır. Olaylar bilinmeyen bir
kentte yaşanır. Sırça Köşk, yazarın
masalları içinde halk masalına en
yakın olanlarından biridir.

Yasakların Gölgesinde Kitaplar
Sabahattin Ali – Sırça Köşk, 1947:
Sabahattin Ali’nin daha çok kendi
hayatından bahsettiği, bazen de
tamamen kendi anılarını anlattığı
öyküleri yönetime ve düzene eleştiri
niteliğindeki masallarından oluşan
kitabı 1947’de yayımlandıktan
hemen sonra toplatıldı. Sait Faik
Abasıyanık– Medar-ı Maişet Vapuru,
1944 : Sait Faik Abasıyanık’ın
ilk romanı olan Medar-ı Maişet

Vapuru , geçim sağlayacak
vapur anlamını taşır. Hiçbir
siyasi hedef göstermeyen roman,
kahramanlarından birine eski bir
asker kaputu giydirdiği için 1944’te
yayımlandığında sıkıyönetim
mahkemelerince toplatıldı. 1952
yılında yeniden basılırken, Sait Faik
kitabın ismini Birtakım İnsanlar,
romanda geçen Medar-ı Maişet
Motoru’nun ismini ise Ceylan-ı
Bahri olarak değiştirdi. Adalet
Ağaoğlu – Fikrimin İnce Gülü,
1976 : Roman hakkında askeri
kuvvetleri tahkir ve tezyif (küçük
düşürmek) suçlamasıyla dava
açıldı. Fikrimin İnce Gülü’nün
dördüncü baskısı yapıldığı sırada
toplatıldı. İki yıl süren davanın
sonunda Ağaoğlu aklandı. Nazım
Hikmet Ran – 835 Satır- Jokond
ile Si-Ya-U, 1929, Varan 3- 1+1=1i
1930, Sesini Kaybeden Şehir, 1931:
İçişleri Bakanlığı’nın emriyle halkı
suça teşvik etme suçu bulunduğu
gerekçesiyle mahkemeye verildi.
Türk Ceza Kanunu’nun 311. ve
312. maddelerine dayanılarak
başlayan yargılama 10 Mayıs 1931
günü aklanmayla sona erdi. Bu
kitapların ardından, önce “Benerci

Kendini Niçin Öldürdü?” (1932),
sonra da “Gece Gelen Telgraf”
yayımlandı. Kitapları toplatan
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 5
Mart 1933’te halkı rejim aleyhine
kışkırtmaktan şaire dava açtı. Daha
sonra Ran, 1938 yılında Donanma
Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde
askeri isyana teşvik suçundan
yargılanarak, Askeri Yargıtay’dan
gelen onayla 28 yıl 4 ay ağır hapse
mahkum edildi. 12 yıl boyunca
cezaevinde kaldı. Cezaevine
girdiği 1938 yılından itibaren de
şiirleri ülkede 1965 yılına kadar
yasaklandı. Rıfat Ilgaz – Sınıf, 1944:
Rıfat Ilgaz’ın şiir kitabı Sınıf’ın
kapağı kırmızıdır, yayınevinin
adı da Devrim’dir. Sadece 25
gün satışta kalabilen kitap, hızla
toplatılmıştı. Kitabına “Sınıf”
ismini vermekle halkı ve sosyal
sınıfları değil, öğretmen olmasından
dolayı mektep sınıflarını kast
ettiğini, kitabın kapağının kırmızı
kaplı olmasının bir manası olmayıp,
göze çarpan bir reklam olduğunu
beyan etmiş ise de mahkeme
Rıfat Ilgaz’ı 6 ay hapse mahkum
etti. Ilgaz tahliye olduktan sonra
yaşadıklarını “Karartma Geceleri”
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adlı anı romanında anlatır. Ilgaz,
bu olaydan sonra öğretmenliğe geri
dönemedi. Attila İlhan – Böyle Bir
Sevmek, 1979: Atilla İlhan’ın bu
kitabı 12 Eylül 1980 darbesi sonrası
yayından kaldırılan ve toplatılan
kitaplar arasında yer aldı. Nihat
Behram – Dar Ağacında Üç Fidan,
1976 : Darağacında Üç Fidan’da
Nihat Behram 12 Mart Darbesi
sonrasında Deniz Gezmiş, Hüseyin
İnan ve Yusuf Aslan’ın dışarıdaki son
günlerini, yakalanışlarını belgesel
tarzında anlatıyor. Kitapta şiirlere,
Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve
Yusuf Aslan’ın fotoğraflarına da yer
verildi. Yayın süresince hemen her
gün ağır cezalık dava ve toplatma
konusu edildi. Kitaplaştırıldıktan
sonra da baskıların artmasıyla
kitap yasaklanır, raflarda kalanlar
toplatılır. Nihat Behram hakkındaki
ağır ceza davaları ise sıkıyönetim
mahkemelerine devredilir. Yazar,
1980 yılında yurtdışına çıkmak
zorunda kalır ve 16 yıl sonra
ülkeye geri döner. Melih Cevdet
Anday – Yanyana, 1956: Anday’ın
Yanyana’daki üslubu kavgacı
bulununca Türk Ceza Kanunu’nun
142. maddesi gereğince toplatıldı.
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Leicester City mucizesi
Montpellier, Bursaspor, Wolfsburg, Atletico Madrid... Bunlar düşük bütçeli kadrolarla, mücadele ettikleri liglerde
yüksek bütçeli takımlara karşı son yıllarda şampiyonluk kazanan takımlardı. Leicester City'nin şampiyon kadrosu da
bu sene şampiyonluk ipini göğüsleyerek bir mucizeyi gerçekleştirdi
Çağrı Çınar

E

ndüstriyel futbolun
bir nevi kalesi olan
Premier Lig’de,
son yıllarda Arap, Rus
ve Asyalı yatırımcıların
İngiliz takımlarına yaptığı
yatırımlar rekabet ortamını
doğrudan etkilemişti. 2003
yılında Rus milyarder Roman
Abrahamovic’in Chelsea’yi
satın almasıyla başlayan
süreç ve oyunculara ödenen
yüksek bonservis ücretleri
Chelsea’nin iki sene üst üste
şampiyon olmasında etken
olmuştu. Manchester United’ın
2005’te Milyarder Malcolm
Glazer, Manchester City’nin
2009’da Araplar tarafından
satın alınması bu kulüplerle
diğerleri arasındaki rekabetin
azalmasına ve bu takımların
lige ambargo koymalarına
neden oldu. Büyük takımların
sahip olduğu devasa bütçelere
karşı zoru başaran Leicester
City, 32 milyon Euro bonservis
bedeli ödenerek oluşturulan

kadrosuyla 132 yıllık kulüp
tarihinde ilk kez şampiyon
oldu. 2010’da Leicester
City’nin Taylandlı King
Power Grubu’nun sahibi Vichai
Srivaddhanaprabha tarafından
satın alınmasıyla takım kısa
süre içinde bulunduğu alt
liglerden yükselerek çıkışa
geçti. Altı sene öncesine kadar
İngiltere Üçüncü Ligi’nde
(Leauge One) mücadele
eden Leicester, 2012-2013
sezonunda Watford ile Premier
Lig’e çıkmak için play-off maçı
oynamıştı. Futbol tarihindeki
en dramatik maç sonlarından
birine sahne olan maçta
elenmişlerdi. Gelecek sezonda
ise Championship’te lider
olup doğrudan Premier Lig’e
yükselmişlerdi. Fakat Premier
Lig’de işler yolunda gitmedi.
Küme düşme adaylarının
başında gelen takım, ligde 30.
haftaya girilirken sadece 19
puana sahipti. Son haftalarda
aldıkları galibiyetler onların
lige tutunmasını sağladı ve
önlerindeki sezon için bir

mucizenin habercisi oldu.

1’e 5000

2015-2016 sezonuna
girilirken bahis şirketleri
Leicester City’nin şampiyon
olma ihtimaline 1’e 5000
oran veriyordu. Bu öyle bir
orandıki, U2 solisti Bono’nun
Papa olmasına bire 1.000, Kim
Kardashian’ın 2020’ye kadar
ABD Başkanı olmasına bire
2.000 veriliyordu.

Yeni teknik direktör

Leicester yeni sezonda, Nigel
Pearson’un görevine son verip
Claudio Ranieri ile anlaştı.
Çalıştırdığı takımlarla hiç
şampiyonluk yaşayamamış
İtalyan hoca kariyerinde Inter,
Roma, Juventus, Chelsea,
Valencia gibi büyük takımlarda
görev almıştı. Leicester’a
gelmeden önce Yunanistan
milli takımında hocalık yapan
Ranieri’nin, Yunanistan’ın
Faroe Adaları’na yenilmesi
sonucunda görevine son
verilmişti.

Şampiyon kadro

Mavi beyazlı takım kupa
kaldırdığı sezona 50 Milyon
Euro harcayıp, 10 yeni transferle
giriş yaparken bunlardan en
etkili olanları Shinji Okazaki,
N’golo Kante, Robert Huth
Christian Fuchs oldu. Bu
isimlerin geçen sezondan kalan
kemik kadroya eklenmesiyle
takım kompakt bir hale geldi.
Sezon boyunca yıldızlaşan ve
adına parantez açılması gereken
iki isim ise Jamie Vardy ve
Riyad Mahrez. Premier Lig’de
yılın oyuncusu seçilen Riyad

Mahrez, 17 gol ve 10 asistlik
katkısıyla şampiyonluğa büyük
katkı sağladı. Geçen sezon
Le Havre’den 500 bin Euro
gibi bir ücretle transfer edilen
ve gençliğinde fiziki olarak
yetersiz bulunan Cezayirli
futbolcu için şimdiden büyük
takımlar yakın takipte.
Profesyonel futbola 5 yıl önce
adım atan ve bir zamanlar
ek iş olarak futbol oynayan
Jamie Vardy, ikinci sezonunu
geçirdiği takımda 24 gol ve 8
asistlik katkısıyla İngiltere Milli
Takımına kadar yükseldi.

İzmir, Wings for Life için koştu
Dünyanın en büyük koşu etkinliklerinden biri olan Wings for Life World Run, bu yıl 8 Mayıs’ta yapıldı. Omurilik
felcine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğin Türkiye ayağına İzmir ev sahipliği yaptı. 8018 kişinin kayıt
yaptırdığı Türkiye, dünyada en fazla katılımın sağlandığı ikinci ülke oldu
Tuğçe Vural

B

u yıl üçüncüsü
düzenlenen Wings
for Life World Run,
8 Mayıs’ta 34 farklı
lokasyonda start aldı. Omurilik
felcine dikkat çekmek ve omurilik
yaralanmalarının tedavisiyle
ilgili bilimsel araştırmalara fon
sağlamak amacıyla düzenlenen
etkinliğe dünya çapında bu yıl
toplam 130.732 kişi kayıt yaptırdı.
Tüm dünyada aynı anda koşulan
yarışın Türkiye ayağına İzmir ev
sahipliği yaptı. Türkiye'de kayıtlı
8018 kişiden 5721'si, 8 Mayıs Pazar
günü İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun start
vermesiyle İzmir Gündoğdu
Meydanı’ndan Çiğli, Menemen
ve Foça istikametine doğru
koşmaya başladı. 130 binden fazla
sporcunun tüm dünyada aynı
anda koşmaya başlamasından
tam 30 dakika sonra hareket eden
yakalama aracı, her lokasyonda
sabit hızla ilerleyerek sporcuları
takip etti. Yakalama aracı yarışa
15 km hız ile başlarken her saat
hızını 1 km artırarak bitiş çizgisine

ulaştı. Elektronik sensörlere sahip
yakalama aracının yanından
geçtiği sporcunun koşu çipi
otomatik olarak okundu. Böylece
koşucunun derecesi belirlendi
ve koşucu yarışı bitirmiş sayıldı.
Tüm dünyada yakalama aracına
en son yakalanan sporcu global

şampiyon ilan edildi. İzmir’deki
yakalama aracını son iki yıldır
olduğu gibi bu yıl da şampiyon
rallici Yağız Avcı kullandı. İzmir
parkurunun bu yılki kadın
galibi geçen yıl da olduğu gibi
Moldovalı Svetlana Shepeleva oldu.
Shepeleva 45,74 km’lik koşusuyla

kadınlarda birinci olmayı başardı.
Erkeklerde ise Ahmet Bayram,
Wings for Life World Run İzmir
ayağında birinciliği elde etti.
Shepeleva 45.70 kilometreyi 3 saat
25 dakikada koşarken, Ahmet
Bayram 3 saat 45 dakikalık
derecesiyle 52.78 kilometrede

yakalandı. 8018 kişinin kayıt
yaptırdığı Türkiye, dünya çapında
en fazla kayıdın olduğu ikinci
ülke oldu. Türkiye’nin yanı sıra
ABD, Almanya, Avustralya,
Avusturya, Belçika, Birleşik Arap
Emirlikleri, Brezilya, Danimarka,
Fransa, Güney Afrika, Gürcistan
gibi bir çok ülkenin yer aldığı
yarışta İtalyan Giorgi Calcaterra
rekor kırdı. 88,44 km koşan
Calcaterra, geçen yılın dünya
şampiyonu Lemawork Ketema’nın
79.9 kilometrelik rekorunu
kırmayı başardı ve tarihe geçti.
34 resmi lokasyonda aynı
anda başlayan koşu sonrasında
kadınlarda kazanan 65,71
kilometrelik performansıyla
Japon Kaori Yoshida oldu. 2014
ve 2015’te 7.1 milyon Euro
yardımın toplanmasına aracı olan
Wings For Life World Run’ın
tek amacı omurilik felciyle ilgili
araştırmalara kaynak sağlamak.
Bu yıl da önceki yıllarda olduğu
gibi yarışmadan toplanan tüm
gelir omurilik felcinin kalıcı
tedavisine yönelik araştırmalar
için 2004’te kurulan Wings For
Life Vakfı'na aktarıldı.

