
B!r Hak, Talep, N!tel!k 
ve H!zmet Olarak 
Ula"ım ve B!s!klet
Türk!ye’n!n, b!l!msel ver!ler ı"ı#ında 
hazırlanmı", deney!mler ve gözlemlere 
dayalı uzun vadel! b!r ula"ım 
pol!t!kasının oldu#u söyleneb!l!r m!? 
Hızlı trene alınmayan b!s!kletler!n 
ve yollara dü"en yed! b!s!kletl!n!n 
h!kâyes!nden çıkartılacak soru bu 
olmalıdır. 

Aylık Gazete

Kasım - Aralık 2011
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gazetesolfasol.com

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

ÖZÜR 
 Man"etten de söyledi#imiz gibi 
Türkiye’de olan her depremin 
merkezüssü biraz Ankara’dır. Bu 
sebeple bu deprem bizi Ankaralılar 
olarak insani boyutun ötesinde ilg-
ilendiriyordu. Bu yüzden Solfasol, 28 
Ekim’den itibaren Van ve Erci"’teydi... 
$dari merkezüssü oldu#umuz depr-
emin etkilerini yerinde görmek ve 
depremin geçtikçe silikle"en günde-
mini Ankara’ya ta"ımak için. Bunun 
yanında Gündem Çocuk Derne#i or-
ganizasyonunda düzenlenen çocuk-
larla medya çalı"masına; Erci"’te, 
Erci"’in Genç Sesi’nin çıkarmaya 
ba"ladı#ı Haber Fareleri Gazetesi’ne 
destek atmaya çalı"tık. Gazetenin 
ilk sayısı geçen hafta çıktı.  Ama bu 
arada Solfasol’ün Kasım sayısını basıp 
Ankara sokaklarına çıkarmaya gücü-
müz yetmedi. Gazetenin büyük emek 
verilmi" olan dosya kısmı hazırdı. An-
cak gücümüzü toplayıp son vuru"u 
yapamadık. Bunun için Solfasol’ü 

takip eden, abone olan, arayıp da 
bulamayan, yazısını zamanında gön-
derip de bir aydır gazete bekleyen 
herkesten özür diliyoruz. Kasım ayını 
küstürmemek için Kasım-Aralık sayısı 
deyiverdik elinizdeki Aralık 2011 
sayısına. Periyodik bir yayının bir sayı 
atlamasının hiç bir özrü olmayaca#ını 
biliyoruz. Ama bu ay Solfasol’ün 
kuca#ında bulaca#ınız Erci"’in 
Genç Sesi Medya Grubu tarafıından 
çıkarılmı" Haber Fareleri Gazetesi’nin 
ayıbımızı bir nebze azaltaca#ını 
umuyoruz. Solfasol olarak Gündem 
Çocuk’un sürdürdü#ü çocuklarla 
medya çalı"malarına destek verm-
eye devam edece#iz. Nisan’a kadar 
bir aya#ımız hep oralarda, Erci"’te 
olacak. Ama i"te, artık yeniden 
Ankara’dayız. 1 Aralık’ta yeniden 
Ankara sokaklarındayız, kuca#ımızda 
Haber Fareleri Gazetesi ile. Türkiye’de 
her depremin merkezüssünün biraz 
da Ankara oldu#unu unutmadan... 
 
Solfasol

23 Ek!m günü, saat 13.41’de meydana gelen 7.2 ve 10 Kasım 
günü meydana gelen 5.6 büyüklü#ündek! depremler güçbela 
ayakta duran b!nlerce yapıyı yerleb!r ett!. 2309 b!nanın tamamen 
yıkıldı#ı, 11847 b!nanın oturulamaz derecede hasarlı oldu#u ve 
en az 17923 b!nanın orta hasarlı oldu#u bölgede depremden 
etk!lenen nüfus b!r m!lyonun üzer!nde. Resm! rakamlarla 
ya"amını y!t!renler!n sayısı 650’y! a"tı. 

Depremin Üstünden Bir Ay Geçti; Devlet $steksiz, $nsanlar Ma#dur

VAN ERC!" DEPREM!N!N MERKEZ ÜSSÜ ANKARA’dır.

Deprem#n Merkez Üssü Van, Afet#n Merkez Üssü Ankara
Ancak 7.2 "!ddet!ndek! deprem!n !lk "okunun yarattı#ı yıkıcı etk! !le 
olu"an bu tablo !"!n afete dönü"en boyutunun sadece b!r kısmını 
ortaya koyuyor. $lk sarsıntıdan üç hafta sonra 10 Kasım ak"amı 21 
sularında meydana gelen 5.6 büyüklü#ündek! deprem!n yardım 
ek!pler! ve basın mensuplarının bulundu#u !k! otelle b!rl!kte 28 b!nayı 
daha yerleb!r etmes! ve 41 k!"!n!n daha ya"amını y!t!rmes! o güne ka-
dar pek de d!kkat çekmeyen paralel b!r afet! günyüzüne çıkardı. Van 
ve Erc!"’te !lk deprem!n ardından hasar tesp!tten, yardım da#ıtımına,  
s!v!l toplum ve dı" yardım organ!asyonundan, ps!kososyal deste#e 
kadar pek çok alanda  süreg!den organ!zasyonsuzluk bastıran kı" 
ko"ulları !le artık üstü örtülemez b!r hale geld!. >> s.3

Kı! Uzun Van Yalnız
Çi!dem Mater, >> s.2

SÖYLE"#: 
Eks$k Olan "ey: #k$ Kamera,  
#k$ Foto%raf Mak$nes$,
Erci"’in Genç Sesi >> s.4 

Depremde Çocuk Olmak 
Hüsnü Öndül, >> s.5

Deprem...
Ya"ar Seyman, >> s.5 
 
“Zemo”w Cem Em$r’$n Ardın-
dan... 
Okan Konuralp, >> s.6

“Occupy Wall Street” #zlen$mler$
Özsel Beleli- Candan Türkkan, >> s.7

Ayı!ı%ında Agora  

Hep!m!z ‘!y! gıdayı’ arıyoruz: Besley!c! 
olsun, lezzetl! olsun, güven!l!r olsun ve 
mümkünse ucuz olsun. Ama kentlerde 
ya"ayan pek ço#umuz !ç!n bu ölçütler! 
kar"ılayan gıdalara er!"mek gün geçt!kçe 
zorla"ıyor. >> s.10

DOSYA
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Çi#dem MATER

Menaf TURAN*

Aslında depremle tanı"ıklı#ım 1976 Çaldıran Deprem!’ne 
uzanır. Ama o sıralarda b!r ya"ında oldu#um !ç!n, hafızamda 
deprem!n h!çb!r kalıntısı yok. A!lem!z!n $stanbul’a ta"ınması 
bu depremden sonra olmu"tur. Ama daha sonra tekrar ger! 
dönülmü"tür. 1999 depremler!n! yalnızca telev!zyon ve 
gazete kareler!nden b!l!yorum. Bu korkunç trajed!ye tanıklık 
etme cesaret!n! kend!mde bulamadım. Ancak 2006’nın  2 
Kasım’ında Düzce’ye b!r panel !ç!n g!tt!#!mde deprem!n ne 
kadar canlı b!r b!ç!mde !nsanların ya"amlarında yer ed!nd!#!ne 
tanık oldum. Ben böyle b!r "eyle kar"ıla"ırsam ne yaparım d!ye 
dü"ündü#ümü hatırlıyorum.  
 
Erc!" Deprem!’n!n bana ö#rett!#! !lk "ey çares!zl!k oldu. 
Fakültedek! odamda çalı"ıyordum. An!den ba"layan gürültü 
ve sarsıntıyı önce hemen geçer d!ye c!dd!ye almadım. Raftak! 
k!taplarım dökülmeye ba"layınca koltuktan kalkma gere#! 
duydum, zorlansam da kapının altına sı#ınmayı ba"ardım. 
Odamda olanları kapıdan !zl!yordum. Aklıma çocuklarım geld!, 
fakat sarsıntı b!r türlü b!tmek b!lm!yordu. Me#erse ben!m !ç!n 
dak!kalarca sürmü"çes!ne geçen zaman yalnızca 25 san!ye 
!m!". Artçısının olaca#ını dü"ünmeden hemen a!leme ko"maya 
ba"ladım. Hızlıca merd!venler! !nd!m, bereket lojmanda 
oturdu#um !ç!n çabucak vardım. Herkes dı"arıda ama e"!m 
ve !k! çocu#um yok. $çer!ye hızlıca g!rd!m, çok "ükür onlara 
b!r "ey olmamı"tı ve hemen dı"arıya çıktık. $lk artçı sarsıntı 
bundan sonra oldu. $nsanların yüzler!ndek! korku ve heyecanı 
orada gördüm. Bunun dozunun ne kadar dü"ük oldu#unu 
Erc!"’e g!d!nce ö#renecekt!m. Hemen telefonlara sarıldık ve 
!lk b!lg!ler herkes!n !y! oldu#u yönünde !d!. Çok sev!nd!k. Ne 
yapaca#ımıza karar vermeye çalı"ırken telefonum çaldı ve 
telefondak! ses “b!z Erc!"’te Buse Cafe’de enkaz altındayız. Sen!n 
numaranı karde"!n Serhat bana verd!. Lütfen b!z! kurtarın.” 
Karde"!m!n enkaz altında oldu#unu ö#ren!nce kısa sürel! b!r 
"ok ya"adım. Ardından durumu amcama b!ld!rd!m ve yola 
çıktım. B!r saat sonra Erc!"’te olacaktım. Yolun nasıl yarıldı#ını 
görünce deprem!n c!dd!yet!n! kavramaya ba"lamı"tım. Erc!"’e 
varmak üzereyken y!ne aynı telefon çaldı ve “Nerede kaldınız. 
B!z ölüyoruz” ded! telefondak! ses. Korkmu"tum, a#lamaya 
ba"ladım. Ya yet!"emezsem d!ye. Erc!"’e vardı#ımda arabayla 

Buse Cafe’ye ula"amayaca#ımı anlamı"tım. Kar"ıla"tı#ım 
manzara korkunçtu. Alt katları alı"ver!" ma#azası, üst katları 
evlerden olu"an son 10-15 yılın lüks ve yüksek katlı b!naları 
çökmü"tü. Caddede !nsanlar ko"u"maktaydı. Herkes b!r 
yerlere ula"maya çalı"ıyordu. Toz ve dumanın arasında 
yükselen çı#lıklar, !zlemey! h!ç sevmed!#!m sava" f!lmler!ndek! 
manzaraları andırıyordu. Buse Cafe’ye do#ru ko"uyordum 
ancak oraya b!r türlü ula"amıyordum. Tıpkı b!tmeyen o 25 
san!ye g!b!. Aman Allah’ım bu ne korkunç b!r manzaraydı, bu ne 
korkunç b!r felakett!.  
 
Ereksan Ekmek Fabr!kası ve Sevg! Apartmanı tam b!r 
enkaz yı#ınına dönü"mü"tü b!le. Kocaman b!r da# g!b! 
duruyordu ortada. Kalabalık arasında ara sıra tanıdıklarıma da 
rastlıyordum. Ve Buse Cafe’ye varınca gördü#üm !lk manzara 
çöken katlar arasında sıkı"mı" olan üç cansız beden oldu. Onlar 
orada duruyordu ve h!ç k!msen!n onları oradan çıkaracak 
gücü yoktu. Üstel!k ba"ının yarısı dı"arıda olan kızca#ızın 
görüntüsü beyn!mde kalan ve asla unutamayaca#ım b!r 
manzaraydı. Bunu kel!melerle !fade etmek gerçekten çok zor. 
B!rçok k!"! Buse Cafe’de bekl!yordu. Yapacak h!çb!r "ey yoktu. 
Tek kel!meyle çares!zl!k !ç!nde beklemeye ba"ladım. Enkazdan 
!lk önce 3-4 ya"larında b!r kız çocu#u, sonra onun karde"!, 
annes! ve babası çıkarıldı. Onlar üst katta oturanlardı. Onların 
canlı çıkmı" oldu#unu görmek müth!" b!r duygu bırakıyor 
!nsanda. Kurtarma ek!pler! henüz yoktu. Pol!sler o enkaz 
alanında çalı"maya ba"ladılar. $çer!de çok sayıda k!"! oldu#unu 
orada ö#rend!m. Aradan ne kadar süre geçt!#!n! b!lm!yorum 
ancak Cafe’den !lk k!"!y! çıkarmayı ba"ardılar. Daha sonra yava" 
yava" d!#erler! de çıkmaya ba"ladı. Her çıkan k!"! umudumuzu 
artıyordu, ancak artçı sarsıntılar g!tt!kçe korkutmaya ba"lamı"tı 
b!le. Yen! b!r çökme olursa !çer!dek!lere ula"ma "ansı h!ç 
olamayab!l!rd!. Yanımda halam vardı. Ben! tesell! etmeye 
çalı"ırken gözya"larına hak!m olamıyordu. O sırada enkazdan 
çıkan b!r ö#retmen karde"!m!n !çer!de oldu#unu ve ya"adı#ını 
söyled!. B!z bu habere sev!n!rken halama sen!n o#lun 
enkazdan ölü çıktı d!yen ses! ve ardından halamın çı#lı#ını ve 
eller!mden kayarak yere dü"ü"ünü hatırladıkça ne yapaca#ımı 
b!lem!yorum. Az önce ben! sak!nle"t!rmeye çalı"an kadının 

o#lunun ölümünü duymu" olması! Hang! !nsan o kadını 
sak!nle"t!reb!l!r k!. Halamı amcam alıp morga götürdü. Ben 
orada bekl!yordum. Hang! !çgüdüyle oldu#unu b!lm!yorum. 
Ama orada kalmayı terc!h ett!m. O arada duyduklarımız enkaz 
altında kalan k!"!ler!n sayısının çok oldu#unu ortaya koyuyordu. 
Adını duyduklarımın büyük b!r ço#unlu#u tanıdı#ım !nsanlardı, 
aralarında çok yakın arkada"larım da vardı. Yakla"ık 4 saat 
sonra karde"!m enkazdan yaralı olarak çıkmı"tı. Bütün yollar 
kapanmı"tı neredeyse, !lçeden çıkı" yoluna ula"amıyordum b!r 
türlü. Önce Erc!"’tek! hastaneye, oradan da yakın b!r !lçe olan 
Patnos’tak! hastaneye g!tt!k. Ben gece yarısı ger! döndüm. $lk 
günün b!lânçosu çok a#ırdı. B!rçok b!na çökmü"tü ve enkaz 
altında çok !nsan vardı. Arama kurtarma ek!pler! gelmeye 
ba"lamı"tı. Her b!r enkazda b!r!ler! çalı"maya ba"lamı"tı. H!ç 
çalı"ılmayan enkazlar da varmı" !lk gün. Bu kez enkaz z!yaretler! 
ba"lamı"tı. Orada bulunan yakınlarını tesell! etmeye çalı"ıyordu 
herkes. Herkes!n kaybı vardı. Deprem her ev!, her a!ley!, her 
arkada"ı vurmu"tu. Zaman geçt!kçe umutlar da tükenmeye 
ba"lamı"tı. Enkazlardan cansız bedenler çıkıyordu. Taz!ye 
evler! b!r b!r kuruluyordu. Erc!"’te, taz!yeler b!rkaç gün sürer ve 
neredeyse bütün !lçe taz!ye ev!n! z!yaret ederd!. Çay ve "eker, 
taz!yeler!n ayrılmaz parçasıydı. Ne çay, ne su ne de "eker vardı. 
Erc!" bu güne kadar göç edenler! bu "ek!lde u#urlamamı"tı. Her 
gelen acı haber b!r d!#er acıyı bastırıyordu. Bazı evlerden b!rkaç 
beden b!rden yok olmu"tu.   
Evet, 25 san!yede çok "ey de#!"t!, artık Erc!" esk! Erc!" de#!ld!. 
500’e yakın ölü, 2000’e yakın yaralı, b!nlerce yıkık b!na ve 
ps!koloj!k sa#lı#ı bozulan b!r halk. K!m! a!leler tümden yok oldu. 
Çok sayıda çocuk öksüz ve yet!m kaldı. Ya"lılar ve özürlüler 
sah!ps!z kaldı. Ger!ye kalanları nasıl b!r gelece#!n bekled!#! 
!se meçhul. Bu yazıyı deprem!n on !k!nc! gününde yazdım 
ve yazarken o anları yen!den ya"adım. Sonrasını kend!m! 
toparlayab!l!rsem yazmaya çalı"aca#ım. Yan! yardımları, 
Türk!ye’n!n duyarlılı#ını, kr!z yönet!m!n!, deprem önces! ve 
sonrası pol!t!kaları ve her "eyden öneml!s! yoksullu#u ve 
su!!st!maller!. Evet, 25 san!yede, çares!zl!#!, üm!ts!zl!#!, dostlu#u, 
dayanı"mayı ve deprem!n ne oldu#unu ö#rend!m.  

*Van 100. Yıl Ün!vers!tes!, ""BF Kamu Yönet!m! Bölümü

Van Depremi: 25 Saniyede Ne Oldu?

Van deprem! b!r Pazar günü oldu. Çok uzak-
taydım. $zm!r’de. Hava çok sıcaktı, üzer!m!zdek! 
ceketler fazla gel!yordu, Ek!m’!n 23’üydü. 
Van’da !se hava so#umaya ba"lamı"tı b!le.

Dört gün sonra, Persembe sabahı saat 7 
sularında, Mu"-Van karayolunda, Van’a do#ru 
!lerlerken, b!r kar fırtınasının !ç!nde kaldık. Iç!n-
de bulundu#um arabanın "oförü hızını saatte 
20 k!lometreye kadar !nd!rd!. Sa#ımızda solu-
muzda, memleket!n dört b!r yanından Van’a 
do#ru harekete geçm!" tırlar, yava"ça t!p!y! 
atlatmaya çalı"arak da#dan Van Gölü kıyısına 
!nd!k, mevs!m b!r anda de#!"t!. Yolda ya"adı-
#ım ‘ya bu tırlardan b!r! devr!l!rse, karayolu 
ula"ıma kapanırsa, ya tırlar Van’a ula"amazsa’ 
korkusu, yer!n! ‘nasıl b!r manzarayla kar"ıla"a-
ca#ım?’ korkusuna bıraktı. Van’a Tatvan- Ed-
rem!t yolundan g!rd!k. G!r!"te, kentte deprem 
oldu#una da!r b!r emare yok d!ye dü"ünürken 
, ayakta ama durumu vah!m b!naları görmeye 
ba"ladım. 99 Marmara deprem!nde, deprem 
bölges!nde epey zaman geç!rm!" b!r! olarak, 
manzaranın bekled!#!mden çok daha !y! oldu-
#unu söyleyeb!l!r!m. Aradan geçen b!r ayda da 
dü"üncem de#!"med!. 

Pek!, deprem b!r do#al afet olarak bu kadar 
büyük b!r felaket yaratmadıysa, Van’da ne 
oluyor?  Bu soruya, hem depremden dört gün 
sonra bölgeye g!tm!" b!r! olarak hem de son 
35 gündür depremle !lg!l! her fısıltıya, her ha-
bere, her konu"ulana kulak kabartmaya özen 
gösterm!" b!r! olarak çe"!tl! yanıtlarım var. 

Van, son yerel seç!mlerde beled!yes!n! BDP’ye 
tesl!m etm!" b!r kent. Son genel seç!mlerde 7 
olan m!lletvek!l! sayısı 8’e yükselt!ld!. 8 vek!ll!k 

koltu#u 4 AKP, 4 ba#ımsız vek!l olarak payla-
"ıldı. Ba#ımsız vek!ller mecl!se g!rd!kten sonra 
BDP grubuna dah!l oldular. Yan! kentte seç!m 
sonuçları tam ortadan bölünmü" oldu. Ancak 
seç!m barajı olmasa, BDP part! olarak seç!mle-
re g!reb!lm!" olsa, daha çok vek!l çıkarab!lm!" 
olaca#ı a"!kar.  Deprem!n oldu#u andan !t!ba-
ren Van’da ya"anan s!yas! gerg!nl!k portres!nde 
BDP’l! beled!ye ve Van Val!s! Mün!r Karalo#lu 
var. Geçt!#!m!z b!r küsur ayda, portreye zaman 
zaman bakanların ve vek!ller!n dah!l oldu#unu 
da gördük ama aslolan beled!ye ba"kanı ve 
val!.  Van beled!ye ba"kanı, 1977 yılı do#umlu, 
oldukça genç b!r hukukçu, Bek!r Kaya. 2009 
yerel seç!mler!nde BDP adına seç!mlere g!rd! 
ve %53.5 oyla ba"kan seç!ld!. Kaya, ben!m 
göreb!ld!#!m kadarıyla Vanlılar tarafından çok 
sev!l!yor, sess!z ve sak!n b!r!s!.

Van Val!s! Mün!r Karalo#lu Hukuk Fakültes! 
mezunu. Çe"!tl! kaymakamlık görevler!n!n 
ardından Kırklarel! Val! yardımcılı#ı ve $ç!"ler! 
Bakanlı#ı Hukuk Mü"av!rl!#! (Ba"bakan da-
nı"manı) görevler!nde bulunmu". 2004- 2009 
yılları arasındaysa Kocael! Büyük"eh!r Beled!-
yes! Genel Sekreter! olarak görev yapmı", 2009 
val!ler kararnames! !le de Van Val!s! olmu". 
Özgeçm!"! böylece sermem!n b!r sebeb! var 
elbette. Van Val!s! Karalo#lu bu özgeçm!"ten 
de görüleb!lece#! g!b! hem kamuyu, hem 
bürokras!y!, hem yerel yönet!m!, masanın 
her tarafında oturarak deney!mlem!" b!r!s!.  
Karalo#lu’nun depremden sonra pek sık kul-
lanmadı#ı b!r tw!tter hesabı var. Tw!tter’da ger! 
dönük yazdıklarına baktı#ınızda, Val! Bey’!n 21 
Mart’ta Kürtçe b!r Newroz tebr!k mesaj! yazdı-
#ını görüyorsunuz. B!r val!den beklenmeyecek 
b!r davranı"…  Pek! aradan geçen 8 ayda ne 

oldu da, Van Val!s! yerel yönet!m! ve halkın 
talepler!n! görmezden gelecek kadar !l!"k!ler! 
kopardı? Van Beled!yes!n! ve bence daha da 
öneml!s! Van TMMOB tems!lc!ler!n! deprem 
koord!nasyon ek!b!n!n dı"ında bıraktı?  

Van Val!l!#! !le Van Beled!yes! arasındak! soru-
nun tam kayna#ını çe"!tl! ded!kodular dı"ında, 
b!r!nc! elden ne yazık k! b!lm!yoruz. Ancak, 
bu kadar büyük b!r felaket ya"amı" b!r kentte, 
neden her ne olursa olsun, ne beled!yen!n ne 
de val!l!#!n böyle b!r gerg!nl!#! sürdürme hakkı 
olmadı#ını dü"ünüyorum. 

Bu gerg!nl!k m!sal, 9 Kasım Van-Edrem!t dep-
rem!nde can kayıplarına neden oldu mu, bunu 
asla b!lemeyece#!z, çünkü Van Val!l!#! TMMOB 
tems!lc!ler!n!n bölgede çalı"masına !z!n 
vermed!, belk! de o b!nalarda daha önceden 
!ncelemeler yapılab!lm!" olsaydı, bazı b!nalar 
kes!n olarak mühürlenecek, can kayıplarının 
önüne geç!lecekt!. B!lem!yoruz. 

Bu gerg!nl!k, 35 gündür kentte kend!n! h!sse-
t!r!yor. Okudunuz, b!l!yorsunuz, kente g!ren 
tırlara pol!s tarafından çevr!l!yor, beled!yeye 
ya da yerel ba"ka b!r derne#e b!le gönder!lm!" 
olsa, malzeme ba"ında pol!sle b!rl!kte, val!l!k 
depolarına sevk ed!l!yor. Bu, en bas!t!nden 
halkın !sted!#! malzemeler! !sted!#! yerlere 
göndermes! g!b! temel b!r !nsan hakkının 
!hlal!. Gıda dı"ı malzemeler val!l!#e ba#lı 
Sosyal Yardımla"ma Vakfı vasıtasıyla sadece 
TC k!ml!k  numarası olanlara da#ıtılıyor. Kent!n 
ücra kö"eler!nde, evler!n! e"yaları neden!yle 
bırakamayan Vanlıların da#ıtımlardan fayda-
lanması neredeyse !mkansız.  Val!l!k !lk günden 
!t!baren kontrolü Beled!ye’y! s!stem!n dı"ında 

bırakarak kend! el!nde tutmaya çalı"tı. Van’dak! 
fısıltı gazetes! sebeb!n gelen malzemeler!n 
PKK’n!n el!ne g!tmes!n! engellemek oldu#unu 
söylüyor. Ancak bu ‘çaba’, malzeme da#ıtı-
mında c!dd! aksaklıklara neden oluyor, b!r ay 
sonra hala barınma ve gıda g!b! temel haklara 
sah!p olmayan !nsan sayısının ne kadar yüksek 
oldu#unu her gün haberlerde !zl!yoruz. 
 
Van Val!l!#! bölgede sosyal çalı"malar yap-
mak !steyen s!v!l toplum kurulu"ları !ç!n b!r 
akred!tasyon s!stem! uygulamaya ba"ladı. 
Pek çok s!v!l toplum kurulu"u akred!tasyon 
almayı ba"aramadı, alanda çalı"ma yapamıyor. 
Alab!lenler !se Val!l!k kanalından gelen kontrol 
baskılarıyla mücadele hal!nde çalı"maya 
gayret ed!yor. 

Sonuç olarak devlet, yerel yönet!m ve halkın 
talepler!n! d!kkate almayarak, 1999 Marmara 
Deprem!’nden ölçek olarak çok daha küçük 
çapta b!r do#al afet!n sonuçlarını Marmara 
Deprem!’nden daha beter hale get!rmey! ba-
"ardı. Van’da !nsanlar hala su, yemek, barınma 
g!b! temel !ht!yaçlarını kar"ılayamıyor. Ses!n! 
duyurmaya çalı"an halkın payına !se gaz ve 
cop dü"üyor. Devlet her zaman oldu#u g!b! 
kend! ‘performansından’ çok memnun. Val!-
s!nden bakanına, vek!l!ne herkes, ne kadar !y! 
çalı"tıklarını anlata anlata b!t!rem!yorlar, b!z !se 
her gün çadır kentlerden gelen ölüm, yangın, 
hastalık haberler!yle s!n!rler!m!z! sa#lam tut-
maya çalı"ıyoruz. Kı" uzun, Van yalnız. Devlet!n 
ve tems!lc!s! val!l!#!n bütün engellemeler!ne 
ragmen, 35 gündür bölgede durmaksızın 
çalı"an gönüllülere te"ekkür etmekten ötes! 
gelm!yor el!mden. Varolsunlar. 

Kı" Uzun, Van Yalnız!

Depremle kar"ıla"madan önce onun ne menem bir "ey oldu#undan habersizdim. 
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Jeologlar bu i"e neder bilemeyiz ama Türkiye’deki her depremin 
merkez üssü biraz Ankara’dır. Bunu geçmi" pek çok deneyimden bili-
yoruz. 1999 Marmara Depremi ardından Ba"bakan Bülent Ecevit’in 
televizyon ekranından Ankara’ya haber göndermeye çalı"ması, 2003 
Bingöl Depremi’nde 81 ö#renci ve ö#retmene mezar olan Çeltiksuyu 
$lkö#retim Okulu’nun müteaihitinin 7 yıl sonra, 3.5 yıl hapis cezası 
alıp serbest kalması da, 2010 Elazı# Depremi ardından Ba"bakan Re-
cep Tayyip Erdo#an’ın Anadolu’da köylerdeki yapı sto#unun %90’ını 
olu"turan kerpiçle ilk kez kar"ıla"mı" gibi tüm faturayı kerpiç evlere 
kesip kenara çekilmesi de hala akıllarda. Aradan geçen yıllara ra#men 
ba"ımıza gelenlerden ders çıkardı#ımız söylenemez.  

23 Ekim’de meydana gelen Van-Erci" depreminin merkez üssü de Ankara’ya hiç uzak 
de#ildi. Depremin ardından ‘gücümüzü sınamak’ için dı" yardım kabul etmeyen, 
ardından ortaya çıkan afet tablosu kar"ısından geri adım atmak zorunda kalan hükümet 
iç destek ve yardıma kar"ı takındı#ı isteksiz tavrı halen sürdürüyor.  

“Bırakın da Devlet kiminle çalı$aca%ına karar versin”
Hasar tespit çalı"malarından, yardım da#ıtımına kadar her alanda kendi hakimiyetini his-
settirmeye çalı"an hükümetin tavrını bir tek yeni depremler de#i"tirebiliyor. 23 Ekim’deki 
7.2’lik ilk depremin ardından yardım malzemelerinin da#ıtımını organize etmek yerine 
gelen yardım kamyonlarını yoldan çevirip tekelinde toplamaya çalı"an, BDP’li Van 
Belediyesi’ni çalı"malardan dı"layan, Van Kadın Derne#i’ne bile akreditasyon vermeyen, 
hasar tespit komisyonlarına Belediye’nin ve TMMOB uzmanlarının katılımını kabul et-
meyen, yardımların fazla geldi#ini ilan edip daha fazla yardım gönderilmemesini isteyen 
Van Valili#i 10 Kasım 2011’de ak"am saatlerinde meydana gelen 5.6 büyüklü#ündeki 
depremin ardından kamuoyu baskısı ve sorumluluk alacak payda"ların sayısını artırma 
re%eks ile tavrını de#i"tirmeye ba"ladı. 11 Kasım’da tüm kamuoyuna yardım ça#rısında 
bulunan Valilik, bir kaç bün önce de Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birli#i(TMMOB) 

ile hasar tespit çalı"maları ile ilgili protokol imzaladı.Tüm tavır de#i"ikli#ine ra#men 
Devlet Van’daki afetin boyutlarını henüz kavrayabilmi" de#il. Sivil Toplum Örgütleri’nin 
çalı"masından sorumlu bir mülkiye müfetti"i, bölgede çalı"mak için izin (nam_ı di#er 
akreditasyon) almaya çalı"an bir sivil toplum kurulu"una yazılı ba"vurmalarını salık 
verince, durumun aciliyetini anlatmaya çalı"an sivil toplum gönüllüsüne depremin 20. 
gününde: “Bırakın da devlet kiminle çalı"aca#ına karar versin.” diyiveriyor.

Van’daki afetin boyutları her geçengün artıyor. Kitlesel göçün ardından bölgede kalan 
yüzbinlerce insan kendilerine yardım ula"masını bekliyor. 

Güvenlik Penceresi Ardına Kadar Açık 
Çatı"ma halinin "iddetlendi#i günlerde meydana gelen depremin ardından, afet 
durumu bile bölgede devletin hala her"eye güvenlik penceresinden bakmasını engel-
lemiyor. Alı"ılagelenin aksine asker bu sefer pek ortalarda görünmüyor. Ama askerin 
eksikli#ini hissettirmeyen bir sivil bürokrasi kolgeziyor. Bölgede devletin sosyal hizmet 
altyapısı ise çok yetersiz. $"te size bir örnek: Erci"’te Sosyal Hizmetler $lçe Müdürlü#ü’ne 
ba#lı rehabilitasyon merkezinin bekçisi F.A. depremin üçüncü haftasında henüz 
psikolojik destek alamamı" olmaktan ve hiç uyuyamamaktan yakınmaktaydı. Bunda 
acayip olan "u ki bakanların cirit attı#ı bir yerde depremden 15 gün sonra, devlet kendi 
rehabilitasyon merkezinin bekçisine bile ula"amamı"tı. Geriye kalan bir milyon Vanlı için 
durumunu sizin de#erlendirmenize bırakalım.  

Her Artçının Ardından Bir Kriz Merkezi Kuruluyor
Bunca organizasyonsuzlu#un tek sebebi güvenlik öncelikli yakla"ım de#il. Sürekli 
de#i"en kriz yönetimi, kendisi bir kriz olmaya aday. Kasım ba"ında Erci"’te dört, Van’da 
üç ayrı kriz merkezi vardı. Tabir caizse her artçının ardından bir kriz merkezi kuruluyordu 
bölgede. &imdi durum daha sakin görünse de muhattap bulmak ve sorun çözmek 
hala çok zor. Devlet söyledi#i pek çok sözün altında kaldı gibi. Örnek mi: Depremin 4. 
gününde Milli e#itim Bakanı Ömer Çelik okulların 14 kasım’da açılaca#ını söylendi#inde 
bölgeyi gören kimse inanmamı"tı zaten ve ertelemek için "öyle "iddetlice bir artçı 
deprem bekleniyordu sanki. 10 Kasım’daki 5.6’lık deprem okulların açılı"ını 5 Aralık’a er-
telemenin bahanesi oluverdi. Bölgedeki ö#retmenlerden konu"tu#umuz M.K. okulların 
açılması için hiç bir ciddi hazırlık olmadı#ını belli bazı köylerde ya da beldelerde bazı 
okulların açılabilece#ini ama Van ve Erci" merkezde okulların açılmasının mümkün 
olmadı#ını dü"ündü#ünü belirtti.

Nüfusun %3’ü Vitrin Çadırkentlerde...
Van ve Erci"’te kurulan çadırkent, mevlana evleri, konteyner kent vb. organize yardım 
alanlarında barınan nüfusun toplamı yirmibini a"mıyor. Depremden etkilenen nüfus bir 
milyonun üzerinde... 10 Kasım’da meydana gelen 5.6’lık depremin ardından gerçekle"en 
göçün ardından bölgede en az 600.000 ki"i kaldı#ı tahmin ediliyor. Devlet bu nüfusu 
ve kapıya dayanmı" kı" ko"ullarını dikkate alan tedbirler almak yerine eldeki sembolik 
çadırkentleri parlatmak derdinde. Gelen siyasiler bu çadırkentlerden çıkmıyor. $li"tirilmi" 
basın bu çadırkentlerde yemeklerden çıkan dumanın haberlerini yapmakla me"gul. 
Van’daki afet toplumun gündeminden dü"ürülmeye çalı"ılıyor.
 
!nsanlar Yardıma De%il Yardım !nsanlara Ula$malı 
Bölgede çadırkent benzeri organize yardım alanları dı"ında yardım da#ıtımı çok kısıtlı. 
Yardıma ihtiyacı olanlar ona ula"mak zorunda. Oysa afet sonrası çalı"manın en temel 
ilkesi ihtiyaç sahibinin yardıma de#il yardımın ihtiyaç sahibine ula"masıdır. Bu ilkenin 
bile gözardı edildi#i afet bölgesinde kamuoyunun ilgisinin bölgeden uzakla"ması afetin 
insani sonuçlarını a#ırla"tıracaktır. / Mehmet Onur Yılmaz

Depremin Üstünden Bir Ay Geçti; Devlet $steksiz, $nsanlar Ma#dur

VAN ERC!" DEPREM!N!N MERKEZ ÜSSÜ ANKARA’dır.

23 Ekim günü, saat 13.41’de meydana gelen 7.2 ve 10 Kasım günü meydana gelen 
5.6 büyüklü#ündeki depremler güçbela ayakta duran binlerce yapıyı yerlebir 
etti. 2309 binanın tamamen yıkıldı#ı, 11847 binanın oturulamaz derecede hasarlı 
oldu#u ve en az 17923 binanın orta hasarlı oldu#u bölgede depremden etkilenen 
nüfus bir milyonun üzerinde. Resmi rakamlarla ya"amını yitirenlerin sayısı 650’yi 
a"tı. 

Depremin merkez üssü Van, Afetin Merkez Üssü Ankara
Ancak 7.2 "iddetindeki depremin ilk "okunun yarattı#ı yıkıcı etki ile olu"an bu tablo 
i"in afete dönü"en boyutunun sadece bir kısmını ortaya koyuyor. $lk sarsıntıdan 
üç hafta sonra 10 Kasım ak"amı 21 sularında meydana gelen 5.6 büyüklü#ündeki 
depremin yardım ekipleri ve basın mensuplarının bulundu#u iki otelle birlikte 28 
binayı daha yerlebir etmesi ve 41 ki"inin daha ya"amını yitirmesi o güne kadar 
pek de dikkat çekmeyen paralel bir afeti günyüzüne çıkardı. Van ve Erci"’te ilk 
depremin ardından hasar tespitten, yardım da#ıtımına,  sivil toplum ve dı" yardım 
organiasyonundan, psikososyal deste#e kadar pek çok alanda  süregiden organiza-
syonsuzluk bastıran kı" ko"ulları ile artık üstü örtülemez bir hale geldi. 

Mehmet Onur YILMAZ



Erc!"!n Genç Ses! Medya Grubunun Muhab!rler! 
Gündem Çocuk Derne#! üyeler!yle Solfasol $ç!n 
Söyle"t!...

  

Söyle"!: Erc!"’!n Genç Ses!  Medya Grubu  (Yusuf Mert &eb!buç!n, Musa Den!zer, Ay"enur D!ler, 
Beyza  Avcılar, Taha Ero#lu, Bü"ra Akan ) Foto#raf: Beyza Avcılar

Eksik Olan !ey: "ki Kamera "ki Foto#raf Makinesi...
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Siyasal iktidarların, belirleyen olma gücünü elinde buldukları ölçüde iktidar 
olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. $ktidarı elinde tutmaya çalı"anlar, insanların gün-
delik hayatlarındaki ayrıntılardan, sohbetlerinin gündemine; kimin ne kadar tutuklu 
kalaca#ından ve ceza alaca#ından, kimin elini kolunu sallaya sallaya dı"arıda dola"aca#ına 
kadar farklı alanda belirleyen olmak için çaba sarf eder. “Sarf ederler” çünkü tam anlamıyla 
bunu ba"armaları da mümkün de#ildir.  

Toplumsal ya"am çok geni" ve karma"ık, iktidarın elindeki araçlar da sınırlıdır. Bu neden 
siyasal iktidarı elinde bulunduranlar ço#u zaman “mı" gibi” yapmak zorunda kalır. Olayların 
tüm gidi"atından haberdar “mı" gibidirler”; faillerin kim oldukları belirlen “mi"tir” ve en kısa 
sürede yakalayacak “mı"tır”;  Devletimiz "udur budur, ölenlere rahmet, yaralılar acil "ifalar 
diler ve yaralar en kısa sürede sarılacak “mı"tır”…
Mı" gibi yapmanın bir yolu ise, ola#anüstü sorunların ola#anüstü önlemler gerektirdi#i 
savından yola çıkarak, acil gereksinimlerin kar"ılanması için bürokratik süreçlerin ve 
yurtta"ların haklarının askıya alındı#ı ola#anüstü hali ilan etmektir. Darbe dönemleri ve 
ola#anüstü haller, geçi" dönemlerinin ortaya çıkardı#ı toplumsal muhalefetin bastırılması 
için birebirdir. 

Ya ola#anüstü bir hal, bir insanî dı" güç ya da, depremlerde oldu#u gibi, yerkürenin bizzat 
kendisi tarafından dayatılır ve bir önlem alınmasını zorunlu kılarsa… Van Depremi’nde 
olan tam da budur. Devlet neo-liberal modele göre kendisini yeniden yapılandırma süre-
cinde oldu#undan tam anlamıyla hazırlıksız yakalanmı"tır. Sosyalli#inden arındırılmakta 
olan devlet, çaresizli#i tüm çıplaklı#ıyla ortadadır. Öyle ki depremden sonraki ilk gün-
lerinde Erdo#an ve di#er muktedirler bunu kabul etmek zorunda kalmı"lardır. Bu 
acizli#i örtmek için fa"ist re%eks devreye hemen girdi: “allahın sopası yok”turcular, “oh iyi 
oldu”cular “Van’a verece#ine Somali’ye ver daha iyi”ciler ve Müge Anlı gibi birilerine had-

dini bildirmek için sıraya girenler muktedirlerin çaresizli#ini örtmeye yeterli olmadı.
Evet kabul etmek gerekir ki, bir baskı aygıtı olarak devlet Van’dadır. Yaptırmama gücü 
olarak devlet, kendisi dı"ında kalanların rol çalmasına izin vermemektedir. Bu dosyada yer 
alan di#er makalelerde de görece#iniz gibi orada insani yardım faaliyetinde bulunan tüm 
örgütler “korsan” çalı"maktadır. Gelen yardımlar üzerinde ilk ve son sözü devlet söyleme-
ktedir. Seçilmi"lerin, BDP’li belediyelerin etkinlikleri engellenmektedir. Ba"bakan, Van’ın 
afet bölgesi ilan edilmesine, kaynakların BDP’li belediye tarafından de#erlendirilece#i 
gerekçesiyle kar"ı çıktı (Evrensel Gazetesi, 15 Kasım 2011). Aynı konu"masında beledi-
yeleri suçlarken kullandı#ı ifade ise, deprem sonrasında devlet eliyle yürütülen yardım 
faaliyetlerinin nasıl i"ledi#inin formülü gibidir: “Sadece popülizm, ideolojik yakla"ım tarzı”.
Bölgedeki yardımların öncelikli olarak AKP’lilere da#ıtıldı#ı iddiası da gündemde ama kim 
ara"tıracak? &ıracının "ahidi bozacı mı? 
Bir de muktedirler cephesinde depremi fırsata dönü"türmek için “halkla ili"kiler”e abanan-
lar var, ki bunların ba"ında Ankara Büyük"ehir Belediyesi gelmektedir: 1-8 Kasım 2011 tari-
hli ve 349 sayılı bülteninin 12 sayfası belediyenin Van ve önceki afetlerde yapmı" oldu#u 
yardımlara ayrılmı"tır. Elbette bir belediye yapmı" oldu#u faaliyetleri seçmenlerine anlat-
mak isteyecektir ama göstere göstere yapılan "ey bir dayanı"ma edimi de#il bir sadaka, ya 
da hayır faaliyetidir. Bültene "öyle bir göz atanlar, yiyecek ve temizlik malzemelerinin dizili 
oldu#u masanın arkasında yerini almı" ve ellerini önlerinde ba#lamı" erkekleri görünce ne 
demek istedi#imi hemen anlayacaktır. O yere gö#e sı#dırılamayan, $slâmî ahlâk ilkesine, 
“sa# elinin verdi#ini sol elin görmesin”e ne oldu?  Sanırım sahiplerinin ikiyüzlülü#üyle, laik 
ahlâkın gölgesinde kaldı.

Deprem ile yurtta"lar arasında bir tür “hava yastı#ı” olması gereken ve oldu#u iddia edilen 
devlet tam da toplumsal kaynaklar üzerinde bir tekel olu"turdu#u için, bıkmadan usan-
madan "unu haykırmamız gerekiyor “toplum burada devlet nerede?”

Devlet, Deprem ve Yurtta$lar S. Erdem TÜRKÖZÜ



Ankara,  2 Kasım 2011
   23 Ek!m 2011
   Son dak!ka!
   Van’da 7. 2 !k! büyüklü#ünde deprem oldu. 
   Van deprem! !le sarsıldık…
   B!r ba"ka sarsıntı sosyal medyada ve görsel medyada ya"andı.
   $nanılmaz b!r akıl tutulmasına tanık olmak b!r dostun dey!m!yle “k!m!ler! 
ya"amını k!m!ler! de !nsanlı#ını y!t!rd!.”
   Bebekler, çocuklar, anneler, babalar, enkaz altındaydı… 
   O an !nsan olan herkes!n ruhu enkaz altındaydı.
    Aklım f!kr!m depremzedeler !ç!n kurulacak çadırlara g!tt!.
   Mevs!m sonbaharın son ayı ve so#uktu.
   Sıcacık ev!mde deprem! !zlerken; yüre#!m ü"üdü. 
   Van deprem!nde der!n b!r acı kaldı.
   Van’a gönder!len ta"lar bu topraklarda söylenen o güzel!m sevda 
türküsünü b!le yaraladı…
   “Dün gece yar hanes!nde yastı#ım b!r ta" !d!/ Altım çamur, üstüm ya#mur 
y!ne gönlüm ho" !d!” 
   K!n ve öfkeden gözü kararmı" b!r!ne bu türkü ne söyler k!?
   Deprem ülkes! olmak, depremlere tanık olmak yetm!yor.
   Deprem yıkıntılarına duyarlı olmak !nsan olmaktır.
   Do#anın tahr!batı b!r b!ç!mde onarılıyor. 
   Ya sözün tahr!batı !"te o kolay geçm!yor.
   Böyle zamanlarda Anadolu’da söylenen söz akla dü"üyor:
   “Y!#!d! kılıç kesmez b!r acı söz öldürür”
   Lat!nler, “söz uçar, yazı kalır” derler. Anadolu !nsanı “söz !nsana söylen!rse 
!z! kalır” der. Acı söz !nsanı öldürür. Deprem yıkıntıları arasında b!r de sözün 
acısıyla kalmak var.
   Do#a olayları acımasızca savurur.
   Bazıları yaralar, bazıları öldürür.
   Kısacası do#a felaketler! de !z bırakır.
   Akıllarda, z!h!nlerde, ruhlarda kalıcı !zler bırakır.
   Deprem yıkıntıları üzer!ne yen! çadırlar kurulur.
   Yen! evler yapılır, hatta "eh!rler kurulur.
   Zamanla !nsanlar barınak bulur. 
   Ya"ama tutunur.
   Deprem büyük yıkıntılara yol açar.
   Deprem!n z!h!nlerde, gönüllerde bıraktı#ı yıkıntılar nasıl onarılır?
   Yüzlerce b!na yıkılır. Yer!ne yen!ler!n! yapmak zaman alır.
   Aslında deprem!n asıl yıkıntısı !nsanlar ve “!nsanlıklar” üzer!ne oluyor. 
   Parçalanan a!leler, yıkılan umutlar, daha ya"anacak ne çok "ey! olan pek 
çok beraberl!k o yıkıntıların arasında kalıyor.
   SEY$RL$K DÜNYA
   21. yüzyılın !nsanlı#ımıza arma#anı olan “sey!rl!k dünya” durumunu b!r 
kez daha Van deprem!nde de ya"adık.
   Telev!zyonlar açık, Amer!ka’nın bol ödüllü “umutsuz ev kadınları” d!z!s!ne 
!nat, bu kez bol bol yerl! umutsuz ev ya"amlarını !zled! m!lyonlar.
   Göçük altında kalan yüzlerce ya"amı, yüzlerce umudu, gencec!k 
!nsanların !", gelecek hayaller!n!n nasıl göçük altında kaldı#ını !zled!ler.
...
   Yurdun dört b!r yanından kol!lerle yardım ya#dı deprem bölges!ne.
   Açılan her kol!n!n !ç!nden çıkan “v!cdan yaraları”, bölgeye !l!"k!n 
“önyargılar”, besled!#!m!z “öfke” ve “sahte gözya"ları” özenle ayrı"tırıldı ve 
ma#dur!yet haller!m!ze merhem n!yet!ne depremzedelere da#ıtıldı.
   Büyük b!r end!"eyle !zled!m artan yardımları, havada saçılan paraları. Her 
b!r! açık artırmaya konulmu"'!k! yüzlülükler'ta"ıyan sahte end!"eler!.
   $ç muhasebeler!m!z! örten, “naylon mandal” m!sal! b!rer g!yecek, kadın 
ped!, çocuk bez! ve b!sküv!lere dönü"en o yardımlarla v!cdanlarımız 
rahatlamadı mı?
   Rahatladı, rahatladı...
   Had! s!z de !t!raf ed!n
   Bu !"!n nasıl sey!rl!k hale geld!#!n!

Ya"ar SEYMAN

Deprem

Hüsnü ÖNDÜL
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Van-Erc!" deprem! neden!yle s!yas!ler!n polem!kler!ne ve bürokras!n!n çıkardı#ı güç-
lüklere tanık olmaktayız. Öte yandan hak sah!b! olarak 7’den 70’e !nsanların beklent!-
ler!ne “sosyal devlet”kavramına uzak devlet yapılanması yanıt verememekted!r.

Gündem Çocuk Derne#!’nden gönüllüler !lk andan !t!baren deprem bölges!nde 
çocuklarla b!rl!kte büyüklere yönel!k etk!nl!klerde bulunmaktadır. Çocuklar, “Küçük 
Prens” k!tabında anlatıldı#ı g!b! “büyükler!n sev!yes!ne !nerek” büyüklere b!r "ey-
ler anlatmaya çalı"maktadır. “Erc!s!ngençses!” yayınları(gazete ve blog) bunlardan 
b!r!s!. Gündem Çocuk Derne#! b!r basın açıklaması yaptı, b!rkaç gün önce. Açıklama, 
sahadan yapılan açıklama ve b!lg!ye ve gözleme dayalı. &öyle demekteler: “Deprem 
bölges!ndek! 300 b!n Çocu#un Ya"amı R!sk Altında (…) Türk!ye 2011 yılında, 20 Kasım 
Çocuk Hakları Günü’nü bu kara tablo !le kar"ılıyor. Bölgedek! 300 b!n çocu#un ya"amı 
c!dd! r!sk altında. Koord!nasyondan uzak, da#ınık, !"levs!z, ma#dur!yet! arttıran çalı"-
malar ve göstermel!k önlemler !le deprem bölges! dı"ındak! toplum kes!mler!n! !kna 
çabası b!r yana bırakılıp durumun c!dd!yet!n!n farkına varılmalıdır. Daha fazla gec!k-
meden çocukların ya"amını koruyacak etk!n önlemler alınmalıdır.

Bu çerçevede:
- Her türlü !ç ve dı" olanaklar b!r ön önce bu amaç do#rultusunda seferber ed!lmel!,  
bölge s!v!l toplumun, ulusal ve uluslararası yardım kurumlarının etk!nl!kler!ne açılma-
lıdır. 

- Yardım da#ıtımları düzenl! olarak ve çadırkentlerde olmasa dah! tüm !ht!yaç sah!ple-
r!n! kapsayacak "ek!lde yapılmalıdır. $ht!yaç sah!b!n!n yardıma de#!l yardımın !ht!yaç 
sah!b!ne ula"tı#ı b!r s!steme geç!lmel!d!r. 

- Devlet bölge halkına tam olarak ula"amamaktadır. Bölgede sosyal h!zmet altyapısı 
yoktur. Çocukların durumunun tesp!t! ve yer!nde destek ver!leb!lmes! !ç!n sosyal h!z-
met altyapısı hızla kurulmalıdır. Bu h!zmet!n sa#lanması !ç!n ulusal ve uluslararası s!v!l 
toplumdan gelen destek talepler! hızla de#erlend!r!lmel! ve sonuçlandırılmalıdır.

- S!v!l toplum örgütler! !ç!n !"let!len “akred!tasyon” s!stem! bölgede çalı"ma konusun-
da !z!n almayı haftalara yayan b!r bürokras!ye dönü"mü"tür. Akred!tasyon !le !lg!l! 
kalıcı muattap bel!rlenmel! ve süreç tüm s!v!l toplum kurulu"ları !ç!n açık, ad!l ve hızlı 
b!r "ek!lde !"let!lmel!d!r. 

- Kızılay çadırları yer!ne b!ran önce kı" ko"ullarına uygun konteynerler, pünomat!k ve/
veya prefabr!k yapılar kurulmalıdır. Bu yapıların sayıları sembol!k olmaktan çıkarılma-
lıdır. 

- Çadırkentte ya"amak yardım almanın "artı olmaktan çıkarılmalıdır. Evler!n!n bahçe-
ler!nde ya da c!varında barınmak zorunda olan a!lelere de ko"ulsuz, yer!nde, geç!c! 
barınak, gıda ve sa#lık deste#! ver!lmel!d!r.

1995’ten bu yana BM Çocuk Haklarına Da!r Sözle"me’n!n tarafı olan Türk!ye sözle"me-
n!n 6. Maddes!nde bel!rt!ld!#! üzere öncel!kle çocukların ya"am hakkını korumakla 
yükümlüdür.

Bu yükümlülü#ün ve bölgedek! durumun gere#! tüm kamuoyunu, ulusal ve uluslara-
rası tüm kurum ve kurulu"ları $VED$L$KLE, bölgedek! çocukların ya"amını korumak !ç!n 
harekete geçmeye ça#ırıyoruz.” 
Üçyüzb!n çocu#un ya"amının r!sk altında oldu#u uyarısına ve feryadına lütfen d!kkat!

$stersen!z B!lge Karasu’nun “Gece” s!nden seslenel!m:  “Bu !" nereye dek sürer? Her-
halde yalnız kalıncaya dek. Bütün aynalarda kend!n!z! görünceye dek, herkes!n gözü 
s!z!n aynanız oluncaya dek... Daha do#rusu, önler!nde durmasanız da aynaların heps! 
s!z! göster!nceye dek; gönüller!nde olmasanız b!le !nsanların gözler! s!zden duydukla-
rı korkuyu yansıtmaktan ba"ka b!r !"e yaramaz oluncaya dek...

Her "ey, en!nde sonunda, onu anlatanın (yan! onu ba"kalarınca da özümsen!r kılanın), 
o tek k!"!n!n, o tek usun gördü#ü, dü"led!#!, dü"ündü#ü de#!lm!d!r? Her "ey gel!p 
buna dayanmaz mı?

Herkes! aldatmı", aldatma#ı !" ed!nm!" b!le olsak, kend!m!z! aldatmamak gerekmez 
m!?

(23 Kasım 2011 Tar!hl! Evrensel Gazetes!’nde yayınlanmı#tır)

DEPREMDE 
ÇOCUK OLMAK



“Zemo, Zemooo g#tme..” D#ye Ba%ıran
Nenes# An#’n#n Ayakucuna Bırakıldı...

Cem, nenes! An!’n!n k!"!sel tar!h!ndek! yer!n! b!r tw!tter mesajına "u "ek!lde 
yansıtmı"tı: “Neneler seslen!rd!, algıda mallık sorunu ya"adı#ımız zamanlarda: 
“Zemo zemoooo g!tme, onlar anar"!kt!r.”

EVRENSEL Gazetes! da#ıtıcısı, reng! sarıya çalan saçlı, mav! gözlü çocuk, DHA’nın Tuncel! 
Bürosu’na g!rd!#!nde 17 ya"ındaydı; bıyıkları yen! terlemekted!r. Kent!n deney!ml! muhab!r! 
Fer!t Dem!r, kapıyı çalmadan !çer! dalan bu çocu#u “Hayrola” d!yerek tersled!#!nde, !z!ns!z 
açılan o kapı kalıcı b!r meslekta"lı#a aralanmı"tır b!le. Ve yıllar sonra kapısından g!rd!#! o 
ajansın en öneml! muhab!rler!nden b!r! olacaktı.

!z#ns#z G#rd#%# O Ajansın 
“Ben de gazetec!y!m. Ve s!z!n çalı"malarınızı !zlemeye geld!m” ded! önce, sonra 
kend!s!n! tanıttı. Fer!t kend!s!yle dalga geç!ld!#!n! dü"ündü; “Nereden çıktı "!md! bu” 
sözünü geç!rd! aklından ancak Cem’! kovmadı da. Çayını doldurdu, $stanbul’dan gelen 
gazetec!ler!n Fer!t’le sohbet!n! büronun b!r kö"es!ne geçerek d!nlemeye ba"ladı.

Baraj !n$aatında Çalı$tı 
Da#ıtıcılı#ını yaptı#ı gazeten!n gönülle muhab!rl!#!n! de üstlend!; $nsan hakları !hlaller!, 
PKK saldırıları, asker! operasyonlar, köye dönü" öyküler! g!b! satırlarına barut kokusu 
s!nm!" haberler kaleme aldı. Ancak terleyen bıyıkları hızla sakala dönmekteyd!, para 
kazanmalıydı. Mehmet Al! ve Nurten ç!ft!n!n !lk çocukları, Kemal, Tuncay, B!lge ve 
S!nem’!n a#abey! Cem a!les! de dü"ünerek gazetedek! görevler!n! bıraktı. Malatya sınırları 
!ç!ndek! b!r baraj !n"aatında çalı"tı. A!les!ne küçük de olsa ekonom!k b!r katkı sa#lıyor 
olmaktan mutluydu. Aklı !se gazetec!l!kteyd!.

Gurbet Gökçe’n#n Israrıyla 
Ankara’ya geld!, b!r bekar ev!nde kend!s! g!b! gazetec! olan arkada"larıyla yen!den 
mesle#e dönü"ün yollarını aradı. $stanbul’da da ya"adı; haber ajanslarında çalı"tı ve 
Tuncel!’ye döndü. ANKA Ajansı ve Taraf Gazeteler!’ne “parça ba"ı” haberler göndererek 
bölgedek! adını duyurdu. DHA D!yarbakır Büro "ef! Gurbet Gökçe’n!n d!kkat!n! çekt!. Fer!t 
Dem!r’den de olumlu referans alan Gökçe, davetl! oldu#u b!r dü#ün !ç!n bulundu#u 
Elazı#’a Cem’! de ça#ırdı. Tanı"tılar, ertes! gün b!rl!kte Tuncel!’ye geld!ler. Onlara e"l!k eden 
DHA Elazı# muhab!r! Mustafa Devr!m Tuncel!’de geç!rd!#! kalp kr!z! sonucu hayatını 
kaybett!.

Mer#ç’#n “J#m” A%abey# 
Devr!m’!n cenazes!ne gelen DHA Genel Müdürü U#ur Cebec!’ye Cem’le !lg!l! dü"ünces!n! 
açtı Gökçe. Cebec! “Cem’! Mustafa’nın yer!ne Elazı#’a alalım” ded!. Gökçe, “Hayır, 
D!yarbakır’a gels!n” dey!nce, yıl 2009 Cem’!n DHA’lı günler! ba"ladı. Gurbet ve El!f’!n 2008 
yılında do#an o#ulları Mer!ç’!n de “J!m” a#abey! oldu. Sık sık Gurbet ve El!f’e “Bakın para 
da kazanmaya ba"ladım. $k!nc! b!r çocu#a !ht!yacınız yok. Ben! ‘yet!"m!" b!r çocuk’ olarak 
evlatlık alın. Mer!ç’e de hazır b!r a#abey olurum” d!ye takılıyordu.

Sak#n Olun Pan#k Yok 
“PKK ve H!zbullah !le KCK Davası” dosyalarıyla !lg!l! n!tel!kl! b!lg!s!yle d!kkat çek!c! 
haberlere !mza attı, S!!rt’tek! “Çocuk !st!smarı” haber! !se mesle#!nde dönüm noktası 
oldu. Artık, D!yarbakır ve bölgen!n en öneml! yargı muhab!rler!nden b!r! olarak ulusal 
medyanın d!kkatle !zled!#! b!r !s!md!. Görevlerde kend!s!ne e"l!k eden arkada"larını 
“Sak!n ol, pan!k yok. B!r rahat olun” sözler!yle sak!nle"t!recek kadar da so#ukkanlıydı. 
So#ukkanlılı#ı enkazdan çıkı"ını bekleyen meslekta"larının da zor geçen saatler!n 
tesell!s! oldu. Kaldırılan b!r molozun altından ba"ını uzatacak ve “Sak!n olun, pan!k yok” 
d!yecekt!.

Ece Ayhan’ın d#zeler# aklındaydı 
“B!r sonrak! görü"mem!zde ezber!mden okuyaca#ım sana” sözünü verd!#! Ece Ayhan’ın 
“Devlet!n ve tab!atın ortak ve yanlı" sorusu "uydu: Maveraünneh!r nereye dökülür? En 
arka sırada b!r parma#ın tek ve do#ru kar"ılı#ı: Solgun b!r halk çocukları ayaklanmasının 
kalb!ned!r.” d!zeler!n!n yer aldı#ı “Meçhul Ö#renc! Anıtı” "!!r!n! mırıldanıyordu sık sık; 
“Her çocu#un kalb!nde kend!nden daha büyük b!r çocuk vardır. Bütün sınıf sana çocuk 
bayramlarında zarfsız ku"lar gönderecek” d!zeler!yle b!ten.

Cem Nenes# !ç#n Zemo’ydu 
O’nun Maveraünneh!r’! de Munzur’du. Gurbet’te zaman zaman “&ef Munzur’a yüzümü 
döney!m, ses!n! d!nleyey!m. Yarın sabah mesa!ye yet!"!r!m” d!yerek !z!n !sterd!. Hatta 
son yaz tat!l!n! b!le tümüyle Tuncel!’de geç!rm!"t!. “Söz verm!"t!n Ankara’ya gelece#!ne?” 
serzen!"!ne “Ayrılamadım k! köyden. $y!yd! burası” d!ye kar"ılık verm!"t!. Tuncel!’den 
vazgeçememes!n!n neden! oralı olması mıydı, sadece? En öneml! neden! Nenes! An!’yd!. 
An! nene; B!z O’nu Cem olarak b!l!rd!k, O nenes! !ç!n “Zemo’ydu..” Ev!n !lk torunu oldu#u 
!ç!n nenes!n!n ona sundu#u b!r ayrıcalıktı bu !s!m de#!"!m!. B!r tw!tter mesajında yazdı#ı 
g!b!: “Neneler seslen!rd!, algıda mallık sorunu ya"adı#ımız zamanlarda: “Zemo zemoooo 
g!tme, onlar anar"!kt!r.”

Güne$ Görmeyen Yamaçta 
&!md! Zemo çok sevd!#! Tuncel!’n!n adı de#!"t!r!lm!" b!r köyünün mezarlı#ına, 
kend!s!nden yakla"ık 1,5 yıl önce kaybett!#! nenes! An!’n!n ayakucuna bırakılmı"tır. O 
büyük bırakılı" sırasında Nurten Anne ve karde"ler B!lge !le S!nem Kürtçe Türkçe a#ıtlar 
yakmaktadır. B!lge, mezarın toprakla kapatılması sırasında son b!r kez “Neden onu oraya 
bırakıyorsunuz. Çıkarın oradan. Ben onu aylardır görmüyordum k!..” d!ye haykırmaktadır. 
Köyün esk! !sm! Zımak’tır. Kürtçede “Güne" görmeyen yamaç” anlamına gelmekted!r. 
Cem, köyünün esk! adını anımsatan b!r öykü sonuyla, Bayram Otel’!n enkazında b!r 
bayram geces! hayatını kaybett!, güne"! göremeden.

Okan KONURALP
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U$ur Kantar 12 Ek!m’de hayatını kaybett!.
U$ur Kantar’ın “d!sko”da (d!s!pl!n ko$u#u) 
gördü$ü !#kence sonucu komaya 
g!rd!$!n! ve 26 Temmuz 2011’de GATA’ya 
kaldırıldı$ını Solfasol’un 5. sayısında (Eylül) 
duyurmu#tuk. Ne yazık k! kend!s! 12 Ek!m’de 
hayatını kaybett!. U$ur’un ölümünün 
ardından hastanede kaldı$ı süreç, 
sorumlular ve yargılama sürec! !le !lg!l! pek 
çok soru cevap bekl!yor.  

U#ur Kantar’ın “d!sko”da (d!s!pl!n ko#u"u) 
gördü#ü !"kence sonucu komaya g!rd!#!n! 
ve 26 Temmuz 2011’de GATA’ya kaldırıldı#ını 
Solfasol’un 5. sayısında (Eylül) duyurmu"tuk. 
Ne yazık k! kend!s! 12 Ek!m’de hayatını 
kaybett!. U#ur Kantar’ın ölümünden sonra 
askerî yetk!l!ler!n a!les!ne gerekl! hassas!yetle 
yakla"madı#ı; cenaze tören!ne TSK’dan 
k!msen!n katılmadı#ı; dahası ölümünden 
önce b!r askerî yetk!l!n!n “Ebru Günde" de 
güne" çarpması sonucu hasta oldu b!r "ey 
olmaz” d!yerek (Vatan, 14 Ek!m) dalga geçt!#! 
!dd!a ed!ld!. U#ur Kantar’ın a!les!n!n taz!ye 
ev!n!n önünde 20 k!"!l!k b!r grubun saldırısına 

u#radı#ı (B!rgün, 16 Ek!m) ve !k! asker 
gard!yanın “kasten yaralama”dan tutuklanarak 
askerî cezaev!ne gönderd!#! de gelen haberler 
arasında. Eylül sayısında da bel!rtt!#!m!z 
g!b! ola#anüstü b!r gel!"me olmazsa y!ne 
rütbel! sorumlular cezalandırılmayacak 
g!b! görünüyor. N!tek!m 20 Ek!m 2011’de 
askerî savcılı#ın 7 asker hakkında hazırladı#ı 
!dd!anamen!n kabul ed!ld!#! ve !lk duru"manın 
18 Kasım 2011’de olaca#ını ö#rend!k.  

Ölümlere Bahane Hazır 
Tutuklu asker gard!yanlar, !fadeler!nde, “U#ur 
çok agres!ft!, agres!f davranı"ları vardı. B!raz 
sak!nle"t!rmeye çalı"tık, b!r !k! tokat attık... 
B!z bu kadar a#ır b!r darp yapmadık. B!z!mle 
!lg!s! yok” dem!" (Habertürk, 15 Ek!m). Bu 
söylenenler tek ba"ına b!r "ey !fade etm!yor 
olab!l!r ama 6 ya"ındak! Efe Boz’un ya"amını 
y!t!rd!#! okulun müdürünün, Efe !ç!n söyled!#! 
“o çok yaramazdı” !fades!yle b!r arada ele 
alındı#ında b!r mukted!r portres! ortaya 
çıkıyor: Agres!f, yaramaz tebaasını “adam 
etmeye” kend!n! adamı"; gerekl! önlemlere 
ba"vurmaktan kaçınmayan “yol göster!c!/
e#!t!c!”… / S. Erdem Türközü

Emrah Gezer’!n pol!s memuru Serkan 
Akbulut (32) tarafından öldürmes!yle !lg!l! 
dava 8 Eylül 2011’de sonuçlandı. S!nem 
Uluda# alkollü oldu#u !ç!n azmett!rme 
suçu !"leyemeyece#! gerekçes! !le serbest 
kaldı. Emrah’ı öldüren s!lahı ate"leyen pol!s 
memuru Serkan Akbulut !se tahr!k !nd!r!m! 
aldı. 
Emrah Gezer’!n pol!s memuru Serkan Akbulut 
(32) tarafından öldürmes!yle !lg!l! dava 8 
Eylül 2011’de sonuçlandı (Solfasol 5. sayı). 
Emrah Gezer, Ankara’da 26 Aralık 2009 geces! 
e#lenmeye g!tt!#! barda, arkada"larıyla Kürtçe 
"arkı söyled!#! gerekçes!yle aralarında Serkan 
Akbulut’un da bulundu#u grupla tartı"mı"tı. 
Ankara 9. A#ır Ceza Mahkemes!’nde görülen 
duru"mada mahkeme heyet!, Serkan Akbulut’u 
“!nsan öldürmek” suçundan müebbet hap!s 
cezasına mahkûm etm!" ve tahr!k !nd!r!m!yle 
cezayı, dosyadak! d!#er suçlamalar da dah!l 
olmak üzere 19 yıl 6 ay hap!s cezasına !nd!rm!"t!. 

Alkollü olmak suçu ortadan kaldırır mı? 
Davanın gerekçel! kararının açıklandı#ı haber! 
11 Ek!m 2011’de basında yer aldı. Cezasızlık 
örüntüsünün kend!s!n! nasıl ürett!#!n!n b!r 
örne#! olan bu gerekçel! kararda S!nem 
Uluda#’ın alkollü oldu#u gerekçes!yle 
azmett!rme suçunu !"leyemeyece#! ve pol!s 
Akbulut’un da !lk ate"! kar"ı tarafın açması 
neden!yle !nd!r!mden yararlandı#ı !ler! sürülüyor. 
Oysa alkollü olmak b!r suçu ve suçun sonuçlarını 
ortadan kaldırmaz olsa olsa haf!%et!c! neden 
olab!l!r.
 
!lk ate$ eden k#m? 
Mahkemen!n kar"ı tarafın !lk ate"! açması 
konusundak! "üphey!, sanık leh!ne yorumlaması 
hukukun temel !lkeler!ndend!r ancak gerçekten 
olay bu "ek!lde m! gerçekle"m!"t!r? Emrah 
Gezer’!n de#!l de Serkan Akbulut’un hayatta 
olması bu konuda acaba b!r !pucu olab!l!r m!? 
Yargıtay’ın "üpheler! ortadan kaldırmasını 
beklemek !se a"ırı !y!mserl!k olacaktır. / S. Erdem 

20 Eylül 2011’de Kumrular Caddes!’nde 
gerçekle#en patlamada hayatını 
kaybedenler!n sayısı be#e yükseld!. 
Saldırının sorumlulu$u ve hedef!n ne 
oldu$u konusunda soru !#aretler! var.  
 
20 Eylül 2011’de Kumrular Caddes!’nde 
gerçekle"t!r!len saldırıyı, Kürd!stan Özgürlük 
&ah!nler! (TAK) adlı örgüt üstlenm!"t!. 
Patlamada Mustafa B!ngöl (22), Orhan Güzel 
(18) ve Durdane Beyaz adlı üç k!"! ya"amını 
y!t!rm!"; üçü a#ır 34 k!"! de yaralanmı"tı. 
Yaralılardan 3 Ek!m 2011’de Tuncay Acar ve 
10 Ek!m 2011’de de Hal!s Öztürk (68) Numune 
E#!t!m ve Ara"tırma Hastanes!’nde ya"amını 
y!t!rd!. PKK saldırıyla !lg!s!n!n olmadı#ını 
açıklamı"tı ama Fırat Haber Ajansının (ANF) 

saldırının Çankaya Kaymakamlı#ı önünde 
gerçekle"t!r!ld!#!n! !ler! sürmes! (f!ratnews.
org, 14 Ek!m) saldırının dolaylı olarak 
sah!plen!ld!#!n!n ve me"rula"tırılmaya 
çalı"ıldı#ının b!r gösterges! olarak görüldü. 
Ancak Çankaya Kaymakamlı#ından en az yüz 
metre !ler!de gerçekle"en patlamanın oldu#u 
yerde ne takt!k ne de stratej!k b!r “hedef” 
vardı. Gündem! hızla de#!"en ülkem!zde be" 
canın kaybı !le sonuçlanan b!r patlamayı 
beraber!ndek! soru !"aretler! !le unuttuk, g!tt! 
b!le.  
 
$ler!de kurulacak b!r hak!kat kom!syonunun 
bu saldırıyı da !ncelemes! gerekecekm!" g!b! 
görünüyor. Solfasol olarak b!z notumuzu 
buraya dü"üyoruz. / Solfasol

D"SKO’da Ölüm ve Cevapsız Kalan Sorular

Emrah Gezer Davası ‘Ceza "ndirimi’ ve 
‘Cezasızlık’ ile Sonuçlandı!..

Kumrular Patlaması Ardından Akılda 
Kalanlar
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Solfasol Ek!m sayısında Ankara – Esk!"eh!r arasında 
sefer yapan hızlı trene b!s!klet alınmadı#ını, yed! 
amatör b!s!kletç!n!n bu uygulamayı kamuoyuna 
duyurmak ve protesto etmek !ç!n Esk!"eh!r ‘den 
Ankara’ya pedal bastı#ını duyurmu"tuk.
Solfasol olarak, hızlı trene b!s!klet alınmamasının 
rut!n b!r uygulama mı oldu#u yoksa münfer!t 
b!r durum olarak mı ya"andı#ı, konunun !çer!#! 
ve kapsamının ne oldu#u üzer!ne daha der!n 
b!r ara"tırma yapmayı ve olayı tüm boyutları !le 
tartı"mayı do#ru bulduk.
Bu amaçla önce TC Devlet Dem!ryolları (TCDD) ça#rı 
merkez!n! arayan muhab!r!m!z Ankara – Esk!"eh!r 

yönünde hızlı tren b!let! satın almak !sted!. Ça#rı merkez! operatörüne b!s!klet!n! de yanına 
almak !sted!#!n! bel!rten muhab!r!m!ze ver!len yanıt uygulamanın Esk!"eh!r !stasyonu 
!le sınırlı olmadı#ını, TCDD’n!n hızlı tren pol!t!kasının b!r parçası oldu#unu gösterd!: 
“B!s!klet!n!z!n ayrılab!l!r parçalarını söküp tal!matlara göre katladıktan ve uygun b!r çantaya 
yerle#t!rd!kten sonra b!s!klet!n!z! yanınıza alab!l!rs!n!z.”
Bu cevap üzer!ne önce Türk!ye !ç!n hızlı tren vagon ve lokomot!%er!n! üreten $spanyol 
f!rma !le !lg!l! b!lg! topladık. Daha sonra Hollanda, Fransa, Belç!ka, Almanya, Avusturya, 
Çek Cumhur!yet!, $spanya, $sveç ve $sv!çre’de hızlı tren h!zmet! veren f!rma ve kurulu"ları 
ara"tırdık. Bu ülkelerde ya"ayan ve b!s!klet !le seyahat eden yazarlarımız S!ne Çel!k 
(Hollanda), Elo!s Dhuy (Belç!ka - Fransa) gözlemler! ve yer!nde topladıkları b!lg!ler !le katkıda 
bulundular. Uzun Yol Tur B!s!kletç!l!#! yapan, Dem!ryolu - B!s!klet Komb!ne Ula"ım Model!  
savunucusu Bak! Kayalar !se kend! deney!mler!n! payla"arak destek verd!. 
$lk olarak, Türk!ye !ç!n hazırlanan hızlı tren vagonlarının tekn!k özell!kler! arasında “b!s!klet 
ta"ımaya uygunluk” olmadı#ı b!lg!s!ne ula"tık. Avrupa’da yolcu ta"ımacılı#ında öneml! 
b!r paya sah!p f!rmaların hızlı tren serv!sler! üzer!ne yapılan 
ara"tırma !se, !lk bakı"ta TCDD’n!n uygulamasını desteklerm!" 
g!b! görünse de, tartı"manın kapsamını de#!"t!recek sonuçlar 
verd!. Hızlı tren!n ta"ıma öncel!#! !nsan ve el bagajları olarak 
öne çıkmakta. $lla k! b!s!klet !le seyahat etmek !st!yorsanız 
“katlanır b!r b!s!klet almanız ve tar!f ed!len b!ç!mde katlamanız 
ve ta"ıma çantasına yerle"t!rmen!z gerek!yor. Sadece b!rkaç 
serv!s sa#layıcısı (SJ –$sveç, Pendol!no, Çek Cumhur!yet!) bazı 
bölgelere sefer yapan hızlı trenlerde sefer ba"ına ayrılmı" 
kontenjan dâh!l!nde (sefer ba"ına 3 veya 4 adet) ve ek ücret 
ödemek "artı !le sökülüp katlanmı" ve b!s!klet ta"ıma çantasına 
yerle"t!r!lmem!" halde b!s!klet ta"ınmasına !mkân ver!yor. 
B!s!klet kullanımının özend!r!ld!#!, "eh!r !ç! yollarda b!s!klet 
yollarının ç!zg!lerle ayrıldı#ı, bölgesel ve yerel !stasyonlarda 
ve ula"ım a#larının kes!"!m noktalarında b!s!klet parklarının, 
k!ralama serv!sler!n!n, hatta "ehr!n b!r ucundan k!raladı#ınız 
b!s!klet! ba"ka b!r noktadak! parka tesl!m ed!p seyahat!n!ze 
devam etmen!z! sa#layan h!zmetler!n ver!ld!#! Avrupa 
ülkeler!ndek! uygulamalara bakıldı#ında Türk!ye’de hızlı trende 
b!s!klet ta"ımak lüks b!r talep olarak görüleb!l!r. 
Bu uygulamalar resm!n bütünü hakkında öneml! b!r gerçe#! 
açı#a çıkarmakta. &eh!r !ç!, "eh!rler arası, hatta ülkeler arası ula"ımın bütüncül b!r pol!t!ka 
!le ele alınması gerekt!#!, bu pol!t!kanın seyahat özgürlü#ünden sürdürüleb!l!rl!#e kadar 
uzanan yelpazede hakkın, taleb!n, n!tel!#!n ve h!zmet!n bu pol!t!kalar ı"ı#ında anla"ılması, 
planlanması ve uygulanması gerekt!#! gerçe#!n!… 
Türk!ye’n!n, b!l!msel ver!ler ı"ı#ında hazırlanmı", deney!mler ve gözlemlere dayalı uzun 
vadel! b!r ula"ım pol!t!kasının oldu#u söyleneb!l!r m!? Hızlı trene alınmayan b!s!kletler!n ve 
yollara dü"en yed! b!s!kletl!n!n h!kâyes!nden çıkartılacak soru bu olmalıdır. 

Ülke genel!nde b!r ula"ım, !let!"!m ve organ!zasyon 
a#ına sah!p, en esk! kurumlardan b!r! olan TCDD’n!n 
sah!p oldu#u b!lg! ve deney!m !le kurumun rut!n 
uygulamaları arasındak! fark, sadece böyle b!r 
pol!t!kanın olmadı#ını de#!l, bu pol!t!kaların 
gel!"t!r!lmes!ne öncülük edecek kadrolardan 
da yoksun kaldı#ımızı göster!yor. Dünyada hızlı 
trenler!n, kısa sürede “en fazla yolcu en az bagaj” 
yakla"ımı !le !"let!ld!#!, bunun ekonom!k sebepler! 
oldu#u ortada. Ancak bütün ula"ım a#ının, yolcuyu 
h!çb!r a"amada seçeneks!z bırakmamayı esas alarak 
kuruldu#unu dü"ünecek olursak, “Batı’nın sadece 
!y! uygulamalarını almak” dü"ünces!n!n nasıl da 
!çer!ks!z b!r tutum oldu#unu görmü" oluruz. Kısacası, 
kent !ç!nde b!rb!r!n! tamamlayan metro, haf!f raylı 
s!stem, otobüs hatlarından olu"an herkes !ç!n hem 
f!z!ksel (ya"lılar, engell!ler) hem de ekonom!k olarak 
er!"!leb!l!r b!r toplu ta"ıma s!stem!ne sah!p olmak, 
Ankara’da otobüs term!nal!ne ya da tren !stasyonuna 
b!s!kletle ula"ab!lmek, buralarda ve "ehr!n ba"ka 
noktalarında b!s!klet parkı serv!s! alab!lmek, uygun 

ko"ullarda b!s!kletle seyahat edeb!lmek (Almanya 
ve $ng!ltere’dek! g!b! sabah ve ak"am yo#un saatlere 
göre sınırlamaların da olab!lece#!) !ç!n ne yapmak gerekt!#!n! dü"ünmek gerek!yor:
Otomob!ller!n ta"lı ve kalabalık Avrupa sokakları !le tanı"tı#ı yıllarda ya"anan kazalara 
önlem olarak her aracın önüne, uyarı amaçlı olarak, el!nde bayrakla yürüyen b!r adam 
!st!hdam etmekle ba"layıp saatte 350 km hızla g!den trenlere uzanan b!r maceranın tüm 
a"amalarını Türk!ye’de ya"amadan da ba"kalarının deney!mler!nden ders alınab!l!r ve 
pol!t!kalar gel!"t!r!leb!l!r. /Aktan Acar

B!r Hak, Talep, N!tel!k 
ve H!zmet Olarak 
Ula"ım ve B!s!klet Türk!ye’dek! yönet!c!ler!n (sadece s!yas!ler! de#!l çe"!tl! kademelerdek! bürokratları 

ve özell!kle kaymakamları ve val!ler! de !çer!r) yönet!lenlere sık sık, Yıldırım Türker’!n 
tab!r!yle “yönlend!r!lmeye açık dangalak muameles!n! reva gördü#ü” (Rad!kal, 16 Ek!m) 
gönül rahatlı#ıyla söyleneb!l!r. &!ddet!n yo#unla"tırılması bu muameleye de daha sık 
ba"vurulmasını beraber!nde get!r!yor. Hep!m!z ya tesk!n ed!lmes! gereken çocuklar ya da 
yönlend!r!leb!l!r kalabalıklar olarak görülüyoruz. $"te s!ze bu konuda yo#un geçen Ek!m 
ayından b!rkaç örnek:
‘Zam De%#l Güncelleme’
Bunlara her gün b!r yen!s! eklenen örnekler hep!m!z!n aklında. Ek!m ayından küçük 
b!r seçk!: Mal!ye Bakanı Mehmet &!m"ek 13 Ek!m 2011’de yen! zamların “zam de#!l 
güncelleme” oldu#unu söyled!. B!rkaç gün sonra da güncelleme d!yerek alay etmed!#!n! 
“savundu”.  
Çoook Çalı$mamız Lazım Çok...
Zamlarla !lg!l! olarak Enerj! ve Tab!! Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 14 Ek!m 2011’de çalı"ma 
saatler!n!n güne"!n do#u"undan b!r saat sonra ba"lamasını ve cumartes! gününün mesa! 
günü olmasını “önerd!”.
Az !ç, Porche Alma!
Erdo#an, 15 Ek!m 2011’de “S!garayı !çmezs!n olur b!ter. Alkolü b!raz daha az tüket!rs!n 
olur b!ter. Kalkıp da Porsche kullanaca#ına gel F!at kullan Volkswagen kullan” d!yerek, b!z! 
dangalak olarak gördü#ünün b!r kez daha altını ç!zd!. Haber!n ardından Kızılcahamam’da 
b!r araya gelen !kt!dar part!s! vek!ller! arasında F!at’a b!nen yoktu.
Deprem Verg#s# de Yokmu$!
1999 Marmara Deprem! ardından deprem sonrası yen!den yapılanmaya kaynak 
yaratmak üzere dönem!n hükümet! tarafından konan ve halk arasında ‘deprem verg!s!’ 
olarak b!l!nen özel !let!"!m verg!s!, Van Deprem!’n!n ardından tekrar gündeme geld!. Bu 
kapsamda toplanan yakla"ık 50 M!lyar TL’n!n akıbet!n! soranlar h!ç beklemed!kler! b!r 
cevap aldılar Ba"bakan Erdo#an’dan: “Deprem verg!s! d!ye b!r"ey yok.”  / Solfasol

Ek!m Ayı Yo#un Geçt!...
Dangalak Muameles#nde Tam Gaz!
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Hakkâr!’de 19 Ek!m’de gerçekle"t!r!len ve 24 asker!n 
hayatını y!t!rd!#! saldırı sonrasında Cumhurba"kanı 
Gül “bu saldırının !nt!kamı çok büyük olacaktır” 
derken, Bülent Arınç, “bu acıları yaratanları Allah en 
kısa sürede helak ets!n. Tüm !mkânları kullanarak bu 
acılara son verece#!z” ded!. $lk gün “az!z m!llet!me 
seslen!yorum. Bu olay kar"ısında k!m k! s!n!r!ne hâk!m 
olamazsa, b!l!n k! terör örgütü !"te o zaman hedef!ne 
ula"ır. Demokras!n!n, özgürlükler!n, !nsan hak ve 
hürr!yetler!n!n terörün panzeh!rler! oldu#unu geçm!" 
dönemde oldu#unu gördük” sözler!yle !t!dal ça#rısı 
yapan Erdo#an, 20 Ek!m’de de “kan üzer!nden nasıl 
b!r !st!smar s!yaset! yürütüldü#ünü lütfen artık görün. 
Artık Kürt vatanda"larımın anneler! ses!n! yükselts!n. 
Aydınlar, sanatçılar ses!n! yükselts!n. Artık s!v!l toplum 
örgütler!, bu kanlı p!yasa kar"ısında cesaretle ses!n! 
yükselts!n. Susmak onaylamaktır. Haksızlık kar"ısında 
susan d!ls!z "eytandır” ded!. “M!ll! E#!t!mc!ler!m!z” bu 

ça#rıya kulak verd! ve “d!ls!z "eytan” olmadıklarını 
kanıtlamak !ç!n Türk!ye Cumhur!yet! Bayra#ı’ndan 
peler!nl! ö#renc!ler!yle -!lkö#ret!m!nk!ler dâh!l- 20 
Ek!m’de Ankara sokaklarını doldurdu.  21 Ek!m 
2007’dek! Da#lıca saldırısı sonrasında da benzer 
k!tleler!n toplandı#ını ve o dönemde l!nç g!r!"!mler!n!n 
gündel!k hayatın b!r parçası hal!ne geld!#!n! 
hatırlayanlar !ç!n end!"e ver!c! b!r görüntüydü. 
M!thatpa"a Caddes!’nde traf!#! !k!de b!r kesen bu 
grupların, sürücülere ‘posta koyması’ b!le durumun 
vehamet!n!n b!r gösterges!yd!. 

Ba"bakanın mecl!sten önce medyaya ayar vermek 
!ç!n toplantı düzenlemes! ve “d!ls!z "eytan”dan 
sözetmes!n!n seferberl!k günler!n!n uzayaca#ının 
b!r !"aret! olup olmadı#ını zaman gösterecek 
ama medyanın üzer!ne dü"en rolü herhang! b!r 
müdahaleye gerek kalmaksızın oynamaya hazır 
oldu#u a"!kârdı. Zaman gazetes!n!n "u ba"lı#ına 

b!r bakalım: “B!tl!s’te patlama: 5 pol!s "eh!t oldu, 
b!r! bebek 2 s!v!l öldü” (18 Ek!m). Aslında benzer 
ba"lıklar tüm gazetelerde yer aldı#ı !ç!n s!stemat!k b!r 
olgudan söz edeb!l!yoruz. Ba"lık "u "ek!lde olab!l!rd!: 
“B!tl!s’te patlama: 7 k!"! ya"amını y!t!rd!”. Traf!k 
kazasında ölen pol!s memurlarını b!le “"eh!t” !lan eden 
(Rad!kal gazetes! (4 Ek!m): “Kızıltepe’de traf!k kazası: 
4 pol!s "eh!t, 1 pol!s yaralı”) medyanın s!lah tutanla 
tutmayan arasında yaptı#ı bu ayrım m!l!tar!zmle ne 
ölçüde hesapla"amadı#ını b!ze göster!yor. Her an 
postallarını aya#ına geç!r!p operasyona katılmaya hazır 
gazetec!lerden olup b!ten! ö#renmem!z mümkün mü? 

Yanıtını be" haber ajansı, AA, AHT, ANKA, C$HAN 
ve $HA, 21 Ek!m 2011’de yayımladıkları ortak 
deklarasyonla verd!: “Yetk!l! merc!ler!n yasaklarına 
uyaca#ız”. 

turkozu.erdem@gma!l.com

Efe Boz’un a!les!n!n TBMM’ye yaptı#ı ba"vuru üzer!ne D!lekçe Kom!syonu, “Okulların 
!ç ve dı" donanımları !le !lg!l! standartlar olu"turulması/gel!"t!r!lmes! ve ö#renc!ler!n 
güvenl!#!ne yönel!k gerekl! tedb!rler!n alınması taleb!n! !çeren ve 115 b!n !mzalı 8984 
numaralı d!lekçes!”n! görü"mek üzere 28 Ek!m 2011’de toplandı. 
D!lekçe Kom!syonu toplantısında, Efe Boz’un anne ve babası Nurdan ve Kemal 
Boz, Mecl!s D!lekçe Kom!syon Ba"kan vek!l! Hal!l Ürün, D!lekçe Kom!syon üyes! Al! 
Aydınlıo#lu !le M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı, Ankara M!marlar Odası Çocuk ve M!marlık Grubu, 
E#!t!m B!r Sen ve Gündem Çocuk tems!lc!ler! b!r araya geld!.

Yakla"ık !k! saat süren toplantıda M!ll! E#!t!m 
Bakanlı#ı tems!lc!ler! !hmal !dd!alarına d!renç 
göster!p bürokras!den "!kayet ederken; Efe 
Boz’un anne ve babasının açıklamalarıyla 
e#!t!m ortamlarının güvenl! oldu#una da!r 
savunab!lecek b!r "ey kalmadı…
Efe’y! kaybett!kler!nden bu yana 
kar"ıla"tıkları duyarsızlıkları ve olumsuzlukları 

payla"an ve !hmallerden kaynaklı ölümlere d!kkat çeken Boz a!les!, ö#renc!ler!n 
standartları bell! olmayan alanlarda kar"ı kar"ıya kaldıkları tehl!keler! örneklerle açıkladı. 
Mevcut standartların yeters!z ve var olan standartların da yönet!c!ler tarafından 
do#ru uygulanmadı#ına d!kkat çekt!. Konuyla !lg!l! b!r araya get!rd!kler! belgeler! ve 
kend!ler!ne ula"tırılan Türk!ye’dek! okullardak! tehl!keler! gösteren res!m, v!deo g!b! 
görsel malzemeler! de kom!syona göstererek tesl!m ett!.
D!lekçe Kom!syon üyes! Al! Aydınlıo#lu, toplantı sonunda M!ll! E#!t!m Bakanına ve 
Bakanlı#a, okullarda !ç ve dı" donanımlar !le !lg!l! standartlar ve ö#renc!ler!n güvenl!#!ne 
yönel!k gerekl! tedb!rler konusunda mevzuatın yeters!z oldu#unun ve konuyla !lg!l! b!r 
yönetmel!k çalı"ması ba"latılması gerekt!#!n!n b!ld!r!lece#!n! söyled!. Standartların olu"turulması sürec!ne ba"ta Efe Boz’un anne ve babası Nurdan ve Kemal 

Boz, Gündem Çocuk, E#!t!m B!r Sen ve Ankara M!marlar Odası Çocuk ve M!marlık 
Grubu tems!lc!ler!n!n dah!l olma taleb! üzer!ne Kom!syon üyeler! “Gel!n standartların 
olu"masında b!rl!kte çalı"alım’ ça#rısı yaptı. 
Yönetmel!k çalı"malarının ba"latılmasını ve !lg!l! tara%arın sürece dah!l ed!lmes!n! talep 
eden Efe Boz’un a!les!, Herkes! Tüm Çocukların Ya"am Hakkını Korumaya Ça#ırıyor!  
“Efe Boz’un ölümüne yol açan b!r d!z! !hmal!n sorumluları m!ll! e#!t!m müdürler!n!n, 
"ube müdürler!n!n tal!matları !le yönlend!r!lm!" müfett!" raporlarıyla aklanmaya çalı"ıldı. 
Tüm suçun 6 ya"ındak! Efe Boz’da oldu#u !fade ed!ld!. Kader den!ld!. Tamamen tesadüf 
ve müess!f b!r kaza den!ld!. Sorumsuz !hmalkar sorumluların yargılanması taleb!m!z 
görmezden gel!nd!, engellenmek !stend!… Ama ba"aramadılar… Engelleyemed!ler… 
$y! adımlar attık. Kazanımlarımız var. Kararlıyız. B!z ba"araca#ız… Sayfamızı payla"ın… 
Arkada"larınızı ça#ırın… Ses!m!ze ses!n!z! katınız…”
A!len!n olu"turdu#u web s!tes!nden (www.efeboz.com) ve Facebook’ta Efe Boz Iç!n, 
Ba"ka Efeler Ölmes!n D!ye Adalet $st!yoruz  
(http://www.facebook.com/pages/Efe-Boz-I%C3%A7!n-Ba%C5%9Fka-Efe-Ler-%C3%96lmes!n-
D!ye-Adalet-Ist!yoruz/186246848057484) sayfasından destek olmak mümkün.

/Gündem:Çocuk

S. Erdem Türközü

Foto#raf: Serbay Mansuro#lu

Görsel: Penguen

“Yetk!l! Merc!ler!n Yasaklarına Uyaca#ız!”
D#ls#z "eytan K#md#r?

Efe Boz’un A!les! Herkes! 
Tüm Çocukların Ya"am Hakkını Korumaya Ça#ırıyor!  

6 ya"ındak! Efe Boz, ana sınıfında tek 
ba"ına gönder!ld!#! tuvalette yer!ne 
tutturulamayan b!r lavabonun yere 
dü"erek kırılan parçalarının "ah damarını 
kesmes!yle ya"amını y!t!rm!"t!.
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Özsel Beleli

Candan Türkkan*

Ek!m ayının !lk Cumartes! ak"amı ya#mura çamura ra#men arkada"larla toplanıp 
Somerv!lle’dek! Akt!v!st Sokak Bandoları Fest!val!ne g!tt!k. Amer!ka’nın dört b!r yanından 
gelen sokak bandolarının enerj!s!, tembell!#!n mevs!m! sonbaharın göbe#!ne do#ru 
dü"ü"e geçm!"ken !laç g!b! geld!. Fest!val çıkı"ı "arkılar e"l!#!nde metroya yürürken 
çıkartma ve duyuru kaplı elektr!k d!rekler!nde b!rkaçımızın gözüne aynı anda s!yah beyaz 
A4’e basılı b!r poster çarptı: “Occupy Boston”. Demek Wall Street’te ba"layan !"gal hareket! 
Boston’a da gelm!"t!. $"gal ed!len Dewey Meydanı’na !lk fırsatta g!tmek "art olmu"tu.
Boston’a ta"ındı#ımdan ber! geçen b!r yıl !ç!nde Dewey Meydanı’ndan b!rkaç kez 
geçm!"t!m. Aklımda kalan meydan, Boston Merkez Bankasının bulundu#u b!na !le 
çevres!ndek! özel f!nans "!rketler!n!n konu"landı#ı gökdelenler!n gölges!nde, tren garı ve 

otobüs term!nal!n!n çıkı"ında ufak tefek, 
üç be" a#açlı b!r alandı. $"te o ufacık alan 
nasıl olduysa büyüyüp yüzlerce Boston’u 
$"gal Et eylemc!s! ve onların ell!y! a"kın 
çadırını sı#dırmı"tı !ç!ne. 17 Eylül’de Wall 
Street’te ba"layan ve adını ancak ülken!n 
dört b!r  yanındak! yüzlerce "ehre yayıldıktan 
sonra koydu#umuz hareket!n yüzlerce 
eylemc!s!. Ve durmak b!lmeyen ya#murun 
balçıkla"tırdı#ı topra#a d!z!len e#ret! tahta 
platformların üzer!ne kurulan rengarek, !r!l! 
ufaklı ell!y! a"kın çadır.  
Dewey Meydanı’ndak! çadır kent!n 
z!yaretç!ler!n! el!nde parlak kalp "ekl!ndek! 
balonları ve Amer!kan bayra#ıyla Mahatma 
Gandh!’n!n 3 metrel!k plast!k heykel! 
kar"ılıyor. Boston’u $"gal Et hareket!n!n 
sembolü hal!ne gelen bu heykel! geçen yıl 
yerel b!r barı" grubu Dewey Meydanı’nın 
b!rkaç sokak ötes!ndek! uluslararası yatırım 
bankası Goldman Sachs’!n lob!s!ne get!rerek 
“Dünya her !nsanın !ht!yaçlarını kar"ılayab!l!r 

ama hırslarını kar"ılayamaz” (pan)kartıyla 
b!rl!kte hed!ye etm!". Yatırım bankası 
tarafından ger! çevr!len hed!ye b!rkaç gün 
b!nanın önünde durduktan sonra okul ve 
toplum merkezler! g!b! b!rçok yer! gezmeye 
ba"lamı". Boston’u $"gal Et eylem!n!n 
ba"lamasıyla b!rl!kte barı" grubu tarafından 
Dewey Meydanı’na get!r!lerek eylemc!lere 
hed!ye ed!lm!".
Meydana g!r!p Boston’u $"gal Et çadırlarının 
arasında yürümeye ba"layınca gözüme 
!lk çarpan; çadırların dı"ına asılan bayrak, 
pankart ve sloganların çe"!tl!l!#! oldu. 
Sadece send!kaların, anar"!stler!n, 
çevrec!ler!n de#!l, herhang! b!r örgütlü 
harekete a!t olmadan çadırını kapıp gelm!" 
b!reyler!n yarattı#ı b!r çe"!tl!l!k. Beraber 
$"gal Et hareket!n!n en çok konu"ulan 
araçlarından “general assembly” (Genel 
Toplantı) ve “human  m!crophone” (!nsan 
m!krofonu) da zaten bu b!reysell!#!n 
get!rd!#! çok sesl!l!#! kaybetmeden tek 
ses olarak tepk! vereb!len b!r ço#ulculu#a 
saygının çıktıları de#!l m!yd!?
Boston’u $"gal Et eylem!n!n amaçlarını ortaya koyan ortak açıklama !se bazı Marks!st 
ve komün!st çevreler! hayal kırıklı#ına u#ratab!lecek n!tel!kte. Dewey Meydanı’ndak! 
eylemc!ler ortak açıklamalarına hareketler!n!n kap!tal!zm kar"ıtı olmadı#ını vurgulayarak 
ba"lıyorlar. Yılda b!rkaç yüz b!n dolar gel!r! olup Mercedes arabası olanlara kar"ı 
olmadıklarını özell!kle bel!rt!p bu zeng!nler!n de yüzde 99’luk kes!m!n parçası olduklarını 
söylüyorlar. Toplanma amaçları !se en üsttek! yüzde 1’l!k kes!m!n toplam gel!r!n yüzde 
50’s!ne sah!p olması ve daha da öneml!s! varlıklarını demokrat!k süreçler! baltalamak !ç!n 
kullanmaları. Boston’u $"gal Et eylemc!ler! açıklamalarında tek b!r grup ve tek b!r talep 
olmadıklarının altını özell!kle ç!z!yorlar. 
Sadece Dewey Meydanı’nda de#!l, ülken!n dört b!r kö"es!ndek! yüzlerce meydanda 
harekete katılan eylemc!ler de#!"!m!n !çer!#! üzer!nde farklı görü"lere sah!p olsalar 
da heps! de#!"!m!n ac!l!yet! üzer!nde ortakla"ıyor. Ve gece gündüz durmadan, sabırla, 
beraberce bu de#!"!m! hayata geç!recek toplumsal !radey! ortaya koyuyorlar. 

29 Eylül Per"embe. Saat ak"am 8’dek! ö#renc! b!rl!#! 
toplantısından önce departmandak! b!lg!sayar odasında 
b!rkaç arkada"la oturuyoruz. Muhabbet koyu. Arap Baharı 
nereye g!d!yor tartı"ması !ç!nde b!r Oh!olu, b!r $ran asıllı 
Cal!forn!alı, b!r yarı Ç!nl! $ng!l!z ve b!r de benden!z $stanbullu 
görü" b!ld!r!yoruz. Tam o sırada, hocalardan Nancy Fraser 
odaya damlıyor: “Çocuklar bu Occupy Wall Street !le !lg!l! neler 
yapıyorsunuz? Organ!zasyona g!r!"t!n!z m!? Ö#renc!ler olarak 
l!derl!#! ele almalısınız. Bu konuda neler yapılıyor? Örgütleme 
!ç!n herhang! b!r hazırlık var mı?” Sonra da akt!v!zm! !le b!l!nen 
Oh!olu’ya dönerek, “Sen Chr!s sanıyorum k! bu !"!n !ç!ndes!n. 
Evet neler oluyor?”
Bu konu"madan sadece b!rkaç gün sonra, New York’un 
her ün!vers!tes!nden ö#renc!ler, Occupy Wall Street !le 
dayanı"malarını göstermek !ç!n yürümeye karar verecekler, 
bunun üzer!ne de hala akt!f fem!n!st ve esk! Mao!st Nancy 
Fraser, beraber g!rd!#! ‘Marx Okumak’ ders!n!n d!#er hocası 
C!nz!a Arruzza !le ders! !ptal edecek ve ö#renc!lere katılarak 
g!derek büyüyen b!r kalabalı#ın !ç!nde taa Zuccott! Park’a 
kadar yürüyecek. Bu arada y!ne Profesor Arruzza’nın 
l!derl!#!nde !mzalar toplanacak ve New School for Soc!al 
Research fakülteler!ndek! b!rçok hoca yazılı olarak da OWS !le 
dayanı"malarını gösterecek.  
5 Ek!m’dek! bu yürüyü", b!rçok açıdan çok anlamlıydı. Sadece 
ün!vers!te ö#renc!ler! de#!l, Amer!ka’nın büyük ve öneml! 
send!kaları da meydanlara !nd!. Bundan b!rkaç yıl önce, 
so#uk b!r kı" günü Ba"kan Obama’nın yem!n tören!n!n 
göster!m! !ç!n büyük ekranların ve platformların kuruldu#u 
Downtown Manhattan’dak! Foley Square’de bu sefer, f!nans 
dünyasının sorumsuzlu#unu ve yüzsüzlü#ünü oldu#u kadar 
onları g!rd!kler! çıkmazdan Amer!kan halkının verg!ler!yle 
kurtaran Ba"kan Obama’yı da protesto eden !nsanlar vardı. 
Send!kalarıyla beraber gelen doktorlar, hem"!reler, metal 
!sç!ler!, ö#retmenler, ‘Lütfen Sa#lık S!gortamızı Çalmayın’ 
yazılı pankartlarıyla 75 ya" üstü b!r sürü emekl!, !"ler!n! yen! 
kaybetm!"ler ve mezun olduklarından ber! !" bulamamı"lar... 
S!yah, beyaz, lat!n, orta do#ulu... Kısacası, canı Wall Street’!n 

r!yakarlı#ına tak eden b!nlerce k!"!…
12!nc! sokak üzer!ndek! New School b!nasından New York 
Ün!vers!tes! ö#renc!ler! !le bulu"tu#umuz Wash!ngton 
Square Park’a, oradan da Broadway’! tak!p ederek Foley 
Square’e kadar !nerken belk! attı#ımız sloganlar, belk! 
söyled!kler!m!zden öte ses!m!z!n yüksekl!#!, belk! de sayımızın 
b!nler! bulması, yol üstünde b!z!mle kar"ıla"an !"ten eve dönen 
b!rçok New Yorklu’nun da b!ze katılmasına ya da alkı"lar, 
kornalar ve sloganlarda b!ze e"l!k etmes!ne neden oldu. 
Tab!! aynı nedenler, aynı zamanda hem medyanın hem de 
pol!s!n !lg!s!n! de b!ze döndürdü. Bu !lg!, 5 Ek!m’den !t!baren 
!y!den !y!ye büyüyecek, önce Zuccott! Park’ın ‘p!s’ !lan ed!lerek 
beled!ye yetk!l!ler! tarafından ‘tem!zlenme’ye kalkı"ılmasına, 
sonra da arkada"larımızın dövülerek tutuklanmalarına kadar 
varacaktı.
Belk! pol!sler!n eylemc!ler! tutuklarken gösterd!#! vah"!l!k, 
belk! de popüler Amer!kan medyasının ‘h!pp!e’ d!ye 
damgaladı#ı eylemc!lere kar"ı yamyamlı#ı, belk! de tüm 
dünyanın gözler!n! yava" yava" Zuccott! Park’a çev!rd!#!n! 
b!lmek, beled!yen!n ‘tem!zl!k’ yapmaya kalktı#ı 14 Ek!m günü 
saat daha sabah 5’te Downtown Manhattan’ı destekç!lerle 
doldurdu. Occupy Wall Street’! h!çb!r yere göndermemeye 
kararlı b!nlerce ö#renc!, !"ç! ve akt!v!st, y!ne Foley Square’den 
Zuccott! Park’a kadar olan alanı doldurdu, Broadway’! kapattı 
ve hatta Amer!kan !"galler!n!n sözde sebeb! olmu" esk! World 
Trade Center’!n yer!ndek! 11 Eylül anıtının oldu#u alana 
kadar ta"tı. Pol!sle ve beled!ye yetk!l!ler!yle dalga geçerces!ne 
el!ndek! süpürgeler ve çöp torbalarıyla Park’ı tem!zleyen 
eylemc!ler, o gün de amaçlarına ula"tılar. 17 k!"! tutuklansa da 
hareket h!çb!r yere g!tmed!.
Hatta 14 Ek!m’den !t!baren daha b!le organ!ze oldu d!yeb!l!r!m. 
Çalı"ma grupları ve kom!teler kurularak hareket yeme-!çme, 
tem!zl!k, e#!t!m, b!lg!lend!rme, loj!st!k, do#rudan eylem, 
!let!"!m g!b! kollara ayrıldı. Bugün OWS’e destek vermek 
!steyen herkes, bu gruplardan ya da kom!telerden b!r!ne 
katılıp hareket!n sürekl!l!#!n! sa#lamaya yardımcı olab!l!r. 
Ayrıca, hergün saat ak"am 7.00’de Zuccott! Park’ta Genel 

Mecl!s (GeneralAssembly) toplanıyor. Katılmak !ç!n Park’ta 
yatmanız gerekm!yor; g!d!p d!nley!p görü" b!ld!reb!l!rs!n!z. 
Ayrıca, her cumartes! saat ö#len 12.00’de Wash!ngton Square 
Park’ta toplanan Ö#renc! Genel Mecl!s! de New York’tak! 
ö#renc!ler! ve kampüs eylemler!n! organ!ze ederek harekete 
destek ver!yor.
En son toplantıda (Ek!m 22), Kasım ayının üçüncü haftasını 
do#rudan eylem (d!rect act!on) haftası !lan etmeye karar 
verd!k. Ortalık ısınaca#a benzer. Bu arada tab!! bundan 
b!rkaç ay önce JP Morgan Chase Bankası’ndan b!rkaç m!lyon 
dolarlık ba#ı" alan New York Pol!s Departmanı da harekete 
kar"ı tonunu sertle"t!r!yor. Ayın 15’!nde T!mes Square’den 
ba"layan 6. Cadde üzer!ndek! yürüyü" de pol!s ablukası altında 
gerçekle"t!. 6. Cadde ve 42. Sokak kö"es!ndek! Bank of Amer!ca 
b!nasını korumak !ç!n ‘!syana kar"ı donanımlı’ özel ek!pler!n 
(ra!d pol!ce) gelmes! ve geçen hafta !çer!s!nde bankalardan 
paralarını çekmek ve hesaplarını kapatmak !steyen b!rkaç 
eylemc!n!n tutuklanması eylemc!ler!n ve ö#renc!ler!n 
gözünden kaçmadı. Kasım ayı !çer!s!nde eylemler!n sıklı#ının 
arttırılmasının planlamasında devlet otor!teler!n!n f!nansal 
güçlerle bu açık !"b!rl!#!n!n de c!dd! b!r etk!s! var.
Önümüzdek! haftalarda, New York’tan gelen sesler artar ve 
"!ddetlen!rse sakın "a"ırmayın. Kampüsler!n !"gal!nden, büyük 
yatırım bankalarının yer aldı#ı M!dtown Manhattan’da ve New 
York’un ve Amer!ka’nın d!#er "eh!rler!nde ve ün!vers!teler!nde 
eylemler!n artması planlanıyor. Bundan sadece b!rkaç ay önce 
patlak veren Londra !syanı herkes!n aklında. Zuccott! Park 
da haf!f b!r Woodstock havası esse de b!rçok eylemc! sadece 
müz!k ve dansla b!r yere varılamayaca#ının farkında.
Tüm bunlar b!r yana, Occupy Wall Street hareket!n!n belk! de 
en büyük !ron!s!, hareket!n kalb! Zuccott! Park’ın bölgedek! 
b!na sah!b! "!rketlerden b!r!ne a!t olması. Yan!, kap!tal!zm!n 
kalb!nde, eylemler b!le özel mülk üzer!nde... Ve Amer!kan 
solunun bu zem!n! sarmasına daha çok zaman var g!b! 
gözüküyor.
* New School for Soc!al Research,
Pol!t!cs MA ‘12

“Boston’u $"gal Et” Eylem!nden $zlen!mler

“Çocuklar Bu ‘Occupy Wall Street’ !le $lg!l! Ne Yapıyorsunuz?”



Kentte Beslenme

Dosyamızın konusu, kentte beslenme. Bu kısa tamlamanın oda#ında 
bas!t b!r olgu var. Hep!m!z ‘!y! gıdayı’ arıyoruz: Besley!c! olsun, lezzetl! 
olsun, güven!l!r olsun ve mümkünse ucuz olsun. Ama kentlerde ya"ayan 
pek ço#umuz !ç!n bu ölçütler! kar"ılayan gıdalara er!"mek gün geçt!kçe 
zorla"ıyor. Market ra%arında, pazar tezgâhlarında buldu#umuz ürünler, 
önümüze gelmeden önce gıda üret!m, depolama ve da#ıtım sektörler!n!n 
mal!yetler! dü"ürmeye, raf ömrünü uzatmaya ve sonuçta kârı maks!m!ze 
etmeye yönel!k terc!hler!yle "ek!llenm!" ve !çer!k kazanmı" (ya da 
kaybetm!") oluyor. Sonuç olarak, yed!#!m!z ve yed!rd!#!m!z gıdaların 
‘gerçek gıda’ olup olmadı#ından b!le ku"kulanmamıza yol açan b!r 
‘yed!kler!ne yabancıla"ma’ durumu ya"ıyoruz. 
 
Beslenme konusuna kentl! perspekt!f!nden baktı#ımızda öncel!kl! 
görünen derd!m!z ‘!y! gıdaya er!"!m’ olsa da, endüstr!yel-k!tlesel gıda 
üret!m ve da#ıtım s!stemler!n!n yakından !l!"k!l! oldu#u pek çok boyutu 
dü"ünmeden edem!yoruz: Do#anın ve eme#!n sömürüsü, tarımsal 
b!yoçe"!tl!l!#!n kaybı, !nsanların ve gezegen!n sa#lı#ı, kırsal alanların 
bo"almasının !st!hdam pol!t!kalarıyla !l!"k!s!… Manzara !ç açıcı de#!l. 
Fakat b!z bu dosyada yalnızca sorunlara de#!l, daha da fazlasıyla 
çözümlere odaklandık. Beslenme konusu ve bunun !l!"k!l! oldu#u 
toplumsal ve ekoloj!k sorunlar o kadar hayat! k!, olumsuz gel!"meler! 
!zley!p anal!z etmekle yet!nemey!z. E#er !stersek ve üzer!m!ze dü"en 
sorumlulu#u alırsak daha ad!l ve do#a-dostu süreçlerle üret!len ‘gerçek 
gıdalara’ er!"mem!z hâlâ mümkün. Nerede ya"ıyor olursak olalım, kolekt!f 
g!r!"!mler!n (halk destekl! tarım, aracısız do#al ürün tem!n!, kentte tarım) 

b!r parçası olmamız, böylece do#al üret!m! te"v!k etmem!z, üret!m 
sürec!n!n tanı#ı ve hatta etk!n b!r katılımcısı olmamız mümkün.

Bu dosyamızda ‘do#a ve !nsan dostu b!r tarım s!stem! mümkün’ 
d!yoruz. ‘Hang! süt?’, ‘hang! ekmek?’ sorularını soruyor ve belk! de kend! 
cevaplarınızı bulmanıza yardımcı olacak öner!ler sunuyoruz. S!zler!, 
Ankara’nın pek yakınında, Çankırı’nın b!r köyünde do#al ve geleneksel 
ürünler! ya"atmak ve gel!"t!rmek !ç!n tutku dolu b!r mücadele veren 
b!r a!le !le tanı"tırıyoruz. Ülken!n dört b!r yanında benzer !"ler yapan 
küçük ölçekl! ç!ftl!kler! z!yaret etmen!ze, oradak! !nsanlarla b!lg! ve 
deney!m payla"ımı yapmanıza !mkân veren TaTuTa (Tarım, Tur!zm, Takas) 
projes!n! anlatıyoruz. Ankara’da do#al ürünlere aracısız er!"!m !ç!n b!r 
araya gelm!" olan “Do#al Bes!n, B!l!nçl! Beslenme” grubunu ve katılımcı 
b!r ekoloj!k sebze üret!m!-da#ıtımı projes! olan Güne"köy-Bahçem!z 
projes!n! tanıtıyoruz. Çok de#!l, b!r ku"ak önces!n!n kı"lık gıda hazırlama 
ve saklama prat!kler!n! heyecanla, key!%e yen!den canlandıran gruplardan 
deney!mler aktarıyoruz. Genell!kle kırsal alanlarla özde"le"t!rd!#!m!z tarım 
faal!yetler!n!n kentlerde de yapılab!ld!#!n! gösteren, bunun yararlarını 
anlatan ve Amer!ka B!rle"!k Devletler!’nden etk!ley!c! örnekler sunan 
b!r de ‘kentsel tarım’ kö"em!z var. Son olarak, kentte olsun köyde olsun, 
do#ayla kar"ıtlık !ç!nde de#!l onunla b!rl!kte ya"amamızı ö#ütleyen ve 
son 30 yılda hatırı sayılır ölçüde b!lg!, becer! ve deney!m b!r!kt!rm!" olan 
b!r tasarım yakla"ımını; “permakültür”ü anlatan b!r yazımız var. Kısacası !y! 
gıdayı arayanlara b!r yol har!tası sunuyoruz.
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E"!m Murat ve ben, ”permakültür” kavramını !lk kez sevg!l! 
Özgen’!n (Saatçılar &engün) sunumuyla duymu"tuk. ‘$"te bu!’ 
ded!k !k!m!z de. Hemen k!taplar, b!lg!ler toplamaya ba"ladık. 
$zm!r Bayındır’dak! Marmar!ç ekoloj!k yerle"kes!nde, Türk!ye 
Permakültür Enst!tüsünden sevg!l! Mustafa Fat!h Bakır tarafından 
ver!len on be" günlük permakültür tasarım sert!f!ka programıyla 
da çok kapsamlı b!lg!lerle donandık. Hızımızı alamayıp dünyadak! 
uygulamalarını göreb!lmek ve kurucularıyla tanı"ab!lmek 
!ç!n geçt!#!m!z hafta Ürdün’de düzenlenen 10. Uluslararası 
Permakültür Konferans ve Bulu"ması’na (www.!pcon.org) katıldık. 
Kuzey Amer!ka’dan Güney Afr!ka’ya, Küba’dan Tanzanya’ya, 
Avusturalya’dan H!nd!stan’a, Kanada’dan Hong Kong’a kadar 
pek çok farklı ülkede yürütülmekte olan permakültür projeler! 
hakkında b!lg! aldık. Ürdün’de çölde gerçekle"t!r!len uygulamaları 
gördük. Hep!m!z b!r yerlerden b!r "eyler yapmaya ba"lamalıyız. 
Ben de öncel!kle b!lg!n!n zekatını vermel!, yan! ö#rend!kler!m!z! 
payla"malıydım.
‘Permakültür’ kavramı sadece ‘permanent agr!culture’, yan! 
‘sürdürüleb!l!r tarım’ kavramını de#!l; aynı zamanda ’permanent 
culture’, yan! ‘sürdürüleb!l!r kültür’ kavramını da !çer!yor. 
Sürdürüleb!l!r b!r kültüre dayanmayan b!r tarımsal uygulamanın 
sürdüreb!l!r olması zaten mümkün olamaz. Permakültür 
kavramını 1974’te B!ll Moll!son gel!"t!rm!" ve b!nlerce ö#renc! 
yet!"t!rerek, dünyanın b!rçok yer!nde sayısız proje uygulamı". 
Permakültür, sürdürüleb!l!r !nsan yerle"!mler! yaratmayı 
amaçlayan b!r tasarım b!l!m! esasında. Bu tasarım m!mar!y! de, 
mühend!sl!#! de, b!yoloj!y! de, tarımı da, ormancılı#ı da, hayvan 
yet!"t!r!c!l!#!n! de, su ürünler!n! de, f!nansı da, hukuku da, sosyal 
organ!zasyonları da b!r araya get!r!yor, daha do#rusu aynı 
amaçta b!rle"t!r!yor. Permakültür et!#!n!n b!r!nc! !lkes! dünyayı 
gözetmek, !k!nc! !lkes! !nsanı gözetmek, üçüncü !lkes! !se !ht!yacın 
ötes!ndek! bütün kaynakları b!r!nc! ve !k!nc! !lkeler do#rultusunda 
kullanmak. 
Do#anın b!z!m korumamıza !ht!yacı yok, do#a kend!n! zaten 
m!lyonlarca yıldır koruyor. Gerek!rse s!lkelen!r gene kend!s!n! 

korur. B!z !nsanların, parçası oldu#umuz do#a !le uyum 
!ç!nde ya"amak !ç!n neler yapab!lece#!m!ze odaklanmamız 
gerek!yor. Permakültür her !nsanın tem!z havaya, sa#lıklı suya, 
sa#lıklı bes!ne, sıcakta kend!n! so#utan, so#ukta kend!n! ısıtan 
makul ölçüde barına#a, sosyalle"meye ve kend! potans!yel!n! 
gerçekle"t!rmeye hakkı oldu#unu savunuyor. $ç!nde 
ya"adı#ımız dünyada bu hak pek çokları !ç!n zaten yok. Böyle 
g!derse büyük ço#unlu#umuz !ç!n çok kısa zamanda ortadan 
kalkacak. Bu ac!l!yet!n farkına varmamız ve öncel!kle dünya 
üzer!ndek! egemenl!k f!kr!nden vazgeçmem!z gerek!yor. B!z 
d!#er canlılardan üstün de#!l!z! Bu gerçe#! !çselle"t!reb!l!rsek 
ve çocuklarımıza ö#reteb!l!rsek d!#er canlılara yaptı#ımız her 
"ey! aslında kend!m!ze de yaptı#ımızı fark edeb!l!r!z. Bunu 
kavrayab!len b!r nes!l, ya"amsal b!r zorunluluk olmadıkça h!çb!r 
canlıya zarar vermeyecekt!r. Do#ada her "ey!n, her canlının, b!r 
!"lev! ve varolu" neden! vardır.
B!ll Moll!son (B!ll dede) b!r sohbet!nde ”Her b!r!m!z!n do#ayı 
nasıl anlayab!lece#!m!z! çözmem!z gerek!yor. Çözmezsek 
anlamayız. Anlamazsak kaybedeb!l!r!z. En azından buradak!ler 
olarak kaybetmekte oldu#umuz konusunda hemf!k!r!z ve 
özleyece#!m!z! b!l!yoruz” dem!"t!. Topraklarımız ve kaynaklarımız 
azalıyor, !nsan nüfusu !se hızla artıyor. Çocuklarımız !ler!de ‘Anne, 
baba, pek! s!z ne yaptınız?’ d!ye soracaklar. Nerede olursak olalım 
b!r "eyler yapmaya ba"lamamız gerek!yor. Konvans!yonel tarım, 
erozyonun, ormansızla"manın ve k!rlenmen!n sebepler!nden 
b!r! oldu#u g!b!, topra#ın ver!ml!l!#!n! de azaltmakta. 
Yen!lenemez kaynaklar kullanmakla, araz!y! der!n sürmekle, 
yanlı" çapalamakla, hatalı sulamayla, sun! gübre ve k!myasal !laç 
kullanmakla topraklarımızın en ver!ml! tabakalarını kaybed!yoruz. 
B!ll deden!n ded!#! g!b! “&eytanca b!r dehâ yıllarca u#ra"sa, 
konvans!yonel tarım kadar yıkıcı b!r "ey bulamazdı”. Permakültür 
b!zlere konvans!yonel tarım yer!ne, do#al tarım tekn!kler!yle 
yapılab!lecekler! ö#ret!yor.
Permakültüre göre her ö#e b!rden fazla !"leve h!zmet etmel!, her 
!"levse b!rden fazla ö#e tarafından desteklenmel!d!r. Amacımız, 
parçası oldu#umuz sürdürüleb!l!r b!r ekos!stem yaratmaktır. 
Sürdürüleb!l!r olab!lmes! !ç!n b!r s!stem!n, en azından do#al ömrü 
boyunca ya"aması ve bakımı !ç!n yetecek enerj!y! kend! !ç!nde 

üreteb!lmes! gerek!r. Kend!s!n! besleyeb!len, gübreleyeb!len, 
bakımını yapab!len, koruyab!len sürdürüleb!l!r b!r ekos!stem! !se, 
b!rb!r!yle !l!"k!l! b!tk! ve hayvan s!stemler!n!, uygun mekanlarda 
ve uygun ko"ullarla b!r araya get!rerek tasarlayab!l!r!z. Bu tasarım 
zaman !çer!s!nde g!derek daha az emek ve g!derek daha az dı" 
enerj! deste#! !steyecek ve b!r süre sonra kend! do#al akı"ıyla b!ze 
!ht!yaç duymaz hale gelecekt!r.
Permakültür tasarımı "eh!rlerde, s!telerde, ortak mekanlarda, 
evler!m!zde, okullarda da uygulanab!lecek pek çok farklı yöntem! 
!çer!yor. Okullarda, evlerde gr! atık sular, okul ve ev bahçeler!nde 
sulamada tekrar tekrar kullanılab!l!r, ya#mur suları depolanab!l!r, 
y!yecek artıklarıyla kompost yapılab!l!r ve toprak olu"umu 
!zleneb!l!r. B!l!yoruz k! do#ada h!çb!r "ey atıl ve çöp de#!ld!r. 
Em!n!m gençler ve çocuklar kırmızı solucanın y!yecek artıklarını 
nasıl ver!ml! organ!k humus topra#ına dönü"türdükler!n! görmek 
!steyeceklerd!r. Evc!l hayvan olarak ked!, köpek ya da balı#ın 
yanında kırmızı solucan n!ye olmasın? 
Do#ayı zorlayan kend!n! zorlar. Onunla uyum !ç!nde olmanın 
yolunu ara"tırmalıyız. Bütünlükçü b!rey olmanın yolunu 
ö#renmel! ve çocuklarımıza ö#retmel!y!z. Çok yönlü, çe"!tl!l!#e 
saygı duyan, toplum b!l!nçl!l!kler!n!, b!lg!ler!n! payla"an b!reyler 
bu evrende güvende kalacaklardır. Böyle b!r dünyada ya"amak ve 
çocuklarımızı ya"atmak !st!yor muyuz? Pek! ba"ka ne yapab!l!r!z?
banu@kurald!s!.com

Banu Uzkut ONUK

Güne"köy, akt!f çalı"maların ba"ladı#ı 2002 yılından bu yana, 
yalnız Ankara !ç!n de#!l bütün Türk!ye ve hatta bütün dünya 
!ç!n, do#ayla uyumlu üret!m ve ya"am prat!kler!ne yönel!k 
katılımcı çalı"maların önde gelen örnekler!nden b!r! oldu.

K!m!s! H!sarköy’dek! 70 dönümlük araz!s!nde, k!m!s! "eh!rde, 
ama heps! de do#ayla uyumlu ve barı"çı b!r toplum v!zyonuna 
yönel!k çok sayıda proje, atölye çalı"ması, üret!m ve payla"ım 
gerçekle"t!. Bunlar arasında 

Ekoloj!k tarım çalı"maları, 
B!yoyakıt ve Güne" Serası g!b! model uygulamalar, 
Ekoloj!k araz! restorasyonu ve a#açlandırma çalı"maları
Kerp!çten kulübe, saman balyasından ev g!b! ekoloj!k 
m!mar! çalı"maları, 
H!sarköylü çocuklarla atölye çalı"maları, H!sarköy halkıyla 
ekoloj!k üret!m konusunda b!lg!lend!rme sohbetler! ve 
köyde organ!k tarıma geç!"!n sa#lanması g!b! yerele 
dönük çalı"malar dı"ında, Güne"köy’ün alt çalı"ma 
gruplarının ve b!reyler!n!n gerçekle"t!rd!#! çalı"malar
Tekel $"ç!ler! d!ren!"!ne, Anadolu’yu Vermeyece#!z 
hareket!ne ver!len destekler,

Toroslar’da ve Anadolu’nun d!#er kö"eler!nde Kültür 
Köyler! olu"turma çalı"maları,
EDE (Ekoloj!k Tasarım E#!t!m!) çalı"tayları,
“Dragon Dream!ng” ve Onarıcı Çemberler g!b!, ortak 
n!yetl! topluluklara yönel!k, kolekt!f çalı"ma, !let!"!m ve 
sorun çözme yöntemler!n! te"v!k eden çalı"malar

ve mutlaka burada atlamı" oldu#umuz daha b!rçok g!r!"!m var. 
Güne"köy’de ve çevres!nde do#an, orada f!l!zlenen pek çok f!k!r 
ve etk!le"!m bamba"ka yerlerde meyveler verd!: Permakültür 
çalı"ma grupları, Ankara ve $stanbul’da EDE !let!"!m ve çalı"ma 
grupları, Karde" B!tk!ler g!b! yen! katılımcı ekoloj!k köy 
g!r!"!mler!... 

Güne"köy’ün çalı"maları arasında, 2006 yılından bu yana her yıl 
(planlama, üret!m ve da#ıtım a"amalarındak! büyük zorluklara 
ve zaman zaman sezonun zarar ed!lerek kapatılmasına kar"ın), 

kararlılıkla, topra#a ve !nsana duyulan sevg!yle sürdürülen 
Bahçem#z Projes#’n!n ayrı b!r yer! var. Her yıl ortalama 70 
destekç! !le yürüyen bu proje, ekoloj!k ya"am çalı"malarında 
katılımcılı#ın en güzel örnekler!nden b!r!. Permakültür !lkeler! 
ve organ!k tarım uygulamaları çerçeves!nde düzenlenen 
bostan alanı, H!sarköylüler!n organ!k tarıma geç!"! !ç!n de 
örnek te"k!l ett!. Proje sayes!nde yıllardır Ankara’dak! pek çok 
!nsan kend!ler!, a!leler!, çocukları !ç!n do#al, besley!c! ve sa#lıklı 
gıdalara er!"!m sa#ladı. Üret!m sezonu boyunca Güne"köy 
araz!s!ne düzenlenen z!yaretler sırasında, kent !nsanları topra#a 
dokunma, sebze üret!m süreçler!n! b!zzat gözlemleme ve 
katılma "ansı buldu. 

Güne"köy’le !lg!l! daha fazla b!lg!, blog yazısı ve foto#raf !ç!n: 
http://www.guneskoy.org.tr 

Güne"köy’dek! çalı"maları !zlemek, katılmak, sürec!n b!r parçası 
olmak !ç!n Güne"köy e-posta !let!"!m l!stes!ne (yahoo group) 

Çocuklarımız 
$ler!de ‘Anne, baba, Pek! S!z Ne Yaptınız?’ 
D!ye Sorduklarında.... 

Ankara’da B!r Halk Destekl! Tarım Projes!: Güne"köy - Bahçem!z
Güne"köy Kooperat!f! 2000 yılında kurulmu". Elmada# $lçes! yakınlarındak! Kılıçlar Beldes!ne ba#lı 
H!sarköy’de yer alan araz!s!ndek! çalı"maları !se 2002’de ba"lamı". Ekoloj!k ya"am prat!kler!nde H!sarköylülere 
ve hep!m!ze örnek olmu" b!r g!r!"!m. Avrupa Ekoköyler A#ı’nın (GEN Europe) üyes! olan Güne"köy’ün 
çalı"maları devam ed!yor: Her hafta yakla"ık 70 a!leye organ!k sebze kutusu ula"tıran Bahçem!z Projes!, 
b!yoyakıt !le çalı"an traktör, güne" serası ve güne" ocakları bunlardan b!rkaçı. 
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Gül Güleryüz
“Kentsel tarım” oldukça yen! b!r dey!m. Oysa 
tarım yüzyıllardır dünyanın her yer!nde kentlerde 
yapılmakta. Dünyadak! !lk kentsel yerle"melerde 
!nsanlar her türlü ürünü kend!ler! yet!"t!rmekteyd!. 
Kentler büyüdükçe, yen! endüstr!ler gel!"!p yapıla"ma 
arttıkça kent !ç!nde tarım yapacak toprak azaldı#ından 
tarım faal!yetler! kırsal alanlara kaydı.  Kentler ve kırsal 
alanlar de#!"!k ekonom!k sektörlerde !ht!sasla"maya 
ba"ladı ve kır-kent ayrımı g!derek der!nle"t!. Buna 
ra#men, ufak çapta da olsa tarım her zaman, her 
yerde, her büyüklüktek! kentte varlı#ını gösterm!"t!r. O 
nedenle “kentsel tarım” dey!m! çel!"k!l! b!r dey!m olarak 
görülmemel!. 
Günümüzde dünyanın dört b!r tarafına hızla 
yayılan kentsel tarım, öncek! geleneksel tarım 
uygulamalarından oldukça farklı. Kentsel tarım yalnızca 
topra#ı ek!p b!çme ve hayvan yet!"t!rmen!n ötes!nde 

bes!n s!stem!n!n her a"amasını !çeren b!r etk!nl!k 
olarak görülmekte. B!r ba"ka dey!"le, kentsel tarım 
pek çok etk!nl!#! !çeren karma"ık ve tanımlaması zor 
b!r olgu. Bu nedenle kentsel tarımı tanımlamaktansa, 
özell!kler!n! sıralamak daha yer!nde olacak:
Yo%un üret#m: Kentlerde büyük tarlalar 
bulunmadı#ından, ek!nler küçük alanlarda yüksek 
ver!m sa#layan yo#un üret!m tekn!kler! uygulanarak 
yet!"t!r!lmekte. 
Organ#k ürün: Yüksek ver!m !ç!n k!myasal maddeler, 
sun! gübreler, hormonlar kullanılmıyor. Kentsel tarımın 
çok öneml! b!r özell!#! her türlü üret!m!n “organ!k” 
olması. 
Kompostlama: Ek!nler!n organ!k olarak gerekl! bes!n 
maddeler!n! alab!lmes! !ç!n uygulanan en öneml! 
metot, kompostlama yoluyla topra#ın kal!tes!n! 

arttırmak. Her türlü y!yecek artı#ı, do#al gübre ve 
organ!k olan d!#er maddelerle kompostlama !"lem! 
yapılıyor. 
Yerel kaynak kullanımı: Do#al ve !nsan yapımı 
kaynakları ve !"gücünü, !ç!nde bulundu#u kentten 
elde etmekle yerel ekonom!ye fayda sa#lamak 
amaçlardan b!r!. 
Ürün #$leme: Gerek hasat ed!len ürünler, gerekse 
hayvan ürünler! do#rudan tüket!lmen!n yanı sıra, 
!"lemden geç!r!l!p katma de#erl! ürün hal!ne get!r!l!p 
satılmakta. Bu sayede kentsel ç!ftç! çok daha fazla para 
kazanab!l!yor.
D#rekt pazarlama: Taze ürün yemek !steyen kent 
halkı !ç!n kentsel tarımı çek!c! yapan b!r d!#er özell!k, 
ürünler!n do#rudan tüket!c!ye satılması. Ürünün 
tarladan taba#a gel!" zamanı kısaldı#ından olgun 

hasat ed!len ürünler hem taze hem lezzetl! oluyor. 
D!rekt pazarlamadan tüket!c! kadar üret!c! de fayda 
görmekte. Satı"lar aracısız yapıldı#ından üret!c!n!n 
kazancı yüksek oluyor. Kentsel tarımı te"v!k ed!c! b!r 
unsur bu.
Adaletl# da%ıtım: Üret!c! tüket!c!ye do#rudan satı" 
yapmanın yanı'sıra, ürünün da#ıtımında da söz 
sah!b! olab!lmekte. Özell!kle kar amacı'olmayan 
organ!zasyonların ürett!#! taze meyve, sebze veya 
hayvan! gıdalar sosyal yardım olarak da#ıtılıyor. 
Bunları almaya gücü yetmeyen !nsanlar da bu sayede 
sa#lıklı'ürünlerle besleneb!l!nmekte. 
Yıl boyu üret#m olasılı%ı: Pek çok kentsel ç!ftl!kte 
yüksek tüneller kullanıldı#ından, üret!m yalnızca yaz 
aylarında de#!l, yıl boyu yapılab!lmekte.

Kentsel Tarım Ned!r? 
B!yo-yakıt üret!m!

Açık alanlarda 
veya yüksek 
tünellerde 
sebze üret!m!

Kentsel Tarım Etk!nl!kler!

Meyve 
A#açları

Ba#cılık Akuakültür 
(aquaculture) - 
su tanklarında 
balık ve d!#er 
kabuklu den!z 
ve tatlısu 
mahsuller!n! 
yet!"t!rme

Kompostlama — 
Organ!k atıkları 
anaerob!c çürütme 
yoluyla gübreye 
dönü"türme.

Verm!kültür - veya 
verm!kompostlama — 
Solucan kullanarak yapılan 
kompostlama. Kompost 
yapılmak üzere toplanan 
organ!c atıkların !ç!ne konan 
solucanların gübreler! 
sayes!nde bes!n de#er! 
yüksek (nutr!ent-r!ch) organ!c 
gübre ve toprak düzenley!c! 
(so!l cond!t!oner) elde etme 

yöntem!.

D!#er 
küçükba" 
hayvanlar

Güne" ve 
rüzgar 
enerj!s!

Alternat!f Enerj! 
Üret!m!

H!dropon!k 
s!stem - Topraksız 
tarım metodu. 
B!tk!ler!n su !ç!nde 
m!neral bes!n 
çözelt!ler!yle 
beslenerek toprak 
kullanmadan 
yet!"t!r!lmes!.

Akuapon!k s!stem 
(aquapon!cs) — 
Geleneksel akuakültür 
!le  h!dropon!k (suda 
b!tk! yet!"t!rme) 
s!stem! s!mb!yot!k b!r 
ortamda b!rle"t!ren 
sürdürüleb!l!r b!r 
gıda üret!m s!stem! 
(susta!nable food 
product!on system). 
Altta su tankında balıklar, üsttek! 
kerevette ye"!l yapraklı sebzeler 
yet!"t!r!lmekte. Tankda balıkların 
dı"kılarıyla gübrelenen su, kerevete 
çıkarak ordak! b!tk!ler! besl!yor, 
b!tk!ler !se balıkları besl!yor. Böylece 
kapalı b!r s!stem !ç!nde hem balık 
hem de sebze üret!leb!l!yor. 
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hasat ed!len ürünler hem taze hem lezzetl! oluyor. 
D!rekt pazarlamadan tüket!c! kadar üret!c! de fayda 
görmekte. Satı"lar aracısız yapıldı#ından üret!c!n!n 
kazancı yüksek oluyor. Kentsel tarımı te"v!k ed!c! b!r 

 Üret!c! tüket!c!ye do#rudan satı" 
yapmanın yanı'sıra, ürünün da#ıtımında da söz 
sah!b! olab!lmekte. Özell!kle kar amacı'olmayan 
organ!zasyonların ürett!#! taze meyve, sebze veya 
hayvan! gıdalar sosyal yardım olarak da#ıtılıyor. 
Bunları almaya gücü yetmeyen !nsanlar da bu sayede 
sa#lıklı'ürünlerle besleneb!l!nmekte. 
Yıl boyu üret#m olasılı%ı: Pek çok kentsel ç!ftl!kte 
yüksek tüneller kullanıldı#ından, üret!m yalnızca yaz 
aylarında de#!l, yıl boyu yapılab!lmekte.

Kentsel Tarım Türler! Kentsel tarımın b!rçok türü 
var. Kentsel alanlarda b!tk! 
ve hayvan yet!"t!rmeyle 
!lg!l! hemen hemen her 
etk!nl!#!n kentsel tarım olarak 

tanımlandı#ı göz önüne alındı#ında, çe"!tl!l!k 
kaçınılmaz. Bu etk!nl!kler çe"!tl! boyutlarda, 
b!ç!mlerde ve de#!"!k amaçlar !ç!n yapılmakta. 
Pencere kenarına konan b!r küçük saksıda evde 
tüket!lmek üzere maydanoz yet!"t!rmekten, kar 
amacıyla "arap üretmek !ç!n ek!len üzüm ba#larına 
kadar kentte yapılan her tür etk!nl!k b!r çe"!t 
kentsel tarım türü.
Genel olarak kentsel tarım, yapıldı#ı yer ve amaca 
göre b!rkaç tür altında toplanab!l!r:
Ev bahçeler#: $nsanların evler!nde kend! 
tüket!mler! !ç!n üret!m yaptıkları bahçe. Bu 
bahçelerde genell!kle çe"!tl! b!tk!ler, tavuk, 
arı kovanı, hatta koyun ve keç! g!b! hayvanlar 
yet!"mekte. Pencere !ç!nde b!r kutuda ya da 
balkonda ya# tenekes! veya saksıda yet!"t!r!len 
ürünler de bu gruba katılab!l!r. (G!derek 
kaybolmaya yüz tutmu" olsa da, Ankara 
gecekonduların bahçeler!nde hem b!tk!, hem 
de kanatlı ya da küçük-büyük ba" hayvan 

yet!"t!r!lmes!, oldukça yaygın olarak 
görülen b!r durumdu. Ancak bunun 
b!r “kent” tutumu olmaktan çok 
“kırsal köken !le ba#ın korunması” b!ç!m!nde 
yorumlanması daha do#ru olacaktır.)
Toplum bahçes# #ç#ndek# parseller: $nsanların 
kend! tüket!mler! !ç!n resm! (genell!kle 
beled!yeden) veya özel b!r kurulu"tan k!ralayıp 
ürün yet!"t!rd!kler! de#!"!k büyüklüktek! parseller. 
Genell!kle b!r toplum bahçes! !ç!nde yer alan ve 
ço#unlu#u 2x2 !le 15x15 metre arasında olan bu 
parsellerde k!"!ler ve a!leler, !lkbahardan sonbahara 
kadar gıdasal ürün veya ç!çek yet!"t!reb!lmekte. 
(1990’lı yıllarda Ankara Büyük"eh!r Beled!yes! de bu 
projey! denem!"t!.)
Toplum ya da mahalle bahçeler#: Bell! b!r 
topluluk ya da mahallel! tarafından !mece usulüyle 
ek!l!p b!ç!len ve ürünler! topluluk üyeler! tarafından 
tüket!len bahçe.
Okul bahçeler#: Okulların bahçeler! !ç!nde 
ö#renc!ler! e#!tmek ve sebze ve meyve yet!"t!rmey! 
ö#retmek amacıyla olu"turulan üret!m bahçeler!. 
(Bu durumda bahçeler! betonla"tırıp otopark 
yapmaktan vazgeçmek gerekecek elbette.)

Göster# veya deneme bahçeler#: Genell!kle b!r 
ara"tırma merkez! ya da b!r kamu kurulu"unun 
ara"tırma amacıyla veya halka çe"!tl! ek!nler!n nasıl 
üret!ld!#!n! göstermek !ç!n olu"turdu#u bahçe.
Kurumsal bahçeler: Hastane, hap!shane, 
ün!vers!te (Ankara Ün!vers!tes! Z!raat Fakültes! 
g!b!), ya da !"yerler!n!n bahçes!nde bu kurumlarla 
ba#lantısı olan k!"!ler tarafından hob!, terap!, ya 
da e#!t!msel amaçla gıda maddes! yet!"t!r!len 
bahçeler.
Yen#leb#l#r peyzaj: Kamuya a!t veya özel bahçe 
ve araz!lerde, yol kenarlarında ve parklarda gıda 
üreten b!tk!ler!n süs amacıyla kullanılması. Peyzaj 
unsuru olarak kullanılan bu b!tk!ler!n meyveler! 
yen!leb!l!yor. (Bu tür örnekler Ankara’da de#!l ama 
daha küçük Anadolu kentler!nde görüleb!l!yor)
G#r#$#mc# kentsel ç#ftl#kler: Kar !ç!n veya kar 
amacı gütmeden !"let!len ve tarımsal faal!yetler!n 
yer aldı#ı t!car! !"letme sayılan ç!ftl!kler. Bu tür 
ç!ftl!kler kentsel tarımın en c!dd! örnekler!. Düzenl! 
b!r "ek!lde üret!m yapılan bu ç!ftl!klerde çe"!tl! 
b!tk!ler!n yanı sıra, küçük hayvanlar, bal, yumurta, 
balık üret!m! ve daha pek çok etk!nl!k yer almakta.

Kentsel Tarım Nerelerde Yapılab!l!r?

Kentsel tarımın 
yapılamayaca#ı 
yer yok 
g!b! b!r"ey. 
Türler!n!n ve 
tek!nl!kler!n!n 
ce"!tl!l!#!nden 
ötürü çok 
de#!"!k 
ortamlarda, 
hatta "a"ırtıcı 
derecede 
!lg!nç yerlerde 
kentsel tarım 
yapılmakta. 

Parklarda

Büyük 
sanay! ya 
da of!s 
b!nalarının 
çatılarının 

Sera ya da 
yüksek 
tünellerde

Evler!n bahçeler!nde

Balkonlarda 
saksılarda

Ambar ya da depoların !ç!nde

Alternat!f Enerj! 

13solfasol Ankara’nın Gayriresmi Gazetesi Kasım 2011

Kent 
!ç!ndek! 
bo" 



solfasol Ankara’nın Gayriresmi Gazetesi Kasım 201114

20. yüzyıl ortalarından !t!baren hayvansal üret!m, 
b!tk!sel üret!mden kopmaya ba"ladı. Hayvanlar kapalı ve 
sıkı"tırılmı" b!nalarda beslenmeye ba"landı. D!#er yandan 
hayvancılık !"letmeler! b!tk!sel üret!mden koparılınca 
nöbetle"meye g!ren yem b!tk!ler! ve baklag!ller 
yet!"t!rmek gereks!zle"t!. Bunun b!tk!sel üret!m 
üzer!ndek! etk!ler! yıkıcı oldu. Tek ürün (monokültür) 
s!stem! yo#unla"tı. Bu varılan son durumda tarım s!stem! 
artık hayvancılı#ı da kapsayarak endüstr!yel tarım 
(!ndustr!al agr!culture) olarak adlandırılmaya ba"ladı.  
Endüstr!yel tarımın yarattı#ı sonuçlar olumsuz olmu"tur. 
K!myasal gübre üretmek, ta"ımak ve uygulamak !ç!n 
büyük b!r enerj! kullanılmaktadır. K!myasal gübre 
ve !laçlar büyük b!r çevre k!rl!l!#! yaratmı"tır. Sular 
k!rlenm!"t!r. Toprak organ!k maddece fak!rle"m!", 
k!myasal gübreler topraktak! faydalı m!kro organ!zmaları 
öldürmü"tür. Bu !se zararlı organ!zmaların hâk!m 
olmasını kolayla"tırmı"tır. K!myasal gübrelerle otlar daha 
hızlı gel!"m!", bu defa bunları öldürmek !ç!n herb!s!tlere 
(ot öldürücülere) !ht!yaç artmı"tır. Tohum "!rketler!n!n de 
etk!s! !le b!yoçe"!tl!l!k azalmı"tır. Bunların b!rle"!k etk!s! !le 
b!tk! hastalık ve zararlıları ço#almı", bu defa !nsekt!s!tler 
(tarım !laçları) kullanımı artmı"tır. Süreç kend! kend!n! 
besleyen b!r kısır döngü hal!n! almı"tır. B!yoçe"!tl!l!#!n de 
kaybı ve azalması !le b!tk!sel ürünler!n besley!c! özell!kler! 
azalmı"tır. Hayvanların kapalı ve sıkı"tırılmı" ortamlarda 
yet!"t!r!lmeler! ant!b!yot!k kullanımının artması !le 
sonuçlanmı", bu da !nsan sa#lı#ı üzer!ne olumsuz 
etk!lerde bulunmu"tur. Hayvancılıkta da b!yoçe"!tl!l!#!n 
azalması !nsanlar !ç!n zararlı m!kropların olu"ması ve hızlı 
yayılması !ç!n uygun b!r ortam yaratmı"tır. Büyük tohum 
"!rketler!n!n gel!"t!rd!#! GDO (genet!k yapısı de#!"t!r!lm!" 
organ!zmalar) stratej!s!, tarımın "!rketle"t!r!lmes! 
sürec!n!n en yen! halkası olmu"tur. Bu sayede gen!" 
bölgelerde ek!lecek, dolayısıyla b!yoçe"!tl!l!#! yok edecek, 
mülk!yet hakları s!stem! !le korunmu" tohumların 
teknoloj!k yollarla ıslah ed!lmes! sürec! ba"lamı"tır. 
Gel!"t!r!len bu çe"!tler kısa vadede daha fazla ver!m 
get!reb!len, ancak bunun !ç!n daha fazla su, k!myasal 
!laç ve k!myasal gübre kullanımı gerekt!ren, ço#u zaman 
lezzets!z ve besley!c!l!k de#er! dü"ük, !nsan sa#lı#ına 
zararlı ürünler ver!rler.
FAO’ya göre son ell! yılda dünyadak! tohum çe"!tler!n!n 
%75’! yok olmu"tur. ABD’de lahana çe"!tler!n!n %95’!, 
mısır çe"!tler!n!n %91’!, bezelye çe"!tler!n!n %94’ü, 
domates çe"!tler!n!n %81’! kaybolmu"tur. Vandana Sh!va, 
“Çalınmı" Hasat” k!tabında, H!nd!stan’da b!r zamanlar 200 
b!n c!varında olan p!r!nç çe"!d! sayısının “ye"!l devr!m” 
den!len endüstr!yel tarım dönem!nde, ek!m! yaygın 
olarak yapılan 12 çe"!de kadar dü"mü" oldu#unu anlatır.
Endüstr!yel tohumlardan elde ed!len sebze ve 
meyveler!n besley!c! özell!kler! konusunda b!lg!ler! 

derleyeb!lece#!m!z çe"!tl! 
ara"tırmalar dünyanın de#!"!k 
ülkeler!nde yapılmı"tır. Mayer, 
$ng!ltere’de yaptı#ı ara"tırmada 
1930’da ve 1980’de Tarım 
Bakanlı#ının gerçekle"t!rd!#! sebze 
ve meyveler!n m!neral madde 
de#erler!n! !çeren ara"tırmaların 
sonuçlarını kar"ıla"tırmı"tır. 
Buna göre 50 yıllık bu sürede 
sebzelerde kals!yum, magnezyum, bakır ve sodyumda, 
meyvelerde !se magnezyum, dem!r, bakır ve potasyumda 
öneml! düzeylerde ger!lemeler olu"mu"tur. Endüstr!yel 
tarım; toprak, su, tarım ürünler!nde yarattı#ı k!rlenme 
!le hem dünyada hem de ülkem!zde ya"am üzer!nde 
c!dd! b!r tehd!t olu"turmaktadır. Gra!n adlı kurulu"un 
b!r çalı"masında sera gazlarına gıda s!stem!n bütün 
olarak katkısı hesaplanmı"tır. Do#rudan tarımsal üret!m 
sera gazlarının %11-15’!nden sorumludur. Ancak sera 
gazlarının üret!m!nde araz! kullanımındak! de#!"!kl!kler 
ve ormansızla"tırmanın %15–18, gıda ürünler! !"leme, 
ta"ıma, paketleme ve perakende satı"ın %15–20, atıkların 
!se %2–4 payları vardır. Toplam olarak endüstr!yel 
gıda s!stem!n!n sera gazları üret!m!ndek! payı %44–57 
arasındadır. Bu "ekl!yle endüstr!yel tarım sürdürülemez 
durumdadır. 
Gerek tarım ürünler!n!n !"lenmes! gerekse tarımsal 
üret!mde büyük b!r yo#unla"ma "!rketler !ç!n kaçınılmaz 
olmu"tur. K!myasal gübre, tarım !laçları, "!rket tohumları 
hep monokültür ve b!yoçe"!tl!l!kte ger!leme !le pazar 
alanı bulab!l!rd!. Tarımsal üret!mde !"ç!n!n kontrolünün 
zor olması, monokültürü, b!yoçe"!tl!l!ktek! kaybı ve 
mekan!zasyonda a"ırı gel!"mey! zorunlu kılmakta !d!. 
Sebze ve meyve üret!m!nde !"gücünü tasf!ye etmek zor 
oldu#u !ç!n de bu alanda anla"malı tarım çare oldu. Bu 
gel!"meler!n yo#unla"ması !ç!n tarım pol!t!kalarında da 
de#!"!kl!k "arttı. 
1980’lerden sonra özell!kle ABD’de büyük gıda "!rketler! 
ol!gopol p!yasa yapısını kurmu"lardı. Örne#!n 2005 
yılında en büyük dört f!rmanın ABD p!yasasındak! payları 
sı#ır et! paketlemede % 83,5, domuz et! paketlemede 
% 64, p!l!ç et! üret!m!nde % 56, un üret!m!nde % 63, 
perakende gıdada % 46, ethanol üret!m!nde (otomob!l 
yakıtı !ç!n alkol) % 41, hayvan yem!nde % 34 !d!.
Dünyanın en büyük on tarım !lacı "!rket! pazarın %89’una 
sah!pt!r. Daha da !lg!nç olanı bell! ba"lı "!rketler!n bu 
alanların b!rço#unda aynı anda faal!yet göstermekte 
olmalarıdır. Örne#!n tohum ve tarım !lacı pazarındak! !lk 
onda bulunan "!rketlerden dördü aynı f!rmalardır. 
Uygulanan tarım pol!t!kaları neden!yle gel!"mekte ve ger! 
kalmı" ülkelerde tarım üret!c!ler! rekabet edem!yorlar ve 
ülkeler! bu ürünler! !thal etmek zorunda kalıyorlar. $thalatı 

kolayla"tırmak !ç!n !se Dünya T!caret Örgütü kararları 
veya IMF ve Dünya Bankası !le yapılan anla"malar !le 
gümrük verg!ler! dü"ürülmekte ve bu alanlarda çalı"an 
devlet kurulu"ları özelle"t!r!lmekted!r. DTÖ Uluslararası 
Tarım Anla"ması büyük tarım "!rketler!n!n çıkarlarını 
yansıtmaktadır.  
Bu g!d!"!n sonu yoktur. Gerek endüstr!yel tarımın 
dayandı#ı petrolün tüken!yor olması, gerek toprak ve su 
ba"ta do#al varlıkların tükenmes!, gerekse de b!r yandan 
obez!te !le bo#u"an b!r kes!m d!#er yandan !se aç, kötü 
beslenm!" ve topraksız, !"s!z kes!m!n olu"turdu#u sosyal 
ve ekonom!k sorunlar çıkı"ın olmadı#ını göstermekted!r.
Endüstr!yel tarıma kar"ı alternat!f olarak görülen 
organ!k tarım da büyük g!rd! ve pazarlama "!rketler!n!n 
denet!m!nde !lerlemekte ve hem ekoloj!k yön hem 
de sosyal yön darbe almaktadır. Ço#u organ!k ürüne 
"!rketler!n öded!#! f!yat konvans!yonel ürünler f!yatına 
dü"mü"tür. Organ!k tarımda ç!ftç!ler!n yerel olarak 
yapab!lece#! !laçlar yer!ne daha da pahalı organ!k "!rket 
!laçları yaygınla"maktadır. Buna kar"ılık süpermarketlerde 
organ!k ürünler konvans!yonel ürünler!n dört m!sl! f!yata 
satılab!lmekted!r. Organ!k tarımda yerel tohumların 
kullanılmasına yönel!k çabalar çok cılızdır. Bu g!d!" !y! 
de#!ld!r.
Bütün bu olumsuz gel!"melere kar"ı ülkem!zde de 
akadem!syenler, profesyoneller, ç!ftç!ler ve halk b!r 
araya gel!p çalı"ırlarsa olumsuz g!d!"! yava"latıp ters!ne 
çev!rmek, do#a ve !nsandan yana b!r gerçek yaratmak 
olasılı#ı vardır. B!l!msel b!lg! !le ç!ftç!ler!m!z!n yüzyıllardır 
uyguladı#ı yerel b!lg!y! b!r araya get!rerek ç!ftç!ye 
sunmak !ç!n ortak b!r çabaya !ht!yaç vardır. Sosyal ve 
ekonom!k açıdan !se süpermarketler ve "!rketler!n 
hegemonyasına kar"ı kooperat!%er ve topluluk destekl! 
tarım g!b! alternat!f kanalların ara"tırılması, tanıtılması 
ve yaygınla"tırılması ac!l !ht!yaçtır. Do#a ve !nsan dostu 
b!r tarım !ç!n gerekl! olan tarım pol!t!kasının ortaya 
konulması ve b!r kar"ı hegemonya olu"turulması !ç!n de 
c!dd! ortak çalı"malara !ht!yaç vardır.  
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Do#a ve $nsan Dostu B!r Tarım 
S!stem! Mümkün Mü?

Artık pek ço#umuz, endüstr!yel gıda sektörünün sundu#u 
ürünler!n b!z !nsanlar ve gezegen!m!z üzer!ndek! etk!ler! 
konusunda yeter!nce b!lg!ye ve sezg!ye sah!b!z. Market 
ra%arından ed!nd!#!m!z ürünler!n ço#unun !nsan sa#lı#ına 
zararları, üret!m süreçler!n!n do#ada ve toplumsal yapıda 
yarattı#ı tahr!bat hakkında, korkutucu ama gerçek b!lg!ler! 
payla"maya devam ed!yoruz. Bazılarımız yıllardır bu konuda 
farkındalık olu"turmak !ç!n u#ra"ıyor, toplantılar düzenl!yor, 
pol!t!k düzlemde çalı"malar yapıyor. Bunların heps! 
gerekl!, ancak yeterl! de#!l! Gerçek de#!"!m ancak ya"am 
prat!kler!m!z! de#!"t!rmem!zle, örgütlü çözümler üretmek 
yolunda b!l!nçl! terc!hler!m!z! hayata geç!rmem!zle mümkün 
olacaktır. Bu yolda yapab!lece#!m!z "eyler konusunda 
öner!ler!m!z var: 
- Do#al ürünler!n önünüze gelmes!n! beklemey!n. Bunları 
akt!f b!r "ek!lde arayın, bulun ve ed!n!n. S!z talep etmed!kçe, 

er!"mek !ç!n mücadele etmed!kçe k!mse do#al gıdaları 
önünüze get!r!p sunmayacaktır. 
- Olab!ld!#!nce ya"adı#ınız yer!n yakın çevres!nde üret!len 
ürünler! tüket!n. Mümkünse nereden geld!#!n! b!ld!#!n!z 
ürünler! kullanın.   
- Bölgen!zde örgütlenm!" olan aracısız ürün er!"!m 
gruplarından b!r!ne katılın, yoksa olu"turulmasında etk!n rol 
alın. Böylece güven!l!r ç!ftç!lerden toplu s!par!"ler yapab!l!r, 
gerekt!#!nde ç!ftl!klere z!yaretler gerçekle"t!reb!l!rs!n!z. 
Ç!ftç!lerle b!reb!r temas kurab!l!r, uygun nakl!ye seçenekler!n! 
b!rl!kte bel!rleyerek onlardan ürün tem!n edeb!l!rs!n!z. 
- Güvend!#!n!z üret!c!lerle anla"malar yapın. Kend!n!z!n, 
a!len!z!n, !"yer!n!z!n (restoran, yuva, anaokulu vb.) sezonluk 
!ht!yaçlarını bel!rley!p, b!r veya daha fazla ç!ftç! !le b!rl!kte 
hareket ed!n.  
- El!n!zden geld!#!nce kend! sebzeler!n!z! üret!n. B!r pencere 

önü, b!r balkon, b!r bahçe, küçük ölçekte de olsa a!len!z!n 
!ht!yacını kar"ılayacak kadar y!yecek üretmen!ze olanak 
verecekt!r. 
- Hazır y!yecekler satın almak yer!ne, yemekler!n!z! 
olab!ld!#!nce kend!n!z hazırlayın. Un, "eker, pekmez, ya#, 
vs. g!b! temel malzemeler!n mümkün oldu#unca do#al ve 
sa#lıklı olanlarını terc!h ed!n. 
- Market alı"ver!"! yapmanız gerekt!#!nde !y! b!r et!ket 
okuyucu olun. Her "ey! hemen alıp çantanıza atmayın. 
Ürünün men"e! nered!r, !ç!nde neler vardır, raf ömrü dolmu" 
mudur? Olab!ld!#!nce az !"lenm!", üret!m z!nc!r! kısa olan 
ürünler! terc!h ed!n. Üründe katkı maddeler! ve koruyucular 
var mıdır? Bütün katkı maddeler!n!n n!tel!kler!n! b!lmesen!z 
de, genel olarak bunların olmadı#ı veya görece az oldu#u 
ürünler! terc!h edeb!l!rs!n!z. 
- Gerçek gıdaya er!"!mde bel!rl! b!r mal!yet artı"ını göze alın. 
Öncel!kler!n!z! bel!rley!n ve bazılarını de#!"t!rmeye hazır 
olun.

‘Gerçek Gıda’ya Er!"mek $ç!n... 



Ankara’da 2009’dan bu yana etk!nl!k gösteren b!r b!l!nçl! tüket!c! 
toplulu#u var: “Do#al Bes!n, B!l!nçl! Beslenme” (kısaca DBB) grubu. 
Do#a-dostu yöntemlerle üret!len sa#lıklı bes!nlere aracısız "ek!lde 
ula"mak !steyen ve bunun !ç!n sorumluluk alan b!reyler!n olu"turdu#u 
b!r b!rl!ktel!k. A"a#ıda, grubun etk!n katılımcılarından b!r! olan Ceyhan 
Temürcü !le yaptı#ımız b!r söyle"! var.

SolFaSol: Organ!k ürünlere pek çok yerden er!#!leb!l!yor. DBB 
bunun ötes!nde ne sa$lıyor?

CT: DBB’n!n amacı organ!k ürün tem!n! de#!l. Öncel!kle, 
organ!k ürün sert!f!kası b!z!m !ç!n öneml! b!r gösterge 
de#!l. B!zler !k! "ey arıyoruz. B!r!nc!s!; organ!k tarım 
standartlarının altında olmayan -yan! s!stem!k 
k!myasalların kullanılmadı#ı- ama mümkün oldu#unca 
bunun daha ötes!nde do#aya, b!yoçe"!tl!l!#e ve !nsan 
sa#lı#ına saygılı yöntemlerle üret!len ürünler. $k!nc!s!; 
aracısızlık. Öncel!kle satı"ta aracısızlık; yan! ürünler!n 
do#rudan üret!c!s!nden ya da b!r yerel kolekt!f söz 
konusuysa bu kolekt!ften ed!n!lmes!. B!r de güven 
konusunda aracısızlık; yan! b!r üret!c!n!n gerçekten de 
tem!z ve güven!l!r 
üret!m yaptı#ı 
konusunda alıcıların 
k!"!sel olarak güven 
duyması. 

SolFaSol: Pek! 
grup üyeler! k!me 
güven!p k!me 
güvenemeyecekler!n! 
nereden b!lecekler?

CT: B!z!m DBB !ç!nde 
yaptı#ımız "ey, do#al 
üret!m yapma !dd!asında olan k!"! ya da ç!ftl!kler!n 
tanıtılmasına, onlarla sa#lıklı b!r !let!"!m kurulmasına ve 
üret!m alanlarının z!yaret ed!leb!lmes!ne olanak sa#lamak. 
B!r üret!c!, gruba dah!l olmak !sted!#!nde b!ze, üret!m 
yöntemler!n! ve do#aya yakla"ımını anlatan b!r yazı 
!let!yor. Zamanı ve !mkanları elverd!#! ölçüde üyeler!n 
sorularına cevap vermey! ve üret!m alanlarını z!yarete 
açmayı taahüt ed!yor. B!r süre sonra e-posta l!stes! ve 
b!reb!r temaslarla ortaya çıkan etk!le"!m, üyeler arasında 
otokontrol mekan!zmalarının sa#lıklı b!r "ek!lde !"led!#! 
b!r yakınlık ortamı do#uruyor. Grup üyeler! üret!c!lere 
sorularını sorab!l!yor, varsa ku"kularını veya rahatsızlıklarını 
payla"ab!l!yor.

Bunun ötes!nde b!r üret!c!ye güven!p güvenmemek, 
ürünler!n! ve veya f!yatlarını be#en!p be#enmemek 
tamamen alıcıya kalmı". Sonuçta b!r "eye güven!p 
güvenmemey!, b!r k!"!n!n kend!s! dı"ında, onun yer!ne k!m 
yapab!l!r k!?

Herhang! b!r üret!c!n!n grubun !lkeler! dı"ında hareket 
ett!#!ne yönel!k b!r "üphe varsa üyeler k!"!sel olarak veya 
b!r araya gel!p bunu ortaya koyab!l!r.  E#er gerçekten 
b!r sorun varsa, grup yönet!c!ler! gruba danı"arak bu 
üret!c!ler! gruptan çıkarma yetk!s!n! kullanab!l!r. 

SolFaSol: Grup yönet!c!ler!n!n rolü ned!r? 

CT: DBB katılımcı ve sorumlulu#un payla"ıldı#ı b!r yapı 
oldu#u !ç!n, yönet!c!ler!n asıl !"! düzenley!c! normların 
bel!rlenmes!ne yardımcı olmak ve bu normları uygulamaya 
koymak. Örne#!n katılım ve !"ley!" !lkeler!n!n bel!rlenmes!, 
!lkeler! kabul eden k!"!ler!n ve üret!m ko"ullarını sa#layan 
üret!c!ler!n e-posta l!stes!ne dah!l ed!lmes!, zaman 
zaman da toplu s!par!"ler!n koord!nasyonu. &u anda grup 
yönet!m!n! üç k!"! payla"ıyoruz: Ben, Cemal ve Funda. Bu 
sayıyı 5 ya da 6 yapıp per!yod!k olarak grup oylamasıyla 
bel!rlemek g!b! b!r dü"üncem!z var.

SolFaSol: DBB prat!kte ne tür !#ler yapıyor?

CT: Toplu s!par!"ler organ!ze ed!yoruz. 
S!par!"ler!m!z! mümkün oldu#unca ortak 
adreslere yönlend!rerek üret!c!ler!n !"!n! 
kolayla"tırıyoruz. Bu sayede hem f!nansal hem 
de çevresel yönden nakl!ye mal!yet!m!z! de 
azaltıyoruz. 

Üret!c!ler!m!z toplu tesl!m noktalarına gelen her 
ürünün üzer!ne tek tek alıcıların adını yazıyor. 
Ürünler!n! buradan alanlar ürün bedeller!n! 
do#rudan üret!c!n!n hesabına gönder!yorlar. 
Kargo bedel!n! de kend! aramızda orantılayıp 
payla"ıyoruz. H!çb!r "ek!lde aracılık olmadı#ı 
!ç!n bütünüyle yasal b!r etk!le"!m gerçekle"m!" 

oluyor: Ürünler do#rudan alıcılara, ürün bedeller! 
de do#rudan üret!c!lere g!d!yor. Yeter!nce büyük b!r 
s!par!"!m!z varsa ürünler! b!reysel olarak adres!m!ze de 
!steyeb!l!yoruz.

SolFaSol: DBB a$ından er!#!leb!len ürünler!n, pek çok yerde 
reklamı yapılan “köy ürünler!”nden farkı ne?

CT: Büyük "eh!rlerde ya"ayan b!zler!n gıdaya er!"!m 
konusunda önemsed!#!m!z noktalardan b!r!, üret!m, 
depolama ve da#ıtım a"amalarında kullanılan sa#lı#a 
zararlı maddeler. Market ra%arından er!"eb!ld!#!m!z 
ürünler!n -meyve sebze olsun, !"lenm!" ürünler olsun - bu 
yönden güvenl! olmayab!lece#!n!; yasal olarak !z!n ver!len 
tarım !laçlarının ve koruyucu maddeler!n b!le b!ze zarar 
vereb!lece#!n! b!l!yoruz. Ancak bu noktada çözümün “köy 
ürünü” adı altında satılan ürünler olmadı#ını dü"ünüyoruz. 
Çünkü ne yazık k! küçük çaplı köy üret!mler!nde bazen, 
endüstr!yel tarıma göre çok daha fazla, b!l!nçs!zce ve 
ölçüsüzce, k!myasal !laçlar kullanılab!l!yor. 

B!z DBB olarak yolunu yordamını, yöntem!n! yakla"ımını, 
hatta derd!n! tasasını b!ld!#!m!z, !nsan! ve anlamlı !l!"k!ler 
!ç!nde oldu#umuz ç!ftç!ler!n tertem!z ürünler!n! tem!n 
etmen!n pe"!ndey!z.  

SolFaSol: Do$al tarım, 
küçük ölçekl! ç!ftç!l!k dünya 
nüfusunu doyurab!l!r m!?

CT: Evet, doyurab!l!r. 
Permakültürle !lg!lenm!" 
olanlar, do#al tarım 
prat!kler! !ç!nde olanlar, !y! 
planlanıp yönet!ld!#!nde, 
çok küçük araz!ler!n 
b!le !nsan !ht!yaçlarını 
kar"ılamakta ne kadar cömert olab!lece#!n! b!l!rler. 

Ekoloj!k m!marlık savunucusu Çel!k Erengezg!n’!n b!r 
hesabını anımsıyorum. 5 k!"!l!k a!leler!n yakla"ık 1600 
m2, 3 k!"!l!k a!leler!n yakla"ık 1000 m2, tek ya"ayanların 
!se yakla"ık 600 m2 ba#ımsız ye"!l alana sah!p b!r-!k! 
katlı evlerde ya"aması hal!nde b!le, Türk!ye nüfusunun 

tamamının, ülkey! boydan boya geçen 27 km’l!k b!r bant 
!ç!ne sı#ab!lece#! hesabı aklıma gel!yor. Permakültür 
uygulamaları b!zlere bu büyüklükte ye"!l alanlarla neler 
yapab!lece#!m!z! ö#retm!"ken, “çok kalabalık oldu#umuz, 
gen teknoloj!s!yle desteklenm!" endüstr!yel tarım 
olmaksızın gezegen!n bu nüfusu besleyemeyece#!” savının 
ne kadar yanıltıcı oldu#unu göreb!l!r!z. 

B!rle"m!" M!lletler!n 8 Mart 2011 tar!h!nde yayınladı#ı 
“Agro-ecology and the R!ght to Food” (Tarımsal Ekoloj! ve 
Gıda Hakkı) raporundan da söz etmekte yarar var. Rapor, 

endüstr!yel 
gıda üret!m!n!n 
uzun vadede 
dünya nüfusunu 

besleyemeyece#!n!, ters!ne açlı#ı, kaynaklardak! 
tükenmey! ve !kl!m de#!"!kl!#!n! artıraca#ını açıkça 
ortaya koyuyor. Üstel!k, ekoloj!k tarımın uzun vadede 
konvans!yonel tarıma göre daha fazla ver!m sa#ladı#ını; 
dünyanın en fazla açlık ya"anan bölgeler!nde küçük 
ölçekl!, sürdürüleb!l!r tarıma geç!"!n gıda üret!m!n! !k! 
katına çıkarab!lece#!n! öngörüyor.

SolFaSol: Do$al ürünler markettek! kar#ılıklarına göre pahalı 
de$!l m!?

CT: DBB a#ındak! ürünler !ç!n bu genellemey! yapmak 
zor. Ama pek çok durumda evet, daha pahalı olab!l!yor. 
Bunun kal!teyle, üret!m yöntemler!yle, taleple !lg!l! 
nedenler! var. Ama anahtar nokta "u: marketlerden 
er!"t!#!m!z konvans!yonel tarım ürünler!n!n, !"lenm!" 
gıdaların ve hele de hazır y!yecekler!n f!yatları, “gerçek 
gıda” olamayacak kadar ucuz. &!rketler ve da#ıtım a#ları 
bu “ucuzlu#u“ ç!ftç!ler! ve do#ayı sömürerek, ürünler!n 
raf ömrünü !nsafsız yöntemlerle uzatarak ba"arıyorlar. 
Kısaca; mal!yetler! dı"salla"tırarak. Bu mal!yetler arasında 
küçük ölçekl! ç!ftç!l!#!n yapılamaz hale gelmes! sonucu 
köyler!n bo"alması, b!yoçe"!tl!l!#!n kaybı, do#al yapıların 
ve döngüler!n tahr!batı ve !nsanların sa#lı#ı g!b! “küçük” 
ayrıntılar var.

Ancak, gel!r adalets!zl!#!n!n korkunç boyutlarda oldu#u 
dünyamızda ve ülkem!zde do#al ürünlere er!"!m!n görece 
zor ve genell!kle daha pahalı olması öneml! b!r sorun.  
Bu noktada sert!f!kasyona ba#lı organ!k ürün s!stem!n!n 
çözüm olmayaca#ı a"!kar. Ama aracısız do#al ürünlere 
taleb!n artması durumunda f!yatların orta ve uzun vadede 
dü"mes! bekleneb!l!r. 

Ben k!"!sel olarak, do#al tarım b!lges! Masanobu 
Fukuoka’nın, herkes!n kend! y!yece#!n! yet!"t!rd!#! ve 
b!rb!r!yle payla"tı#ı b!r dünya hayal!n! payla"ıyorum. Hayal 

de de#!l, belk! de yakın gelecektek! tek 
çıkı" yolumuz.

SolFaSol: DBB’ye herkes katılab!l!r m!? 

CT: Evet. Do#al bes!nlere, gerçek 
gıdaya er!"!m !ç!n sorumluluk almaya, 
bunun !ç!n ba"kalarıyla ve üret!c!lerle 
dayanı"ma !ç!nde olmaya hazır olan 
herkes, grubun Katılım ve $"ley!" 
$lkeler!’n! kabul ett!#!n! beyan etmes! 
hal!nde, e-posta l!stes!ne üye olab!l!r. 

Üyel!k !ç!n en kolay yol http://ankaradbb.wordpress.
com/ adres!ndek! tanıtım s!tes!n! z!yaret etmek. Orada 
grubun amaçları, !lkeler! ve katılım ko"ulları var. Üyel!k 
ba"vurusunun nasıl yapılaca#ı !se “DBB $let!"!m L!stes!” 
ba"lı#ı altında anlatılıyor. 

Ankara’da B#r Eko-Tüket#c# Örgütlenmes#: 
“Do%al Bes#n, B#l#nçl# Beslenme” Grubu

Rapora http://www.srfood.org/images/
stories/pdf/o)cialreports/20110308_a-
hrc-16-49_agroecology_en.pdf adresinden 
eri"ebilirsiniz.

15solfasol Ankara’nın Gayriresmi Gazetesi Kasım 2011



Söyle"i: Nihal Poyraz Temürcü, Mehmet Onur Yılmaz

Hüsey!n Genç, Çankırı-Tatlıpınar Köyü, 1955 do#umlu. E"! Kez!ban Hanım !le 
b!rl!kte Do#anbey Köyü’ndek! Üç Elma Do#al Tarım Ç!ftl!#!nde do#al tarım 
uygulamaları yapıyor. Emekl! oldu#u 2000 yılından bu yana do#al ürün 
üret!c!s!. Genç a!les! !le Ankara’dak! evler!nde b!r söyle"! yaptık.

Tohumdan Sofraya Gerçek Gıda ve 
Üç Elma Do#al Tarım Ç!ftl!#!n!n 
H!kayes!

solfasol Ankara’nın Gayriresmi Gazetesi Kasım 201116

N#hal Poyraz Temürcü: 
Do#al tarımın, tem!z 
üret!m!n önünde ne tür 
zorluklar var? 

Hüsey#n Genç: Son 
dönemde ülken!n bütün 
kırsal alanlarında yo#un 
b!r bo"alma var. Köylerde 
yalnızca ya"lılar kalıyor. 
Örne#!n köyümüzde 
çocuk yok, okullar kapalı. 
Kırsalda çocu#un nesl! 
tüken!yor. Ülke genel!nde 
büyük araz!lere tek ürün, 

örne#!n sadece ayç!çe#! ya da sadece patates ek!l!yor. 
Tek tür ek!m (monokültür) sanay!ye yönel!k, t!car! da#ıtım 
a#larına yönel!k,  endüstr!yel hayvancılı#a yönel!k b!r tarım 
s!stem!d!r. Öncel!kl! hedef!, ço#u zaman da tek hedef! para 
kazanmaktır.

Bu süreçte nes!lden nesle aktarılan b!lg!ler de kayboluyor. 
Gençler tohumu tanımıyor, b!tk!y! tanımıyor, tarlanın 
ne zaman nasıl !"lenece#!n! b!lm!yor. Geleneksel tarım, 
geleneksel kültür, on b!nlerce yıl önces!nden süzülen b!lg!ler 
kayboluyor. 

NPT: Mesela Hüsey!n A#abeyler!n üzer!nde durdu#u H!t!t 
ekme#! vardır; hang! unla ve nasıl yapıldı#ını deney!mle 
ö#ren!rs!n!z. 

HG: &!md! bu b!lg!ler!n yer!ne ulusal ve ulusötes! "!rketler!n 
b!lg!ler! gel!yor. 

Mehmet Onur Yılmaz: Pek! bu yen! b!lg!ler!n geleneksel, 
yerel b!lg!lerden farkı ned!r?

HG: B!lg! t!car!le"m!" oluyor artık. T!caret!n amacı da kardır; 
ürünler maks!mum kar elde edeb!lecek "ek!lde üret!l!yor. 
Oysa gıda üret!m!nde asıl amaç kar de#!l beslenmekt!r, 
ya"amaktır. Köyler!m!zde kaybolmakta olan !"te bu temel 
ya"am b!lg!s!d!r; her yören!n "artlarına uygun b!r b!lg! 
b!r!k!m!. &!md! ne oluyor? B!l!msel olarak yutturdukları 
b!lg!lerle üret!len ürünler ortaya çıkıyor. Soya fasulyes! katkılı 
sözde et ürünler!nden tut, sayısız özel katkı maddes!ne 
kadar. Tab! soya fasulyes!n! kötüleyemey!z, güzel b!tk! ama 
t!car!le"me sürec!nde genet!k yapısı tamemen bozuluyor, 
sahte gıdaların ana maddes! hal!ne gel!yor. &eker!n 

durumu da benzer; mısırın 
!ç!nde dururken !nsana zarar 
verm!yordu, ama çe"!tl! !"lemlerle 
ondan elde ed!len mod!f!ye 
"eker b!ze zarar ver!r hale gel!yor. 
Üstel!k "!md! mısırın da genet!k yapısı bozuluyor; bunun 
hayvan yem! olarak kullanılması da b!zler! olumsuz etk!l!yor.

NPT: Kırsaldak! !nsansızla"manın temel!nde neler var?

HG: Bu, kap!tal!st model!n öngördü#ü endüstr!yel üret!m 
model!n!n b!r sonucu. B!r yandan s!stem!n !ht!yaç duydu#u 
!"gücü ve tüket!c! k!tles! "eh!rlerde toplanıyor, b!r yandan 
da "!rketler!n büyük tarım araz!ler!n! ele geç!reb!lmes!n!n 
!mkanları yaratılıyor. S!stem, kend! kend!ne yeten yerel 
toplulukları ortadan kaldıracak "ek!lde 
!lerl!yor. Do#aya, ya"amın özüne kar"ı 
yabancıla"ma "!md!lerde b!ze HES’ler 
olarak dönüyor. Neredeyse gözya"larımıza 
HES kuracaklar.

NPT: S!z!n tarımla !l!"k!n!z ne zaman 
ba"ladı?

HG:  Köy kökenl! olmamız !t!bar!yle, 
çocuktan ba"lıyor bu sorumluluk. B!zde 
6-7 ya"ında anne babaya destekle ba"ladı, 
Buza#ının otunu ver, h!nd!ler! besle, 
sulama, b!çme !"ler!… Bu sorumlukları 
ed!nerek b!r yandan da bu !"ler!n b!lg!s!n! 
de ed!n!yorsun. Örne#!n b!r c!vc!v nasıl 
yet!"t!r!l!r, kaz nasıl yet!"!r, sa#lı#ı nasıl 
korunur, arkasından mandalar, !nek, 
büyükba" hayvanlar… B!z!m mandalarımız 
vardı esk!den, "!md! mandanın da nesl! 
tükenmek üzere, k!m! b!lg!ler tüken!rken 
ya"am alanlarımızdak! hayvanlarda da 
azalma oluyor.  Sonrasında, 11-12 ya"ında 
!lkokulu b!t!r!yorsun. O zamanlar $ç Anadolu’da okumaya çok 
önem ver!l!yor. Köy Enst!tüsü, ö#retmen okulları var örne#!n. 
$lkokulu b!t!rd!#!m!zde kentte yatılı okula g!d!yorduk ya da 
ara sokaklarda, kenar mahallelerde oda k!ralayarak okula 
g!derd!k. Bo" zamanda köy !"ler! vardı, !" pe"!nde ko"madık 
zaten !"!m!z vardı.  Askerl!k,  yüksekokul sonrası kamu 
kurumuna g!rd!m. Fakat !z!nlerde, hafta sonları y!ne köy 
!"ler!ne döndük. Emekl!l!k yakla"tıkça ara"tırmalar da arttı, 
ön hazırlık yaptık. Hemen emekl!l!k arkasından b!lg!ler! 

toplayıp derleyerek do#al tarıma 
yöneld!k. 

NPT: Her ç!ftç! bunu yapmaz, s!z! 
do#al tarıma ve !y! beslenmeye da!r 
b!r ara"tırmaya !ten nedenler neyd!?

HG: Gerçek gıdaya ve do#aya kar"ı 
yapılan katl!amları görmek ben! 
kızdırdı, hırslandırdı. Bunlardan 
sıyrılmak, do#aya b!r parça katkı 
vermek !ç!n ve de özell!kle çocuklara 
gerçek gıdayı tanıtmak !ç!n çaba 
göstermeye ba"ladık. 

MOY: Ned!r gerçek gıda?

HG: Gerçek gıda, tem!z toprakta 
yet!"m!", katkısız, h!les!z hurdasız, 
gıdanın aslı demekt!r. Gerçek gıdayı 
tertem!z do#a ver!r. Fazla mekan!k 
!"lem görmem!", depo ve ı"ık 

k!rl!l!#! görmem!", k!myasal katkılar ve !"lemlerle aslından 
uzakla"tırılmamı", mevs!m!nde üret!l!p mevs!m!nde 
tüket!len, b!z! yalnızca doyurmakla kalmayıp sa#lı#ımızı da 
destekleyen gıda. Gerçek gıda s!ze sıhhat olur, can olur. 

 Örne#!n önünüzde duran ekmek, e#er tem!z toprakta 
üret!lm!", genet!k yapısı de#!"mem!", katkı maddes! ve 
benzer! ürünler katılmadan üret!lm!" !se gerçek ekmekt!r. 
Ülkem!zde bu#day !thalatı çok fazla, hatta GDO’lu bu#day 
tartı"ması ba"ladı. T!car! bu#dayların en ba"ta üret!m!nde, 

k!m! zaman denet!ms!zce ve a"ırı m!ktarlarda 
ot ve böcek öldürücüler, k!myasal gübreler 
kullanılıyor. Depolanma a"amasında 
!laç kullanımı da oldukça sık. Kurtlanma 
oldu#unda tekrar tem!zlen!p p!yasaya 
sürüleb!l!yor. Unun !y! p!"mes! !ç!n glüten ve 
enz!mler katılıyor, raf ömrünün uzaması ve 
üret!m!n kolayla"ması !ç!n çe"!tl! maddeler 
katılıyor. Üç yıl önce deney amaçlı aldı#ım 
t!car! bu#day bozulmuyor! $nsanların artık 
cesetler! b!le bozulmuyor! Ben!m üretm!" 
oldu#um un !se ancak üç ay dayanıyor. 

B!r de hammaddeler! z!ra! !laçlarla k!rlet!lm!" 
topraklarda, hatta topraksız fanuslarda 
yet!"en, özel hortumlarla bes!n! ve !laçları 
ver!len, özgür olmayan arılarla döllend!r!len, 
tadı, tuzu, lezzet!, do#ru dürüst besley!c!l!k 
de#er! olmayan gıdalar var. Bu ortamlarda 
yet!"en ürünün b!ze ne faydası olur? Yalnızca 
görsell!#! var. B!z bunlara sahte gıda d!yoruz.

NPT: Hüsey!n A#abey ve Kez!ban Abla 
üret!mde çok t!t!zler, ürün ambalajında da, özenle bez 
torbalarını tuzlu suya basar dezenfekte ederler. Tek tek 
et!ketler!n!, açıklamalarını el yazısı !le yazarlar. Onlar unlarını 
ta" de#!rmende çekerler, s!par!"e göre uygun m!ktarlarda 
çavdar ve arpa unlarını üret!rler.

Kez#ban Genç: H!t!tlerden kalma ba# kültürümüz devam 
ed!yor. Gücümüz yett!#!nce üret!yoruz pekmez!m!z! de. Az 
ürün alıyoruz, gübre kullanmadan, ot yolarak, tem!zleyerek, 
do#a b!ze ne ver!rse o. 

NP:  Ç!ftl!#!n!z!n adı Üç Elma Do#al Tarım Ç!ftl!#!. Bu ad 
nereden gel!yor? 

KG: Aslında ben buldum Üç Elma !sm!n!. Atalardan kalma 



 “Hayatım boyunca geç!rd!#!m en güzel tat!ller 
bu ç!ftl!kte geçt!. Yazı ba"ka güzel, güzü ba"ka, 
kı"ı ve baharı b!r ba"ka... En güzel!yse oradak! 
dostluk...  Yüksel Amca !le kestane pazarına 
g!tmek, malakla !lk kar"ıla"mam, Lütf!ye 
Teyzem!n etl! ekmekler!, nokulu ve sevecenl!#!; 
Demet Ablamın arkada"lı#ı ve canım Funda 
Ablam, ben!m !ç!n yerler! doldurulamaz…” d!yor 
T!jen Adata" Mahmuto#lu.

T!jen Adata" Mahmuto#lu’nun bu dü"ünceler!, 
Bu#day Ekoloj!k Ya"amı Destekleme Derne#! 
tarafından 2004 yılında 25 ç!ftl!kle tohumları 
atılan TaTuTa projes!nde yer alan 100 kadar 
ç!ftl!kten b!r!yle !lg!l!…

TaTuTa (Tarım Tur!zm! ve B!lg! $"gücü ve 
Deney!m Takası) projes!, tam yed! yıldır 
hem Türk!ye’den, hem de WWOOF (Ekoloj!k 
Ç!ftl!klerde Gönüllüler Örgütü) aracılı#ıyla yurt 
dı"ından gelen gönüllü ve konuklarla Türk!ye’de 
ekoloj!k tarım yapan ç!ftl!kler! bulu"turuyor; 
kırsalda do#a dostu üret!m yapan ç!ftç!lerle 
toprak kültürünü yakından tanımak !steyen 
kentl!ler arasında b!r köprü !"lev! görüyor. Ç!ftl!k 
z!yaretç!ler!nden Es!n Düzakın’ın görü"ler! 
de s!stem!n bu !"lev!n! yer!ne get!rd!#!n! 
destekl!yor. Düzakın, b!r haftalı#ına z!yaret ett!#! 
ekoloj!k ç!ftl!kte toprakla, do#ayla !lg!l! çok "ey 
ö#rend!#!n!, süt sa#manın ve peyn!r yapmanın 
da kend!s!ne çok key!f verd!#!n! söylüyor.   

Bu#day Derne#!’n!n Türk!ye kırsalı !ç!n 
ürett!#! özgün projes! TaTuTa, ekoloj!k üret!m 
yapan kırsal nüfusun do#al döngülerle dost 
ya"amlarını sürdüreb!lmeler! !ç!n ya"amsal b!r 
kaynak sa#lamayı hede%!yor. Bu a# sayes!nde "u 
anda Türk!ye’n!n hemen her bölges!ne yayılmı" 
yakla"ık 100 ç!ftl!k, Gençtur’un !"b!rl!#!yle yıl 
boyunca ya da yılın bell! zamanlarında z!yaret 
ed!leb!l!yor.  

Türk!ye’n!n farklı bölgeler!ndek! bu ekoloj!k 
ç!ftl!kler TaTuTa a#ının b!r parçası olarak 
uyguladıkları ekoloj!k ya"am prat!kler!n! ve 
ekoloj!k üret!m! yaygınla"tırmak !ç!n çalı"ıyorlar. 
D!l, d!n, ırk, c!ns!yet ayrımı yapmaksızın tüm 
z!yaretç!ler! m!saf!r! olarak kabul ederek 
a#ırlayan, !nsanlı#a, ya"amın bütününe umut 
ve sevg!yle bakan b!reylerden olu"uyor. Proje 
!ç!nde yer alan ç!ftl!klere hem Türk!ye’den 
hem de dünyanın her yer!nden !nsanlar gel!p 
!sterlerse gönüllü olarak çalı"ıyor ya da ç!ftl!kler 
!ç!n bel!rlenen katkı payını ödey!p konuk 
olab!l!yorlar. Her !k! durumda da ekoloj!k ya"amı 
deney!ml!yorlar. 

Ekoloj!k sert!f!kalı veya sert!f!kasız ekoloj!k 
ya"am b!l!nc!yle üret!m yapan ç!ftç! a!leler!nden 
olu"an TaTuTa ç!ftl!kler!, kend!ler!ne ve konuklara 
yetecek kadar da üret!m yapab!l!yorlar ve 
ekoloj!k ya"ama uyumlu yöresel b!lg!y! 
ya"atıyor, ya"amsal de#erler!n sonrak! nes!llere 
aktarılab!lece#! b!rer örnek olu"turuyorlar. 

Ekoloj!k ç!ftl!klerde topra#a el!n!z! de#d!rd!kten 
sonra, yeme "ansına er!"t!#!m!z onca güzel 
"ey!, havayı, suyu, topra#ı k!rletmeden, ekoloj!k 
dengey! gözeterek üretmen!n ne denl! öneml! 
oldu#unu deney!mleyeb!l!rs!n!z. 

TaTuTa s!stem! !ç!ndek! ekoloj!k b!r ç!ftl!kte s!z 
de mevs!m!ne göre meyve-sebze toplayab!l!r, 
zeyt!n hasat edeb!l!r, topra#ı çapalayıp, ot 
yolab!l!r, tur"u kurmayı ya da salça yapmayı 
ö#reneb!l!rs!n!z. Ç!ftl!klere gönüllü olarak 
g!tmey! seçersen!z; yemek ve konaklamanızın 
kar"ılı#ını ç!ftl!kte çalı"arak ver!rs!n!z. Günün 
b!r yarısını çalı"ıp ö#renerek, d!#er yarısını 
d!nlen!p gözlem yaparak geç!reb!l!rs!n!z. E#er 
tat!lde yo#un b!r çalı"ma temposunun !ç!ne 
g!rmek !stem!yorsanız, yemek ve konaklama 
masra%arını ödeyerek, ekoloj!k üret!m!n ve 
ya"amın tanı#ı olma "ansını yakalarsınız. 
Heps!nden öneml!s!, bu yerel kahramanlarla 
tanı"ıp onların ya"amlarının !ç!ne b!r sürel!#!ne 
de olsa dah!l olursunuz. E#er ev!n!ze ekoloj!k 
ya"am felsefes!n! ya"amaya ve yaymaya ant 
!çm!" b!r eko-gönüllü olarak dönersen!z proje 
öneml! hede%er!nden b!r!n! daha ba"armı" 
olur… 

Ç!ftl!klerle !lg!l! b!lg!lere TaTuTa projes!n!n web 
sayfasından ula"ılab!l!yor.

www.tatuta.org - !nfo@atatuta.org

Rezervasyon ve kayıt: 

Gençtur: 0212 244 62 30

Ekoloj!k Ç!ftl!kler, Bamba"ka B!r 
Tat!l Alternat!f! Sunuyor
Bu#day Ekoloj!k Ya"amı Destekleme Derne#!’n!n TaTuTa projes!, yed! yıldır 
hem Türk!ye’den, hem de yurt dı"ından gelen gönüllü ve konuklarla Türk!ye’de 
ekoloj!k tarım yapan ç!ftl!kler! 
bulu"turuyor. Rakamlarla TatuTa

2009’da 150 k!"! TATUTA ç!ftl!kler!nde 2123 
gece geç!rd!. 
150 k!"!n!n 23’ü konuk, 127’s! de gönüllü 
olarak s!steme katıldı.
Gelenler!n 119’u yabancı, 31’! yerl!.
Yabancılar arasında Amer!kalılar ba"ı 
çek!yor: 38 k!"!. Onları 19 k!"! !le Fransızlar 
14 k!"! !le $ng!l!zler !zl!yor. Alman, Japon, 
$talyan, Hollandalı, Korel!, Avusturyalı, 
Belç!kalı, Dan!markalı, Gürcü ve Avusturyalı 
katılımcılar da var…
En uzun kalı" !se b!r Alman gönüllüye a!t: 93 
gün

Amasya elması bahçeler!m!z var. Ama asıl adı, üç genç 
f!danımız vardı, oradan gel!yor. 

NPT: Sah!p çıktı#ınız yerl! tohumlar, yerl! tarım b!tk!ler! 
arasında neler var?

HG: B!n yıllardır bu co#rafyayı yurt ed!nm!" çe"!tler!m!z; 
üvey!k bu#dayı g!b!, Kalec!k Karası’nın atası oldu#u 
söylenen 5-10 b!n yıllık geçm!"! olan ba# kütükler!m!z. 
Amasya elması, yerel armutlarımız ve er!kler!m!z…  Yerel 
sebze çe"!tler!m!z… Bütün bunlar bahçeler!m!zde, 
tarlalarımızda yaban! b!tk!lerle, börtü böcekle b!rl!kte 
ya"ıyor. B!zler onlara da de#er ver!yoruz, onlarla da !let!"!m 
kuruyoruz.

NP: Çalı"malarınızda çocuklara özel önem ver!yorsunuz;  
ya"am ve üret!m alanlarını z!yaret etmeler!n! !st!yorsunuz. 

HG: Çünkü çocuklarımız b!r süre sonra gençler!m!z 

olacaklar. Çocukların hayvanları, b!tk!ler!, böcekler!, 
do#anın güçler!n! tanımaları öneml!; do#aya 
saygılı, ekoloj!k ya"am b!ç!mler!n!n mümkün 
oldu#unu görerek ö#renmeler! öneml!. Bunun 
!ç!n k!taplardan ed!nd!kler! kuru b!lg!ler yeterl! 
de#!l. “Do#adak! Son Çocuk” k!tabı bu noktada 
güzel b!r kaynak, a!leler!n okuyup b!lg!lenmes! 
gerek!r. Do#ada zaman geç!rmen!n çocuklardak! 
depresyon, d!kkat eks!kl!#!-h!perakt!v!te, obez!te ve 
bazı kron!k hastalıklar !ç!n etk!l! b!r çözüm oldu#u, 
çocukların f!z!ksel ve z!h!nsel sa#lıklarını gel!"t!rd!#! 
artık b!l!msel olarak da kanıtlanıyor. Bu noktada 
yapılab!lecek pek çok "ey var, örne#!n her çocu#un 
kırsalda b!r ç!ftç! a!le !le ba#lantıda olması te"v!k 
ed!leb!l!r. B!zler köyümüzde,  ya"am ve üret!m 
alanlarımızda herkes!, özell!kle de çocukları ve 
çocuklu a!leler! a#ırlamaya hazırız.
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M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı okul kant!nler!nde 
kolalı, gazlı !çecek satı"larını yasakladı ve 
bunların yer!ne süt ve ayran satı"ını tavs!ye 
ett!. M!ll! E#!t!m Bakanlı#ının bu a"amaya 
gelmes! tesadüf! de#!l. Dünya çapında 
obez!te ve yanlı" beslenme üzer!ne yapılan 
uzun soluklu akadem!k çalı"malar, Dünya 
Sa#lık Örgütünün ve bunun paralel!nde 
ülkem!z Sa#lık Bakanlı#ının d!kkat!n! 
çekm!"t!.
Süt, süt ürünler! !le b!rl!kte, dünyada 
ekmekten sonra !k!nc! sırada gelen stratej!k 
bes!nd!r. Bunun neden! sütün yalnızca 
prote!n ve süt ya#ı de#!l, ba"ka gıdalarda 
olmayan çok sayıda bes!n maddes! de 
!çermes!d!r.
Dünyanın en büyük y!rm! ekonom!s! 
arasında oldu#u söylenen ülkem!z, 
çocukların sa#lıklı beslenmes!nde maalesef 
çok ger!lerded!r. Bunun b!r!nc!l neden! 
gel!r da#ılımının adalets!z olu"udur. $k!nc!s! 
!se çocuklarımızın gazlı-kolalı !çeceklerle, 
c!psler, kızartmalar ve hazır y!yeceklerle 
yanlı" beslenmes!d!r. Ülkem!zde süt ve süt 
ürünler!n!n tüket!m m!ktarı gel!"m!" ülke 
ver!ler!ne göre çok ger!lerded!r. 
Sadece çocuklarımız de#!l hep!m!z, her 
güne taze b!r ba"langıç yapmak ve sa#lıklı 
kalmak !ç!n, kahvaltı sofralarımızda çay veya 
kahve yer!ne süt !çmel!y!z. 
Ama hang! süt ve hang! sütten yapılan 
ürünler? Artık bulunması esk!ye göre daha 
zor olsa da, öncel!kle merada, çayırda do#al 
beslenen hayvanların sütü; do#al süt. Do#al 
yollarla beslenen !nekler!n sütünde ve 
bu sütten yapılmı" peyn!r ve tereya#ında 
Omega-3 a#ırlıklı ya#lar, ant!oks!dan 

özell!#!yle b!l!nen alfam!nol!m!k as!t ve 
büyümey! destekleyen hormonlar vardır.
Ve ç!# süt! Güvend!#!n!z b!r üret!c!den 
ed!nd!#!n!z ç!# sütü kısık ate"te 5-6 dak!ka 
kaynatıp, yo#urdunuzu, peyn!r!n!z! evde 
yapab!l!rs!n!z. Güven!l!r ç!# süt bulamaz 
!sek pastör!ze süt !çmel!y!z. Tab!! k! yasal 
olarak okullara ç!# süt sokulamaz. Ama 
200 cc’l!k cam "!"elerde pastör!ze süt okul 
kant!nler!nde satılab!l!r. Okul kant!nler!ne 
satı" !ç!n konulan ayran da pastör!ze 
sütten yapılmı" olmalıdır. Süt tozundan 
yapılmı" ya da UHT teknoloj!s!yle !"lenm!" 
sütler!n satı"ına !se !z!n ver!lmemel!d!r. 
UHT teknoloj!s! sütü ster!l hale get!r!r 
ama bu süreçte sütün !ç!nde h!çb!r yararlı 
m!kroorgan!zma kalmaz. UHT sütün 
!ç!nde sadece su, prote!n (onun da basınç 
ve yüksek ısıdan etk!len!p etk!lenmed!#! 
"üphel!d!r) ve süt ya#ı kalır. Isı net!ces!nde 
sütün reng! kahvereng!ye döndü#ünden 
gıda boyaları !le tekrar beyazlatma !"lem! 
yapılır. &ayet süt tozundan yapılmı" !se !thal 
süt ya#ı eklenmes! de söz konusudur.
Kutulu meyve sularında da benzer b!r 
durum söz konusudur; aynı UHT süt 
tekn!#! !le yüksek basınçta 160 °C’de ısıtılıp 
paketlenmekted!r. Meyvedek! m!kro yararlı 
bes!nler yok ed!lmekted!r. Bunun yer!ne 
gerçek meyve sıkılarak okul kant!nler!nde 
taze olarak çocukların !ç!m!ne sunulmalıdır. 
M!ll! E#!t!m Bakanlı#ının kolalı ve gazlı 
!çecek satı"ını yasaklama kararı gerçek 
gıda konusunda toplumda farkındalık 
yaratmada b!r çı#ır açmı"tır. S!v!l toplum 
örgütler! gazlı ve kolalı !çecekler!n 
çocuklara satı"ının okul dı"ında da kontrol 
altına alınmasında öncülük etmel!d!r.

*Ç!# süt üret!c!s!; Ç!# Süt Üret!c!ler! ve 
Tüket!c!ler! Grubu gönüllüsü
caparkanat@gma!l.com

Ne $çerd!n!z?
Çapar Kanat*



Çok da uzun zaman geçmed! aradan. B!lemed!n!z 20-30 yıl. 
Asma yapraklarını d!z!p salamura yaptı#ımız, cev!z a#acının 
tepes!nde eller!m!z! kararttı#ımız yıllar. Satın aldı#ımız gıda 
maddeler!n! organ!k m!, !çer!#!nde hang! k!myasallar var 
d!ye sorgulamadı#ımız hatta bunun aklımıza b!le gelmed!#! 
tavu#un tavuk oldu#u,  p!"erken m!s g!b! koktu#u, köy tavu#u-
"eh!r tavu#u ayrımının olmadı#ı zamanlar... Mahalledek! ekmek 
fırınından ekme#!n kokusu m!s g!b! yayılır, pazar sabahları 
evde hazırlanan !çle fırında p!de kuyru#una g!r!l!rd!. Her 
"ey hemen el altında bulunmazdı, vakt!n! b!lmek ve yer!ne 
g!tmek gerek!rd!. Meyven!n sebzen!n turfandası olurdu ve 
f!yatı el yakardı manavlarda !lk boy gösterd!#!nde. A!leler nefs 
körletmek !ç!n alırdı az m!ktarda.        
Reçel o reçel! y!yecek çocukları do#uran kadınlar tarafından 
kaynatılır, dı"ardan almak ayıplanırdı. Anneler!m!z kı" hazırlı#ı 
yapardı. Tur"ular kurulur, yaz sebzeler! güne"te kurutulurdu. 
Kı"ın domates olmazdı ama m!s g!b! salçalar yapılırdı. Er!"te 
kes!l!r, ev!m!z günlerce ek"! ek"! tarhana kokardı. &eker, ya# ve 
kahve pek bulunmaz lükse g!rerd! lak!n gıda yerel ve sa#lıklıydı.    

Sonra ekonom!de serbestl!k yılları ba"ladı ve !thalat serbest 
oldu. Kocaman h!per marketler!m!z olmaya ba"ladı yava" yava" 
hatta pazar gezmes!ne oralara g!der olduk. Önceler! her "ey!n 
hazırını marketlerde bulmak kolay geld!. Evde u#ra"tı#ına 
de#mez demeye ba"ladık. Hem ucuz hem de m!s g!b! 
ambalajında. Endüstr!yel üret!m!n hazır ürünlerde kullandı#ı 
katkı maddeler!n! h!ç b!lm!yorduk. Gıda karteller!n!n “daha 
çok üret, daha çok kazan” pol!t!kalarının gerçek tatta meyve, 
sebze bırakmadı#ını b!lmed!#!m!z g!b! kullandıkları katkı 
maddeler!n!n o y!yeceklere ba#ımlılık yarattı#ının da farkında 
de#!ld!k henüz. Sadece ürünün kend!s!n! de#!l tohumlarını da 
yok ett!ler daha çok kazanmak u#runa. Küçük ölçekl! ç!ftç!ler 
yava"ça h!ç haber!m!z olmadan p!yasadan s!l!n!verd!ler. 
Ya"adı#ımız "eh!rden,  “Ça#a ayak uyduramadılar efend!m 
ne yapalım” ded!k sadece, orada neler oldu#unu anlamadan. 
Hatta bu yen! s!stem ho"umuza g!tt!. Her "ey daha h!jyen!k, 
taze ve lezzetl! geld! o muhte"em ambalajlarında. Bu arada 
ambalajların üstündek! karınca yazısı kıvamında “!ç!ndek!ler!” 
h!ç okumadık.   
Sonraları hastalıklar artıp da ba#ı"ıklık s!stem!m!z!n gün 
geçt!kçe çöktü#ünü fark ed!nce sorgulamaya ba"ladık b!z ne 
y!y!p ne !ç!yoruz d!ye. Ve hayatımıza ORGAN$K’ler g!rmeye 
ba"ladı. Gıda d!ktatörler! burada da erken uyandı ve kend! 
bozdu#u tohumların bozulmamı" olanlarını b!ze be" katı f!yatla 
satmaya ba"ladı. Sonuç y!ne kazandılar.  
Ancak bütün bu olanlar yen!den &EH$RDE kı" hazırlıklarını 
ba"lattı. Unutulmaya yüz tutan ev yapımı !"ler!n yapım 
tekn!kler!n! yen!den ö#renmeye ba"ladık.Daha da sev!nd!r!c! 
olan !se; yüksek ö#ren!m görmü", yurtdı"ında mastırlar yapmı" 
kısaca e#!t!mde tavan yapmı" yen! ku"aklar bu !"lere merak 
saldılar ve mutfaklara daldılar. Pekmez, salça, tarhana ve köftür 
yapmayı ö#ren!yorlar. Yaz domatesler! kabukları soyulup, kaya 
tuzu !le kavanozlara basılıp kı"ın yemek üzere deep-freeze’e 
atılıyor. Ya da m!s g!b! taze fasulyeler ha"lanıp, konservelen!yor.  
Genet!#! bozulmamı" tohumlarla tarım yapmaya yerel 
üret!c!lere destek vermeye lezzet! ve sa#lı#ı b!r arada yen!den 
ke"fetmeye ba"ladık.

Kadir Dadan*

Hüseyin Serdar Tanal*

&üphes!z ya"adı#ımız co#rafya tahılların dünya üzer!nde 
yaygınla"masına büyük katkılar sunmu" toprakları !çer!yor. 
Onun üzer!nde ya"ayan !nsanlar olarak temel bes!n maddem!z! 
de bu#day ve ba"ta ekmek olmak üzere bu#daydan elde ed!len 
ürünler olu"turuyor. 
Böyle olunca da, Ye"!l ve Sol b!r gelecek !ç!n mücadele eden 
b!zler !ç!n ekmek, b!r gıda maddes! olmasının çok ötes!nde 
de#erler ta"ıyor. Öyle k!, ya"adı#ımız ekoloj!k ve sosyal 
sorunların halkımıza bas!t, somut ve çarpıcı b!r "ek!lde 
anlatılması !ç!n b!r fırsat yaratmasının yanı sıra, ba"ta kend! 
dönü"ümümüz olmak üzere, aslında ne !sted!#!m!z!, ney!n 
pe"!nden ko"tu#umuzu resmedeb!lmem!z açısından da c!dd! 
b!r olanak sa#lıyor. 
Öte yandan sa#lık açısından bakıldı#ında da, mevcut ekmek 
yapım ve tüket!m!m!z!n hastalıklara davet çıkaran yapısı, 
dönü"ümün gerekçelend!r!lmes! ve halkın ben!msemes! 
açısından sa#lam b!r zem!n olu"turuyor.
Ekme#!n, çok de#!l 50 yıl önce, petrole ve elektr!#e hemen 
h!ç ba#ımlı olmayan b!r b!ç!mde gerçekle"t!r!lmes! de, halen 

ya"ayan !nsanların referanslarına ba"vurab!lmem!z! sa#lıyor.
Bugün, !nsanlarımızın ço#u, alır almaz tüketece#! beyaz, 
yumu"ak ve sıcak b!r ekmek pe"!nde. Aslında sa#lıklı olan !se 
esmer, dolgun ve so#uk b!r ekmek. 
Ekmekler!m!z!n büyük b!r bölümü, elektr!kl! yada do#al gazlı 
fırınlarda, sürec! kolayla"tırıcı hazır maya kullanarak, ekme#! 
yumu"atacak ve kü%enmes!n! önleyecek k!myasallar katılarak 
hazırlanıyor. 
Kullanılan unların büyük b!r bölümü !se, bu#dayın rü"eym! 
ve kepe#! sıyrılarak, !ç!ne beyazla"tırıcılar ve uzun süre 
dayanmasını sa#layacak k!myasallar katılarak elektr!kl! yada 
do#al gazlı un fabr!kalarında üret!l!yor. 
Un elde etmede kullanılan bu#dayların b!r kısmı ne acıdır k! 
!thal ed!l!rken, yurt !ç!nde üret!lenler!n hemen tamamı da, 
yo#un b!r !laç ve yapay gübre kullanılarak üret!l!yor.
Her "ey!n ötes!nde, b!reyler, tükett!#! gıdanın üret!m sürec!n!n 
tamamen dı"ında ve am!yane tab!rle önüne ne konursa onu 
y!yen b!r konuma gelm!" durumda. 
B!zler Ye"!l ve Sol Çalı"ma Grubunun !çer!s!nde Ba"ka B!r Gıda 
Mümkün G!r!"!m!’n! ba"latarak, tüm bu süreçler! ele alan, her b!r 
sürec! kend! !çer!s!nde !y!le"t!rmeye çalı"an ve herkes!n kend! 
yerel!nde etrafındak!lerle b!r araya gelerek kend! süreçler!ne 
müdahales!n! esas alan b!r dönü"ümü ortaya koymaya 
çalı"tık. Ekme#!m!ze de amacımızı en !y! "ek!lde anlattı#ını 
dü"ündü#ümüz b!r !s!m koyduk: Do#anın ve Eme#!n Ekme#!. 
Do#anın ve Eme#!n Ekme#! !ç!n, yerl! bu#day tohumlarımızı, 
!laçsız ve yapay gübres!z olarak ekt!r!yoruz. Unumuzu su 
de#!rmen!nde ö#üttürüyoruz. Ek"! hamur ve zaman zaman 
nohut mayası kullanarak hamurumuzu yo#urtuyor ve odun 
fırınında p!"!r!lmes!n! sa#lıyoruz. 
Böylel!kle kend!m!z sa#lıklı beslen!rken, b!r yandan tohum, 

!laç ve gübre "!rketler!n!n pençes!nde !nleyen küçük ç!ftç!m!ze, 
d!#er yandan da yok olup g!tmekte olan de#!rmenc!ler!m!ze 
destek oluyoruz. Petrole ve yo#un enerj!ye mahkûm olmayan, 
küreselle"m!" sermayen!n ve teknoloj! tekell! sanay!n!n 
yönlend!rmes! dı"ında, yen!, ba#ımsız, yerel, ekoloj!k 
ve sosyal b!r ekonom!n!n !n"ası konusunda, temel gıda 
maddem!z!n üret!m!ne !l!"k!n temel b!r terc!hte bulunuyoruz. El 
bro"ürümüzde bel!rtt!#!m!z g!b!; Terc!h s!z!n!

*Ocaklar Beldes! / Erdek / Balıkes!r
Ye"!l ve Sol Çalı"ma Grubu
Ba"ka B!r Gıda Mümkün G!r!"!m!
dadankad!r@yahoo.com
www.yes!lvesol.org 
www.baskab!rg!damumkun.org

Ekoloj!k tam bu#day unundan yapılan ekmek tek ba"ına 
!nsanı hayatta tutab!lecek muc!ze b!r gıdadır. E#er topra#ın 
f!z!ksel, k!myasal ve b!yoloj!k yapısı dengel!yse, b!tk! 
topraktan !sted!#! maddeler! yeter!nce alır ve bu maddeler! 
!nsana aktarır. $nsan, beden!ne b!r haftada toprak kökenl! 
40 temel bes!n maddes! alması hal!nde, v!tam!n, m!neral 
ve gıda deste#! almadan ya"amını sürdüreb!l!r. Oysa 
konvans!yonel-endüstr!yel (zeh!rl!) tarımla üret!len bu#day 
topraktan gerekl! maddeler! alamaz, çünkü kullanılan 
!laçlar topra#ın do#al b!yoloj!k zeng!nl!#!n! çoktan yok 
etm!", topra#ı fak!rle"t!rm!"t!r. Topraktan aldı#ı b!rçok 
madde de sa#lı#a zararlıdır. Topra#a atılan n!trat (azotlu 
b!le"!kler) b!tk!de n!tr!te, !nsan beden!nde !se kanserojen 
oldu#u b!l!nen n!trozam!nlere dönü"ür. Bunlar böbreklerde 
tahr!bata yol açar, kanın oks!jen ta"ıma kapas!tes!n! dü"ürür. 
Kullanılan ot !laçları !se !nsan DNA’sını b!le bozab!lecek 
kadar tehl!kel! maddelerd!r. Zarar bu kadarla kalmaz. Beyaz 
un elde ed!l!rken, bu#dayın kabu#unda balıktan fazla 
bulunan (1 gramda 13000 ün!te) fosfor, ayrıca ç!nko ve 
l!%er, kabu#un soyulmasıyla yok olur. $"kence b!tmem!"t!r. 
$ç bu#day yüksek hızlı metal merdanelerle un hal!ne 
get!r!l!rken, doku uyu"mazlı#ı ve yüksek ısıdan dolayı özü 
ölür. Hamur olmakta b!le zorlanır, bu nedenle !ç!ne E 330 
ve Alfa am!naz eklen!r. Ortaya çıkan ürün, yüksek n!"asta 
oranından dolayı "eker hastalı#ına zem!n hazırlar.

Do#al yollarla veya ekoloj!k g!rd!lerle !deal PH de#er!n!, 
organ!k maddes!n!, k!reç ve tuzluluk de#er!n! bulmu" olan, 
büyük, ara ve küçük elementler yönünden dengel! b!r 
toprakta yerel tohumdan yet!"en bu#dayın ta" de#!rmende 
kabu#uyla b!rl!kte ö#ütülmes!yle elde ed!len undan yapılan 
ekmek, bu yüzden b!r haz!ned!r. Tadı, kokusu ve bes!n 
!çer!#!yle... Mısırın, çavdarın, yulafın ve arpanın da de#erl! ve 
farklı özell!kler! olsa da, b!l!m !nsanlarına göre en de#erl!s! 
bu#daydır. Ekme#!n!z tem!z ve tatlı olsun. 

*Antalya, Elmalı-Akçaen!" köyünde ekoloj!k tarım ç!ftç!s!, 
danı"man ve çevre gönüllüsü. 
hs.tanal@gma!l.com

B!r Dönü"üm Ba"langıcı Olarak Ekmek

Ekmek

Günseli Dönmez

Sa#lıklı Beslenmeye ve Yerel 
Üret!c!lere Do#ru B!r Adım:
"eh#rde Kı$ Hazırlıkları
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I. Un ve tuzu gen!" b!r kapta karı"tırın. 
Esk! hamuru ve suyu !lave ed!p, 
yumu"ak kıvamlı b!r hamur elde edene 
kadar yo#urun. 

II. Hamurunuzun a#zını kapatın, sıkıca 
sarın. Mutfa#ın en sıcak yer!nde 4-5 
saat mayalanmaya bırakın.

III. Fırın teps!n!z! unlayın. 

VI. 2 saat süreyle tekrar mayalanmaya 
bırakın.

IV. Gerekt!kçe el!n!z! unlayarak 
hamurunuzu b!r süre yo#urun.
V. D!led!#!n!z "ekl! verd!#!n!z hamuru 
teps!ye yerle"t!r!n. 

IX. Ekme#!n!z! ısınmı" fırında 10 
dak!ka kadar p!"!rd!kten sonra, fırın 
ısısını 200 ºC’ye dü"ürüp yakla"ık 20 
dak!ka daha p!"!r!n. 

Ekme#!n!z hazır... Af!yet olsun! 

VII. Fırınınızı 225ºC olarak ayarlayıp ısıtın.
VIII. $ste#!n!ze ba#lı olarak kesk!n b!r 
bıçakla ekme#!n!ze der!n ç!z!k(ler) 
atab!l!r, ekme#!n!z!n üzer!ne çöre otu, 
keten tohumu, susam, ayçek!rde#! !ç! 
serpeb!l!rs!n!z.

I. Kuru malzemeler! gen!"çe b!r 
kapta karı"tırın. Su ve ya#ı !lave 
ed!p, yumu"ak b!r hamur elde 
edene kadar yo#urun.

II. Hamurun a#zını 
kapatıp, mutfa#ın/ev!n 
sıcak b!r yer!nde 1 saat 
mayalanmaya bırakın. 

III. Fırın teps!n!z! unlayıp 
hazır ed!n. 

IV. Yakla"ık !k! katı hacme 
ula"mı" hamurunuzu 
kısa b!r süre yo#urun, 
gerek duydukça el!n!z! 
unlayın (ekme#!n!z!n 
!ç!ne cev!z, kuru 
meyve, keten tohumu, 
ayçek!rde#! !ç! vb. 
malzeme katmak 
!stersen!z bunu "!md! 
yapın).

V. Hamurunuza !ste#!n!z 
"ekl! vererek unladı#ınız 
teps!ye yerle"t!r!n. 

T!car! maya yer!ne evde ekmek yapımında do#al mayalar 
kullanmak sa#lıklı beslenmek ve daha lezzetl! ekmekler 
yapmak !ç!n terc!h ed!l!yor. Ek"! mayadan, nohut mayasına, 
tarhana ve esk! hamur kullanımına kadar çe"!tlenen do#al 
mayalama yöntemler! var. $lk ekmek yapımı denemen!z! bu 
tar!%e hem kolay hem de key!%! geç!rmen!z! ve devamında 
do#al mayalama yöntemler! !le yola devam etmen!z! d!ler!z.

Bu hamurdan yumruk büyüklü#ünde 
ayıraca#ınız b!r parçayı daha 
sonrak! ekme#!n!z! mayalamada 
kullanab!l!rs!n!z. Kapaklı b!r kapta 
hamuru 1-2 gün buzdolabında, 
1-2 ay süreyle de dondurucuda 
saklayab!l!rs!n!z. Ekmek yapımından 
önce hamuru dolaptan çıkarın, 
oda sıcaklı#ına geld!#!nde 
kullanab!l!rs!n!z. 

VI. Teps!n!n üzer!n! örterek 
hamurunuzu mayalanması !ç!n 1 
saat daha beklet!n.

VII. Fırınınızı 220ºC olarak 
ayarlayıp ısıtın.

VIII. Ekmekler!n!z!n üzer!ne 
susam, çöre otu vb.  malzeme 
!lave edeb!l!rs!n!z, dökülmemeler! 
!ç!n hamurun üzer!ne fırça !le su 
sürün. 

IX. Aslında ekmekler!n!z 
lezzetler!nden kend!ler! 
çatlayacak. Ama kararı ben 
vermek !ster!m dersen!z, kesk!n 
b!r bıçakla hamura kes!kler atın. 

X. Teps!n!z! fırına yerle"t!r!n 
zaman zaman kontrol ederek 
p!"meye bırakın. Yakla"ık 30 
dak!ka sonra ekmekler!n!z hazır... 
Af!yet olsun! 

Tar#f 1
Malzemeler:
- 1 su barda#ı beyaz un
- 2 su barda#ı tam bu#day unu
- 1 tatlı ka"ı#ı !nstant kuru maya
- 1,5 tatlı ka"ı#ı tuz
- 1,5 çorba ka"ı#ı zeyt!nya#ı
- 1 + 1/4 su barda#ı su (oda sıcaklı#ında) 

Tar#f 2
Malzemeler:
- 2,5 su barda#ı beyaz un
- 3/4 tatlı ka"ı#ı tuz
- 1 su barda#ı su 
(parma#ınızı yakmayacak sıcaklıkta)
- esk! hamur

Ekmek 
Yapalım!
N!ye k!?
Lezzetl!, m!s kokulu 
ekmekler y!yel!m d!ye
Kend!m!z ve sevd!kler!m!z 
!ç!n bugün güzel b!r "ey 
yapalım,
Ev!m!z, mutfa#ımız ekmek 
fırını g!b! koksun,
Hayatımızdak! 
olumsuzluklardan b!r 
sürel!#!ne uzakla"ıp 
sak!nle"el!m d!ye.

Selda Bancı 
ve 
http://40f!r!nekmek.com’a 
te#ekkür eder!z, 
/Gazete Solfasol
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Takı tasarımına meraklıysanız görmeden geçmemen!z gereken 
yer Ulus sebze-meyve hal!n!n kar"ısındak! Sulu Handır. Plast!k 
ç!çekler!n !nsanın !ç!n! bayacak kadar rengarenk ortalı#a 
ser!ld!#!; ke"fed!lmey! bekleyen b!rçok "ey!n, yerl! üret!m 
bıçakların, toprak kapların, beyaz e"ya yedek parçalarının, 
bebe#!n!z!n her türlü !ht!yacıyla yan yana bulab!lece#!n!z b!r 
cümbü"…
Sulu Han Ankara’nın geleneksel çar"ılarının en büyü#üdür. 102 
odası ve !k! avlusu ve Hanın avlularından b!r!nde de kare planlı 
b!r de kö"k mesc!t bulunur. Hasan Pa"a tarafından 1511’den 
önce yaptırıldı#ı; Osmanlı dönem!nde kahve ve !pl!k t!caret!n!n 
merkez! oldu#u b!lg!s! k!taplarda yer alır.
1929 yılında Tahtakale yangını d!ye b!l!nen yangından sonra 
büyük tahr!bata u#rayan Sulu Han b!r süre sebze hal! olarak 
kullanılmı"; daha sonra 1940’lı yıllarda k!mses!zler!n kaldı#ı 
b!r harabe hal!ne gelm!". Sulu Han 1984 yılında Vakı%ar Genel 
Müdürlü#ü tarafından restore ed!lerek, bugünkü görünümüne 
kavu"turulmu".
Ben!m !ç!n !se $tfa!ye Meydanı !le Ankara Kales! arasındak! 
yürüyü"ler!m!n u#rak noktası olagelm!"t!r. 
Avlunun ortasındak! mesc!d!n duvarlarındak! g!r!nt!lerde 
serçeler yuva yapar. Haz!ran aylarında yavruların !lk uçma 
denemeler! k!m! zaman hüsranla sonuçlanır ve yavrular 
yuvadan dü"er. Hanın çaycılarının b!r vaz!fes! de yuvadan dü"en 

yavruları toplamak ve ked!lerden korumaktır. Ak"am olunca 
da yavruları yuvalarına bırakırlar. Hanın çaycıları güler yüzlü ve 
ho"sohbet !nsanlardır. Mesc!d!n çevres!ndek! masalara yerle"!p 
hanın küçük kubbeler!n! ta"ıyan tu#la d!z!l!"ler!n! !ncelemek !se 
ayrıca d!nlend!r!c!d!r. 
Sulu Han hakkında !nternette b!lg! ararken adı nev! "ahsına 
münhasır “enteresan” b!r s!teye denk geld!m k! atlamadan 
geçmek !stemem: http://karmahask!ckedmyass.wordpress.
com/ (Karma kıçımı tekmeled!).
Foto$ra%ar:  Abdülker!m Erdo$an, Osmanlı’da Ankara, Ankara 
Büyük#eh!r Beled!yes!, S. Erdem Türközü.

Bu sene 22 Kasım’da Sevg! Soysal’sız b!r edeb!yatın ve 
b!r kent!n 35. yılını tamamlayaca#ız. Tüm k!taplarını 
hevesle okuduktan sonra doyurulamayacak b!r !"tahla 
yen!den onun !ron!k d!l!n!, muz!pl!kler!n! ve !nadını arayıp 
duraca#ız okudu#umuz her öyküde, her romanda. Sonra 
kaybett!#!m!z her yakınımızın ardından yaptı#ımız g!b! 
gündel!k tasalarımızın orta yer!nde “Sevg! olsa ne derd! 
"!md! buna” d!yece#!z. Ama sadece edebî yanımız de#!l, 
yürüdü#ümüz sokakların altyazıları da eks!k kalmı" olacak. 
Çünkü Sevg! Soysal kend! dönem!n!n röntgen!n! çeken 
ve hala güncel kalan dertler!n! tüm eserler!ne sızdıran b!r 
yazar olmanın yanında Ankara’nın günces!n! tutmu" en 
kayda de#er !nsanlardan da b!r!d!r. Süssüz, abartısız, ne 
yücelterek, ne küçümseyerek anlamlandırır Ankara’yı. K!m! 
zaman acı gerçe#! söyleyen b!r dost olur, k!m! zamansa 
kent!n en sıradan kö"es!nden en güzel tatları çıkarmasını 
becer!r. Esk!"eh!r yolundan Kızılay’a günbatımında 
yürür, hep b!r del!s! olan Sakarya’da b!r “goralım” yer, 
Kavaklıdere’den tepelere çıkıp kent!n ı"ıklarını seyreder, 
cezaev!n!n havalandırmasındak! küçük b!r mahkûmun 
gözünden Kale’ye bakar, oradan sokaklara karı"ıp Altında#’a 
g!der, çocukların oyunlarını !zler. Aradan geçen otuz küsur 
yıla ra#men b!r türlü de#!"emeyenler! z!hn!m!ze kazır, 
anlattıkları sank! henüz gerçekle"m!" g!b! adımlarımıza 
s!ner.  
Sevg! Soysal, !lk öykü k!tabı Tutkulu Perçem’!n daha 
!lk öyküsünde anlatır 1962’n!n henüz gençl!k ça#larını 
ya"amakta olan ba"kent!n!: “Tutkularımı gün aydınına 

çıkarmanın yer! m!yd! bu kent. Bu kent g!d!"l! gel!"l! b!r 
caddeyd!. $k! tara%ı gel!p g!denlerd!. Üç be" v!tr!n, b!lmem 
"u kadar !n"aat ve daha çok part! merkez!yd!.” Yoktan var 
ed!lm!" !lk kent olma ünvanını ta"ıyan Ankara, o zamanlar 
dev b!r bürokrat!k "ant!ye olarak, eks!kl!#!n, kurulu#un, 
darlı#ın yer!yd! ve Sevg!’n!n tutkularını pek anlayaca#a 
benzem!yordu.  Ama y!ne de Kalabalıklar öyküsünde Sevg! 
Soysal, yorgunlu#unu sess!zce sah!plenmes!n! b!len b!r kent 
olarak bet!mlem!"t! Ankara’yı: “Her atılanı yutardı bu kent, 
bu yorgunlu#umu da kend!n!n sanırdı, ne çabuk sanırdı.” 
Üstel!k “bozkırlı#ı kentl!#!nden önce gelen” Ankara, “den!z 
kentler! ve orman kentler!n! ger!de bırakacak” b!r gün 
batımına da sah!pt! ona göre. 
Sevg! Soysal Ankara’dan “bozkır” d!ye bahsederken $stanbul 
merkezl! b!r "!kayetten çok b!r “a#açlandırma” olana#ına 
!"aret eder belk! de. Evet, Ankara’da den!z yoktur, öyle 
çok a#aç yoktur, !nsanlar !"ten “güve yen!#! ya"amlar”ına 
ko"ar, ama bu “senden benden yalnız” olan bozkır, aslında 
Sevg! Soysal !ç!n “yaratık dolu, ya"am dolu” dur. Bu bozkırı 
çek!lmez kılan !se Yürümek romanının yazıldı#ı dönemde 
yüzü !y!ce asılan ve hı"mından Sevg! Soysal’ın da pay 
alaca#ı otor!ter ve bürokrat!k ortamdır. “$"!n! yürütenler!n 
!"ler!n yürütülmes! !ç!n b!r ay çalı"ıp, boyunlarına takılmı" 
yeml!kten saman y!yenler!n kent!” bozkırın ortasında “çürük 
b!r d!"” g!b! bel!r!r ve Sevg! Soysal bozkırın bu çürük d!"! 
çek!p atmasını umar. Bu çürük d!", tamamının Ankara’da 
geçt!#! Yen!"eh!rde B!r Ö#le Vakt! adlı romanında b!r kavak 
a#acı olarak çıkar kar"ımıza. Huysuz, kuralcı emekl!ler!, !"!n! 
b!len t!caret adamları, hayatı herkesten !y! b!len ç!ngeneler!, 
kafası karı"ık genç solcuları, fah!"eler!, aklı f!kr! sürekl! 
ev!n düzen!nde !st!krarında olan anneler!, gecekondu 
çocukları, yen! yen! "ehre ta"ınmaya ba"lamı" kapıcıları, 
fak!r! zeng!n!yle tüm b!r kent!n b!r ö#leden sonrasının 
ku"bakı"ı görünümünü ç!zer b!ze. Romanın sonunda tüm 
kahramanların etrafında toplandı#ı kavak a#acı çürür ve 
apartman kapıcısının üzer!ne dü"er. Bu sıfırdan kurulan, 

sak!nler! hep göçmen olan, esk!den bolca dere ve bu 
dereler!n kenarlarında bolca kavak bulunduran kentte, adı 
geçen tüm !nsanlar b!rb!rler!n! anlamayı ve b!rl!kte ya"amayı 
b!r türlü beceremezler. Böylel!kle bozkırda güzel kalan 
ne varsa gözler!n!n önünde çöker g!der, herkes sadece 
seyreder, bedel!n! altta kalanlar öder.   
1976 yılına gel!nd!#!nde Türk!ye 12 Mart’ı ya"amı", 
gençler!n! dara#acına kurban verm!"t!r. Ankara’nın “göz 
ya"artan ta"ı” Sevg! Soysal’ın gözünde !y!ce katıla"ır, kararır. 
Denemeler!n! topladı#ı Bakmak adlı k!tabında "öyle der: 
“Esk!den Ankara’da boz olan h!ç olmazsa kırdı. B!r baharı, 
gel!nc!kler! ve papatyaları olab!len b!r kır. &!md! boz olan 
sadece beton, tek kırmızısı gençler!n kanı olan beton.” Sevg! 
Soysal tüm u#ra"ı engeller yaratmak olan b!r s!stem!n ve 
ceberut devlet!n sembolü olarak görür Ankara’yı. Hem 
ya"amımızda hem yürüdü#ümüz yollarda engeller yaratılır 
durur. $n"ası b!r türlü b!tmek b!lmeyen Ankara’nın her yanı 
del!k de"!k, dem!r kazıklarla çevr!l!d!r, yürüyen!n aya#ına 
dolanır, dü"ürür. Sevg! Soysal’a göre !nsanların hayatları da 
b!n b!r engel!n üstünden atlayarak geçer ama “her zaman 
tüm engeller! a"acak ko"ucular”ın umudunu ta"ır !ç!nde. 
Çünkü Ankara, sadece ta"tan de#!ld!r, bozkırın ortasında 
b!r vaha yaratab!lecek canlıları barındırır aynı zamanda 
!ç!nde… Belk! Sevg! Soysal’ın ne kadar s!n!rlense de b!r türlü 
Ankara’ya kıyamamasının b!r!c!k sebeb! de bugün bu hala 
taze kalan yen! ya"am olanaklarını aralayan umutta saklıdır. 
B!t!r!rken onun ses!nden duymalı b!r kez daha:
“…Ankara sana yıllardır uzaktan bakanlar b!r gün sana 
varacaklar, varacaklar ya senden yardım falan ummak 
!ç!n de#!l. Üstüne beton dökülmü" de olsa, bozkırın 
tükenmeyen papatyalarına, gel!nc!kler!ne yen!den hayat 
hakkı tanımak !ç!n. Do#ayı hayatı ez!p geçmeye hevesl! 
s!l!nd!rlerle huzur bulmu" asfaltlarda, tıkanıp kalan 
solu#umuzun yen!den arınması !ç!n. O zaman Ankara’da ne 
ta" ne de gözümüzde ya".” 

“Sevg! Soysal, !lkgençl!$!mde dünyayla arama ger!lm!# 
b!r zekâ, !syankâr b!r ne#e, külyutmaz b!r duru#tan 

dokunmu# b!r tüldü. Tam da bombaların saat!nde. O en 
gürültülü dem!n! ya#ayan; öfkel!, üstü ba#ı darmada$ınık 

Ankara’nın üstüne ger!l!verm!# b!r tül.”
  Yıldırım Türker (Sadece Bakmaya Kar"ı)

B!r kent! sevmek, !nsanın kend!n! sevmes!ne benzer. 
Dü"ünün… K!m! gün aynaya baktı#ımızda gördü#ümüz 
kend!m!z! nasıl da ele"t!r!r!z. Böyle günlerde b!r dü"mana 
h!ç !ht!yacımız yoktur. Kend!m!z! acımasızca bombalarız. 
K!m! günse “benden daha güzel! var mı bu dünyada!” d!ye 
çatlatırız aynaları. &ehr!m!ze de böyle davranıyoruz. 
Geçen gün yürürken b!r !lan panosunun önünde durup, 
dü"ündüm. “Ankara y!ne en ya"anılası "eh!r seç!ld!…”  Ya 
ben!m seçme ölçütler!m farklıydı ya da göremed!#!m b!r 
"eyler vardı. Ya"arken h!ssett!#!m memnun!yets!zl!kler, 
Ankara’yı, "ehr!m! sevmed!#!m anlamına gelm!yor elbet. 
Ama “Ankara sah!den Türk!ye’n!n en ya"anılası "ehr! m!?” d!ye 
dü"ünmeden de edem!yorum. &eh!rde ya"arken dev!n!m!n 
!ç!nde kaybolmak de#!l, var olmak !st!yorum. $"te bu nedenle 
bu kent!n !ç!nde elle tutulur, gözle görülür kısacası be" duyu 
!le tesc!llenm!" b!r yerde durmak !st!yorum.
Böyle dü"ündü#üm günler!n b!r!nde Enver Arcak !mzalı b!r 
yazı okudum b!r sosyal payla"ım s!tes!nde. Behzat Ç. ek!b! 
ve yönetmen! Serdar Akar !le yapılan röportajı okurken 
gözüme çarpan !lk "ey SOLFASOL yazısı oldu. Ö#rend!m k! 
b!r gazete çıkıyormu" Ankara’da. “&ehr!n gayr! resm! gazetes!” 
sloganıyla hem de. Ben de yazmalıyım ded!m. Hemen b!r 
e-posta yazdım SOLFASOL’… Hızla yazarken “… Ben de 
SOLFASOL’de yamak !st!yorum.” dem!"!m. Gelen yanıt çok 
ho"tu. “Sen yamak olma, a"çı ol. Gel yazarımız ol.” 
Ve "!md! gazetemde ya"adı#ım kent!, memlekete da!r 
gördükler!m!, de#!"mes!n! !sted!kler!m!, be#en!ler!m! 
yazıyorum. S!z de yakınmak yer!ne sözler!n!z!n b!r!ler!n!n 
kula#ından, gözünden g!r!p z!hn!ne yerle"mes!n! !st!yorsanız 
SOLFASOL’de yazın. 
Yazarımız olmak !ç!n:
Her ayın 20’s!ne kadar b!lg!@gazetesolfasol.com adres!ne 
yazı göndereb!l!rs!n!z. Yazılarınız dosya konuları üzer!ne 
olab!l!r. Ama s!zden bekled!#!m!z Ankara’ya da!r z!hn!n!zde 
yer tutanlar. 

S. Erdem TÜRKÖZÜ

Toros Güne" Esgün

Görmek $steyen Gözler $ç!n 
Ankara III: Sulu Han

Bozkırın Tükenmeyen Papatyaları: Sevg! Sosyal’ın Ankara’sı

A. &ebnem SOYSAL

SOLFASOL’da 
“Yazar” olmak…



21solfasol Ankara’nın Gayriresmi Gazetesi Kasım 2011

Ali Akın AKYOL

...“Hest!a, !nsanların ve 
ölümsüzler!n evler!nde
En yüce yer sen!nd!r, 
sunulan tatlı "arap
Yemekte sunulan "arap 
sana dökülmü"tür.
Sens!z ölümlüler de "ölen 
veremez, tanrılar da”...
Ant!k Yunan M!toloj!s!’nde 
Zeus’un kız karde"! olarak 

b!l!nen Hest!a (Vesta), Ol!mposlu hemc!nsler! Athena !le 
Artem!s g!b! bak!re b!r tanrıçaydı. Bel!rl! b!r k!"!l!#! yoktu 
ama ev!n koruyucusuydu; bu yüzden “yanan oca#ın 
tanrıçası” d!ye b!l!n!rd!. Bütün yemekler ona b!r “sunu”yla 
ba"lar, b!r “sunu”yla b!terd!.
Yemek, yeme#! bulmak/bulamamak, yapmak, sunmak, 
payla"mak derken beslenmek, vücudu doyurmak/
doyuramamak, "ölensel b!r payla"ım hal!ne get!rmek 
yüzyılların meseles!. Ekmek parası, ekmek kavgası, gözü 
doymak, gözü aç ter!mler!ne geçm!"ten Seneka’nın 
“çok yemek zekanın, ölçüsüz yemek ruhun ı"ıltısını 
söndürür”ünü de eklemek gerek. Hatta M!das’ın her 
dokundu#unu altına çev!rmes!n!n ceremes!n! yemek 
y!yemez hale gel!nce anlaması da cabası. Bu yeme/!çme 
!"!yle do#rudan !lg!s! olmasa da b!r elma nelere maloluyor 
görün bakalım: tanrıların ev! Ol!mpos da#ında, den!z 
kızı güzel Thet!s !le ölümlü Peleus’un dü#ününe tüm 
tanrı ve tanrıçalar davet ed!l!r ama n!fak tanrıçası Er!s 
davet ed!lmem!"t!r. Sen m!s!n konuk l!stes!n! eks!k yapan; 
davets!z olarak dü#üne gelen Er!s adına yakı"ır "ek!lde 

altın b!r elmanın üzer!ne “en güzele” d!ye yazarak dü#ün 
sofrasına bırakır ve ucu Troya sava"ına kadar g!decek uzun 
ve günümüzün sabun köpü#ü d!z!ler!ne ta" çıkartacak 
olaylar ba"lar. H!t!tçe ç!v! yazılı tabletler!n çözülmes!nde 
(Fr!edr!ch Hrozny, 1915) b!le bu “ekmek yed!m, su !çt!m” 
!"! vardır (NINDA-an ezzatten!, VATARNA-ekutten!; nında: 
ekmek, vatar: su). Hal böyleyken !nsan nefes alır, su !çer 
de, doymak da !lazımdır ne(!)tek!m. B! de unutmadan “ne 
yersen o’sundur” var.
Ba"langıcı ate"e verd!m g!tt! de sonu nerde b!ter b!lemem. 
Ol!mpos’un as! çocu#u Prametheus’u, kend! ırkını (t!tanlar 
ça#ı) yok eden Zeus ve a!les!nden !nt!kam almak adına 
!nsanı gözya"larıyla karı"tırdı#ı çamurdan yarattıktan 
sonra onlara uygarlı#ı get!recek ate"!, g!zl!ce ate"!n sah!b! 
Hefa!stos ya da esk! Romalılarca anılan !sm!yle Vulkanus’un 
(güzell!k tanrıçası Afrod!t!n ç!rk!n ve aya#ı aksak kocası) 
oca#ından çalıp hed!ye ed!"! !le ba"layan öykü hala devam 
ed!yor.
Zaman !çer!s!nde bu çalıntı ate" bazen ısınmaya, bazen 
de madenler! ve yemek kaplarını "ek!llend!rmeye yaradı. 
Ant!k ça#larda s!mgesel gücün ve varlı#ın !bares! olarak 
her "eh!rde kutsal b!r ocak bulunur ve bu ocakta yakılan 
ate" de h!ç söndürülmezd!. Aynı günümüzde ol!mp!yat 
oyunlarının ba"langıcını olu"turan ol!mp!yat ate"!n!n 
yakılı"ı g!b! yen! b!r "eh!r kurulaca#ı zaman da ba"ka 
b!r "ehr!n oca#ından get!rt!len ate", yen! "eh!rdek! 
ocakta törenle yakılırdı. Zamanın Roma’sının kent b!nası 
pr!taneum’da yanan Hest!a’nın ate"!, altı bak!re rah!be 
tarafından korunmaktaydı ve ate" h!ç sönmemel!yd!.
Yakın geçm!"te mahalle bakkallarında bozukluk yoksa 
para üstü yer!ne sakız veya k!br!t ver!l!rd!; k!br!tle yakılan 
ocaklar varken ve ate" de hayatın daha !ç!ndeyken. 
Ant!k Roma’da günlük hayatta ate" hal!yle mutfakta 
(atr!um) ve öncel!kle de yemek p!"!rmeye yarardı. 
B!r sofranın çevres!nde (genell!kle dokuzarlı gruplar 
hal!nde), kl!neler!ne (zamanın sed!r!) uzanmı" !nsanlar, 

kend!ler!ne serv!s ed!len yemekler! yer, "ölens! "arap 
!kramını (s!mpos!on) tanrılarının !çt!#! nektarmı"casına 
ne"eyle kabul ederlerd!. Yemek sonrasında b!r el!nde 
kürdanla (dent!scalp!a) d!"ler!n! tem!zleyen konuklar, ev 
sah!b! tarafından d!#er eller!ne tutu"turulan hed!yelerle 
(ço#unlukla da koku "!"eler!yle) u#urlanırdı.
Telev!zyon programları !çer!s!nde günümüz gurmeler!n!n 
"apırtılı lezzet yolculukları oldukça !lg! çek!yor. $ncelm!" 
yemek zevk!n!n konusunu genell!kle bugünün 
yemekler!n!n hazırlanı"ı olu"tururken otun, çöpün, 
tandırın, yeme#! yapan !nsanın, mekanın tar!h!yle !lg!lenen 
de pek yok.
Ohooo, güya yazıyı beslenemeyenlere get!recekt!k, 
geçm!"te kaldık y!ne. Esk!den ç!le çekenler b!r yer 
sofrasında yer tutar ve her üç ayda b!r yana kayıp “vay be 
erenler nerdeeen nereye geld!k” derlerm!" b!z!mk! de o 
hesap. Tar!hle kalın.

Solfasol: Res!m ya"amına nasıl g!rd!? Sen!n !ç!n 
res!m yapmak b!r !fade b!ç!m! olarak ne !fade 
ed!yor? 
Burcu Öztürk: Res!m yapmaya çok küçük ya"larda 
ba"lamı"ım. Çocukken oyun oynamak yer!ne 
res!m yapmayı seçerm!"!m. Annem ressam oldu#u 
!ç!n onu res!m yaparken !zler, onu takl!t etmeye 
çalı"ırdım.B!r süre sonra res!m yapmak kend!m! !fade 
etmek !ç!n b!r yol oldu.
Solfasol: Res!m yapmak k!"!sel b!r eylemken bu 
res!m duvara çıktı#ında kent!n b!r parçası hal!ne 
gel!yor. Sen! tuvalden duvarda res!m yapmaya 
ta"ıyan duygu ned!r?
BÖ: $lk olarak kend! odamın duvarlarını boyamı"tım.
Sanırım bu yaptı#ım "ey bana çevremdek! her"ey! 
de#!"t!reb!lmek,kend!mce güzelle"t!reb!lmek !ç!n 
atılmı" sadece küçük b!r adımdı. Bu demek oluyordu 
k! b!nalar sokaklar de#!"eb!l!r bu ta" blokların 
arasında den!zler b!le olab!l!rd!.
Solfasol: Ankara, b!r ressamı üretken kılmak !ç!n 
uygun b!r kültürel !kl!me sah!p m!? De#!lse eks!k 
olan ned!r? Öyle !se bu !kl!m!n güzel yanlarını 
bel!rteb!l!r m!s!n?
BÖ: Ankara b!r kültür ve sanat merkez!d!r. Bu "eh!r 
de do#an b!r çok sanatçı !mkansızlıklar yüzünden 
ba"ka "eh!rlerde varlıklarını sürdürmekted!rler.
Ba"langıç noktası olan bu kent, sanatçılarını 
fazla barındıramıyor, ne yazık k! onları ba"ka 
kentlere g!tmek zorunda bırakıyor. Ankara b!r 
ressamı üretken kılmak !ç!n uygun kültürel b!r 
!kl!me sah!p de#!ld!r. Burada eks!k olan "ey; 
sanatçının eserler!nden madd! manev! kazanç elde 
edememes!, bunun !ç!nde üretken olamaması ve 
yalnızlı#ıdır.

Solfasol: Kent!n duvarlarında neler görmek !sterd!n? 
Kentte boyamak !sted!#!n özel b!r yer var mı?
BÖ: Kent!n duvarlarında af!"ler yer!ne ressamların 
res!mler!n! görmek. $talya’da oldu#u g!b! b!z!m 
ba"kent!m!z!n sokaklarında da yerlere res!m yapan 
sokak ressamlarının olmasını çok !sterd!m böyle b!r 
ortamda !nsanların ne kadar mutlu olab!lece#!n! 
hayal edeb!l!yor musunuz? Kent!n özell!kle 
parklarını ve altgeç!tler!n!n duvarlarını, özell!kle 
fayansla kaplanmı" banyo görünümlü alt geç!tler!n! 
boyamak çok !sterd!m.

AYI&I*INDA AGORA

Yeme / !çme Üzerine...

B!r arkada"ımın murat ku"larının 
"ans get!rd!kler!ne da!r h!kayes! 
ben! çok etk!lem!"t!. Burcu’dan 
ev!m!n kapısı açıldı#ında dı"arıdan 
g!renler!n göreb!lece#! "ek!lde b!r 
duvar resm! yapmasını !sted!m, 
kend!s! !nanılmaz b!r duvar ressamı 
hayal!m!n ötes!nde etk!ley!c! b!r 
murat ku"u resmett! duvarıma. 
Renkler! bakı"ları canlı g!b! k!m! 
!nsanı ürkütse de ev!me ve bana 
u#ur get!rd!#!ne !nanıyorum. Ev!mde 
bu güzell!kte b!r duvar resm! olması 
çok ho"uma g!d!yor. Burcu g!b! 
yetenekl! ve !nanılmaz hayalgücü 
olan b!r ressamla çalı"mak büyük b!r 
mutluluk.
Aslı Tando$an

Solfasol, tuval yer!ne duvarları terc!h eden, b!naları, sokakları de#!"t!r!p ta" bloklar arasından 
den!ze ula"mak !steyen ressam Bucu Öztürk !le kısa b!r söyle"! gerçekle"t!rd!.

Duvardan Den!z Yaratan Ressam: Burcu Öztürk



Kentsel tarım, kentle"me hızının ve der!nl!#!n!n ba"ını alıp g!tt!#!, do#adan 
yabancıla"maya tepk!ler!n güçlend!#! b!r dönemde ekoloj! ve gıda güvenl!#!yle !lg!l! 
kaygıların kes!"!m!nde ses!n! yükselterek yaygınla"ıyor; yaygınla"tıkça çe"!tlen!yor. Farklı 
kentlerde veya aynı kent!n farklı mahalleler!nde görülen bu çe"!tl!l!kte örgütlenmen!n 
ve teknoloj!n!n katkısı göz ardı ed!lemez. Akıllı &eh!rler’de bu ay Amer!ka’da ya"arken 
gördü#üm, duydu#um ve ben! heyecanlandıran kentsel tarım alanındak! b!rkaç 
örgütlenme model!, teknoloj!k ürün ve s!stemden bahsedece#!m. 

Ye$#l Ger#llalar 
Amer!ka’da b!rçok "eh!rde kentsel tarımın ba"langıcı “commun!ty gardens” (do#rudan 
çev!r!s! topluluk bahçeler!, Türk!ye’dek! yaygın kullanımı hob! bahçeler!) !le oldu. Ancak 
özell!kle yerle"!m!n yo#un oldu#u New York g!b! "eh!rlerde mahallel! tarafından ortak 
olarak kullanılab!lecek bo" araz! bulmanın zorlu#u topluluk bahçeler!n!n yayılmasının 
önüne geçt!. Genell!kle beled!ye tarafından gıdım gıdım kullanıma açılan araz!ler!n 
kıtlı#ını a"mak !ç!n New York’ta b!r grup akt!v!st b!r araya gelerek 1973 yılında Green 
Guer!llas (Ye"!l Ger!llalar) adı altında örgütlend!. Ye"!l Ger!llalar kullanılmayan beled!yeye 
a!t bo" araz!ler! !"gal ederek araz! çevres!nde ya"ayanlarla b!rl!kte topluluk bahçes!ne 
dönü"türüyor ve beled!yeden kullanım hakkı talep ed!yor. Örgüt aynı zamanda mevcut 
topluluk bahçeler!n!n ba"arılı olab!lmes! !ç!n tarımsal üret!m tekn!kler!yle !lg!l! e#!t!mler 
ver!yor, tohum ve f!de da#ıtıyor, bahçelerde üret!len ürünler!n satıldı#ı mahalle pazarları 
kurulmasına aracı oluyor. Sadece New York "ehr!nde 600 bo" araz! artık mahalle halkının 
b!r araya gelerek taze sebze ve meyve ürett!kler! bahçeler olarak kullanılıyor.

Vert#Grow (D#kBüyü) 
Özell!kle gel!"mekte olan ülkelerde kentsel yoksullu#un yol açtı#ı kron!k yeters!z 
beslenmey! azaltmak !ç!n, altyapıdan yoksun, üst üste ve derme çatma evler!n tarım 
!ç!n kullanılab!lecek bo" araz! bırakmadı#ı mahallelerde kentsel tarımın yapılmasını 
mümkün kılan b!rkaç üründen b!r! Vert!Grow. Harvard Ün!vers!tes! ö#renc!ler! 
tarafından tasarlanan ve Kenya’nın ba"kent! Na!rob!’de p!lot uygulaması yapılan 
Vert!Grow dü"ük mal!yetl! malzemelerden Lego g!b! modüler olarak kullanılab!lecek 
"ek!lde üret!l!yor. Ortasından s!l!nd!r su deposu geçen gen!" altıgen borular d!key 
b!r "ek!lde monte ed!lerek toprakla dolduruluyor. Bu "ek!lde çok dar b!r alanda b!le 
D!kBüyü sayes!nde b!rçok farklı ürün yet!"t!r!leb!l!yor; su kaynakları etk!l! b!r "ek!lde 
kullanılab!l!yor.

"eh#rde Bahçe Çöpçatanlı%ı 
Aynı "eh!r, hatta aynı semt!n !ç!nde b!r yandan bahçe kurmak !steyen onca k!"! 
araz!s!zl!kten dolayı el! kolu ba#lı beklemek zorunda kalırken, d!#er yandan b!rçok k!"! 
evler!n!n önünde arkasında !r!l! ufaklı araz!ler! vak!ts!zl!k, sa#lık sorunları g!b! nedenlerle 
!"lememekte. $nternettek! Urban Garden Share, Hyper Locavore, Shared Earth g!b! 
s!teler bo" toprak sah!pler!yle bahçe kurmak !steyenler arasında çöpçatanlık yapıyor. Bu 
"ek!lde, kullanılmayan bo" araz!ler toprakseverler!yle bulu"uyor, onların el!nde taptaze 
sebzelere, kütür kütür meyvelere dönü"üyor.

Çatılarda Sebze Bahçeler# 
B!nasız, asfaltsız kö"e bırakılmayan "eh!rlerde bahçeler gökyüzüne ta"ınıyor. Özell!kle 
düz çatıların yaygın oldu#u, !kl!m!n uygun oldu#u kentlerde apartman sak!nler! 
çatılarındak! bahçeler!nde beraberce sebze yet!"t!r!yorlar. Food from the Sky 
(Gökyüzünden Bes!n) g!r!"!m!yle $ng!ltere’de b!r süpermarket çatısında yet!"t!rd!#! 
sebzeler! kend! sebze reyonunda satıyor. Çatı bahçeler!n!n kurulmasını kolayla"tırmak 
!ç!n C!tySo!l (KentTopra#ı) g!b! haf!f özel topraklar, katlı gen!" saksı s!stemler! üret!l!yor. 

Gelece%#n Ç#ftl#k "ehr# Detro#t 
$k! yıl önce üç ayımı geç!rd!#!m Detro!t kentsel tarım konusunda farklı örneklerden b!r!. 
Otomot!v sektörünün "ehr! terk etmes!n!n ardından gelen sosyo-ekonom!k de#!"!mlerle 
merkez!ndek! nüfusunu kaybeden "eh!rde bo" araz!ler ve terk ed!lm!" evler büyük b!r 
sorun. Bu sorunu fırsata çev!ren Detro!tl!ler 900’e yakın topluluk bahçes! kurmu"lar, 
nüfusun seyrekle"mes!yle kaybolan kent ruhunu tarımla ger!ye get!rmeye çalı"ıyorlar. 
Bu g!r!"!mler!n arasında en !dd!alısı Detro!t’te ya"ayan John Hantz’ın kurmaya çalı"tı#ı 
Hantz Ç!ftl!#!. Hantz, Detro!t merkez!ndek! bo" araz!ler! b!rle"t!rerek yen! tarım 
teknoloj!ler!n!n kullanıldı#ı dünyanın en büyük kentsel ç!ftl!#!n! kurmayı planlıyor. 

&eh!rde ya"arken her gün kar"ıla"tı#ımız ve !lk bakı"ta kron!k gözüken sorunları 
teknoloj!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!zlerle 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! e-postalarınızı dört gözle 
bekl!yor olaca#ım. Adres!m ozselbelel!@gma!l.com

AKILLI "EH!RLER: KENTSEL TARIM
Özsel BELEL$
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Bazen b!r!ne anlatmak !ster!z. Anlatmak !sted!#!m!z! k!msen!n b!lmey! !stey!p !stemed!#!n! 
dü"ünmeden. $ç!m!ze atarız. $ç!m!ze atarız ve konu"mak !stemey!z; !ç!m!zde kalsın !ster!z. 
Üzer, canımızı sıkar, unutulmaz, bo#azımızda yumru olur. Yumru olur ve !ster!z k! b!r!ler!, o 
g!zled!#!m!z yumruyu görsün, b!ls!n. $ç!m!ze attı#ımız ve konu"mak !stemed!#!m!z!, ba"kaları 
da konu"masın. Ama k!mse konu"mazken, herkes o konu"ulmayanı d!nley!p hak vers!n. Esk! 
arkada"lıklar, köklü olanlar. Alı"tı#ımız !nsanlar. Bunu yapab!lenler oldukları !ç!n esk!d!rler ve 
!l!"k!ler köklüdür. Yanlarında yürür, günler! b!rl!kte geç!r!r ve her "ey! anlatma, sürekl! konu"ma 
gereks!n!m! duymayız. Konu"madan anla"mayı ö#renecek kadar çok zaman geç!rm!"s!n!zd!r. 
K!mse k!msey! yormaz. S!z! yormazlar. Beklent!ler! yoktur. Yıllar !ç!nde s!zden b!r "ey 
beklemeyecek kadar, “b!r” olmu"lar. En çok onların yanında rahat eders!n!z. Yalnızca onların 
yanında, nasılsanız öyles!n!z.  
 
B!r f!lm seyreders!n!z. B!let alır, koltu#a kurulur ve tanımadıklarınızın, neden yaptıklarını 
b!lmed!#!n!z b!r görüntü ve d!yalog s!ls!les!ne kend!n!z! bırakırsınız. B!r toprakta, yüzler!n! 
daha önce gördü#ünüz, adlarını b!ld!#!n!z oyuncuları konu"urken bulursunuz. Ne mekân 
s!z!nd!r, ne h!kâye ne kurgu. S!z!n olmayan her "ey, s!ze dokunmaya ba"lar zaman !lerled!kçe. 
Arada kalırsınız. Benzerl!kler bulursunuz. Kızgınlık duyarsınız. Kızgınlık duydu#unuz !ç!n 
üzülürsünüz de; hemen sonra. Yer!n!zden kalkamazsınız. Kalkmayı !stemezs!n!z. K!mseyle 
konu"mak !stemezs!n!z. Amma velâk!n, !çten !çe bo#azınızdak! yumruyu da b!r!ler! görsün, 
b!ls!n !sters!n!z. O anda, !zled!#!n!z f!lm!n yönetmen!, oyuncusu, topra#ı, ı"ı#ı s!z!n esk! 
arkada"ınız oluver!r, b!rden b!re, nasıl oldu#unu anlamadan. Yönetmen sank! yanınızda 
oturur ve h!ç konu"madan anla"ırsınız. B!rb!r!n!z! yormadan. Oyuncular tanı"ınız olur. B!r "ey 
söylemed!kler!nde ne anlatmak !sted!kler!n! anlarsınız. Bakı"larından, s!garayı tutu"larından, 
savurdukları küfürden, kılık kıyafetler!nden, k!rl! sakallarından, yorgun yüzler!nden. Mekân 
Anadolu’dur. Ama söylemeseler de olur. Çünkü o bakı" ve s!gara, o h!kâye zaten co#rafyayı 
anlatır. Arabalar vardır f!lmde. B!r de farları. Arabaların yolda kaldırdı#ı toz ve ta", farın göz alan, 
topra#ı aydınlatan huzmes!, ı"ıkta uzaktan uza#a !lerley!"!, ba"ka toprakta olmaz. $ç!ndek!ler 
de toprak g!b!d!r. Sert, dertl!, çıkarcı, v!cdanlı; heps!n!n v!cdanı b!r! !ç!n kanar. O b!r!n! 
görmezs!n!z. H!ç görmed!#!n!z! tanırsınız, azar azar. S!ze tanıtmazlar, anlatmazlar; anlarsınız.
B!r adam; serser! kılıklı. B!r! d!#er adamı öldürür. Yanında pek saf ba"ka b!r adamla. Bu 
dünyayla !lg!s! olmayan nedenlerle. Ülkeyle, hukukla, düzenle !lg!s! olmayan nedenlerle. 
Olsa olsa toprakla. Ama öldürdü#ü yer!, yan! “olay yer!n!” göstermek zorundadır “devlete”. 
Neden öldürdü#ünü anlatmak zorundadır; pol!se, doktora, savcıya. Gerekçes! her neyse; 
kat!l, gerçek dünyayla tanı"mak zorundadır. Konu"maz. Konu"mak !stemez. Ba"ı e#!kt!r. 
Bakar yalnızca. P!"man mı de#!l m!, b!l!nmez. Hayat ona da ad!l davranmamı". Arabada, arka 
koltukta, ba"ka "eyler konu"ulurken çevres!nde, bakar yalnızca. Önüne. Sab!t. Kızgın b!r yüzle. 
Sevd!#!n! dü"ünür; çocu#unu da herhalde. B!r tek kend!s!n! umursamadı#ını anlarsınız o 
bakı"lardan. Ba"ına her ne gelecekse, !sted!#! !ç!n gelecek. Ama !sted!#!n!, seçmed!#!n! b!l!r. 

Ba"ka türlü o kadar sert nasıl bakar !nsan önüne? Gerçek dünyayı kuranlar da o gerçekl!kle 
bo#u"ur. Ve kend!ler!ne dayatılanla. Heps!n!n v!cdanı; o kat!lden, o yoldan, o fardan, yoldak! 
çe"melerden, konu"tukları, gevezel!k ett!kler! o !nsanlardan ayrı b!r yerde, oluk oluk kanar. 
Gece yolculu#unda, her b!r! kend! h!kâyes!n!, !nsanı deh"ete dü"üren yalnızlı#ını ya"ar. 
Mızmızlanmadan. Olgunlukla. Konu"urlar. Akılları konu"tuklarında de#!l. Heps!, olmaması 
gerekt!#!n! dü"ündü#ü b!r yerde ve h!ç b!r!n!n g!decek ba"ka yer! yok. Kat!l, ses!n! duymadan 
tanıdı#ımız maktulün gömüldü#ü yer! bulamaz b!r türlü. Belk! bulmak !stemez. Pol!s, 
gözler!n! kapar vaz!fes!n! yaparken; ama hak ett!#! yerde de#!ld!r; m!lyonlarcası g!b!. Sonra 
anlarsınız, evde !laç bekleyen b!r çocu#u var. Katlanmayı ve sevmey! görev b!ld!#! b!r çocuk. 
Pek c!dd!ye alınmaz çevres!nce. Mecbur! b!r saygı ve acımayla karı"ık b!r sevg!yle kar"ı 
kar"ıya. Ya"adı#ı yerde, sevg! de saygı da o topra#a özgüdür. Anlamaz; k!m kurnaz, k!m !y!, 
k!m kötü, k!m arkasından konu"ur. Ne yapsın, kurdu#u !l!"k!ler de kend!nced!r !"te. Ya"amı, 
topra#ı kazan kürekç!ler, kasabanın suçluları ve çıkarcılarıyla çevr!l!. Kat!le çok kızgındır ama 
sonunda !nsan oldu#unu dü"ünecek kadar yufka yürekl! ve en az onun kadar çares!z. Doktor, 
kederl!. Otops! yapmak !ç!n orada. Aklı ne otops!de ne çevres!nde. Mecburen d!nler !nsanları; 
ba"kası olmadı#ı !ç!n. Bo"anmı". B!l!nemez neden!. Kend! de b!lm!yordur belk!. B!ld!#!m!z, 
unutmadı#ı. Sevd!#!n!n pırıltılı foto#ra%arına bakar, dünyasında parlayan h!çb!r "ey yokken. 
Yapayalnız bakar çevres!ne, !nsanlara, konu"tu#una. Savcıyla konu"ur en çok. Savcı, doktorla 
konu"ur en çok. En çok b!rb!rler!yle konu"urlar. Konu"tukça k!m oldukları çıkar ortaya. Savcı, 
kend!s!n! tem!ze çıkarmaya çalı"ır sanırsınız; doktor !le. Sanırsınız k! !sted!#!, ya"amak zorunda 
kaldı#ı bırakıp g!demed!#! "u ya"amı, daha da ya"anmaz olmasın. V!cdanı kanamasın artık. 
Doktor, daha da kanatır. Savcının el!nde ne kaldıysa ger!ye bu hayatta, alır el!nden. Savcının 
yalanla, yalana !nanarak katlanılır kılmaya çalı"tı#ı ya"amını daha da a#ırla"tırır, koyultur. Öyle 
sanırsınız. Kolay mı v!cdanla bo#u"mak. Sonunda anlarsınız k! Savcının !ste#!, v!cdanını tem!ze 
çekmek de#!l o v!cdana kaybetmek. Kaybeder. Arada, b!r köy çıkar kar"ınıza. Her "ey!n tanıdık 
oldu#u b!r yer. Muhtar çıkarcı. O çıkarcılıkta b!le çares!zl!k g!zl!. Muhtarın hayatı, anlattıkları, 
talepler!, konu"ması, m!m!kler!; tümü, d!#erler!n!n ya"adı#ı bo#ucu ya"amın sa#laması. 
O muhtar var oldu#u !ç!n heps! o toprakta ve onlar o toprakta öyle hayatlara mahkûm 
olduklarından, Muhtar ba"ka b!r! de#!l. Kızı çok güzel muhtarın. Çok güzel ve ta"ıdı#ı lamba 
kadar ı"ıklı, saydam. Tümünün ya"amında b!r kıvılcım olab!l!r o yüz. Oluyor da. Y!t!rd!kler!n! 
hatırlatıyor; her b!r!ne, ba"kasını. Kısa b!r süre, çok kısa.  
O kadar kısa k! belk! h!ç s!l!nmeyecek !z!. 
 
Güzel, yalnız, sarı, tozlu topraklar. Esk! araba. Far ı"ıkları. Uzakta, bell! bel!rs!z. Yava" yava" 
aydınlanan gökyüzü. Altında; kederl!, v!cdanları a#ır, yalnız, çok yalnız ve acı çeken !nsanlar. 
Sevm!"ler, olmamı". Denem!"ler, olmamı". Hata yapmı"lar, ödenm!". Ödem!"ler, b!tmem!". 
$y!ler, k!mse b!lmem!". Ya"ıyorlar. Bakıyorlar. Anlıyoruz ded!kler!n!. Yönetmen ve oyuncular, esk! 
ve kü%ü arkada"lıklarımız g!b!; anlatmasalar da b!l!yoruz dertler!n!.

Murat Sevinç

Bir Zamanlar Anadolu’da
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7-8. Sayı

Ayda B!r Yayımlanır.

Ed#tör
Mehmet Onur Yılmaz,  

S!bel Durak

Yazı !$ler# 
Aktan Acar, Akın Atauz, Tanju 

Gündüzalp, Ezg! Koman 

Yayına Hazırlayanlar 
A. Necat! Koçak, A. &ebnem 

Soysal, Akın Atauz, Aktan Acar, 
Ayhan Çel!k, Burcu Öztürk, Ebru 

Baysal, Emrah Kırımsoy, Enver 
Arcak, Eren Aksoyo#lu, Gözdem 

Üner Tubay, Kübra Cev!z, 
Muhab!r Ko"an, Nerm!n Atılkan, 

Olcay Ko"an, Onur Mat, Önder 
Alged!k, S. Erdem Türközü, S!bel 

Durak, Selda Bancı, Tül!n Yıldırım

Katkı Verenler
Al! Akın Akyol, Alper &en, Asena 

Ayhan , Aydan Çel!k, Ay"e 
Uslu, Banu Uzkut Onuk, B!rol 

Özdem!r, B!"eng Özd!nç, Candan 
Türkkan, Celal Musao#lu, Ceng!z 

Ç!ftç!, Çapar Kanat, Ç!#dem 
Mater, Den!z Enl!, Den!z Sarıg!l, 

Erdem Ceyd!lek, Funda Ulutürk, 
Hüsey!n Serdar Tanal, Kad!r 

Dadan, Kübranur Akar, Mehmet 
Zek!, Murat Ayvaz, Murat 

Sev!nç, Ozan Küçükusta, Özhan 
De#!rmenc!o#lu, Özsel Belel!, 

Özgür Yalçın, Pınar Büyükgüral, 
Rab!a Ç. Çavdar, Selçuk Atalay, 

Serap Günay, Sıtkı Koman, S!ne 
Çel!k, Sümeyra Ertürk, Tayfun 

Özkaya, Toros Güne" Esgün, 
Tolga Özçel!k, Ya"ar Seyman, 

Zeynep Ya#mur, 

Te$ekkürler
Erc!"’!n Genç Ses! Medya 

Grubu, Ceyhan Temürcü, Gül 
Güleryüz, Hüsnü Öndül, Okan 
Konuralp, Menaf Turan, N!hal 

Poyraz Temürcü, Üç Elma Ç!ftl!#! 
(Hüsey!n ve Kez!ban Genç)

Tasarım ve Uygulama
Aktan Acar - Ezg! Koman 

Sah#b# ve Sorumlu  Yazı !$ler# 
Müdürü

Mehmet Onur Yılmaz

Yayın !dare Merkez#
Kavaklıdere Mah. Tunalıh!lm! 

Cad. No:54/8
Kavaklıdere / ANKARA

Tel - Faks: 0 312 437 76 41
b!lg!@gazetesolfasol.com

abone@gazetesolfasol.com 

!stanbul Tems#lc#s#
Alper "en

$st!klal Cad. 116 Danı"man 
Geç!d!

Han Çıkmazı Sok. No: 1
Beyo#lu - $stanbul

Tel: 0 537 683 94 70

Boyası 
Dökülmü$ !ehir 
Sıtkı KOMAN

Yıldızlarımız vardı masmavi  
ve yakın
 
Kom"ularımız sımsıcak
 
A#açlarımız vardı tanıdık 
ku"larımız tok
 
Sevdalarımız ise tutkulu, 
 aldatmayan
 
Arkada"lıklarımız çok sevecen 
 
Ayrılıklarımız ise çok kısa, komik
 
Okullarımız özlem duyulan 
vefalı
 
Sokaklarımızsa küçük parke ta"lı 
sa#lam. 
 
Hikâyelerimiz hep anlatılan,
&iirlerimiz dü#ünlerde 
söylenen. 

Çe"melerimizse dertlerimizi 
payla"an
 
Mezarlıklarımızsa unutulmayan

Ama ne oldu bu "ehre,  

Bu "ehrin bütün boyaları 
döküldü…

KONSER - MÜZ!K
JOLLY JOKER 

I"ın Karaca  
02.12.2011
Duman  
03.12.2011
Hüsnü &enlend!r!c!  
08.12.2011 
Hal!l Seza!  
09.12.2011 
Ya"ar  
10.12.2011 
Manga  
16.12.2011
Levent Yüksel  
17.12.2011 
N!lüfer  
23.12.2011 
Emre Aydın  
24.12.2011 
Gr!p!n  
30.12.2011 
MFÖ  
07.01.2012 

ESK! YEN!
Her Cuma-Cumartes#
ESK$ KIRKBE&L$KLER 

Her Pazar
EASY 

Her Pazartes#
B!NG BANG 
2008 Aralık ayında kurulan B!g Bang, 
!çler!ndek! enerj!ler!, !dealler!ndek! 
müz!k ve d!nley!c! k!tleler!yle 
b!rle"t!reb!len ender gruplardan. 
Soul, Funk, Rock’n’roll ve Pop "arkıları 
kend! uslubuyla yorumlayan B!g Bang, 
kadrosundak! enstruman çe"!tl!l!#!, 
repertuarındak! özenle seç!lm!" 
parçaları ve sıcak sahnes! !le çok kısa 
sürede d!kkatler! üzer!ne çekmey! 
ba"ardı.  

Her Salı
A- CAPELLA

Çoksesl!l!#! ve a-capella müz!#! !lke 
ed!nm!" bu topluluk; farklı tarzlarda ve 
dönemlerden eserler!, kend! yorumları 
ve düzenlemeler!yle sahneye koyuyor. 
Oldukça key!f alarak d!nleyece#!n!z 
bu grup; Ray Charles, St!ng, M!chael 
Jackson, Bob Marley, Maroon 5... vs. 
yabancı ve b!rçok Türkçe eser! h!çb!r 
çalgı kullanmadan sadece sesler!yle 
yorumlamaktadır. 

Her Çar$amba
FUNK ALATURKA 
Dünyaca ünlü,Funk,Pop,D!sco,Rock 
"arkılarla Alaturka "arkıların b!r 
sentez!d!r. Funk,Pop,D!sco,Rock "arkıları 
; Kanun, darbuka g!b! Klas!k Türk 
enstrümanlarıyla ve Türk ezg!ler!yle 
süsleyerek yorumlayan FUNK 
ALATURKA kalabalık kadrosu ve !zlenes! 
sahne performansıyla e#lencel! b!r 
showband’d!r. 

Her Per$embe
AFRA TAFRA 

NEFES 
P!ll! Bebek - 6 Aralık 
Shantel - 21 Aralık 00

CER-MODERN 
Mercan Dede/Arkın – 5 Aralık

T!YATRO
Ankara Sanat T#yatrosu 

Geçmi$ Bayram...



Ankara Satı$ Noktaları: 
Dost K!tabev! (Konur Sokak), D!pnot K!tabev!,  
$mge K!tabev!, Turhan K!tabev!, Ada K!tabev! 
(Arcad!um AVM), ODTÜ Öykücü K!tabev!, ODTÜ 
M!marlık Fakültes! Kırtas!ye 

!stanbul Satı$ Noktaları: 
Meph!sto K!tabev!:  ($st!klal Cad. no: 125)
Parmak!z! K!tabev! 
(Kadıköy Akmar Pasajı No: 70/25)

Semerkand K!tabev! 
(Beyo#lu Süslü Saksı Sok.No: 5) 
Solfasol Mekanları:
Solfasol’ü okuyab!lece#!n!z mekanlar da var!
Kızılay’da Esk!Yen!, Ortadünya, Tenedos ve Sakal’da, 
Tabut Kafe’de, ODTÜ Sunsh!ne’da; Kaleye yolunuz 
dü"erse K!r!t Kafe’de (Koyunpazarı Sokak No:60) 
Solfasol bulab!l!rs!n!z. 

Ya da b!ze b!r ma!l atın b!z s!ze ula"alım.
abone@gazetesolfasol.com

SOLFASOL’u Nerede Bulab!l!rs!n!z?

SOLFASOL’E
ABONE 
OLMAK
!STER M!S!N!Z? 

Solfasol, do#rudan satı" yanında destekç! abone ve aboneler!n!n katkılarıyla yayın hayatına  
devam etmey!, tüm Ankaralılara, Ankara’nın sokaklarına, meydanlarına, ün!vers!teler!ne, kahveler!ne, parklarına, k!tapçılarına; en uzak 
kö"es!ne kadar; sonra ses!m!z ve gücümüz nereye kadar yeter !se oraya kadar ula"mayı hede%emekted!r.  
Solfasol’e k!"!sel ya da kurumsal destekç! ve abone olmak !ç!n e-postanızı bekl!yoruz: abone@gazetesolfasol.com 
Katkı, görü" ve öner!ler!n!z !ç!n b!ze yazın: b!lg!@gazetesolfasol.com www.gazetesolfasol.com 

Gaz! Ün!vers!tes!’n!n M!marlık ve Mühend!sl!k Fakülteler!n! barındıran yapı 
kompleks!n!n e#!t!m blo#unda, yakla"ık dört aydır sürmekte olan tad!lat neden! 
!le ba"ta ö#renc!ler olmak üzere herkes zor günler geç!r!yor.

B!nanın hem !ç!nde hem 
de dı"ında aynı anda 
sürdürülen çalı"maların 
e#!t!m-ö#ret!m yılı 
ba"ında b!tmemes! 
neden! !le dönem 
ba"ında dersl!klerde 
ve M!marlık Bölümü 
Atölyeler!nde ders 
yapılamadı#ı gelen 
b!lg!ler arasında. B!nanın 
dı" cephes!nde yer alan 
pencereler!n yen!leme 
kapsamında söküldü#ü, 
ancak kasım ayı ba"ı 
!t!bar! !le hala yen!ler!n!n 
takılmadı#ı, cephedek! 
açık yerler!n ah"ap 

paneller ve naylonla örtüldü#ü görülmekte.  Ah"ap panel ve naylonlarla so#uk hava 
ve ya#murdan korunmaya çalı"ılan alanların ö#renc!ler!n ders aralarında d!nlenmek ve 
ödev yapmak !ç!n yo#un olarak kullandı#ı yerler olması durumun c!dd!yet!n! b!r kat daha 
arttırmakta.  B!nanın !ç! !le dı"ı arasında neredeyse h!ç sıcaklık farkı olmaması b!r yana, açık 
cepheler!n ö#renc!ler ve personel !ç!n yarattı#ı tehl!ke göz ardı ed!lemeyecek boyutta.
B!na !ç!nde de bazı alanlarda tad!latın devam ett!#!, ancak bu alanlarda !"ç!ler, ö#renc!ler 
ve personel !ç!n ne tür güvenl!k önlemler! alındı#ı !se b!r muamma. Bu alanların güvenl! 
b!r "ek!lde !zole ed!lmed!#!, çalı"malar devam ederken alana g!ren ö#renc!ler!n sözlü 
olarak uyarıldıkları gözlen!yor. 
Yetk!l!lerden yanıt alamamaktan "!kâyetç! olan ö#renc!ler !se son çare olarak sorunlarını 
Yalçın Bayer’!n Hürr!yet Ankara ek!ndek! kö"es!ne ta"ıdılar. Ö#renc!ler!n, Yalçın Bayer’!n 20 
Ek!m tar!hl! kö"es!nde yayımlanan mektuplarında "u !fadeler yer alıyordu:
B!z, Gaz! Ün!vers!tes! M!marlık Fakültes! M!marlık Bölümü son sınıf ö#renc!s!y!z.
Okulumuzda yazın ba"layan yen!leme çalı"ması hala b!tmed!. (Sanırım durduruldu.) 
Okulu !skelet!ne kadar söküp her "ey! yen!den yapmayı planlıyorlardı. Ancak e#!t!m 
dönem! ba"layalı 5. haftada olmasına ra#men hala pencereler takılmadı. Yapılan yanlı" 
ve gereks!z uygulamalardan söz etmeyece#!z. Ancak sa#lık ko"ullarının elver!"s!zl!#! 
ve çalı"ma ortamının kötülü#ü neden!yle çok büyük sıkıntılar ya"ıyoruz. Dekanlık vb. 
yerlere ba"vurmamıza ra#men gerekl! !lg!y! görem!yoruz. Havaların da so#umasıyla okul 
!ç!nde durulamaz hale geld!. Derslerde montumuzla durmamıza ra#men so#ukla ba" 
edem!yoruz. 
 
Önceden vakt!m!z!n ço#unu okulda geç!r!yorduk ders aralarında ders!m!z olmadı#ı 
zamanlarda hatta geceler! okulda çalı"ıyorduk. Y!ne aynı "ek!lde çalı"mamız gerekt!#! 
halde okulun durumu neden!yle okulu kullanamıyoruz. &u anda b!le okulda duramazken, 
1 ay sonrak! hal!m!z! dü"ünem!yoruz. 
 
SOLFASOL7. sayı baskıya hazırlandı#ı sırada b!na cephes!ndek! naylonların ve ah"ap 
paneller!n hala yer!nde oldu#u d!kkat çek!yordu.  
 
2010 yılında da b!na !ç!nde yapılan tad!latların akadem!k yıl ba"ına yet!"memes! neden! 
!le ek!m ayı boyunca yemekhane dah!l bo" bulunan her alanda ders !"lend!#!, bu yüzden 
e#!t!m – ö#ret!m programının tamamlanmasında sıkıntı ya"andı#ı SOLFASOL’a ula"an 
b!lg!ler arasında. /Solfasol

Mühend!sl!k ve M!marlık Ö#renc!ler!ne 
Uygulamalı "n$aat Dersleri

2008 tar!h!nde açılan ve her pazar üç yıldır Ankaralılara h!zmet 
veren Ayrancı Organ!k Pazarından sonra Ankaralılar 2. organ!k 
pazar!na Çayyolunda kavu"tu. 30 Ek!m 2011 tar!h!nde açılan 
pazar yer!nde y!ne TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı#ı’ nın 
yetk!lend!rm!" oldu#u kurulu"lar tarafından sert!f!kalandırılmı" 
organ!k ürünler satı"a sunuluyor.
- Yen!mahalle-Çayyolu Organ!k Pazarı: Çayyolu Semt Pazarı, Ahmet 
Taner Kı"lalı Mah. 2894 Sok - 2898 Sok arası.
- Çankaya Beled!yes!-Ayrancı Organ!k Pazarı: D!kmen Cad. Emn!yet 
Genel Müd. Altı, Kavaklıdere 

Ankara’da $k!nc! Organ!k 
Pazar Açıldı
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