
Yen! b!r Ankara baharı 
!ç!n...
Yen! b!r Ankara baharı !ç!n b!r araya geld!k. Adımız “Solfasol”; hem Ankara’ya a!t, hem de !nadına sol oldu"umuz !ç!n. 
#dd!amız “Ankara’nın gayr!resm! gazetes!” olmak. Ta$ra muhafazakarlı"ının korkak ve baskıcı dünyasına sıkı$mayı 
redded!yoruz. Ankara’nın sah!p oldu"u b!r!k!m! derley!p, ço"altıp $ehre yansıtacak b!r ayna olmak !st!yoruz. Ankara’ya, 
Ankara’nın sorunlarına ve olanaklarına bu b!r!k!m!n gözler! !le bakaca"ız. Bu heyecanla, $ehre da!r sözler!m!z!, !stekler!m!z!, 
ele$t!rel ama ad!l b!r yakla$ımla Ankara’nın sokaklarına, meydanlarına, ün!vers!teler!ne, kahveler!ne, parklarına, k!tapçılarına 
yaymak, en uzak kö$es!ne kadar ula$tırmak ve ço"almak !st!yoruz; sonra ses!m!z ve gücümüz nereye kadar yeter !se oraya 
kadar g!tmek... %% 4
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BU ATE& 
HEP#M#Z# YAKAR!..
 03 &ubat 2011 Ankaralıların 
uzun zaman acı !le anımsa-
yaca"ı b!r gün oldu. Ost!m ve 
#ved!k Sanay! Bölgeler!’nde 
meydana gelen !k! patlama-
da 20 !$ç! ya$amını y!t!rd!. 
Patlamaların ardından !lk !$ 
herkes, s!yasetç!ler, kab!ne 
üyeler!, beled!ye ba$kan-

ları, mülk! !darec!ler tela$la 
sorumluları aramaya koyul-
du. #dd!alar muhtel!f. Ölen 
!$ç!ler! suçlayanlar b!le çıktı.  
Henüz oks!jen tüpler! dı$ın-
da sorumlu adayı b!le yok. 
Ama b!z Türk!ye’de ya$ama-
nın verd!"! tecrübe !le b!r$ey 
b!l!yoruz.                             %% 9

GEÇ GELEN ADALET
Gökçek’e “terörist yanda$ı” tazminatı
Ankara 14. Asl!ye Hukuk Mahkemes!, yerel seç!mlerde CHP’n!n Ankara 
Büyük"eh!r Beled!ye Ba"kan adayı olan Murat Karayalçın !ç!n telev!zyon 
ekranlarında “terör!st yanda"ı” d!yen Ankara Büyük"eh!r Beled!ye Ba"ka-
nı Mel!h Gökçek’! 7 b!n TL manev! tazm!nata mahkum ett!. 
Karayalçın’ın yerel seç!m dönem!nde vek!l! avukat Ayça Akpek tarafından 
Gökçek aleyh!ne açtı#ı manev! tazm!nat davası Ankara 14. Asl!ye Hukuk 
Mahkemes! tarafından dün karara ba#landı. Gökçek’!n, katıldı#ı Ahmet 
Hakan Co"kun’un “Tarafsız Bölge” programında, Karayalçın !ç!n sarfett!#! 

“terör!st yanda"ı”, “PKK’yı terör örgütü olarak kabul etm!yor” "ekl!ndek! 
sözler!n! Karayalçın’ın k!"!l!k haklarına saldırı olarak kabul eden mahke-
me, Gökçek’!n,  Karayalçın’a 7.000 TL manev! tazm!nat ödemes!ne hük-
mett!. Akpek, dava sonrasında "u de#erlend!rmede bulundu: 
“Mahkeme, seç!m! kazanmak u#runa rak!b!ne her türlü !ft!rayı atan ve 
onun k!"!l!k haklarını yok sayan b!r z!hn!yet! mahkum etm!"t!r. Bu ülke-
n!n yet!"t!rd!#! öneml! devlet adamlarından b!r!ne ve ülken!n kentsel 
yönet!m tar!h!ne !sm!n! yazdırmı" b!r de#ere atılan mesnets!z !dd!ala-
rın hukuk tarafından cezalandırılması b!r!ler!ne ders olacak n!tel!kted!r. 
$!md! bu !ft!rayı atanları ve bu !ft!raya !nananları v!cdanlarıyla ba" ba"a 
bırakıyoruz.”

DOSYA:
Ankara’da Bisikletli Ya$am 
Bulundu.

%ç!nde ya"adı#ımız mekan 
"ek!llend!r!rm!" g!b! görünse 
de, hayaller!m!z ve gerçekle"-
t!rd!kler!m!z "ehr!n ufuklarıyla 
sınırlı de#!ld!r her zaman. 

Biz "imdi alçak sesle konu"uyoruz ya 
Sessizce birle"ip sessizce ayrılıyoruz ya
Anamız çay demliyor ya güzel günlere
Sevgilimizse çiçekler koyuyor ya barda#a
Sabahları i"imize gidiyoruz ya sessiz sedasız
Bu, böyle gidecek demek de#il bu i"ler
Biz "imdi yanyana geliyor ve ço#alıyoruz
Ama bir a#ızdan tutturdu#umuz gün hürlü#ün havasını
%"te o gün sizi tanrılar bile kurtaramaz.

Cemal Süreya - 1960



Samimiyet

Kent !le sam!m!yet b!r arada 
dü"ünüleb!len "eyler m!d!r?

Bu kavrama ya da (ya da 
“n!telemeye” m! demel!y!m?) 
geçenlerde M!that Sancar’ın 
b!r yazısında rastladım ve 
dü"ündürdü ben!. Sam!m! 
olmayan kentler var demek 
k!… Ya da sahtekar, !k! yüzlü, 
b!z! kandıran kentler… Öyle 
olmasa b!le b!r bölümüyle, 
bazı parçalarıyla, sam!m! 
olmayan kentler. Sam!m! g!b! 
görünmek !st!yorlar, ama bü-
tün !çtenl!kler!yle öyle de#!ller 
aslında… B!z! bu sam!m!yet-
s!zl!kler!yle kandırıyorlar… 
Ama nasıl?  Bunları yanıtlaya-
b!lmeye !mkan yok. Ama üzer-
ler!nde dü"ünüleb!l!r belk!. 
B!r yanıt olmaz, b!r dü"ünme 
yolu da bulunamaz belk! ama 
y!ne de dü"ünüleb!l!r.  Bunun 
üzer!nde dü"ünmek, neler 
bulab!lece#!me bakmak !st!-
yorum. Ya#murlu b!r gün ve 
ak"am üzer!, neredeyse hava 
kararacak g!b!. Zaten aklım-
dan hep bu soru geçerken, 
yola devam edemed!m daha 
fazla. Tam YKM’n!n kar"ısındak! 
b!r bankta oturuyorum ve 
açık kapısından bu dükkanın, 
robotsu b!r kadın ses!, mü"-
ter!lere olası b!r fırsatı hatırla-
tıyor belk!, baygın ve h!ç de 
!nanılması mümkün olmayan, 
hatta d!nlen!lmes! mümkün 
olmayan b!r b!ç!mde… Büyük 
b!r çınar a#acının altındayım. 
V!tr!n yere kadar cam ve !çer!s! 
görünüyor; donuk ve mav!m-
s!, amel!yathaneler!n ster!l 
aydınlatmalarını hatırlatan b!r 
ı"ı#ı var. B!raz daha a"a#ıdak! 
b!r ba"ka dükkanın v!tr!n!nden 
de, tam gözümün !ç!ne do#ru, 
parlak ve rahatsız ed!c!, d!k ve 
mav!ms! b!r ı"ık gel!yor.

Buraya gel!rken dolmu"ta, 
sam!m!yet !le oldukça yakın 
b!r kavram oldu#unu dü"ün-
dü#üm “hak!kat” üzer!ne de 
“ne bulab!l!r!m acaba, etrafa 
bakarken?” d!ye geç!yordu 
aklımdan. Dolmu" oldukça 
bo"tu. Dönerkule c!varında 
dolmu"a b!nen orta ya"lı 
b!r adam, “selamın aley-
küm” ded! dolmu"un !ç!ne 
do#ru. Dolmu"tan cevap 
veren olmadı h!ç. Dı"arıdak! 
ya#murlu havadan, camları 
buharlanmı"tı dolmu"un; 
annes!n!n yanında oturmakta 
olan 11 ya"larında b!r çocuk, 
cama “Yavuz” d!ye kend! adını 
yazdı. Sonra bunun yakı"ık 
almayaca#ını dü"ünmü" ol-
malı k!, öbür el!yle hemen s!ld!. 
Ben, bu duyduklarımdan ve 
gördükler!mden “sam!m!yet 
bakımından b!r "ey çıkar mı?” 
d!ye dü"ünüyordum.

Sora genç b!r ç!ft b!nd!, belk! 
ün!vers!te ö#renc!ler!yd!ler. 
Erkek "oförün yanına g!tt! 
!k! k!"!l!k para öded!. Kız, en 
arakada oturup yanına ba"kası 
oturmasın d!ye, çantası !le o 
yer! tutu. Sonra del!kanlı oraya 
oturdu ve kolunu kızın omzu-
na attı, dolmu"a sırtını döndü. 
Dolmu"un o kö"es! adeta 
mahrem b!r alan oldu. Sam!m! 
sam!m! konu"maya ba"ladı-
lar. Kız: “ onlar okul açılınca 
sevg!l! olduklarını hatırlıyorlar, 
okul kapanınca unutuyorlar” 
d!yordu. Ama bunu gülerek 
anlattı#ına göre çok da fazla 
ele"t!rel de#!ld! bu konuda 
anla"ılan… Sam!m!yetle 
!lg!l! dü"ünmeye çalı"ıyordum 
durmadan ama gördü#üm 
her "ey, esk! günlerde orada 
olanlarla/ anılarla dü"ünceme 
sızmaya çalı"ıyordu. Mekanla 

!lg!l! anıların hala bu kadar d!r! 
kalab!lmes!, onların varlık-
ları veya yokluklarıyla !lg!l! 
b!r "eyler dü"ündüreb!l!yor 
olması da, belk! b!r kentle 
sam!m! olmakla !lg!l! olab!l!r. 
Ama burada konu karma-
"ıkla"ıyor: Kent!n y!t!p g!den 
yüzü ve nostalg!a üzer!ne m! 
dü"ünece#!z, yoksa sam!m!yet 
üzer!ne m!? Karı"ıyorsa, !k!s!n! 
b!rb!r!nden ayırmak ve sadece 
b!r! üzer!nde durmak gerek!-
yor sank!…

Mecl!s!n yanından geç!yor 
dolmu" ve sam!m!yetle mecl!s 
b!nasının !l!"k!s!n! dü"ündüren 
b!r anı gel!yor aklıma y!ne: 
M!marlıkla !lg!l!, belk! de yazdı-
#ım !lk denemeyd!. Hayır, as-
lında b!r sınav sorusu yanıtıydı. 
B!r!nc! sınıfın henüz !lk sömest-
r!nde, ucu açık sorulardan 
b!r!ne yanıt olarak yazmı"tım. 
“Her gün !ç!nden geçt!#!n!ze 
göre (o yıllarda ODTÜ, mecl!s 
b!nasının ekler!nde yapıyordu 
e#!t!m!n!) artık, mecl!s b!nası 
!le !lg!l! b!r dü"ünce ed!nm!" 
olmanız gerek!r, nasıl yorum-
luyorsunuz, nasıl ele"t!r!yorsu-
nuz bu b!nayı?” b!ç!m!nde b!r 
soruydu bu.

O zaman sınav ka#ıdıma "öyle 
yazdı#ımı hatırlıyorum: “B!na, 
kend! k!tles!n!n dü"ündürdü-
#ü !ç hac!mlere sah!p de#!l. 
Cepheden baktı#ınızda o 
yüksek sütunlar, s!ze, b!nanın 
!ç!nde de böyles! yüksek b!r !ç 
hacım oldu#unu dü"ündürü-
yor (belk! Yunan tapınaklarının 
etk!s!nde fazlasıyla kalmı"tım 
o günlerde) ama !ç mekanın 
öyle olmadı#ını, b!r çok kat 
oldu#unu ger!dek! pencere-
lerden anlıyorsunuz…” Yan! 
b!r bakıma, b!r sam!m!yet-

s!zl!k, ya da gösterd!#! g!b! 
olmama, ya da hem !ht!"am 
ve göster!" pe"!nde, hem de 
tasarruf pe"!nde olmak g!b!, 
b!r !k! yüzlülük… Bunları 
yazdı#ımda, daha m!marlık 
e#!t!m!ne ba"layalı b!r-kaç ay 
b!le olmamı"tı ve dü"üneb!l-
d!#!m tek "ey, mekan (ya da 
oldu#unu zannett!#!m m!mar! 
!lkeler m! demel!y!m?) !le !lg!l! 
kavramlardı. Oysa mecl!s!n 
sam!m!yet!ne da!r, dü"ünü-
lecek ne kadar çok farklı "ey 
olab!l!rd!? Sam!m!yet!, meslek! 
d!s!pl!n ve b!na ölçe#!nde 
aramak gerekt!#!n! dü"ünü-
yorum. Ö#renc!l!#!n!n !lk yılla-
rında, profesyonel kaygıların 
ba#nazlı#ına daha büyük b!r 
!"tahla tutunmak !st!yor !nsan 
gal!ba. Hemen ö#rend!#!n!, 
hemen o meslekta"lar toplulu-
#una katılmaya aday oldu#u-
nu göstermek !ç!n belk! de… 
Buradak! sam!m!yet de, ayrı b!r 
konu elbette.

Belk! de !nsanlara bakma-
lıyım “sam!m!yet”! daha 
çok anlayab!lmek !ç!n. Ya 
da !nsanlarla mekanların 
!l!"k!ler!ne… Evet, en çok da 
ona bakmalıyım. Ama nasıl 
bakab!l!r!m k!?

Hava yava"ça kararıyor ve 
önümden yorgun-argın 
akıp g!den kalabalık g!derek 
sıkla"ıyor. Genç erkekler, 
kadınlar, ya"lılar, her ya"tan 
!nsan var. Sokakta oldu#um 
halde, kes!f b!r s!gara dumanı 
!ç!ndey!m. Hem de gürültü… 
Gürültünün b!r kısmı, elbette 
k!, traf!kten ve otobüsler!n, 
dolmu"ların ha b!re fren 
yaparak duraklara yönelme-
s!nden gel!yor ama b!r kısmı 
da YKM’den gel!yor ses!n. Belk! 
havalandırmanın, k!rl! havanın 
b!nadan dı"arıya atılmasının 
ses! bu… %nsanların konu"ma-
ları ve çalan telefon sesler! f!lan 
da var elbette, ama u#ulduyor 
her "ey.

Duranlar, b!r!ler!n! bekleyen-
ler… Burası b!r bulu"ma yer! 
aynı zamanda, onun !ç!n akan 
!nsanlar kadar, duranlar ve 
bekleyenler de var. Herkes!n 
“el! kula#ında” ama öyle b!r 
"eyler olaca#ı !ç!n de#!l, gerçek 
el, gerçek kulak ve arada da 
gerçek b!r telefon var sadece. 
Telefonlar, sah!pler! hakkında 
b!r !p ucu vererek çalıyorlar… 
Telefonla konu"anlar, bütün 

d!kkatler!n! telefonun öbür 
ucundak! sese verd!kler! !ç!n, 
sank! gerçekte bulundukları 
yerde de#!l g!b!ler. Kend! !ç!n-
de bulundukları yer!n gerçe#! 
!le !l!"k!ler! kes!lm!" ve sesle 
b!rl!kte d!kkatler! ve ruhları 
da ba"ka b!r yere uçmu" da, 
bedenler! öylece kalakalmı", 
canlı ama gereks!z b!r fazlalık 
g!b!…

Yere küçük b!r ka#ıt yapı"tırıl-
mı", kaldırım ta"ını üzer!ne: 
d!yor. %" ve !"s!zl!k, ya da para 
kazanmak veya ek gel!r 
herkes! en çok !lg!lend!ren 
sorunlardan olmasa, bu kadar 
çok küçük el !lanı !ç!n k!mse bu 
zahmete g!rmezd! herhalde. 
Çares!z !nsanlar, acaba böyle 
b!r ça#rıyla kandırılıyor olab!l!r 
m!? Elektr!k d!rekler!nde de 
buna benzer ba"ka !" !lanları 
daha var, ama d!re#e yapı"tı-
rılmı" olanların d!pler! d!key 
olarak yazılmı" ve püskül 
b!ç!m!nde de kes!lm!". B!r 
çocuk asık b!r suratla onlardan 
b!r!n! kopardı. B!r kısmı da 
yere dü"tü kopup… Yerde, 
ya#murla ıslanmı" kaldırım 
ta"larının üzer!nde sarı çınar 
yaprakları var. Onların yanında 
ıslak ta"lara yapı"tı.

Reklamlar, reklam olsun d!ye 
asılmı" panolar ve pankartlar 
üzer!nde durmak !stem!yorum 
b!le. Onların zaten sam!m!-
yetle h!ç b!r !l!"k!s! olama-
yaca#ı çok açık ve kent!n 
bütün duvarlarını/ panolarını, 
manzarasını ve gökyüzünü 
doldurmakta olan reklamlar, 
sam!m! olmak !ç!n de#!l, akıl 
çelmek !ç!n yapılıyor zaten.

Oturdu#um bankın tam 
yanına buru"turulmu" gazete 
ka#ıtları bırakılmı", öyles!ne… 
Yan! orası çöp b!r!kt!rmek !ç!n 
dü"ünülmü" b!r yer de#!l, 
ama ayak altı da de#!l, belk! 
bu nedenle oraya bırakılıverd! 
bu gazeteler buru"turulup… 
B!r kadın geld! ve o gazete 
buru"uklarının üzer!ne b!r çöp 
daha bıraktı. Bu konuda da 
ne dü"ünece#!m! b!lemed!m: 
B!r duyarlık ve saygı mı, etrafı 
daha fazla k!rletmemek !ç!n; 
yoksa !"!n kolayına kaçan 
ve el!ndek! çöpü atmak !ç!n 
uygun b!r yer arama zahmet!-
ne g!rmeyen b!r yakla"ım mı? 
Bu da sam!m!yetle !lg!l! olab!l!r 
veya abartıyor muyum?

Kar"ımda, kaldırımda, b!nalara 
!y!ce yakın b!r mesafede, 1.5 
metreye 1.5 metrel!k kare 
b!ç!m!nde b!r aralık bırakılmı" 
etrafı küçük ç!tlerle çevr!lm!". 
Zem!n! toprak. Ç!tler!n !ç kena-
rına, "!m"!r türü bodur b!r b!tk! 
d!k!lm!". Tam ortaya da b!r 
buçuk-!k! metre boyunda b!r 
mazı… %"te bunun sam!m!yet-
le b!r !lg!s! olab!l!r. Belk! daha 
b!r yüz yıl önce tarım araz!s! 
olan b!r yerde, bunca asfalt 
ve beton arasında, bu yaya 
kaldırımında, topra#a ve ye"!l 
b!tk!lere ayrılab!lecek yer bu 
kadar kalmı" anla"ılan. Bunun 
arkasındak! paralel sokaklar-
dan b!r!nde (Adem Yavuz’da) 
daha 30 yıl önceye kadar ba# 
olarak kalab!lmey! ba"armı" 
b!r arsanın varlı#ını b!le hatır-
lıyorum oysa k!… O zaman, 
belk! de burası tarla de#!l, 
ba#lık b!r yerd!, yüzyıl önce… 
Ama öyle kalamazdı elbette, 
bunda b!r sam!m!yets!zl!k 
bulmuyorum. Ama bu mazı 
ve bu küçük toprak parçasının 
(belk! de daha önce beton-
la"tırılması unutuldu#u !ç!n 
öyle kaldı bu kare) kuytudak! 
o tesadüf! ve h!çb!r açıklaması 
olmayan zavallı varlı#ını y!ne 
de “sam!m!yets!z” buluyorum.

B!r kent!n sam!m!yet!n! anlaya-
b!lmek !ç!n bulundu#um yer!n 
h!çb!r anlamı yok gal!ba… 
Oysa “herhang! b!r yer ve her 
hang! b!r an, b!r kent!n sam!-
m!yet! !ç!n b!r "eyler söyler/ 
söylemel!” d!ye dü"ünmü"-
tüm. Y!ne öyle dü"ünüyorum 
ve belk! de ben gözlemleye-
med!m, duyamadım, anla-
yamadım, h!ssedemed!m o 
sam!m!yet!… Zaten M!that 
Sancar, o sam!m!yet!n aran-
ması gereken yer olarak, daha 
çok kent!n tur!st!kle"mem!" 
tar!h! bölümler!n! dü"ünüyor, 
b!l!yorum k!tabından; ama 
“y!ne de kent!n her yer!n!n 
sam!m!yet!ne da!r b!r "eyler 
söyleyeb!lmel!yd!k” d!yorum.

Çok haf!f b!r ya#mur ç!seleme-
ye ba"ladı. Hava !y!ce karar-
maya yüz tuttu ve ı"ıkların 
donuklu#u ve pırıltısızlı#ı, 
önümden geçen !nsanların 
tela"ı ve s!luetle"mes!, sank! 
so#uk ve ruhsuz b!r den!ze gö-
mülmekte oldu#um duygusu-
nu güçlend!r!yor bende. Artık 
daha fazla duramam. Ba"ka 
b!r yer bulmalıyım “sam!m!yet” 
gözlemler!m !ç!n…

Akın ATAUZ

B!r kent!n “sam!m!” olması neye göred!r? Neye dayanır? Nasıl sam!m! olur/ olunur? Kent m! “sam!m!” olacak?  
Ben m! yoksa kente sam!m! olaca"ım/ olab!lece"!m?

02 solfasol



Kimse Görmeden!!

Kısıtlı b!r yaya 
bölges!nde b!le 

olsa, koydu#umuz 
bu ta"larla yolunu 
bulab!lece#!n! ve 

k!msen!n yardımına 
!ht!yaç duymadan 

yaya bölges!nde 
dola"ab!lece#!n! 
dü"ünen görme 

engell!lere  
hadler!n! b!ld!rm!" 

olduk sanırım.

Önce bu ta"lar hakkında 
b!lg! verey!m. S!ste-

m!n amacı görme engell! 
b!reyler!n yardıma !ht!yaç 
duymadan kamusal alanda 
!sted!kler! yere g!deb!lme-
ler!n! sa#lamaktır. Oldukça 
bas!t olan bu s!stem, temel-
de !k! t!p ta"tan olu"ur. Ç!zg! 
kabartmalı dö"eme ta"ı ve 
nokta kabartmalı dö"eme 
ta"ı. Üzer!nde kabartma düz 
ç!zg!ler olan ta" ç!zg!ler!n 
do#rultusunda g!d!leb!le-
ce#!n! ve yolun açık oldu#u 
b!lg!s!n! vermek !ç!nd!r. Bu 
ta"lara basarak yürüyen 
görme engell! k!"! ç!zg! yö-
nünde yürüyeb!lece#!n! b!l!r. 
Görme engell! b!rey, ta"ları 
sayarak g!deb!lece#! yer! 
bel!rleyeb!l!r ve rahatlıkla 
ba"ladı#ı noktaya ger! döne-
b!l!r. %k!nc! t!p ta" !se ç!zg! 
yer!ne nokta kabartmaların 
oldu#u uyarı ta"ıdır. Bu ta" 
yolun artık düz olmadı#ını, 
n!tel!#!n!n de#!"t!#!n! ya 
da b!r engelle sonlandı#ını 
b!ld!r!r üzer!nde yürüyen 
k!"!ye. Merd!ven ba"lan-
gıcında, sonunda, kö"e 
dönü"ler!nde ve yönlen-
d!rme ta"larının b!t!p araba 
yolunun ba"ladı#ı yerlerde 
bu ta"lar kullanılır. Gören-
ler!n !"gal!n! engellemek 
üzere d!kkatler!n! çekmek 
!ç!n sarı renk yaygın olarak 

kullanılır bu ta"lar !ç!n. G!de-
ce#! yer! ve yönü bel!rleme 
konusunda görme engell! 
b!reye yardımcı olan bu 
s!stem!n bu ta"ları dö"eyen-
lerle kullananlar arasında 
güven esasına dayandı#ını 
söylemeye gerek var mı? 

 Yüksel Caddes! yaya 
bölges!nde yapılan uygula-
maya bakmak üzere Konur 
Sokak’ın Me"rut!yet Caddes! 
g!r!"!ndey!m. Saat !t!bar! !le 
sokak çok kalabalık de#!l. 
Soka#ın !k! yanında b!rer 
sıra hal!nde, paralel d!z!l-
m!" yönlend!rme ta"larını 
göreb!l!yorum. %lk göze 
çarpan, Konur Sokak’ın 
Me"rut!yet Caddes! !le 
kes!"t!#! yerde yönlend!rme 
ta"larının noktalı ta" yer!ne 
düz ç!zg!l! ta"lar !le son 
bulması. Yan! yönlend!rme 
ta"ı, bu s!stem! kullanacak 
görme engell! b!reye, ç!zg! 
yönünde yoluna devam 
edeb!lece#!n! söylüyor. Oysa 
b!r metre ötede engels!z 
b!reyler!n dah! zorlanarak 
ba"edeb!ld!#! b!r araç traf!#! 
var: Me"rut!yet Caddes!. Bu 
tek de de#!l. Aynı hatanın 
Karanf!l Soka#ın Me"rut!yet 
Caddes! !le kes!"t!#! noktada 
da yapıldı#ını görece#!m 
!ncelemem!n devamında. 
Daha soka#ın ba"ında yan-

yana d!z!lm!" kemer, k!tap 
ve f!le çama"ırlık sepet! 
serg!ler!, sarı renktek! yön-
lend!rme ta"larının üzer!ne 
ser!l!verm!". Rengarenk f!le 
çama"ır sepetler! tek sıra 
hal!nde sarı ta"ların üzer!ne 
özenle d!z!lm!". Daha soka-
#ın ba"ında gördükler!m 
yeter!nce moral bozucu d!ye 
dü"ünürken acele ett!#!m! 
fark etmek !ç!n M!marlar 
Odası’nın önüne kadar 
yürümem yett!. Yönlend!r-
me ta"ları h!çb!r uyarı ta"ı ol-
maksızın çevre düzenlemes! 
kapsamında d!k!len a#açlar-
dan b!r!s! !le kes!lm!".  
 
Bu a#acı buraya 
d!ken adam, yönlen-
d!rme ta"larını a#acın 
geld!#! yerde kes!p 
ardından devam eden 
!"ç!, ne dü"ünüyordu 
bunu yaparken? 

O !"ç!n!n ba"ında duran  
mühend!s, uygulamayı 
kontrol eden beled!ye 
görevl!s!, o görevl!ye hesap 
sorması gereken beled!ye 
yetk!l!s! (ba"kana kadar g!-
der bu) ne yapıyordu acaba? 
A#acı kazasız belası geçeb!-
lecek görme engell!ler !ç!n 
yol h!çb!r "ey olmamı" g!b! 
devam ed!yor. Ancak sadece 

on metre ötede ta"lar bu 
sefer de Konur Büfe tara-
fından kes!lm!". Y!ne h!çb!r 
uyarı ta"ı konmamı" görme 
engell! b!rey! uyarmak !ç!n. 
Serg!ler!, nohutlu p!lav 
arabasını, a#acı ve büfey! 
a"ab!len görme engell!ler 
!ç!n bundan sonrası çok 
daha beter engellerle 
dolu. Çantadan gözlü#e, 
m!ll! p!yangodan sütmısıra 
yüzlerce satı" serg!s! !le 
örtülmü" olan sarı ta"ları 
ancak arada b!r göreb!l!yor-
dum artık. Görme engell!ler 
!ç!n yönlend!rme h!zmet! 
yer!nde satı" serg!ler! !ç!n 
yan yana düzgün d!z!lmeler! 
!ç!n b!r referans ç!zg!s! g!b! 
bu sarı ta"lar. Serg! açanların 
ço#unun o ta"ların neden 
kondu#unu b!ld!#!n! sanmı-
yorum ve gündüz bu serg!-
ler!n ço#u ortadan kalkacak 
ama ya Karanf!l-Me"rut!yet, 
Konur-Yüksel ve Yüksel-
Selan!k ba#lantılarında 
sarı ta"ları kesen koca koca 
büfeler, gerekl! yerlerde 
olmayan uyarı ta"ları, h!çb!r 
uyarı olmaksızın araç traf!#! 
!le b!ten yönlend!rme ta"ları. 
Bunlar !ç!n ne d!yece#!z? Bu 
yaya bölges!ne sa#lam g!r!p 
sa#lam çıkmak çok zor b!r 
görme engell! !ç!n. 
Pek çok "ey söyleneb!l!r 
bu noktada.   Ama kes!n 

olan b!r"ey var k!, kısıtlı b!r 
yaya bölges!nde b!le olsa, 
koydu#umuz bu ta"larla 
yolunu bulab!lece#!n! ve 
k!msen!n yardımına !ht!yaç 
duymadan yaya bölges!nde 
dola"ab!lece#!n! dü"ünen 
görme engell!lere hadler!n! 
b!ld!rm!" olduk sanırım.  

E#er bu yaya 
bölges!n! düzenlemek 
!ç!n görev alan 
beled!ye yönet!c!ler!n! 
tanımasam 
engell!lerle alay 
ett!kler!n! b!le 
dü"üneb!l!rd!m. 

Oysa ço#unu tanıyorum 
ve !y! n!yetler!nden h!çb!r 
"üphem yok. Ama ortada 
çok büyük b!r c!dd!yets!zl!k 
ve becer!ks!zl!k oldu#u açık. 
Kocaman Çankaya !lçes!n!n 
küçücük b!r kısmında, !lçe 
beled!yes! sorumlulu#unda 
belk! de !lk kez “kaldırım 
çalı"ması”nın ötes!ne geç!p 
tasarlanarak yapılan(!) b!r 
çevre düzenlemes!nde orta-
ya çıkan sonuç hep!m!z açı-
sından moral bozucu. $!md! 
yapacak b!r tek "ey var: 
K!mse  görmeden, b!r!n!n 
ba"ına b!r "ey gelmeden, 
bu büyük ayıbı b!r an önce 
ortadan kaldırmak. 

Mehmet Onur YILMAZ

Yüksel Caddes! ve ba#lı sokaklarında, yaya bölges!nde yapılan çevre düzenlemes! Ankara açısından bazı !lkler! de !çer!yor.  
Görme engeller!ler !ç!n özel tasarlanmı" yönlend!rme ta"larının kullanımı bu !lklerden b!r!s!. 

Konur, Karan'l Sokak ve 
Yüksel yaya bölgesindeki 
çalı$malara  
23.Temmuz.2010 da 
ba$landı…  
Konur-2 Sokakta 
çalı$malar sürmekte…
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2009’da ya"anan susuz 
yazın ardından her-

kes!n Ankara’nın su soru-
nunu çözmek !ç!n kend! 
projeler! var. Büyük"eh!r 
Kızılırmak’tan gelen suyu 
azar azar !çmem!z! öner!yor, 
Yen!mahalle Beled!yes! !se 
yen! damacana su !le p!ya-
saya g!rerek çözüm pe"!n-
de. Ama sunulan seçenekler 
gerçekten çözüm mü? %"te 
s!ze !k! örnek:

Ankaralılara yen! reçete: 
De#!"!k dozajlarda 
Kızılırmak suyu
Büyük"eh!r Beled!ye Ba"ka-
nı Gökçek, Kızılırmak suyu-
nun kent "ebekes!ne karı"-
tırılması konusunda "unları 
kaydett!:  “Kes!kköprü’den 
1 yıl süreyle Ankara’ya su 

verd!k. Allah lütfett!, Ke-
s!kköprü suyunun tekrar 
ver!lmes!ne gerek kalmadı. 
Ancak arkada"larımız 6 gün 
süreyle yen!den "ebekeye 
100’er metreküp Kızılırmak 
suyu karı"tırdılar. Kızılırmak 
suyu az ver!ld!#! !ç!n mus-
luktan akan suyun lezze-
t!n! etk!lemez. Arkada"lar 
zaman zaman hatların ça-
lı"ıp çalı"madı#ını kontrol 
etmek !ç!n bunu yapıyor.  
 
Zaten suyu ço#u zaman 
Mogan’a ver!yoruz. Tal!mat 
verd!m bundan sonra mus-
luktan akan suyun nereden 
alındı#ı ASK%’n!n s!tes!nde 
duyurulacak. Bundan son-
ra da ayda 3-5 sefer de#!"!k 
dozajlı Kızılırmak suyunu 
Ankara’ya verece#!z.”

Yen!mahalle Beled!yes! de 
“su pazarına” g!r!yor!
Yen!mahalle Beled!ye Ba"-
kanı Feth! Ya"ar, "ebeke 
suyuna Kızılırmak suyunun 
karı"tırılması !le b!rl!kte da-
macana suya yönelen An-
karalılara yen! su kayna#ı 
müjdes! verd!. Ya"ar, !lçede 
yen! b!r su kayna#ı bulduk-
larını bel!rterek, “Ankaralılar 
suyumuzu gönül rahatlı#ı 
!le !çecek. Damacanaya dol-
duraca#ımız ster!l suyu, va-
tanda"a mal!yet f!yatından 
verece#!z” ded!. Yen!mahal-
le Beled!yes!’n!n su pazarı-
na g!rmes!n!n Ankaralıların 
yararına olup olmayaca#ını 
zaman gösterecek. Z!ra An-
karalıların !ht!yacı yen! b!r 
damacana su markası de#!l 
sürekl!, ucuz ve tem!z su. 

Ankara’nın !çme Suyu !le !mtihanı
2009’da ya"anan susuz yazın ardından herkes!n Ankara’nın su sorununu çözmek !ç!n 
kend! projeler! var. Büyük"eh!r Kızılırmak’tan gelen suyu azar azar !çmem!z! öner!yor...  
Yen!mahalle Beled!yes! de “su pazarına” g!r!yor! 

Daha önce, S!!rt’!n Pervar! 
!lçes!nde ya"anan teca-

vüz olayına tepk! göstermek 
!ç!n, olayın ya"anmasını ön-
lemekle yükümlü k!"!ler! ve 
kurumları harekete geç!re-
med!kler! gerekçes!yle, ken-
d!ler! hakkında suç duyuru-
sunda bulunan ve Türk!ye 
Çocuk Pol!t!kası tasla#ını 
hazırlayan dernek, çocukla-
rın, pol!s haftasında kulla-
nılmasını durdurmak üzere 
harekette geçt!.  Dernek, 
çocukların, s!laha ve "!dde-
te yatkınla"tırarak ps!koloj!k 
gel!"!mler!n!n olumsuz yön-
de etk!lemes! gerekçes!yle, 
“Pol!s Haftası”nda çocuklara 
yer ver!lmemes! !ç!n, %ç!"ler! 
Bakanlı#ı’na ba"vuru yaptı. 

“$!ddet! körüklüyor”
B!rlesm!" M!lletler Çocuk 
Hakları Sözle"mes!’n!n 3’cü 
ve 36’c! maddeler! hatırlat-
tıran ba"vuru met!n!nde 
dernek özletle "unları vur-
guladı:

“Gerçekle oyun arasındak! 
ayrımın netle"med!#! b!r 
dönemde bulunan çocukla-
rın, bu tür kutlamalarda ün!-
forma g!yd!r!lerek, oyuncak 
da olsa s!lah ta"ıyarak ön 

plana çıkartılmaları, onların 
"!ddete yönelmeler!ne yol 
açab!l!r. Çocu#un yüksek 
yararı açısından de#erlen-
d!r!ld!#!nde, "!ddet !çeren 
ve ça#rı"tıran her "ey!n ço-
cuktan uzak tutulması ge-
rekl!l!#! açıktır. Aks! durum 
çocukların !hmal! ve !st!s-
marına yol açar ve çocuk-
ların esenl!#! önünde engel 
olu"turur. Sonuç  olarak, 
s!lah, "!ddet!n en uç  nokta-
sıdır ve öldürücü b!r alett!r. 
Ba"ka h!çb!r !"lev! yoktur. 
Küçük ya"tak! çocuklara "!d-
det! ve öldürme aracı olan 
s!lahı  ben!msetmek, "!ddet! 
körüklemek ve !nsan ölü-
müne yol açmak anlamına 
gel!r. Bel!rt!len nedenlerden 
dolayı, BM Çocuk Hakla-
rı Sözle"mes!’nden do#an 
ortak yükümlülü#ümüzü  
da hatırlatarak, Gündem 
Çocuk Derne#! olarak, bu 
yıldan ba"layarak yapılacak 
Pol!s Haftası kutlamaların-
da, çocukların ön plana çı-
kartılmasının, çe"!tl! pol!s 
ün!formalarının g!yd!r!lme-
s!n!n ve oyuncak da olsa s!-
lah ta"ıttırılmasının  önüne 
geç!lmes!n! ve alınan ted-
b!rler!n kamuoyuna duyu-
rulmasını talep ed!yoruz.“

Gündem Çocuk Derne"i’nden  

!çi#leri Bakanlı"ı’na Ça"rı:

“Polis Haftasında 
Çocuk !stismarını 
Durdurun”
Gündem Çocuk Derne#!, %ç!"ler! 
Bakanlı#ı’na ba"vuru yaparak,  
çocukların, s!laha ve "!ddete  
yatkınla"tırarak ps!koloj!k gel!"!mler!n!n 
olumsuz yönde etk!lemes! gerekçes!yle, 
“Pol!s Haftası”nda çocuklara 
yer ver!lmemes!n! !sted!.

Geçen yıl 12 Mayıs’ta 
%stanbul’da, ana  
sınıfının lavabosu 
kırılınca bo#azı kes!-
lerek ölen 6 ya"ında-
k! Efe Boz’un babası 
Kemal Boz, 11 gün 
önce %stanbul’dan 
“Ba"ka Efeler’!n 
ölmemes! !ç!n” 
 ba"lattı#ı 
farkındalık  
yaratma yürüyü"ünü 
Ankara’da 
sonlandırdı. 

23 N!san Ulusal Egemenl!k 
ve Çocuk Bayramı kutla-

maları yapılırken e"! Nurdan 
Boz !le b!rl!kte Mecl!s’e g!den 
Kemal Boz, okulların çocuklar 
!ç!n daha güvenl! hale get!-
r!lmes! !ç!n topladıkları 115 
b!n !mzayı TBMM’ye verd!. Efe 
Boz’un ölümünün üzer!nden 
11 ay geçt!. Bu sürede savcı 
dört okul yönet!c!s!ne görev! 
!hmal davası açtı. A!le, !dare 
mahkemes!ne ba"vurup 
devletten tazm!nat !sted!. 
Ardından okul !dares! !se 
olayın görgü tanı#ı olarak 6 
ya"ındak! sınıf arkada"ının 
!fades!ne dayalı verd!#!, “Efe 

lavaboların üzer!nde hopla-
yıp zıplıyormu"” savunmasıy-
la tepk! topladı. 11 gün önce 
yollara dü"tü. Kemal Boz, 12 
N!san 2011 günü saat 09:00 
da Altayçe"me Mahalles!’nde-
k! ev!n!n önünden, Ankara’ya 
yürüyü" ba"latmı"tı. “Ba"ka 
Efeler ölmes!n, okullarda-
k! güvenl!k standartları 
!y!le"t!r!ls!n” d!yerek topladı#ı 
!mzaları b!n !mzayı Mecl!s’e 
götürmek üzere yola çıkan 
baba, kend! kurdu#u www.
efeboz.com s!tes!nden de 
b!nlerce !nsana ula"tı ve 
“Ba"ka Efeler ölmes!n” !mza 
kampanyası ba"lattı. Yol 
boyunca k!m! zaman otelde 
k!m! zaman da çadırda kalan 
Kemal Boz, “%y! b!r "eyler ba-

"arab!lece#!me !nanıyorum. 
Burada sonuç alamazsak 
Brüksel’e kadar yürüyece#!m. 
Umarım oraya kadar yürü-
mek zorunda kalmam” ded!.  
Kemal Boz, yürüyü"ünün 
son etabı !ç!n e"! Nurdan ve 
kızı Ya#mur Boz’un yanı sıra 
Ankara ve %stanbul’dan des-
tekç!ler! !le Kolej Meydanı’nda 
23 N!san günü bulu"tu. 
Buradan toplanan !mzaları 
TBMM’ye götürmek !steyen 
gruba pol!s, 2911 sayılı yasayı 
gerekçe göstererek !z!n ver-
med!. Pazarlıklar sonrasında 
grup Yüksel Caddes!’ne kadar 
yürüdü. Yol boyunca ba"ta 
anne Nurdan Boz olmak üze-
re gruptak!ler, Ankaralılara 
kampanyalarını anlatmayı ve 

!mza toplamayı sürdürdüler. 
Daha sonra grup !ç!nden 
seç!len 10 k!"!n!n tems!l! 
olarak TBMM’ye yürümes!ne 
!z!n ver!ld!. TBMM’n!n D!kmen 
kapısı önüne gel!nd!#!nde 
!se !çer!ye sadece Kemal 
Boz ve e"!n!n g!reb!lece#! 
b!ld!r!ld!. Toplanan !mza 
föyler!n! ve talepler!n! !çeren 
d!lekçeler!n! TBMM Özel 
Kalem Müdürlü#ü’ne tesl!m 
eden Kemal ve Nurdan Boz, 
daha sonra kısa b!r açıklama 
yaptılar. Kemal Boz, okullarda 
çocuklar !ç!n daha güvenl! 
mekanlar !ste#! ve Efe’n!n 
ölümünde sorumlulu#u olan-
ların daha a#ır cezalar alması 
talepler!ne !l!"k!n yakla"ık 115 
b!n d!lekçey! TBMM Ba"kanlı-
#ı Özel Kalem Müdürlü#üne 
verd!kler!n! bel!rtt!. Okullarda-
k! yetk!l!ler!n sorumluluklarını 
tam olarak yer!ne get!rmes!n!, 
okullarda b!r daha ölümler ve 
yaralanmaların ya"anmama-
sını !sted!kler!n! anlatan Ke-
mal Boz, “D!lekçem!z! aldılar. 
Tak!p edecekler. Talepler!m!z 
yönünde kanun veya düzen-
leme çıkarab!l!rlerse, b!z!m 
!ç!n mutluluk ver!c! b!r haber 
olacak” ded!.  23 N!san’da 
Mecl!s’e çocuklarını de#!l ama 
ba"ka çocukların kend!le-
r!n!nk! g!b! !ölmemes! !ç!n 
topladıkları !mzalarla b!rl!kte 
geld!kler!ne d!kkat çeken a!le, 
daha sonra Anıtkab!r’! z!yaret 
ett!.                              (Solfasol)

Çocuklar Ölmesin Diye 440 km Yürüdü
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AKILLI !EH"RLER  

BEKLETMEYEN OTOBÜSLER

Boston’da geçen be! ayın ardından kı! tat"l"n" fırsat b"l"p ko!arak #zm"r’e 
geld"m. Dün ak!am da uzun zamandır görmed"$"m b"r arkada!ımla 

Alsancak’ta bulu!tum. Ama a"leme söz verd"$"m g"b" saat sek"z buçukta evde 
olab"lmek "ç"n key"%" sohbet"m"z" tam da en tatlı yer"nde b"t"rmek zorunda 
kaldım. Tab" sonra  da otobüs dura$ına g"d"p 15 dak"kada b"r gelmes" gere-
ken otobüsü 25 dak"ka bekled"m. Duraktayken, geçen kı! Ankara’nın so$uk 
ak!amlarında Kızılay’dan o zamank" ev"me dönmek "ç"n 114 otobüsünü bek-
ley"!ler"m aklıma geld". Dura$ın ba!ında yan yana d"z"l"p beraberce ü!üyüp 
ıslandı$ımız onlarca k"!"yle sess"z dayanı!mamızı hatırladım. 
 
Boston’da geç"rd"$"m aylarda duraklarda h"ç b"tmeyen o beklemeler"m"z"n 
kaçınılmaz olmadı$ını gördüm. Boston’da da traf"k en az #zm"r, Ankara kadar 
yo$un; arada kazalar da oluyor; a!ırı ya$mur ve karın tüm ula!ımı felç ett"-
$" zamanlar da. Ama neredeyse her gün okula g"derken b"nd"$"m otobüsler" 

daha üç dak"kadan fazla beklemed"m. Nasıl dersen"z, yanıtı gerçek zamanlı 
seyahat ver"ler"nde (real-t"me travel data) g"zl".  
&eh"rdek" toplu ta!ımadan sorumlu olan MBTA (Massachusetts Bay Trans-
portat"on Author"ty - Masaçusets Körfez" Ula!tırma Kurumu) hem otobüsle 
seyahat" te!v"k etmek hem de otobüs yolcularının memnun"yet"n" artırmak 
"ç"n otobüslere konulan GPS donanımıyla gerçek zamanlı seyahat ver"ler" 
topluyor. Bu ver"ler" y"ne gerçek zamanlı olarak "steyen tüm yazılım gel"!t"r"-
c"lerle payla!ılıyor.  Yazılım gel"!t"r"c"ler de farklı GIS s"stemler"yle bu ver"ler" 
"nternet üzer"nden otobüs yolcuları tarafından ula!ılab"l"r kılıyor. Kurulan 
"nternet s"teler" veya IPhone "ç"n hazırlanan örne$"n “Catch the Bus” (Otobü-
sü Yakala) g"b" apl"kasyonlarla yakınında bulundu$unuz dura$a b"nece$"n"z 
otobüsün tam olarak kaç dak"ka sonra ula!aca$ını göreb"l"yorsunuz. Bu !ek"l-
de, ev"n"zden tam zamanlı olarak çıkıyor, ya$murda so$ukta dı!arda durmu-
yor, de$erl" vakt"n"z" duraklarda harcamak zorunda kalmıyorsunuz.
 
Gerçek zamanlı seyahat ver" s"stemler" hızlı b"r !ek"lde yaygınla!maya ve 
b"rçok !eh"rde kullanılmaya ba!ladı. Hem toplu ta!ımaya olan taleb" hem de 
otobüs yolcularının memnun"yet"n" artıracak böyle b"r s"stem"n Ankara’da 
ba!latılması "ç"n bakalım kaç yıl beklemem"z gerekecek?

Özsel Beleli

!eh"rde ya#arken her gün kar#ıla#tı$ımız ve "lk bakı#ta kron"k gözüken sorunları tekno-
loj"ye dayalı akıllı ürün ve s"stemlerle azaltmanın mümkün oldu$una "nananlardanım. 
Bu kö#ede, farklı #eh"rlerde gördü$üm ve ben" heyecanlandıran akıllı çözümler" s"zler-
le payla#mak "sted"m. Bu kö#ede anlatılanlarla "lg"l" görü#ler"n"z" ve s"z"n gördü$ünüz, 
okudu$unuz ba#ka akıllı çözümlerle "lg"l" epostalarınızı dört gözle bekl"yor olaca$ım.  
Adres"m; ozselbelel"@gma"l.com

Bakanlar Kurulu 2010 
Mayıs ayında aldı#ı 

kararla, engell!ler!n toplu 
ta"ıma araçlarını kullan-
ması konusunda b!r !lke 
m!za attı. Karara göre, a#ır 
özürlü refakatç!ler!, kamu 
kurum ve kurulu"ları !le 
beled!yeler ve bunların 
kurdukları b!rl!k, müessese 
ve !"letmelerce yürütülen 
toplu ta"ıma araçlarından 
ücrets!z yararlanab!le-
cek. Engell!ler!n sosyal 
ya"ama adaptasyonunda 
kolayla"tırıcı rol oynayacak 
kararın yürürlü#e g!rme-
s!ne kar"ılık, beled!yeler!n 
standartlara uygun olma-
yan otobüsler! h!zmete 
sunmaya devam etmes! 
engell!ler! toplu ta"ıma 
araçlarını kullanmaktan 
mahrum bırakıyor. Bunun 
en çarpıcı örne#! Ankara’da 
ya"anıyor.  Ba"bakanlık 
Özürlüler %dares! Ba"kanlı#ı 
yetk!l!ler!nden ed!n!len 

b!lg!, Ankara Büyük"eh!r 
Beled!yes!’n!n engell!ler!n 
h!zmet!ne sundu#u engell! 
otobüsler!n!n h!çb!r!n!n 
standartlara uygun olma-
dı#ına !"aret ed!yor.

%nsan Hakları Ba"kanlı#ı 
Devrede
 Engell!ler!n ya"amını 
kolayla"tırmak ve top-
lumsal rehab!l!tasyonu 
gerçekle"t!rmek amacıyla 
gerçekle"t!r!len yasal dü-
zenlemeler!n uygulamaya 

yansımadı#ının son örne#!, 
engell!ler!n toplu ta"ıma 
araçlarını kullanmadak! 
ya"adıkları sorunla kend!n! 
gösterd!.  Var olan mevzuat 
gere#!nce özürlüler, kamu 
kurum ve kurulu"larının 
sundu#u toplu ta"ıma 
h!zmetler!nden !nd!r!ml! 
ve ücrets!z olarak fayda-
lanab!l!rken, özürlüler!n 
refakatç!ler! bu h!zmetten 
faydalanamıyordu. Bursa 
Val!l!l!#!, muhtaç özürlüle-
r!n refakatç!ler!n!n toplu 
ta"ıma h!zmetler!nden 
ücrets!z veya !nd!r!ml! ola-
rak yararlanamamalarının 
özürlü ve özürlü yakınlarını 
ma#dur ett!#! gerekçes!yle, 
mevzuat de#!"!kl!#! !ç!n 
%nsan Hakları Ba"kanlı#ı’na 
ba"vurdu. Bursa Val!l!#!’n!n 
ba"vurusu üzer!ne, %nsan 
Hakları Ba"kanlı#ı !lg!l! 
kurum ve kurulu"larla 
görü"erek yasa tasla#ı 
hazırladı.  

Karar Mayıs ayında çıktı
 Ba"kanlı#ın  hazırladı#ı 
karar tasarısı, Bakanlar 
Kurulu’nda görü"ülerek 
kabul ed!ld!. 20 Mayıs 
2010’da yürürlü#e g!ren 
karara göre,  a#ır özürlü re-
fakatç!ler!, kamu kurum ve 
kurulu"ları !le beled!yeler 
ve bunların kurdukları b!r-
l!k, müessese ve !"letmeler-
ce yürütülen toplu ta"ıma 
araçlarından, ücrets!z veya 
!nd!r!ml! yararlanab!lecek.

Uygulamalar yasaya da 
karara da uymuyor
  Engell!ler!n sosyal 
ya"ama adaptasyonunda 
kolayla"tırırcı rol oyna-
yacak kararın yürürlü#e 
g!rmes!ne ve 5378 sayılı 
Özürlüler Yasasının geç!c! 
3. maddes!nde, “Büyük-
"eh!r beled!yeler! ve 
beled!yeler, "eh!r !ç!nde 
kend!ler!nce sunulan 
yada denet!mler!nde olan 
toplu ta"ıma h!zmetler!n!n 
özürlüler!n er!"!leb!l!rl!#!ne 
uygun olması !ç!n  gereken 
tedb!rler! alır” !bares!n!n 
bulunmasına ra#men, uy-
gulamalardak! yeters!zl!k 
engell!lere yasa !le sunulan 
!mkanları kısıtlıyor. 

Standartlara Ugun De#!l
 Ba"bakanlık Özürlüler 
%dares! Ba"kanlı#ı yetk!-
l!ler!, uygulamalardak! 
yeters!zl!#!n, engell!ler!n 
!mkanlarını kısıtladı#ını 
çarpıcı b!r !dd!ayla !ler! sür-
dü.  Ba"bakanlık Özürlüler 
%dares! Ba"kanlı#ı yetk!l!-
ler!nden ed!n!en b!lg!ye 
göre, Ankara Büyük"eh!r 
Beled!yes! engell!ler!n 
h!zmet!ne sundu#u engell! 
otobüsler!n!n h!çb!r! stan-
dartlara uygun olmadı#ına 
!"aret ed!yor. Buna kar"ın 
EGO Genel Müdürlü#ü’nün 
ver!ler!ne göre, Büyük"eh!r 
Beled!yes! standartlara 
uygun 70 otobüs !le engel-
l!lere h!zmet ver!yor. 

Otobüsler! gören de yok
 Ba"kentte ya"ayan engell! 
vatanda"lara, 70 otobüs 
ve 12 adet asansörlü serv!s 
aracıyla ücrets!z olarak 
toplu ta"ıma h!zmett! ver-
d!kler!n! söyleyen Büyük-
"eh!r Beled!yes! yetk!l!ler!n! 
kar"ılık, bazı s!v!l toplum 
kurulu"ları da bunun do#-
ruyu yansıtmadı#ını !fade 
ed!yorlar.               (Solfasol)

Engelli Otobüsü Var, 
Ama Otobüsü Gören Yok!

Ankara Büyük$eh!r Beled!yes!’n!n engell!ler!n h!zmet!ne sundu"u  
engell! otobüsler!n!n h!çb!r!n!n standartlara uygun de"!l! 
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Kadına yönel!k "!ddett!n 
s!mgeler!nden olan, Nejla 

Yıldız 20 Kasım 2010 tar!h!n-
de kızının esk! erkek arka-
da"ı, Gaz! Baltacı tarafından, 
ev!n!n bulundu#u bölgedek! 
otobüs dura#ında  bıçakla-
narak öldürülmü"tü. Ay"e 
Pa"alı !se, 7 Aralık 2010’da, 
bo"andı#ı %st!kbal Yetk!n !le 
Yen! Etl!k Caddes!’nde tar-
tı"mı", daha sonra da Yetk!n 
tarafından 11 yer!nden bı-
çaklanması sonucu ya"amını 
y!t!rm!"t!. Her 2 kadının da 17 
gün arayla sokak ortasında, 
erkek "!ddet!n!n kurbanı 
olmaları, kamuoyun da gen!" 
yankı buldu. D!#er yandan, 
c!nayetler!n üzer!nden kısa 
süre sonra açı#a çıkan b!lg!-
ler, devlet mekan!zmalarının 
"!ddete maruz kalan kadına 
!l!"k!n tutumunu tartı"ılır hale 
get!rd!.

‘Öldürece#!m’ ded!ler, 
!nandıramadılar
Yıldız, ölümünden b!r ay 
önce kat!l! hakkında suç 
duyurusunda bulunmu", 
Pa"alı !se ölümünden 32 gün 
önce, esk! kocasının kend!s!n! 
ölümle tehd!t ett!#!n! bel!rte-
rek koruma kararı aldırmaya 
çalı"mı" ancak taleb! bo"an-
dı#ı !ç!n kabul ed!lmem!"t!.
Ya"ıyor olab!l!rlerd!  
Yıldız ve Pa"alı’ nın avukatları, 
c!nayetlerden önce yapılan 
ba"vuruların d!kkate alın-
madı#ından dolayı, Yıldız ve 

Pa"alı öldürüldükler!n! söyle-
yerek, “Gerekl! yasal düzen-
lemeler yapılmı" ve uygula-
madak! aksaklıklar g!der!lm!" 
olsaydı, Nejla ve Ay"e bugün 
aramızda olab!l!rd!” ele"t!-
r!ler!n! d!le get!rd!ler. Erkek 
"!ddett! sonucu ya"amlarını 
kaybeden 2 kadının avukat-
larının, !"ley!"le !lg!l! tepk!ler! 
söyle: 

Yıldız’ın avukatı %lke I"ık 
Sa#dıç:  
“Kadınlar çok kolay öldürülü-
yorlar. En korkuncu da devle-
te, savcılı#a ‘ben öldürülcem’ 
ded!kten sonra öldürülüyor-
lar. Kaldı k! ba"vurmadan öl-
dürülenler!n sayısını, adlarını 
b!lm!yoruz.  Yıldız, Ankara 16. 
!cra Hak!ml!#! Yazı %"ler!  
Müdürüydü. Yargı kend! 
çalı"anı !le !lg!lenmem!", ölüm 
tehd!t! altında ya"amasına 
!z!n verm!"t!r. Suç duyuru-
sunun  ardından b!r önlem 
alınsaydı "!kayet! d!kkatle !n-
celenseyd! koruma ver!lseyd! 
Nejla bugün ya"ıyor olacaktı. 
Nejla’nın "!kayet! !le !lg!l! da-
vanın, Nejla’nın ölümünden 
açılmı" olması ve ya"ıyormu" 
g!b! duru"ma günün ken-
d!s!ne b!ld!r!lmes!ne karar 
ver!lmes!,yorum yapmak b!le 
gerek bırakıyor” 
w
Pa"alı’nın avukatı El!f Ka-
badayı Tatar:  
“ Ben kadın c!nayetler!n!n 
en az yüzde 50’s!n!n   önce-

den b!r ba"vurusu oldu#u-
nu    dü"ünüyorum.   Kadın 
c!nayetler!nde, c!nayet!n 
önces!nde a#ır "!ddet ve 
tehd!t vakalarının ya"anı-
yor. Bunların ço#unda da  
ma#dur, kollu#a, savcılı#a ve 
A!le Mahkemes! ‘ne "!kayette 
bulunuyor. Yan! h!ç b!r kadın 
c!nayet! b!r anda !"lenm!-
yor. Bu c!nayetler yasama, 
yürütme ve yargı erkler!n!n  
tüm kurumlarının ve toplu-
mun sey!rc! kalması sonucu 
!"len!yor.”

Skandallar z!nc!r!
Devlet mekan!zmalarının 
"!ddete maruz kalan kadına 
!l!"k!n tutumunu tartı"ılır 
hale get!ren Yıldız ve Pa"alı 
c!nayetler!n!n tepk! çeken 
noktaları "öyle sıralanıyor:

Nejla Yıldız
-

l!yeye g!derek, Nejla Yıldız’ın 
kızı D.Y çalı"tı#ı mahkeme 
kalem!nden zorla adl!ye 
dı"ına çıkarttı ve b!r parkta 
tartakladıktan sonra “Sen! ve 
a!len! öldürürüm” d!ye tehd!t 
ett!.

Eylül’de Baltacı hakında, “teh-
d!t” ve “yaralama” suçlarından 
"!kayette bulundu. Savcılık 
anne ve kızına yönel!k h!çb!r 
koruma tedb!r! almadı. 
- 4 Ek!m’de savcılıkta !fade ve-
ren Baltacı, serbest bırakıldı.
- Serbest kaldıktan b!r buçuk 

ay sonra Baltacı, Nejla Yıldız’ı 
otobüs dura#ında bekler-
ken defalarca bıçaklayarak 
öldürdü.
- Ölüm anı otobüs dura#ının 
yakınındak! b!r market!n 
kamerası tarafından görün-
tülenmes!ne ve olay yer!nde 
çok sayıda tanık olmasına 
kar"ın, Baltacı hakkındak! 
adam öldürme soru"turması-
nı 5 aydır tamamlamadı.
- Yıldız’ın, öldürülmes!n!n 
üzer!nden 5 ay geçm!" 
olması kar"ılık, Gaz! Balta-
cı hakkında tehd!t ve yarala-
ma suçlarından dava açıldı. 
Savcılık, yanı sıra annes!n! de 
"!kayetç! olarak yazdı. 
- %dd!anamey! kabul eden 
mahkeme de !lk duru"maya 
Yıldız ve Kızını davet ett!. 
Ça#rı ka#ıdında anne ve 
kızın duru"maya gelme-
d!#! takd!rde pol!s zoruyla 
get!r!lecekler! !htarında da 
bulunulması kararla"tırıldı.

Ay"e Pa"alı 
- 23 Mart 2009’da %st!kbal 
Yetk!n, Ay"e Pa"alı’yı dövdü. 
Bunun üzer!ne açılan davada  
2. Sulh Ceza Mahkemes! 
Yetk!n’!n hakaret suçundan 
beraat!ne, bas!t yaralamadan 
dolayı da 3 m!lyon 600 b!n TL 
para cezasına çarptırdı. Dos-
ya halen Yargıtay’da bekl!yor.
 Ay"e Pa"alı bo"anma da-
vası açtıktan sonra 8 Kasım 
2009’da Yetk!n’!n kend!s!n! 
s!lahla tehd!t ett!#! gerekçes! 

!le suç duyurusunda bulun-
du. $!kayet üzer!ne açılan da-
vada Yetk!n, sadece ruhsatsız 
s!lah bulundurmaktan ceza 
almı", cezası adl! para cezası-
na çevr!lm!" ve hükmün açık-
lanması ger! bırakıldı. Açılan 
davada tehd!t suçundan !se 
del!l yeters!zl!#!nden beraat 
etm!"t!r. 
- Ay"e Pa"alı !le %st!kbal Yetk!n 
09 Haz!ran 2010 tar!h!nde 
bo"andı.
- 13 Ek!m 2010 tar!h!nde 
%st!kbal Yetk!n Ay"e Pa"alı !"-
teyken ev!ne gel!p tehd!tler-
de bulunmu", bunun üstüne 
evde bulunanlar 155’! aramı", 
"!kayet üzer!ne gelen pol!sler 
Yetk!n’! gözaltına alıp daha 
sonra serbest bırakmı"tır. 
Aynı gün Yetk!n’!n tehd!tle-
r!n!n devam etmes! üzer!ne 
Pa"alı 155’! aramı", ancak 
pol!s!n “kapıda duran adama 
b!r "ey yapamayız” cevabını 
verd!#! !dd!a ed!ld!.
- Pa"alı 4 Kasım 2010 tar!-
h!nde A!le Mahkemes!’nden 
koruma talep ett!. Ancak 
mahkeme tara&arın bo-
"andıkları, aralarında evl!l!k 
b!rl!#! kalmadı#ı gerekçes!yle 
taleb! reddett!.
- Pa"alı   07 Aralık 2010 
tar!h!nde, bo"andı#ı e"! 
%st!kbal Yetk!n !le Yen! Etl!k 
Caddes!’nde tartı"masının 
ardından Yetk!n tarafından 
11 yer!nden bıçaklanarak 
öldürüldü.

Nejla Yıldız ve Ay"e 
Pa"alı, kurbanı 
oldukları erkek 

"!ddett! neden!yle, 
bu 8 Mart’ta, kadına 

yönel!k "!ddett!n 
s!mgeler! oldular.  

Her 2’s!n!n de, kadı-
na yönel!k "!ddett!n 

s!mgeler! olmalarına 
neden, erkek "!ddet-
t! sonucu ya"amları-

nı kaybetmeler!n!n 
yanında, ölümler!yle 

devlet mekan!z-
malarının "!ddete 

maruz kalan kadına 
!l!"k!n tutumunu 

açı#a çıkartmala-
rı oldu. Yıldız ve 

Pa"alı’nın avukatları, 
bu durumu "u söz-
lerle ele"t!r!yorlar:
“Gerekl! yasal dü-

zenlemeler yapılmı" 
ve uygulamadak! 

aksaklıklar g!der!l-
m!" olsaydı, Nejla ve 
Ay"e bugün aramız-

da olab!l!rd!” 
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 28 yıldır yürürlükte olan 82 anayasası da bu topraklarda yapılan daha önce-
ki anayasalar gibi, ola$anüstü ko!ullarda ve ola$anüstü yönetimler tarafından 
yapılarak yürürlü$ü konulmu!tur. Yakın zamana kadar 82 anayasasını sadece 
devrimciler, aydınlar ve akademisyenler  ele!tirirken, bugün gelinen noktada 
artık toplumun tüm kesimlerince yetersiz görülmekte ve yeni bir anayasanın 
in!ası talebi yüksek sesle dillendirimektedir. 
 
Ülkenin genel seçimler atmosferine girmesiyle birlikte tüm siyasi aktörler, yeni 
bir anayasanın gereklili$inden dem vururken, bir çok sivil inisiyatif ve platform 
da yeni anayasa konusunda örgütlenmeye ve sürece aktif olarak müdahale et-
meye çabalamaktadır. Bu platformların büyük ço$unlu$u #stanbul merkezli 
olup daha çok aydın ve akademisyenlerden olu!maktadır. Buna kar!ılık Ankara 
merkezli Demokratik Anayasa Hareketi Giri!imi (DAHG) di$er platform ve 
inisiyati%erden gerek dü!ünce ve örgütlenme ve gerekse de yöntem açısından 
di$erlerinden ayrılmaktadır. 
 
DAHG, bugüne kadar yapılanların aksine, bir avuç hukukçu ve politikacıya yeni 
anayasayı hazırlatmak yerine toplumun “lanetlileri” olan i!çi, memur, kadın, 
i!siz, genç, emekli, kürt, türk, Çerkez, alevi, Süryani, islam, çingene, engelli, 
farklı cinsel tercihi olanlar, siyasal parti, sendika, dernek, belediyeler, üniversite, 
stk ve dkö’ler vs. tarafından ortakla!arak hazırlanmasını savunmaktadır. 

Bunun için de DAHG aktivistleri, Anadolu illerine gidip kendi bildikler-
ini topluma aktarmak yerine,  bugüne kadar susturulan, yok sayılan ve sesleri 
bastırılanların kısacası ezilenlerin kendi alternatif anayasalarını hazırlayıp toplu-
mun tüm kesimlerinin be$enisine sunmanın kanallarını açmak ve kürsüsünü 
yaratmak için çaba sarf etmektedirler. Bunun için de yerellerde  forumlar düzen-
liyerek herkesin sözünü söylemesine imkan tanınmakta, birilerinin halk adına 
yeni anayasayı yapması yerine, halkın kendi demokratik anayasasını bizzat 
kendisi tarafından yapılmasının ortam ve olana$ını sa$lamaya çalı!maktadırlar.  

DAHG, bugüne kadar 17 ilde ön toplantılar ve forumlar düzenlemi! olup di$er 
bir çok ilde de bu yönlü çalı!malarını sürdürmektedir. Hareket, bir yıl içinde 
81 ilde toplantı ve forumlar düzenlemeyi hede%emektedir. Demokratik Anayasa 
Hareketi Giri!imi, Nisan ayında Ankara’da Demokratik Anayasa Kurultayı’nı  
düzenleydi. Bu kurultayı, Anadolu’nun tüm illerinden gelecek delegelerle bir-
likte gerçekle!tirmek, buradan karar ve icra organları ile  yol haritasını birlikte 
tartı!ıp kararla!tırarak artık giri!imden, harekete dönü!meyi hede%emektedir.

Mevcut anayasa 17 kez de$i!ikli$e u$ramı! olmasına ra$men hala darbeci 
ruhunu muhafaze etmekte ve  “82 anayasası” imajından kurtulamamı!tır. 
Öyleyse yeni demokratik anayasayı yapacak iradenin (ki bize göre bu irad-
enin tek sahibi Türkiye halklarıdır)  darbe anayasası ile do$rudan bir 
“kopu! ya!aması” kaçınılmazdır. Ba!ka türlüsü  kendisinin inkarı ve ku-
rucu irade olmanın da reddi anlamına gelecektir ki böylesi bir durum-
da yapılacak anayasa, hiç kimsenin derdine mehlem olamayacaktır.  

Politikacılarımız, döner merdivene ters yönden binse de halkın ula!tı$ı toplum
sal bilinç kar!ısında bu tarihi görevden kaçınamayacaklardır. Bu kez istiyoruz 
ve birlikte yapaca$ız. E!itlikçi, özgürlükçü ve demokratik anayasa talebi yok 
sayılanların ve ezilenlerin çı$lı$ıdır. Ortado$u’da bu sese kulak vermeyenlerin 
sonunu hep birlikte izliyoruz.  
 

ANKARA’DA YEN# VE 
DEMOKRAT#K ANAYASA 

ÇALI&MALARIAli Ersin GÜR

Kadınlar, E#it Temsil !stiyor!
Haklı Kadın Platformu, part! 

l!derler!ne, “Mecl!s’te ka-
dınlar !ç!n e"!t tems!l !st!yoruz” 
ça#rısında bulundu. Platfor-
mun ça#rı met!n!nde !mzası 
bulunan, Ba"kent Kadın Plat-
formu ve Uçan Süpürge’n!n 
tems!lc!ler!, yapılan ça#rının 
yanıtsız kalması durumunda, 
Türk!ye demokras!n!n katı-
lımcı özell!#!n! kaybedece#! 
görü"ünde b!le"!yorlar. Haklı 
Kadın Platformu çatısı altında 
toplanan  kadın örgütler!n!n, 
ça#rı met!n! "öyle:
“Haklı Kadın Platformu üyele-
r!, “Gerçek demokras!
!ç!n hemen "!md!!” d!yoruz.
S!z!, 12 Haz!ran 2011 seç!m-
ler!nden sonra e"!t tems!l 
ed!ld!#! b!r mecl!se kavu"ab!l-
mek !ç!n gerekenler! yapmaya 
ça#ırıyoruz.”

Platformun ça#rı met!n!nde 
!mzası bulunan, Ba"kent 
Kadın Platformu ve Uçan 
Süpürge’n!n tems!lc!ler!, yapı-
lan ça#rının yanıtsız kalması 
durumunda, Türk!ye demok-
ras!n!n katılımcı özell!#!n! 
kaybedece#!n! d!le get!rd!ler. 
Örgüt tems!lc!ler!n!n 
konuya !l!"k!n görü"ler! "öyle:
 

Nesr!n Sem!z  
Ba"kent Kadın  
Platformu Dönem Ba"k. 
“Kadınların yaptı#ı ça#rıya 
olumlu cevap vermeler! 
part!ler!n kazanımı ola-
caktır. $ayet ça#rı l!derler 
nezd!nde kabul görürse 
bu mecl!stek! kadın 
sayısının görünür "ek!lde 
artaca#ı anlamına gel!r 
k! o zaman m!llet!m!zde 
kazançlı  
çıkacaktır. Artık bu ülke 
bu tür kısır çek!"melerden 
b!r an önce kurtarılmalıdır. 
Ba"örtülü ya da ba"ı açık 
kadınlar olarak part!  
l!derlere yapılan ça#rının 
kar"ılıksız kalması de-
mokras!n!n sadece kadın 
konusunda de#!l, tümünün 
sınıfta kaldı#ı anlamına 
gel!r.”
 

 Selen Do#an 
Uçan Süpürge  
Koord!. 
“Demokrat!k haklarımız !ç!n 
bu kadar mücadele ed!yor 
olmamız b!le, demokras! açı-
sından ne kadar sorunlu b!r 
ülkede ya"adı#ımızı anlatıyor. 
S!yasal tems!l b!r haktır ama 
er!l d!l ve dü"ünü" bunu hak 
olmaktan çıkarıp lütufmu" 
g!b! sunuyor. Kadınların görü-
nürlü#ü Mecl!s’te öneml!d!r 
ama bunu “Kadınlar kavgayı 
önler, küfürü engeller, zerafet 
gel!r” d!ye okumak do#ru de-
#!l. Mecl!s’te, c!ns!yet e"!tl!#!n! 
seslend!rmek, bu kavrama 
!lletl! b!r "eym!" g!b! uzaktan 
bakanları onun !ç!ne çekmek, 
böylece demokras!n!n gel!"-
mes!n!, kadınların güçlenme-
s!n! sa#lamak hep!m!z!n ortak 
hedef!.”                            (Solfasol)

Demokrat!k Anayasa 
Kurultayı, 23-24 N!san 

günler!nde Ankara Kurulta-
yını gerçekle"t!rd!. Kurul-
tayda anayasanın e"!tl!kç!, 
özgürlükçü ve katılımcı b!r 
anlayı"la yapılması gerekt!-
#! vurgulandı. Tartı"maların 
ardından sunulan sonuç 
b!ld!rges!nde yen! anaya-
sanın devlet! de#!l !nsanı 
temel alan b!r anayasa 
olması gerekt!#! söylend!.

Vedat Dolakay Dü#ün 
Salonu’nda gerçekle"t!r!-
len Kurultay’da; 12 Eylül 

anayasasının artık !"levs!z 
oldu#unun bütün kes!m-
ler tarafından d!llend!r!l-
mes!ne ra#men hükümet 
tarafından sorunun çözü-
müne yönel!k herhang! 
b!r adım atılmadı#ı bel!r-
t!ld!. Kurultayda !k! gün 
söz alan Türk!ye’n!n çe"!tl! 
!ller!nden gelen delegeler; 
yen! anayasanın temel 
!lkeler!, anayasanın yapılı" 
yöntem! ve tüm Türk!ye’y! 
kapsayacak güçlü b!r 
“Anayasa Hareket!”n!n 
örgütlenmes! konusun-
da görü"ler!n! bel!rtt!ler. 
Delegeler!n yürüttü#ü 
tartı"maların yansıdı#ı so-
nuç b!ld!rges!nde yüzde 10 
seç!m barajının oldu#u b!r 
parlamentonun yapaca#ı 
yen! anayasanın c!dd! b!r 
me"ru!yet sorunu yarataca-
#ı vurgulandı. B!ld!rgede, 
yen! anayasanın demokra-
t!k olab!lmes! !ç!n kend!s!n! 
12 Eylül asker! darbes!n!n 

ürünü olan 1982 Anaya-
sası ve kurumları !le ba#lı 
görmemes! gerekt!#! vur-
gulanarak, “Yen! Anayasa 
devlet! de#!l !nsanı temel 
almalı; devlet! de#!l b!rey! 
koruyup güçlend!ren b!r 
anayasa olmalıdır” dend!. 

http://www.demokrat!kanayasa-
hareket!.net/

Demokratik Anayasa Hareketi  
Ankara’da Bulu#tu!
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Yeni bir ba!langıç,yeni bir heyecan.. . Yeni bir süreli yayın. Her baskı da yeniden  aynı 
emek. Hayatın her alanında yeteri kadar emek verilen bütün !eyler gibi, bu gazete de 
inanıyorum ki çok güzel olacak. Eme$i geçen ve geçecek olan bütün arkada!larımı 
!imdiden kutluyorum. 

Geli!imciler, geli!imin ve ö$renmenin itici unsurunun uyaran oldu$unu, çevremizdeki 
uyaranların zihinsel geli!imimizi destekledi$ini yazıp dururlar. Ya!amı boyunca hiç il-
eri uyaranı olmamı! bir insan için ilerisi neresidir? Hep geçmi! özlemi ile ya!amı!, onu 
övmü!, onu özlemi!, onu ya!amak istemi! bir insan için ileri bilinen ileri olabilir mi? 
Muhafazakar olan için ileri nedir? Bir insan hem muhafazakar, hem de ilerici olabilir 
mi?

#leri, öncelikle mevcuttan daha güzel olandır, daha insani olandır, daha ça$da! olandır, 
daha bilimsel olandır, daha evrensel olandır. Köleli$e göre feodalizm, feodalizme göre 
kapitalizm daha ileri sistemlerdir. Çok somut olarak ya!anamamı! olsa bile sosyalizm 
de kapitalizme göre...

Ülkemizde bu aralar ileri ve geri i!i biraz karı!tı. Dünyanın her yanında darbe-
cilerin ve darbe planlayanların yargılanması ilerici bir adımdır. Ülkemizde de öyle 
algılanmalıdır. Ya!ananlar bu algıyı destekler nitelikte midir..? #!te burası sorgulanmaya 
de$er bir yakla!ımdır. Bir tara'an darbeleri yargılıyoruz deyip yalnızca planlananları 
yargılayacaksın, di$er tara'an darbelerle hiçbir zaman bir arada anılması mümkün 
olmayanları da bu davaların içerisine ola$andı!ı zorlamalarla dahil edeceksin… Süreci 
karma!ık ve içinden çıkılamayan bir hale getireceksin. Bu karma!ık hale getirme i!i 
aslında bir gizli anla!ma sürecinin devam ediyor olması anlamına geliyor. Küresel sermay-
enin ve siyasi temsilcilerinin uzun yıllardır destekleyip ülkemizde darbeler yaptırdıkları 
derin devlet unsurları, Ortado$u politikalarının de$i!im süreci ile birlikte bu unsurlarla 
olu!an çeli!kilerini ortadan kaldırmak için desteklemedikleri darbe giri!imlerini yargılar 
görünüp, aslında yapılmı! tüm darbeleri de bu yolla kısmen aklamı! olacaklardır. Hatta 
bu darbe giri!imlerine ait davaları da olabildi$ince sulandırıp itibarsızla!tırarak bütün 
darbeleri aklamı! ve aynı zamanda da kendi öçlerini darbe te!ebbüsünde bulunan 
sanıkları uzun süreler cezaevlerinde yatırmakla almı! olacaklardır.

Peki bu durumda bu ülkede darbeler yargılanmı! mı olacaktır? Binlerce faili meçhul yine 
faili meçhul kalacak, yüz binlerce i!kence ma$duru i!kencecilerinin yargılanamadı$ını 
ibretle izleyecektir. 

O zaman nedir bu orta oyunu? Aslında Ortado$u’ya, Kuzey Afrika’ya baktı$ımızda bir 
planın adım adım hayata geçirildi$ini görmek mümkün. Diktatörlerine onlarca yıldır 
tahammül edilen hatta desteklenen diktatörlükler, birer birer yıkılarak bu co$rafyada 
yeni bir düzenleme yapılmaktadır. Türkiye’de yapılanın da aslında bölgede hede%enen 
yeni yapıya uygun bir müdahale oldu$u açıktır. Derin devlet içerisindeki unsurları 
kısmen de$i!tirerek ve önemli fonksiyonlarını emniyet güçlerine kaydırarak, yeni bir 
derin devlet örgütlenmektedir. Bizlere de bu durum “ileri demokrasi” olarak sunulmak-
ta, yutturulmaya çalı!ılmaktadır. Yutanlar yok mudur? Vardır elbette. Ama zoka biraz 
can yakmaya ba!layınca da, acaba demeye ba!ladılar bile.

Ezcümle bu bir ba$ırsak temizleme hareketi de de$ildir ileri demokrasi hamlesi de. Bu olsa 
olsa görev devir teslimidir. Bizlerin yapması gerekenler devir teslim törenini alkı!lamak 
de$il yapılmak isteneni iyi tespit edip onunla mücadele etmektir. Gerçekten darbeler, 
darbe giri!imleri yargılanıyorsa var gücümüzle bu yargılamayı desteklemeliyiz. Yok Veli 
Küçük’lerin derin devletinin yerine Fethullah’ın derin devletini ye$lememiz için ise, 
bütün bunlar “yok ben almıyorum”. Ama ikisini de, yanlı! anla!ılmasın. Aslında zor olan 
da bu galiba. Taraf olmak kolay. #kisine de kar!ı durabilmek mesele. Saldıranın iki katına 
çıkıyor bu durumda. Yani ne #sa’ya ne Musa’ya yaranabiliyorsun. Demokrasi mücadelesi 
verenlerin tarihleri boyunca yaranma diye bir sorunu hiç olmamı!tır zaten. slında dik-
kat edilmesi gereken önemli bir nokta daha var bu süreçte. Tüm bunlar yapılırken öyle 
uygulamalar yapılıyor ki insanımızın önemli bir bölümü bu hukuksuzlu$u hukuk olarak 
algılıyor, algısı böyle geli!iyor. DGM ya da yeni adıyla Özel Yetkili Mahkemelerin bütün 
hukuksuz uygulamaları iktidarın da deste$i ile ileri demokrasinin hukuku oluyor. Bu 
ülke devrimci demokratları, onlarca yıl u$ra!arak ancak DGM nin adını de$i!tirebildi, 
bir onlarca yıl daha u$ra!ması gerekiyor ki Özel Yetkili Mahkemelerin hukuksuzlu$unu 
ortadan kaldırabilsin. #ktidar sahipleri bunlar hukukun tasarru%arıdır diyerek genel 
anlamda hukuku toplum gözünde itibarsızla!tırmaktalar. Ama itibarsızla!tırılması ger-
eken genel olarak hukuk de$il, özel olarak Özel Yetkili Mahkemelerin yarattı$ı bu ucube 
hukuk anlayı!ıdır.

En tehlikelisi ise toplumun hukuksuzlu$u kanıksaması ve yarın yapılabilecek tüm 
hukuksuzluklar kar!ısında duyarsızla!masıdır. #!te zurnanın zırt dedi$i yer… Fa!izm…
Darbeciler, darbe planlayıcıları evrensel hukuk kurallarına uyularak mutlaka 
yargılanmalıdır. Hukuksuzlukla yapılan bütün yargılamalar görülecektir ki darbecileri 
aklamaya yarayacaktır.  

 “%LER% 
DEMOKRAS% “ Celal MUSAO'LU

Dubleks Dereler Kent! Ankara
Altta Dere Üstte Traf!k
Önder ALGED%K

TOHUM BOMBASI NASIL YAPILIR...
The Guerilla Art Kit, Keri Smith

Ankara aslında b!r dere-
ler kent!. Ama heps! asfalt 
altında: D!kmen Deres!, 
Kavaklıdere, Ankara Çayı, 
Bent Deres!, Hat!p Çayı, 
K!razlı Dere, %ncesu, Büyü-
kesat Deres!, %ncesu Dere-
s!. Bu dereler!n yer!n!, her 
yo#un ya#mur ya#ı"ında 
hatırlıyoruz. üstte traf!#!n, 
altta suyun aktı#ı ve ya#-
mur ya#dı#ında do#al ola-
rak dere olan bu yollar yan! 
Ankara’nın dubkeks de-
reler! geçm!"te !nsanların 
kenarlarında p!kn!k yaptı#ı 
dere kenarlarıydı.
Dereler!n üstünün kapan-
masının tar!h!, sorunu halı 
altına süpürmen!n tar!h!d!r 
aslında. Bunun !lk adımı 
yapılan planları geçers!z 
kılmakla ba"ladı. N!tek!m, 
Ankara’nın 1932’de !lk 
planlamasını yapan Alman 
"eh!r plancısı Jansen, Bent 
Deres!’n!, yüzyıllar boyun-
ca Ankara t!caret!nde ker-
vanların geç!"!nde öneml! 
b!r yere sah!p su kayna#ını 
yelken yapılacak b!r sayf!-
ye g!b! planlarken, bugün 
derbeder ve üstü örtülmü" 
b!r alan olarak plansızlı-
#ın ve uygulanmamasının 
sonucu olarak kar"ımıza 
çıkıyor. N!tek!m, yüzyıllar 

boyunca "ehr!n t!car! ya-
"amı !ç!n kervanların geç!-
"!nde öneml! b!r yere sah!p 
olan Bent Deres!, 1932’de 
Ankara’nın !lk planlamasını 
yapan Jansen tarafından  
yelken yapılacak b!r sayf!ye 
alanı olarak planlanmı"tır. 
Günümüzde !se Jansen’!n 
uygulanamayan planının 
da b!r sonucu olarak der-
beder ve üstü örtülmü" b!r 
alan hal!nded!r.
Bu plansızlı#ın altında ya-
tan !se bölgede yo#un b!r 
arsa spekülasyonu yapıl-
ması. Spekülasyonun köke-
n! !se cumhur!yet!n !lk yıl-
larına kadar uzanmaktadır. 
Kemal Ba#lum, Be"b!n Yıl-
da Nereden Nereye Ankara 
adlı k!tabında bu spekülas-
yonu "öyle anlatır: 
“Bulvarın !k! yanındak! 
arsalar kente yen! gelen 
m!lletvek!ller!ne ve dev-
let memurlarına cok ucuz 
f!yatla satılmaktadır. 50 
l!raya satın alınan arsalar 
%stanbul’dan gelen kom!s-
yonculara b!n l!raya dev-
red!lmekte, kom!syoncular 
da aynı arsayı b!rkac saat 
sonra b!r baskasına 30–35 
b!n l!raya satmaktaydı”
Dolayısıyla, böyles! b!r spe-
külasyon, kente göç eden 

!"ç! sınıfını ve çevres!n! 
çares!z olarak düz ve ana 
merkezlere yakın yerler 
yer!ne vad! kenarlarında, 
dere boylarında ya"amaya 
zorladı. Yo#un göçle gelen 
nüfusla b!rl!kte do#an D!k-
men Deres!, Bent Deres! 
ve Bülbülderes! g!b! yerler, 
fak!r halkın ucuz yerle"!m 
yerler! oldu.  %k!nc! sınıf 
yer!ne konan bu k!tleler, 
ya"amlarını altyapıdan 
uzak b!r d!z! vad! !çler!n-
de sürdürdüler. Bu süreçle 
b!rl!kte,  kent altyapısının 
ve gel!"!m!n!n spekülasyo-
na dayanması net!ces!nde 
sıkı"an fak!rler!n altyapısız 
ya"amasına ve sonucunda 
bu dereler! k!rletmes!ne 
varan b!r döngü olu"tu. 
Altyapıyı yoksullara ula"-
tırmadan çözmek !ç!n k!rl!-
l!k canavarını örtmen!n b!r 
yolu da, bu k!rl!l!#!n aktı#ı 
dereler!n üstünü asfaltla 
kapatmak!
Ankara’nın dereler!n! as-
faltla örterek duble dere 
yaratma tar!h!, aslında b!r 
plansızlık ve rantın yarat-
mı" oldu#u sorunları örtme 
tar!h!d!r. Örtülen dereler 
de#!l yönet!c!ler!n çözüm-
süzlü#üdür aslında.

Tohum bombaları (topları ola-
rak da anılır) !hmal ed!lm!" ya da 
n!tel!#!n! kaybetm!" alanları can-
landırmanın, ye"!l! (ve hatta gıda 
üret!m!n!) yen!den kazandırmanın 
b!r yoludur. B!raz toprak, güne" ve 
suyu olan her alanda uygulanab!-
l!r. Buradak! uygulamanın !lhamı, 
çalı"malarını hararetle tavs!ye 
ett!#!m, muhte"em Masanobu 
Fukuoka’dan alındı. Oldukça kolay 
b!r yöntem olarak, tohum bom-
balarını topra#a gömmek ya da 
sulamak gerekl! de#!ld!r (muc!zes! 
de buradadır). Tohumlar, ko"ullar 
uygun oldu#unda, kend! kend!le-
r!ne gel!"!rler. Dolgu yapılmı" alan-
lara ya da kullanılmayan araz!lere 
(e#er gıda ürünü yet!"t!receksen!z 
topra#ın zeh!rl! atıklarla k!rlet!lme-
d!#!nden em!n olduktan sonra) 
atılab!l!rler. Kaldırımdak! b!r çat-
lakta b!le sonuç alab!l!rs!n!z. $eh!r 
bahçeler!ne kıvırcık bombaları bı-
rakın! bordür ta"larının kenarlarına 
ç!çek ek!n!
B!rkaç bas!t tohumla dünyanızı ko-
layca de#!"t!reb!l!rs!n!z. 

Malzemeler:
Karı"ık tohum (Da!ma do#al to-
hum kullanın. Do#al olmayan 
yollardan elde ed!lm!" tohumlar 
ekos!steme zarar vereb!l!r.)
Gübre
Toz hal!ne get!r!lm!" kırmızı veya 
kahvereng! k!l (Seram!k üret!m! 
yapan f!rmalardan p!"m!" toprak 
s!par!"! vereb!l!rs!n!z. Dere yata#ı 
kenarında ya"ıyorsanız kuru k!l k!t-
leler! arayab!l!rs!n!z.)
2 b!r!m karı"ık tohum paket! !le 3 
b!r!m gübrey! karı"tırın.
Elde ett!#!n!z karı"ımı 5 b!r!m toz 
hal!ne get!r!lm!" kırmızı veya kah-
vereng! k!lle karı"tırın.
Karı"ımınızı top hal!nde yuvarlana-
b!lecek kadar nemlend!r!n. 
Bozuk para büyüklü#ünde par-
çalar kopartıp, küçük ve sıkı b!rer 
top hal!ne gelene kadar avucunuz 
!ç!nde yuvarlayın (yakla"ık 2.5 cm 
çapında).
Tohum bombalarınızı b!r gazete 
üzer!ne ser!n 24-38 saatl!k b!r !ç!n, 
kurumaya bırakın. Serp!lmeye ha-
zır olana kadar ser!n ve kuru b!r 
yerde saklayın.
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Tuzla’da Tersane, mer-
d!ven altı kot ta"lama 

atölyes! ya da Davutpa"a’da 
Maytap Atölyes!... $!md! de 
Ost!m ve %ved!k. Çalı"anla-
rın !" güvenl!#!nden yoksun 
bırakıldıkları !ç!n meydana 
gelen !"ç! “c!nayet!’ ser!-
s!ne Ankara’da eklend!. 3 
$ubat’ta OST%M ve %VED%K 
OSB’de meydana gelen !k! 
ayrı patlamada 20 !"ç! haya-
tını kaybederken 35 k!"! de 
yaralandı. Türk!ye’n!n gün-
dem!ne oturan patlamaların 
ardından devlet yetk!l!ler! 
d!#er !"ç! ölümler!nde ol-
du#u g!b! basın organlarına 
aynı ezber demec! tekrar 
ett!ler: “Sorumlular buluna-
cak”   

“Fa!l! Meçhul” Patlama 
Ost!m ve %ved!k’tek! patla-
maların ardından 10 $ubat 
2011’de, Ankara Büyük"e-
h!r Beled!yes! %tfa!ye Da!res! 
Ba"kanlı#ı’nın raporu ya-
yınlandı. Rapora göre her 
!k! patlamanın da sebeb! 
aynı. “B!l!nmeyen b!r ısı kay-
na#ından çıkan alev veya 
kıvılcımla ortamda sıkı"an 
gazın parlaması ve patlama-
sı.” Raporlardak! benzerl!kler 
bununla da sınırlı de#!l. Her 
!k! rapor da ayrı yerlerde ve 
ayrı zamanlarda meydana 
gelmes!ne ra#men hemen 
hemen aynı. Bazı tekn!k 
ferklılıklar ve ölenler!n sa-

yısı dı"ında göze çarpan b!r 
farklılık yok. %k!nc! patlama 
!le !lg!l! olarak patlama-
dan sonra 64 nolu !"yer!n!n 
bodrumunda mahsur kalan 
10-12 k!"!den, bu k!"!ler! 
kurtarmak !ç!n neler yapıl-
dı#ından h!ç bahsed!lm!yor. 
Bu öneml! unsura b!le ra-
porda h!ç yer ver!lmem!" ol-
ması, raporun patlamaların 
 

ve ölümler!n sebeb!n! ay-
dınlatma açısından pek 
faydalı olmayaca#ını gös-
ter!yor.  Yed!s! kurtarılmayı 
beklerken ya"amını kaybe-
den toplam 20 k!"!n!n öl-

dü#ü !k! yangın !le !lg!l! bu 
kadar detaysız ve özens!z 
b!r rapor yazılmı" olması b!r-
"eyler!n üstü kapatılmaya 
mı çalı"ılıyor sorusunu akla 
get!r!yor. Üstel!k bu rapor-
lar özell!kle !k!nc! yangına 
yanlı" araç gereçle ve yeter-
s!z müdahale ed!ld!#! !dd!a-
larının üzer!ne geld!. %k!nc! 
patlamada 64 nolu !"yer!n!n 
bodrumunda mahsur kalan 
ve kurtarılmayı beklerken 
ya"amını y!t!ren 7 k!"!n!n ön 
tarafta yangın sürerken arka 
taraftan yapılab!lecek b!r 
müdahale !le kurtarılab!le-
#! !dd!a ed!lm!"t!.  Petrogaz 
yangınlarına müdahale ed!-
l!rken su kullanılmaması ge-
rek!rken rapora göre 450 ton 
su kullanılmı" olması !dd!a-
ları pek!"t!r!yor. %çer!de mah-
sur kalanlardan gelen “su 
kullanmayın dumandan ve 
sudan bo#ulaca#ız” "ekl!n-
dek! cep mesajına ra#men 
alternat!f sentet!k söndürme 
malzemeler!n!n ne zaman-
dan !t!baren kullanılmaya 
ba"ladı#ı muamma.  Üstel!k 
450 ton suya ra#men sadece 
5 ton sentet!k k!myasal kul-
lanılmı".

Üstü Örtülen Gerçek:
Kaçak Yatakhaneler
%ved!k OSB’de meydana ge-
len patlamanın ardından 
çıkan yangında 64 nolu !"-
yer!n!n bodrumunda mah-

sur kalan !"ç!ler uzun süre 
kurtarılmayı bekled!. Uzun 
süre kurtarılmayı bekleyen 
!"ç!lerden yed!s! maalesef-

yanarak can verd!. 

Yangının ardından 
yayınlanan raprda 
bu !"ç!lerden h!ç 
bahsed!lmezken 
mahsur kaldıkları 
bodrum kat !le !lg!l! 
de h!çb!r detay ra-
porda yer almadı. 

Yangının ardından yayınla-
nan !tfa!ye raporunda bu !"-
ç!lerden h!ç bahsed!lmezken  

mahsur kaldıkları bodrum 
kat !le !lg!l! de h!çb!r detay 
raporda yer almadı. 
%dd!alara göre !"ç!ler!n mah-
sur kaldıkları yer atölyen!n 
yatakhanes! !d!. Ancak or-
gan!ze sanay! bölgeler!nde 
atölyeler!n barınma amaçlı 
kullanımı yasak.  
Yangından b!r saat önce var-
d!ya devreden !"ç!ler d!nlen-
meye çek!ld!kler! sırada pat-
lama meydana geld!. Yan! 
!"ç!ler!n aslında o saatte ora-
da olmaması gerek!yordu. 
Buna ra#men OST%M’de ve 
%ved!k’te pek çok benzer 
yatakhane oldu#u !dd!a 
ed!l!yor. Organ!ze Sanay! 
Bölges!’ndek! !"yerler!nde 
çalı"mak üzere Ankara dı-
"ından gelen mevs!ml!k !"-

ç!ler!n barınmak !ç!n ba"ka 
b!r çareler! de yok g!b!. Çok 
dü"ük ücretlerle uzun saat-
ler çalı"an !"ç!ler ya Ulus’tak! 
pans!yon ve ucuz otellerde 
ya da !"yerler!ndek! kaçak 
yatakhanelerde kalıyorlar. 
Serv!sler! bulunmayan atöl-
yelerde, Ulus’a g!d!p gelerek 
zaman ve para harcamak 
!stemeyen !"ç!ler genell!kle 
atölyede barınmayı terc!he 
zorunlu bırakılıyorlar. 
Patlamanın ardından %ved!k 
Organ!ze Sanay! Bölges!’nde 
görü"tü#ümüz !"ç!ler dene-
t!mler!n sıkla"tı#ını söyle-
d!ler. Ancak 20 k!"!n!n ölü-
münün ardından sıkla"an 
denet!mlerle devlet y!ne geç 
kaldı.                              (Solfasol)

20 !#çi Öldü! 
Masal Aynı Masal: 
“Sorumlular Bulunacak!”

OST#M’DE 
OLA(AN PATLAMALAR SÜRÜYOR!

3 &ubat’ta meydana gelen felaketlerin ardından görüntüde 
artan denetimler bir i$e yaramıyor. 9 Mart 2011’de 
OST#M’de bulunan, tıbbi medikal malzeme üretilen bir 
i$ yerinde, ilk belirlemelere göre, do"algaz sızıntısından 
kaynaklı patlama meydana geldi.

#$yerinin bo$ oldu"u bir saatte meydana gelen patlamada 
ölen ya da yaralanan olmadı, i$ yerinde büyük maddi hasar 
olu$tu.  Büyük bir felaket $ans eseri atlatıldı.

Yed!s! kurtarılmayı 
beklerken 
ya"amını 
kaybeden toplam 
20 k!"!n!n öldü#ü 
!k! yangın !le !lg!l! 
bu kadar detaysız 
ve özens!z b!r 
rapor yazılmı" 
olması b!r"eyler!n 
üstü kapatılmaya 
mı çalı"ılıyor soru-
sunu akla get!r!yor. 
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%ç!nde ya"adı#ımız mekan "ek!llend!r!rm!" g!b! görünse de, hayaller!m!z ve gerçekle"t!rd!kler!m!z "ehr!n ufuklarıyla sınırlı de#!ld!r her zaman. 
B!ze olmazların anlatıldı#ı b!r ya"amda ve hatta bunların bazen b!r duvar g!b! önümüze çıktı#ı ve yolumuzu kapattı#ı b!r "eh!rde b!le ula"ıla-
mazmı" g!b! sunulan "eyler! !rdeleyen, alternat!f!n! yaratan ve hayata geç!renler! görmek ve göstermekt! dosyayı hazırlarken amacımız.  Aynı 
zamanda alternat!&er!n o kadar da uzakta olmadı#ını. 

Neredeyse yayaların "eh!rde yürümemes! üzer!ne kurulmu" b!r kentte belk! de b!s!klet sürmek sadece b!r hayal g!b! görünüyor. Fakat bu "eh!r-
de ün!vers!teler kent !ç! b!s!klet yolu projeler! yapıyor, b!r!ler! her gün evden !"e b!s!kletle g!d!p gel!yor ve hatta !kl!m de#!"!kl!#! !le mücadele 
!ç!n alternat!f olarak b!s!kletle eylemler yapıyor. B!s!klete b!nemeyenler b!le bu kent!n b!s!klete uygun olmadı#ını dü"ünmüyor, sadece traf!kten 
korkuyor. Yan! b!ze bu kent b!s!klete uygun de#!l d!yenlere örnekler! !le olab!l!rl!#!n! anlattık. Feyz almak !steyen yerel yönet!c!lere örnek b!s!klet 
yolu har!taları b!le hazırladık. 

Dosyayı okuduktan sonra b!s!klet! hayatına katmak !steyenlerle de gel!n 5 Mayıs 2011 Per"embe günü Güvenpark’ta toplanalım, kent !ç!nde 
turumuzu atarken b!r kez daha yapılamaz d!yenlere cevap verel!m.

Ankara’da Bisikletli Ya#am Bulundu

DOSYA

 

Dosya Editörü: 
Tülin Yıldırım

Yazılamalar: Aydan Çelik, G.Funda Ulutürk , Hülagu Kaplan, Mehmet Onur Yılmaz, Muhabir Ko"an, Önder Algedik, Tülin Yıldırım…

Avrupada Ülkeler ve $ehirlerarası Avrupa Bisiklet Yolu A#ı (Eurovelo), 12 ana yol ile birlikte 
65 bin kilometre bisiklet yoluna sahip.
Hollanda’da 15 bin km bisiklet yolu var.
Bogota-Kolombiya’da 340 km bisiklet yolu yapan belediye, böylece günde 83 bin 500 
ki"inin i"e bisikletle gitmesini, 500 bin ki"inin bisikletle ula"ımını sa#lamasının önünü açtı
%ngiltere’de yapılan yeni yollar ile bisiklet yollarının toplamı 16 bin kilometreyi buluyor.

Konya’da 107 km bisiklet yolu var ve hedef 
450 km!
Bisiklet ula"ımının kent ula"ımında payı
Amsterdam’da yüzde 40 iken 
Kopenhag’da yüzde 32!
Bogota’da günde 83 bin ki"i i"e bisikletle 
gidiyor (yüzde 4’ü)

Aydın ve Gaziantep Üniversitesi’nde 
ö#rencilerin kullanımı için bisiklet noktaları 
var. Ankara’da sadece ODTÜ’de kiralık 
bisikletler mevcut, di#er üniversitelerde ise 
"ehre örnek olacak altyapı çalı"maları yok.

Bir birim yolda 
Bisiklet:  35 cal 
Yürüme:  70 cal 
Raylı sistem:  300 cal 
Otobüs:  650 cal 
Otomobil: 1800 cal 
harcıyor,
Raylı sistem km’de ki"i ba"ı 4 gr sera gazı 
salarken, otobüs 10 gr, otomobil ise 180 gr 
salıyor. Bisiklet ve yürüme ise sıfır.
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Tülin YILDIRIM

10 Ek!m 2010 günü kolay kolay akıllardan s!l!necek b!r tar!h de"!l. Özell!kle !kl!m de"!$!kl!"! 
konusunda farkındalık yaratmaya çalı$an akt!v!stler !ç!n. 10 Ek!m 2010 günü 10/10/10 Küresel 
#$ Yapma Part!s! kapsamında, 181 ülkede 7347 e$ zamanlı etk!nl!kle !kl!m akt!v!stler! artık !$ 
yapmak gerek d!yerek sokaklardaydı ve bu müth!$ olay, geçt!"!m!z yıl boyunca ya$anan tüm 
hayal kırıklıklarına ra"men hala çözüm !ç!n umut oldu"unu gösterd!.

10/10/10 Küresel #$ Yapma Part!s!, uluslararası b!r !kl!m hareket! olan 350.org ‘un düzenled!"! 
b!r eylemd!. Çıkı$ f!kr! “!kl!m !ç!n konu$mak yeter, artık kolları sıvama zamanıdır” olan 10/10/10, 
!kl!m de"!$!kl!"! konusunda umursamaz duru$unu sürdüren pol!t!kacılara açık b!r mesaj gön-
derm!$ oldu. Bu küresel hareket, Türk!ye’de de yo"un !lg! gördü ve #stanbul, Ankara, #zm!r, 
Antalya, Adana, Esk!$eh!r, Trabzon, Ed!rne ve Yalova  g!b! pek çok kentte kalabalık k!tleler! so-
kaklara döktü.   350 Ankara tayfası olarak, Tüket!c! Dernekler! Federasyonu (TÜDEF) ve Per-
$embe Ak$amı B!s!kletç!ler! (PAB) !$b!rl!"! !le 10 Kent 350 B!s!klet sloganıyla yola çıktık. #kl!m 
de"!$!kl!"!nde öneml! payı olan ula$ım konusunda !natla göz ardı ed!lmeye çalı$ılan b!s!klet!, 
tekrar gündeme ta$ımak !sted!k. Ta$ıtlara mahkum ed!lmek yer!ne güvenle pedal çev!reb!-
lece"!m!z b!s!klet yolları üzer!nde, b!r ula$ım aracı olarak b!s!klete b!neb!lece"!m!z, sürdürü-
leb!l!r b!r hayatı talep ett!k. Ve bu amaçla 10 kentle b!rl!kte Ankara’da b!s!klet yolu açılı$ımızı 
gerçekle$t!rd!k. Gençl!k Parkı’nda bulu$an 200 kadar b!s!kletl! konvoyla Ku"ulu Park’a geld!k. 
Korsan b!s!klet yolumuzun kurdelasını 10 ve 12 ya$larındak! Ceren ve Aslan karde$ler!m!z kes-
t!. Onların “B!z b!s!klet yolumuzu açıyoruz; pol!t!kacılar, !kl!m !ç!n s!z de çözümün yolunu açın” 
d!ye haykırırken gösterd!kler! cesaret ve kararlılık, aynı saatlerde d!"er kentlerde sokaklarda 
olan herkese güç ve umut verd!. 

Yalova’da Cumhur!yet Meydanı’nda Yalova M!lletvek!l! Muharrem #nce ve Yalova Beled!ye Ba$-
kanı Yakup Koçal’ın da destekled!"! yüzlerce b!s!kletç! basın açıklaması yaptı.  Antalya’da AKM 
önünde toplanan b!s!kletç!ler basın açıklaması yaptıktan sonra Karaal!o"lu Parkı’na g!derek 
müz!k d!nlet!s! gerçekle$t!rd!. #zm!r’de kalabalık b!r grup basın açıklaması yaparak Bostanlı 
Parkı’ndan Üçkuyular’a süren b!r b!s!klet turu düzenled!. Adana’da Z!raat Mühend!sler! Odası 
önünde toplanan arkada$larımız basın açıklamasının ardından tüm $ehr! anonslar ve tezahü-
ratlarla turladı.  Ed!rne, Esk!$eh!r ve Trabzon’da da basın açıklamaları ve b!s!klet turları !le so-
kaklar rengarenk b!s!kletlerle $enlend!.  Do"ru pol!t!kaları uygulamak !ç!n hala yeterl! zaman 
da para da mevcut. Yeter k! !kl!m de"!$!kl!"!n!n etk!ler!nden omuz s!lkerek kurtulamayaca"ı-
mızın farkına varıp, adım atmaya ba$layalım. 

350 Ankara olarak çalı$maya devam ed!yoruz. #kl!m Enst!tüsü – Renkl! F!k!rler Atölyes! çalı$ma-
larımız ve e"!t!mler!m!z çoktan ba$ladı b!le. Bu etk!nl!kler hakkında detaylı b!lg! almak ve b!ze 
katılmak !steyen herkes!  http://350ankara.blogspot.com adres!ne davet ed!yoruz.

“Bisiklet Yolumuzu Açtık
#klim #çin Çözümün Yolunu Siz Açın!”

Çevre tahribatını ve bu tahribatın insana sa#lık tahribatı olarak geriye dönü"ünü engel-
lemek için  ula"ım-tra(k düzenlemeleri  çevre duyarlı: kentlisine ve kentsel mekana duyarlı 
olmalıdır. Bu amaç çerçevesinde Tüm Avrupa ülkelerinde bisiklet kullanımının özendirilm-
esi konusundaki  Avrupa Birli#i  ‘’Bisiklet-Kenti’’( Velo-city)  konferansı,2005’te, Dublin’de 
gerçekle"tirilmi"; bisikletin daha etkin  kullanılması için altyapı ve donatının daha güvenli 
ve çekici kılınması, özellikle kent merkezlerinde özendirilmesi gündeme getirilmi"tir.
Bisiklet mekan gereksinimi yönü ile, binek ta"ıtı, motosiklet ve otobüs’ten (standart otobüs) 
daha az yolculuk mekanı ve daha az yol yüzeyi gerektirmektedir. Ayrıca,park yeri için en 
az yer gereksinimi gösteren ta"ıttır. Dolayısı ile, kentlerimizde en de#erli kentsel yüzeyler 
içinde olan yol yüzeylerinin de etken kullanımı açısından bisiklet en etkin bir yolculuk 
ta"ıtıdır. Bunun için bisikletli yolculuklar özendirilmeli, bisiklet yolu,"eridi,parkı ve odak 
noktaları gibi düzenlemeler kentsel ula"ım planlarında yer alarak, ivedilikle uygulanmalıdır. 

Bisiklet Yolu Türleri
- Tamamen bisikletlinin kullanımına ayrılan yollar: A tipi   Y/K(yol kullanımı) : tam ayrımlı yol- 
bisiklet yolu;
- Bir karayolunun enkesitinde kısmen (zik düzenleme veya i"aretleme ile bisikletli 
kullanımına ayrılan güzergahlar: B tipi   Y/K : yol’da kısmen (zik ayrım ile veya i"aretleme ile 
ayırım-bisiklet "eridi;
- Di#er ta"ıt tra(#i ile birlikte kullanılan yollar: C tipi   Y/K:  karma tra(k içinde, 
olarak belirlenebilir.

A tipi bisiklet yolu kendine özel bir geçgi ile belirlenebilir veya bir karayolu enkesitinde tam 
(zik ayrım sa#lanarak, bir tür bisiklet tahsisli yolu olu"turulabilir. 
B tipi bisiklet yolu bir karayolunun enkesitinde kısmen (zik ayrım ile düzenlenebilir, veya 
"erit çizgileri vb. i"aretleme ile belirlenebilir. 
C tipi bisiklet yolu kullanımı karma tra(k içinde bisikletlinin yer alması, ancak motorlu 
ta"ıt sürücülerinin dikey ve yatay i"aretlemeler ile yol’da bisikletlinin varlı#ından hab-
erdar edilmeleri ve bu i"aretlemeler ile bisikletliye belli ölçüde tra(k güvenli#i sa#lamayı 
kapsamaktadır. 

Ankara bisikletli yolculuklara uygunluk yönünden, kentsel yerle"me topografyası olarak, 
belli e"ikleri ile, ilk bakı"ta bisikletli yolculuk olasılı#ını sınırlar gibi görünse de, Ankara’nın 
kentsel yolculukta bisiklet kullanımı için iki önemli olana#ı bulunmaktadır. $öyleki:
- Bir ‘üniversiteler kenti’ olarak ve ki"i ba"ına ortalama gelir dü"ünüldü#ünde, demogra(k 
ve ekonomik yapının uygun olması,
- Bisikletin sürülmesine uygun ‘düz ve ‘dalgalı’ arazi yapısının ,’arızalı’ arazi yapısından fazla 
ve süreklilik gösteriyor olması.
  Bu olanaklara "u iki düzenleme olana#ı da eklenebilir:
- Bisikletli yolculuklar için otobüs "eridi ile birlikte düzenleme: bunun için öncelikle otobüs 
"eritlerinin düzenlenmesi ele alınmalıdır, 
- Otobüs,raylı sistemler gibi toplu ta"ım ta"ıtlarında bisikletin ta"ınmasına ili"kin, 

yurtdı"ında yaygın düzenlemelerin benimsenmesi.
Temiz enerji ve temiz ula"ım ta"ıtı olarak bisiklet,  çevre-dostu 

Çevre Duyarlı Kentsel Ula"ımı %çin 
Bisiklet Düzenlemeleri Önemli
Hülagü KAPLAN

ula"ım türüdür ve yukarıda kısa tanımı yapılan bütünle"ik ula"ım sisteminde kendisi ile 
yolculu#un tümü yapılabilece#i gibi, bazı kentsel alanlarda da yolculu#un bir kısmının 
yapılmasında kullanılan ’tamamlayıcı tür’  olarak yer alabilir. 
 
Özellikle tek merkezli, di#er bir ifadeyle “güçlü merkezli” Ankara, Konya, Eski"ehir, Kayseri, 
Gaziantep vb. kentlerde, merkezde “tam yayala"tırma” alanlarının ticaret, kültürel donatı 
ve di#er i"levleri destekleyecek biçimde düzenlenmesi , buna ek olarak, tra(k durultma 
tasarımı ile düzenlenmi" alanların özellikle bu yaya alanları çeperinden itibaren yer alması, 
bisikletlinin  yukarıda iii. ve iv.’de belirtilen düzenlemeler ile bu alanlara rahatça eri"mesinin 
ve bu alanlarda rahatça dola"ımının sa#lanması  kentsel ula"ımda “eri"ebilirlik”amacını 
çevre duyarlı, temiz enerjili ula"ım ile bir gere#i olmalıdır.
Ba"ta büyük"ehir belediyeleri olmak üzere,yerel yönetimlerimiz, hepsinde bisikletli’ye 
ve bisiklet yolu,"eridi gibi düzenlemelere önem verilen ‘’Sa#lıklı kentler’’, ‘’akıllı kentler’’, 
‘ ‘’Ta"ıttan arındırılmı" kentler’’ gibi projeleri ve kentsel hareketleri inceleyerek, kentsel 
ula"ımını buna göre planlamalı ve düzenlemelidir.   Belki bir ba"langıç noktası Avrupa 
kentlerinde ba"layan bir akım olan ‘’Motorlu ta"ıttan arındırılmı" gün’’ün kentlerimizde 
uygulanmasını geli"tirmek olabilir. 
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FOTOROMAN

Hazırlayan: Muhab!r  Ko$an- Foto"raf: Emre TOPAK

Yavuz Oymak, #ng!ltere’de veya Hollanda’da ya$asaydı onu Türk!ye’n!n ba$kent!nde maceracı  
yapan n!tel!"! h!ç olmayacaktı. Türk!ye’de onu maceracı yapan  $ey  Ankara’da “0 km” olan  b!s!klet 
yollarında b!s!klet kullanarak !$e g!d!p gelmes!. Türk!ye’n!n ba$kent!nde b!s!klet kullandı"ı !ç!n 
maceracı k!$!l!k sıfatını ta$ıyan Oymak’ın,  bu rut!n macerasına tanıklık ett!k. Uzaktan...   korkarak... 
b!raz da gıpta ederek... Ne de olsa kırmızı plakalıların güvenl!"!n! sa"lamak  ve eskortla yol aç-
mak sebeb!yle arap saçına dönü$en traf!"e takılmadan mesa!s!ne zamanında ba$lıyor.  Oymak’ın 
bu “macera”sına tanıklık ett!k. Uzaktan ve gıpta ederek. Ne de olsa !k! sene önce Papa Ankara’ya 
geld!"!nde traf!"e takılmadan saatlerce beklemeden !sted!"! yere g!den !k! k!$!den b!r!s! Yavuz 
Oymak’mı$. D!"er! m!? D!"er! de Papa…

Her kahraman 
maceracının 
yaptı"ı g!b! 
Oymak’da ma-
ceraya uygun 
g!ys!ler!n! g!y!-
yor. B!r ya"mur-
luk, rüzgarı da 
kesecek $ek!lde, 
so"uk havalar 
!ç!n b!r kar mas-
kes!, olmazsa 
olmaz b!s!kletç! 
kaskı ve eld!-
ven yan! ba$ını, 
vücudunu ve el-
ler!n! koruyacak 
$ek!lde seç!lm!$ 
kıyafetler

Kahramanımızın 
kahramanlı"ının 
aracına gel!nce ...  
bas!t, standart, !lk 
bakı$ta kullanımı-
nı kolayla$tırdı"ı 
dü$ünülen ama 
aslında b!s!klet-
ç!n!n ba$ına dert 
olacak eklent!ler-
den kaçınılmı$ b!r 
b!s!klet bu. Ancak, 
g!ys!ler!ne su sıç-
ramasını önleye-
cek !y! b!r çamur-
lu"u, z!nc!r ve 
d!$l!ler! kapatan  
b!r koruyucusu, 
ufak tefek e$yasını 
rahatlıkla ta$ıya-
b!lece"! kapalı b!r 
port bagajı g!b! 
olmazsa olmazları 
unutulmamı$. 

Ve Oymak mavi bisikleti ile macerasına ba$lıyor... Sabahın so"uk 
havasında, pedallara hemen yüklenmeyen kahramanımız evinin 
bulundu"u sokakta var olan rampanın bir kısmını yürüyerek uzun 
yolculu"u için hazırlık a$amasını ba$latıyor. Daha sonra bisikletine binerek 
yava$ yava$ artan bir tempo ile yola çıkıyor.

Ankara’da “0 km” olan  b!s!klet yollarında b!s!klet kullanarak, rut!nle$t!rd!"! 
maceranın kahramanı olan Oymak, her gün kullandı"ı yolların özell!kler!n! 
ke$fed!p ona göre rotasını bel!rl!yor. Kalabalık kav$aklarda motorlu araçların 
arasına dalıp onlarla b!rl!kte normal traf!k kurallarına göre hareket etmeye 
zorlanmaktansa, zaman zaman yaya geç!tler!n!,  bazı kör noktaları kul-
lanmaya çalı$ıyor. Ne de olsa maceraya atıldı"ı yer Ankara! Yolların yapısı, 
kav$akların geometr!s! genell!kle çok !y! tasarlanmamı$tır. Bazı çok b!ç!ms!z, 
sıkı$ık noktalar, buna kar$ılık bombo$ ve gen!$ bölümler vardır.

B!r Papa B!r de Yavuz Oymak...



#k! resm!n yan yana oldu"u soldak! sayfa: Yavuz Oymak’ın günlük ula$ımda kullandı"ı yol Üm!tköy’den ba$lıyor ve Kızılay’da b!t!yor. B!lmeyenler !ç!n Ankara’nın 
traf!"!n!n en yo"un oldu"u bölgelerden b!r!. Yol boyunca dönü$ ya da sollama yapaca"ı yerlerde el !$aretler! !le sürücüler! uyarıyor.

Oymak’ın macerasına gıpta 
ederek tanıklık ett!k ded!k ya, !$te 
o anlardan b!r!. Traf!kte ya$anan 
ola"an ya da beklenmed!k sıkıntı 
ne olursa olsun, kahramanımız 
g!tmek !sted!"! yere hız yapma-
sına gerek kalmadan, hatta key!f 
yaparak zamanında ula$ıyor. 
Bunun en güzel kanıtı da  traf!kte 
takılan ve öfkeyle araçlarında 
s!n!r harb! !ç!nde oturan sürücüle-
r!n aks!ne yol üzer!ndek! b!r bak-
kalda durup günlük gazetes!n! 
alması, hatta b!r süre kaldırımda 
yürüyerek en azından gazeten!n 
ön sayfasını okuyarak  b!r m!ktar 
d!nlenm!$ ve rahatlamı$ olarak 
yoluna devam etmes!. Tab!! Tür-
k!ye’dek! gazeteler!n man$etler! 
!nsanı ne kadar rahatlatırsa!

B!s!klet!n key!)! b!r ula$ım aracı oldu"unu b!ze gazete keyf! !le gösterd!kten sonra tıkanmı$ traf!kte kaldırımlardan 
!lerleyerek, b!s!klet!n traf!k kabusundan etk!lenmeyen tek araç oldu"unu göster!yor. B!s!klete b!nen b!rçok !nsanın 
“kurnaz Ankara $oförü z!hn!yet!” !le  araçların arasından sıyrılmaya çalı$ma hatasına dü$meden  gerekt!"!nde  ters 
yönden ve bazen bo$ $er!d!n kenarlarını ya da kaldırımı kullanarak !lerl!yor. 

Kahramanımız traf!kte güvenl!"!n! sa"lamak !ç!n 
tedb!r! elden bırakmıyor.  B!s!klet!n! caddelerde sa"da 
park etm!$  araçlar, solda duraklayarak !lerleyen tra-
f!"!n oldu"u noktalarda b!r el! da!ma frende  kullanı-
yor. Böylece tesadüf! ya$amanın cennet!nde her an 
kar$ı kar$ıya kalab!lece"!, araçların d!kkats!zce  açılan 
kapılarından ya da an!den yola fırlayan yayalardan 
korunuyor.  

Ve macera b!t!yor. Arabayla b!r saatte g!dece"! yolu b!s!k-
letle b!r saat 10 dak!ka da alıyor. Yolculuk b!tt!"!nde !se !$!ne 
varmadan sporunu da yapmı$ oluyor. Kend!s!n!n dey!m!yle 
Papa’nın Ankara’ya geld!"! gün b!r Yavuz Oymak b!r de Papa 
!sted!"! yere vakt!nde ula$ab!l!yor...
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Per"embe ak"amı b!s!klet f!kr! 
nerden do#du?

Çıkı" merkez! %zm!r. 4 yıldır yapıyorlar. 
%zm!rl! b!s!kletl! Muhl!s Dalmaç’ın her 
per"embe b!r grup arkada"ı !le "eh!rde 
turlamasıyla ba"lıyor ve bu küçük gru-
bu gören ba"ka %zm!rl!ler de gruba da-
h!l oluyor. Amaçları b!s!klet!n de traf!kte 
b!r ula"ım aracı oldu#unu söylemek. 
B!s!klet yollarının !ht!yaç oldu#undan 
bahsetmek.

Neden Per"embe 
ve neden ak"am?
Hafta sonları herkes b!r "ek!lde spor 
amaçlı  b!n!yor. Hafta !ç! ak"am hem 
traf!kte daha görünür olmak hem de 
spor amaçlı de#!l farkındalık yaratmak 
!ç!n b!n!yoruz.

Uluslararası b!r organ!zasyon mu?
Bu sadece Türk!ye’ye özgü b!r etk!nl!k. 
Dünyanın ba"ka b!r yer!nde herhalde 
b!s!klet b!r ula"ım aracıdır. B!s!klet yol-
ları yapın demek !ç!n !nsanlar böyle b!r 
etk!nl!k düzenlemeye gerek duymuyor. 
Ya Ç!n’dek! g!b! her yerde b!s!klet var ya 
da Avrupa’dak! g!b! hemen her yerde 
b!s!klet yolu. Yan! böyle b!r çabaya 
Türk!ye’de !ht!yaç duyuldu. %zm!r’le ba"-
ladıktan sonra da 23 !l ve !lçeye yayılmı" 
olarak devam ed!yor. Ankara’da da 2 
yıldır her per"embe turluyoruz. 

Kaç k!"! dı"arı çıkıyor?
1200 c!varında. %zm!r 150-200 k!"! !le 

turluyor, b!z yazın 90 k!"! !le pedallıyoruz. Yalova ve Antalya çok etk!n olan "eh!rler. Antalya 
geçen baharda turlara ba"ladı ve "u anda 60-70 k!"! !le per"embe turlarını düzenl!yorlar.

Hang! rotaları tak!p ed!yorsunuz?
Genell!kle traf!#!n yo#un oldu#u rotaları seç!yoruz. Güven parkta bulu"up Atatürk Bulvarı,  
7. cadde, Tunalı, Emek, Gaz! mahalles! g!b!. Turumuzu b!t!rd!#!m!z yer de b!z!m !ç!n öneml!. 
B!t!" noktasının herkes!n evler!ne kolayca ula"ab!lece#! uzaklıkta olmasına özen göster!yo-
ruz. $u anda Gaz! Mahalles!ndey!z. Bu hafta ç!ftl!k rotası yaptık.

B!s!klete b!nmen!n b!r ya"ı var mı ya da kadınlar !ç!n farklı zorlukları var mı?
B!s!klete b!nmen!n ya"ı yok. Kadın olmanın zorlukları var. Fark ed!ld!#!n!zde sıkı"tıranlar da 
var, laf atanlar, !zmar!t atanlar da. Fakat arabayı durdurup sarılıp tebr!k edenler alkı"layan-
lar da var. Tab!! b!s!klet kullanırken hep d!kkatl! olmanız ve kar"ı tarafın s!z! görmed!#!n! 
dü"ünerek sürmen!z gerek!r. Grupta !lk çıkı"ını yapanların ço#unun el! t!trer, ayakları kayar 
fakat on dak!ka sonra baktı#ımda güvenler! yer!ne gelm!" olur. Grupla çıkmak o yüzden çok 
öneml!, b!r grubun parçası olmak hem daha görünür kılıyor hem de !lk heyecanı daha kolay 
atlatmanızı sa#lıyor.

Ankaralılar nasıl tepk! ver!yor?
Yolda gördü#ümüz !nsanlardan alkı"layanlar çok oluyor. Durdurup ne yaptı#ımızı soruyorlar. 
Bunu b!reb!r anlatmak turlarımızı çok uzatıyordu, b!r sefer!nde tur gece !k!de b!tt! bu yüz-
den. Sonra bro"ürler hazırlayıp da#ıttık. Üye olmak !sted!#!n! söyleyenler b!le oldu. Oysa b!z 
b!r dernek de#!l!z sadece "eh!rde b!s!klet!n yaygınla"masını ve b!r ula"ım aracı oldu#unun 
kabul ed!lmes!n! !steyen b!r grup b!s!kletl!y!z. Y!ne d!#er "eh!rlerden per"embe etk!nl!#!m!z! 
duyup !nternetten b!ze ula"anlar oldu. B!z de nasıl organ!zasyon yapacaklarını anlatıp des-
tek olduk ve bu "ek!lde 23 kente ula"tık.

Traf!kte ba"ladı#ınız günden bugüne b!r de#!"!kl!k oldu mu?
Tab!! k! oldu. Özell!kle merkez traf!k b!s!kletç!lere alı"tı. Yakla"ma mesafeler!ne, nerede durup 
yol verecekler!ne d!kkat ed!yorlar. Tab!! k! herkes aynı de#!l ama genel b!r alı"kanlık ve tanı-
nırlık var. 

Mel!h Gökçek basınla yaptı#ı b!r sohbette, basının b!s!klet yollarını sorması üzer!ne 
Ankara b!s!klete alı"kın b!r "eh!r de#!l e#er b!s!klet yolları yaparsak çok kaza olur 
ded!, s!z bu konuda ne dü"ünüyorsunuz?

Ankara Per"embe Ak"amı B!s!kletl!ler!’n!n(PAB) l!derl!#!n! !k! kadın 
b!s!kletl! yürütüyor. Funda Ulutürk ve Ay"e Yıldız. Per"embe ak"am-
larını Funda !le konu"tuk. Zek!, %sma!l,  Nazm!ye ve D!dem de kısaca 
Ankara’da b!s!klete b!nmey! anlattılar...

$öyle dü"ünel!m. Ankara b!s!klete uygun mu? Aslında b!s!klet her "ehre uyar bunun e#!m-
le !lg!s! yok. Norveç’te, %sveç’te çok e#!ml! olan yerlerde telefer!k s!stem! var. Aya#ınızı takı-
yorsunuz o s!z! yukarı çıkarıyor. Ankara Türk!ye’dek! b!rçok !le kıyasla co#raf! olarak uygun.

Fakat sank! asıl sorun sürücüler b!s!klete hazır de#!l g!b! sunuluyor.
Bu da çok kolay çözülür. Ehl!yet alınırken emn!yet b!r bro"ür hazırlar ve sürücülere da#ı-
tır. Nelere d!kkat etmes! gerekt!#!n! anlatır. Y!ne çok kısa reklam f!lmler! !le bu çözüleb!l!r. 
B!z!m toplumumuz telev!zyona a"ık b!r m!llet b!lg!lend!rme reklamları çıktı mı bu !" b!ter. 
S!gara yasa#ını hatırlayın.

Yan! bu !" olur d!yorsunuz
Elbette zaten b!z!m yaptı#ımız da bunun olab!lece#!n! göstermek. %nsanlar saat sek!zde traf!#e 
çıkmak !ç!n evler!nden ya da !"yerler!nden gel!yorlar. Güven parka gelmek !ç!n aynı semtlerde 
oturanlar ortak b!r noktada bulu"up !lk defa gelenler! parka kadar get!r!yorlar. Zaten bu tura 
b!r süre katıldıktan sonra kend!ler! de yalnız çıkacak ya da ba"kalarına yardım edecek kadar 
ustala"mı" oluyorlar.

Üzer!ndek! forma sponsorların mı?
Hayır h!çb!r sponsorumuz yok. Herkes kend! kıyafet!n! alıyor. Ama b!s!klet b!nerken mutlaka 
kaskınız olmalı. Uzun mesafe kullanıyorsanız pedl! b!r taytın olmasında fayda var. Mevs!m!ne 
göre ya#murluk, rüzgar kesen b!r mont !"!n!z! görür. Ama kat kat g!y!nmey! terc!h etmey!n.

Yakında %ran’a g!d!p geld!n!z nasıl b!r tur oldu?
%ran’da 500 km yol yaptık. Onlar da pek kadın b!s!kletl!ye alı"kın de#!l o yüzden çok ıssız yerler! 
otobüsle geçt!k. Sonuçta %ran g!b! her türlü baskının oldu#u b!r ülkede b!le kadın olarak b!s!k-
lete b!nmek mümkün.

Zek! Do#an
“A#çıyım. 2 çocuk babasıyım. 5 yıldır b"s"klet b"n"yorum.  
42 ya#ındayım. Aydınlıkevler’den "#yer"me, Sıhh"ye’ye, her 
gün b"s"kletle g"d"p gel"yorum. G"d"#"m 5,5 km. ama 34 km 
de dola#tı$ım oluyor. Her mevs"m b"n"yorum sadece çok kar 
ya$dı$ında kullanmıyorum. Yan" arabanızla b"le çıkmadı-
$ınız havalarda ben de b"s"klete b"nm"yorum. Aydınlıkevler 
e$"m" fazla olmayan b"r yer. Yollar b"s"kletl"ler "ç"n düzen-
lenm"# olsa b"nlerce "nsan b"s"kletle traf"$e çıkab"l"r. B"r 
merakla b"s"klete ba#ladım. Acaba yapab"l"r m"y"m ded"m 
ve bu kadar zamandır b"n"yorum. B"s"klet"mde her #ey var, 

GPS, far, bagaj. Ankara’da b"s"klete b"n"leb"l"r m" d"ye soranlara b"r #ey d"yem"yorum.  Günlük 
4 TL ula#ım "ç"n harcadı$ını dü#ünürsen"z 15 yılda toplu ta#ıma verece$" en az 15.000 TL 
para tasarruf ett".  B"r d"züne b"s"klet alınab"l"r.”

%sma!l Odaba"ıo#lu
“Gaz" Ün"vers"tes"nde ö$renc"y"m ve aynı zamanda "k" sened"r b"s"kletl" kuryel"k yapıyorum. 
Okula ve her yere b"s"kletle g"d"p gel"yorum. Ula#ıma harcayaca$ım parayı m"deme harcıyo-
rum, böylece yakıtım da bedavaya gel"yor. Rampalar b"raz zor oluyor ama ben sev"yorum. 
Per#embe b"s"kletl"ler"nden sonra traf"kte #oförler daha saygılı olmaya ba#ladı. Ben b"s"klete 

b"nemem d"yen 10 arkada#ımı b"s"klete b"nmeye alı#tırdım. Hatta 
"lk zamanlar rampalarda arkada#larımı "terek götürdüm. Ama 
rampaların b"r de "n"#" var asıl e$lencel" tarafı da orası”.

Nazm!ye Yıldırım
“%k" aydır Per#embe ak#amı turlarına katılıyorum. %#e b"r kez 
b"s"kletle g"tt"m. Batıkent’te oturuyorum "#yer" de Çankaya’da  bu 
nedenle b"raz zor oluyor; fakat kend"me güven"m ve tecrübem 
b"raz daha artarsa g"d"p geleb"l"r"m d"ye dü#ünüyorum. Per#embe 
Ak#amı B"s"kletç"ler" sayes"nde çok "y" arkada#lıklar kurdum, güzel 
b"r sosyal ortam var. %#ten spor yapmaya fırsat bulamıyordum. 
Per#embe ak#amları hem heyecanlı oluyor hem de spor yapma 
#ansı buluyorum. %lk ba#ta deney"ms"zd"m ama grup hal"nde 

olunca herkes b"rb"r"ne yardımcı oluyor. Grubun ba#ı ve sonu var; ben genell"kle sonda kalı-
yorum ama ben" bekl"yorlar. Gruptan bazıları yol ayrımlarında traf"$" kes"p b"z"m geçmem"z 
"ç"n yol açıyorlar. Per#embe ak#amı turunun traf"$e çıkmaktan korkanlar "ç"n çok yararlı 
oldu$unu dü#ünüyorum”
 
D!dem Afacan
“3 aydır Per#embe ak#amına katılıyorum. Okula g"tmek "ç"n de$"l ama mahallede bakkal ve 
alı#ver"# "#ler" "ç"n kullanıyorum. 20 ya#ındayım. Per#embe b"s"kletl"ler" "le "nternet aracılı$ıyla 
"let"#"me geçt"m”.  

Ömer Faruk Çöllüo#lu
“B"r arkada#ım aracılı$ıyla Per#embe ak#amını duydum. B"r hafta oldu b"s"klet alalı. Henüz 
günlük "#e g"d"#ler"mde kullanmıyorum ama hafta sonu turlar yapıyorum. Eym"r’e g"tt"m. 
Traf"kte yalnız b"s"klet kullanırkenk" "le böyle kalabalık b"r güruhu gördükler"nde "nsanların 
tavrı farklı oluyor. Farkındalık yaratıyor. Sadece sa$da solda gezen "k" üç çocuk de$"l b"s"klete 
b"nen yet"#k"nler de varmı# d"yorlar. B"s"klete b"r hayat felsefes" olarak bakanların oldu$unu 
görüyorlar. Traf"k akı#ında b"s"klet kullanmak b"raz adrenal"n salgılatıyor. !oförler"n b"-
s"klet"n de araba g"b" ula#ım aracı oldu$unu b"lmeler" gerek"yor. Yen" ba#layacaklar da b"r 
arkada#ının b"s"klet"n" alıp kend" arkada#larıyla traf"$e çıkmakla ba#layab"l"rler”.

Bisiklete Binen Biniyor!
Tülin YILDIRIM, Mehmet Onur YILMAZ
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Neden m!? Küresel ısınmaya b!l!nçs!zce tüket!len fos!l yakıtların neden oldu"unu 
söyled!kten sonra artık dünyayı yok etmeye do"ru g!tt!"!m!z! hatırlatıyor ve neden 

böyle b!r b!s!klet turu yapmaya karar verd!"!n! açıklıyor “Sanırım ben de buna (!kl!m 

de"!$!kl!"!ne) ehl!yet!m! aldı"ım günden ber! yardımcı oluyorum. B!s!klete tekrar b!n-
meye ba$ladı"ımda, önce araç kullanmayı azalttım, zaman !ç!nde sa"lık ya da ekono-
m!k sebepler!n yanı sıra do"a !ç!n b!nmey! ö"rend!m. #$!me b!s!kletle g!d!p gelmeye 
ba$ladım. Ülken!n ufak b!r bölümünü gezd!m. E$s!z do"asıyla mükemmel b!r ülkede, 
dünyada ya$ıyoruz ve bunun de"er!n! henüz anlamı$ de"!l!z. B!r!ler!n!n d!kkat!n! 
çekmem!z lazım. Bu ülken!n $eh!rler!ne b!s!kletler !ç!n altyapı yapılab!l!r. Bunu yapacak 
yatırım gücüne sah!p kurum ve kurulu$lar mevcut. Yeryüzünde ya$arken !sted!"!n!z 
kadar para kazanın ama b!r gün hep!m!z do"aya karı$aca"ız. Yapaca"ımız en büyük 
yatırım do"ayı korumak adına olmalı k! orada huzur !ç!nde uyuyalım…”

T!caretle u"ra$an Gürkan ekonom!k kr!z!n ardından !$!n! kapattıktan sonra ba$ka b!r !$ 
yapmak yer!ne el!ndek! paranın büyük b!r kısmını b!s!klet, b!lg!sayar, foto"raf mak!nes! 
ve kamp malzemeler!ne yatırıyor ve dünyanın kar$ı kar$ıya oldu"u en büyük felakete en 
!y! çözümlerden b!r!n! üret!yor. Japonya’ya fos!l yakıt kullanmadan g!tmey! seç!yor. Tüm 
yolu da b!s!kletle sürdürdü; yalnızca b!r kez v!zes!n!n uzatılmaması neden!yle Kore’ye 
uçakla geçmek zorunda kaldı. Japonyaya g!dene kadar, Gürc!stan, Azerbaycan, Türkme-
n!stan, Özbek!stan, Kırgız!stan, Kazak!stan, Rusya, Mo"ol!stan ve Ç!n’! geçt!. Toplam 13 
b!n km’l!k yol kat ett!. 

Ankaralı b!r b!s!kletl! olan Gürkan Genç do"a !ç!n pedallamaya Samsun’dan ba$ladı. 
Ba$langıç yer!n! özenle seçmes!n!n neden! de Samsun Tekkeköy’de Al! Em!ne Kahvec!-
o"lu Tekn!k L!ses! ö"renc!ler!n!n okula b!s!kletle g!d!p gelmeler!. 

Tüm ba$ından geçenler! !se doga!c!npedalla.blogspot.com adres!nde kend!s!n! tak!p 
edenlerle payla$tı. Neler m! ya$amı$? Her m!lletten b!s!kletl! gezg!nlerle kar$ıla$mı$ 9 
yıldır dünyanın etrafında 3 kez b!s!kletle dola$an turcu. Her ülkede kend!s!ne yardım-
cı olan bölge !nsanları, oraya yerle$m!$ Türkler, Ç!n’de !k! $er!tl! yolda b!s!kletlerden 
kaynaklanan traf!"!, tüm uluslararası yollarda güne$ enerj!s! !le aydınlatan elektr!k 
lambalarını, bardaktan bo$anırcasına saatlerce ya"an ya"murda yerde b!r damla b!le su 
olmamasını ve daha b!r çok $ey!.

Ne ders!n!z belk! s!z daha da !ler!ye g!deceks!n!z. Pek! !lk !$ olarak neden !$!n!ze ve oku-
lunuza b!s!kletle g!tmekle ba$lamıyorsunuz. Em!n olun hayaller pe$!nden gelecekt!r.  

Bisiklete Binmemenin Bahanesi 
Yok! Siz #$e Gitmezken, Gürkan 
Japonya’ya Gitti!

Tülin YILDIRIM

Bisiklete Binmeyenler

#lker Onan
Ün!vers!teden yen! me-
zun oldum, çalı$mıyorum. 
Batıkent’te oturuyorum. 3 
yıl önces!ne kadar sadece ev 
çevres!ndek! 3-4 km !ç!nde 
kullanıyordum. Traf!k ve 
sürücüler!n b!s!kletl!lere d!k-
katl! yakla$maması kazalara 
neden olab!l!r d!ye $eh!rde 
h!ç b!s!klet kullanmadım. 
Tab!! b!r de $eh!r e"!ml!, zor-
lanaca"ımı dü$ünüyorum. 6 
ay Mün!h’e e"!t!m !ç!n g!tt!m 
orada ö"renc!ler araba 
kullanmıyor. Ben de oraday-
ken b!s!klet kullanıyordum. 
Ankara düz ve b!s!kletl!ler 
!ç!n ayrılmı$ yollar olsa h!ç 
dü$ünmeden b!s!klet kulla-
nırdım.

D!dem Kurto"lu
27 ya$ındayım. B!s!klete b!n-
mey! b!lm!yorum. B!s!klete 
b!nmey! ö"renmek !ç!n b!raz 
ya$lıyım. Bu ya$ta dü$üp 
kalkmak rezalet!n! ya$a-
mak !stem!yorum. #$e g!d!p 
gelmek !ç!n gerekl! altyapı 
yoksa b!s!klete b!nmey! 
dü$ünmem. Traf!kte bura-
da b!s!kletler geç!yor d!ye 
!$aretler olmalı.  
B!s!klet b!nmey! b!lsem 
yarım saatten uzun olma-

yan ve yoku$ olmayan yerlerde b!neb!l!rd!m. Kadın olmak araba sürerken ne kadar sorun 
yaratıyorsa b!s!klet sürerken de o kadar sorun yaratır. Bence kadın olmak b!s!klet sürmeye 
engel de"!l.
 
Özgür ÖZTÜRK
2 yıldır Ankara’da ya$ıyorum. Daha önce Erc!yes Da"ı’na çıkmak !ç!n b!le b!s!klet kullandım. 
Ankara’da sürücüler çok sert ve kaba. &eh!r traf!"! de çok hızlı akıyor. S!z de zaten b!s!kletle 
b!r hıza sah!ps!n!z. F!z!kte ba"ıl hız d!ye b!r $ey var. Yanınızdan hızlı b!r aracın geçmes! çok 
$ey! de"!$t!r!r. O hızda b!r araç s!ze çarptı"ında s!z! k!m koruyacak?

Yaman EFE
A$a"ı Ayrancı’da oturuyorum. Yüksek l!sans yapıyorum. Ula$ım aracı olarak b!s!klete b!n-
mey! bu kentte dü$ünmem. Çünkü çok güvens!z hatta kaldırımda yürümek b!le güvens!z. 
Ayrıca, kent b!z! motorlu araç kullanmaya zorluyor. Ben toplu ta$ımayı terc!h ed!yorum. 
Kaldırımı b!le olmayan b!r yerde b!s!klete b!nmek çok zor. E"er daracık kaldırımlardan 
yola adım atarsanız h!çb!r araç durmaz aks!ne s!z suçlu olursunuz. Çünkü araca s!z d!kkat 
etmel!s!n!z o s!ze de"!l.  Avrupa ve Amer!ka’da yaya yolları çok daha gen!$ öncel!k yayaya 
ver!lm!$. Burada !se araba öncel!kl!. B!s!klet yollarının bu kent !ç!n ütop!k oldu"unu dü$ü-
nüyorum. Beled!ye ba$kanımız ne kaldırım ne de b!s!klet yolu yapar. 

Bisiklet Yoluna Yeni Bahane: “Bisiklet Yolu Yapsak, Kazadan Geçilmez”

Ankara Büyük$eh!r 
Beled!ye Ba$kanı, 

b!s!klet yolu konusunda 
çözüm üretmek yer!ne, y!ne 
bahane üreterek kabahat! 
topluma yükled!.

Beled!ye muhab!rler! !le 
Beled!ye Ev!’nde sohbet 
toplantısı düzenleyen Gök-
çek, Hollanda’dak! b!s!klet 
yollarına da de"!nerek, 

“B!z Ankara’da b!s!klet yolu 
yapsak, 3 günde kazalardan 
geç!lmez. Çünkü böyle b!r 
alı$kanlık yok” d!ye konu$tu.
Gökçek, buna kar$ılık 
Hollanda’dan ç!ft körüklü, 
20 metrel!k, 120 dev otobüs 
alınaca"ını söyleyerek, 600-
700 m!lyara mal olacak ve 
parası zamlardan çıkacak 
olan otobüsler! $öyle övdü: 
“Bunlar b!r nev! tramvay 

sayılır. Manevra kab!l!yet! 
!nanılmaz. Normal yolcu 
kapas!tes! AB standardında 
200 k!$!. Ama b!zde 300’e 
kadar çıkar. Araçlarda b!r! 
sa"da d!"er! solda olmak 
üzere ç!ft kapı olacak. 
Otobüsler, 6-8 aya kadar 
Ankara traf!"!nde olur. Bun-
ları alırsak Kızılay’a d!"er 
otobüsler!n g!r!$!n! engelle-
yeb!l!r!z”. !
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B!s!klet! anlatma !$!n! zaten b!z yapıyoruz !y!s! m! s!z b!z! anlatın. B!z!m b!rçok !sm!m!z var; 
kend! kend!m!ze söyled!kler!m!zle, görenler!n duyanların b!ze söyled!kler!yle !$te !s!mle-

r!m!z: Maceracı, adrenal!n tutkunu, manyak, del!, hasta, çevrec!, özgürlük del!s! ve daha pek 
ço"u. Genel tepk! “ne !$!n!z var ak$am ak$am” oluyor; bazen de “aaa yarı$ var” d!yorlar; görüp 
alkı$layanlar da var, yolda sıkı$tıranlar da. Derd!m!z! merak edenler !se ya zaten b!s!klete a$!na 
!nsanlar ya da toplumun sosyal gel!$!m!n! önemseyen !nsanlar.

Per$embe ak$amı b!s!klete b!nme dü$ünces!, zaten mesle"! de b!s!kletle oldukça !çl! dı$lı olan 
Muhl!s D!lmaç’ın hafta sonları yapılan turlarla yet!nmey!p b!s!klet! !nsanlara sevd!rme dü$ün-
ces!n! m!syon ed!nerek 2007 yılında Göztepe sah!l yolu turlarına çıkmasıyla ba$lar. Hafta sonu 
b!rl!kte turladı"ı dostlarının da ona katılmasıyla  Per$embe Ak$amı B!s!kletç!ler!(PAB) f!l!zlen!r. 
Amaç b!s!klet! !nsanlara sevd!rmek ve b!s!klet!n ya$amın parçası olmasının gerekl!l!"!ne d!k-
kat çekmekt!r. Ba$langıçta sadece üç be$ b!s!klet sevdalısıyla dönen pedallar $!md!lerde 100-
150 k!$!ye ula$mı$ durumda. B!z de Per$embe Ak$amı B!s!kletç!ler! (ANKARA) ek!b! olarak  “B!-
s!kletl! Ya$am” !ç!n tek ses tek yürek dü$ünces!yle 1.5 yıldır turlarımızla devam ed!yoruz. Her 
Per$embe 20:00’da Kızılay/Güvenpark havuz ba$ında bulu$uyor ve c!dd! b!r hava muhalefet! 
olmadı"ı sürece turumuza çıkıyoruz. Tura çıkmaya uygun olmayan havalarda !se bulu$ma 
noktasına gelen b!s!klet severlerle en yakın kafeye g!d!p b!s!klet sohbetler! yapıyoruz.  &!md!-
lerde bu uygulamayı uzunca zamandır pedallayan her PAB !l! ya da !lçes! yapar oldu sanırım.

Yüre"!m!z sadece kend! b!s!klet!m!z!n üzer!nde de"!l ba$ka b!r $eh!rde b!s!klete b!nen, ba$ka 
b!r ülkede b!s!klete b!nen herkes!n yüre"!nde atıyor zaten. Bu dü$ünceyle sadece #zm!r ve 
Ankara’da de"!l Türk!ye’n!n pek çok $ehr!nde aynı anda aynı co$kuyla b!s!klete b!nen dostlar 
da “b!s!kletl! ya$am” !ç!n her per$embe büyük key!f ve büyük anlamla pedalları döndürüyor. 
K!mler yok k! : PAB Alanya, PAB Aydın Her Per$embe ses!m!ze ses katan dostlarımız var. PAB 
Trabzon, PAB Bursa  Her geçen gün yen! b!r katılımcıyla b!zlerle aynı heyecanı yürekten payla-
$an dem!r atlı süvar!ler!m!z var. PAB G!resun Örnek b!rl!ktel!kler!yle b!s!klet! anlatan canlar var. 
PAB Antalya Y!ne dolu  dopdolu b!s!klet sevg!s! yürekler!yle yollara meydan okuyan dostlar 
var. PAB Den!zl! , PAB Yalova  Öyle güzel canlar do"aya hep dost b!rl!ktel!kler!yle çı"lık çı"lık 
dönen pedallarımız var. PAB Esk!$eh!r, PAB #stanbul, PAB Adana Koca koca pedallarla gelen 
dostlarımız var. Aynı gün ve aynı saatte farklı $eh!rlerde olsak da aynı co$kuyu payla$mak 
b!z! daha mutlu ed!yor. Her per$embe b!rb!r!m!z! selamlayarak turlarımıza ba$lıyoruz. “Tüm 
Türk!ye Per$embe Ak$amları B!s!klete B!ns!n” d!ye çıktık ya yollara  ba$ka $eh!rlerdek! b!s!klet 
sevdalısı dostlarımızı da  bu co$kuya ortak olmaya ça"ırıyoruz.
Bu turlara katılmanız !ç!n h!çb!r ko$ul yok. Kend! sürü$ güvenl!"!n!z! almanız (Kask, eld!ven, 
traf!"!n s!z! fark edecek $ek!lde g!y!nmen!z, Ön-arka )a$ör ve s!z! sıkıntıya sokmayacak bakımı 
yapılmı$ b!r b!s!klet) ve en öneml!s! b!s!klet sevg!s! dolu yüre"!n!z!  yanınızda get!rmen!z ye-
terl!. Sadece b!s!klete b!nmek de"!l !$!m!z turlarımızda rotası Ankara’dan geçen yerl! yabancı 
uzun turlara çıkan turcuları m!saf!r ed!yor h!kayeler!n! key!)e d!nl!yoruz. Varsa per$embem!ze 
denk gelen serg!, konser, göster! hep b!rl!kte keyf!m!ze key!f katarak !zl!yoruz, gez!yoruz. Kı$ı 
zordur Ankara’nın b!len b!l!r !$te zor kı$lı per$embe geceler!m!zde de B!s!klet Temalı F!lm gös-
ter!m! yapıyoruz.

Genel olarak gözlemled!"!m!z b!r kanı var k! b!z! der!nden üzen, üzerken dü$ündüren,  b!s!k-
let den!nce !lk akla gelen “karne hed!yes!” oluyor. Ya da hafta sonu p!kn!kte, yet!$k!n-çocuk 
e"lences! kıvamında $öyle b!r dolanıp gezmece sonrasında hop bagaja ve hoppp balkona 
yada depoya hapsed!len b!s!kletler…Oysa b!zler, özgürlük, ya$amın olmazsa olmazı , vaz-
geç!lmez!, tutkusu aslında bütün dünyası olan b!s!klet!n toplumların sosyal gel!$!m!nde çok 
öneml! rolü oldu"unu b!l!yoruz. #$te geçen yıl k! B!s!klet Kongres!nden derled!"!m b!s!klete 
da!r b!lmek !sted!kler!n!z…Dünyada karbond!oks!t salınımının yüzde 80’!nden $eh!rler so-
rumludur.Üstel!k bu, dünya nüfusunun yüzde 50’den fazlasının $eh!rlerde ya$adı"ı gerçe"!yle 
b!rle$t!r!ld!"!nde, kend!m!z ve gelecek nes!ller !ç!n sürdürüleb!l!r b!r dünya sa"lamada sorum-
luluk almamız gerekl!l!"!ne !$aret etmekted!r. Dünya,$eh!rlerdek! çevre k!rl!l!"! ve sıkı$ıklık !le 
küresel ısınmanın ve bunlarla !l!$k!l! olan obez!te ve kalp hastalıkları g!b! sa"lık sorunlarının 
yarattı"ı tehd!tlerle kar$ı kar$ıyadır. B!s!klet sporunun !se $!$manlık, stres, metabol!zma has-
talıkları, sırt a"rıları, yüksek tans!yon g!b! vücuttak! olumsuzlukları g!derd!"!, daha sa"lıklı ve 
mutlu b!r !nsan yarattı"ı yapılan b!rçok ara$tırmada ortaya çıkmı$tır. Bununla b!rl!kte dayanık-
lılık gücümüzü artırması, stresle ba$ etmem!zde yardımcı olması, kuvvet gel!$!m!nden sonra 
ya" yakımı ve dolayısıyla k!lomuzu kontrol etmem!z! sa"laması, eklemler!m!z! güçlend!rmes!, 
sırt, bacak, karın ve kol kaslarını çalı$tırması ve n!hayet!nde kond!syonumuzu artırması bun-
lar arasında sayılab!l!r. Hareketl!l!k (mob!l!te) $eh!rler!n daha fazla sürdürüleb!l!r gel!$!m! !ç!n 
ya$amsal b!r role sah!pt!r. Bugünün !nsanlarına farklı ula$ım alternat!)er! sunmaya ve $eh!r 
planlarımızı yen!den de"erlend!rmeye !ht!yacımız var. 

#$te  bu noktada ya$adı"ımız sıkıntılardan bahsetmen!n tam da sırası. Tüm araç sürücüler!n-
den ve yayalardan b!s!klet sürücüsünü fark etmeler!n!, sıkı$tırmamalarını, araç sürücüler!n-
den kapılarını açmadan önce ayna kontrolü yapmalarını, h!çb!r $ek!lde camdan çöp ya da 
benzer! nesne atmamalarını, an! fren durumlarında arkalarındak! b!s!kletl!n!n fren mesafes!n! 
hesaplamalarını !st!yoruz. Traf!kte saygı ve ho$görünün hep kazanç oldu"unu unutmamalı-
yız.
Ke$kes!z ne söz olur ne de yazı de"!l m!? O zaman ke$ke beled!yeler b!s!klet yollarını sadece 
parka, bahçeye de"!l de $ehr!n göbe"!nden semtlere da"ılacak $ekl!nde a"landırsa. Ke$ke 
Emn!yet Müdürlükler! B!s!klet ve B!s!kletl! Hakkında D!kkat Ed!lmes! Gerekenler açıklamala-
rıyla bezenm!$ tanıtıcı ve uyarıcı bro$ürler da"ıtsa. Ke$ke ehl!yet alırken sorumlu olunan müf-
redata b!s!klet hakkında b!r bölüm eklense. Ke$ke !lkokullarda b!s!klet e"!t!m! !ç!n b!rkaç ders 
ve uygulama !ç!n de b!r bölüm ayrılsa. Ke$ke Traf!k Kanununda ve yaptırımlarında b!s!klet 
hakkında yüzümüzü güldüren maddeler olsa...Ke$keler b!tmez ben en öneml!ler!n! sıraladım 
sadece. Ama b!r ke$ke var k! yazmadan olmaz. Ke$ke b!z! her gören Hello ! d!ye ba"ırmasa…
Türk b!s!kleç! olmaz mı? Bal g!b! de olur hem de yüzlerce m!lyonlarca…    “Ben h!ç b!s!klete 
b!nmed!m ya da  b!nmey! b!lm!yorum” d!yenler, h!çb!r $ey !ç!n geç de"!l k!. B!z yed!y!z b!z 
yetm!$!z, b!z !ç!m!zdek! çocu"u h!ç kaybetmeyenler!z. Sen de kaybetme katıl b!ze… 
 
 Sevg!yle ve pedalla kalınız...

* #zm!r L!fe Derg!s!nde yayınlanmı$tır.

G. Funda ULUTÜRK
Tüm Türkiye Per$embe Ak$amları Bisiklete Binelim

Bir süredir Salman Rü"tü’nün Geceyarısı Çocukları’nı okuyorum. Roman, yayımcısının 
da söyledi#i gibi dü"le-hakikatin, fanteziyle-tarihsel olguların arasında gidip geliyor. 

“Hayatımızdaki en önemli kararlar, genellikle biz orada yokken alınır” gibi müthi" mesellerle 
dolu bir kitap bu.  Romanın bir yerinde yüzüme geni" bir tebessüm yayıldı. Kitabın hem 
kahramanı hem de yazarı olan Salim Sina, "öyle bir cümle kurmu"tu: “...1942 yazının sonlarında 
dedem Doktor Adem Aziz, tehlikeli bir iyimserlik kapmı"tı. Agra’da bisikletiyle gezerken 
kulakları tırmalayacak kadar kötü ama mutlu bir "ekilde ıslık çalıyordu...”  Sina’nın bir bula"ıcı 
hastalık gibi tarif etti#i iyimserlik, aslında yazarın kendisinin de pek çözemedi#i bir durumdu, ve 
i"in içindeki bisiklet boyutunu ihmal ediyordu.  Bu kö"eyi takip edenler, bisiklete binen insanın 
iyimserlik hastalı#ına tutuldu#una dair çok cümle okumu"tur.  Aslında mesnetsiz bir iyimserlik-
tir bu. Kötümserli#in ta kendisidir.  Yine de yapacak bir "ey yoktur. Bu hastalık, o seleye oturan 
herkese bir "ekilde bula"ır.  17 haziran per"embe sabahı saat altıda evinden yola çıkan Ça#atay 
Av"ar da Ankara Gölba"ı Yolu’nda böyle bir iyimserlikle pedal çeviriyordu. Yola çıkalı yakla"ık bir 
saat olmu"tu. Ha(f e#imli bir yoku"u ortalama 20 km/saat hızla tırmanıyordu. Bir taraftan da 
30’lu ya"larını geride bırakmı", kırka do#ru yol alıyordu. Ama katilin biri, ama caninin teki, ama 
kalle"in önde gideni, ona ömrünün geri kalanını ya"ama fırsatı vermedi.  Emniyet "eridinde 
giden Ça#atay’a direksiyonu kırdı ve o kadar yüksek bir hızla çarptı ki, onu bisikletinden 50 
metre uza#a attı.  Katil arabasından indi. Ça#atay’a yardım edece#ine, yerdeki kanıtları topladı, 
kaskını bile aldı, sonra da kaçtı gitti.  Ça#atay’ın kaybı bisiklet dünyasını derin bir üzüntüye 
bo#du. Türkiye’nin bir sürü yerinde yolda"ları onun adına saygı turları yaptı, bisiklete saygı talep 

etti, motorize zorbalı#a bayrak açtı.  Eylemler bununla sınırlı kalmayacak elbette. Ça#atay için 
yapaca#ımız çok "ey var. En yakın eylem bu cumartesi olacak. %stanbul’da Göztepe Parkı’nda 
saat 17:00’de ba"layacak Critical Mass, bu kez onun için sokakları dolduracak. Bisiklete binen, 
binmeyen herkesi bekliyoruz. 
%zmir C.Mass ise, ilk eylemini Ça#atay için yapacak. %zmirli bisikletçiler saat 17:00’de Konak 
Meydanı’nda bulu"acak. Türkiye Bisiklet Federasyonu da bir yarı"a Ça#atay’ın adını vermeyi 
planlıyor. Benim "öyle bir önerim var: Onun hayatını kaybetti#i yere bir anıt yaptıralım ve bu ül-
kede ömrü tra(k zorbalarınca çalınan bütün bisikletçiler adına “Meçhul Bisikletçi Anıtı” diyelim... 
Görevimiz bununla da bitmiyor. Ça#atay’ın katili –ya da katilleri- henüz bulunmadı. Önce onun 
bulunması, ardından da bir hukuk mücadelesi vermemiz gerekiyor. Umudumuzu kaybetmey-
elim. Plakası tesbit edilemeyen ama sa# ön tarafı hasarlı, vi"ne çürü#ü renginde Fiat Doblo’nun 
pe"ini bırakmayalım. Görme, duyma ihtimali olan her yere, herkese haber salalım. 

Sevgili Ça$atay,  
en son ne zaman görü#mü#tük diye dü#ündüm. Sanırım be# yıl &lan oldu. %stanbul’a gelmi#tin. 
Sirkeci’de bisikletçileri dola#mı#, oradan da Sultanahmet Köftecisi’ne gitmi#tik. Hatırlıyorum da Ber-
gama köylülerinin siyanürle altın aranmasına dair eylemlerini bile konu#mu#tuk. Benim cahil cahil 
atıp tutmalarımı doktora yapmı# bir maden mühendisi olarak nasıl da tevazula dinlemi#tin. Artık 
sen de ‘göçmü# bisikletçiler bahçesi’ndesin. Eminim yüzündeki tebessüm orada da eksilmemi#tir. 
Ho#çakal. 

Aydan ÇEL#K
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Solfasol’e Merhaba

Solfasol !le tanı$ırken yen! 
b!r yer ke$fetm!$ g!b! he-

yecan ve merakın yanı sıra b!r 
gec!km!$l!k, $a$kınlık ve b!raz 
da ez!kl!k duygusu ya$adım. 
Kısacık b!r kar$ıla$maydı ama 
Ankara’da ya$arken Ankara’yı 
ne kadar az b!ld!"!mle, ne ka-
dar az tanıdı"ımla yüzle$t!m 
tekrar.  Genel geçer $ekl!yle 
b!r bürokras!, gr! ve kalaba-
lıklık kent! olarak b!l!n!rken; 
Ankara’nın ye$!l!, sam!m!yet! 
ve kucaklayıcılı"ı !ç!nde sakla-
dı"ına tekrar tanık oldum. 
 Ya$amların kend!mce foto"-
ra)arını çekt! aklım ve yüre-
"!m. K!m!ler!n! kıskandım, 
k!m!ler!ne hüzünlend!m. Kıs-
kandım, çünkü nefes alacak 
b!r alanda h!ssett!m kend!m!. 
Hüzünlend!m, çünkü mutsuz-
luklara ve yapılab!lecekken 
yapılmayanlara tanık oldum.
 Islak b!r zem!nde da"ılıp 
yayılan mürekkep g!b! $eh!r 
merkez!n!n yayılmasıyla $eh-
re dah!l olan b!r köy, Solfasol.  
Ama henüz merkezle aynı 
renkte de"!l. Olmalı mı? Bana 
sorarsanız olmamalı ama da-
"ılan renkle karı$ıp ba$ka b!r 
renk olu$turab!lse ne güzel 
olurdu… 
 446 no’lu otobüsle Solfasol 
dura"ında !n!p vızır vızır akan 
traf!"! geçt!kten sonra kerp!ç 

Emrah KIRIMSOY

evler!n yanı sıra bazılarının 
sıvası b!le tamamlanmamı$ 
b!r !k! katlı evler!n arasına 
dü$ülüyor. Ço"u do"al ren-
g!nde ve boyanmamı$ ama 
arada mav!, turuncu, e)atun 
g!b! renklerle boyanmı$ evler 
serp!$m!$. Dar sokak araları, 
evler!n önler!nde bahçeler, 

balkonlarda saksılar, evler!n 
arasında yürümekten a$ınmı$ 
pat!kalar, b!rb!rler!n! kovala-
yan ked!ler çıkıyor kar$ınıza.
 Dola$ırken yanından geçt!-
"!m!z !nsanlar, sayısı çok az 
olan dükkanların sah!pler! 
veya çalı$anları, çama$ır asan 
kadınlar, top pe$!nde ko$an 

çocuklar mahalleler!ne g!r-
mem!z! görmezden gelmed!-
ler. Aks!ne k!ms!n!z, ne yapı-
yorsunuz d!ye b!r merak vardı. 
Yabancıydık onlar !ç!n ve haklı 
olarak k!m!s! gözler!yle k!m!s! 
de do"rudan sordu, ne yaptı-
"ımızı. Pek de renkl! b!r grup-
tuk. Ell!m!zde not defterler!, 
çok açı"a çıkartmadan ta$ı-
maya çalı$ılan foto"raf ma-
k!neler! !le g!y!m!, saçı, boyu 
posu, ya$ı farklı !k! kadın, üç 
erkek. Nereden gel!yorsunuz 
d!ye sorduklarında “$eh!rden” 
d!ye cevap vermem!z !se b!-
z!m de kend!m!z! yabancı gör-
dü"ümüzü açıkça gösterd!.
 Yabancılı"a ra"men kucak-
layıcı sohbetler yapıldı aya-
küstü. Mahallen!n !mar !zn! 
olmamasından sıkıntılanan, 
beled!yeden h!zmet bekleyen 
!fadeler payla$ıldı. Kısa b!r süre 
önces!ne kadar a"ırlıklı olarak 
hayvancılık yapılan ama Be-
led!yeye ba"landıktan sonra 
hayvancılı"ın yasaklandı"ı 
esk! b!r köy oldu"unu ö"ren-
d!k Solfasol’un. Ula$ım, !mkan 
vb. olanaklar d!llend!r!lerek 
b!raz da kızgınlıkla “H!çb!r $ey 
yok!” burada den!ld!. Sohbet 
sırasında kasted!len dı$ında 
var oldu"unu gördü"üm do-
"ayı, mütevaz!l!"!, kucaklayı-
cılı"ı, d!ng!nl!"!, yaratacılı"ı 

sa"layab!lece"!n! dü$ündü-
"üm olanakları d!llend!rmek 
geçt! !ç!mden ama mümkün 
olmadı… “Yok”un de"er! 
daha yüksek oluyor sanırım. 
Belk! de var olanın de"er!n! 
görünür hale get!r!p onun da 
yok olmasını önlemek üzer!ne 
dü$ünmek gerek!yor.
 Sohbetler arasında yürürken 
saklambaç, kö$e kapmaca ve 
yakalamaca oynamak geçt! 
!ç!mden. B!r ev!n k!rem!tler! 
yerle$mem!$ çatısını gördü-
"ümde orada kurulab!lecek 
oyun alanı bel!rd! z!hn!mde.  
A"açların üzerler!ne çıkılası 
oldu"unu dü$ünürken, ço-
cukken hayal!m olan b!r a"aç 
ev! canlandırdım z!hn!mde. 
Ne de güzel yakı$ırdı… B!r so-
ka"ın sonunda olu$turulmu$ 
küçük b!r çocuk parkı da çıktı 
kar$ımıza. Kaydıraklı, merd!-
venl! donanımı da var. Çepe 
çevre banklar d!z!lm!$. Kulla-
nılan malzemeler so"uk ve 
ya$lanmı$ görünüyor. Muh-
temelen havanın ser!n olma-
sından da kaynaklı ama park 
pek b!r yalnız. Aslına bakılırsa 
çocukların o parkın sınırları 
!ç!nde kalmaya da h!ç !ht!-
yaçları yok. Mahallen!n tama-
mı b!r oyun alanı g!b!. &eh!r 
merkez!nde derslerden, ders-
hanelerden, sınavlardan arta 

kalan zamanlarını b!lg!sayar, 
telev!zyon önünde geç!ren 
çocuklar !ç!n burası ne kadar 
e"lencel!, d!ng!n ve huzurlu 
olab!l!r…  Solfasol’de çocuk 
olmak !sted!m tekrar. Mutlu 
oldum.

Solfasol

#y! k! g!tt!k…
N!ye orada oldu"umuzu 

açıklamak zor oldu.
Görmeye geld!k. Nereden 
geld!k? “Ankara’dan geld!k”  
demek çok gar!pt!. Merkez-
den b!r yerlerden :..!? Yabancı 
dü$ece"!m!z! b!l!yorduk ve 
yabancı olmayı ya$adık.
Yabancı olduk. “B!lmekle” “ol-
mak” arasında gar!p b!r fark 
var.
Burada yabancı olunca, !nce-
l!p kopasın gel!yor.
Kurtarıcı !se yakınlık. Yakın-
la$tıkça zaten ne varsa !nce-
l!p g!deb!l!yor.
Ba$ka b!r $ey ba$lıyor. 
Yakınla$mak
#l!$k! kurmak. 
Tekrar ba$lıyorsun. Ba$tan
Yen!den..
Ya$ama takılıyorsun b!rden, 
tekrardan. 
Ç!çekler, dallar,  renkler, ya$a-
mın devam ett!"!n! tey!t ed!-
yorsun….

Görmeye g!tt!k. Orada bu-
lunmak !sted!k. B!r yerde 
bulunmak öneml!, b!l!yoruz. 
Solfasol’le !lk elde b!r kar$ı-
la$ma ya$adık. 

Ebru BAYSAL

Tanıdık olmayan pek b!r $ey 
yoktu belk!, ama ak$ama ka-
dar süren bu gez!nt!de vur-
gular var. 
So"ukta yürüdük, yürü-
dük….Sokaklar genelde 
bo$tu. Çocuklar ve ked!ler 
har!ç. Varlı"ımızla oradak!le-
re verd!"!m!z ve b!z!m de her 
an h!ssett!"!m!z yabancılık 
h!ss!… Tanı$malar, b!r m!ktar 
soru sorduk. Konu$tuk. 

Atatürk L!ses!’n!n önünden 
otobüse b!nmek, bulvarı, 
Ulus’u, Aydınlıkevler’! geç!p 
Ankara’nın haller!nden ge-
çerek Solfasol’e ula$mak ve 
durakta !nmek. Bu b!r yolcu-
luktu !

#lk kar$ıla$ma; “Hacı Bayram 
Vel!’n!n do"du"u ev” tabela-
sı.  Otobüsten !n!p b!raz yü-
rüyünce buranın verd!"! b!r 
çe$!t terk ed!lm!$l!k h!ss!ne 
ra"men bu tabela, olası ha-
reketl!l!"!n de haberc!s!yd!. 
Gruplar hal!nde z!yaretler.

Nelerden konu$tuk?
Burası hala b!r köy. Asıl köylü-
ler hemen hemen g!tm!$ler. 
Ankara’nın etrafının dolmaya 
ba$laması g!b! burası da ola-

cak olanı bekl!yor. Çukurdak! 
ve yamaçlara konmu$ üst 
üste, d!p d!be evler bekl!yor. 
Yapılan yolla b!rl!kte Anka-
ra !ç!ndek!  “o $eyle” gel!yor. 
Henüz daha farklı b!r zaman 
ya$anıyor. TOK#’n!n ayak b!na 

Foto"raf %% M. Onur Yılmaz

Solfasol otobüsü
Haydi gel, bir kere daha  
deniyelim,
Mutluluk hakkını kaptırma 
ba$kasına.
Solfasol otobüsüne binelim 
sıkı$ıktır,
Yakın olmanı istiyorum bana.
Asu gel, bir kere daha deniyelim. 
Bu otobüs en kalabalık, 
en co$kunu,
Yollarda hemen her gün kaza,
Ama olsun, 
biz yine ona binelim.
&öyle geç, 
hem biraz daha sokul,
Duymak isterim o kızo"lan 
kokunu. 
Senin ellerin ne küçükmü$ ki,
Tuttu"un bir ölü gövde olmasın.
Derin nefes al, 
gelece"i dü$ün.
Bilincini sık, ya$lar dolmasın,
Senin gözlerin ne büyükmü$ ki. 
Asu gel, 
bir kere daha deniyelim.
Asu gel, 
solfasol otobüsüne binelim.

Ali Cengizkan

mı” sorusunda nasıl !ncec!k 
durmak gerek!yorsa, öyle. 
#$te sonra dü$ünceler. Kent-
le$me, malum !l!$k!lenme, de 
mok ra s!.  Hala b!lmed!kler!-
m!z. Kafamızdak! bazı b!lg!-
ler! üreten putlar. “Önce b!z 

kırmalıyız” dü$ünces!. Kend!-
m!ze ve kafamızda ver!l! olan 
b!lg!ye b!r daha bakmalı! 

Oraya g!tmekle !$te, bu bakı$ı 
kolayla$tırdık. 

Fon hazırdı zaten. Yamaçlar, 
yoku$lar, merd!venler, so-
kaklar, perspekt!)er, ço"u 
dokunsan kırılacak evler, 
tanımlı-tanımsız,   yan yana 
üst üste ya$ama alanları, 
aralar… Az sayıda kocaman 
evler, daha uzakta ama y!ne 
kocaman evler. Terk ed!lm!$, 
yıkılmı$ evlerde, duvarlarda 
zaman okumaya uygun !zler, 
ama “!lle de ve !$te ya$am” 
d!yen detaylar ve çocuklar, 
ked!ler…
B!r d!"er dey!$le; bozulmu$ 
b!r $eyler, bozulmak yer!ne 
oldu"u halle barı$ık, ye$er-
mey! seçm!$ b!r $eyler, b!t-
mek üzere olanlar, !natla tu-
tunanlar, sıralamasını ezbere 
b!ld!"!m!z korkulası haller ve 
haberc!ler! kılı"ında b!r $ey-
ler, ı$ı"ı ve sev!nc! h!ssett!"!-
m!z haller, yabancılık haller!, 
uzaklıklar, yakınla$malar, ve 
y!ne aynen çocuklar, ked!-
ler…

Ve son b!r tekrarla; ı$ık, sıcak-
lık, sevg!, korku, korku, kor-
ku, nöbetç!,haberc!, sev!nç, 
umut, !lg!, yakla$ma ve aynen 
çocuklar ve ked!ler…

#ç!m!z! bo$altıp yürümey! pek 
b!lemed!"!m!zden, b!n b!r dü-
$üncem!z!n özet!, b!z! geld!"!-
m!z noktaya get!r!verd!. Dö-
nü$te manalı sebeb! z!yaretle; 
Ulus, Hacıbayram ve çevres! 
dura"ından sonra:

Solfasol nasıl ba$lamı$tı bu-
ralarda hayata? Neler oldu 
zamanla?

&!md! ne olmakta ve ne ola-
cak bundan sonra?

Orada ya$ayanlar ne !ster? 
Onlara b!r $eyler vermek !ste-
yenler ne !ster?

Yan! aslında Sevg!l! Anka-
ramızı dü$ünürken sözünü 
ett!"!m!z her $ey; Solfasol’e 
göre akı$ farkıyla, ba$langıç 
farkıyla…

Bu yolculukta Hacı Bayram 
Vel!’n!n ö"ütler!yle alakalı…..
 Ya da acaba Solfasol Gazetes! 
de…

14 solfasol



Röportaj:

Külüstür Turgut Kar$ılar S!z!!

1931 yılında do#mu" 
Turgut Koraltan. Babası 

marangozmu". Cumhur!yet 
!lan ed!l!nce, 1923 yılında 
%stanbul’dan Ankara’ya göç 
etm!"ler Turgut’un anne-
s!yle b!rl!kte. Cumhur!yetle 
b!rl!kte yen! !" sahası olan 
Ankara, umut olmu" onlara 
da. Fakat b!r süre sonra 
verem olmu" Koraltan’ın 
babası. Bu nedenle de 
düzenl! çalı"ması pek müm-
kün olmamı". Zaten sava" 
zamanı, karneyle ekmek sa-
tılan günlerm!"… Ankara’da 
%ç Cebec! Süngü Bayırı 
Sokak’ta zar zor üç katlı 
b!r ev alınmı". Kend!ler!n!n 
ya"adıkları bahçe katının 
dı"ındak! yerler, k!ralanmı". 
Ama bu, kıt kanaat geç!n-
men!n önünü almamı". Za-
ten o zamanlarda Ankara’da 
do#ru dürüst k!ralık ev de 
bulunmazmı", k!ralamaya 
ra#bet yokmu"... 

 “Teyzem"n çocu$u olmamı# 
ben" evlatlık almı#. 1949 yılı-
na kadar soyadım Tümer’d".  
Bu  tar"hte teyzem ben" 
mahkeme kararıyla evlatlı-
$ına tec"l ett"r"nce soyadım 
Koraltan oldu.  Hatırasına 
hürmeten de o soyadını 
bırakmadım. Yan" "k" evl" 
büyüdüm ben, ama zor  
geç"nd"$"m"z günlerd"” d!ye 
anlatıyor Koraltan soyadı-

Ezgi KOMAN -  Foto"raflar: Özlem ZORCAN

nın h!kayes!n!, ardından da 
devam ed!yor, babasından 
zorla alab!ld!#! 10 Kuru"la 
ne yaptı#ını anlatmaya: 

“42 senes". O zaman Çocuk 
Haftası yen" çıkmı#tı. On 
kuru#u babamın el"nden zor 
alırdım, Çocuk Haftası almak 
"ç"n. K"taba kar#ı böyle has-
retle büyüdük”. 

 Çocuk Haftası 1942 
yılında Tahs!n Dem!-
ray, Rakım  Çalapala 
ve Kemalatt!n Tu#cu 
tarafından çıkartılan 
b!r haftalık çocuk 
derg!s!. Turgut’un da 
k!taplarla !lk !l!"k!s! 
bununla ba"lıyor. 
Ama asıl k!tap sevda-
sının tohumları orta-
okul sırasında atılmı", 
mahallede arkada"ı 
Sam! !le b!rl!kte, Pof 
Pof Sam! !le. 

“Sam" "le aynı mahallede 
ya#adı$ımız "ç"n, b"z"m 
b"rb"r"m"zle kayna#mamız 
spor davasıyla olmu#tu. 
Sam" futbol oynardı. Güzel 
top oynardı. Ben de top 
oynardım "cabında… Gülle 
atacak, d"sk atacak g"b" ge-

n"# sahalar vardı o zamanlar. 
Arsalar bo#... !"md" adım 
atacak yer yok, görüyorsu-
nuz. O zamanlar yer bo#tu.  
Ona göre mahallen"n çoluk 
çocu$u spor yapardı.  Yan" 
ben spora sek"z dokuz 
yasında ba#ladım. Okumaya 
da bu ya#larda heveslend"m. 
Pof Pof Sam" "le. Baktım o ro-
man okuyor ben de okudum. 
Okuma "#"m"z "#te orada 
ba#lıyor…  Okuma "#" sevg" 
"#"... Öyle zorlamayla falan 
olacak b"r #ey de$"l”.

 K!taplara dü"künlü#ü 
bu ya"larda ba"larken 
Turgut’un okul k!taplarıyla 
arası o kadar !y! de#!lm!" ne 
yazık k!... 

“Okumayı sev"yorum ama 
‘"$rend"$"m’ dersler var. 
Halen rakamları sevmem. 
Anlatab"l"yor muyum? B"zde 
hesap k"tap, geometr", k"mya 
problem", f"z"k kuralı yok… 
Onlar o esnada kafama yer 
etmed".. Ben"m asıl mera-
kım ç"ftl"k yapmak, ç"ftl"k 
kurmaktı. En azından seksen 
tane tavu$um vardı bah-
çede. Dört be# tane de her 
sezon kuzu yet"#t"r"rd"m… 
%#te o sırada okul k"taplarına 
da pek yüz vermed"m. Zaten 
orta "k"de kaldım sınıfta. Or-
taokulu dört senede b"t"rd"m. 
F"z"k, k"mya problem" yü-

zünden. Ondan sonra dü#e 
kalka ortaokulu b"t"rd"k... 
O dönemde ben"m davam, 
gayem okumak ö$renmek, 
kütüphane yapmaktı. Ne 
olacak b"z"m evde... %#ç" ba-
banın o$luyum. Üç karde#-
t"k. Okula g"d"yorduk. Ablam 
be# ya#, ab"m dört ya# büyük 
benden. Onlarla ha#ır ne#"r 
olduk "#te…” 

%lk kar"ıla"malar 
öneml!d!r ya, b!r 
k!tapçıyla !lk kar-
"ıla"ması !se on 
üç- on dört ya"la-
rında olmu" Turgut 
Koraltan’ın.. Y!ne 
Arkada"ı Sam! !le 
b!rl!kte: 

“B"r gün Sam" "le 
Anafartalar’a s"nemaya 
g"tmeye karar verd"k. O 
zaman Cebec"’den kalkıp   
Anafartalar’a g"tmek !am’a 
g"tmek kadar zor. Anafarta-
lar’dak" Sümer S"neması’nda 
Kızıl Maske oynuyor. Sümer 
S"neması Sus S"neması’nın 
altında. Çocuk Es"rgeme 
Kurumu’nun alt tarafından 
merd"venle "ners"n. Dar b"r 
sokaktır. Fırının altındaydı. 
O dar sokaktan "nerken 
fırının yanında barakalar 
gördüm. K"tapçı barakaları. 
%lk k"tapçıyı orada gördüm. 
Sus S"neması’nın kapısının 
kar#ısında da b"r dolap vardı. 
Ve b"r adam o dolapta k"tap 
satıyordu. Pulcu Em"n Ab"… 
Öylece o zaman tanımı# ol-
dum "lk k"tapçıyı, Pulcu Em"n 
Ab"y"”. Sam! !le b!rl!kte Pulcu 
Em!n Ab!ye “dadanmı"” 

Koraltan. Sık sık g!d!p derg! 
alıyorlarmı", ucuzundan... 
Em!n Ab! "arabı severm!", 
tezgahı b!r!ne emanet 
ed!p "araphaneye g!der-
m!". Sonradan, Turgut’a ve 
Sam!’ye de emanet etmeye 
ba"lamı"... Böylece  !lk kez 
k!tapçılı#a bula"mı".  Ama 
asıl k!tapçılık h!kayes!,  1947 
yılında gördü#ü b!r !lanla 
ba"lamı": 

“1947’de yaz günü, okul tat"l. 
Ulus’tak" b"r k"tapev"n"n 
camında b"r "lan gördüm. 
%çer" g"rd"m. Müracaat ett"m. 
Adamca$ız, ‘yarın gel’ ded". 
G"tt"m. B"z" "mt"han ett". 
Çabuk okuma "mt"hanı. 
Çabuk okuyan kazanıyordu. 
%mt"hanı benden"z kazan-
dım. Ben" "#e aldı. B"r de kız 
vardı. Az"me d"ye…  Zavallı 
gar"ban, d"#lek b"r kızdı. Onu 

Sahaf, “sah"fe”n"n ço$ulundan türet"lm"# b"r kel"med"r. “El yazması ve de$erl" k"tap satan, der"n k"tap b"lg"s" 
ve "lm"ne sah"p olan, mü#ter"s"n"n mü#külünü g"deren, ehl"ne ehl"yetle deva bulan fakat "lm" "l"m "ç"n, k"tabı 

para "ç"n veren b"r t"caret erbabı” k"#" anlamına gelmekted"r. Saha'ar h"ç okumayaca$ı k"tapları alan “k"tap 
meczuplarıyla” al"mler", #a"rlerle ara#tırmacıları “hemhal” eden mekanlardır. Okuyucu "ç"n, b"r ba#ka aleme, 
maz"ye gömülmen"n dayanılmaz tutkusunun yer"d"r aynı zamanda. Yepyen", #ık fakat “kokusuz” k"tapçılarda 
bulunmayan b"r tutulma hal"d"r saha'arda ya#anan. Tutulursunuz… Zamanla yakınla#ır, uzun b"r yolculuk 
"ç"n aradı$ınız arkada#ınızı buluver"r"s"n"z. Buldu$unuz #ey"n “nad"r” olu#u "se kültür endüstr"s"n"n egemen 
oldu$u günümüz toplumunda, ço$altılarak de$ers"zle#en ve de her #ey"n kopyalanab"ld"$" bu hayatı, de$"#t"r-
mek "ç"n s"z" güçlü kılıver"r.  
Ankara’nın en esk" saha'arından b"r" olan Turgut Koraltan, Ankara’da saha'ı$ın h"kayes"n"n ba#ladı$ı za-
manlara, tüm saha'arın Ulus’ta oldu$u zamanlara tanıklık etm"# b"r"s". Külüstür Turgut olarak tanınan Ko-
raltan, dönem"n saha'arıyla ahbaplıklarının yanı sıra pek çok sahaf "ç"n de ayrı b"r önem ta#ıyor. Örne$"n; 
Türk"ye’n"n en "y" 10 sahafı "çer"s"nde yer alan Sanat K"tapev"’ne g"rd"$"n"zde, k"tapev"n"n sah"b" Ahmet Bey’"n 
masasının üstündek" duvarda, Külüstür Turgut’a a"t foto$raf duruyor. Külüstür Turgut, “nev" #ahsına münha-
sır” k"#"l"$"yle,  hüman"stl"$"yle, Neyzen Tevf"k’e benzeyen b"r ya#am h"kayes"yle sahaf mü#ter"ler" "ç"n de ba#ka 
b"r tutulma hal" ya#atıyor. Külüstür Turgut #u anda esk" hal" h"ç kalmayan Olgunlar Sokak’ta, tıp k"tapları 
satmaya devam ed"yor.  Solfasol olarak Ankara’nın b"r"k"m"ne dokunmak "st"yoruz dem"#t"k. Hem bu b"r"k"m"n 
olu#masında eme$" oldu$unu dü#ündü$ümüzden, hem Esk" Ankara’ya ve Ankara’nın esk" k"tapçılarına "l"#k"n 
tanıklı$ını b"ld"$"m"zden, hem de h"kaye dü#künlü$ümüzde, 65 yıldır k"tapçılık yapan Turöz, Olgunlar Sokak’a 
gel"nce kest"k. Orayı daha ayrıntılı yazmalı d"yerek, b"r ba#ka sayıya bıraktık… Buyurun, esk" Ankara günler"-
ne… 1930’lara… 
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kas"yer olarak aldı. Hemen 
"#e ba#ladık”. 

 %"e ba"ladı#ı k!tapçı 
Çankaya K!tapev!ym!", 
sah!b! de Fa!k Ambarcıo#lu. 
Çankaya K!tapev! o zaman 
Ulus’ta heykel’!n kar"ısın-
da,  Anafartalar’a g!derken, 
Sümerbank’ın üzer!ndey-
m!".  Sırtınızı Çankaya K!ta-
pev!ne verd!#!n!zde, tam 
kar"ı kö"ede merd!venl! b!r 
kıraathane varmı". Yanan 
Maar!f Vekalet!’n!n yanında. 

 Turgut Koraltan’ın aylı#ı 
o zamanlar 45 l!raymı". Bu 
m!ktar b!r memur maa"ının 
yarısıymı". 16 ya"ındak! b!r 
çocuk !ç!n oldukça !y! b!r 
paraymı". %"e g!rd!kten kısa 
b!r süre sonra, Fa!k Ambar-
cıo#lu Turgut’a o devr!n 
parasıyla 300 b!n TL para 
verm!". 

“Fa"k Ab", g"t bu parayı 
Merkez Bankası’na 
yatır ded". Denemek 
"ç"n tab"". O dönemde 
öyle… Ya yere para 
atarlardı ya da tesl"m 
ederlerd". Ustaların 
esk" numaraları. Para-
yı götürdüm. Makbu-
zu get"rd"m” 

 Böylece aralarındak! 
güven meseles! netle"-
m!" ve aylı#ı 75 TL olmu" 
Turgut’un, neredeyse 
memur maa"ı… K!tapev!n-
de o dönem “!l!m k!tapları” 
satıyorlarmı", S!yasalın 
Hukuk k!taplarını.

 O yaz çalı"mı" Koraltan 
Fa!k Ab!’n!n yanında… 
B!rb!rler!nden memnun ay-
rılmı"lar k!, seneye yen!den 
çalı"mak !ç!n konu"mu"lar.  
O dönemlerde Den!zc!ler 
Caddes!’nde, Ankara’nın 
esk! saha&arından Sam! 
Güneyçal !le Al! Rıza’nın 
da k!tap barakaları varmı". 
Turgut Koraltan,  Sam! 
Güneyçal’ın barakasına 
Çankaya K!tapev!’nde ça-

lı"maya ba"ladıktan b!r yıl 
sonra, “muttal!” olmu". 

“ Çankaya K"tapev"’nde 
çalı#tı$ım sıralarda, De-
n"zc"ler Caddes"’nde , b"z"m 
Sam" Güneyçal’ın  b"r k"tapçı 
barakası vardı. %k" metrekarel"k 
falan. Gel"rd" ama her zaman 
açmazdı.  Okula g"derm"#. Ben 
ona sonradan muttal" ola-
b"ld"m.  B"r de s"yah bıyıklı  Al" 
Rıza vardı. Sam"’n"n barakası-
nın 15-20 metre "ler"s"ndeyd" 
barakası. Bu arada bu h"ka-
yeler olu#urken; Anafartalar 
Caddes"nde Çocuk Es"rgeme 
Kurumu’nun kapısının tam 
kar#ısındak" meydanlıkta b"r 
yorgancı, solda Altın Ç"zme 
vardı. Ankara’nın en esk" 
ç"zmec"s" Yusuf’tu. O b"nanın 
d"b"nde de b"r k"tapçı tezgahı 
vardı. Bu tezgah Komün"st 
Osman d"ye b"l"nen sarı bıyıklı 
b"r"n"nd". Çok tanı#mazdık 
ama fakültede okudu$unu 
b"l"yordum”.

 Turgut Koraltan, 1949 yılın-
da, l!seden y!ne matemat!k, 
f!z!k ve k!mya dersler! yü-
zünden kovulunca Çankaya 
K!tapev!’nde devam etm!" 
çalı"maya. Ta k! 1952 yılında 
askere g!dene dek. 

 1952 yılının b!r ba"ka 
önem!  daha var Turgut 
Koraltan !ç!n. Turgut Koraltan 
güre"ç!ym!" ve 67 k!lo Greko-
Romende Türk!ye b!r!nc!l!#! 
varmı".  O yıl da Hels!nk! 
Ol!mp!yat Seçmeler!’nde f!-
nale kalmı" ve b!r!nc! olmu". 
Güre"tek! bu ba"arısı Turgut 
Koraltan’ın Erzurum’da yaptı-
#ı askerl!#!n!, spor salonunda 
geç!rmes!n! sa#lamı". Orada 
!nz!batlara, güre" ö#retm!".
Takımını da b!r!nc! yapmı", 
ordu !ç!nde yapılan "amp!-
yonada.

 Erzurum’da spor salonunun 
oldu#u 9. Tümen Kararga-
hının yanındak! Molla Kay 
Cam!!’n!n altında b!r kahve 
oca#ı varmı". Turgut bu kah-
ve oca#ını b!r kütüphaneye 
dönü"türmü", evden kend!s!-
ne gelen 60 TL !le k!tap satın 
alarak. Kahve oca#ındak! 

ra&arı k!tapla doldurmu", 
Erzurum’da askerler!n sev!l-
memes!ne ra#men, Turgut’u 
sevm!"ler: 

 “H"lafsız 200-250 c"lt k"tap 
vardı. 24 ay "çer"s"nde o kadar 
toplayab"ld"m. Gel"rken de 
bütün  k"tapları oradak" 
çocuklara da$ıttım. B"r tane 
b"le get"rmed"m Ankara’ya. … 
Erzurum’da  askerler" 
sevmezlerd" ama ben cam"n"n 
hocasının torunlarına Fransız-
ca ders" ver"yordum.  
Bazen de hocayla namaz 
kılıyordum...”

 24 Temmuz 1954 yılında 
terh!s olmu". Asker dönü-
"ü, aklı k!taplarda kalsa da 
ab!s! $evket Tümer’!n ısrarıyla 
Eczacı N!yaz’ın yanında -Der-
man Eczanes!- !"e ba"lamı". 
Derman Eczanes! Saman 
Pazarı’ndan At Pazarı’na 
do#ru yoku"taymı". Ecza-
nede Türk Ecza Kodeks!ne 
uygun !laç yapılıyormu". %laç 
yapılan bölümde kavanozla-
rın üzer!nde, Kodekse göre 
Fransızca !s!mler yazılıyor-
mu". Eczanen!n kalfası Fran-
sızca b!lm!yormu". Turgut !se 
Fransızca’yı “sökmü" atmı"”. 
Bu yüzden açıp Kodekse 
bakarak, “bu "u demekt!r” 
d!yormu". 5-6 ay böyle geç-
m!". Ancak Turgut Koraltan’ı 
eczanede çalı"mak sarmamı" 
ve ayrılmı".

 O dönemde haps! 
Balalı olan hurdacılarla 
yakın !l!"k!ler! varmı". 
Hurdacı ard!yeler!ne 
g!der, k!tap bakarmı". 
%"ten ayrıldıktan sonra 
b!raz  dolandıktan 
sonra sırtında çuval, 
ba"lamı" k!tapçılı#a. 
Tezgah açmı": 

“Saman Pazarı’ndan a#a$ıya 
"ners"n"z ya, Çocuk Es"rgeme 
Kurumuna gelmeden önce 
!engül Hamamına "nen 
merd"venler vardır. Yahud" 
Mahalles"ne g"derken. !"md"k" 
l"se, o zaman ortaokuldu. 

Sa$ tarafta Çocuk Es"rgeme 
Kurumu’nun bahçes", fırının 
arkasında sol tarafta da !en-
gül Hamamı. Onun üzer"nde 
dem"rler vardı. Yanında da b"r 
s"gara büfes". Önümüzde b"r 
tane dört kö#e pol"s kulübes". 
Dem"rler"n arkasında tahta-
dan b"r dükkan… Züccac"-
yec" Kayser"l" !ükrü Farsak. 
Dükkanın yanında ben, 
ben"m yanımda b"r Ermen"’n"n 
man"fatura dükkanı. Onun 
üzer"nde b"r "k" dükkan, onun 
üzer"nde Akalın Fok Don-
durması… K"tapları Hergele 
Meydanı’ndan get"r"yorum. 
Dem"rler"n üstüne koyuyorum. 
Büfen"n yanına b"r sandık 
yerle#t"rd"m. Ak#am olunca 
k"tapları topluyorum, sabah 
olunca çıkarıyorum. Yıl 1955-
1956”

 Bu sırada Osmanlıca 
ö$renmes" gerekm"# Turgut 
Koraltan’ın. 

“%#"n gere$" Osmanlıca ö$ren-
mem "kt"za ett". Ben zaten as-
kerde b"r taraftan Fransızca’yı 
hatmederken, öbür taraftan 
el"me El"fba’yı aldım da, 
kend" kend"me Osmanlıca’yı 
ö$renmeye ba#ladım. B"raz 
kafasını gözünü yarar hale 
gelm"#t"m. Babam esk" yazı 
okur ve yazardı. Hattı ne yuka-
rı g"derd" ne a#a$ı, düz g"derd". 
Hurdacıdan k"tabı alır, çuvalı 
sırtıma vurur, eve get"r"rd"m. 
Babam bahçede oturur, esk" 
yazı k"tapların adlarını okur, 
ben yazarım, sonra götürür 
satardım. Baktım böyle ez"yetl" 
oluyor, Osmanlıca’yı tasta-
mam ö$renmeye n"yet ett"m 
ve kend" kend"me ö$rend"m”

 K!tapçılıkla devam eden 
günler sırasında Ankara’nın 

pek çok k!tapçısıyla ve k!tap 
tutkunuyla tanı"mı", bazıla-
rıyla ahbap olmu"…

“O zamanlarda tanıdım 
Turhan’ı. Turhan K"tapev" 
var ya.. O da orada çalı#ıyor. 
Derken Konyalı %brah"m’d", 
Mustafa Güllüo$lu’ydu, Urfalı 
Mustfaydı, Ahmet Gülkök’tü, 
Osman Yüksel Serdengeçt"’yd", 
Kemal P"lavo$lu’ydu... Vasf" 
Hoca...  Heps"n" bu zamanda 
tanıdım”.

 Bu arada yıllarca çalı"tı#ı 
Çankaya K!tapev!’n!n sah!b! 
Fa!k Ab! k!tapev!n! bırakmı", 
Kur"unlu Cam!! yanındak! 
apartmanın !k!nc! katında b!r 
yer tutmu". Turgut’a da or-
taklık tekl!f etm!" ama Turgut 
kend! ba"ıma !" yapaca#ım 
d!yerek tekl!f! kabul etmem!". 
Sonunda Fa!k Ab! oradan 
da ayrılarak Do#umev!’n!n 
kar"ısında b!r yer açmı".

 Arada battı#ı ve ba"ka !"ler  
yaptı#ı günler de olmu" 
Turgut Koraltan’ın. Ama asıl !" 
her zaman k!tap olmu". Ab!s! 
de her battı#ında destek 
olmu" ona. 1958 yılında da 
Kocabeyo#lu’nda b!r dükkan 
k!ralamı" Turgut Koraltan. 

“Kızılay tara'arı o za-
man  yen" "n#a hal"nde. 
Orduev"n"n üstünde 
esk" Danı#tay’ın ara-
sında b"r yer vardır, 
parkın kar#ısında. 
Vehb" Koç’un garajı 
derlerd". !"md"k" D"van 
Pastanes"’n"n arkası. O 
arsanın b"naya b"t"#"k 
b"r yer"nde Ton Ton 
Amca d"ye b"r adam k"-
tap açardı. Asıl adı H"l-
m" !"#man. %lk o zaman 
gördüm Kızılay’da k"tap 
satan adam.  G"de gele 
arkada# olduk.” 

 B!r süre de ortak olmu"lar 
H!lm! $!"man !le Turgut Koral-
tan. Bolca derg! satmı"lar. 
1958 yılında Kocabeyo#lu 
Pasajı sürec! ba"lamı". 
%lk k!tapçı olarak Urfalı 
Mustafa geçm!" pasaja. O 

dönem Kocabeyo#lu Pasajı 
Toygarzadeler’!n mülküy-
mü". Pasajın alt katında Terz! 
%zzet varmı". Turgut Koraltan, 
%zzet’e b!r m!ktar para verm!" 
dükkanı bo"altsın d!ye.  %zzet 
bo"altınca da, Turgut’a !k!nc! 
k!tapçıyı açmı" pasaja. 

 Ancak o günler Turgut 
Koraltan’ın “bara pavyona” 
g!tt!#!, özell!kle de Kızılay’da-
k! P!kn!k’te, Re"at Ab!’n!n 
yanında !çt!#! günler!ym!". 

Yan!, kazanılan para af!yetle 
yenm!".

 Bu arada Urfalı Mustafa, 
Bulvar Pa"a Pasajı’na geçm!", 
b!r süre sonra da !&as etm!". 
Turgut !se daha sonraları Seç-
k!n K!tapev!’n!n sah!b! olacak 
Aytaç Seçk!n !le ortak olmu". 
3-5 ay devam ett!kten sonra 
ayrılmı" ve Aytaç’a borçlu 
kalmı". Kend! dükkanını da 
%zzet’e yen!den devretm!" 
ve !"! bırakmı". Ardından 
ab!s!nden aldı#ı parayla 
Urfalı Mustafa’nın dükkanını 
devralmı". Ancak ondan da 
!&as etm!".

“ Yan" al a#a$ı vur yukarı ab-
dests"z dedeye namaz dayanır 
mı? Oradan da "'as ett"m”

K!tapçıların üzer!nde 
lanet vardır den!rm!". 
Ya" kesen ba" da keser 
d!ye… 

Turgut Koraltan’ın üzer!ndek! 
lanetten m! b!l!nmez ama o 
dönem pek çok k!"!yle ortak 
olmu" ancak b!r "ek!lde d!k!" 
tutturamamı". Pasajdak! 
Gömlekç! Nurett!n’den Terz! 
Mustafa’ya, mahalle arkada"ı 
Fer!d Zah!r Torumküney’!n 
o#lu Ulu’ya kadar pek çok 
k!"!yle Kocabeyo#lu Pasajı 
dönem!nde ortaklık etm!". 
Ancak Pasaj Koraltan’a h!ç 
yaramamı". 

“Ben"m dükkan hep meyhane 
g"b"yd". Gelen" g"den" bo# gön-
dermezd"m. D"laçar’ın o$lu  
Vahan’la da "y" arkada#tık. 
Cumartes" ak#amları b"rl"kte 
%stanbul’a g"derd"k, bara 
pavyona”

 Bar-pavyon !ç!n %stanbul’a 
g!d!p gelmeler!n ardın-
dan 1966 yılında, arkada"ı 
De#!rmenc! Alp !le %stanbul 
Beyo#lu - M!s Sokak’ta b!r 
k!tapçı açmı"lar. Turgut, Çu-
kurcuma’dak! hurdacılardan 
k!tap toplar get!r!rm!". Ancak 
%stanbul kısa b!r maceraya 
dönü"mü" ve Koraltan 3 ay 
sonra Ankara’ya “kaçmı"”. 

 %stanbul dönü"ü ab!s!ne 
“b!r dükkan açalım” dem!". 
Ab!s! de “bıkmadın mı?” 
dem!" ama b!r "ek!lde destek 
olmu" ve Turgut, Menek"e 
Pasajı’nda b!r dükkan k!rala-
mı". Ardından da Sal!h Elhan 
!le Konyalı %brah!m gelm!"ler 
pasaja. Koraltan o günlerde 
de “zamparalık” yapmaya 
devam etm!". Parasız günler 
geç!rm!", sokaklarda kalması 
gerekm!"…

Zafer Çar"ısı’nın açılmasıyla 
k!tapçılıkta !k!nc! dönem! 
ba"lamı". O da dükkanı oraya 
ta"ımı". Yıl 1967 sonrasıymı". 
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12 Mart ve 12 Eylül’ü burada 
geç!rm!" Koraltan. Ancak o 
günlerde sarho" oldu#un-
dan h!çb!r!n! hatırlayamıyor. 

“%k" darbey" de sarho# ka-
fayla atlattım. 12 Eylül’de 
Kavunkafa Sal"m’le Sa-
natseverler Kulübü’nün 
arkasında yatıyoruz. 
O gün garsonlar "#e 
gelmey"nce anladık b"r 
anormall"k oldu$unu. %#e 
de yaradı, b"r kasa b"ra 
"çt"k...”

 Günün her saat!nde !ç!len 
!çk! ve sokakta kalmaların 
ardından, 1986 yılında 
Turgut kend! !ste#!yle ab!s! 
tarafından Bakırköy Ruh ve 
S!n!r Hastalıkları hastanes!ne 
götürülmü". B!r yıl orada kal-
dıktan sonra Ankara’ya ger! 
dönmü". Alkolü ve s!garayı 
bırakmı". Arada bazı kaçak-
ları olmu" ama artık !çm!yor 
Turgut Koraltan. Zaten !çerse 
sa#lı#ı !ç!n çok tehl!kel!. 
 Ankara’ya dönünce Olgun-
lar Sokak’ta b!r tezgah k!ra-
lamı". O zamanlar Olgunlar 
Sokak’tak! k!tapçılarda 
yalnızca test k!tabı de#!l, 
ç!zg! roman antoloj!s!nden 
yabancı derg!lere, ucuz plak-
lardan nad!r eserlere kadar 

pek çok "ey!n bulundu#u 
günlerm!". Olgunlar Sokak 
!lk kez  beled!ye ba"kanı 
Do#an Ta"delen zamanında 
k!tapçılara ver!lm!". Ancak 
Haydar Yılmaz zamanında 
yen!den düzenlenm!".  O 
düzenlemeyle b!rl!kte de 
Olgunlar Sokak esk! hal!n! 
y!t!rm!". Esk! k!tap, nad!r k!-
tap de#!l artık ders k!tapları, 
testler satılır olmu".  Bunun 
nedenler! üzer!ne de ko-
nu"tuk Koraltan’la… Ancak 
buraya ayrıntılı yazmak ge-
rek ded!k. %"te bu  nedenle 
Turgut Koraltan’la sohbe-
t!m!ze devam edece#!z… 
Tam kaldı#ımız yerden, 
Olgunlar Sokak’tan… 

 Bu arada; Turgut Koraltan 
hala Olgunlar Sokak’ta… 
$!md!lerde tıp k!tapları 
satıyor... Arkada"larının 
deste#!yle, kalacak yer ve 
parasal konularını çözmeye 
çalı"ıyor. Ya"ı 83.  Aklı ve 
hatıraları çok berrak… E#er 
u#ramak !stersen!z, belk! de 
s!ze b!zden önce Olgunlar 
Sokak’ın h!kayes!n! anlatır… 
 
Yararlanılan Kaynak:
Keb!keç %nsan B!l!mler! 
%ç!n Kaynak Ara"tırmaları 
Derg!s! 2000, Sayı: 5, Dosya: 
ANKARA

Gelenekselle"me yolunda 
ilerleyen Uluslararası %"çi 
Filmleri bu yıl altıcı kez 
izleyicileriyle bulu"acak. 
Türkiye’de ve dünyanın 
dört bir yanında, eme-
kçilerin ya"amlarını ve 
mücadele deneyimlerini 
izleyicilerle bulu"turmayı 
ve ülkemizde i"çi (lmi 
üretimini özendirmeyi 
amaçlayan ve  ye-
rli ve yabancı 60’a yakın 
(lmi programına alan 
festival bu yıl ‘Topra#ımız, 
Havamız, Suyumuz 
için DO'AL OLARAK 
D%REN%$’ temasıyla 
gerçekle"tiriliyor. Festival 
2 Mayıs Pazartesi günü 
%stanbul’da yürüyü"le 
ba"layacak. 

Gerard Depardieu’den 
Orhan Gencebay’a, 
HES’lerden kentsel 
dönü"üme &lmler…
Do#anın talanı ve buna kar"ı
direni"lerle ilgili (lmlere özel 
yer ayıran bu yılki festivalde 
Türkiye’den ve dünyanın 

dört bir yanından, yeni 
ve klasikle"mi", bel-

gesel ve kurmaca 
eserlerin bulundu#u 

60’a yakın (lm gösterilecek. 
Gerard Depardieu’nün rol 
aldı#ı, Emile Zola’nın eser-
inden uyarlama madenci 
(lmi ‘Germinal’, %talyan yeni 
gerçekçili#inin ustası Vittorio 
de Sica’nın imzasını ta"ıyan 
‘Bisiklet Hırsızları’, Kürt yönet-
men Bahman Ghobadi’den 
‘%ran Kedileri’,kapitalizmin 
daha fazla kãr güdüsünü  
sorgulayan ve (kir babası 
Hayao Miyazaki olan ani-
masyon ‘Pompoko’, pro-
gramdaki uzun metrajlı 
yabancı (lmler arasında göze 
çarpıyor. Çernobil faciasını 
ele alan Maryan DeLeo imzalı 
Oscar’lı (lm ‘Çernobil’in Kalbi’, 
Arjantin’de bir kasabada 
siyanürlü altına kar"ı verilen 
mücadeleyi anlatan kolektif 
yapım ‘Andalgala’, Almanya’da 
do#an sonra ülkelerine 
dönmek zorunda kalan 

Türkiyeli göçmenlerin ‘Yedek 
Memleket’ (Martina Priessner) 
de Festival programının öne 
çıkan yabancı belgeselleri 
arasında yer alıyor.

Festival’in yerli uzun metrajlı 
eserleri arasında ise $erif 
Gören’in yönetti#i ve Orhan 
Gencebay’ın ba"rolde yer 
aldı#ı ‘Derdim Dünyadan 
Büyük’, Yılmaz Güney’in 
en önemli yapıtlarından 
‘Arkada"’, Metin Erksan’ın 
elinden Necati Cumalı’nın 
eserinin efsanevi beyazperde 
uyarlaması ‘Susuz Yaz’, son 
dönemin (lmlerinden Sedat 
Yılmaz’dan ‘Press’ ve Seren 
Yüce’den ‘Ço#unluk’ var. 
Birçok yerli belgeselin ilk gös-
terimini yapaca#ı Festival’de, 
Fatin Kanat’ın Halepçe 
katliamını anlattı#ı ‘Halepçe-
Son Umut’u, %mre Azem’in 
neo-liberal kentle"menin 
%stanbul’daki foto#rafını 
çekti#i ‘Ekümenpolis’i, Erkal 
Tülek’in HES’lerle ilgili ‘Sudaki 
Suretler’i, Rüya Arzu Köksal’ın 
‘Bir Avuç Cesur %nsan’ı, Sabite 
Kaya’nın seks i"çileriyle 
ilgili (lmi ‘Bedensiz Ruhlar’ı, 
Turgut Yasalar’dan ‘1 Mayıs 
%lk Dile#imiz’, fındık i"çilerinin 
ya"amlarını anlatan Sine-Yol 
Kolekti( imzalı ‘Yola Dü"tük’, 

Tunç Erenku"’tan ‘O#lunuz 
Erdal’ın da aralarında 
bulundu#u 20’den fazla 
belgesel (lm yer alıyor. 

Kısa (lmlere de bu yılki 
programda özel yer verilmi" 
durumda. Festivalde birçok 
yönetmen-le söyle"iler de 
düzenlenecek. 

Tüm gösterimler ücretsiz
Festival kapsamında 
Ankara’daki gösterim-
ler Kızılırmak Sineması, 
Ça#da" Sanatlar Merkezi, 
Ankara Barosu Konferans 
Salonu, Nazım Hikmet Kültür 
Merkezi, ODTÜ Mezunları 
Derne#i Vi"nelik Tesisleri’nde 
gerçekle"tirilecek.  Özel gös-
terimlerin de düzenlenece#i 
Festival’de tüm gösterimler 
her yıl oldu#u gibi bu yıl da 
ücretsiz olacak. 

Ankara’da Festival
Festival kapsamında düzen-
lenen  II. Uluslararası %"çi ve 
%leti"im Konferansı, 6-7 Mayıs 
2011’de Ankara Üniversitesi 
100. Yıl Konferans Salonu’nda 
gerçekle"tirilecek.  
 
Festivalle ilgili ayrıntılı bilgiye  
www.i).org.tr adresinden 
ula"mak mümkün.

6. !#çi Filmleri Festivali:  
“DO$AL OLARAK D!REN!%’ 

Önüm, Arkam, Sa#ım, 
Solum: %KT%DAR!” 

temasıyla 5-12 Mayıs 
tar!hler! arasında ger-
çeke"t!r!lecek 14. Uçan 
Süpürge Uluslararası 
Kadın F!lmler! Fest!val!, 
5 Mayıs’ta ünlü oyuncu-
ların, yönetmenler!n ve 
s!nemaseverler!n katıla-
ca#ı b!r törenle ba"lıyor. 
Saat 20.00’de $!nas! 
Sahnes!’nde geçekle"e-
cek açılı" tören! TRT’den 
canlı yayınlanacak.

Sahnede Uçan Süpürge 
!ç!n bulu"uyorlar 
Fest!val ba"roller!n! Derya 
Alabora, S!bel Kek!ll! ve Set-
tar Tanrıö#en’!n payla"tı#ı 
“Ayrılık” f!lm!yle açılacak.
Gecen!n sunuculu#unu, 
“Bana B!r P!casso Gerek”!n 
Bayan F!scher’ı, “$ölen”!n 
S!ân’ı Ayça B!ngöl !le “Sava" 
ve Kadın”, “Sersem Kocanın 
Kurnaz Karısı” ve “Godot’yu 
Beklerken” oyunlarındak! 
etk!ley!c! rej!s! !le z!h!nle-
re kazınan Orhan Alkaya 
üstlenecek.

Gecede sahneye Uçan 
Süpürge Uluslararası Kadın 
F!lmler! Fest!val!’n!n gele-
neksel ödüller!nden Onur 
Ödülü’nü almak üzere Der-
ya Alabora; B!lge Olgaç Ba-
"arı Ödüller!’n! almak üzere 
!se Den!z Türkal! ve Handan 
Kara davet ed!lecek. Ödüller 
y!ne sürpr!z !s!mler tarafın-

dan sah!pler!ne !let!lecek.
Uçan Süpürge Uluslararası 
Kadın F!lmler! Fest!val!, 
s!nemada kadın eme#!n!n 
görünür olmasına katkıda 
bulunmak ve kadınların 
bu alandak! üret!mler!n! 
desteklemek !ç!n çıktı#ı 
yolculukta dünyadan da 
çok sayıda kadın yönetmen! 
Ankara’da m!saf!r edecek. 
Tahm!neh M!lan!, Vanja 
D’alcantara, Paula Palac!os, 
Prakr!t! Maduro, Efua Dor-
kenoo, Kr!sten M. F!tzpat-
r!ck fest!val !ç!n Ankara’da 
olacak.
Fest!val mekanları bu yıl da 
Kızılırmak S!neması ve Go-
ethe Inst!tut. Fest!val kap-
samında bu yıl Hacettepe, 
Ankara ve Orta Do#u Tekn!k 
Ün!vers!tes!’nde yapaca#ı 
özel göster!mler, söyle"!ler, 
paneller ve sürpr!z etk!nl!k-
ler de gerçekle"t!r!lecek.

Önüm, arkam, sa#ım, 
solum: %KT%DAR!
Fest!val kapsamında bu yıl 
!lk kez Hacettepe, Anka-
ra ve Orta Do#u Tekn!k 
Ün!vers!tes!’nde yapaca#ı 
özel göster!mler, söyle"!ler, 
paneller ve sürpr!z etk!nl!k-
ler de gerçekle"t!r!lecek.

“Önüm, arkam, sa#ım, so-
lum: %KT%DAR!” temasıyla 5 
Mayıs’ta ba"layacak fest!val, 
12 Mayıs’ta sona erecek.
Ankara Ün!vers!tes! Cebec! 
ve Be"evler yerle"keler!, Ha-
cettepe Ün!vers!tes! Sıhh!ye 
ve Beytepe yerle"keler!  ve 
ODTÜ merkez yerle"kes! 
olmak üzere toplam 5 yer-
le"kede 9-10-11-12 Mayıs 
tar!hler!nde gerçekle"t!r!le-
cek fest!val!n ün!vers!teler 
bölümünün programlarına 
uçan süpürgen!n web s!te-
s!nden ula"ab!l!rs!n!z..

Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali  
“Ayrılık”la Ba#lıyor

Çankaya Kent Konsey! ve 
Halkevler!, Ankaralıları ‘Kar-
de" Türküler’ !le bulu"turdu. 
Kurulu"unun 15. yılını ano-
n!m ezg!ler yer!ne, özgün 
söz ve bestelerle çocuklar 
!ç!n hazırladıkları ‘ 
Çocuk (H)Aklı’ albümü !le 
kutlayan grup, , Çankaya 
Beled!yes! Anadolu Göster! 
Merkez!’nde ba"kentl!lerle 
bulu"tu. Konser önces!nde  
Çankaya Beled!ye Ba"kanı 
Bülent Tanık, “Cumhur!ye-
t!m!z!n öneml! kurumların-
dan b!r! Köy Enst!tüler!, b!r! 
de halkın kend! !rades!yle 

b!r kültürel yen!lenme 
!ç!n kurulan Halkevler!’d!r. 
Halkevler!, cumhur!yet!n 
ülkem!ze arma#an ett!#! 
çok öneml! kurulu"lardan 
b!r!d!r. Halkın örgütlenmes! 
yönündek! ba"arılı çalı"ma-
ları, çe"!tl! çıkar çevreler!n! 
çok c!dd! ölçüde rahatsız 
ett! ve kapatma eylem! 
defalarca Halkevler!’n!n de 
ba"ına geld!” d!ye konu"tu. 
Halkevler! Genel Ba"kanı 
%lknur B!rol da, Karde" 
Türküler’!n co"kusuyla 1 
Mayıs’a ve bahara ‘merha-
ba’ ded!kler!n! söyled!.  

Çoçuklar için 
‘Karde# Türküler’
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Hayat Bir Müzik Aslında,
Anlayana

B!r mar$la ba$ladı bu toplumun müz!"!... Do"u ve Batı’nın 
orta noktasında, sulha açılan kapıydı bu ütopya. D!nler!n 
kes!$t!"!, kültürler!n kayna$tı"ı...

B!r tutkuydu vals ve mus!k!y! b!r arada sevmek. Ortak 
noktaları vardı çünkü; sol, fa, sol... 
Çok part!l! rej!mle sa"lamak !sted!ler armon!y!... Ancak 
anlayamadı Menderes bu müz!"!. Bestec! olmak var !ken; 
enstrüman olmayı ye"led!. Ve dara"açları kuruldu esler-
de... Kurulu$ ruhunu korumak adına; katı b!r tempoya 
dönü$tü bu müz!k; sol, sa", sol. 

#k!ye böldüler dünyayı; ya b!zdens!n, ya onlardan d!ye... 
B!r tarafta !nsanlı"ı sömüren; d!"er tarafta halk adına hal-
ka zulmeden... Müz!kse hep aynı sol, sol, sol; sa", sa", sa".

Den!z’lere kıydılar, da"ları vurdular; enstrüman olmak 
b!r yana, ha!n b!rer s!lah oldular. B!r toplumun müz!"!n!, 
kanla susturdular. 

Ve  b!r r!t!m ba$lattılar.

Tek düzel!"!n mekan!k caz!bes! sardı dört b!r yanı. Sol-
dular, sa"dılar; zaman geçt!kçe soydular, sa"dılar. #craa-
tın !ç!nden, hayal! !hracat yaptılar. Müz!kse hep aynı: soy, 
soy, soy. B!tmek b!lmed! bu talan. 

Ele geç!r!ld! tüm de"erler tüket!m toplumu adına. Tüket!-
len her adımda; bu toplumun kültürü var aslında. Tüket!-
len her adımda; b!r !nsanın eme"! var sonuçta. 

Soymak yetmed!; !nancımızı sah!plend!ler. Fa!z!yle b!r-
l!kte, bonoya çev!rd!ler. #lah!ler! !haleye, onurumuzu b!r 
avuç kömüre dönü$türdüler. 

Doymadılar...

Gönlümüzde kalan ezg!ler! karartmaya adandılar. K!ml!-
"!m!z! çalıp, kölel!"!m!z! haykırdılar. H!sseler!yle, h!sler!-
m!z! satın aldılar.

Doymadılar...

Salgın b!r hastalık g!b! yayıldılar. Önce köyler!, sonra 
kentler! yuttular. Kulaklarda hep aynı r!t!m. 

Köyler kente dönü$tü, kentler köye... Tek düze r!tm!n k!r-
l!l!"!, göç edenler!n hayaller!nde. Hayaller büyüdükçe, 
k!rl!l!k de büyümekte.

Solfasol var Ankara’da; gökdelenler!n ortasında b!r köh-
ne dünya. Hayaller!n dura"ı, hayaller!n kapısı. Unutul-
mu$ b!r müz!"!n, kalan son tınısı... 

Bunca vah$et, bunca soygun b!r yana; ya$am b!r müz!k 
aslında.

Anlayana...

Bu yüzden Solfasol,
Bu yüzden Solfasol...

Orhun Bora ÇET#N

Behzat Bahar’a 
evl!l!k tekl!f etm!$, 
Bahar dü$ünmek 
!ç!n süre !stem!$t!. 
Dü$ündü ve kabul 
etmed!; “mutsuz 
oluruz” ded!. Behzat, 
Bahar’a bakıp  
“mutlu olunacak 
d!ye b!r kural yok k!, 
b!z de mutsuz ola-
lım; olmaz mı?”  
d!yerek yanıtladı. 
Mekân, Gençl!k 
Parkı’ydı.

Türk!ye d!z!ler!nde kar$ı-
la$maya pek de alı$madı-

"ımız düzeyde b!r d!ya-
logdu bu. Emrah Serbes’!n 
romanlarından uyarlanan 
ankara pol!s!yes! Behzat Ç., 
Ankara’da çek!ld!"! !ç!n tanık 
olduk. #stanbul’da çek!lseyd! 
d!z!; Bahar o yanıtı ver!rd! 
de er k!$!den duyamazdık 
Cemal Süreya d!zeler!n! ha-
tırlatan sözler!. Yakla$ık y!rm! 
hafta, deh$etl! dramat!k 
oyunculukla, anlamsız sözler 
sarf ed!p defalarca sah!l-
de bulu$ur ve her b!r!nde 
b!rb!rler!n! yen!den yanlı$ 
anlayıp yen!, uzun, saçma ve 
sıkıcı hale dönü$türürlerd! 
h!kâyey!. Behzat Ç.’de olma-
dı; malum, Cemal Süreya da 
Ankara’dan geçm!$t!!
1980’den sonra b!r dönem 
dı$ında, kend!s!n! h!ç sev-
meyen yönet!mler!n el!nde 
acı çeken Ankara’nın ve An-
karalının kader!, #stanbul’da 
ya$ayanlarca küçümsen-
mekt!r. her ankaralı ya$amın-
da en az b!r kez, $a!re atı)a, 
Ankara’nın en çok “#stanbul’a 

dönü$ünün sev!ld!"!n!” 
!$!tm!$t!r. #stanbullu bu cüm-
ley!, !nsan evladının m!zah 
duygusunda z!rve noktası 
edasıyla aktarır k! pek 
acıklıdır. b!r de, “o $eh!rde 
nasıl ya$ıyorsunuz?” sorusu. 
K!m! #stanbullu, #stanbul’da 
ya$amayan dünyalının ve 
özell!kle Ankaralının müte-
mad!yen gözya$ı döktü"ü 
varsayımıyla geç!r!r ya$amı-
nı; d!"erler! !ç!n kederlen!r. 
Oysa yıllar önce bu dünya-
dan göçen türk f!lmler!n!n 
unutulmaz “Tuvaletç! Kadın”ı 
#stanbul’da geçen ömrünün 
son yıllarında kend!s!yle 
yapılan söyle$!de, “mutlu 
musunuz?” sorusunu ne 
güzel yanıtlamı$tı. Mealen; 
“e"er hayat buysa, kabu-
lüm; ama ba$ka b!r yerde 
ba$ka b!r hayat ve mutluluk 
varsa oraya g!tmek !ster-
d!m” dem!$t!; mutlu olmayı, 
mekândan soyutlayıp 
ko$ullarla açıklamaya çalı-
$ırken. Mekân de"erl! elbet 
ama ço"u zaman b!r yer! 
anlamlı hale get!ren orada 
geç!r!len zamanın !çer!"!. B!r 
!nsan ya$adı"ı $ehr! neden 
sever ya da h!ç sevmez? Ya 
da neden k!m! !nsan sev!p 
sevmed!"! üzer!ne b!r an 
dü$ünmeden geç!r!r koca 
ya$amı? B!r den!z!n kena-
rında, tar!h! b!r çe$meye 
yaslanıp martı seyretmek 
tek ba$ına yeterl! olur mu 
sevmek !ç!n? #nsan sevg!y! 
ya$ar, yoksun kaldı"ında 
özlem duyarken, ne d!ye b!r 
ba$ka mekân küçümsen!r 
ve o özlem küçük dü$ürülür. 
b!r yer! sevmen!n hazzı, 
ba$ka b!r yer! sevmemekte 
m!d!r? Güzel!m !stanbul’un 
güzell!"! n!ç!n bu kadar sık 
hatırlatılır? S!z h!ç sıklıkla “ne 
kadar akıllı ve !y! b!r !nsan” 

oldu"u söylenen “akıllı ve !y! 
b!r !nsan”a rastladınız mı? Bu 
görgüsüzlük #stanbul’a reva 
mıdır?

Behzat Ç.’de, hem Behzat 
hem de d!"er d!z! karak-
terler! Ankara’nın kend!s!. 
Ankara’da ya$ıyor olmaktan 
ho$nutlar; ç!rk!nler, savruk-
lar, kaba sabalar ama aynı 
zamanda !y! !nsanlar ve hat-
ta Behzat, pek farkında ol-
masa da “b!raz” solcu. Pol!se 
benz!yorlar. #stanbul’dak!ler 
g!b! üçgen vücutlu de"!ller, 
yakaladıklarına haklarını 
okumuyorlar; ne de olsa 
kültür ba$kent!’nde ya$amı-
yorlar ve mecbur kalmadık-
ça AB’ye uyumlu de"!ller. 
e"er s!yas! büroda çalı$ıyor 
olsalardı bu adamlar, m!de-
m!z bulanacaktı h!ç ku$ku 
yok; neyse k! “c!nayette”ler. 
K!m! gecekonduda; Behzat 
gecekondu benzer! sala$ 
b!r da!rede ya$ıyor. Yüzler! 
pudralanmamı$, kıyafetler! 
de en az kend!ler! kadar 
ç!rk!n, sıradan. b!rb!rler!n! se-
v!yorlar ama kabalıklarından 
ödün vermeden. Görüntü 
geç!$ler!nde göster!len, Ulus, 
Kızılay, ç!rk!n Atakule. Kız 
Kules! ya da Ayasofya man-
zarası gözüne sokulmayınca 
seyreden!n, ger!ye k!$!ler! 
“görmek” kalıyor hal!yle. 
#stanbul d!z!ler!ndek! g!b! 
$ehr!n tüm yoksulları den!z 
kenarında çay kahve !ç!p 
Arnavutköy, Balat kıyısında 
bulu$muyor; yoksullar, yok-
sula benz!yor ve öyle ya$ıyor. 
Bell! k! yed! tepel! $ehr!n 
yönetmen ve senar!stler! 
#stanbul’un Ta$lıtarlası’ndan, 
Hab!pler!’nden, 
Sultanbeyl!s!’nden b!haber. 
Ya da Hal!ç’!n yalnızca kena-
rını görmü$ ama yan sokak-

larına sapmamı$lar; belk! de 
yan sokaklar para etm!yor. 
Y!ne de haksızlık etmeyel!m 
ama; santral!stanbul var 
artık, Al!beyköy kıyısını da 
b!l!yorlar! Oysa behzat, dı$-
lanmı$lı"ın kend!s! ve sorun-
larına, hırçınlı"ına, küfürbaz-
lı"ına, ç!rk!nl!"!ne ra"men, 
!natla !y! adam. Uyandırdı"ı 
kızgınlı"ın hemen ardından 
hüznü de ya$atıyor !nsana; 
en!nde sonunda sevd!r!-
yor kend!s!n!, Ankara g!b!. 
Gökçek’!n oynasın d!ye 
o"luna aldı"ı takımı de"!l, 
Alkaralar’ı seçm!$ taraftar-
lık !ç!n. H!ç tanımadı"ı b!r 
ODTÜ’lü ö"renc!n!n yanında 
ya$amasına !z!n ver!yor ve 
üstel!k soru b!le sormadan, 
koruyup kolluyor; pavyonda 
$arkı söyleyen! kolladı"ı 
g!b!. Uzun repl!klere, a"dalı 
sözlere tenezzül etmed!"! 
g!b! kend!n! be"end!rme 
kaygısı da yok; !ster sev 
!ster sevme, umurunda 
de"!l. Ama Bahar’ı sev!yor 
ve onunla mutsuzlu"a razı, 
sevd!"!n! de mutsuz etmeye. 
Poz yapmıyor; sürekl! kend!-
s!n! anlatmıyor ba$kalarına, 
acılarından söz etm!yor. 
Her ne ya$ıyorsa, b!z onun 
yüzündek! ç!zg!den, b!ra 
$!$es!n! tutu$undan ya da 
pek nad!r utangaç gülüm-
semes!nden anlıyoruz; uzun 
uzun anlatıp b!z! sıkmıyor, 
kend!s!yle me$gul etm!yor 
!nsanları. Bu yüzden de her-
kes onunla me$gul olmanın 
kıymet!n! b!l!yor; Behzat’ın 
de"er!, k!b!rlenecek b!r $ey! 
olmamasında.

Behzat Ç., Ankara’nın ta 
kend!s!. Ç!rk!nl!"!yle, sertl!-
"!yle, hırçınlı"ıyla, gr!l!"!yle, 
kollayıcılı"ıyla, mahcub!yet! 
ve !çtenl!"!yle. Sev ya da 
sevme, ama her ne h!sseder-
sen h!sset adam g!b! ya$a 
d!yor seyreden!ne; ba$ka-
sına yük olmadan, a"layıp 
zırlamadan, $!kâyet etme-
den. ç!rk!nsen ç!rk!nl!"!n! b!l, 
o ç!rk!nl!"! sevmey! ö"ren; 
mutlu olur ya da olmazsın, 
$art de"!l. Varsın bo"az 
olmasın, b!r !k! s!luetten 
mahrum kal; rakını da o gü-
zel!m Asmalımesc!t’!n yen! 
nes!l zontalarıyla !çmey!ver. 
Anı b!r!kt!rmek !ç!n Kız Ku-
les! $art mıdır? “de"!l”d!yor; 
a"ırba$lı, serser!, kederl! ve 
!çten Behzat! Yahya Kemâl’e 
yüz verm!yor; Yen!$eh!r’de 
sıcak b!r ö"le üzer! geç!r!len 
zamanın kıymet!n! b!lenler-
den. Ankaralı g!b!.”

Murat SEV#NÇ
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Mevkim Sa" Açık
Ankara’nın “Kız Çocukları”: Zapatistas Hermanas

Futbol’un erkek !"! oldu#una 
!kna olmayan kız çocukların-

dan söz edece#!z özetle s!zle-
re. Evet, halı saha takımı kuran 
ve sırf key!f olsun d!ye bulu"up 
maç yapan kadınlardan…. 
Bu "ehr!n hemen hemen her 
soka#ında futbola meraklı “er-
kek çocukların” Gençlerb!rl!#! 
h!kâyes!n!n oldu#u g!b! onla-
rın da h!çb!r takımda b!r araya 
gelememelerden mütevell!t 
gec!km!" b!r öykünün yen!den 
yazılması belk! de. 
 
Mahalle takımlarının yıldızları 
olmaya hevesl! bu erkek ço-
cukları, $eker spor ve Gençler-
b!rl!#! yolundan geçm!", stadın 
yollarını, arkasını, önünü, s!m!t-
ç!s!n!, çaycısını !y! bellem!"ler-
d!r. Ankaragüçlü a#abeyler!n 
b!le ba"ını ok"adı#ı gelece#!n 
futbolcu adaylarından b!r kıs-
mı me"!n yuvarla#ı hayatının 
merkez! olmaktan çıkarmak 
zorunda kalmı"lardır, çe"!tl! 
nedenlerle. Belk! büyümü"ler-
d!r artık, belk! de büyümemek 
!ç!n bu “oyundan” vazgeçme-
mekted!rler. Ve futbol, hafta 
sonu halı sahaya ve tr!büne ve 
de vazgeç!lmez gündel!k soh-
bete eklemlenmekle hayatın 
!ç!nde kend!n! bulmaya, sı#dır-
maya devam eder. En azından 
sohbet!nden k!msey! yoksun 
bırakmamaya n!yetl!d!r. Kadın-
lar !ç!nse sıkıcı muhabbet!n ta 
kend!s!d!r genelde. Uzak dur-
dukça sıkıcı, öyle sanıldıkça 
uzakla"ılan.  

 Futbol, soka#ın 
oyunudur. Ve elbette 
erkekler!n oyunudur. 
Ama bell! b!r ya"a kadar 
bu kesk!nl!k bel!rg!n 
de#!ld!r.  

 
Genell!kle “erkek Fatmalar” ve 
eks!kl!kler neden!yle oyuna 
alınan “kurbanlar”,  erkekler!n 
çocukluktak! g!zeml! alanına 
dâh!l olurlar ve yıllar sürecek 
“özel alanlarını/oyunlarını” bo-
zarlar. Sokak bu nedenle kr!t!k-
t!r. Oyunlar; !l!"k!ler!, kuralları, 
kural koyucuları, !çer!dek!ler! 
ve dı"arıdak!ler! bel!rler. %çer!-
de olmak taraf olmanın bazen 
ko"ulu bazen sonucudur. 
Dı"ında kalan !ç!nse; oyunu 
dü"ünmeye, !çerdek!ler! 
görmeye ve en hak!k! ele"-
t!r!ye adeta hakkı olmu"tur. 
Sokaklarda bel!ren bu !l!"k!ler 
!ç!ne do#ulan sosyo- pol!t!k 
kültürün b!r yansımasıdır. %"te 
oyunun kurallarını ve tara&arı 
da “genell!kle” bu kültür bel!r-
ler. Yan! umum!yetle tesadüfî, 
!st!sna olarak terc!hend!r b!r 
takımı tutmak, taraftar olmak 
ve pek tab! futbolu sevmek.

 Futbol endüstr!yelle"me-
den, küreselle"meden ya da 
günümüze oranla bunun 
daha fazla k!tleselle"mes!n-
den önce çocukluk geç!ren-
ler b!l!rler, Ankara’da b!r ma-
hallede en fazla altı olasılık 
vardır. Son !k!s! Ankaragüçlü 
ve Gençlerl! olmak.(maale-
sef!) A!lede bu takım tutku-
nu b!r! yoksa d!#er dörde 
takılma olasılı#ınız yüksekt!r.  
 
Ancak, Ankaralı olmanın "öyle 
müstesna yanı vardır; az önce 
bahsett!#!m erkek çocukları-
nın bu kulüplerle !l!"k!s!. B!r "e-
k!lde kırmızı-s!yah forma ba"ka 
ba"ka çocuklarla Ankara’nın 
tüm sokaklarını gezm!"-
t!r. K!m! zaman Atakule’de 
Dreamland’da görülmü", k!m! 

zaman Mamak’ta tek kale 
maç yapan b!r grubu !zlemek 
zorunda kalan aya#ını kırmı" 
b!r çocu#un hüznünde. K!m! 
zaman da erkek olmadı#ı !ç!n 
g!ymes! yadırganan b!r kız ço-
cu#unun dü"ünde. 
 D!yel!mk! "anssız b!r çocuk-
luk geç!r!p "amp!yon olmakla 
övünüp durdunuz. $anssızsı-
nız çünkü yen!lmek de oyuna 
dâh!ld!r ve bunun yoksunlu#u 
b!r yerde oyun dı"ı kalmanıza 
sebep olacaktır. Büyüyünce 
anlayaca#ınız g!z!l b!r kuraldır 
aslında. Neysek! Ankara yo-
lunuzu dü"ürür stada (en az 
b!r kez),  tıpkı Opera b!nasına, 
müzeler!ne, Konur soka#a dü-
"ürdü#ü g!b!. B!raz da oyunun 
dı"ında kalmamak !ç!n oyuna 
dü"ers!n!z. %stanbul takımları-
nın büyük tezahüratlarına !nat 
son !k! alternat!f!n çek!c!l!#! 
terc!h!n!z olmu"tur sess!zce. 
Yen!lmey! anlayab!len büyük-
lüktür s!z!nk!. 

 Öyle münfer!t takılmalar pe-
"!n!z! bırakmaz b!r de. 

Taraftarlık vefa !ster 
s!zden. Dostlarınız, 
tr!bünde tanı"tıklarınız, 
maç önces! ve sonrası 
muhabbet! haf!f haf!f 
s!z! çeker !ç!ne zaten. 
Halı saha maçlarıyla, 
muhabbet!yle, ded!k 
ya. Ve elbette “kız çocu-
#u” olarak b!r "ek!lde 
çatlak bulur sızarsınız 
!"!n !ç!ne.  
 
Hem büyümü" olmak hem 
çocuk kalma "!zofrenl!#!n-
de. Gençlerb!rl!#! tr!bünü 
“özel” olarak buna müsa!tt!r 
Ankara’da. Çünkü taraftarının 

gündel!k hayatla kurdu#u !l!"k! 
tr!büne yansır; küfür etmeyen 
(en azından c!ns!yetç! küfürler 
etmeyen), bell! hassas!yet-
ler! olan sevecen !nsanlardır 
n!hayet!nde. Erkekler!n alanı 
olarak görmed!kler! a"!kârdır 
da tamamen unuttukları da 
söylenemez. (bu da ba"ka b!r 
mevzu olsun b!z!m !ç!n)

 Herkes!n öyküsü herkes!nk!-
ne b!raz tanıdıklık barındırsa 
da farklı farklı tr!büne sızan 
h!kâyelerd!r taraftarlık anlatı-
ları. Futbolun hep çevres!nde 
büyüyen “kız çocuklarının” 
öyküsüne yan! b!ze dönecek 
olursak yen!den; futbol topu-
nun a#ırlı#ından !nc!necek b!-
lekler!m!z oldu#u !ç!n m! yoksa 
ofsaytı anlamayan (!) z!h!nler!-
m!z oldu#u !ç!n m! b!l!nmez, 
futbol topunun hep çevres!n-
de dolanan, dokunamayan bu 
çocukların yet!"k!nl!kte taraf-
tarlıktan, oyunculu#a g!den 
yolu özel ve öneml!d!r. Çünkü 
özel ya da kamusal alanlarda 
b!rden fazla “erkek” bulundu-
#unda muhabbet!n dı"ına 
!t!lmek !stemeyenlerd!r bu “kız 
çocukları”. G!zl! g!zl! planları 
vardır bu düzen! bozmak !ç!n. 
Maç !zlen!rken gerçekle"t!r!len 
“erkek r!tüeller!n!n” yapaylı#ını 
b!lmekted!rler z!ra sokaktan ve 
çocukluktan ö#rend!kler! ka-
darıyla. Pekâlâ futboldan an-
layıp, güzel pas ver!p, !y! çalım 
atıp gol atab!lmekted!rler b!le. 
Kız çocukları demekte özell!kle 
ısrar ed!yorum, çünkü “yaygın 
kadınlık ve erkekl!k” algısını !k! 
taraftan da bozmaya n!yetl! 
muzırlardır bunlar b!r yerde. 
Ç!m sahaya ojeler! !le çıkan Za-
pat!stas Hermanas oyuncuları 
g!b!.

Küçüklü#ümüzde “a#abeyler!n” götürmed!#!, ergenl!kte de ufak &örtlere denk dü"en beraber 
maça g!tmelerden olu"an, n!hayet!nde kenarında dola"ılmı" b!r “futbol” h!kâyes! vardır belle#!-
m!zde. Ancak, 25 ya"ın üstünde olup (elbette kadınlar ya"ını söyleyeb!l!r!) Bahçel!’de halı sahada 
top ko"turmak, futbol !le ha"ır ne"!r kadınlarla örgütlenmen!n (takım kurmanın) öyküsü ba"ka 
olmu"tur k!"!sel tar!h!m!zde. Zapat!stas Hermanas yan! nam-ı d!#er Alkara Kadınlardan bahse-
dece#!z yazımızda. Heps! Ankara(lı)-cı ber! yandan takıma koydukları !s!mle uzaklara, Meks!-
ka’dak! kadınlara selam eden ve tr!bünden sahalara !nmeye cesaret eden kadınlardan…

Korner
Hayırdır #n$allah!

Mehmet ZEK#

Bir rüya gördüm…
30 A$ustos 2009’da yapılan genel kurulda, 
Ankaragücü’nün yeni yönetimine Küf Project 
seçilmi!ti. Delegeler güçlüden yana de$ildi, eylem-
den tara'ı. 

Bir rüya gördüm…
#lk icraatları, takımın ba!ına ‘zaytung’cuları getirmek 
olmu!tu. Futbol, ‘zaytung’cuların onuruydu. Takıma 
oynatacakları top belliydi: Havadan uzun uzun, 
yerden kısa kısa… Nasıl olsa topların üzerinde “A.G” 
yazıyordu. Kaybederlerse topu alıp evlerine giderl-
erdi. Deplasmanda hal çaresine bakılırdı. 

Bir rüya gördüm…
Kaleci antrenörü Maradona’ydı. ‘Kapıcı’nın yapması 
gereken tek !ey, top rakipteyken olur olmaz “#yi 
vurur” diye ba$ırmaktı. Zıddını ‘uyar’ıyordu sadece.

Bir rüya gördüm…
Bu Ankaragücü, erken ve geç 100. yıllarında 
tara'arlarının gönlünde taht kurup, kurum kurum 
kurulmu!tu. 

Bir rüya gördüm…
O tara'arlar her maçın 6. dakikasında “&ehir 
kalkınırsa, takım !aha kalkar”, “Kente yatır, sen 
kazan. Balık bilmezse, halik bilir” pankartlarını 
açıyordu. 

Bir rüya gördüm…
O zamanın büyük!ehir belediye reisi Yüksel’de 
do$ruyu ararken, “uzun boylu saçı olmayan takım 
elbiseli polis”ten iki okkalı yumruk yiyince yere 
serilmi!ti. Üstüne, gidip Kurucu &ükrü’den balıklı 
kanarya-az pilav yemi!ti.

Bir rüya gördüm…
Aynı büyük!ehir belediye reisi; ba!bakanı 
Afganistan’a yollarken kırmızı halının uçan halıya 
döndü$ü noktada, sakız !i!irip balon patlatıyordu. 

Bir rüya gördüm…
Ankaragücü 30 A$ustos 2009’dan beri ba$ımsızdı. 
Takım, bir sosyal sorumluluk projesi ya da popüler 
pragmatizm aracı de$ildi. 

Uyandım…
Baktım, kıçım açıkta kalmı!tı.

22 solfasol22



“Ah ben nasıl  
!nanmı"tım
#u 
gökyüzüne 
bakarak
Gelmez 
dem!"t!m  
h!çb!r 
kötülük
$nsana bu 
kadar  
yıldızla
Bu 
"ehre 
geld!%!m 
günün geces!”

S. Aldanır

Bozkırın ortasında   
b!r ba"kent!
 Ankara, tar!h! boyunca 
bozkırın ortasında b!r "eh!r 
olmanın zorluklarını ya"adı. 
Gel!"!p zeng!nle"t!kçe her 
anadolu "ehr! g!b! yıkımı ve 
sava"ı üzer!ne çekt!. Ama pek 
çok "eh!rden farklı olarak 
her sefer!nde yen!den aya#a 
kalkmayı ba"ardı Ankara. Ya-
"adı#ımız yüzyılda !se bozkırın 
ortasında b!r ba"kent olmanın 
zorluklarını ya"ıyor ve bu sefer 
!nsanlarının üretkenl!#! !le 
a"ıyor bu zorlu#u. Bu "eh!rde, 
hayata sımsıkı sarılmı", b!r!k!m 
sah!b!, üretken, gen!" b!r top-
luluk var. Ankara’nın entellek-
tüel gelene#! !natla varlı#ını 
sürdürüyor. 

Ankara, %mparator 
Agustus’un, Hacı 
Bayram’ın, Mustafa 
Kemal’!n, Fal!h Rıfkı 
Atay’ın, Sebahatt!n 
Al!’n!n, Mel!h Cevdet’!n, 
Cah!t Sıtkı’nın, Cemal 
Süreya’nın, Can Yücel’!n, 

Nurullah Ataç’ın, Ha-
san Al! Yücel’!n, Cey-
hun Atuf Kansu’nun, 
Met!n Altıok’un, B!lge 
Karasu’nun "ehr!.

Ankara, %mparator Agustus’un, 
Hacı Bayram’ın, Mustafa 
Kemal’!n, Fal!h Rıfkı Atay’ın, 
Sebahatt!n Al!’n!n, Mel!h 
Cevdet’!n, Cah!t Sıtkı’nın, 
Cemal Süreya’nın, Can Yücel’!n, 
Nurullah Ataç’ın, Hasan 
Al! Yücel’!n, Ceyhun Atuf 
Kansu’nun, Met!n Altıok’un, 
B!lge Karasu’nun "ehr!; b!z!m 
"ehr!m!z. Anadolu’nun kültür, 
sanat ve dü"ünce hayatına 
Ankara’dan katkı verm!" ne çok 
!nsan var. Bu gelene#! sürdü-
ren onlarca, yüzlerce edeb!yat-
çı, sanatçı, yazar, aydın var hala 
Ankara’da. Türk!ye’n!n kültür, 
sanat ve s!yas! ya"amı Ankara 
sokaklarından mezun !nsanlar 
!le ayakta duruyor. Ankaralılar 
hala üret!yor. Ama, artık ço#u 
kez herkes b!rb!r!nden haber-
s!z, kend! kend!ne. Ne yazık 
k! Ankara’da süreg!den bu 

ya"amın ve de#er!n!n farkında 
olan çok az !nsan var. B!z! de 
!ç!ne çeken yaygın b!r umut-
suzluk, yılgınlık, yorgunluk hal! 
var kent!n her yanında. Ancak 
küçük heyecanları söndüreb!-
lecek kadar güçlü ve etk!l! bu 
hal; toplu b!r kalkı"maya kar"ı 
duramayacak kadar zayıf oldu-
#unu b!l!yoruz bu umutsuzlu-
#un, aslı olmadı#ını ve sadece 
uzun sürmü" b!r ak"amüstü 
oldu#unu. Tesl!m oldu#umuz 
an gerçek olacak b!r yılgınlık 
hal! bu. 

SOLFASOL - Ankara’nın   
Gayr!resm! Gazetes!
%"te bu hal! ters!ne çev!rme 
arzusu b!r araya get!rd! b!z!. 
Yen! b!r Ankara sabahı !ç!n 
b!r araya geld!k. Derd!m!z b!r 
gazete çıkarmak. Adımız “Sol-
fasol”; hem Ankara’ya a!t, hem 
de !nadına sol oldu#umuz !ç!n. 
%dd!amız “Ankara’nın gayr!res-
m! gazetes!” olmak. Ankara’nın 
sah!p oldu#u b!r!k!m! derley!p, 
ço#altıp "ehre yansıtacak 
b!r ayna olmak !st!yoruz. 
Ankara’ya, Ankara’nın  

sorunlarına ve güzell!kler!ne 
bu b!r!k!m!n gözler! !le bak-
mak, kalemler! !le yazmak, ç!z-
mek; göstermek arzusundayız. 
Bu b!r!k!me dokundu#umuzda 
ortaya çıkaca#ını dü"ündü#ü-
müz enerj! b!z! heyecanlandı-
rıyor. Bu heyecanla, Ankara’nın 
ta kend!nden Ankara’yı 
de#!"t!recek, dönü"türecek b!r 
hareket yaratmak !st!yoruz. Bu 
heyecanla, "ehre da!r sözler!-
m!z! ve yapma !stekler!m!z!, 
ele"t!rel ama ad!l b!r yakla"ım-
la !le Ankara’nın sokaklarına, 
meydanlarına, ün!vers!tele-
r!ne, kahveler!ne, parklarına, 
k!tapçılarına yaymak, en uzak 
kö"es!ne kadar ula"tırmak ve 
ço#almak !st!yoruz; sonra ses!-
m!z ve gücümüz nereye kadar 
yeter !se oraya kadar g!tmek. 
E#er s!zce de b!r anlamı varsa 
bu sözler!m!z!n; Ankara’nın 
Gayr!resm! Gazetes! 
Solfasol’e el vermek !ç!n ya-
zınızla, ç!z!n!zle, ses!n!zle bu 
harekete katılmaya, b!z!mle 
yanyana durmaya  
davetl!s!n!z.  
b!lg!@gazetesolfasol.com

Bugün, kamu yapılarının gr! beton reng! !le özde"le"t!r!len ve memur kent! oldu#u söylenerek “ora-
da ya"amak sıkıcıdır” demeye get!renlere !nat b!r ya"am sürüyor Ankara’da, üstel!k 3000 yılı a"kın za-
mandır ve durmaksızın. Bu "eh!r her"eye ra#men, tar!h! boyunca ya"adı#ı zor zamanlarında g!b! !natla 
ayakta kalmayı sürdürüyor, Anadolu’nun; H!t!tlerden, Galatlara, Roma %mparatorlu#u’ndan, B!zans’a, 
Selçuklulardan ve Osmanlı’ya b!nlerce yıllık b!r!k!m!n!n vücud buldu#u b!r ab!de g!b!; sa#lam ve alçak 
gönüllü. 
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