
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

Türk!ye m!lat g!b! b!r yaz ya"ıyor. Unutulmaya 
yüz tutan - kent! dönü"türmey! becerememen!n 
katl!amı - 17 a#ustos deprem! sonrası $stanbul’da 
açık/ye"!l alan sınıfında toplanma yer! olarak 
bel!rlenen 480 noktanın (280’! yapıla"mı" durumda) 
en öneml!ler!nden ve kent merkez!nde kalmı" son 
nefes alanlarından gez! parkı’na kı"la/avm f!kr!, 
bardaktak! ta"manın gözle görünen hal! oldu. Devlet 
el!yle "!ddet ve öldürülen arkada"larımız da evde 
durmanın anlamsızlı#ını yüzümüze çarpan b!r gerçek 
olarak acılarımıza eklend!...
...

‘’Ve Gez! olaylarıyla herkes!n kuca#ında b!r bebek 
oldu. B!r! get!rd! ve b!r gez! bebe#! bıraktı hep!m!z!n 
el!ne. Sosyal!st!n!n, sosyal demokratının, l!beral!n!n, 
apol!t!#!n!n, ulusalcısının, çevrec!s!n!n kuca#ına b!r 
bebek bıraktı. %!md! herkes, bu bebek ne yer, ne !çer, 
nasıl büyür onu dü"ünecek. Parklardak! forumlar da 
budur bence. Yan! b!z bu çocu#u nasıl büyütece#!z. 
Bunu tartı"ıyorlar. Ve o bebe#!n büyüyece#!n! 
b!l!yoruz elbette.’’
  
Dosya  >> s. 6 - 15

Ankara Forumlarda  
Tanı!ıyor, Tartı!ıyor, Ö"reniyor...

Merhaba de!erl" Solfasol çalı#anları…
Nasılsınız arkada#lar umarım "y"s"n"zd"r? B"zler" soracak olursanız b"z 
çok "y"y"z.
Arkada#lar gönderm"# oldu!unuz Solfasol gazetes"n"n Temmuz 
sayısını aldım. Te#ekkür eder"m gönderm"# oldu!umuz mektupları 
yayınlamı#sınız. Eme!"n"ze, yüre!"n"ze sa!lık.
Dostlar bu mektubu b"r te#ekkür mektubu olarak algılamanızı 
"st"yorum. Ve s"z"nle b"r "k" hap"shanede geçen anekdotu 
payla#mak "st"yorum.
Arkada#lar sanırım Solfasol gazetes"n"n temmuz sayısını tüm Gez" 
tutsaklarına gönderm"#s"n"z. Bu duyarlılık "ç"n s"zler" kutluyorum. 
Temmuz sayısı tutsakların el"ne geçer geçmez herkes harıl harıl 
s"ze mektup yazmaya ba#ladı. Sanırım bu ay mektup ya!muruna 
tutulacaksınızJ.  $üphes"z bu durumda  Gez" d"ren"#"ne ve Gez" 
tutsaklarına olan duyarlılı!ınızın payı büyük.
Hap"shanede b"r solfasol gazetes" hayalet" dola#ıyorJ. Gez" 
tutsakları tarafından sev"lerek okunuyorsunuz. Bunu s"ze 
aktarmak "sted"m. Çalı#malarınızda mot"ve ed"c" b"r etk"s" olur 
d"ye dü#ündüm. Duyarlılı!ınızdan dolayı yen"den te#ekkür etmek 
"st"yorum.
Arkada#lar b"l"yorum hala yazım kötü düzeltemem"#s"n 
d"yeceks"n"zJ. Burada yıllardır tutuklu olanlar zamanla düzelece!"n" 
söylüyorlar “tutuklu oldukça yazarsın yazdıkça güzelle#"r.” D"yorlar. 
Umudum yazım güzelle#meden tahl"ye olmak. 
Dostlar b"l"yorsunuz %zm"r’ de 4 operasyon oldu. Toplam 49 k"#" 
tutuklandı "#te ben de o operasyonların "lk"nden gözaltına alınıp 

tutuklanmı#tım. B"z"m "dd"anamem"z hazırlandı, mahkeme 
tar"h"m"z de 10 Eylül olarak bel"rlend". 
Umudumuz bu mahkemede tahl"ye olmaktan yana. Ancak ne olur 
ne b"ter b"lm"yoruz. Aslında %zm"r savcılı!ı ve mahkemes"n"n tavrına 
baktı!ımızda oldukça katı olduklarını dü#ünüyoruz. Ancak “umut 
fak"r"n ekme!"d"r” dem"#ler tahl"ye bekl"yoruz.
S"zden r"camız "nternet s"ten"zden ya da b"r #ek"lde mahkemem"z"n 
tar"h"n"n duyurusunu yapmanız. Mahkemem"z Gez" tutsaklarının 
"lk mahkemes" olma özell"!"n" ta#ıyor. Bu sebeple kamuoyunun 
ve basının "lg"s"n" çekece!"n" dü#ünüyoruz. Bu duruma s"z de katkı 
sunarsanız sev"n"r"z. 
Arkada#lar z"yaret"n kısa olanı makbuldür. Bana müsaade. S"z" 
me#gul etmeyey"m. B"l"yorum daha çok "#"n"z var.  Kend"n"ze "y" 
bakın. Çalı#malarınızda ba#arılar. En kısa zamanda özgür günlerde 
görü#mek d"le!"yle D"rençle kalın.

Gezi Tutsa!ı Dostlarımızdan Mektuplar   >> s.5

#air Ahmet Erhan’ı U"urladık 

1976’da M"l"tan Derg"s"’ndek" #""rler"yle tanıdık Ahmet Erhan’ı.  
Ankara Gaz" E!"t"m’de okudu. 1980 darbes"nden sonra,  
Ahmet Erhan’ın 1980 darbes"ne meydan okuyan #""rler"n" Yarın 
Derg"s"’nden okudu Ankaralılar.  Ahmet Erhan, b"r dönem 
Adana Dem"rspor’un genç takımında da top ko#turmu#tu.
“Ka!ıtlardan kazıdık, kend"m"ze gömdük sen"”…   
“B!r deml! çayla kandırırdık acıyı..”
Solfasol   >> s.20 - 21

Gezi Davaları Ba!lıyor!  
10 Eylül - $zmir 
$brahim Kaya - Kırıklar 1 No’lu 
F Tipi Hapishanesi - $zmir

Korkmayın 
Dünyalılar Biz Dostuz 

 
Ceyhun Burat >> s.3

Can F. Kenedi 
 

Ebru Basa >> s.4

Ankara’nın Bug’ları Söyle"isi 
 

Besim Can Zırh
Tanju Gündüzalp >> s.16

Bir EGO Kampanyası Vardı 
 

Aydan Öz >> s.17

“Katılmamıza Gerek Yokmu"!” 
 

Aysel Köksal Akyol >> s.18

“Zaman” Kavramı Üzerine 
 

Ahmet Say >> s.22

Cem Aksel ile  
#stanbul’dan Ankara’ya Caz 

 
Zeynep Ömür Yılmaz >> s.23

Rantsal Dönü"üme Devam 
 

Özge Altınyayla >> s.24

ODTÜ Ormanında Gezinti 
Seda Me"eli Allard / Görseller: Xavier Allard-Özlem Özkan   >> s.19
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ASK% her yaz ya#anan "çme suyu konusundak" güven"l"r olmayan durumunu bu yaz da devam 
ett"r"yor. 2007 yılı Temmuz ayında ya#anan uzun su kes"nt"s"nden sonra günümüze kadar her 
yıl b"r olay patlak verd". B"ld"rd"!" g"b" o kes"nt"den sonra sular kokmaya ve bulanık akmaya 
ba#lamı#tı. Tak"p eden yıllarda gerek Kızılırmak projes", gerek Düzce’den borularla su ta#ınması 
projes" olsun Ankara suyu h"ç gündemden dü#med". Son olarakda geçen sene ortaya çıkan çe#me 
suyundak" alüm"nyum sülfat.
K"mya Mühend"sler" Odası (KMO) 5 Temmuz 2012’de yaptı!ı açıklama "le konuyu gündeme 
get"rm"# ve bu k"rl"l"k Sa!lık Bakanlı!ı (SB) tarafından bel"rlenerek kabul ed"lm"#t". Hatta Sa!lık 
Bakanlı!ı Ankara Büyük#eh"r Beled"yes"’ne yazı "le konuyu b"ld"rm"#t". 
Pek" ya sonra? Sonrası beled"yen"n aymazlık ve korku günler"…
Kullanım suyundak" alüm"nyum m"ktarının %nsan" Tüket"m Amaçlı Sular Hakkında Yönetmel"k 
(17.05.2005 tar"h 25730 sayılı Resm" Gazete) gere!" üst sınırı 200 µg/L (m"krogram/l"tre) olarak 
bel"rlenm"#t"r. Ancak SB, Ankara Halk Sa!lı!ı Laboratuarı’nın "k" aylık "zleme sonucu 22.07.2013 te 
yayınladı!ı rapora göre bazı "lçelerdek" alüm"nyum oranı;
Çankaya‘daki bir noktada: 636.02 µg/L" 
Yen!mahalle‘dek! b!r noktada: 593.10 µg/L" 
Mamak‘tak! b!r noktada: 745.98 µg/L" 
Et!mesgut‘tak! b!r noktada: 969.22 µg/L  
olarak ölçülmü#tür. 
Beled"ye bu raporları h"ç d"kkate almadı. Çünkü kabul etmes" durumunda s"yas", hukuk" ve ceza" 
sorumluluklar altında kalacaktır.
Gelel"m; sudak" alüm"nyumun ne oldu!una ve nereden kaynaklandı!ına. Alüm"nyum sülfat 
(Al&(SO')) endüstr"yel atık su ve "çme suyu arıtımında pıhtıla#tırıcı olarak kullanıyor. Suyun 
"çer"s"ndek" organ"k atıklara tutunur ve molekülün a!ırla#masını sa!lar. Daha sonra d"nlend"rme 
havuzlarında çökert"lerek sudan ayrılır. Ancak yo!un su "ht"yacının ya#andı!ı Haz"ran, Temmuz 
ve A!ustos aylarında, su, havuzlarda yeter"nce d"nlend"r"lemed"!" "ç"n "çer"s"ndek" alüm"nyum ve 
d"!er a!ır metal b"le#"kler" ayrılamaz.
%nsan vücudunda sürekl" b"r"kerek s"n"r s"stem"n" tahr"p eder ve "ler"k" ya#larda tehl"kel" Alzhe"mer  
hastalı!ına sebep olur. D"!er yandan çocuklarda hafıza gel"#"m"n" c"dd" #ek"lde engelleyen 
alüm"nyum element"n"n "çme suyundan uzakla#tırılması gerekmekted"r. 
Kentler "ç"n tem"z ve "ç"leb"l"r suyu tem"n etme görev" beled"yeler"nd"r. Bu sebeple Ankara 
Büyük#eh"r Beled"yes" ac"l olarak sınırları "çer"s"nde bulunan arıtma tes"s"n"n kapas"tes"n" arttırmalı 
ve yen"leme çalı#malarını ba#latmalıdır. Eng!n AygünK
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Bir Arada Film !zlemek Mümkün:
Ankara Engelsiz Filmler Festivali
Gerekl" ko#ulların sa!lanmaması neden"yle s"nemaya 
g"demeyen, f"lm fest"valler"ne katılamayan engell" 
sey"rc"ler"n önündek" engeller, Ankara Engels!z 
F!lmler Fest!val! "le kalkıyor. Fest"val; görselli!e ve 
i#itselli!e dayalı b"r sanat dalı olan s"nemada b"le gerekl" 
düzenlemeler yapıldı!ında; göremeyen, "#"temeyen 
sey"rc"ler"n de aynı sey"r zevk"n" alab"lece!"n" ortaya 
koyarak, engell"ler"n toplumsal ya#ama daha e#"t 
katılımına katkı sa!lamayı amaçlıyor. 
Engell" ve engels"z tüm sey"rc"ler"n f"lmler" b"rl"kte 
"zleyeb"lecekler", söyle#" ve atölyelere katılab"lecekler" 
Ankara Engels!z F!lmler Fest!val!, 3 Eylül Salı  ak#amı 
Cer Modern’de Rezan Ye#"lba#’ın Altın Palm"ye ödüllü 
kısa f"lm" Sess!z Be Deng (2012) "le açılacak ve 8 Eylül 
2013 tar"hler" arasında Cer Modern, C"nemax"mum ve 
Armada s"nemalarında devam edecek.
Engell"l"k hakkında farkındalık yaratan f"lmler"n 
yer aldı!ı Engel Tanımayan F!lmler, geçt"!"m"z üç 
senen"n en çok ses get"ren ödüllü f"lmler"n"n yer aldı!ı 
Dünyadan, son dönem Türk"ye s"nemasının en "y" 
f"lmler"nden "k"s"n" "çeren Türk!ye S!neması, genç 
yönetmenler"n çekt"!" kısa f"lmlerden olu#an Uzun 
Lafın Kısası ve küçük fest"val sey"rc"ler" "ç"n özel olarak 
hazırlanan Çocuklar "çin bölümleri, Festival programını 
olu#turan bölümler. 
Tüm f!lmler sesl! bet!mleme, ayrıntılı altyazı ve 
!#aret d!l! e#l!$!nde 
Fest"val’dek" tüm f"lmler, sesl" bet"mleme, "#aret d"l" ve 
ayrıntılı altyazı e#l"!"nde göster"lecek. Engel" olmayan 
sey"rc"ler "se Fest"val stantlarından ed"necekler" 
kulaklıklarla f"lmler" or"j"nal sesler"nden tak"p 
edeb"lecekler. Fest"val’de yönetmen ve f"lm ek"pler"yle 
yapılan söyle#"ler de "#aret d"l" çev"rmen" e#l"!"nde 
gerçekle#t"r"lecek. Onur Mat
Detaylı b"lg": Purul!.co

Çalı!ma Ya!amında Sendikasızlık ve $! Cinayetleri…
Çalı#ma ve Sosyal Güvenl"k Bakanlı!ı’nın açıklamasına göre, Temmuz 2013 "t"barıyla 11.5 m"lyondan çok "#ç" 
çalı#masına kar#ın, send"kalı olanlar, 1 m"lyon b"le de!"l. Devlet"n ver"ler"ne göre send"kala#ma oranı %10’ların altında. 
Gerçekte "se s"gortasız çalı#anlar ve dolayısıyla, ev "#ler"n" yapan kadınlar g"b" görünmeyen emek de dah"l ed"ld"!"nde 
çalı#an k"#"ler"n sayısının 30 m"lyona yakın oldu!u b"l"n"yor. Bu durum göz önüne alındı!ında,  send"kalı oranı % 3’ler"n 
b"le altına dü#üyor. B"r de bu send"kaların öneml" bölümünün, "#veren ve "kt"dar yanlısı sarı send!kalar oldu!u d"kkate 
alındı!ında, durum daha da acıklı b"r hale gel"yor.

Y"ne, Çalı#ma ve Sosyal Güvenl"k Bakanlı!ı’nın 2012 "# kazaları raporuna göre "# kazalarında ölen "#ç" sayısı: 745. 
Bakanlı!ın 2011 ver"ler"ne göre "# kazalarında ölen "#ç" sayısı 1710 olarak  b"ld"r"lm"#t".  Bakanlık, bu azalmayı öneml" 
b"r ba#arı olarak göster"yor. Ancak Bakanlı!ın 2012 ver"ler"n", 2012 boyunca tüm ülkedek" "# c"nayetler"n" raporlamaya 
çalı#an %stanbul %#ç" Sa!lı!ı ve %# Güvenl"!" Mecl"s" (ISIG)’"n rakamlarıyla kar#ıla#tırdı!ımızda öneml" farklar ortaya 
çıkıyor. Devlet"n rakamlarına göre 2012’de sadece 9 kadın "#ç" ölmü#, oysa ISIG’"n 2012 raporlarında en az 61 kadın "#ç", 
"# c"nayet"ne kurban g"tm"#t"; y"ne devlet"n rakamlarına göre 2012’de "# kazalarında ölen tarım "#ç"s" 9, oysa ISIG en az 
90 "#ç"n"n öldü!ü rapor ed"ld"… Devlet bell" k"  2012 boyunca, ölenler"n sayısında azaltma yapmı# olmalı 

Devlete göre "#"n sa!lı!ı ve güvenl"!" önem ta#ıyor. %#ç" sa!lı!ı ve "# güvenl"!" b"le d"yemeyen b"r devlet"m"z var: 
Tamamen "#verenden yana b"r bakı# açısı. Bu bakı# açısıyla b"le "steye, adeta davet"ye çıkartılan "# c"nayetler"nde ölen 
"#ç"ler de, "# kazasında ölen "#ç"ler oluyor… 

ISIG’"n Temmuz raporuna göre, sadece Temmuz ayındak" "# c"nayetler"nde ölenler"n sayısı en az 120. Ölenler"n 41’" 
TOK%’n"n #ant"yeler"nde ölen "n#aat "#ç"ler". Ölenler"n 22’s" yoksulluk sınırı altında ya#ayan tarım "#ç"ler". Ölenler"n 113’ü 
erkek, 7’s" kadın. Temmuz’da "# c"nayetler"nde ölen çocuk "#ç"ler de var, 10 ya#ındak" Ökke#, 12 ya#ındak" Sabahatt"n, 
14 ya#ında ölen Yakup "le Sal"h, 15 ya#ında ölen Nez"r, 16 ya#ında ölen Ferd"’yle Süleyman ve 17 ya#ında ölen Hüsey"n 
olmak üzere 8 çocuk "#ç", Temmuz ayındak" "# c"nayetler"nde katled"ld"ler. ISIG/abo/solfasol

Ergenekon Davası’nda 7 Yıl Sonra Karar Açıklandı
Soru#turma sürec"yle b"rl"kte 7 yıl süren Ergenekon Davası’nda n"hayet sanıklar hakkında karar açıklandı. Kararın 
açıklanması sırasında, sanık yakınları mahkemeye alınmadı, sanıklara söz ver"lmed". 
Dava boyunca 23 ayrı "dd"aname b"rle#t"r"ld". B"rb"r"nden farklı 230’dan fazla dava daha açıldı. Yüzb"nlerce sayfalık 
"dd"aname ve ekler" elden geç"r"lmeye çalı#ıldı. Toplamda 600’den fazla duru#ma yapıldı. %lk kez b"r Genelkurmay 
Ba#kanı, terör örgütü kurmak ve h"zmet ett"!" "kt"darı #"ddet kullanmak suret"yle yıkmaya çalı#makla suçlandı ve 
mahkum oldu. 
Darbelerle yüzle#mek ve darbec"ler" mahkum etmek amacıyla yapılan mahkeme boyunca, b"rb"r"yle alakalı 
olmayan b"rçok suç, b"rb"r"yle alakalı olmadı!ı b"l"nen sanıklara "snat ed"ld". Darbelerden ma!dur olan, 
darbec"lerden #"kayetç" olmak "steyen b"rçok k"#"n"n müdah"l olması kabul ed"lmed". Ergenekon "dd"anames"nde 
bel"rt"ld"!" g"b" darbe planlayanlar hakkında del"ller sunarak k"taplar yazanlar, darbec"lerle b"rl"kte tutuklandı, 
yargılandı. Gazetes"ne bomba atılanla, atan #ahıslar, y"ne aynı suçlamalarla suçlandılar. B"l"rk"#"ye sunulmayan 
açık olmayan, sahte oldu!u "dd"a ed"len ya da karartılan del"ller, oldu!u yazıldı ç"z"ld", söylend", hatta "spat ed"ld". 
Mahkeme k"m" sanıkları, tanık olarak ça!ırdı ve hedef göster"p, adam öldürmeye te#v"k ett"!" söylenen o sanıkları 
serbest bıraktı. Sanıkların tanık olarak ça!rılmasını "sted"!" b"rçok k"#"yse mahkemeye ça!rılmadı. 
Askerler, profesörler, sanatçılar, gazetec"ler, m"lletvek"ller", "#adamları, send"kacılar, bombacılar, tet"kç"ler hep 
b"rl"kte yargılandılar. Yargılananların b"rço!u 5 yıla yakın sürelerde tutuklu kaldılar. Henüz gerekçel" karar 
açıklanmadı; ancak davanın böyles"ne karı#ık olması ve sonuçların da bu karı#ıklı!ı azaltmayıp ters"ne tartı#malı 
suçlamalarla sonuçlanması, "nsan hakları uzmanları, basın ve sanat kurulu#ları ve d"plomat"k çevreler dah"l olmak 
üzere, b"rçok uluslararası çevreden tepk" görüyor. gazeteler/abo/solfasol

Biliyorduk, Eski!ehir’de 
Ali $smail’i Öldüren Kimli"i 
Belirsiz Ki!iler, Zaten Polisti!?

Esk"#eh"r’de fec" #ek"lde dövülerek öldürülen Al" %sma"l’"n 
kat"ller"n"n arasında pol"sler"n oldu!u görgü tanıkları 
ve kamera kayıtları "le kes"nle#t". B"l"nd"!" g"b" Esk"#eh"r 
Val"s" Tuna, %sma"l’"n kat"ller"n"n pol"s olmadı!ını söylem"# 
ve göster"c"ler oldu!unu "ma etm"#t". Görev tanımı 
"ç"nde, h"zmet ett"!" kent halkının güvenl"!"n" sa!lamak, 
korumak olan Esk"#eh"r Val"s", %sma"l’" öldürenler"n hala 
pol"s olmadı!ını "dd"a ed"yor. abo/solfasol

Bir Demokrasi Dersi Daha: 
Sakın Afi!leri Yırtmayın,  
Çoluk Çocuk Demezler, 
Hesabını Sorarlar…

Adana’da Ba#bakan Erdo!an’ın bayram neden"yle 
astırdı!ı mesajları "lan tahtalarından yırtan 16 ya#ında 
3 çocuk, pol"s tarafından MOBESE kayıtları kontrol 
ed"lerek yakalandı ve gözaltına alındı. Çocuklar, pol"s 
tarafından “Ba#bakana Hakaret” suçlaması "le savcılı!a 
gönder"ld". gazeteler/abo/solfasol

Ankara’nın Kirli Suyu
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Meril’in Anısına Bisiklet Turu Ardından  
Korkmayın Dünyalılar Biz Dostuz
 

Ceyhun Burat - ceyhunburat@gmail.com 

 
Son zamanlarda, b"s"klet gören #a#kın #eh"rl"ler "ç"n buldu!um 
bu sloganı çokça kullanır oldum. Bunun neden" "se "nsan 
odaklı olmayan #eh"rc"l"k anlayı#ına, on yıllardır kademel" 
olarak alı#tırılmı# olan halkımın; b"s"kletl" gördü!ünde 
verd"kler" tepk"ler ve #a#kın bakı#larıdır. Bu duruma; geçt"!"m"z 
günlerde yapılan ve Ankara’da bugüne kadar yapılmı# en 
yüksek katılımlı b"s"klet organ"zasyonu olan turdan b"r örnek 
ver"p konuyu bu tura ba!lamak "st"yorum. 

Yakla#ık ell" b"s"kletl" olarak turun ba#langıç noktasına 
do!ru Esk"#eh"r Yolunda seyred"yorduk. O esnada telefonla 
konu#an ve b"z" görünce nutku tutulan b"r vatanda#: “Ab""" 
yoldan b"s"kletl"ler geç"yoor!!!” d"ye ba!ırarak telefonun 
d"!er ucundak"ne #a#kınlı!ını anlatmaya çalı#tı. %ç"m"zden 
b"r arkada#ın kend"s"ne “ Sen ne bekl"yordun, uçak mı 
"necekt" yola?” d"ye seslenmes"nden sonra vatanda# çok 
der"n dü#üncelere daldı. Umarım "ç"ne dü#tü!ü bu "k"lem" 
çözeb"lm"#t"r. Ancak görünen o k" b"s"kletl"ler"n yollarda ne 
"#" oldu!unu çözemeyenler var. Bu yazımızı onlara arma!an 
ed"yoruz…

27 Temmuz 2013 Cumartes" günü Ankara’da çok gen"# 
katılımlı b"r b"s"klet protestosu gerçekle#t". Neden m"? 
Çünkü b"z" y"ne öldürdüler. Tek "ste!", kanunen ta#ıt olarak 
karayoluna çıkmasına "z"n ver"lm"# b"r vasıta "le ula#ımını 
sa!lamak olan b"r can y"t"p g"tt". Mer!l Ç!$dem Durmu# 
22 ya#ındaydı. ODTÜ %n#aat Mühend"sl"!" ö!renc"s"yd". 
Son derece ba#arılı ve akt"f b"r ö!renc"yd". Önümüzdek" 
dönemde Harvard’a g"tmey" garant"lem"#t". Hocaları "se 
bölüm b"r"nc"s" olaca!ını söylüyordu. %ler" demokras"ye 
sah"p b"r ülken"n ba#kent"nde, ula#ımını b"s"kletle sa!lamak 
"st"yordu. Uzun yıllardır "nsana, "nsan haklarına, "nsan 
ya#amına saygı duymayan b"r #eh"rc"l"k anlayı#ının "ç"nde 
"nsan" de!erler"n" y"t"rm"#, farkındalı!ını kaybetm"# ve 
yaratılan bu düzen"n yolcusu olmu# z"hn"yet"n yüksek b"r 
hızla arkadan çarpması sonucu hayatını kaybett". Bunun 
üzer"ne Ankaralı b"s"kletl"ler YETER ded". B"s"klet"n" kapan 
kazanın ya#andı!ı yere ko#tu ve Ankaralı ses get"ren b"r 
protestoya "mza attı. Türk"ye’n"n b"rçok #ehr"nde de e# 
zamanlı protesto turları düzenlend". Tüm b"s"klet grup 
ve dernekler" destek verd". Manzara görülmeye de!erd". 
Etk"nl"klere her topluluk kend"ne göre erken saatlerde 
pankart hazırlama, b"s"kletler" olmayanlara b"s"klet tem"n 
etme, bozuk b"s"kletler" tam"r etme etk"nl"kler" "le ba#ladı. 
Ben"m de dâh"l oldu!um, b"rçok grubun b"rle#"m"nden 
olu#an b"r grup b"s"kletl" "le saat 14.00’da Güvenpark’tan 
hareket ett"k. Yakla#ık altmı# yetm"# k"#" c"varındaydık. Yoldan 
katılanlarla Üm"tköy’e vardı!ımızda sayımız yüzü geçm"#t". 

Kaza yer"ne ula#tı!ımızda b"z" Mer"l’"n a"les" kar#ıladı. Çok 
metanetl" ve kararlı duruyorlardı. Yüksek katılım neden"yle 
gururlanmı#lardı, hüzünler" yüzler"n"n hemen b"r kat altına 
kaçmı# hazırda bekl"yordu. Öncel"kle gelenler" selamladılar, 
suyu olmayan olur d"ye tem"n ett"kler" suları da!ıttılar. 
Mer"l’"n foto!rafının bulundu!u t"#örtler" da!ıttılar. Dak"kalar 
"lerled"kçe b"s"kletl" sayısı artıyordu. B"r anda meydanda 
yüzlerce Mer"l dola#maya ba#ladı. Görüntü dokunaklıydı. 
Herkes y"t"p g"den canlar "ç"n oradaydı sank" herkes aynı 
k"#"yd", herkes arkada#tı herkes yakındı. Pol"s önceden 
uzunca dü#ünmü# ve gez" d"ren"#" olmadı!ına kanaat 
get"rm"# olacak k" b"ze yardımcı oldu. Gerç" "lk planda 
Esk"#eh"r Yoluna çıkana kadar yolu kapatab"lece!"m"z 
söylenm"#t" ancak sonrasında arkada sabırsızlanan sürücüler 
neden"yle ver"len söz tutulmayarak b"r #er"t bo#altıldı. 
Neyse k" alı#kınız bu durumlara Gez"'den. B"r ara en arkada 
kalmı#ken gruba #öyle b"r baktım. Esk"#eh"r yolunda uzun 
beyaz b"r b"s"klet tren" g"d"yordu. Tahm"nen be# yüzün 
üzer"nde katılım gerçekle#m"#t". Rotamız Bahçel"evler yed"nc" 
cadde üzer"nden Maltepe ve Güvenpark oldu. Slogan 
atılmadı. Sadece ıslık, alkı# ve z"l sesler" #a#kın Ankaralıların 
arasından geçt". Çok nad"r de olsa sabırsız sürücülerle 
sürtü#meler ya#andı. Son ortaya çıkan ve “sıkı#tır gebers"nler” 
d"yen palalı adayı vatanda#ın v"deosundan sonra görünen o 
k" bu barı#sever "nsanların sabrının son noktasına gel"nm"# 
durumda. Bu güzel grup Güvenpark’a ula#tıktan sonra basın 
açıklaması yapıldı. Basın açıklamasından sonra "se Hayalet 
B"s"klet eylem" kapsamında kaza yer"ne de yapıldı!ı g"b" 
beyaz b"r b"s"klet b"r d"re!e z"nc"rlend" üzer"ne karanf"ller 
atıldı. Son olarak bu güzel kalabalık b"s"kletler" "le b"r dak"ka 
yerde ölü g"b" yatarak ya#anan ölümlere tepk"ler"n" gösterd". 
Umarız b"r daha böyle b"r protesto yapmak zorunda 
kalmayız. Ancak bunu ummaktan daha fazlasını yapmamız 
gerek"yor.

Mer"l’"n; "nsan" de!erler"n" y"t"rm"#, farkındalı!ını kaybetm"# 
ve yaratılan bu düzen"n yolcusu olmu# z"hn"yet"n yüksek 
b"r hızla arkadan çarpması sonucu hayatını kaybett"!"nden 
bahsett"k. Ancak aslında bu z"hn"yet her gün hep"m"ze 
çarpıyor hem de defalarca ve b"z, "nsana yakı#ır #ek"lde 
ya#ama hakkımızı her geçen gün b"raz daha y"t"r"yoruz. 
Senelerd"r b"s"kletl"ler olarak bu kayıpları ya#amaktayız. 
Ancak öneml" olan bu üzücü olayları b"r daha ya#amamak 
"ç"n ne yapmamız gerekt"!"d"r. Bu noktada talepler"m"z her 
zaman “traf"kte b"s"klete saygı” oldu. Ancak "nsanlar neden 
traf"kte b"s"klete saygı göstermek zorunda olduklarını 
b"lm"yorlar. Hatta ço!u b"s"klet"n çocukluk dönem"nden 
kalmı# b"r oyuncak oldu!unu, bel"rl" b"r ya#ın üzer"ndek" 
k"#"ler "ç"n saygınlık kaybına yol açan ve "nsanı küçük 
dü#üren b"r araç oldu!unu dü#ünmekte. 

Günümüz Türk"ye’s"nde maalesef büyümek denen kavram 
hayal gücünün, dü#ünmen"n, üretkenl"!"n b"r kenara 
bırakılması; k"#"n"n kend"s"n" s"stem"n topluma dayattı!ı tek 
düzel"!"n akı#ına bırakması olarak kar#ımıza çıkmaktadır. Buna 
göre ne kadar toplumun s"zden bekled"!" en "lkel a"d"yetlere 
(Ev, araba, e#, çocuk) sah"p oluyorsanız o kadar büyümü# 
ve adam olmu# oluyorsunuz. Özell"kle son zamanlarda -k" 
bu zamanların hang" zamanlar oldu!unu sanırım hep"m"z 
b"l"yoruz- arabanız ne kadar büyük hayaller"n"z ne kadar 
küçük olursa, ne kadar az dü#ünür ve ele#t"r"rsen"z o kadar 
ba#arılı sayılıyorsunuz. Sonuç olarak s"steml" b"r #ek"lde; 
dü#ünmeyen, ele#t"rmeyen, genel ne yaparsa aynını yapan 
b"r toplumla kar#ı kar#ıyayız. Maalesef k" bu s"stem"n ürünü 
olanlar, farklılı!a kes"nl"kle ho#görülü yakla#amıyorlar. Farklı 
olana, özgün olana kes"nl"kle tahammüller" yok. S"stem"n 
dı#ına çıkanlara anlayı# göstermemek üzer"ne e!"t"m almı#lar. 
Dolayısıyla bu z"hn"yete b"rden b"re “b"s"klete saygı duyman 
gerek"yor” dend"!" zaman anlamakta güçlük çek"yorlar. B"ze 
dü#en "se büyük b"r sabırla neden b"s"klete saygı göster"lmes" 
gerekt"!"n" anlatmaktır. Tab"î k" bunun "ç"n önce kend"m"z bu 
konuda b"l"nçlenmel"y"z.

Karayolları traf"k kanununa göre b"s"klet traf"!"n "ç"nde 
olması gereken motorsuz b"r ta#ıttır. Bu hak b"s"klet 
sürücüler"ne kanun tarafından ver"lm"#t"r. Her vatanda#ın 
ula#ımını b"s"kletle karayolundan sa!lamaya hakkı vardır. 
Traf"k kuralları "nsanların en temel hakkı olan ya#ama 
hakkına zarar gelmemes" "ç"n konulmu#tur. Kullandı!ınız 
aracın b"r san"yel"k b"le olsa dalgınlı!ınız sonucu b"r"s"n"n 
ya#amdan koparab"lece!"n" anlatmak ve bu b"l"nc" 
olu#turmak zorundayız. Motorlu araçlarla b"s"kletl"lere kar#ı 
b"lerek veya b"lmeyerek yapılan tac"zler"n, b"s"kletl"n"n ölümü 
"le sonuçlanması olasılı!ı çok büyüktür. 

Sonuç olarak b"s"kletl" traf"kte b"r engel de!"ld"r. Traf"!"n ta 
kend"s"d"r. Traf"kte tek engel vardır o da "nsan hayatına kar#ı 
saygısını ve sabrını kaybetm"# sürücülerd"r. 

Lütfen b"s"klete, kurallara, "nsan hayatına saygı gösterel"m.

Bu nedenle b"s"kletl" görmü# #a#kın #eh"rl"lere seslen"yorum:

Hey dünyalılar b"zden korkmayın b"z dostuz. Beraber 
ya#adı!ımız #ehr" ve çevrey" s"zden çok dü#ünüyoruz. 
Lütfen #a#kın #a#kın bakmayın, b"raz b"l"nçlen"n de b"z de 
ya#ayalım…
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Çankaya Beled"yes" tarafından mahallem"z "güzelle#t"rme" 
çalı#malarında p"lot bölge seç"lm"#.
Beled"yen"n web s"tes"nde uygulamanın b"le#enler" #u 
#ekl"de sıralanmı#: %lk etapta asfalt kaplama ve kaldırım 
onarım çalı#maları; ardından, sızdırmayan, bas-aç kapaklı 
kokuyu önleyen, yıkanab"l"r çöp konteynerler"; son olarak, 
ç"çekl"k ve bank.

Kentte kaldırımların muhtel"f reklam panosu, raket, PTT 
kümbetler", Telekom kutuları g"b" objelerle "#gal ed"lmes"ne 
alı#mı# b"r yaya olarak, ç"çekl"k ve bankları takd"r etmemek 
mümkün de!"l. Ancak kent mob"lyası olan ç"çekl"k ve 
bank tasarımlarında c"dd" sorunlar var. Öncel"kle böyle 
b"r projede b"le#enler"n b"rb"r"yle uyumlu (aynı görsel d"l" 
konu#an) olması beklen"r. Ç"çekl"k ve bankın, ne malzeme, 
ne renk, ne doku, ne de form olarak b"rb"rler"ne benzed"!"n" 
söylemek mümkün de!"l. 
 
Tek tek tasarımlara bakacak olursak sorun daha da büyük. 
"Form fonks"yon tarafından bel"rlen"r" tasarım anlayı#ını 
ben"msemesen"z b"le anlamlandırmakta zorlanaca!ınız b"r 
#ek"lde bankın "k" tarafında, Ankara, Güzeltepe, Çankaya, vb. 
"le "lg"s"n" kurmaya çalı#tı!ım ama b"r türlü kuramadı!ım "k" 
adet tekerlek yer alıyor. Yanlı# anla#ılmasın tekerleler "#levs"z. 

Dönmüyor, s"z" tatlı b"r gez"nt"ye çıkartmıyor. Modern"st 
olmakla suçlanmayaca!ımı b"lsem k"tsch d"yece!"m. Ne yazık 
k"; ""nsanların ç"çekl"kler ve banklarla bezenm"# sokaklarda "# 
ya da alı#ver"# dönü#ü soluklanıp, kar#ıla#tıkları ahbaplarıyla 
"k" satır sohbet edeb"lecekler"" hedef"yle çel"#en bu bankların 
yaslanma yer" yok, ergonom"k de!"l. Fast food b"r soluklanma 
kasted"l"yor sanırım, "Fazla oturmayın, ba#kası oturacak!". 
 
Kaba b"rle#me detayları har"c"nde ç"çekl"k tasarımı daha az 
sorunlu. Ç"çeklere kı#ın ne olaca!ını kest"rem"yorum. Ke#ke 
"Kent mob"lyasını k"m, nasıl tasarlamalı/seçmel"?" sorusuyla 
"#e ba#lanmı# olsa ve ba#kanımızın mezun"yet"nden üç 
sene sonra aynı fakültede kurulan endüstr"yel tasarım 
bölümüne b"r danı#ılsaymı#. "Bu kent mob"lyalarının soka!a 
nasıl yerle#t"r"lece!"?" konusunda da pek dü#ünülmem"# 
sanırım. "Kaç metre arayla?", "Bank ve ç"çekl"k ayrı ayrı mı b"r 
arada mı?", "Kö#e ba#larında mı?", "Hang" düzende?" soruları 
sorulmamı#, serp"#t"rme yöntem" ben"msenm"#. 

Ayrıca, ortak alanların tasarımında katılımı sa!lamak 
vazgeç"lmez b"r "lke olmalıdır. En azından sonuçlar "t"bar"yle 
p"lot uygulamanın ba#arısının nasıl de!erlend"r"lece!"n", 
hang" yöntemle bölgede ya#ayanların f"kr"n"n alınaca!ını 
merak ed"yorum.

Güzeltepe Mahallesi Güzelle!tirme Çalı!maları
 

Can Mengilibörü

 

Perde Kapatmak Suçtur
 

Murat Tangal

 Fem"n"st anneler grubundan, esk" Kadın 
Çalı#maları ö!renc"ler"nden Satı Atakul’u 
kaybett"k. Çalı#tı!ı resm" kuruma ra!men hak ve 
özgürlük, e#"tl"k ve adalet mayası h"ç sönmem"#, 
hep kadınlarla ö!renm"#, ya#amı kadınlıkla b"lm"# 
b"r"yd" Satı. Adı Nevbahar olan b"r kızın annes"yd"; 
güze g"rerken onu kaybett"k.

 “Do!du!undan ber" devlet memuru” olarak 
gördü!ü kend"s"n" dönü#türmey", bunu yaparken 
kadınlarla b"rl"kte kend" kadınlı!ını da ke#fetmey" 
sevm"# genç b"r kadın olarak bu dünyadan göçtü 
Satı. “Orada hayata tutunmaya ba#ladım” ded"!" 
Kadın Çalı#maları’nda uzun süren ö!renc"l"k 
dönem"nden fem"n"st olarak çıkmı#, “Dünyanın 
büyüsünü ger" vermek "ste!"n"” anlamlı 
buldu!unu söylem"#t".

O tutundu!u hayattan vak"ts"zce ayrılırken ger"de 
pek çok cümle bıraktı. B"r o!ul ve adı Nevbahar 
olan b"r kız bıraktı. Tam da güze g"rerken 
gelen bu haber, #"md" #u anda, tam da Satı’nın 
yıllanmı# farkındalık macerası g"b" yolculukları 

deney"mlemekte olan ne çok kadın oldu!unu 
dü#ündürdü. Sah"den çok mu? B"lm"yorum.

Kadınlı!ıyla tanı#mı#, onu sevm"#, kadın olmayı 
ya#amını anlamlı kılacak pol"t"k b"r alan olarak 
kavramı#, onu "ler"ye ta#ımı# ve bohçasında 
b"r"kenler" ba#ka kadınların avucuna da 
bırakmakta tereddüt etmem"# kadınlar… 
Fem"n"zm" yakasında b"r rozet g"b" ta#ımayı 
de!"l, ya#amına yön veren b"r "deoloj" olarak 
aklına/kalb"ne "#lemey" seçm"# kadınlar… Her 
türlü "kt"dar oyunundan uzak kalmayı "stem"#, 
erkekl"!"n b"r zafer" olarak bel"ren kadınlar 
arası rekabete pabuç bırakmamı#, ö!ren"lm"# 
çares"zl"!"n erken farkına varmı#, dayanı#manın 
bütün ezberlerden uzak ve bütün dostluklara 
yakın olmaklı!ını ne#eyle kavramı# kadınlar… 
%y" k" varsınız. Satı ve onun g"b" n"ces"n"n 
bu aleme kattıklarını ço!altmak "ç"n… Ve 
onların gözünü arkada bırakmamak "ç"n… Ve 
kadınlı!ın, e!er fark ed"l"rse, kavga ed"lecek 
de!"l aks"ne barı#ılacak ve güçlend"r"lecek b"r 
#ey oldu!unu anlatab"lmek "ç"n…

Satı’nın Yolu

 

 

Son günlerde sanat kurumlarının 
kapatılması "le "lg"l" olarak hazırlanan 
yasa tasarısı, aslında Türk"ye’de sanatın 
ve bu alanda faal"yet gösteren sanat 
emekç"ler"n"n toptan yok ed"lmes"ne yönel"k 
b"r çalı#ma. Ne yazık k"  bu kurumların  
Türk"ye çapına yayılmı# etk"nl"kler" bu yasa 
"le b"rl"kte artık son bulacak. Bu kurumlar 
arasında Devlet T"yatroları sahneled"!" 
oyunların tems"ller" ve turneler" "le ülken"n 
do!usundan batısına kadar her yerde  
"mkanları ölçüsünde oyunlar sahnelemekte, 
fest"valler düzenlemekte. Kısaca t"yatro 
sanatının metropollerden ba#layarak en 
ücra yerlere kadar kısıtlı "mkanlarına ra!men 
yaygınla#tırılmasında öncülük etmekted"r. 
$"md" yen" yasa tasarısı "le geçm"#ten bu 
güne yapılanlar b"r çırpıda yok ed"lecek 
, yer"ne ne oldu!u bell" olmayan sadece 
t"yatroyu ve d"!er sanat dallarını b"r takım 
k"#"lere rant sa!lamak amacıyla pe#ke# 
çeken b"r yapı kurulacak. Bundan sonra 

sey"rc" ne Ke#anlı Al"’y" ne  Hamlet’" ne de 
Cyrano’yu sahnelerde göremeyecek.

Devlet T"yatrosunda b"r kural vardır, perde 
açık kalacaktır. Her ne hal altında olursa 
olsun perde kapatmak ve kapatılmasına 
sebep olmak en a!ır suçtur. Bu nedenle 
perde kapatılmasına sebeb"yet verenler 
kurumdan atılmayı da pe#"nen kabul etm"# 
demekt"r. A!ır hastalık durumlarında b"le 
olsa perde kapatılmaz. Oyuncunun tedav"s" 
kul"ste yapılır sırası geld"!"nde sahneye 
çıkar. Bu a!ır sorumluluk altında bel"rt"len 
zamanda ve yerde perdey" zamanında 
açmak "ç"n gece demeden gündüz 
demeden hummalı b"r çalı#ma yapılır. 
Oyuncusundan tekn"k çalı#anına kadar 
herkes bu hummalı çalı#manın "ç"nded"r.

Türk"ye’n"n dört b"r yanına yayılmı# 
durumda olan Devlet T"yatrolarının 
perdes"n" kapatmaya çalı#anları tar"h asla 
a(etmeyecekt"r.

Sokak levhasında böyle yazardı.

$eh"t Te!men Al" %hsan Kalmaz %lkokulu mezunlarından, 
altmı# sek"z k"#"l"k 5-D sınıfında okumu# olan 
benden"z, 1973 yılından 1979 yılına kadar "#te bu 
yolu ar#ınladım durdum. O tar"hlerde Esat 50.Yıl 
L"ses"’ne kadar kurtarılmı# bölgeyd" ve a!ırlıkla Dev-
Yol hâk"m"yet"ndeyd" –esk"den hep dutluktu buralar. 
Devam. B"z"m ya#adı!ımız mahalle bu bölgen"n 
h"nterlandında olmakla b"rl"kte b"r üst segment kabul 
ed"leb"l"r ama sınıfsal yapısına çok takılmamamız 
durumunda o tar"h "ç"n de toptancı b"ç"mde genel 
olarak solcu oldu!unu söyleyeb"l"r"z. Dönem"n devr"mc" 
demokrat hareketler"nde yer alan -k"tab" dey"mle- 
“rad"kal küçük burjuvaların” da a!ırlıkla Çankaya 
"lçes"nde muk"m orta sınıf memur (ö!retmen çocukları 
b"lhassa) ya da subay a"leler"n"n çocukları oldu!u 
b"l"n"yor. 

B"raz daha durup dü#ündü!ümde orta sınıf köken"m"n 
o sol s"yas" atmosferde b"le k"m" hassas"yetler" pas 
geçmeme yol açtı!ını anlıyorum. Bugünkü "ncelt"lm"# 
"faden"n o tar"hte herhang" b"r kar#ılı!ı yoktu ve kapıcı 
den"rd" mesela. En yakın arkada#ım kapıcı çocu!uydu. 
Akraba evl"l"!" ürünü "k" "#"tme engell" karde#" olan 
altı çocuklu Yozgatlı Alev" b"r a"len"n "k"nc" çocu!u. 
Tüm kapıcı da"reler" g"b" rutubet kokan ı#ıksız b"r 
evde ya#arlardı. B"z duyarsızlar bütün günü bo# 
arsada tozun topra!ın "ç"nde yuvarlanarak geç"r"r, 
susadı!ımızda da evler"m"ze g"tmek yer"ne Suzanların 
ev"ne dalardık tekl"fs"z. Mutfaktak" muslu!a sırayla 
a!zımızı dayardık. H"çb"r"m"z burası har"ç b"r d"!er"n"n 
ev"ne böyle g"remezd"k oysak". Be# yıl aynı sınıfta 
okuduk, aynı mahallede ya#adık ama esaslı sınıfsal 
ayrı#ma b"z"mk"ler"n ortaokul terc"hler"nde netle#t". 
Memur çocukları Namık Kemal’e, kapıcı çocukları 
Gaz"osmanpa#a’ya… %k"m"z de ayrılmamak "ç"n 
çok debelend"k ama onun zaten terc"h #ansı yoktu. 
Yollarımız ayrıldı. 

Nenehatun Caddes"’nde yıllardır kend" dondurmasını 
yapan b"r pastane vardır. Bu sefer "s"m de ver"rd"m de 
-z"ra ne uzamı# ne kısalmı# tam b"r mahalle pastanes"d"r- 
merak eder g"dersen"z el"n"zle koymu# g"b" bulursunuz 

zaten. Alman pastası da pek güzeld"r bu arada -valla 
dutluktu hep -neyse. Arkada#ımla b"r l"raya b"rer top 
kaymaklı dondurma alırdık. Kened"’n"n yoku#unu da bu 
hayalle çıkardık –hmmm demek k"… Zaten eve kadar 
"k" lokmada b"ter. Ayrılık kes"nle#t"!" zaman söz verd"k 
kaymaklı dondurmayı y"ne ancak b"rl"kte y"yece!"m"ze. 
B"r söz daha verm"#t"k. Yazılamaların tazel"!"ne de y"ne 
ancak b"rl"kte karar verecekt"k. Burnumuza yapı#ıp 
yapı#madı!ına bakarak.

Arkada#ımın "z"n" kaybedel" y"rm" be# yıl oluyor. Ama 
geçt"!"m"z pazar gününe kadar dondurma sözümüzü 
tuttum ben. %k"nc" sözümüzün "se zem"n" ortadan 
kalkmı#tı zaten. 12 Eylül olmu#tu çünkü.

Fakat artık sözümü tutmama gerek kalmadı. Kened" 
Caddes"’ne "nsanlık ger" geld". Hayal g"b" ama ger" geld" 
-esk"den hep tayy"pt" buralar. Bar"katın arkasından 
el salladı bana. Korkma ded" –"nsanlıktan korkulmaz. 
Ben de yanına g"tt"m. Suzan’la el ele tutu#up tomalara 
baktık. Sprey boya ya!lıboya g"b" kokmuyor evet. Ve 
hemen de kuruyor. Olsun. Dondurmanın tadı aynı ama. 

Ho# geld"n "nsanlık.

Can F. Kenedi
 

Ebru Basa
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Adım Canol Bayatbala!, 19 ya#ındayım. 3 sened"r 
a#çılık mesle!" yapmaktayım. B"rçok otel ve 
restoranda çalı#mı#, fest"vallerde 2.'l"k ödülü olan 
genç b"r a#çıyım. $u an "se Gez" tutsa!ı olarak 
cezaev"ndey"m. Ve s"zlere son olarak 12 Temmuz 
gününden bu yana ya#adı!ım "lkler" anlatmak 
"st"yorum.

-‐  Ben hayatımda "lk defa f"lmlerde ve d"z"lerde 
gördü!üm ev basma sahnes"n" gerçek olarak 
ya#adım.
-‐  B"rçok zorluk ve sıkıntı ya#amasına ra!men 
a"lem" "lk defa bu kadar çares"z gördüm.
-‐  %lk defa polis arabasına bindim. Ve ilk defa 
kelepçenin so!uklu!u ve bileklerime verdi!i 
acıyla tanı#tım.
-‐  Daha önce normal karakola b"le g"tmeden "lk 
defa TM$ "le tanı#tım.
-‐  %lk defa nezaret, ilk defa avukat, savcı, hakim ve 
duru#ma salonu gördüm.
-‐  %lk defa “cezaevi” gördüm.
-‐  Ve "lk defa a"lem" bu kadar özlem"#ken ve onlar 
kar#ımdayken onların sıcak kollarına sarılamadan 
b"r cam arkasından telefonla konu#tum.
-‐  %lk defa bu kadar çok özledim annemi ve 
dı#arıda sürekli tartı#tı!ım babamın aslında 
hayatımdaki o derin önemini ve bana verdi!i 
gücü gördüm.
Ve son olarak bana daha 19 ya#ımda bu "lkler" 
ya#atanlara tek b"r sözüm var. Sadece b"r dak"ka 
hatta san"yeler "ç"n kend"ler"n" o "lkler" ya#attıkları 
genç "nsanların yer"ne koysunlar…
Canol Bayatbala$ 
Kırıklar - 2 Nolu F T!p! Hap!shanes! - "zm!r

………Susmuyoruz b"rb"r"m"zden farklı da olsak 
aynı yolda, aynı bar"katta, aynı sofrada daha gür 
çıkacak ses"m"z. Bu daha ba#langıç dem"yoruz 
ba#ladık b"le artık kend" hal"m"zde üç be# 
çapulcu de!"l hayatı ve dünyayı güzel yarınlara 
bırakmak "ç"n b"lg"y", b"l"nc", kültürü var eden 
m"lyonlarız. D"ller"m"z, renkler"m"z aynı olmasa 
da yürekler"m"z ve gözler"m"zdek" gerçekl"k 
aynı. B"zler artık bu d"ren"#"n ve do!anın yan" 
orada kes"lmek "stenen o a!açların kökler"y"z. 
Burada gel"#en o büyük foto!rafı yırtıp yok 
etmek zor görünüyor, çünkü bu büyük foto!raf 
genç ku#akların hafızasında yer"n" buldu. Ya#lı 
dünyamızda artık b"rçok #ey"n aynı olmayaca!ı 
kes"n, d"renen halklar esk"y" yok ed"p daha güzel 
daha ya#anır b"r dünya yaratarak dü#ler"m"zdek" 
sevg" #elales"ndek" ak köpükler g"b" bentler" yıkıp 
özgürlü!e kulaç atacaklardır...

Al! Hüsey!n Ahırcı 
Kırıklar - 1 Nolu F T!p! Hap!shanes! - "zm!r
… 

Savcının %. Kaypakkaya’ yı tanıyor musun 
sorusuna Devr"mc" Önderd"r demem tutuklanma 
nedenler"ndend"... D"!er arkada#lar g"b" ben"m 
de el"nde ta# olan k"m oldu!u bel"rs"z b"r 
k"#" benm"#"m g"b" göster"l"p tutuklanmam 
sa!landı... S"z"n de anlayaca!ınız g"b" pol"s 
komplosuyla tutuklandım. Sonrası malum zaten 
tutuklandıktan sonra 2 nolu  F t"p"ne get"r"ld"k. 
D"!er tutuklanan Gez" tutsakları 1 nolu F’ de 
olmasına ra!men 4. Dalgadan tutuklanan b"z 10 
k"#" F2’ ye get"r"ld"k. F2 z"ndanı d"s"pl"n cezalarıyla 
me#hur b"r yer. Özell"kle d"s"pl"n cezalarıyla s"yas" 
tutsaklar tesl"m alınmak "stenmekted"r. B"z"m 
de buraya get"r"ld"!"m"zden ber" yapmadı!ımız 
eylemlerden dolayı  3 soru#turma aldık. Yakında 
da daha bekl"yoruz :). Anladı!ımız kadarıyla 
dı#arıda pol"s"n yarım bıraktı!ı komployu "dare 
tamamlamak "st"yor... 

Hüsey!n Kaya 
Kırıklar 2 Nolu F T!p! Hap!shanes! - "zm!r
…

AKP hükümet"n"n; bu halkın üzer"nde kurmu# 
oldu!u baskı ve yıllardır süren "nkar ve "mha 
pol"t"kasının öfkeye dönü#erek dı#a vurulmasıydı. 
B"z de sosyal"stler olarak bu d"ren"#"n öncü 
sa)arında yer aldık. Do!al olarak pol"s 
hükümet"n"n hedef" olduk. 

 Ancak sokaklarda de!"l"z ama kes"nl"kle 

gözümüz arkada de!"l. Ger"de artık b"l"nçl", 
sorgulayan b"r halk bıraktık...

Sercan Genç 
1 No’ lu F T!p! Hap!shanes! -  Tek!rda$
…

Ben 18 Haz"ran günü %stanbul’ da yapılan 
operasyon sonucu tutuklanan Gez" Parkı 
Tutsaklarından sadece 1 tanes"y"m. Bu onurlu 
mücadelede sokaklarda olan alanları dolduran 
m"lyonlar AKP hükümet"ne b"r kez daha gösterd" 
k" artık hep"m"z gözler"m"z" açtık ve zafere 
kadar h"çb"r #ek"lde ger" dü#meden, bıkmadan, 
usanmadan gerekt"!" yerde bedel ödeyerek bu 
mücadeley" sürdürece!"z…

Sevg"l" Solfasol Gazetes" emekç"ler" ben kısaca 
b"r u!rayıp "ade- " z"yaret maksadıyla geld"m, 
b"r bardak çayınızı "çt"m ve kalkma vakt" geld". 
Kend"n"ze çok "y" bakın, ho#çakalın. Sokaklar 
s"zlere emanet…. 

Hasan Tunç 
1 Nolu F T!p! Hap!shanes! - Tek!rda$
…  

B"z" tutsak ett"kler"n" zannedenler Ankara’ da 
b"r e#c"nsel"n, %stanbul’ da gecekondusu "ç"n 
d"renen b"r emekç"n"n, ya#am hakkı "ç"n ba# 
kaldıran b"r ün"vers"te ö!renc"s"n"n ve sömürüye 
hayatı boyunca maruz kalmı# ve d"renen b"r 
"#ç"n"n yüzüne baksınlar. Baktıkları an b"z", b"zler" 
görecekler. Mücadele daha yen" alevlen"yor. 
Ve bütün ötek"le#t"r"lenler, ez"lenler devlet"n 
surlarında b"r"kmeye devam ed"yor. O surlar, o 
bentler daha fazla koruyamayacak onları.

Dostlar; b"zler hala mücadelen"n b"r parçasıyız. 
F t"pler"nden çıkıp yanınıza gelene kadar her 
adımınızda s"z"nle beraber olaca!ız. Solfasol 
derg"s"ndek" tüm arkada#lara da sıcaklıkları ve 
emekler"nden dolayı te#ekkür ed"yoruz. Derg" 
el"m"ze geçt"!" "lk anda Ankara’ dan gelen bu 
dost el"n"n sıcaklı!ını h"ssett"k. Eylem alanlarında 
görü#mek d"le!"yle…

Serdar Gür 
Kırıklar - 1 Nolu F T!p! Hap!shanes! - "zm!r
…

 Kıyafetler"m" aldılar ve savcılık ve hek"ml"k 
tarafından alınan kıyafetler"m"n ve eylemdek" 
resm"m kuvvetl" suç #üphes" sayılarak 
tutuklanma gerekçes" göster"ld". D"!er 
"dd"anameler" anlatmama gerek yok, d"!er 
gez" tutsaklarına ver"lenler aynısı bana da 
ver"ld" fakat sorun #udur k"; "nsanları palalarla, 
sopalarla yaralamaya ve katletmeye çalı#an 
k"#"ler serbest bırakılırken b"zler" tehd"t olarak 
görmeler" açıkça kend"ler"n"n fa#"st karakter"n" 
net olarak ortaya koymu#tur. Bunların asla b"zler" 
yıldıramayaca!ını ve gel"#en sınıf mücadeles"n" 
asla sönümlend"remeyece!"n"n b"r bel"rt"s"d"r. 
B"zler #unu "y" b"l"yoruz "nsanlı!ın kurtulu#u kend" 
eller"nded"r. Özgür Günlerde bulu#mak d"le!"yle...

M!tat Kavak 
Kırıklar 2 Nolu F T!p! Cezaev!-"zm!r
…

Tab" b"ze ve savunmalarımıza gerek olmadı!ını 
"se mahkemede ö!rend"k çünkü karar önceden 
yazılmı#tı. Bu trajed"k komed" senaryosunun 
"nsanlar açısından ne  sonuçlara yol açaca!ı onlar 
açısından öneml" de!"l. Aslolan Gez" Parkı D"ren"#" 
"le kabaran m"lyonların öfkes"n" baskıyla kontrol 
altına almaktı. Ne den"leb"l"r k" “"ler" demokras"” 
n"n kest"!" parmak acımazdı!

Ama "y" b"lmel"ler k" oturdukları koltukta 
korkmaya devam edeceklerd"r. Gez" Parkı 
D"ren"#"’nde y"t"rd"kler"m"z halkın k"n"n"n 
s"mges"d"r. Onların kat"ller" ve halka sopalar 
ve palalarla saldıranlar dı#arıda. Bu da b"z"m 
neden tutsak ed"ld"!"m"z"n en anlamlı sebeb"d"r. 
Bedenler"m"ze f"z"ksel tutsaklı!ı ya#atmaya 
çalı#anlar asıl tutsak almaya çalı#tıkları f"k"rler"n 
dört duvara sı!dırılamayaca!ını elbette 
anlayacaklardır. Bunun "ç"n sokaklara bakmaları 
yeterl"d"r. 

Özgün Kaya 
Erzurum H T!p! Kapalı Hap!shane 

…

AK Part"’n"n yolu gez" parkından ve bastırmakta 
zorlandı!ı korkulardan geç"yor #üphes"z. 
Onları (AKP cam"asını) Ya#ar Kemal’"n %nce 
Memed’"ndek", gözünü daha fazla toprak hırsı 
bürümü# köy a!alarına benzet"yorum. Onlar 
g"b" halkın olan topra!a el koy, sonra yasalara 
sı!ınarak kar#ı duranı “terör"st” "lan et ve sonra 
y"ne de d"renenler" ölüme-tutuklulu!a mahkum 
et... E han" adalet?

Zulme d"renen "nce Memed’ler, hep"n"z" güzel 
yürekler"n"zden öpüyorum...

Erhan Baybekman 
Tek!rda$ 1 Nolu F T!p! Hap!shanes!   
…

Sevg"l" arkada#lar, halkın yıllardır demokras", 
özgürlük talepler" kar#ısında azgınca saldıranlar, 
Gez"’de ba#layıp tüm co!rafyamıza yayılan 
eylemler"n b"rle#t"r"c" ve karde#l"k duygularıyla 
fa#"zme kar#ı yönelen öfkey" görüp korkuya 
kapılmı#lardır. %#te bu nedenled"r, azgın 
ve fütursuzca saldırmaları. Ancak korku 
"mparatorluklarının yaptı!ı ya da yapaca!ı 
h"çb"r saldırı, "nanmı# ez"len halklarımızın 
d"ren"#"n" kıramayacaktır. B"zler bu mücadele 
alanında terc"hler"m"z"n do!al sonucunu 
ya#ıyoruz. B"l"yorduk, b"l"nc"ndeyd"k o nedenle 
saldırı nereden ve nasıl gel"rse gels"n d"z 
çökmeyece!"z...

Al! Sönmez Kayar 
Tek!rda$ 1 Nolu F T!p! Hap!shanes!   
…

B"zler" hap"shaneye götüren pol"sler"n  “6-7 sene 
sonra görü#ürüz...” demes", sank" karar kend"ler" 
verm"# g"b"yd"ler. Her#ey planlanmı#, senaryo 
hazır, sadece oyuncu ve f"güranlar eks"km"# 
g"b"yd". Bu oynanan oyunun f"güranları "stemesek 
de b"zler olduk. B"zler" ve Türk"ye’dek" "nsanları 
tutuklayarak bu d"ren"#" b"t"recekler"n"  sanıyorlar 
ama b"z b"l"yoruz k" “ç"çekler" koparab"l"rs"n"z ama 
bahar"n gelmes"n" engelleyemezs"n"z” ...

Can Koçak 
Erzurum H T!p! Hap!shanes!
…

S"ze b"raz kend"mden bahsedey"m. 26 
ya#ımdayım "#ç"y"m, sosyal"st"m, Alev"y"m, 
ö!renc"y"m, kadınım, LGBT b"rey"y"m yan" bu 
özgürlük kavgasına tutu#anlardan b"r farkı 
olmayan b"r "nsan evladıyım. Neyd" ben" 
özgürlü!ümden eden sebep daha do!rusu 
bu olur sanırım b"z kend"m"z" sadece özgür 
zannett"!"m"z sadece ama "nsanın do!umu 
dünyaya geld"!" gündür d"m" ben"mk" b"raz 
de!"#"k ne yalan söyleyey"m. 31 Mayıs bundan 
sonra... Yan" mektubu yazdı!ım tar"h "t"bar"yle 52 
günlü!üm ama kend"m"n ve dünyanın farkına 
h"ç olmadı!ım kadar vardım...

Al! Karaçay 
Tek!rda$ 1 Nolu F T!p! hap!shanes! A-28

…

Adım Çet"n K"rs"z, #u anda Erz"ncan Meslek 
Yüksekokulu ö!renc"s"y"m. Aynı zamanda Özgür 
Gelecek gazetes"nde muhab"r olarak çalı#ıyorum. 
Yan" devlet"n de ded"!" g"b"” muhab"r görünümlü 
farklı amaçları olan b"r örgüt üyes"” "dd"asıyla 
tutuklandım...

Bugün devlet"n, yı!ınların temel hak 
mücadeles"ne aymazca saldırdı!ının tek aynasıdır 
özgür basın. Bu noktada özgür basının objekt"f 
haberc"l"k anlayı#ı, devlet"n suç orta!ı olan 
yanda# medyaya "nd"r"lm"# b"r tokat görev"n" 
görmekted"r. $u anda halkın muhab"r" sıfatı 
"le objekt"f b"r kalem"n savunucusu olmanın 
gerçekl"!"n" bu beton tabutluklarda "dd"a 
etmen"n onuru "çer"s"ndey"m....

Çet!n K"RS"Z 
Erzurum H T!p! Hap!shanes!
…

Varlık sebeb"m"z bu olunca, susulmaz, "syana 
durur her #ey.

Ben"n b"z oldu!u b"r akı# bu. Artık #eh"tler"m"z 
ve tutsaklarımız var. Ve artık, yılların karde#l"!"ne 
kur#un sıkanların "nadına “karde#"ms"n L"ce” d"yen 
b"nlerce yürek var.

Ethem’ ", Mehmet’ ", Abdullah’ ı, Al"’ y", Meden"’ y" 
k"m unutab"l"r k"…?

Onura ve özgürlü!e uyanmı# dü#ler" k"m 
durdurab"l"r k"? 

B"r kez s"nd" ya ruhumuza devr"m, 
susturamayacaklar. B"z sosyal"stler, yan" burjuva 
toplumun lanetl"ler", b"z varlık sebeb"m"ze 
uygun davranıyoruz. Mücadelen"n ba#ka b"r 
mekanından, mahpushaneden d"ren"yoruz 
"nadına.

D!nçer 
Tek!rda$ 1 Nolu F T!p! Hap!shanes!
…

Korkmakta haklılar çünkü sömürülen ve ez"len 
m"lyonların nefes"n" artık daha çok h"ssed"yorlar 
enseler"nde. 

B"z "se, "kt"darın salya sümük satılık kalem#örler"ne 
"nat, tüm baskı ve engellemelere kar#ı gö!üs 
geren sokakları, meydanları ve parkları 
özgürle#t"ren, %stanbul’ dan L"ce’ ye karde#l"k 
köprüsü kuran halklarımızın gerçek ve haklı 
talepler"n" s"z"n g"b" Sol basından görüp 
okudukça umudumuz daha da artıyor.

Karde#ler bu onurlu yürüyü#ümüzde 
meydanlarda ve park forumlarda da 
olamayı#ımızın öfkes", zal"mlerden hesap 
soraca!ımız günler"n gelece!" "nancı, s"z dostlara 
yazıyor olmanın mutlulu!u ve sev"nc" "le. Bu 
daha ba#langıç mücadeleye devam d"yorum. 
Ho#çakalın. Umutla D"rençle….

Sal!h CO%AR 
Tek!rda$ 1 Nolu F t!p! Hap!shanes!

Gezi Tutsaklarından  
Mektup Var 

Gezi Parkı eylemleri sırasında tutuklanarak cezaevine gönderilen eylemcilere, 
gazetemizin Haziran ve Temmuz sayılarını ula#tırmı#tık. Onlardan bize ula#an mektupları 
da Temmuz sayımızda oldu!u gibi, bu sayıda da sizlerle payla#mak istedik. Ancak bu defa 
tek sayfa ayırabildik ve bize yazan herkese yer vermeye çalı#tık. Bu nedenle mektupların 
bizce çarpıcı bölümlerini yayımlamaya karar verdik. Alıntılanan bölümlerde, harf yanlı#ları 
dı#ında hiç bir düzeltme yapmadık. Kitap ve mektup ihtiyaçları oldu!unu biliyoruz. 
Aramızdan kitap göndermek ya da yazı#mak isteyenler için de "içerideki arkada#lar"ın 
ad ve adreslerini payla#ıyoruz. Çok sevineceklerinden eminiz. Bir de iyi haber: Bu sayıyı 
yayıma hazırlarken Hüseyin Kaya, Canol Bayatbala! ve Mithat Kavak’ın tahliye oldu!unu 
ö!rendik. Sevindik. / Solfasol
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Yerele Bakmaya Nereden Ba!lamalı?
 

Tanju Gündüzalp

 
Türk"ye m"lat g"b" b"r yaz ya#ıyor. Unutulmaya yüz tutan –
kent" dönü#türmey" becerememen"n katl"amı-  17 A!ustos 
Deprem" sonrası %stanbul’da açık/ye#"l alan sınıfında 
toplanma yer" olarak bel"rlenen 480 noktanın (280’" 
yapıla#mı# durumda) en öneml"ler"nden ve kent merkez"nde 
kalmı# son nefes alanlarından Gez" Parkı’na kı#la/avm f"kr", 
bardaktak" ta#manın gözle görünen hal" oldu. Devlet el"yle 
#"ddet ve öldürülen arkada#larımız da evde durmanın 
anlamsızlı!ını yüzümüze çarpan b"r gerçek olarak acılarımıza 
eklend".

Mevcut s"stem"n ant"-demokrat"kl"!" ve adalets"z vah#et"nde 
ço!umuz hemf"k"r"z. %ht"yacımız alternat"f(ler) üretmek. Daha 
"y" b"r gelecek alternat"f", hep"m"z "ç"n lazım. Ama mütevazı 
akıl ve acele etmeks"z"n sanırım. 

Haz"ran boyunca ya#anan d"ren"# sonrası, ba#layan forumlar, 
kafamızı karı#tıran “ne yapmalı” süreçler", parklarda ve yan 
yana geleb"ld"!"m"z her yerde sürmekte. Alı#ık olmadı!ımız 

b"r cesaret, protesto, dayanı#ma ve sam"m"yetle yan yanayız. 
Kend"m"z dı#ındak"n" anlamaya çalı#tı!ımızca da artarak 
üretken olmaya devam edecek g"b".

En çok d"l"m"ze gelen konu da, katılım, ya#adı!ımız sokak/
mahalle/kent"n de!"#"m"ne h"çb"r #ey yapamamak ve bunun 
b"zde yarattı!ı daralma hal"yd".

B"z de, 

Bu sayının –solfasol.a!ustos2013- dosyasında kent "nsanı 
olarak, d"ren"# sürec" ve forumlarda ne "sted"k, neden katıldık 
ve b"r"ken" nereye do!ru akıtab"l"r"z… Bu dü#ünceler", 
yapılanları olab"ld"!"nce b"r araya get"rel"m "sted"k.

Sonrak" sayımızda da – solfasol.eylül2013- bunu hep b"rl"kte 
de!erlend"rmeye çalı#alım, ardına da becereb"l"rsek “ne 
yapmalı” üzer"ne – solfasol.ek"m2013- b"r arayı#a g"rel"m 
"sted"k.

Harvey’"n “As" $eh"rler”" "le ba#ladı!ımız ve Eylül ba#ından 
"t"baren de devam edece!"m"z Solfasol Okumaları’nı da -her 
cuma, 19.30, tayfa k!tapkafe- da buraya not dü#el"m.

Yan", yerel" evrenselle bulu#turmak ne menem b"r "#t"r 
bakalım "sted"k. Her yerel postmodern m"d"r..! (de!"ld"r)

Ve Hasan Hüsey"n Özkan’ın (Özge Altınyayla ve Özge 
Ça!lar’ın kend"s"yle yaptı!ı söyle#"de) durumu özetleyen 
paragrafıyla b"t"rel"m.

‘’Ve Gez" olaylarıyla herkes"n kuca!ında b"r bebek oldu. 
B"r" get"rd" ve b"r gez" bebe!" bıraktı hep"m"z"n el"ne. 
Sosyal"st"n"n, sosyal demokratının, l"beral"n"n, apol"t"!"n"n, 
ulusalcısının, çevrec"s"n"n kuca!ına b"r bebek bıraktı. $"md" 
herkes, bu bebek ne yer, ne "çer, nasıl büyür onu dü#ünecek. 
Parklardak" forumlar da budur bence. Yan" b"z bu çocu!u nasıl 
büyütece!"z. Bunu tartı#ıyorlar. Ve o bebe!"n büyüyece!"n" 
b"l"yoruz elbette...’’

Haziran Direni"inin Tanıklarından
Hasan Hüseyin Özkan’la Söyle!i
 

Özge Altınyayla- Özge Ça!lar 

 
31 Mayıs geces! Ankara’ya da sıçrayan Gez! Parkı 
d!ren!#! prostestolarında çok sayıda k!#! yaralanmı# ve 
Ethem Sarısülük de hayatını kaybetm!#t!. Kayıplarımızın 
ve d!ren!#!m!z!n ruhunu parklarda yapılan forumlarla 
devam ett!r!rken, d!ren!# gaz!ler!m!zden bazıları 
da evler!nde yaralarını sarmaya devam ed!yorlar. 
Bunlardan b!r! de, 1 Haz!ran günü gaz bombası kapsülü 
baca$ına !sabet etmes!yle baca$ı kırılan ve en !y! 
!ht!malle 6 ay evden dı#arıya çıkamayacak olan Hasan 
Hüsey!n Özkan. 

Özkan’dan olayı d"nlemeye ba#lamadan önce hakkında ufak 
b"r b"lg"lend"rme yapalım:

Hasan Hüsey"n Özkan, 1974 yılında Ankara S"yasal B"lg"ler 
Fakültes"’nde ö!renc"l"k hayatına ba#lıyor. O dönemde b"r 
yıl ö!renc" derne!" ba#kanlı!ı yapıyor. Fakat 12 Eylül darbes" 
sonrası arananlar l"stes"nde yer alınca Avusturya’ya g"d"yor. 
1982 yılında yapılan Galatasaray- Austr"a W"en kar#ıla#ması 
sırasında sahaya "nerek “Fa#"st Cunta ve Anayasasına Hayır” 
pankartı açan grubun "çer"s"nde yer alıyor. Ya#anan olay 
sonrasında Avusturya hükümet"n"n baskısıyla buradan 
ayrılarak %sveç’e yerle#"yor. %sveç’te, hayatını "#ç" olarak 
devam ett"ren Özkan, emekl" olduktan sonra Türk"ye’ye 
dönüyor. Ve yarım kalan e!"t"m"ne, aftan yararlanarak ger" 
döndü!ü Ankara S"yasal’da “ya#lı ö!renc"” sıfatıyla devam 
ed"yor ve 2012 yılında mezun oluyor.

Özkan, 1 Haz!ran günü pol!s!n attı$ı gaz kapsülünün 
neden oldu$u kırık yüzünden, baca$ındak! plat!nlerle 
6 ayını ev!nde geç!rmek zorunda. Bu olayın nasıl 
meydana geld!$!n! sorarak ba#lıyoruz sohbet!m!ze...

“Çok önces"nden "nm"#t"m ben alana. Me#rut"yet’"n oradan 
Olgunlar’a do!ru yöneld"k. O sırada akrep gel"yordu. 
Gaz atarak cadde üzer"nden g"tgel yapıyordu. Kızılay 
meydanında "nsanların b"r"kt"!"n" gördüm. O tarafa do!ru 
g"tmeye ba#ladım. Olgunlardan me#rut"yete geçt"m. B"r kaç 
foto!raf çekt"m. Pol"s, bakanlıkları korumak üzere çek"lm"#, 
orada mevz"lenm"#t". Güvenpark’ın "ç"nden geçerek 
durmadan "nsanların üzer"ne gaz atıyordu. Ethem de tam 
bu sırada vurulmu#. Fakat ben hastane "#ler"nden günler 
sonra ö!rend"m bunu. 

Me#rut"yet tarafındayken b"r arkada#ımla konu#tum. 
%stanbul’dan aramı#tı. Oranın durumunu soruyordum ve 
Ankara’yı anlatıyordum. %lerlerken "k" tane genc"n yere 
dü#tü!ünü gördüm. B"r"n"n gö!süne kapsül gelm"# ve 

onun etk"s"yle yere dü#mü#tü. D"!er" de kapsülden çıkan 
gazın suratına gelmes"yle yere yı!ılmı#tı. Gö!süne gaz 
kapsülü gelen çocu!u hemen götürdüler. D"!er"ne "se, b"z 
orada müdahalede bulunduk. Sonra refüje do!ru geld"m. 
Pol"s müdahales" devam ed"yordu, çok sık gaz atmaya 
ba#lamı#lardı. Ve Me#rut"yet caddes"ne yakın b"r yerde, 
b"r elektr"k kutusunun -1 metre yüksekl"!"nde 30 sant"m 
gen"#l"!"nde- arkasına sı!ındım. Fakat sol aya!ım dı#arıda 
kalmı# ve gaz kapsülü "sabet etm"#. Baca!ım kırılmı#. 
Tıp fakültes" ö!renc"ler"nden yardımıma ko#anlar oldu. 
B"r kaç tahta parçası bulup, baca!ımın etrafına sardılar. 
Ben" kucaklayıp Starbucks kafeye götürdüler. Kafen"n 
panjurlarını "nd"r"p rev"r hal"ne get"rm"#lerd".” 

Rev!r hal!ne get!r!len yerde yapılan !lk müdahalen!n 
ardından ambulansın ça$rıldı$ını fakat beklemed!kler! 
b!r yanıtla kar#ıla#tıklarını söylüyor Özkan:

“Arkada#larım hastaneye götürülmem "ç"n, hastaney" 
arayarak ambulans "sted"ler. Fakat ambulans "sted"!"m"ze 
‘yaralı olan k"#" s"v"l m", pol"s m"?’ d"ye b"r yanıt aldık. 
Ve yaralananın s"v"l oldu!u söylend"!"nde ambulans 
gönderemeyecekler"n" söyled"ler. Yaralının mesle!"ne göre 
ambulanslar çalı#ıyormu# demek k"! 
Arkada#larım ambulansın gelmeyece!"n" anladıktan sonra 
ve ben"m a!rım artmaya ba#layınca, el üzer"nde ben" Ça! 
Hastanes"’ne kadar ta#ıdılar.”

D!ren!# sürec!ndek! tanıklıklarımızdan ötürü !ster 
!stemez hastanen!n tutumunu ve orada ya#anan 
sürec! soruyoruz, yardım !sten!len yerler!n olumsuz 
yakla#ımlardan ötürü. Fakat Özkan, hastanen!n 
tutumunun gayet özenl! oldu$unu ve hastane 
yetk!l!ler!n!n gelen yaralıların tedav!ler!nden b!r ücret 
almayacaklarını açıkladıklarından bahsed!yor. 
Sa$lık Bakanlı$ı’ndan hastaneler!n arandı$ı !le !lg!l! 
duyumlar ed!nd!$!m!z! söylüyoruz:

“Bulundu!um hastaney" de arıyorlarmı# Sa!lık 
Bakanlı!ı’ndan. Yaralıların durumunu soruyorlarmı#. Fakat 
bunların f"#leme adına yapıldı!ını dü#ünüyorum. Çünkü 
ben, adl" b"r vaka kapsamına g"r"yorum ve b"r aydır "fadem" 
almak "ç"n gelmes" gereken b"r pol"s yüzü görmed"m...”

Ma$dur!yet!yle !lg!l! ba#larda b!r #!kâyette bulunmayı 
dü#ünmed!$!nden bahsed!yor Özkan. Fakat 
arkada#larının ve avukatının ‘Sen #!kâyet!n! et, en 
azından hükümet!n karnes!ne g!recekt!r bunlar. Ve sen 

etmezsen d!$er! etmezse ne olacak’  ısrarlarıyla !kna 
oldu$unu söylüyor #!kayet etmeye. Fakat sonuçtan b!r 
beklent!s!n!n olmadı$ını da ekl!yor sözler!ne.

Sona gel!rken Gez! sürec!yle, Ankaralıların sokaklara 
dökülmes!yle !lg!l! dü#ünceler!n! kısaca d!nlemek 
!sted!$!m!z! söylüyoruz kend!s!ne: 

“Geçm"#ten bugüne b"r"km"# b"r tepk" olarak yorumlamak 
lazım bu sürec". Tüm Türk"ye toplumunun kıskaca alınmak 
"stenmes"ne kar#ı ver"len b"r tepk". 

Ve Gez" olaylarıyla herkes"n kuca!ında b"r bebek oldu. 
B"r" get"rd" ve b"r gez" bebe!" bıraktı hep"m"z"n el"ne. 
Sosyal"st"n"n, sosyal demokratının, l"beral"n"n, apol"t"!"n"n, 
ulusalcısının, çevrec"s"n"n kuca!ına b"r bebek bıraktı. $"md" 
herkes, bu bebek ne yer, ne "çer, nasıl büyür onu dü#ünecek. 
Parklardak" forumlar da budur bence. Yan" b"z bu çocu!u 
nasıl büyütece!"z. Bunu tartı#ıyorlar. Ve o bebe!"n 
büyüyece!"n" b"l"yoruz elbette...”

DOSYA: Ankara Forumlarda  
Tanı!ıyor, Tartı!ıyor, Ö"reniyor...
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Ankara Ko"arak Direniyor
“Direni!e Ko!umuzu Kattık!” 
 

Solfasol 

 
“D!ren!#e ko#ularımızı kattık. 
Tüm Çapulcular !ç!n, Penguenler !ç!n, Marj!naller !ç!n;
Abdullah !ç!n, Mehmet !ç!n, Ethem !ç!n, Meden! !ç!n ve Al! 
"sma!l !ç!n...”

Ankara sokaklarında “A%IRI” ko#uyoruz!”

Böyle !fade ed!yorlar kend!ler!n!. D!renmen!n b!n türlü 
yolu var. D!renmek !ç!n duran da makbul ko#an da. Öneml! 
olan n!yet ve d!renç. "#te buna güzel b!r örnek: #ko#ankara. 
Yakla#ık 20 k!#!l!k b!r ek!p olarak ba#ladıkları d!ren!# 
ko#ularını her hafta sayıları artarak sürdürüyorlar. Solfasol 
olarak hem #ko#ankara ek!b!n! tanımak, hem de katılmak 
!steyenlere tanıtmak !ç!n kısa b!r söyle#! yaptık.  

Gez! D!ren!#!ne Ankara’dan de$!#!k katkılardan b!r!n! 
verd!n!z ve bunu zaten yaptı$ınız b!r #ey! bu sefer b!z amaçla 
ve kent merkez!nde yaparak yaptınız, ko#tunuz. K!ms!n!z s!z, 
b!ze anlatır mısın &ve nasıl karar verd!n!z ko#maya?

B"zler ço!unlu!u ODTÜ mezunu olan, ün"vers"te yıllarında 
ba#ladı!ı da!cılık sporunu sonrasında çe#"tlend"rerek ORDOS 
çatısı altında devam ett"ren b"r ek"b"z. Bu hal"yle bakıldı!ında 
aslında 20 yılı a#an b"r süred"r b"rl"kte hareket etmekte 
oldu!umuz söyleneb"l"r. Bütün bu zaman d"l"m" "çer"s"nde 
dünyanın çatısı olan Everest’e tırmanmaktan yelkenc"l"!e, 160 
km’l"k ultra maratonlara katılmaktan b"s"klet sporuna gönül 
vermeye kadar b"rçok etk"nl"kte b"r araya geld"k. 

#ko#ankara "se bu gen"# ek"b"n #u anda Ankara’da bulunan 
kısmından olu#makta. Ama çek"rdek ek"b"m"z ne Ankara "l"yle 
ne de aslında #ko#ankara’ya katılımlarla sınırlı. Ek"b" olu#turan 
arkada#larımızın b"r kısmı Kıbrıs’ın kuzey", %talya ya da ABD g"b" 
bamba#ka co!rafyalardalar #u anda. #ko#ankara’yı ortaya çıkartan 
f"k"rler ve destekler de onlardan gelmekte. #ko#ankara d"ren"#"n"n 
dı# m"hrakları b"r nev"!

Ek"b"n katıldı!ı etk"nl"klerdek" çe#"tl"l"k aslında meslek" 
ya#amlarımızda da mevcut. Aramızda ö!retmenler, yönet"c"ler, 

sa!lıkçılar, ö!renc"ler, mühend"sler, akadem"syenler ve "#s"zler 
var. Bu hal"yle oldukça heterojen b"r yapımız var. Hep"m"z d"ren"# 
eylemler"ne katkıda bulunmak konusunda hemf"k"r olsak da, bu 
heterojen yapı b"reysel s"yas" duru#larımızda da ortaya çıkıyor. 
Herhang" b"r s"yas" görü# ortaklı!ı kurmaya çalı#maktan z"yade, 
ortakla#tı!ımız her meselede tek a!ızdan konu#uyoruz. 

D!ren!#e verd!$!n!z deste$! nasıl tanımlarsınız? Ko#arak ne 
yapıyorsunuz?

D"ren"#e verd"!"m"z deste!" "k" ba#lık altında tanımlayab"l"r"z 
gal"ba. %lk" d"ren"#"n devamlılı!ını sa!lamak; d"renmen"n kend"s"n" 
ayakta, görünür ve mümkün olan her kamusal alanda var etmek. 
Ancak bunu gerçekle#t"reb"lmek "ç"n farklı formlarda kar#ımıza 
çıkan eylemler", d"ren"# b"ç"mler"n" gel"#t"rmem"z gerek"yor. Bu 
noktada da "k"nc" b"r katkımız oldu!unu söyleyeb"l"r"z belk". B"zler 
#ko#ankara "le d"ren"#ç"lere hayatın "ç"nden gelen her b"ç"mde 
eyleme devam edeb"lecekler"n" söylüyoruz. Sokaklarımızda, 
parklarımızda ya da meydanlarımızda forumlar düzenleyerek, 
takas part"ler" vererek, durarak ya da yeryüzü sofraları kurarak 
yaptı!ımız #ey tam da bu. B"z de bu eylemlere ko#mayı ekl"yoruz. 

Ko#anadamlar ve ko#ankadınlar olarak d!llend!rd!$!n!z 
pol!t!k b!r taleb!n!z var mı? Neden ko#uyorsunuz?

Gez" Parkı eylemler" "le ba#layan d"ren"# sürec"nde somutla#an 4 
s"yas" talep var: 
- Ba#ta Taks"m ve Kızılay meydanları olmak üzere, kamusal 
alanlarımızda toplantı, göster" ve eylem yasaklarına son ver"lmes", 
- Gün geçt"kçe artan ve üzer"nde h"çb"r hukuk" denet"m kalmayan 
pol"s #"ddet"n"n durdurulması ve b"nlerce "nsanın yaralanmasına, 
be# arkada#ımızın da ölmes"ne neden olan tüm sorumluların 
görevden alınması, 
- Ülkemizin hemen her yanında d"ren"#e katıldı!ı "ç"n gözaltına 
alınan ve tutuklanan arkada#larımızın serbest bırakılması, 
- %stanbul’da Gezi Parkı, Ankara’da Atatürk Orman Ç"ftl"!" 
örnekler"nde kar#ımıza çıkan kamusal alanlarımızın "kt"sad" 
kazanımlar adına talan ed"lmes"ne b"r son ver"lmes". 
B"zler #ko#ankara olarak bu talepler" destekl"yoruz. 

Ko#ularınız bekled!$!n!z tepk!y! alıyor mu? Nasıl kar#ılıyor 
Ankaralılar? %y! ve kötü tepk!ler neler?

#ko#ankara’ya ba#ladı!ımız gün güzergâhımızı ç"zerken d"ren"#"n 
Ankara sokaklarında en yo!un ya#andı!ı yerler"n" kend"m"ze 
ana hatlar olarak bel"rlem"#t"k. Ku!ulu Park’tan Güven Park’a 
uzanan bu güzergah boyunca oldukça olumlu tepk"ler alıyoruz. 
Ankaralılar b"zler" alkı#lar ya da sloganlarla kar#ılıyorlar. Ara ara 
b"zlere katılıp, kısa mesafel" de olsa ko#ulara e#l"k ed"yorlar. 

Önümüzdek! dönemde nasıl devam edecek bu ko#ular? 
Nereye ko#uyorsunuz?

Önümüzdeki günlerde; aynı gün, saat ve rota üzerinden 
devam edecek #ko#ankara ko#uları. Üstelik hemen her hafta bir 
öncekinden daha kalabalık, daha farklı yüzlerle ko#tu!umuzu 
dü#ünürsek bunun sadece bir ba#langıç oldu!unu, mücadeleye 
devamın esas oldu!unu bir kere daha söyleyebiliriz. 
B"r de geçt"!"m"z haftalarda d"ren"# "ç"n ‘k"lometre b"r"kt"rmeye’ 
ba#ladık. Elbette bu son derece sembol"k b"r hareket. Söylemeye 
çalı#tı!ı "se d"ren"# talepler"n" elde edene kadar ko#aca!ız!

S!ze katılmak !steyenler nasıl ula#ab!l!rler?

B"z her Salı ak#amı saat 19.30’da Ku!ulu Park’da bulu#uyoruz. 
Ko#ulara buradan ba#lıyoruz. B"r de facebook sayfamız ve tw"tter 
hesabımız var. B"zlere katılmak "steyenler buradan da temasa 
geçeb"l"rler. 

Hem $ftarlar Özgürle!ti Hem de Halk
 

Abdürrahim Özer – Engin Aygün 

 
“YERYÜZÜ SOFRALARINI KURUYORUZ!  
Bayraksız, 'amasız, sponsorsuz!  
"FTARLI(INI, SOFRANI AL GEL!..  
Çünkü;  
Sermayen!n lüks otel !ftarları: Kap!tal!zm  
Egemenler!n !ftar çadırları: Sömürü  
Halkın yeryüzü sofraları: Özgürlüktür!” 

Yeme!"n" yalnız yemeyen, "nanan-"nanmayan herkesle 
sofrasını payla#an %brahim Peygamber’den aldıkları "lhamla 
sosyal medyadan yukarıdak" sözlerle ça!rı yapan Ant"kap"tal"st 
Müslümanlar, Ramazan boyunca Ankara’da gerçekle#t"rd"kler" 
yeryüzü sofralarının "lk"n" Hacı Bayram Cam""’n"n Augustus 
Tapına!ı’nın duvarına bakan bahçes"nde gerçekle#t"rd".  

Büyük#eh"r Beled"yes" tarafından sözde restorasyon adı altında 
tümüyle de!"#t"r"len Hacı Bayram Cam" avlusunda beled"yen"n 
devasa "ftar çadırı bir tarafta, meydandaki lokantaların bahçeler"n" 
dolduran kalabalık b"r tarafta, ç"mler"n üzer"ne ser"lm"# örtülerle, 
elde yapılan ya da börekçiden alınmı# iftarlıklarla mütevazı 
Yeryüzü Sofrası b"r taraftaydı. 

Herkes get"r"len çe#"tl" yemeklerden y"yeb"ls"n d"ye sofranın 
etrafında hummalı b"r tabak da!ıtma çalı#ması vardı. Her ya#tan, 
her kes"mden "nsan vardı sofrada. Herkes sank" b"rb"r"n" özleyen 
esk" dostlar g"b" bakıyordu b"r d"!er"ne, adeta “Neden bu kadar 
zamandır dü#ünemed"k bunu yapmayı?” d"ye soruyorlardı 
bakı#larıyla. O sırada sofrayı uzaktan seyreden 6-7 ya#larında b"r 
çocuk gel"p sofrayı çok güzel buldu!unu söyled" ve el"n" kalb"ne 
koyarak sofra duası okudu. Yemekten sonrak" sohbetler de do!al 
olarak Gez" D"ren"#", kap"tal"zm ve d"n"n "kt"darlar tarafından nasıl 
çarpıtılarak b"r baskı aracı hal"ne geld"!" üzer"ne yo!unla#tı. 

Sermayen"n lüks otel "ftarları kap"tal"zm"n ç"rk"n yüzler"nden 
b"r"d"r. Halkı sını)ara ayırıp, zeng"n ve fak"r sofrası d"ye b"r fark 
üret"r. Egemenler"n "ftar çadırları sömürüdür, çünkü "nsanları 
metrelerce kuyru!a sokup b"r avuç yemek "ç"n bekleten 
ve bunu yaparken de üzerler"nde “bugünkü "ftarı ‘x’ #ahsı 
vermekted"r” yazılı )amayı dalgalandıran egemen"n derd"; o 
"nsanları doyurmaktan z"yade, bu yolla onlara ve onları dı#arıdan 
"zleyenlere göster"# yapmaktır. 

Oysa halkın yeryüzü sofrası özgürlüktür. K"msen"n k"mseye 
"nancını, k"ml"!"n" sormadı!ı, yalnızca herkes"n "mkânı dâh"l"nde 
get"rd"!" y"yece!"n" etrafındak"lerle payla#mak "ç"n çabaladı!ı 
sofralardır. Get"r"len tenceren"n sapına, kulbuna, kapa!ına de!"l 
"ç"ndek" özver"ye bakılan, gelen "nsanların parasına, puluna, 
"ht"#amına de!"l, "ç"ndek" karde#l"k ve dayanı#ma duygusuna 
bakılan sofralardır. K"msen"n aç kalkmadı!ı, herkes"n mutlu 
ayrıldı!ı sofralardır. Hal"l %brah"m sofralarıdır.

Hacı Bayram’dak" "lk yeryüzü sofrasını Ankara’nın farklı 
semtler"nde kurulan d"!er sofralar tak"p ett". Ya ev"nde ya 
lokantada yemek yemeye alı#mı#, bunu da yalnızca a"les"yle 
veya tanıdıklarıyla yapmayı adet hal"ne get"rm"# "nsanlar b"rden 
kend"ler"n" yo!un b"r karde#l"k ve payla#ma ortamının ortasında 
buldular. O sofralarda halkı b"rb"r"nden ayıran bütün soyut sınırlar 
kaldırıldı ortadan ve katıksız b"r payla#ma ve fedakarlık g"rd" 
devreye. Esasında "nsanların böyle b"r b"rl"ktel"!e duydu!u özlem 
de sofraların çabucak ben"msenmes"n" sa!ladı. 

Anıtpark’ta, Elvankent’te, Eryaman’da, Tuzluçayır’da ve 
Keç"ören’de yeryüzü sofraları kuruldu. Kızılay ve c"varında da, 
Ethem Sarısülük Parkı'nda, Ku!ulu Park’ta, Güvenpark’ta ve 
Yüksel Caddes"’nde yeryüzü sofraları vardı. Ankara’dak" b"r çok 
forumun deste!"yle 20 Temmuz günü Ethem’"n vuruldu!u 

yerden ba#layarak Güvenpark’ta ser"len Yeryüzü Sofrası'na da 
katılan Ant"kap"tal"st Müslümanlar, katled"len mazlum halklar 
"ç"n kılacakları cenaze namazına ed"len müdahaleden sonra da 
geçt"!"m"z Cumartes" günü Kocatepe Cam"" avlusunda sofralarını 
ser"p yemekler"n" payla#tılar. Halkların cam"ler"n" devlet"n protokol 
cam"s" yapmaya çalı#an z"hn"yete "nat, eller"ndek" çöp torbalarını 
ser"p oturdular cam"n"n avlusuna ve orada "ftar yapab"lmek "ç"n 
devlet"n el"ne bakmaya muhtaç olunmadı!ını gösterd"ler d"!er 
"nsanlara da.
 
Ankara’nın Tuzluçayır "lçes"ndek" d"ren"#ç" halk m"saf"rler"ne "ftar 
sofrası hazırlayıp onları ba!ırlarına bastı. Yolu bas"t bar"katlarla 
kapatıp dörtyolun üzer"ne kare b"r sofra kurdular evler"nden 
get"rd"kler" halılar ve m"nderlerle. Uzun zamandır süreg"den 
ayrılı!ın, uzakla#manın, örülen duvarların sona ermes"n" sa!ladı 
bu bulu#ma. Yemekten sonra semah yapıldı ve kısa b"r forum 
düzenlend". Sadece bu açıdan bakıldı!ında b"le Yeryüzü Sofraları 
gelecek "ç"n b"r umut tazelemeye yett" aslında. 

Her #ey" tekelle#t"ren devlete, bütün resm"yet"yle ba#kente 
ra!men kuruldu karde#l"k ve dayanı#ma sofraları Ankara’nın 
parklarında ve meydanlarında. %nsanlar sofraları sah"plend", hem 
"ftarlar özgürle#t" hem de "nsanlar. 
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1 Haz"ran 2013 Cumartes" günü Ankara "ç"n uyanı#ın 
m"ladıydı. Öncek" gece patlak veren Gez" olaylarını tak"ben 
b"nlerce k"#" Kızılay Meydanı'nda protesto eylem" "ç"n toplandı. 
Sert müdahaleye ra!men dayanı#madan ödün vermeyen 
b"r grup eylemc" "se "lk darbey" kent ya#amının en büyük 
dü#manından yed": b"r AVM’den!

D"ren"# boyunca Ankara’daydım. %stanbul’u, Hatay’ı, Adana’yı, 
Ders"m’" görme fırsatım olmadı. G"demed"k buralardan. 
Çünkü buralar h"ç olmadı!ı kadar hareketl", h"ç olmadı!ı 
kadar heyecanlıydı. Zaten sabah 8 aksam 6 mesa"m"z de 
fırsat vermezd" ama ba#ka zaman, ba#ka "lde bu denl" büyük 
b"r hareketl"l"k olsa, kalkar g"derd"k herhalde. Daha önce h"ç 
“kalkıp g"tmem"#t"k” aslında ama, h"ç de bu kadar büyük b"r 
#ey görmem"#t"k b"z 80 sonralılar.

Sosyal payla#ım s"teler"nde %stanbul’da olanları görünce, 
"ç"mde b"r yerler"mden “Tak!” d"ye b"r ses geld". “Bu sefer farklı” 
ded"m. Telev"zyonda malum h"çb"r #ey göster"lm"yordu, 
fakat sosyal medya çalkalanıyordu. %ç"mdek" “Tak!” ses" “Kalk!” 
ses"ne dönü#tü!ünde duramadım, evden ko#ar adım çıktım. 
Ab"d"npa#a’dan Kızılay’a g"deb"lmek "ç"n mahalledek" taks" 
dolmu#lardan b"r"ne b"nd"m. G"derken taks"c" yol kapalı 
dey"p, Kolej üzer"den Kocatepe’ye çıktı. Öyle varab"ld"m 
Kızılay’a. D"ren"#"n Ankara’dak" "lk günü Z"ya Gökalp ve Atatürk 
Bulvarı’nın kes"#t"!" yer merkezde olmak üzere, tüm Kızılay 
hınca hınç "nsan doluydu. Güvenpark’ta saat 4’te protesto 
"ç"n toplanılacaktı fakat saat daha 3.30’da "nsanlar çoktan 
gelm"#lerd". Demek k" canına tak eden ben"m g"b" b"rçok k"#" 
vardı ve k"mse oturdu!u yerde duramıyordu artık.

Yıllarca ne olaca!ı b"l"nmeden Kızılay’ın ortasında duran, 
#"md"lerde "se AVM’ye dönü#türülen tal"hs"z b"nanın 
önünde toplanmı# yüzlerce "nsan vardı. %lg"nçt"r k" 
ço!unlu!u çocuktu. 13-15 ya#larında, kızlı erkekl", k"m"n"n 
boyunlarında tuttukları futbol takımının atkısı, k"m"s"n"n 
el"nde çe#"tl" bayraklar, çocuklar vardı hep... Ben bu durumu 
b"r türlü anlamadım, o kadar çok çocuk n’apıyordu orada? 
Kuzenler"mle ya#ıtlardı genel olarak. Kuzenler"m" soka!a 

dökecek bu kadar ne olab"l"rd"? Ben b"ld"m b"lel" onlar hep 
ders çalı#ırdı çünkü. Sokakta oynamayı da mahalleler s"telere, 
konutlar rez"danslara dönünce bırakmı#lardı. Onları soka!a 
ne dökmen olab"l"rd" bu kadar? B"z y"ne b"raz eylem görmü# 
sayılırdık. B"r "#e yaramazdık belk" ama eylemlere g"der gel"r, 
el"m"ze tutu#turulan bro#ürler" okurduk en azından. Ama 
kuzenler"me benzeyen o çocuklar, o kadar uzaktaydılar k" 
bu olanlara, onları sokaklara ne dökmü#tü gerçekten? K"m"s" 
ded" “e!"t"m s"stem"n" bok ett"ler çocuklar dayanamadı”, k"m"s" 
“yaz geld", kanları kaynadı” ded", k"m"s" maçların b"t"#"ne 
ba!ladı bu durumu. Bunlar belk" kısmen do!rudur, tam 
b"lem"yorum. Ama Ankara’da son yıllarda çocuklar h"ç var 
olamadılar. Sonradan dayatılma AVM gezme kültürü "nsanın 
özüne uymadı, en çok da enerj" "le dolu o çocukların özüne. 
Çünkü çocuklar “toplanma”yı severler, çünkü çocuklar b"r 
arada olmak "sterler, çocuklar b"rl"kte olmaktan enerj" alırlar, 
#akala#mayı, b"rl"kte #arkı söylemey" severler. Yen" Ankara’da 
yapamadılar bunları. B"r"ler"yle tanı#mak "mkansızdı mesela. 
Güvenpark’a, Kızılay’a sadece dershane "ç"n gel"n"rd" ve Ulus’a 
g"d"lmezd" asla! Çünkü hep korkutuldular. AVM’lere dolu#tular. 
Ama "nsanların "ç"ne tıkı#tırıldı!ı o kutular, janjanlı ma!azaların 
yüksek sesl" müz"kler" vermed" o b"rl"kte e!lenme ve b"r arada 
olma co#kusunu onlara.

Bunları dü#ünürken ben, AVM’n"n önündek" asansör 
kolonu "le kapısı arasında kalan yere b"r gaz bombası atıldı. 
Ço!unlu!u çocuk olan tüm bu kalabalık "çer" do!ru ko#maya 
ba#ladı. Sıhh"ye yönünden gelen b"r TOMA "se su sıkarak o 
taraftak" kalabalı!ın da AVM’n"n "ç"ne yı!ılmasına sebep oldu. 
%nsanlar çı!lık çı!lı!a "çer" kaçı#ırken b"rdenb"re AVM’n"n 
"ç"ndek" hoparlörlerden "nanılmaz b"r anons geld" “AVM’m"z 
5 dak"ka "çer"s"nde kapatılacaktır!”. Kapının önüne atılmı# 
gaz bombaları, TOMA’lar "le AVM’n"n kapatılma anonsunun 
#a#kınlı!ı arasında kalan o çocuklar b"rdenb"re "çer"dek" tüm 
duvar ve kolonlara var güçler" "le vurmaya ba#ladılar. “Tak! Tak! 
Tak!”. Çok büyük b"r gürültü çıkıyordu, AVM’de yer yer"nden 
oynuyordu ve çocuklar duvarlara vurmaya kes"nt"s"z devam 
ed"yorlardı.  “Tak! Tak! Tak!”. Herkes resmen kapana kıstırılmı#tı 
ve çocuklar gerçekten korkuyorlardı. Ba#ka zaman "nsanların, 

özell"kle de çocuk ve gençler"n, arkada#ları "le vak"t geç"rmek, 
yemek yemek, alı#ver"# yapmak ya da önünde bulu#mak 
"ç"n hep geld"kler" bu AVM, #"md" kapılarını "nsanlara 
kapatıyor, herkes" dı#arıdak" gaz bombalarının önüne atmaya 
çalı#ıyordu. Be# dak"kadan uzunca b"r zaman geçt" ve AVM 
bu tepk"ler üzer"ne kapatılamadı. %nsanlar yava# yava# 
Güvenpark’a do!ru yönelmeye ba#ladı. Ankara’da d"ren"# 1 
Haz"ran Cumartes" günü Kızılay tarafında böyle ba#ladı.

Ankara’nın çocukları o gün hep b"rl"kte duvarlara 
vurduklarında, aslında kend"ler"n" hapseden bu yen" tüket"m 
düzen"n"n duvarlarına vuruyorlardı sank". $ehr"n tüm 
ya#amsal alanlarını hapseden AVM, #"md" f"z"ksel olarak onları 
barındırmak "stem"yordu. Yüksek duvarlarına vurmak, "ç"nden 
kurtulmak "sted"kler" yen" ya#am b"ç"m"ne de tepk"yd" adeta. 
Çünkü gerçekte de oldu!u g"b" AVM’ler “"#ler"ne gelmey"nce” 
herkes" kapı dı#arı ederlerd". O gün AVM’n"n "ç"ndek" duvarlara 
vurmakla ba#layan tepk", "nsanların sıkı#tırılmı#lıklarından 
kurtulmak "sted"!"n"n "lg"nç b"r #ek"lde vücut bulmu# 
metaforuydu. Görünen o k", bu çocuklar artık "çer"dek" 
duvarlarla yet"nmeyecekler. B"ze dayatılan yapay duvarlar, 
çoktan sallanmaya ba#ladı.

Tak!Tak!Tak!

Sen o karanf!le e$!l!ml!s!n,  
alıp sana ver!yorum !#te  
Sen de b!r ba#kasına ver!yorsun daha güzel  
O ba#kası yok mu b!r yanındak!ne ver!yor  
Derken karanf!l elden ele 

Ed!p Cansever

Tar"h:31 Mayıs
Yer: Ankara 

Elden ele talc"d, fular, "syan, )ama, b"ld"r" "le; 
yolda#larımızın, dostlarımızın, karde#ler"m"z"n 
yanındayız, “Taks"m b"z"m, Gez" Parkı b"z"m” 
demek "ç"n b"nler olarak Ankara sokaklarına 
çıktık. 31 Mayıs geces" büyük b"r "syan ate#" 
yaktık bozkırın ortasına, alevler sardı dört b"r 
yanı ve korktular b"zden. Korkunun sofrasında 
yemek y"yenler"n lokmaları bo!azlarına d"z"ld". 
Özgürlük, e#"tl"k, karde#l"k d"ye haykırdık, 
Ankara’nın en büyük caddes"nde  en gür 
sesle. Kar#ımıza tomalarıyla, plast"k ve gerçek 
merm"ler"yle, b"ber gazlarıyla, coplarıyla ve 
eller"ndek" tüm s"lahlarıyla çıktılar. Ördükler" 
korku duvarıyla b"zler" durdurab"lecekler"n" 
sandılar, ama yanıldılar. Yıktık geçt"k korku 
duvarını, duvarın ötes"nde ayrı b"r ya#am 
ba#lamı#tı b"z"m "ç"n. Bugüne kadar tüm 
b"ld"kler"m"z", tüm h"kayeler"m"z" unuttuk ve 
tekrardan ö!renmeye, tekrardan h"kayeler 
yazmaya ba#ladık. Anlatacak yen" h"kayeler"m"z 
vardı artık.

H"kayem"z" okuyanlar, yen"den ö!renmeye 
ba#ladı!ımızı görenler korku duvarının 
yıkıldı!ını gördüler. Yanıldıklarını en büyük 
cadden"n ortasında duran b"nlerce Ethem’" 
gördükler"nde anladılar. Anladılar ve daha fazla 
korktular. Sokaktak" "syan ate#"n" söndürmek 

"ç"n, özgürlük savunucularını dört duvar arasına 
koymak "ç"n sabahın dördünde baskınlar 
yaptılar. Bastırdıklarını, s"nd"rd"kler"n" sandılar. 
Yen"den korku duvarını "n#a ett"kler"nde "#e 
yarayaca!ını sandılar. Ama tekrar yanıldılar. 
Yanıldıklarını  ‘’gözaltılar, tutuklamalar b"z" 
yıldıramaz’’ d"yen b"nler" gördükler"nde 
anladılar. Anladılar bozkırın cayır cayır 
yandı!ını ve ne yaparlarsa yapsınlar o ate#" 
söndüremeyecekler"n". Daha fazla korktular 
ve korkularını gözaltı l"steler"n" yayınlayarak, 
aramalar çıkartarak ve a"leler" tehd"t ederek 
g"zlemeye çalı#tılar. Ama y"ne yanıldılar. 
Yanıldıklarını l"stedek" "s"mler"n, anneler"n, 
babaların, karde#ler"n, yolda#ların yan yana 
geld"!" forumları gördükler"nde anladılar. 
Anladılar b"r defa daha yanıldıklarını. Ve b"zler 
forumlarda h"kayeler"m"z" anlatırken, yen"den 
ö!ren"rken ve deney"mler"m"z" payla#ırken 
d"renenler"n asla yen"lmed"!"n" gösterd"k. 
Tüm parklar ev"m"z, yata!ımız, dost kuca!ı 
oldu b"zlere. D"ren"# ve dayanı#manın ya#ayan 
organ"zması olan forumlar; nasıl b"r dünya 
kurmak "sted"!"m"z"n açık "fades" #ekl"ndeyd". 
Ve ben de oradaydım; d"ren"#", dayanı#mayı 
anlamak "ç"n, anlatmak "ç"n ve büyütmek "ç"n. 

Yen" b"r dünya "st"yorduk. Bu dünyayı 
tanımlamak "ç"n, bu dünyayı nasıl "n#aa 
edece!"m"z" konu#mak "ç"n forumlarda yan 
yana geld"k. Örgütlend"k yen" b"r dünya kurmak 
"ç"n, örgütlend"k tek b"r vücut olmak "ç"n. Bu 
topraklardak" en güzel d"ren"#lerden b"r"ne 
katılmı#, bu d"ren"#" yaratmı# herkes, orantısız 
zulme kar#ı, orantısız zekâ "le cevap veren 
herkes, "nsanca ve özgürce b"r ya#am "ç"n 
b"raraya geld", örgütlend". Bozkırda yaktı!ımız 
ate# kadar nett" nasıl b"r dünya "sted"!"m"z ırksız, 
c"ns"yets"z, özgür ve alab"ld"!"ne kızıl.

AVM’miz 5 Dakika $çerisinde Kapatılacaktır! 
 

Gizem Gürer 

 

Bozkırın En Büyük Caddesi
 

Sema Yayla 
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 B"zler Ankara sokaklarında her an rastlayab"lece!"n"z 
sıradan "nsanlarız. Her gün uyanıp "#"ne, okuluna g"den 
ya da "# arayanlardanız. A!açları, parkları çok seven 
ve b"r türlü parklardan çıkamayanlardanız. Tıpkı s"zler 
g"b". Ama en öneml"s" her b"r"m"z yozla#mı# pol"t"k ve 
ekonom"k s"steme, en çok da b"z" kalıplara sokmak 
"steyen dayatmalara kar#ı el" kolu ba!lı oturamayacak 
kadar duyarlı ve tepk"l"y"z. B"zler, her b"r forumla daha 
da yakla#ılan do!rudan ve katılımcı demokras" f"kr"n"n 

yayılmasını "steyen forum gönüllüler"y"z ve 
b"rço!umuz g"b" forum forum dola#ıp b"r türlü heps"ne 
yet"#emeyenlerden"z. B"r araya gel"# sebeb"m"z, h"ç b"r 
kısıtlayıcı unsura (bu, zaman ve mekan kavramı b"le olsa) 
tesl"m olmak "stememem"z.

%#te tam da bu sebepten, forumlara katılan gönüllüler"n 
destekler"yle Ankara forumlarında bulunuyor ve b"r 

düzen dah"l"nde forum notlarının tutulmasını sa!lıyoruz.  
F"z"ksel olarak orada bulunamayan dostlarımız "ç"n 
forumları özetleyerek forumları zaman ve mekan 
kısıtından kurtarıyor, forumlar arası etk"n b"r "let"#"m 
a!ı kurarak bugünler" hep beraber yazılı b"r met"n 
hal"ne get"r"yoruz. Bunun da ötes"nde bu de!erl" 
notlardan anal"zler yaparak Ankara genel"ndek" forum 
katılımcılarının kes"#"m noktalarını aydınlatmayı ve 
yerel sorunlarımızı da duyurarak ortak b"r "radeyle 
çözümleneb"lmes"ne katkı sa!lamayı amaçlıyoruz. 

Beklent"m"z çalı#malarımızın ülke genel"ne 
yaygınla#tırılmasını sa!layarak çabamızı daha gen"# 
çapta b"r ortakla#maya ev"rmek. %ster tak"pç" ol, "stersen 
do!rudan demokras" "ç"n akt"f katılımcı. Az ya da çok sen 
de destek ol! 

Sevg" ve dayanı#mayla...

Kentli için Bir Prelüd’ 
 

Ne*n Pera 

 

Parklar !çin Bir Ortakla"ma 
Adresi: Parklar Bizim Ankara
“Biz Kimiz!” 
 

Parklar Bizim Ankara 

 

D!ren!#!, özgür !raden!n kent !ç!ndek! semboller! 
olan meydanlara, parklara, amf!-t!yatrolara ta#ıdık. 
Belk! senelerd!r !lk defa bu mekânları hak ett!kler! 
#ek!lde kullanmaya ba#ladık. Bu ba#langıcın 
de$er! b!l!nmel!, gelen sonbaharla beraber 
forumlarda payla#ılan dü#ünceler yapıcı eylemlere 
dönü#mel!. Zaman, n!ced!r aklımızı me#gul eden 
kentsel sorulara muhatabından cevap talep etme 
zamanıdır!

“Öyküler ancak onları anlatab!lecek olanların ba"ından geçer 
dem!"t! b!r! b!r gün: 
Aynı "ek!lde belk! ya"antılar da onları ya"ayab!lecek olanlara 
sunarlar kend!ler!n!.”

Paul Auster, K"l"tl" Oda 

Merhaba ben Nef"n. 
Bugün Ankara’da pazar. B"z" haftaya ba#latacak b"r pazartes"n"n 
kapısının önüne attı!ım sandalyeden b"ld"r"yorum. Ba#lamaya 
del" g"b" korkuyorum. 

Döne döne yen"den okudu!um b"r k"tap; dü#len"len"n 
dü#len"ld"!" anda çoktan gerçekle#t"!"n" fakat bunu görmen"n 
zaman aldı!ını söyler. Bu felsefe, aslında "nsanın sancısına 
katlanamadı!ı "ç"n hep erteled"!" “ba#lamak” eylem" "ç"n de 
yapılmı# yüreklend"r"c" b"r güzellemed"r. 

2013’ün Mayıs’ını Haz"ran’ına ba!layan d"ren"# günler"n"n 
b"ze verd"!" "y" haber #u k": Ba#ladık! D"nlemek ve anlatmakla 
"mt"han oldu!umuz forumların gölges"nde geçen Temmuz 
ve A!ustos "se uyarıyor: Devam Etmek %st"yoruz! Eylül, 
bunu "spat edeb"lmek "ç"n b"ze de!erl" b"r fırsat vereb"l"r. Bu 
fırsat "se, kentler"m"zde #u anda kend" kend"n" sulayan ve 
büyüten muhal"f kültürü dü#manla#tıranların, b"z" vurdukları 
en yumu#ak karnımıza dokunursa: Ortak amaç(sızlık) ve 
yöntem(s"zl"k) problemler"n" a#mak "ç"n kullanılırsa, gerçekten 
b"r "#’e yarayacak. Ancak forumların k"m olarak ve ne "ç"n yolda 
olduklarını söylemekten "mt"na eden ürkek yapıları, onların 
ço!unluk katılımını olu#turan genç nüfusun “toplanıyorsunuz 
da ne oluyor”cu anne ve babalarını yazık k" yüreklend"ren 
b"r düzlü!e g"rm"# durumda. Oysa hatırlanmalı ve korku 
duyulmadan onaylanmalı k", yapılan "#"n "t"barının onu 
yapanın kend"n" “pazarlayab"ld"!"” ölçüde kıymetlend"!" 
günümüzde; #"rketten önce onun web s"tes"n" kuran kıytırık 
mahalle #"rketler" b"le, b"r m"syon/v"zyon deklares"nde 
bulunmadan p"yasaya g"rm"yor. 

Avrupa’nın en "y" sosyologlarından b"r" olarak anılan, ders 
verd"!" kampüsün 'ülkücü' gençler"nce ölüm tehd"tler" 
almasına ra!men kend"s"ne tekl"f götüren özel ün"vers"teler" 
ger" çev"rerek okulunda kapı g"b" durmaya devam eden sevg"l" 
hocam Kad"r Cangızbay derd" k"; “%#’ten önce yöntem gel"r.” 
B"z"m yöntem"m"z ned"r? 

Ankara’nın sayıları 40’ı bulan amf"t"yatro konseyler", ç"m 
mecl"sler" ve forumlarını “#"md"l"k” haftalık b"r rut"nle toplayan 
ortaklık, “herkes farklı herkes e#"t” söylem"n"n parantezler" 
açılamayan çok genel halkasından "baret. “S"z"nle b"raraya 
gelmeden önce, pazarları yaptı!ım en "y" #ey; b"lg"sayarımdak" 
waw dosyalarını mp3’e çev"rmekt"” d"yen kent sak"nler"n" 
çöldek" vaha g"b" sev"nd"ren bu toplumsal alan, #üphes"z k" en 

de!erl" kurtarılmı# bölge. Fakat d"s"pl"ne ed"lmezse yararsız ve 
güdük kalan yaratıcı "rade g"b", toplumsal’ı ke#feden bu yen" 
kentl"l"k b"l"nc" de, e!er kullanaca!ı ortak d"l", kend" özgün 
veya denenm"# örgütlenme model"n" ve toplumsal fayda 
üret"rken kullanaca!ı yöntem" bel"rlemek konusunda "steks"z 
olmayı sürdürürse, “kurtardıkları”nı da kaybedeb"l"r. 

Kı# mevs"m" gel"p de park mecl"sler"n"n kend"ler"n" daha 
ver"ml" yuvarlak masa toplantılarına evr"ltece!" güne kadar 
forumlar "st"krarla b"rarada kalab"lmey" sürdürüleb"l"r kılmak 
"ç"n, ya#anılan kentler" sah"plenmek yoluyla mevcut kent 
b"l"nc"n" yükseltmek zorundalar. Bunu gerçekle#t"reb"lmen"n 
en demokrat"k yolu "se, b"reysel ve örgütlü b"ç"mde kent 
pol"t"kalarını b"lmekten, bunlara katılım göstermekten 
ve böylece yerel s"yaset" yönlend"reb"lmekten geç"yor. 
Kent pol"t"kalarının tak"pç"s" olmak ve bu tak"b"n etk"nl"!"-
sürekl"l"!" ve b"l"n"rl"!"n" sa!layarak etk"n b"r muhal"f 
kültür yaratmaya katkı sa!lamak; vatanda#lık haklarımızı 
kullanmanın en kest"rme, en b"r"nc"l ve kolay ula#ılır yolu. Tüm 
postmodernl"!"m"zle esk"den sıkılıp da bo#verd"!"m"z bu yol, 
#"md" d"ren"#"n kend"n" ye#erten yaratıcı üslubuyla yen"den 
can bulup d"r"leb"l"r. Ben böyle söyley"nce kafanızda b"r #ey 
yanmamı# olab"l"r; lütfen esk" alı#kanlıktır dey"n, geç"n. B"r 
Ankara örne!" üzer"nden "zah edel"m: 

Ankara Se!menler Parkının amf"t"yatrosunda  her pazar saat 
17.00’de toplanan Se!menler Forumu’nun TMMOB Peyzaj 
M"marları Odası Genel Sekreter" Red"fe Kolçak’ın konu#macı 
olarak katıldı!ı 4 A!ustos tar"hl" oturumunun tutana!ına 
dü#ülen notlara göz attı!ımızda f"k"r sah"b" oldu!umuz g"b": 

Se!menler Vad"s"ne yapılacak TBMM Ba#kanlık Konutu’na; 
“b"z"m kent ekos"stem"m"z" yaralıyorsunuz”, “erken dönem 
Cumhur"yet tar"h"n"n en öneml" m"mar"ler"nden b"r" olan 
ve yer"ne yen"s" yapılsın denen konutun yıkımı; b"z"m tar"h", 
kültürel ve toplumsal hafızamıza "nd"r"len büyük b"r darbed"r”, 
“1977 yılında Ankara Kültür ve Tab"at Varlıklarını Koruma 
Kurulunca tesc"llenen ve #u anda yıkmaya çalı#tı!ınız tar"h" 
"z, restorasyon "le ger" get"r"lmel"d"r”, “Avrupa "le uyum 
"st"yorsanız, onların 18. yy sonunda "n#a ett"kler" kentle#me 
örnekler"nden "st"fade ed"n"z” söylemler"ne yaslanarak 
sorab"l"rs"n"z, sormalısınız: 

Se!menler Vad"s"’ndek" yıkımı k"m yaptı? 
Yıkım masrafı "ç"n ceb"m"zden kaç para çıktı?
Buradak" yıkım kararını alan Çankaya Beled"yes" encümen"ne 
bu m"ktarı nasıl tanz"m ett"r"r"z? 

Beled"yeye balık adam kadrosu açacak mısınız? (Tunalı Katlı 
Kav#a!ı "n#aa ed"l"rken kent"n yeraltı su de#arj s"stem"ne 
b"r hançer g"b" saplanan fore kazıkların mar"fet"yle her ufak 
ya!murda dolan köprü altlarını hatırladınız mı? Bu köprülerde 
mahsur kalan vatanda#ları balıkadamlarımız kurtarmı#tı. 
Yen" Ba#kanlık Konutunun müstakbel fore kazıkları da, 
balıkadamlar "ç"n Büyük#eh"r ve "lçe Beled"yeler"m"zde yen" "# 
"mkanları sunacak mı?)

Tost yapıyor musunuz? (TBMM ve Çankaya Beled"yes" 
Sekreterl"!" telefonları aranarak sorulacak bu soruya ver"len 
her yen" hayır cevabı; “Eee ne "# yapıyorsunuz orada?” "le 
kar#ılanab"l"r.)

Se!menler Vad"s"nde ya#ananlar Kavaklıdere sak"nler"n"n 

kentl"l"k b"l"nc"ne gıda takv"yes" yapacak b"r örneklemed"r; 
neyse k" #ehr"n her b"r bölges" "ç"n bu tür te#v"k ed"c" pol"t"k 
malzemeler" bulmak zor de!"l: Yen"mahalle $entepe’de 
a!açlara terc"h ed"len telefer"kler"n manyet"k dalgası ya 
da Yüzüncü Yıl ve Ç"!dem mahalleler"n"n orta yer"ne 
kondurulacak köprünün üzer"nden her gün geçecek ortalama 
40 b"n aracın co#ku dolu vınıltısı #"md"den kulaklarımıza 
ula#ıyor; forumların heyecanı söner g"b" olup tekrar harlayan 
katılımcılarını dürtüklüyor.

Ben Nef"n ve bugün Ankara’da pazar. B"z" haftanın kuca!ına 
atıverecek b"r pazartes"n"n e#"!"nde d"k"ld"m, yazıyorum: 
Ben kent forumlarının ısrarlı b"r sempat"zanı ve gözley"c"s" 
olarak son "k" ay "ç"nde, s"yaset1ten nefret etme hakkımızın 
sonuna kadar saklı oldu!u b"r ülkede, pol"t"ka2ya yüz çev"rme 
lüksümüzün ancak "ç"nde ya#adı!ımız kente büyük b"r 
haksızlık ederek varolab"lece!"n" yen"den ö!rend"m. #gez"’ye 
de!"n cümbür cemaat duymazlıktan geld"!"m"z cesaret"n 
fı#kırdı!ı kuyu v"cdanın (Er"c Fromm böyle söylem"#); b"z" 
bunca nümay"#"n ardından artık kat"yen kend" sess"zl"!"m"zle 
ba#ba#a bırakmayaca!ını fark ett"m. Ba#lamak’tak" müc"zen"n, 
b"t"rmeye ne kadar kaldı!ını görmen"n kolaylı!ında de!"l; 
aks"ne b"t"rene/b"tene de!"n akacak daha de!erl" b"r varlık ve 
anlam sürec"n"n "#let"lmeye/"#lemeye ba#lamı# olmasından 
"ler" geld"!"n" yen"den ke#fett"m. 

Yan" hürmetl" okuyan, açıkcası ba#lamaktan ödüm kopuyordu 
ama sanırım b"t"rd"m. 

Notlar: 
Aslında sey"s kel"mes"n"n de "lg"l" oldu!u “at tal"m", e!"t"m", 
bakıcılı!ı”anlamlarına gelen s"yaset kavramı; arapça b"r sözcük 
olan “s-v-s” veya “sâse” f""l kökünden gel"r. hayvanların, özell"kle 
atların "dare ve terb"yes"n"n yanında,gen"#let"lm"# anlamıyla 
günümüzde "nsanların ve devlet/ toplumların yönet"m" "ç"n 
kullanılır.

Pol"t"ka sözcü!ünün et"moloj"k köken" grek d"l"ne a"t “pol"s” 
sözcü!ünden gel"r. pol"s, #eh"r demekt"r. sözcü!ün bu 
topraklara gel"#" ve de!"#"m" sırasıyla #öyled"r: pol"t"kos, 
pol"te"a, pol"t"ke, pol"t"ca, pol"t"ka... pol"t"khos, “#eh"r sınırları 
"ç"nde ya#ayan "nsan toplulu!unun olu#turdu!u bütünle "lg"l" 
olan” #eye den"r.
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Gez! d!ren!#! sürec! Türk!ye solu !çer!s!ndek! 
h!yerar#!k düzene$! paramparça ederken 
eylemler!n ortasından yen! s!yaset yapma tarzları 
çıktı. Kartv!z!t! yüksek l!derler!n yer!n! vuru# gücü 
yüksek sokak eylemc!ler! aldı. Ayrıca bu kadarla 
da kalmadı. “B!z!m olan veya olmayan” neredeyse 
tüm mekânlarda yukarıdan-a#a$ıdan Gez! 
d!ren!#!ne da!r yorumlar yükseld!. Gez! d!ren!#!n!n 
sıkça konu#uldu$u mekânlardan b!r!nde; Gazete 
Solfasol’un masalarında gezd!$! Ortadünya’da 
b!r tesadüf sonucu tanı#tı$ımız, yüksek ö$ren!m 
gören b!r sokak eylemc!s! Mert Eren’le Gez! 
d!ren!#!n! ve Ankara eylemler!n! konu#tuk. 

Sanırım Gez! d!ren!#! b!rey-örgüt ve b!rey-s!yaset 
arasındak! !l!#k!y! tümden de$!#t!rd!. Süreci nasıl 
de$erlendiriyorsun?

Ben, Gez" d"ren"#"n" önces"nde bu "l"#k"ler"n de!"#meye 
ba#ladı!ını dü#ünüyorum. B"r açıdan d"ren"#te yer alan 
b"reyler muhafazakâr b"r gündel"k hayat kurgusunun 
kend"ler"ne dayatılması "le beraber ve gündel"k hayatın 
s"yas" oldu!unu ke#fetmeler"yle bu d"ren"#" mümkün 
kıldılar. Gez" d"ren"#"n"n ortaya çıkmasındak" en büyük 
etkenlerden b"r tanes"n"n; artık b"rey"n kamusal alanda 
kend"s"ne yer bulamaması oldu!unu dü#ünüyorum. 
LGBT b"reyler"n"n akt"f katılımı, kadınların akt"f katılımı 
da dü#ünüldü!ünde muhafazakâr-otor"ter b"r s"yaset"n 
"nsanları kamusal alandan bu derece dı#laması belk" de gez" 
d"ren"#"n"n bu boyutta olmasına neden oldu. Tab" burada 
kamusal alan derken sadece kentsel kamusal mekânlardan 
bahsetm"yoruz, medya ve s"yaset g"b" esasında kamusal 
ve "let"#"me dayalı olması öngörülen yapıların da b"rey" 
s"nd"rmeye yönelik tavırlarından da bahsed"yoruz. Her 
alanda artık tek yönlü b"r dayatma "le kar#ı kar#ıya kaldı 
"nsanlar. Bu Gez" protestoları (yan" d"ren"#) "le "nsanlar, 
mahrum ed"ld"kler" o kamusal alanı, özgürlük alanını 
yaratmayı amaçladılar. Bu do!rultuda bence örgüt ve b"rey 
konusuna gelecek olursak, protestolarda yer alan "nsanların, 
özell"kle ün"vers"tel"ler"n artık var olan ezberlenm"# s"yas" 
örgütlenmeler"yle tatm"n olmadıklarını söyleyeb"l"r"z.

Ben!m gördü$üm kadarıyla sadece Türk!ye !le de 
sınırlı olmayan b!r s!yas! kr!z !le kar#ı kar#ıyayız 
ve kap!tal!st devlet!n tems!l! demokras!s! b!r kr!z 
!çer!s!nde...

Gez" protestolarında en çok söylenen #eylerden b"r 
tanes" bunun part"ler"n hareket" olmadı!ı, b"r halk 
hareket" oldu!uydu. Bu vurgu çok öneml", çünkü bir 
açıdan mevcut örgütlerin ve partilerin de yetersizli!ini 
ve tems"l"yet konusundak" ba#arısızlıklarını "fade ed"yor. 
Yan" aslında örgüt ve b"rey "l"#k"s"n" nasıl dönü#türdü!ü 
konusunda, b"rey s"yaset "l"#k"s"n" nasıl de!"#t"rd"!" 
konusunda Gez" sank" b"r kopu# yaratmı# g"b" ele 
alınmamalı, daha z"yade var olan b"r kr"z"n patlaması 
olarak görülmel"d"r. 

Ancak gez"n"n kend"s"ne özgün olarak yarattı!ı "k" öneml" 
"l"#k"den bahsetmek daha mümkün; bunlardan b"r 
tanes"n"n kent ve "nsan arasındak" "l"#k"dek" dönü#üm 
oldu!u söyleneb"l"r. Protestolara b"r #ek"lde dah"l olmu# 
olan herkes"n kent algısının de!"#t"!"n" dü#ünüyorum. 
Önceden algıladı!ımız g"b" sokaklar ve caddeler"n artık 
sadece b"r arka plan olmadı!ını görüyoruz. %nsanlar 
dı#landıkları o kamusal alanı, tems"l"yet" ve a"d"yet" kent 
"le yen"den kurgulamaya ba#ladılar. Bunun görüleb"lece!" 
en açık örneklerden b"r" yer "s"mler"ne protestolarda 
ver"len "s"mlerd" ben"m açımdan. Tomalı H"lm", Gazılay, 
Dövenpark g"b" "s"mlerle artık "nsanların kent algısının 
de!"#t"!" göster"lm"#t"r. Protestolara b"r #ek"lde dah"l 
olmu# "nsanlar artık Kızılay’da ve Tunalı’da gezerlerken 
farklı b"r ba!lamda kend"ler"n" var ett"kler"n" h"ssed"yorlar. 
Kent"n b"rey açısından anlamı ve kurgusu de!"#"yor bence. 
Gez" protestolarının en büyük sonuçlarından b"r tanes" 
bu. K" bu de!"#"m"n sonuçlarının net b"r b"ç"mde ortaya 
çıkması uzun zaman alab"l"r. 

%k"nc" öneml" b"r sonucun da, b"rey"n kolekt")e#mes" 
oldu!unu dü#ünüyorum. Herhang" b"r örgüte 
yakın durmayan ve s"yasal olarak kesk"n b"r #ek"lde 
konumlanmamı# b"nlerce "nsan protestolarda yer 
aldı. Ancak özell"kle pol"s"n uyguladı!ı #"ddet, b"rb"r"n" 
h"ç tanımayan b"nlerce "nsanı b"r araya get"rd". Gaz 
bombasından etk"lend"!"n"z anda h"ç tanımadı!ınız 
insanlar size yardım etmek için etrafınıza toplandılar, 
dü#tü!ünüzde yine tanımadı!ınız insanların bir anda 
kaçmayı bırakıp sizi yerden kaldırıp ta#ımak için 
geri geldiklerini gördünüz ve esasında yıllardır nasıl 
yaratılabilece!i konusunda kafa patlatılan bir dayanı#ma 
insanlar arasında kuruldu. Artık kolekt")"kten korkmayan 
ve farklı b"r kent algısına sah"p b"r "nsan yarattı!ını 
söyleyeb"l"r"z Gez" d"ren"#"n"n.

Son günler!n popüler tartı#ma konusu “d!ren!#!n 
!ç!nde olmayanın aslında d!ren!# hakkında söyleyecek 
çok #ey!n!n olamayaca$ı üzer!ne”. Bu okumayı nereye 
dayandırmak gerek!r?

D"ren"#"n "çer"s"nde olmadan d"ren"# hakkında konu#an 
yazan b"rçok "nsanın olması yanında aynı #ek"lde d"ren"#"n 
"çer"s"nde yer almı# olmasına ra!men tepeden "nme b"r 
bakı# açısıyla konu#an da çok "nsanın oldu!u söyleneb"l"r. 
S"yas" olarak yürütülen ve örgütler, part"ler arası cereyan 
eden tartı#malar b"r yana daha d"ren"#"n sonu gelmeden 
basılan k"taplar "le de bunu göreb"l"r"z. 

B"rey ölçe!"nde ele alacak olursak bu tepk"n"n çok haklı 
oldu!u yönler var. D"ren"# "le "lg"l" yapılan anal"zler 
“objekt"f” anal"zler. Oysak" "nsanların protestolar sırasında 
ya#adıkları tecrübeler son derece “subjekt"f”. Sokakta, 
yürüyü#lerde kar#ıla#ılan pol"s #"ddet" "nanılmaz b"r 
düzeydeyd" ve protestolara katılan çok büyük b"r kes"m 
böyles" b"r #"ddet görece!"n" tahm"n b"le etmem"#t". 
Son derece haklı ve demokrat"k sınırlar "çer"s"nde d"le 
get"rd"kler" tepk"ler"n"n böyle b"r nefretle kar#ılanaca!ını 
k"mse öngöremezd". Sokakta kapsüllerle, plast"k 
merm"lerle yaralanan, sakat kalan veya yakınları bu 
#"ddete maruz kalan, gözaltında tac"ze maruz kalan 
"nsanlara tepeden bakan sözde objekt"f yakla#ımlarla 
gel"rsen"z tepk" almanız çok do!al. 

Önceden söyled"!"m"z g"b" d"ren"#e katılan "nsanlar 
tepeler"nde hel"kopterler"n uçtu!u, zırhlı araçlarla 
üzerler"ne ate# açıldı!ı, her da"m var olan gaz yüzünden 
nefes alamadıkları b"r sava# ortamını ya#adılar. Hep"m"z 
bu tecrübeden der"n b"r b"ç"mde etk"lend"k. Etrafımdak" 
ço!u "nsanın protestolar sırasında ya#adıklarının etk"s"yle 
haftalarca kâbus gördüklerini uyuyamadıklarını gördüm. 
$imdi siz bunları tecrübe etmi# insanlara onların yanında 
yer almadan çe#itli siyasi amaçlarla yakla#maya çalı#ırsanız 
veya dedi!im gibi içlerinde yer almı# olsanız dahi 
objekti)ik adı altında bu ya#adıklarını insansızla#tırırsanız, 
kend" pol"t"k v"zyonunuzu haklı çıkartmak "ç"n bu 
ya#ananları sah"plen"yormu# g"b" görünürsen"z s"ze 
öfkelen"rler ve d"ren"#e da"r de "nançlarını kaybederler. 

Bu konuda ben d"ren"# sırasında yer yer çıkmasına ra!men 
özellikle forumlar sürecinde #iddetlendi!ini gördü!ümüz 
örgütler, s"yas" part"ler arasındak" mücadeleye de 
"#aret etmek "st"yorum. Gez" d"ren"#" bence de part"ler 

Ku!ulu %n"s"yat"f" tarafından Ankara’da Ku!ulu Park’ta 
düzenlenen Foruma katılan vatanda#lar, Gez"’n"n 
Türkiye’deki çevre hareketlerine verd"!" mesajı tartı#tı. 
Gez"’de b"z" "dare edenlere kar#ı yükselen ses" n"ye 
ekoloj"k b"r tema ate#led"? Cevap net: Çünkü ekoloj" 
mücadelesi ve politi!i, temel hak ve hürr"yetlerle son 
derece "l"#k"l". Altında yatan temel felsefe de #u; “günübirlik 
ya#ayalım, gelece!i sadece Allah bilir” de!il, “bugünden 
ve gelecekten tüm canlılar adına biz insanlar sorumluyuz”. 
Gez"’de bunu vatanda#ın ya#amını savunmasının, aynı 
zamanda demokras" mücadelesi oldu!unu gösteren bir 
öfke patlaması olarak tercüme etmek lazım.  TC Ba#bakanı 
Gez" "ç"n “bu "# "deoloj"k boyut kazandı” ded", çok do!ru, 
evet, çünkü çevrey" korumak "deoloj"k bakı# gerekt"r"r, 
apol"t"k de!"ld"r. Forumda AKP hükümetler"n"n; do!ayı 
ve "nsanların ya#am kal"tes"n"/çevre hakkını h"çe sayan 
HES’lerden, soframızdak" GDO’dan, çöp yı!ınlarının 
hemen arkasında ultra lüks rez"dans tezatlarından kentsel 
dönü#üm adına yapılan do!a katl"amlarına kadar çok 
sayıdaki uygulamaları uzun süre tartı#ıldı.  
Bundan böyle, yakla#an yerel seç"mlerde beled"ye 

ba#kanı adaylarının, popül"st pol"t"kalara sı!ınarak, 
hatta Gez" ruhunu yalandan kullanarak yapacakları 
çevreyi koruma söylemler"ne halkın artık "nanmayaca!ı 
ve "#ler"n"n zor olaca!ı açık. Çünkü vatanda#, yerel 
seç"mler"n pol"t"k arenasında çevre meseles"n" b"r 
numaralı konulardan b"r" olarak sorgulayacak, Gez" bu 
farkındalı!ı hep"m"ze kazandırdı. Ancak yapacak çok 
"# var; adayların dâh"l oldukları s"yas" part"ler"n ekoloj" 
pol"t"kaları adına verd"kler" sözler", uygulamaları hakkında 
hesaplar sorulacak, adayların kent projeler" d"nlenecek, 
"nsanımıza, mahallem"ze, soka!ımıza ne yararı var 
bakılacak… Bütün bunlar planlı, programlı c"dd" c"dd" 
çalı#ılacak, aks" halde güç; ekoloj" üzer"nden kar etmeye 
devam edecek, üstel"k ‘ye#"l yalanlarıyla’ süslü reklamları, 
kamu spotları, rengârenk b"llboardlarıyla Mart 2014’te 
sandıkta vatanda#ın aklını çelecek ve bu ülkede "lk kez 
tar"h" b"r fırsat yakalamı# olan çevre hareketi hükümetler 
dü#üremeyecek… 

* Ku#ulu Forumu, 11 Temmuz A#ustos 2013

Çevre Hareketi Hükümet Dü!ürür mü?
 

Nuran Talu*

 

Gezi’den Soka#a:
Farklı Bir Kamusallıkta Bir Araya Gelmemiz Lazım. Ama…
 

Mert Eren ile söyle#i: Eren Aksoyo!lu
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ve örgütler üstü b"r sosyal harekett"r ve kullandı!ı d"l 
ezberlenm"# s"yaset"n d"l" de!"ld". Bunu gözlemlemek 
çok kolay; gerek d"ren"#"n popüler b"r yönü hal"ne gelm"# 
duvar yazılarına, m"zah" d"le bakarak, gerekse katılan 
"nsan prof"l"n"n çe#"tl"l"!"ne bakarak bunu göreb"l"r"z. 
Kend"ne a"t b"r d"l gel"#t"rmeye ba#lamı# b"r hareket" 
var olan kalıplara sokmaya çalı#tı!ınız zaman, kend"n"z" 
harekete yabancı b"r konuma "ters"n"z ve "stersen"z 
protestolara katılmı# olun bu sefer d"ren"#ç"ler de s"ze 
mesafe almaya ba#lar. Bunu b"rçok örgüt yaptı ve d"ren"# 
"çer"s"nden de muhalefet "le kar#ıla#tılar. 

Gez! d!ren!#! üzer!ne her s!yaset!n kend!ne da!r 
b!r okuması oldu$unu görüyoruz. Örne$!n ÖDP 
kap!tal!zm kar#ıtı b!r söylem üzer!nde dururken, 
TKP hükümet!n !st!fa etmes! hal!nde b!r rahatlama 
olaca$ına !nanıyor. Hatta Ufuk Uras soka$a dökülen 
bu gençler!n yen! b!r anayasa !sted!kler!n! söylüyor. 
Bu b!r akıl karı#ıklı$ı de$!l m!d!r? Gerçe$! nasıl 
bulaca$ız?

Nasıl b"r gerçek arıyoruz? Bence gerçe!" zaten 
bulmu# durumdayız, sadece kolaylıkla durumu 
anlamlandırmamıza yarayacak b"r homojenl"k yok. Bu 
akıl karı#ıklı!ının b"raz önce bahsett"!"m"z o kend"s"n" 
harekete dı#sal b"r poz"syonda konumlayan tutuma a"t 
oldu!unu dü#ünüyorum. 

Her s"yasal örgüt ve part" kend" okumasını yapab"l"r 
ve k"m"ler"n"n kar#ı kar#ıya gelmes" son derece 
beklend"k zaten ba#ka konularda da pek ortak tutumlar 
serg"led"kler" söylenemezd". Ded"!"m g"b" sözde objekt"f 
ve yanıltıcı anal"zler,  kavramsal yakla#ımlarla bu hareket" 
anal"z etmeye çalı#ırsak kaybolmamız kaçınılmaz. 

Gündel"k hayatlarına yapılan müdahalelere artık 
katlanamayan b"r "nsan k"tles" d"ren"#ç"ler. Beden"ne, yeme 
"çme alı#kanlıklarına, k"ml"kler"ne ve ya#am alanlarına 
yönel"k zor kullanılarak yapılan müdahaleden sıkılmı# b"r 
k"tle. Bu end"#eler esas alındı!ı takd"rde d"ren"#ç"ler"n de 
yapmak "ç"n çabaladıkları g"b", okumaların da prat"ktek" 
çabaların da ortak b"r kamusal alanın yen"den "n#asını 
esas alması gerekt"!"n" dü#ünüyorum k" bu noktada 
yapılan okumaların da b"r yerden sonra bo#a kürek 
çekmeye döndü!ünü dü#ünüyorum. Farklı platformlarda 
farklı f"k"rler sürekl" b"r münaka#a "çer"s"nde g"tt"kçe de 
bölünüyor. Alternat"f b"r d"l, alternat"f b"r medya, alternat"f 
b"r dayanı#ma "ç"n çabalandı ve bu çabaların devam 
etmes" gerek"yor. 

Farklı b"r kamusallıkta b"r araya gelmem"z lazım. Bu, 
ant"kap"tal"st poz"syonu terk edel"m, k"ml"k s"yaset"ne 
daha postmodern b"r ç"zg"ye geçerek mücadele 
edel"m anlamına gelm"yor. Sadece protestolarda yer 

almı# herkes"n her unsurun ortak b"r #ek"lde aynı 
b"l"nc" yansıtmasını veya aynı talep etrafında b"r anda 
toplanmasını beklemek yararsız gel"yor bana. Aks"ne; 
belk" de bu “gerçe!" arayan” s"yas" part"ler"n ve örgütler"n 
Gez" d"ren"#ç"ler" etrafında b"r ortaklık kurmaları gerek"yor. 
Part"ler"n d"ren"#ç"ler" de!"l d"ren"#ç"ler"n part"ler" 
yönlend"rmes"ne b"raz "z"n vermek gerek"yor sank"...

Gez! Parkı’nda ba#layan eylemler!n kentl!l!k, kent 
muhalefet! ve kent pol!t!kaları üzer!ne oldu$unu 
b!l!yoruz, pek! buraya yen!den döneb!lecek m!y!z?

Önceden söz etti!iniz farklı okumaların, farklı olu#umların 
farklı amaçlarla direni#e yakla#ması konusuyla ba!lantılı 
bu konu da... Yapılan analizlerin birço!unda bir ölçek 
sorunu oldu!unu dü#ünüyorum. Daha do!rusu bir anda 
harekete ölçek atlatma çabası var. Denildi ki; yen" b"r 
anayasa "stend"!" #ekl"nde yorumlayan var, hükümetin 
istifasını istedi!imiz #eklinde okumalar var. Bunların heps" 
ulusal ölçekte gerçekle#eb"lecek senaryolar. Tamam, 
teor"k olarak kamusal alanın yen"den kurulmasının 
ve güvence altına alınmasının bu g"r"#"mler olmadan 
gerçekle#t"r"lemeyece!"n" söyleyeb"l"r"z ancak prat"kte 
"#ler o kadar kolay olmayacak. Kentsel ölçekten yola 
çıkılmadıkça ve bu ölçekte bel"rl" b"r çaba harcanmadan 
bu tarz uçuk senaryoların gerçekle#t"r"leb"lece!"n" 
dü#ünmüyorum. B"r araya geld"k, gündelik hayatımıza 
yapılan müdahaleye farklı noktaları esas alarak kar#ı 
çıktık ve kamusallı!ımız özgürlük alanımızı yeniden 
in#a etmek istedi!imizi gösterdik. Sonrasında ortaya 
çıkan kent forumları çok önemli bir adımdı ancak "#te o 
noktada ulusal ölçekte yapılması gerekenler zorak" #ek"lde 
harekete d"ret"lmeye çalı#ıldı d"ye dü#ünüyorum. A#ama 
a#ama ver"len b"r mücadele olması gerek"yor. Kentsel 
ölçek kes"nl"kle bu hareket"n oda!ındadır ve bu ölçekte 
yapılab"lecekler yapılmadan ulusal ölçekte yapılması 
gerekenler"n tartı#ılmasını gerçek dı#ı buluyorum. 
Forumlar öncel"kle kentlerde aradı!ımız kamusallı!ın 
kurulab"lmes" "ç"n neler"n yapılması gerekt"!"n" tartı#malı. 

B"r ba#ka nokta "se kentsel pol"t"ka ve kent muhalefet" 
noktasına gel"nce b"rkaç soruyu kend"m"ze sormamız 
gerek"yor. Ulusal ölçekte b"r tems"l"yet" tartı#madan, hatta 
bu tems"l s"stem"n" de!"#t"rmekten bahsetmeden önce 
#unun cevabını bulmak lazım. Kentsel pol"t"kalardan en 
büyük zararı gören gecekonduları yıkılıp yerler"nden 
ed"len "nsanlar, kentsel yoksul sını)ar bu hareket 
tarafından ne kadar tems"l ed"ld"ler? D"kmen Vad"s"'nde 
yıllarca mücadele etm"# "nsanlar, %stanbul’da Sulukule’de 
yerler"nden ed"lm"# "nsanlar ne kadar tems"l ed"ld"ler 
ya da katılım "ç"n "rade gösterd"ler? Ulusal ölçekte 
gerçekle#t"r"lmek "stenen ya da "stend"!" d"le get"r"len 
hede)erden önce yerell"!" daha etk"n b"r b"ç"mde 
kapsayarak dönü#türecek b"r yakla#ıma "ht"yaç oldu!unu 

dü#ünüyorum. Yan" kentsel mücadele noktasına 
dönmen"n, zaten ulusal düzeyde gerçekle#t"r"lecek 
herhang" b"r de!"#"m "ç"n zorunlu oldu!unu 
dü#ünüyorum. 

Saatlerd"r konu#uyoruz ve durumu tahl"l etmeye 
çalı#ıyoruz ancak çok öneml" oldu!unu dü#ündü!üm 
b"r nokta var. Bu konuda farklı b"rçok açıdan b"rçok 
yorum yapab"l"r"z, b"n b"r teor"k poz"syondan durumu 
de!erlend"rmeye çalı#ab"l"r"z ve bu farklı poz"syonlar 
kend" aralarında yıllarca tartı#ab"l"rler. E!er b"r anal"z ve 
düzgün okuma "ht"yacımız var "se ben Tarık $engül’ün bu 
konudak" de!erlend"rmes"n"n "ht"yaç duyulab"lecek her 
#ey" barındırdı!ına "nanıyorum. Daha "ler" anal"z çabaları 
ve polem"kler gerçekten ne "#"m"ze yarıyor? 

Eylemler"n "lk haftalarına döndü!ümüzde, ne kadar 
d"nam"k b"r süreçle kar#ıla#ıyoruz. Her kes"mden tepk"ler"n 
yükseld"!" ve ezberler"n bozuldu!u b"r tablo çıkıyor 
kar#ımıza. B"rço!umuz zaten kesin taleplerle soka!a 
çıkmadık. Daha çok b"r ne "stemed"!"m"z" d"le get"rmek 
odaklıydı eylemler. Bunu en "y" özetleyen slogan da 
herhalde “kahrolsun ba!zı #eyler” oldu. Prat"kte #ek"llend" 
her #ey ve kısa sürede kararlar alındı, eyleme geç"ld". Her 
gün eylemler süres"nce saatler "çer"s"nde ne yapılması 
gerekt"!"ne karar ver"lmeye çalı#ıldı. $"md" o d"nam"zm" 
görem"yoruz ve tekrar Gez" eylemler" önces"ndek" hantal 
ve kısır tartı#maların bu sefer Gez" üzer"nden yürütülmeye 
ba#landı!ını görüyoruz. Esas kaçınılması gereken"n bu 
oldu!unu dü#ünüyorum. 

B"r kere bu eylemler"n, mevcut s"yasal yakla#ımların 
yeters"zl"!"n" ortaya çıkarttı!ı açık görünüyor, bu 
yüzden hala bu stratej"lerde ısrar etmekte b"r yarar 
görmüyorum. Hal" hazırda eylemler sürec"nde kurulmu# 
d"l"n güçlend"r"lmes" ve belk" de bu d"l etrafında b"r 
araya gel"nmes" en mantıklı yol olarak görünüyor bana 
ve forumlar bu konuda hala öneml" b"r rol oynayab"l"rler. 
B"r de Gez" eylemler" dünyada b"r "lk de!"l. B"ld"!"m 
kısıtlı örnekler arasında ben" en çok etk"leyenlerden 
b"r tanes" 1999 Seattle protestoları olmu#tur. Y"ne son 
derece heterojen b"r k"tlen"n yürüttü!ü protestolarda 
gez" eylemler"ne çok benzed"!"n" dü#ündü!üm b"r 
süreç ya#anmı#. Ana akım medyanın suskunlu!u ve 
hatta eylemc"ler" kr"m"nal"ze eden tutumu alternat"f 
b"r medyanın olu#turulma çabasını ortaya çıkartmı#, 
provokatörlerle mücadele yine büyük bir tartı#ma konusu 
olmu# ve orada da devletin sert müdahalesi inanılmaz bir 
#iddetin ortaya çıkmasına yol açmı#. Seattle protestoları 
gibi benzerlik ta#ıyan örneklerin analizinin birçok 
tartı#madan daha yararlı olabilece!ini dü#ünüyorum. 
Prati!e öncelik veren bir yakla#ımla, “ac"l olarak de!"l 
de, geceden gündüze de!"l de”, b"r araya gel"nmes" 
gerekt"!"n" dü#ünüyorum.

''Bir a$aç ölür, bir halk uyanır...''
                      Nazım Hikmet Ran



Ankara’nın Gayriresmi Gazetesi A!ustos 2013solfasol12

Yüksel’deki Piyano
 

Gökçer Tahincio!lu

 
Yüksel Caddes"’n" Konur Sokak’la bulu#turan kö#eden 
alı#ılmadık b"r ses yüksel"yor. El"nde megafon, b"razdan 
çalaca!ı eser"n nasıl bestelend"!"n" ve tar"h"n" kısacık 
anlattıktan sonra p"yanosunun ba#ına geç"yor genç kadın.

Türk"ye’dek" ölçütlere göre b"rkaç gün sonra terör"stl"kle 
suçlanab"l"r.

Tıpkı az "ler"de çocuklara renkl" dünyalarını tuvale nasıl 
dökeb"lecekler"n" büyük b"r "#tahla anlatan genç adam 
g"b". Ve sokakta, çocukları yaz kamplarına, gençler" 
konserlere davet eden onlarca genç, umutlu ve korkusuz 
kadın ve adama benzer b"ç"mde, b"r F t"p"nde geç"reb"l"r 
yıllarını sadece bu nedenlerle.

Korku ku#atmasına ra!men Yüksel Caddes"’nden p"yano 
sesler" yüksel"yor. Çok de!"l, kısa b"r zaman önce burada 
eller"nde talc"dl" suyla dola#an genç tıpçılar, sahra 
hastaneler", “d"ren"#” levhaları vardı. Kalabalıktan ve 
protestolardan de!"l, pol"s"n "nadına gaz atmasından var 
olan mü#ter"ler" kaçı#an esnaf, ney" var ney" yok kapının 
önüne yı!mı#, h"çb"r bedel "stemeden gözler" ya#aranlara, 
kafasında bomba patlayanlara, korkuyla kaçı#anlara ve 
korkusuzca ko#u#turanlara yardım etmeye çalı#ıyordu.

B"raz daha a#a!ıda vandal"zmle suçlanan gençler"n 
yarım l"monu 1 l"raya de!"l de 50 kuru#a alma pazarlı!ı 
sürüyordu. Nasıl b"r vandal"zmse ne tezgâhları 
ya!malanan esna)ar vardı, ne tokat atılıp paraları gasp 
ed"len sokak satıcıları.

Gerçekten terör!stler m!?

Elbette k" kar#ı görü#tek"ler yanmı# otobüsler", portakal 
suyu satan beled"ye araçlarını, traf"k lambalarını ve 
“canım” kaldırım ta#larını sıralayab"l"r vandal"zm "dd"alarını 
sürdürürken.

Lak"n, vandal"zm"n gerçekten ne oldu!u, d"renme 
hakkının ve me#ru müdafaanın gerçek ve arzulanan 
demokras"lerdek" anlamını anlatmaya tüm bu 

sayfalar yetmeyece!" g"b", ans"kloped" yayımlamak da 
yetmeyecekt"r onlara.
Tüm bunlar; b"rey", kafasında kamu malından sonraya 
"tenler"n, bu yolla anlayab"lece!" dertler de!"ld"r. Ve onlara 
göre, onlar herkes"n kutsallarını yerle b"r ederken, b"at 
etmeyen, "taat kültürüne kar#ı kısık da olsa ses çıkartan 
ve dah" önünü "l"kleyerek günaydın demeyen, yan" "kt"dar 
koltuklarından "n#a ed"lm"# kutsallarına boyun e!meyen 
herkes terör"stt"r ya da b"r gün terör"st olacaktır.

Gerçekten apol!t!kler m!?

Tüm bu b"tmes" mümkün olmayan tartı#malar 
sürdürülürken d"!er tara)arda, apol"t"kl"k ve renkl" gençler 
güzellemeler"yle ya#ananları geç"#t"rmeye ve sı! b"r “ne 
günlerd"” nostalj"s" yaratmaya çalı#anların da yüzler"ne 
çarpan günler ya#andı. Gez"’de olu#an ruhun ku#atıcılı!ını 
ve devamlılı!ını gösteren "lk büyük adımlarNasıl 
olab"l"yorsa, l"beral"zm tanımlarına da sı!mayan b"r 
oynaklıkla ısrarla apol"t"kl"!"n yücelt"lmes"ne h"zmet 
edenler"n görmed"!"/görmek "stemed"!" “süreçler”.

%deoloj"n"n her yerde, ulusalcılıkla/d"ndarlık arasında 
sıkı#tırılıp saf tutmaya zorlanmı# çocukların bey"nler"nde, 
sokaktak" özgürlük arayı#larında, z"h"nler"n" ku#atamayan 
pol"t"k aktörlere kar#ı tutum alı#larında, yen"lemeye 
çalı#tıkları d"ller"nde nasıl kend"s"n" var ed"p gösterd"!"n" 
ortaya koyan adımlar.

Ama Gez" Parkı’ndak" karar verme süreçler"n" 
anlamayanlar, ba#kent"n dört b"r yanında ve b"rçok kentte 
parklarda sürüp g"den forumları da anlayamadılar.
O forumların kültürel kodlarını, pol"t"k kayna!ını 
reddetme hal", forumların da görmezden gel"nmeye 
çalı#ılmasına yol açtı. Ancak o kadar güçlü, ku#atıcı ve 
yen"l"kç"yd" k" bütün ya#ananlar, do!rudan demokras"n"n, 
katılımcılı!ın, söz ve karar hakkının parklardan nasıl 
yükseleb"lece!"ne dudak bükenler b"le sözler"n" yutmak 
zorunda kaldı. Onlar her yerde, "kt"darı dev"recek darbey" 
arayadursun, söz söyleyeb"lmen"n gücünü ve bu hakkı 
nasıl kazanab"lecekler"n" kavrayab"lenler akın ett" parklara.

Forumların yönü ve gelece$!

Protestolar ve sert pol"s müdahaleler" b"tt"!"nde, b"r yanda 
“#"md" ne olacak” soruları d"!er yanda zaten olab"lece!"n 
en "y"s"n"n oldu!unu dü#ünenler"n gülümsey"#" vardı. Park 
forumları, "#te o gülümsemen"n nedenler"nden b"r".

%kt"dar b"r yerlerde lob"ler", dı# güçler", parlamentodak" 
muhalefet "se kend" yapamadı!ını yapanların gücünü 
nasıl payla#ab"lece!"n" arayadursun, sadece ekme!"n", 
yara bandını, yaralarını de!"l, sözünü, yarının nasıl 
olması gerekt"!"n", b"s"klet yollarını, medyanın haller"n", 
bahçedek" ked"ler", sokaktak" çukurları, dünyayı sarsacak 
o zamanı konu#an, katılan, katılmayan ve bütün bunları 
tartı#ırken gürültü yapmaktan b"le korkan b"r koca 
kalabalık var. Gençler"n ba#ı çekt"!" ancak sadece gençl"k 
hareket" "le açıklanamayacak, genç yürekl" devasa b"r 
kalabalı!ın gönüllülükle katıldı!ı, katılmanın gücünü fark 
ett"!" e#"t ve ad"l yönetmen"n en berrak hal" bu.

Gerekt"!"nde kend"s"n" ve haklarını savunab"len o 
kalabalı!ın gücünün nasıl da dalga dalga ku#aklara 
aktarılab"lece!"n" göster"yor bütün o forumlar. Ve elbette, 
g"derek gündel"k hayatın dayatmalarıyla dü#eb"l"r zaman 
zaman katılımlar. Ama artık orada, yarın ün"vers"telerde, 
sıkı#tırılmı# masalarda, puslu devlet da"reler"nde, beyaz 
yakalı kap"tal"st kalelerde, plazalarda sokakta olmanın 
do!allı!ını ö!renm"# "nsanların yen"den ko#up katılaca!ı 
bazı zamanlar görünmez, el ed"nce gelecek ve an"den 
görünür olacak muazzam b"r kalabalık.

Yüksel Caddes"’nden p"yano sesler" yüksel"yor. Yaratılan 
ruhu ve o ruhun ürett"!" pol"t"k atmosfer"n devamlılı!ını 
da b"len ve görünmez kalabalıkların gücüne güvenerek 
sözünü daha d"k ve do!rudan söyleyenler k"lometrelerce 
uzaktan b"le duyuyor o e#s"z sesler".

“He desem, koparacak d"zg"nler"n"...”

80 darbes"yle beraber yaratılan toplumsal kültür(süzlük) 
tıkandı ve Gez" "le patlayan bu tıkanmı#lıktır. Gez" 
“Patlaması”nın, patladı!ıyla kalmaması, toplumun 
üzer"nden ölü topra!ını kaldırması ve toplumun 
devlet “baba”nın mutlakla#mı# "kt"darını daha fazla 
denetler ve kısıtlar hale gelmes"n" sa!laması "ç"n; ben"m 
de yapab"lece!"m b"r #eyler olab"l"r d"ye, d"ren"#"n 
forumlara evr"lmeye ba#ladı!ı noktada “yeter ulan” 
dey"p, soka!a çıktım.

Oturdu!um yerde, Batıkent’te tepk"sel yürüyü#lerle 
ba#layan süreç, s"yas" part" ve örgütlenmeler"n 
olu#turdu!u Batıkent Dayanı#ma Platformu tarafından, 
önce serbest kürsü tarzında forumlara, ardından 
mahalle mecl"s" ded"!"m"z olu#umlara evr"lt"ld". Gerek 
Batıkent "ç", gerekse Batıkent "le d"!er forumlar arasında 
(Parklar B"z"m Ankara kanalıyla) "let"#"m" artırmaya 
ve kalıcı hale get"rmeye çalı#tım ve hala da bununla 
u!ra#ıyorum.

Mahalle mecl"sler" daha yen", b"raz kör topal da olsa 
"lerl"yor, b"rb"r"m"zden f"k"rler alarak sürec" "lerlet"yoruz, 
geçm"#te buna benzer b"r deney"m tam anlamıyla 
yok, Fatsa g"b" yakın deney"mlerden faydalanılab"l"r 
dü#ünces"ndey"m. %stanbul’da ve Ankara’dak" d"!er 
forumların ço!unda oldu!u g"b", "# üzer"nden 
örgütlenmek gerekl"l"!" mecl"slerce görülmeye ba#landı 
ve buna yönel"k atölye, kom"syon, masa g"b" farklı 
adlar altında küçük çalı#ma grupları olu#turulmaya ve 
"#levsel hale get"r"lmeye u!ra#ılıyor. Bazı b"lg"lend"rme 
faal"yetler" gerçekle#t"r"ld" (Hukuk, E!"t"m ve Kentsel 
Dönü#üm "le "lg"l"), yerel sıkıntılara yönel"k eylemler 
konmaya ba#lanıyor (Turgut Özal Mahalle’s"nde okul 
sayısının yeters"zl"!"ne kar#ın b"r okulun "mam hat"be 
dönü#türülmes"ne kar#ı "mza kampanyası ba#latıldı...). 
Bazı mahalle muhtarları, bu mecl"sler"n muhtarlı!ın 
faal"yetler" "ç"n yararlı olab"lece!"n", mahalle halkıyla 
do!rudan b"r ba! kurmayı sa!layab"lece!"n" fark ett" ve 
toplantılara katılıyorlar, yerel sorunlara "l"#k"n söz alıp 

b"lg"lend"rme yapıyorlar. Mecl"sler"n sadece b"r aydır var 
olduklarını ve yaz tat"l" "ç"nde oldu!umuzu dü#ünürsek, 
y"ne "y" yol kat ett"k deneb"l"r ve Eylül ayından "t"baren 
bu sürec"n daha da "vmeleneb"lece!" öngörüleb"l"r.

Mahalle mecl"sler" sürec" "y" yürütüleb"l"r ve 
yönlend"r"leb"l"rse,
- Yerel sorunlara müdah"l olab"l"r.
- Genel sorunların yereldek" yansımaları üzer"nden, 
genele de yansıyacak eylemler üreteb"l"r.
- Toplumun "kt"dar üzer"nde sürekl" denet"m 
kurab"lmes"n" kolayla#tırıcı b"r rol oynayab"l"r.
- D"ren"# kültürünün sürekl"l"!"n" ve yayılmasını 
sa!layab"l"r (n"tek"m sa!lıyor da)

Slogan olsun d"ye söylem"yorum: Solu!unuz uzun 
ve umutlu olsun. Bu daha ba#langıç, çalı#maya, 
mücadeleye devam. 

Kardelen Mahalle Meclisi’nden
 

Ula# Akyol
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El"mden geld"!" kadarıyla forumlara g"tmeye ve mümkün 
oldu!unca farklı parklarda bulunmaya çalı#sam da heps"n" 
tak"p edeb"ld"!"m" söyleyemem. Ba#ka "#ler"m a!ır basıyor. 
Esk"den olsa forumlar öncel"!"m olurdu orası ayrı. Ama 
y"nede g"tmek, forumlara katılmak "st"yorum. Forumlara 
gelen "nsanlarda da çevremdek" b"rçok "nsanda da (özell"kle 
Haz"ran ayına kadar pol"t"k akt"v"st olmayanlar da) aynı 
arzuyu görüyorum.

Aslında pol"t"k akt"v"stl"!"m baya!ı esk"d"r ve hala 
bırakmadı!ıma göre kem"kle#m"#t"r. Taks"m’dek" 1 mayıs 
mücadeles", ODTÜ’dek" ba#kaldırıyoruz sürec" g"b" yakın 
yıllardak" pek çok tar"h" olayın canlı tanı!ıyım. Ama bu 
Haz"ran ayaklanmasının ve sonrasındak" “Parklar B"z"md"r” 
hareket"n"n öncek" deney"mler"mden daha ba#ka b"r #ey 
oldu!unu söyleyeb"l"r"m. Daha önce b"rçok eyleml"l"kte 
yer almama ra!men ben" çok heyecanlandırab"l"yor. Ya 
da ODTÜ g"b" her allahın günü forum yapılan b"r okulda 
okumama ra!men acaba bu ak#amk" forumda ne olmu#tur 
d"ye merak edeb"l"yorum. Bu o kadar güçlü b"r etk" k" 6-7 
yıldır mücadelen"n dı#ında olan, devr"mc"l"k, örgütlülük 
g"b" #eyler, gündel"k muhabbetler"nde dalga konusu olan 
arkada#larımla b"le yıllar sonra "lk kez b"r eylem alanında ben" 
b"r araya get"reb"ld". Aynı heyecanı onlarda da göreb"ld"m, 
daha "k" gün önce len"n"st örgütle dalga geçen adam bana 
sarılıp, “olum, k"tleler sokakta len"n"st öncü nerede d"ye 
a!lıyorlar lan” d"yeb"ld". Bunu derken çok heyecanlı ve 
c"dd"yd". Yıllardır psychedel"c rock ve umutsuzlukla kend"n" 
uyu#turmu# "nsanları b"le onca bad"reden sonra bu kadar 
"nançlı gördü!ümde bu d"ren"#"n gücünü anladım ve orada 
ded"m “bundan sonra h"çb"r #ey esk"s" g"b" olmayacak” d"ye. 
Bence #u an herkes #a#kın.

Yıllardır Yüksel’de “otuz örgüt y!rm! dokuz k!#!l!k” 
toplamla basın açıklaması yapan solcusu da #a#kın, 
pol!sle çatı#mak, forum yapmak g!b! solcu sporları 
yapan ve hala !çten !çe “b!ze ne oldu lan?” d!ye 
soran halk da #a#kın. Bunların heps!n! forumlarda 
gözlemleyeb!l!yorsunuz. Orada hem b!r #a#kınlı$ı 

görüyorsunuz, hemde 
bugüne kadar h!ç eylemc!l!k 
yapmamı# ama s!steme 
muhal!f olan, hatta 
memleket!n “komün!st” 
part!s!nden daha !ler! b!r 
kavrayı#a sah!p !nsanları da 
görüyorsunuz. Bugüne kadar 
bu !#lere nasıl bula#madılar 
d!ye hayret ed!yorsunuz. 
Bugüne kadar bu !#lere 
bula#madıklarını nereden m! 
anlıyorum? B!z kırk k!#!y!zd!r 
b!rb!r!m!z! tanırız, bazen kırk 
k!#! b!le de$!l!zd!r.

Sadece forumlarda mı? Her türlü kamusallıkta. Mesela 
çatı#malı eylemlerden sonra çatı#madan ep"zodları, 
anekdotları heyecanla b"rb"rler"ne anlatmak solculara 
özgüdür ve “marj"nald"r”. Ama bu sene kayıt kuyru!unda 
"st"snasız herkes"n muhabbet" buydu ve ben “ka#ar” b"r 
solcu olarak kend"m" "lk kez böyle b"r muhabbette fransız 
h"ssett"m. Ya da ders çalı#mak "ç"n oturdu!unuz kant"nde 
yan masanızda Haz"ran ayaklanması konu#ulab"l"yor ve 
s"z b"r anda arkada# olup, kayna#ab"l"yorsunuz. Bu yıllardır 
s"steme muhal"f b"r b"rey olarak daha önce ya#amadı!ım 
b"r duyguda#lık. Son dönemde kamuoyunda çok ön plana 
çıkarılan ve bunu kısmen hakeden ODTÜ’de b"le ya#amadım. 
ODTÜ Türk"ye’den ayrı b"r gezegend"r ama o kadar da de!"l.

Forumlara gel"rsek:

%nsanlar "lk kez kend"ler"n" "fade etmek "ç"n bu kadar gen"# 
alan buldular. %#"n aslı bu alanı kend"ler" d"#ler"yle, tırnaklarıyla 
kazıyarak yarattılar. Bu güzel b"r #ey ama bell" b"r doygunlu!a 
ula#tı. B"raz da prat"k kararlar alınmalı. Her yerel kend"ne 
temel b"r talep ya da #"ar bel"rley"p, ona sıkı sıkıya tutunmalı. 
Yerelden demokras" derken genel" ıskalamadan tab".

Aslında bu noktada sorumluluk b"raz s"yas" öznelere 
dü#üyor. Forumlarda "nsanlar çok güzel f"k"rler öne süreb"l"r 
ama uygulamada ço!u zaman kend"ler"ne güvenemezler. 
Bu noktada s"yas" kurumlar fazla "deoloj"k söylemler 
kullanmadan çok somut ve "ht"yaçları kar#ılayan öner"ler 
get"rmel". Öner" "ht"yaçları kar#ılıyorsa halk tarafından da 
sah"plen"lecekt"r.

Ün"vers"telerde “s"yasetler"n” ba!ımsız b"rey ve topluluklara 
baskı yaptı!ından yakınan, kategor"k merkez"yetç"l"k kar#ıtı-
yerelc"l"k ve b"reysel tems"l"yet taraftarı arkada#lar ne yazık 
k" k"m" “ultra” solcuların ün"vers"telerde dü#tü!ü durumun 
b"r benzer"ne forumlarda dü#tü. Bu arkada#lar somut 
taleplerden çok "deoloj"k söylemler" öne çıkardı ve bunda 
çok ısrarcı oldu. Reng"n" çalamadı!ı noktada “ultra solcuların” 
kend"ler"n" yeter"nce devr"mc" bulmaması g"b" halkı 
a#a!ılamaya ve be!enmemeye ba#ladı. Bu noktada kend" 
do!rudan demokras" ve b"reysel tems"l"yet tahayyüller"n" 
sorgulamalılar.

Son olarak: D"ren"#"n gücü kar#ısında çark eden Murat Belge, 
yem"yoruz! 
 
* Ethem Sarısülük Parkı, Yüzüncüyıl Forumu, Ku!ulu Park, 
Batıkent "zlen"mler"

Forumdan Foruma;
Gözlem ve Dü!ünceler
 

Co#kun Çapulcuyan *

 

Aslında b"raz daha "#"m var, çalı#mam lazım ama o zaman 
Anıtpark foruma geç kalırım, neyse "#" yarın b"t"r"r"m. Had" 
foruma...

Günlük akt"v"teler"m arasında öncel"kler"m de!"#t".  
Forumlarda, "nsanları d"nlemey", kend" dü#ünceler"m" "fade 
etmey", topluca karar ver"p “yapalım” d"y"p eyleme geçmey", 
sorunları tesp"t ed"p çözüm üretmey" sev"yorum.

Bana göre k"#" ne kadar kend" g"b" davranırsa o kadar 
özgürdür. Forumlar da "nsanları özgürle#t"r"yor. Saklanan 
benl"kler, sam"m"yete ve saygılı payla#ımlara kar#ı 
d"renem"yor ve d"le gelmek "st"yor. E!er "y" b"r d"nley"c"ysen"z, 
yüre!"n"z" ve beyn"n"z" açarak, günün sonunda kend" "ç"n"zde 
do!ruladı!ınız gerçeklere ve ö!rend"kler"n"ze #a#ıracaksınız.

Akden"z "nsanı olarak hep bu "kl"m yüzünden tembel 
oldu!umuzu kabul etmem"z gerek"yor. Oturdu!umuz yerden 
her #ey hallolsun "ster"z. Bıçak kem"!e dayanana kadar 
hatta bazen dayandı!ında b"le öyle de!"lm"# g"b" "nkar eder 
gerek"rse bıçakla beraber ölene kadar ya#amayı terc"h eder"z. 
Ama artık bıçak rahatsız ed"yor d"ye dü#ünüyorum. Önce bu 
rahatsızlı!ı g"dermel"y"z ve hatalarımızdan ders çıkarıp b"r 
daha bu raddeye kadar tepk"ler"m"z" gec"kt"rmemel"y"z.

Pol"t"k olayları sevmem. B"r sürü yalan ve bu yalanları 
g"zlemek "ç"n kurulan b"r düzen. Yalancının "#" zordur aslında. 
Sürekl" saklamak zorunda oldu!u b"r gerçek vardır. B"r san"ye 
b"le olsun bunu aklından çıkaramaz, tüm hayatı da yalancı 
olmadı!ını "spat etmekle geçer. B"lg" güçtür dem"#ler. B"lg", 
sayes"nde bugün farklı b"r düzen yaratab"lme #ansımız var. 
%nternetten, do!ru ya da yanlı# fark etmez, kolay ula#ılab"len 
b"lg", "nsanlara kend" do!rularını sorgulatıyor artık. Yalanlar 
ortaya çıkıyor, do!rular ke#fed"lmey" bekl"yor. Kolay ula#ılan 
b"lg" yalancıların "#"n" daha da zorla#tırıyor.

Hayatımızda sadece b"r dak"ka dü#ünsek de!"#eb"lecek ne 
kadar çok #ey var.

Forumlar, b"lg" payla#ımlarının yapıldı!ı, bey"n fırtınalarının 
sorgulamalarına maruz kalan b"lg"ler"n tar"h yazaca!ı 
meydanlar. %ster do!ru "ster yanlı# b"lg" olsun b"r dak"ka 
üzer"nde dü#ünmek dah" ufkumuzu açıyor. Hayatımızda 
sadece b"r dak"ka dü#ünsek de!"#eb"lecek ne kadar çok #ey 
var.

Forumlar, sa!lıklı b"r toplumun olu#ması "ç"n ön çalı#ma 
yapılan b"r alan olu#turuyor. Yava# adımlarla ama e!er #u 
an k" durumuyla "lerlerse belk" de 10-15 sene sonra meyve 
vereb"lecek b"r a!acın dallarını olu#turuyorlar.

M!llet olarak çok acelec!y!z,  yed!$!m!z meyvey! kolay 
s!nd!rmek !st!yorsak yava# ve çok ç!$nemem!z gerek!yor. 
Umarım bu defa acele hareket etmey!z, çabuk da pes 
etmey!z. Alanlarda söylenen sloganlardan en sevd!$!m 
ve yürekten söyled!$!m “bu daha ba#langıç mücadeleye 
devam”.

Ba#langıçlar sancılı olur, zordur ama b"r kere ba#ladı mı 
durdurmakta zordur. De!"#"m"n enerj"s" korkutucu ve 
heyecan ver"c"d"r. Korku duvarlarını az da olsa a#tık, umarım 
heyecanın enerj"s"n" de olumlu yönde kullanab"l"r"z. 
Toplum olarak bu de!"#"m"n enerj"s"n" olumlu kullanıp 
güzel alı#kanlıklar ed"nel"m "st"yorum. S"stemler kontrol 
mekan"zmalarını "y" yönetemezse, de!"#"m" uzun b"r 
süreçte ve yava# yava# hazmederek gerçekle#t"remezse, 
sonuçta de!"#"m kend"n", b"r patlama olarak gösterecekt"r. 
%#te bu yüzden, s"stem"n ba#ında yönet"c" olarak k"m"n 
oldu!u öneml" de!"l. E!er s"stem" sorgulamaz, tartı#maz 
"y"le#t"rmek "ç"n b"r #eyler yapmazsak ba#ladı!ımız noktaya 
ger" dönece!"z. O yüzden vatanda# olarak, bu süreçte ne 

kadar büyük yanlı#lar yaptı!ımızı görmel"y"z ve sadece 
yönet"c"ler" suçlamak yer"ne ele#t"r" oklarını kend"m"ze de 
yönlend"rmel"y"z.

Unuttu!umuz öneml" b"r #ey var. S"stem "ç"nde çalı#an tüm 
b"reyler memur ve "nsan. Do!al olarak makamlara ver"len 
hakları, b"reyler kend" haklarıyla karı#tırıyor. %#te bu noktada 
“dur ç"zg"y" a#ıyorsun” demek vatanda#a dü#üyor. Ama bu 
ödev"m"z" yapmadı!ımız "ç"n hatalarımızın sorumlulu!unu 
almalıyız.  Günlük ya#antımız "ç"nde rahatsız oldu!umuz 
durumları, haklarımızı b"lerek gerekl" yerlere #"kayet etmek 
b"r ba#langıç olab"l"r. Mesela sürekl" gözümüze batan ama 
de!"#t"rmek "ç"n b"r #ey yapmadı!ımız çöp sorunu, yanlı# 
yapılan kaldırım uygulamaları. “$"kayet etsem ne de!"#ecek!” 
demey"n, deney"n de!"#"yor. De!"#en b"r durum oldu!unda 
çevren"zdek"lerle payla#ın. %nsanlar b"ls"n ve denemek "ç"n b"r 
adım da onlar atsınlar. Böyle böyle toplum olarak yen" güzel 
alı#kanlıklar ed"n"p s"stem" b"z "y"le#t"reb"l"r"z.

Toplum vazgeçse b"le b"reysel olarak eylemler"m"ze her 
alanda devam etmel"y"z.

Dü#ünmek güzel ama elmayı koparıp eyleme geç"nce, 
elmanın tadı da farklı oluyor.

* Anıtpark Forum katılımcılarından

Yasak Elma Baldan Tatlı
 

Duygu Yüce *
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Yakla#ık 1,5 yıl önce yapılan P"r Sultan Abdal Kültür 
Dernekler" Ola!an Kongres"’nde, Alev" hareket"n"n 
büyük b"r yol ayrımına g"rmekte oldu!u kul"slerde 
konu#uluyordu. B"lmeyenler "ç"n bel"rtel"m, bahs" geçen 
dernek Türk"ye’n"n b"rçok yer"nde örgütlü ve Alev" 
hareket"n"n en büyük gücü. B"r "#aret"yle m"lyonları 
soka!a dökeb"len P"r Sultan Abdal Kültür Dernekler" 
(PSAKD), Türk"ye Solu dönü#ürken yen" b"r poz"syon almı# 
ve sınıfsal poz"syonunu terk etm"#t". 

PSAKD, b"r üst yapı ve üyes" oldu!u Alev" Bekta#" 
Federasyonu’nunda (ABF) da pol"t"kalar anlamında 
bel"rley"c". Z"ra ABF’n"n son kongres"nde “kaybeden” 
taraf olmasına ra!men PSAKD, özell"kle Kürt sorununda 
poz"syon alı#ını de!"#t"rd" ve Alev" hareket"n" b"r karpuz 
g"b" ortadan "k"ye böldü. %#te böyle b"r süreç ya#anırken 
Türk"ye’y" sarsan 30 gün; Gez" D"ren"#" ba#ladı.

Gez" D"ren"#"’n" her s"yaset kend" alanından 
de!erlend"r"yor. Geçt"!"m"z günlerde özgürlükçü sol 
prat"!"n merkez"nden b"r "s"m NTV ekranında “Gez" 
D"ren"#"’yle soka!a çıkan gençler yen" b"r anayasa 
"st"yor” ded"!"nde telev"zyon kar#ısında dayanamayıp 
b"r kahkaha atmı#tım. Alev" hareket" "çer"s"ndek" b"rçok 
aktörün d"ren"#e da"r absürd komed" tadındak" tesp"tler" 
de maalesef az öncek" tesp"t"n çok da dı#ına çıkmıyor.

Burada "k" konuya de!"nmekte fayda var: 

%lk"; Kürt sorunu Türk"ye’n"n en büyük sorunudur,

D"!er"; Alev" hareket"n"n d"nam"kler"yle Kürt sorununun 
d"nam"kler" b"rb"r"nden farklıdır. 

Sonuç önermes"; Alev" hareket"n"n b"r"nc"l sorunu 
Alev"l"!"n ve Alev"ler"n sorunlarını çözmekt"r, dayanı#ma 
adına Kürt hareket"yle yan yana gel"neb"l"r, gel"nmel"d"r 
de zaten; ama Türk"ye Solu'nun yolundan çıkmadan ve 
Alev"ler"n hassas"yetler"n" önemseyerek.

Dönel"m Gez" D"ren"#"’ne; d"ren"#le b"rl"kte b"rçok 
sosyolog, sosyoloj"n"n tümden de!"#t"!"n" vurguladı. Bu 
tesp"te kar#ı çıkan k"msey" de görmed"m. Alev"lerde de 
sosyoloj" de!"#t". Ama Kürtlerde çok de!"#med". Çünkü 
Gez" D"ren"#"’n"n panzeh"r" Kürt sorunu oldu. Bu hem 
s"yasal "kt"dar "ç"n geçerl" oldu, hem de Kürt hareket" "ç"n. 
Z"ra Kürt hareket" Kürd"stan co!rafyasında ya#ayanları 
öyle b"r baskıladı k" Gez" D"ren"#"’n"n ba#ından ber" orada 
gördü!ümüz BDP’l" vek"l Sırrı Süreyya Önder’"n söylemler" 
Kürd"stan co!rafyasına tam ula#amadı. B"r ba#ka sosyoloj" 
daha; “Kentl" Kürtlerle, Kürd"stan co!rafyası kırsalındak" 
Kürtler bölündü.” Ama Kürt hareket"n"n öncel"!" blok 
hal"nde hareket etmek oldu!u "ç"n, hareket ve hareket"n 
tems"lc"ler" ne yapacaklarını #a#ırdılar. BDP’n"n tutumu 
da bu yüzdend". Velhasıl kısa b"r süre sonra kentl" Kürtler 
Kürd"stan co!rafyasının tutumuna e#l"k ett".

%lg"nçt"r, aynı durum k"tle nezd"nde olmasa da hareket"n 

tems"lc"ler" nezd"nde Alev" hareket"nde de görüldü. Gez" 
D"ren"#"’n"n panzeh"r" Kürt sorunu "se (tam ters" de 31 
Mayıs gününden 1 Temmuz’a kadar d"ren"#ç"ler tarafında 
geçerl" olmu#tur), Alev" hareket"n"n Türk"ye s"yaset"nde 
hegemon"k sorun olan Kürt sorununun etk"s"nde 
sıkça kalarak Alev"lerdek" de!"#"m" yakalayamadı!ı 
görülmü#tür. Elbette burada s"yasete b"reysel katılım g"b" 
küçük hesaplar da var. Ancak buradan yürütülen tesp"tler, 
son tahl"lde Alev" hareket" "ç"n tar"he geçecek hatalı b"r 
okumadır. 

Alev"ler"n farklı s"yasetlerle soka!a döküldü!ünü 
bel"rtel"m.  Ancak Kürt hareket" "çer"s"ndek" bazı s"yasal 
aktörler"n etk"s"nde kalan PSAKD ve onun da etk"s"nde 
kalan ABF, e!er b"r hamle yapıp Alev"ler"n hepten soka!a 
dökülmes"ne ön ayak olsaydı, bugün çok farklı b"r 
Türk"ye’y" konu#mak durumunda olurduk.

Böyle b"r ortamda, bu kararsızlık ve yön bel"rleyememe 
ortamında ben de Merkez Yürütme Kurulu üyel"!" 
yaptı!ım PSAKD’den "st"fa ett"m. Z"ra Alev"ler de dah"l 
Gez" D"ren"#" sosyoloj"y" tümden de!"#t"rd". 

Alev" hareket" Gez" D"ren"#"’nde b"r tünele g"rd". E!er 
do!ru b"r okuma yapılamazsa hem Alev" hareket", hem 
de Türk"ye Solu yen"den bölünecek. Zanneder"m bunu 
yapmaya k"msen"n hakkı yok. Alev" hareket"n" yen"den, 
Gez" D"ren"#"’n"n ruhuna sah"p çıkacak b"r sınıfsal 
poz"syona davet ed"yorum.

Gez! Parkı D!ren!"! boyunca alanlarda olmanın yanı sıra d!ren!" 
önces!nde de d!ren!" sonrasında da sokaklarda, parklarda, 
hayatın her alanında olmaya devam edecek b!z kadınlar, b!z 
fem!n!stlerden bu yazıyı okuyan herkese selam olsun…

Türk"ye’de ya#ayan b"r kadının - tab"" k" d"!er ülkelerde 
ve toplumlarda kadın olma haller"n" ve zorluklarını 
yok saymadan - anlataca!ı, tartı#aca!ı, u!runa 
mücadele edece!" konu maalesef h"ç b"tmez! Türk"yel" 
olmaya eklemlenen farklı d"n", etn"k, c"nsel, dü#ünsel 
k"ml"kler"m"zle mücadele alanımız gen"#ler ve tab"" devlet"n 
müdahale alanı da gen"#ler! 

Türk"ye’de b"z kadınlar, neredeyse her yen" güne, “s"yasetç" 
bozuntularının, medya maymunlarının, çakma uzmanların” 
yen" b"r açıklamasına, yen" b"r saçmalamasına "syan ederek 
ba#lar hâle geld"k. Hükümetler ötes" z"hn"yet meseles" 
d"ye altını ç"zd"!"m"z kap"tal"st patr"arkal/ataerk"l s"stem 
"le mücadelede kadınlar "ç"n ya#amak d"renmekt"r aslında. 
Kadına yönel"k #"ddet"n son yed" yılda %1400 arttı!ını, 
2002–2008 yılları arasında sadece kayıtlı 62b"n kadına 
yönel"k tecavüzü, öldürülen b"nlerce kadını dü#ünürsek, 
kadınların sadece nefes alıp vermes"n"n b"le b"r d"ren"# 
oldu!unu belk" daha "y" anlamı# oluruz. 

D"ren"#" ruhunda ta#ıyan, tomalara kar#ı gö!üs geren, 
b"ber gazına kar#ı saçları uçu#an, el"nde sprey boyayla 
duvarlardak" o.ç. "fadeler"n" fem"naya dönü#türen, pol"s"n 
tac"z"ne, tecavüz tehd"d"ne kar#ı s"nmeyen d"renmeye 
devam eden b"z kadınlar, b"z fem"n"stler Gez" Parkı D"ren"#" 
boyunca ba!ırdık, herkes duysun d"ye! Ba!ırdık fa#"zme 
kar#ı, ba!ırdık c"ns"yetç"l"!e kar#ı, pol"s ve devlet #"ddet"ne 
kar#ı, e#c"nsellere translara yönel"k nefrete ve ayrımcılı!a 
kar#ı ba!ırdık, hükümet pol"t"kalarına ses çıkardı!ımız kadar 
yanımızda yürüyen m"l"tar"zme, ulusalcılı!a, ötekile#tiren 
dile de ses çıkardık. Çünkü bizim hayalimiz, bizim 
direni#imiz bir partinin gitmesi ve bir di!erinin gelmesi ile 
açıklanamaz. Bizim mücadelemiz sadece belli bir kesim 
erkekler ya da kadınlar için ya da onlara kar#ı yürütülemez. 
Biz feministler için direni#in kapsamı çok daha geni#, 
mücadele çok daha detaylı ve uzun sürelidir. %çimize sinsi 
sinsi i#lenen toplumsal cinsiyet kurgusunu sorgulamadıkça, 
dilimizi ayrımcı söylemlerden arındırmadıkça, #iddete kar#ı 
mücadele etmedikçe, barı# için ses çıkarmadıkça bir direni#, 
gerçek b"r d"ren"# olmayacaktır.

En az 3 ked" t"#örtler", tomaların önüne oturma eylem", 
#"ddete tutuklamalara kar#ı fem"n"st çı!lık eylem", fem"n"st 
forumlar, takas pazarları, mor kart gösterme eylem", 

tutuklu anneler" eylemler" ve çok daha fazlasıyla tar"he 
mor "mzasını b"r kez daha atan fem"n"st hareket, d"ren"# 
sayes"nde taraftara da ülkücüye de, fem"n"z"mden uzak 
duran genç, ya#lı kadınlara da belk" de #unu anlattı: 
fem"n"zm herkes "ç"nd"r… 

Ankara d!ren!#! sırasında ya#anan c!ns!yetç!l!k ve 
#!ddet!

Tüm olumlu eyleml"l"kler tanı#ıklıklar kadar tar"he not 
dü#ülmes" gereken bazı c"ns"yetç" durumlar da ya#anmadı 
de!"l elbette k". Ankara deney"m"n" ya#amı# b"r" olarak 
buradan b"r not belk" daha anlamlı olacaktır. Ankara 
Ku!ulu Park’ında gerçekle#tirilen Feminist Forum sonrası 
*lm gösterimi hazırlıkları sırasında Ku!ulu %nisiyati*›nden 
oldu!unu "fade eden "k" erke!"n üslup ve yöntem sorunları, 
sonrak" günlerden b"r"nde üç kadına yine inisiyatiften 
oldu!u ifade edilen erkekler tarafından sözlü #iddet ve 
tacizin yanı sıra *ziksel #iddet giri#imi ve bu ya#ananlardan 
sonra özele#t"r" forumu sırasında 'solcu'erkeklerle 
"n"s"yat"ften erkekler"n 'b"rb"r"ne g"rme'g"r"#"m"n" de 
göster"yor k" d"ren"# tek yönlü ve tek odaklı olamaz. B"z 
fem"n"stler, forum sonrası 'L"ce Forumu yapmaya karar 
verd"k, f"lm göster"m"n"z" "ptal ett"k' d"yen er"l üstten 
kurulan d"l" tartı#tı!ımızda da –k" tekrar altını ç"zmek 
gerek"rse L"ce›de ya#ananlar b"z"m de gündem"m"z, L"ce 
b"z"m de canımızdır buradak" sorun karar alma ve kararı 
"fade etmedek" er"l yöntemlerd"r- üç kadının ya#adı!ı 
duruma dair orada bulunup yine konu#maya çalı#tı!ımızda 
da #unu gördük; 'erkekl"k' kör oldu!u kadar, sa!ır, utanmaz 
ve #"ddetl"! Kadın üzer"nden "n#a ed"len küfürler" b"rb"rler"ne 
bahane gösteren 'erkekler've onları 'gaza get"ren' ve/veya 
'sak"nle#t"rmeye çalı#an' kadınlar kar#ısında b"z fem"n"stler 
megafonda #unu "fade etmeye çalı#tık:

'Bu ülkede ya#ayan kadınlar, em"n olun k" #"ddet"n, tac"z"n, 
tecavüzün ne demek oldu!unu maalesef çok "y" b"l"rler! B"r 
tac"z olayında, b"r #"ddet olayında kadının beyanını esas 
almadı!ınızda, #"ddet" ve tac"z" me#rula#tırmak "ç"n türlü 
c"ns"yetç", ahlakçı bahane üretmeye çalı#tı!ınızda "#te tam 
da bu ülkede ya#anan b"nlerce kadın ölümünden s"z de 
sorumlu oluyorsunuz, farkında mısınız?'

B"r öneml" not "se yukarıda bel"rt"len "k" konuyla 
"lg"l" Ku!ulu %n"s"yat"f" yazılı b"r açıklama yapmamı#, 
#"ddet" uygulayanları alandan uzakla#tırmamı#, özür 
mekan"zmalarını gerekl" #ek"lde öremem"# ve tüm bu 
ya#ananlardan sonra sadece 'artık çadırla kalmıyoruz' 
dem"#t"r. 

B!z kadınlar neden d!ren!yoruz pek!, hâlâ anlamadınız 
mı gerçekten?

Ham"le kadın sokakta dola#masın d"yen ahmaklı!a, 
en az üç çocuk do!ursun ve do!urdu!u çocuk ba#ına 
emekl"l"k 'avantajları' tanınsın d"yen bey"ns"zl"!e, kadını a"le 
"ç"nde tanımlayalım orada erke!"ne h"zmet ett"!" ölçüde 
ya#asın d"yen c"ns"yetç"l"!e, sı!ınma ev" açmak yer"ne 
bo#anmamaları "ç"n merkezler kuralım d"yen #uursuzlu!a, 
hakkını arayan kadınlar "ç"n 'bu kadınların heps"ne tecavüz 
edeceks"n' d"yen pol"s ve devlet #"ddet"ne, kadını korumak 
yer"ne adamı haksız tahr"k "nd"r"m" k"sves"nde erkek 
dayanı#masıyla salıveren adalets"zl"!e, lgbt b"reyler" yok 
sayan hastalıklı sapık olarak n"telend"ren akıl tutulmasına, 
aynı "#e dü#ük ücretle kadını kölele#t"ren sermayen"n 
"!rençl"!"ne kar#ı d"ren"yoruz!

B"z kadınlar, b"z fem"n"stler, b"z lgbt b"reyler olarak tekrar 
haykırıyoruz; 

!nadına !syan! !nadına özgürlük!

D!ren!" ve dayanı"mayla.

Alevi Hareketi Gezi Direni!inde Tünele Girdi
 

Eren Aksoyo!lu

 

$nadına $syan, $nadına Feminizm!
 

Pelin Kalkan
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%lk gününden ber" g"tt"!"m Se!menler Forumu’nda en göze 
çarpan, "nsanların “ba#ka türlü” b"r örgütlenme arayı#ıydı. 
Forumun "lk b"rkaç toplantısında “örgütlenel"m”, ”b"r l"der 
çıkaralım”, “b"r part" kurmaya çalı#alım” g"b" özlemler d"le 
get"r"lse de, bu öner"ler"n pek ra!bet görmed"!"n", hal" 
hazırda var olan örgütlere ve örgütlülük tarzlarına da"r 
temk"nl"l"!"n hâk"m oldu!unu gördük. Bu tavır yalnızca 
var olan örgüt ve örgütlülük #ek"ller"n"n katılımcılara caz"p 
gelmemes"yle açıklanamaz sanıyorum. Katılımcıların 
farklılıkları ve henüz b"rb"rler"yle tanı#ıyor olmaları herhang" 
b"r örgütlü mücadelen"n önko#ulu olan güven "l"#k"ler"n"n 
tes"s ed"lmes"nde de henüz yolun ba#ında oldu!umuzun 
gösterges"yd". Bu yazıda Se!menler Forumu’ndan yola çıkarak 
katılımcılar arasındak" farklılıklar ve bu farklılıklara ra!men 
yava# yava# kend"n" gösteren “b"r arada kalma mücadeles"” 
üstüne gözlemled"kler"m" aktarmak "st"yorum. 

Önce Se!menler Forumu’nun özgünlükler"nden bahsetmekte 
fayda var. Se!menler Forumu yer" "t"bar"yle Ankara’nın gel"r" 
ve e!"t"m" yüksek mahaller"ne en yakın forumlardan b"r" 
ve katılımcıların büyük kısmının bu semtlerden geld"!"n" 
söyleyeb"l"r"z. Katılımcıların öneml" kısmı d"plomalı, beyaz 
yakalı çalı#anlar ya da yüksek l"sans ö!renc"ler". Forumlar 
sırasında “sosyal"zm” , “devr"m” ve benzer" kavramların sık 
kullanıldı!ını duymuyor, part" ya da örgütler adına ça!rı 
yapıldı!ına pek rastlamıyoruz. Bu en azından görünürdek" 
”"deoloj" yoksunlu!u” hal" b"r yandan bazı f"k"rler"n öne çıkarılıp 
onlar etrafında b"rle#me "ht"mal"n", b"r yandan da aynı #ek"lde 
öne çıkan f"k"rler eksen"nde ayrı#malar ortaya çıkması olasılı!ını 
azaltıyor. Belk" de bu yüzden, zaman zaman hayı)ansak da 
neden k"m" forumlarda oldu!u g"b" elle tutulur, gözle görülür 

b"r çalı#ma b"ç"m" olu#turamadık d"ye, yava#tan alıyoruz 
ortaklıklarımızı ve farklılıklarımızı ke#fetmey". 

Buna ra!men Ankara’nın ba#ka forumları ve Parklar B"z"m "le 
"l"#k" "ç"nde “yaratıcı eylem”, “yerel yönet"m” çalı#ma grupları g"b" 
çalı#ma grupları olu#turmayı ba#ardık; forumlarımıza kentsel 
dönü#üm ve gözaltı-tutukluluk esnasında haklarımız hakkında 
konu#macılar davet ett"k; alternat"f katılımcı,  demokrat"k 
yönet"m #ek"ller" hakkında okuduklarımızı, b"ld"kler"m"z" 
payla#tık. Geld"!"m"z noktada yava# yava# aramızdak" s"yas" 
görü# ayrılıklarını konu#manın yollarını ve tab"" farklılıklara 
ra!men b"z" b"r arada tutacak "lken"n ne oldu!unu arıyoruz. 
Forumlarda yava# yava# ortaya çıkmaya ba#lamı# olan 
“b"rb"r"m"zle mücadele ederek b"r arada kalma” e!"l"m"n"n hem 
forumların devamlılı!ı, hem de daha kalıcı alternat"f demokras" 
modeller" dü#ünmek "ç"n öneml" oldu!unu dü#ünüyorum.

B"rb"r"m"zle mücadele ederek b"r arada kalmak ned"r ve nasıl 
olur? Karl Jaspers “sevg" dolu mücadele” olarak adlandırdı!ı 
"l"#k" b"ç"m"n" #"ddets"z, kazanmayı de!"lama kend"n" ortaya 
koymayı amaçlayan b"r mücadele olarak tanımlar (1932: 
206). Tara)arın b"rb"r"n" kar#ılıklı ve da"m" olarak sınadı!ı, 
fakat mücadele "ç"nde var olma hakkını ko#ulsuz olarak 
kabul ett"!" b"r "l"#k" b"ç"m"d"r bu ve her "k" tarafın kend"s"yle 
mücadele etmes"n" de "çer"r aynı zamanda. Forumlarda bunun 
yansıması duymaya tahammül edemed"!"m"z f"k"rler" duyma 
ve #"ddete ba#vurmadan kar#ı çıkab"lme cüret"d"r. $"ddete 
ba#vurmamak,- f"kr" kar#ıtlı!ı #ahsın karakter"ne yönel"k 
kar#ıtlı!a dönü#türmemek, a#a!ılamamak, alay etmemek, 
dı#lamamak, buyurmamak-h"ç kolay de!"ld"r aslında gündel"k 
ve s"yas" hayatın alı#ageld"!"m"z d"l" dü#ünüldü!ünde. Bu tür 

b"r s"yas" etk"le#"me açıklık ancak kar#ılıklı olarak tüm tara)arın 
var olma haklarının ko#ulsuz kabul ed"ld"!"n"n güven"yle 
mümkündür. Aks" takd"rde ya öneml" addett"!"m"z ama ayrı#ma 
yarataca!ından korktu!umuz meseleler" d"llend"rmeme 
kaygısına dü#er forumları sess"zle#t"r"r"z  ya da kend"m"ze 
benzeyenlerden müte#ekk"l "ç"nde mücadele etmeyece!"m"z" 
umdu!umuz topluluklara çek"l"r"z. 

Se!menler Forumu’nda heyecanla deney"mled"!"m"z bu 
a!ır aksak ama sam"m" tanı#ma faslıdır. Sürdürüleb"l"r b"r 
mücadelen"n, katılımcı b"r demokras"n"n f"l"z verece!" yer de 
tam burasıdır. Hatırlamamız gereken farklılıklarımıza ra!men 
b"r arada kalmak, varlı!ımızı yok sayan baskıcı devlet s"yaset"n"n 
kar#ısında mücadele edeb"lmek "ç"n her konuda anla#mamız 
gerekmed"!"d"r. Gücün tüm "l"#k"lerde ve mücadele "ç"nde dah" 
varlı!ını yadsımadan baskıya dönü#mes"n" engelleme kararlılı!ı 
"le hareket edeb"l"r, çalı#ma b"ç"mler"m"z"n ve karar alma 
mekan"zmalarımızın nasıl olması gerekt"!"n" bu do!rultuda 
bel"rleyeb"l"r"z. Alı#madı!ımız, b"lmed"!"m"z yollara g"reb"l"r, 
deney"p yanılır, tekrar deneyeb"l"r"z. Yen" olan cüret kadar 
sabır da "ster, o yüzden dem"yor muyuz “bu daha ba#langıç, 
mücadeleye devam!”   

* Se!menler Forumu’ndan notlar ve dü#ünceler.

Bir Arada Kalma Mücadelesi
 

Seven A!ır *

 

Erk’in #iddetinin Ayrımcılı"ı Besledi"i Foto"raflar…
 

Umut Ko#an - muhabirkosan@gmail.com

 
Taks"m Gez" Parkı’nın yer"ne Topçu Kı#lası yapılmasının 
planlanması üzer"ne ba#layan eylemler ve sonrasındak" 
gel"#melerle b"rl"kte erk!n* kolluk kuvvet" yolluyla kullandı!ı 
#"ddet, “"nsan”la ba#layıp, “"hlâl"d"r” kel"mes"yle b"ten b"rçok 
cümlen"n sıfatı hal"ne geld". Bununla beraber b"rçok hukuksal, 
pol"t"k ve et"k tartı#manın da zem"n"n" olu#turdu. Olu#an zem"n" 
ötele#t"r"len d"l"n kuvvetlend"r"lmes" pek"#t"r"ld". Ba#bakan 
Erdo!an’ın protestolar sırasında AKP’ye oy veren yüzde 50’y" 
kastederek “evde zor tutuyoruz” demes", d"lde ba#layan ve 
g"derek "nsanın temel ya#am hakkını zedeleyecek duruma gelen, 
erk #"ddet"n"n besled"!" ayrımcılı!ının, büyüteçle bakılması 
gerekmeyen örnekler"nden sadece b"r".  

Erk #"ddet"n"n besled"!" ayrımcılık aynı zamanda, 1980 asker" 
darbes"n"n yet"#t"rd"!" apol"t"k ku#a!ın kabu!unun çatlamasını 
sa!layan, pol"t"k havayı da!ıtmak "ç"n, azınlık ve ço!unluk 
kar#ıla#tırılması "le "ç" bo#altılmı# demokras" l"teratürü kullanılarak 
hazırlanmı# b"r panzeh"r hal"ne get"r"ld". Çe#"tl" yollarla kullanılan 
bu panzeh"r, en etk"l" yol olarak "se, erk"n, yaptırım gücünün 
yapay olarak devrett"!" a"len"n araç olarak kullanılması yolu "le 
yapıldı. Çünkü a"le toplumun en küçük, s"stemler"n "se en büyük 
grubuydu . De!er kavramı genell"kle a"d"yet s"stem" "ç"nde a"len"n 
tems"l gücünü temel alır. Val" Mutlu’nun #u söylem" bu teor"n"n 
sa!laması n"tel"!"nded"r:

 “Gez" Parkı’ndak" gençler"m"z"n de!erl" a"leler"n", sevg"l" 
çocuklarımızın güvenl"!" "ç"n "#b"rl"!"ne ça!ırıyor, b"ze 
güvenmeler"n" ve yardımla#malarını talep ed"yorum.” **

A"len"n erk"n aracı olarak kullanıldı!ını net olarak ortaya koyan 
Val" Mutlu’nun söylem"n"n devamı,  b"r yandan çocu!unun 
b"reysel hak ve dü#ünceler"ne müdahale etmeyen ebeveynler" 
sosyal ya#amda “sorumsuzlukla” suçlamanın d"!er yandansa 
anayasal "fade hürr"yet"n" kullanan b"reyler" damgalayıcı ve 
“#"ddet uygulamaya hak eden” grup üyes" olarak tanımlamasının 
b"l"nçaltındak" yansımasıdır. Val" Mutlu söylem"ne #u sözlerle 
devam etm"#t"r:

“ Marj"nal grupların az"z #ehr"n huzurunu daha fazla bozmalarına 
müsaade ed"lmeyecekt"r!”***

 Et!ks!zle#t!r!ld!; belle$!ndek! kur#un ortaya çıktı

Erk"n a"ley" araçla#tırarak kullandı!ı, ötek"le#t"rmey" a#arak 
#"ddete maruz kalmayı makbulle#t"ren damgalama da görsel ve 
yazısal medyada et"ks"zle#t"r"lerek araç olarak kullanılmı#tır. Tıpkı, 
erk"n, güç kaybetme korkusunu ya#adı!ı toplumunda topluluk 
b"l"nc"n" fark etmeye ba#ladı!ı d"!er olaylar g"b"… Dolayısıyla 
Gez" eylemler" sürec"nde tartı#ılması gereken et"k konulardan 
b"r" de medya et"!"d"r. %ster eylem destekley"c"s" "sterse eylem 
kar#ıtı olsun her "k" medya da çatı#ma d"l"n" kullanmı#, haberlere 
subjekt"f yakla#mı#lardır. Sözüm ona etk"nl"!"n" arttıran ama 
et"ks"zle#t"r"len bu subjekt"f yakla#ım, dezavantajlı grup üyeler"n"n 

görsel ve yazısal medyanın belle!"nde kur#un özell"!" ta#ıdı!ını 
b"r kez daha gösterd". B"r çok örnek ver"lerek, sorulan sorularla 
ortaya çıkarılab"l"necek bu saptamayı görünür kılmak "ç"n, Sözcü 
Gazetes"’n"n 2 Temmuz Salı**** günkü man#et" küçük b"r örnek 
olarak ver"leb"l"r. Sözcü Gazetes" 2 Temmuz Salı günkü sayısında, 
CHP’l" $afak Pavey’"n Gez" Parkı eylemler"ne katıldı!ı sürec" 
mecl"ste "fade etmes" konu ed"lerek,  “Engell" Vek"le Devlet Ez"yet"” 
man#et"yle çıktı. Man#et altındak" spot cümlede "se gazete #u 
"fadelere yer verd":

“ B"r kolu, b"r baca!ı olmayan CHP’l" vek"l $afak Pavey, pol"s"n val" 
emr"yle kend"s"ne yaptı!ı v"cdan sızlatan ez"yet" anlattı:” 

Subjekt"f yakla#ımla, dezavantajlı grup üyeler"n" belle!"ndek" 
kur#un olarak besleyen görsel ve yazısal medyanın algılamasının 
küçük örne!" olan Sözcü Gazetes"’n"n 2 Temmuz Salı günkü 
man#et"n" küçük b"rkaç soru "le yazılı hale get"r"p ortaya koymak 
yeterl" olacaktır.

Haber foto!rafı olarak Pavey’"n, f"z"k" özell"kler"n" açıkça gösteren 
büyük foto!raf kullanmasına ve man#ette engell" sıfatı "bares" 
bulunmasına ra!men neden spotta “B"r kolu, b"r baca!ı olmayan 
CHP’l" vek"l…” den"ld"?

Eylemlere katılmayan tek engell" Pavey olmamasına kar#ın 
neden haber eyleme katılan ve zorluk ya#ayan tek Pavey’m"# g"b" 
kurgulandı. ?

Pavey’"n anlattıkları do!ru olarak sayıldıysa neden “hukuk 
skandalı” veya “atanmı#ın seç"lm"#e zulmü” anlamına gelecek 
ba#ka ba#lık bulunamadı?

Eyleme katlan d"!er CHP’l" vek"ller"n maruz kaldı!ı “hukuksuzluk” 
kavramı altında d"llend"r"l"rken, neden Pavey’"n kar#ı kar#ıya 
kaldı!ı durum  “v"cdan sızlatan ez"yet” olarak d"llend"r"ld"?
 
* http://www.tdk.gov.tr/"ndex.php?opt"on=comgts&arama=gts&gu"d= TDK.
GTS.51da8b83ba4bf0.23671769

**http://www.hurr"yet.com.tr/gundem/23485255.asp

*** http://www.gazetevatanemek.com/"ndex.php/haberler/"tem/7889-
engell"-vek"le-devlet-ez"yet"-safak-pavey.html
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Hal-i Pür Mealimizin Tercümanları, Sosyal Medya Fenomeni 
Ankara’nın Bug’ları Solfasol’a konu!tu
 

Besim Can Zırh - Tanju Gündüzalp - Foto!raf: Ziya Çankal - http://www.indiegogo.com/projects/ankara-nin-buglari-icin-harekete-gec

 
Sosyal medya uzun süreden bu yana kader" makûs kent"m"ze 
da"r duydu!umuz rahatsızlıkları haykırdı!ımız b"r mecra olarak 
kullanılıyor. Ankara’yla "lg"l" kurulan bloglar ve Facebook 
grupları üzer"nden payla#ılan foto!raf, görsel, haber ve 
mesajlarla öneml" b"r küll"yat olu#tu. Avareler"n kent"n 
yüzey"ne nak#ett"kler" "#ler benzer", Ankara’ya da"r çok zeng"n 
çe#"tl"l"kte kavramsal müdahale söz konusu. Ebeveynler"n"n 
“Ankara esk"den ne güzel b"r yerd", s"z yet"#emed"n"z” 
sözler"yle büyümü# ama kend" sözünü söyleyeb"lece!", kent" 
kend"nce deney"mleyeb"lece!" olanaklardan yoksun b"r ku#ak 
sosyal medyada har"kalar yaratıyor. Bu açıdan baktı!ımızda, 
Gez" D"ren"#" "le ortaya çıkan kara-m"zah" d"l ve bunu kolay 
tüket"leb"l"r kılan görsel araçların b"r kaç yıldan bu yana 
Ankara’da kullanıldı!ını söylemek mümkün. Bu olu#umlardan 
b"r" de Ankara’nın Bug’ları olarak b"l"nen ve tak"pç"s" sayısı 70 
b"ne yakla#mı# olan Facebook grubu. Solfasol olarak, Mayıs’ın 
son haftasında kend"ler"yle b"r araya gel"p sosyal medyadak" 
etk"nl"kler" üzer"ne konu#mu#tuk. Fakat, araya Gez" D"ren"#" 
g"r"nce yayınlamayı mecburen erteled"k. Ankara’da duyulan 
“bo!ulma h"ss"” ve bununla ba#layan olu#umun h"kâyes"n" bu 
ay "ç"n yayına hazırlarken Gez"’n"n gerçekte gel"yorum ded"!"n" 
h"ssett"k. %lg"n"ze sunarız.

Solfasol: Ankara’nın Bugları nasıl ortaya çıktı?
Ben asıl ortaya çıkmama h"kayes"n" çok merak ed"yorum. 

K"rl" b"r havuzda bütün Ankaralılar yüzüyor. Ama k"mse bu 
havuzun k"rl" olmasından #"kayet etm"yor. F"kr"n ortaya çık-
maması gar"p olan. 2011 yılında Ankara’daydım. O zaman 
d"kkat"m" çekt". Kent planları 1998 yılına a"tt". 13 yıl önce ko-
nulmu# b"r kent planı hala orada duruyor. Sonra b"letmat"kler 
var orada. 13 yıldır orada duruyorlar ama çalı#mıyorlar. "Nasıl 
olur da "nsanlar bunları görmez" ded"m. Bu kadar fazla #ey 
n"ye k"msen"n d"kkat"n" çekm"yor? Orada b"r start ver"ld" ama 
çok uzun sürdü. Foto!raf çekme "mkanım yoktu. D"j"tal mak"-
ne, akıllı telefon g"b". O nedenle b"r süre sadece dü#ünsel b"r 
alanda kaldı. Ama zamanla f"k"r olgunla#tı. Çok fazla "nsanla 
bunu konu#tum. %nternet s"tes" m" gazete m" olsun g"b". Ocak 
(2013) ayına geld"!"m"zde, “Ankara’nın ba!ları” #arkısını d"nler-
ken ortaya çıktı. Sosyal medyayla çok ha#ır ne#"r oldu!umuz 
"ç"n Ankara’nın Bug’ları olsun ded"k1. Ö!leden sonra sayfayı 
açtım. Bir kaç arkada#ıma davet gönderdim. Toplamda on k"#". 
Ek#" Sözlük'ten arkada#lara söyled"m. Oradan yayılırız d"ye 
dü#ünüyorduk. Forumları da kullandım. Hocam, Orta Kant!n 
g"b" forumlar üzer"nden kurdu!umuzu duyurduk. Yumurtadan 
çıkarken ger"lla market"ng ya da v"ral pazarlama ded"kler" tak-
t"kler" kullandım. “Bakın bunu b"z yaptık/yapıyoruz” de!"l, “Aaa 

böyle bir #ey çıkmı# duydunuz mu” gibi. %lk gün 200 k"#"y" geçt". 
Sonra b"ner b"ner artmaya ba#ladı. %ki haftaya 10 b"nlerce k"#" 
projeden haberdardı. 

Solfasol: Kolekt"f b"r hareket de!"l yan"? 
Çıkı# olarak evet. Anlattı!ım gibi bireysel b"r f"k"r olarak gel"#-

t". Sonra tab" proje olarak b"reysel kalmadı. %nsanların katkısına 
açıldı. B"r ek"b"m"z var. Bu ek"p koord"nasyonu sa!lıyor. B"ze 
malzeme sa!layan asıl ek"b"m"z 10 b"n k"#"n"n üstünde. Anka-
ralılardan olu#uyor. Ama, sadece Ankara "le sınırlı de!"l. Mesele 
Amsterdam’dan da b"r f"k"r gel"yor. “Ben buradan 4-5 yaya 
yolunu çekeyim, s"z de Ankara’da çekin beraber kolaj yapa-
lım” g"b" b"r tekl"f gel"yor mesela. Zaten, sayfa "stat"st"kler"ne 
baktı!ımızda Almanya, Fransa ve Hollanda’dan çok fazla tak"p 
ed"ld"!"m"z" b"l"yoruz.  

Solfasol: Pek", sen k"ms"n?
25 ya#ındayım. Ankara’da do!dum büyüdüm. Ab"d"npa#a’da. 

Sonra ün"vers"te e!"t"m" "ç"n Esk"#eh"r’e g"tt"m ve orada 4-5 
yıl ya#adım. Okul b"t"nce ger" geld"m. Ger" dönünce Ankara 
b"r bo!ucu geld" bana. Esk"#eh"r’de be# yıl geç"rd"kten sonra 
burada bo!ulmanın e#"!"ne geld"m. Ben Ankara’yı oldum olası 
sevmem zaten, kuralsızlık ben" rahatsız eder. Dört yıl boyunca 
her yıl yaz okulana kaldım. Sırf Ankara’dan uzak olmak "ç"n.  

Solfasol: B"z"m bazı arkada#larımız, “Ankara ya#adı!ım kent 
ve ne kadar çok #ey yapab"l"rsem o kadar "y"” d"ye bakıyor. 
Sen"nk"s" sadece b"r mecbur"yet m"?

29 N"san (2013) tar"h"nde “Kule kalkı# !ç!n !z!n !st!yoruz” 
d!ye b!r met!n yayınladık. Orada derd"m"z" anlatıyoruz as-
lında. Evet, Ankara’da ya#amaya mecbur olan "nsanlar olarak 
bunu yapıyoruz. Ama bunu da Ankara’yla #ahs" b"r durum ola-
rak anlatmıyoruz. Mesela U#ak’ta olsaydım. Orada da U#ak’ın 
Bug’ları d"ye b"r #ey yapardım. F"k"r karakterden dolayı çıkar 
her zaman. Ben b"raz rahatsız b"r "nsanım. Yaya geç"#ler"nde 
mesela, çok fazla #oförle kavga durumuna gelm"#"md"r, yaka 
paça. Yol vermed"kler" "ç"n. Otobüs bekl"yorum, otobüs du-
ra!ında s"gara "ç"l"yor, uyarırım. Mevcut olan durumlara kar#ı 
rahatsızlı!a "#aret etme durumu var ben de. 

Solfasol: M"marlar Odası’nın çe#"tl" g"r"#"mler" oldu. Ankaram 
Plaftormu kuruldu mesela. Bu g"b" olu#umlarla b"r tanı#ıklı!ı-
nız ya da "l"#k"n"z var mı? 

Ankara "ç"n olu#turulmu# tüm çözüm f"k"rler" b"r çözümsüzlük 
oldu. Beled"ye rest çekt", d"!erler"n" görmezden geld". Ba#arısız 
olmu# de!"l kırılmı# bir heves var ortada. B"z bunlarla ba#larsak, 
önü alınmı# b"r #ey" do!rultmaya çalı#aca!ız d"ye dü#ündük. 
Ama sıfırdan, üzer"ne h"ç b"r k"ml"k oturmamı# b"r organ"zas-
yonla bu "#e devam edersek bunun daha ba#arılı olaca!ını dü-
#ündük. N"tek"m, b"z" k"m payla#ıyor d"ye baktı!ımızda "sm"n"n 
önüne “TC” koyanda var, CHP "l te#k"latı üyeler" de, MHP mecl"s 
üyes" de, AKPl"s" de var ama Kaan Sezyum, Ezel Akay ve Serdar 
Kuzulo!lu g"b" k"#"lerde var. Amacımız s"yas" b"r dokunu#u olma-
dan "nsanlarda farkındalık olu#turan mesajlar yaymak. 

Solfasol: Ankara’nın Bug’ları’ndan bahsederken bazı a#a-
malardan bahsed"yorsun. Bu a#amalar neler? 

%# geçmi#im sosyal medya, met"n yazarlı!ı ve proje yönet"-
c"l"!". Bu "k" yıl ben"m "ç"n çok ver"ml" geçt". C"dd" "#ler yaptım. 
Ben"m çok hevesl" oldu!um b"r yer var o da yazın hayatı. Za-
manında fanz"nlerde yazdım. Uluda!, %TÜ, Ek#" hatta %HL g"b" 
sözlüklerde trollük geçm"#"m de oldu. Bunlar da b"r a#amaydı. 
Uzunca b"r kuluçka dönem"nden sonra bu kanalı açtık. $"md" 
günde 50’den fazla foto!raf gel"yor. %#te bu b"r"nc" a#amay-
dı. Farkındalık yaratma a#aması. Sonrasında, d"kkat çekme 
a#aması var. Sabah, Rad"kal, M"ll"yet, Sözcü ve daha b"rçok 
yayın b"z"m haberler"m"z" yapıyor artık. Payla#ımlarımız d"kkat 
çek"yor. Üçüncü a#ama "se harekete geç a#aması. Soka!a en-
tegre b"r a#ama. Hat"ce Teyze ya da Rıdvan Amca da görecek, 

“Ne oluyor burada” d"yecek. Sosyal Medya, b"r saman alev"d"r. 
Orada b"r f"k"r üret"rs"n"z, orada tüket"rs"n"z ve b"ter. Bu "#"n 
c"dd" oldu!unu göstermek "ç"n soka!a çıkmamız gerek"yor. B"z 
ba#ından ber" sosyal medyadan soka!a ta#ıyab"lece!"m"z b"r 
#ey dü#ünüyoruz. Hala dü#ünüyoruz. Ama bu adımın hukuk" 
yanı var. Soka!a çıktı!ınızda onun ba#ka b"r boyutu var. E!er 
rahatsızlı!ı sokakta h"ssed"yorsak bunu sokakta çözeb"l"r"z. 
Harekete geç a#amasının amacı i#i ciddiye get"rmek. Klavyen"n 
ba#ında oturan s"v"lcel" gençler de!"l"z b"z. 

Solfasol: Üçüncü a#amanın amacı ned"r pek"?
Sokaktak" "nsanları kazanmaya ba#lamak. Yürüyen merd"-

venler"n solunda bekleyen "nsanlardan herkes rahatsız. Bu 
"nsanlara kar#ı sosyal medyada b"r #ey yapamazsın. B"r farkın-
dalık olu#turmak gerek"yor. Sol tarafta olan #er"tlere st"ckerlar 
yapı#tırmak güzel f"k"r g"b" gel"yor. Mesela Ankaray’dak" rek-
lam panoları. “Buraya bakarlar” teması var de!"l m"? Ama b"z 
20 yıldır oraya bakmıyoruz. Asıl buraya bakmanız gerek"yor, 
caddelere, kaldırımlara, soka!ın kend"s"ne. Ama bu adımları 
atmadan önce hukuk" açıdan b"ze zarar vereb"l"r m" konusunu 
de!erlend"r"yoruz.  

Solfasol: Avareler "le öneml" benzerl"kler"n"z var aslında. 
Avareler için “Bu adamlar "y" b"r #ey yapıyor” deneb"l"r; ama 

b"z"m projem"z için “Ben de "y" b"r #ey yapab"l"r"m” den"yor. 
Ben böyle b"r farkımız oldu!unu dü#ünüyorum. B"r de sa!lam 
basmaya çalı#ıyoruz. Yarın öbür gün b"r beled"ye mecl"s"ne 
g"tt"!"m"z zaman b"ze “S"z hukuka aykırı b"r "# yaptınız” d"yeme-
meler" lazım. 
 

Solfasol: Profesyonel b"r muhalefetten bahsed"yorsun o 
zaman.

B"ze sol görü#lü derneklerden de toplantı ça!rısı geld", An-
kara yerel"nde gençlere h"tap eden #"rketlerden de ama b"z h"ç 
b"r" "le sam"m"yet kurmayı dü#ünmedik. Dedi!im gibi durumu 
de!erlendiriyoruz. 

Solfasol: Ba#kan’dan h"ç selam geld" m"?
B"z h"ç "let"#"m kurmaya çalı#madık. Oradan da do!rudan b"r 

#ey gelmed" b"ze. Tw"tter üzer"nden yaptı!ımız #eyler oldu. B"z 
Ankara’nın Bug’ları XL’y" açtık. Mav" Masa’nın Tw"tter hesabı 
b"rkaç ay b"z" tak"p ett". Gerekl" gördü!ümüz durumları orada 
duyurduk. $ikayet "letme b"r"m" olarak de!"l ama. Mesela b"r 
a!aç kes"l"yor ya da b"r yer" yıkıyorlar hemen foto!ra)ayıp 
buraya gönder"yoruz, “Ne oluyor” d"ye. Mav" Masa’dan bu g"b" 
sorulara cevap alıyoruz. %#te, “Ba#ka b"r yere ta#ınacaklar!” d"ye 
cevap gel"yor.  

A!kın kümülatif çaresizli"ini ve var olu!un 
konjonktürel devinimlerini egzajere ederek, 
realizmin salt izdü!ümünü angajmanlayıp, 
bizlere sürrealizmin diyalektik örneklerinden 
birini sunan mühendis arkada!ımıza hoyrat 
bir te!ekkür borçluyuz. / Göksu Parkı.

Dünya üzerindeki kasis rezervlerinin yüzde 87'sinin 
Ankara'da oldu"unu biliyor muydunuz?

Hacı Bayram Cami merdivenleri.

"Ankara'da Toplu Ta!ıma" konulu çalı!mamız.

Önce karar vermeli! Kaldırımlar yayaların yürümesi için mi, 
yoksa arabaların park etmesi ya da servis kamyonlarının 
ikmal sırasında üzerine çıkmaları için mi yapılacak.
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Solfasol: Cevap veremed"kler" soru olmadı mı? 
B"z, emz"k ver"lmed"!" "ç"n a!layan çocuklar de!"l"z. 

Çözümlerin sürekli arz etmed"!"n" b"l"yoruz. “%#te bakın bunu 
çözdük” demek karın doyurmuyor artık. Olay anlayı#ta. 
Anlayı#ın de!"#mes" lazım. Çünkü bu gördü!ümüz insanı 
önemsemeyen bir belediyecilik anlayı#ı. Artık #öyle b"r güç 
var. Ben Ankara’da b"r durumla kar#ıla#ırsam bunu Ankara’nın 
Bug’ları’na gönderirim. Ve o zaman cevabını alırım. Ama, 
heps"n"n tak"b"n" yapab"lmem"z mümkün de!"l. Böyle b"r gü-
cümüz yok bu a#amada.   

Solfasol: Esen Ça!lar’ın Çukurambar’la "lg"l" yazısını gazeteye 
ta#ırken s"zden de bahsetm"# ve “Kent"m"ze özel Ötek"ler"n 
Postası” dem"#t"k. Sanırız, bu tanımlama çok haksız durmuyor. 

Ba#ka kentler "ç"nde Bug sayfaları açıldı. Bursa’nın Bug’ları 
mesela “Ankara’dak" kadar bug’ımız olmadı!ı "ç"n projey" so-
nuçlandırıyoruz” d"ye açıklama yaptı. Evet, Ankara "ç"n ba#ka b"r 
durum var. 

Solfasol: Pek" #u anda nasıl yönet"l"yor sayfa. 
12 k"#"l"k b"r kadroyla devam ed"yor. “Kule kalkı# "ç"n "z"n 

"st"yoruz” man"festosunu yayınlarken sayfaya emek verm"# ve 
vereb"lecek k"#"lere tekl"fte bulundum. Sonra bulu#tuk. Hala 
düzenl" bulu#malar da yapıyoruz. Bundan sonrasında böyle 
b"r ek"p olarak devam ed"yoruz. Sorun sosyal medyada çö-
zülmüyor. O yüzden bu "#lerle k"m "lg"len"yorsa, onlarla "rt"bat 
kuraca!ız. B"r zamanlar “Sokak Panterler"” d"ye b"r grup çıkmı# 
mesela. Soka!a park etm"# arabalara st"cker yapı#tırıyorlarmı#. 
Bence, soka!a çıkmanın kend"s" üzer"ne de dü#ünmek lazım. 
Kaç k"#" duydu Sokak Panterler"n"? Yarın b"z b"r #ey yaparsak 
bunu m"lyonlarca "nsana ula#masını "st"yoruz.  

Solfasol: Te#ekkürler.

Ankara’nın Bug’ları Man!festo:

Kule kalkı# !ç!n !z!n !st!yoruz.
Ankara’nın Bug’ları Projes! yıllar süren f!k!rsel b!r 
kuluçka dönem! ve saçlarımızın da dökülmes!n!n 
ardından Ocak 2013 yılında ortaya çıktı. B!zler 
amaçsız muhal!f de$!l; daha ya#anab!l!r b!r kent 
yaratmak !steyen ve bunun !ç!n çabalayan b!r 
yandan da Ankara’da ya#amaya çalı#an sıradan 
!nsanlarız. H!çb!r #ahsı, s!yas! olu#umu ve örgütü 
hedef almıyor; ayrıca h!çb!r kurum, grup veya 
örgütle duygusal, f!k!rsel ya da f!z!ksel !l!#k! 
kurmuyoruz. Ayrıca, Ankara !ç!n çaba gösteren 
güzel yürekl! tüm !nsanların her zaman yanında 
olmaya çalı#ıyoruz. 
 
Ankara’nın Bug’ları Projes! !le Ankara’nın daha 
ya#anab!l!r b!r kent olmasını !steyen ve bunun 

!ç!n çaba sarf eden tüm k!#!ler! b!r araya get!rmey! 
ve hep b!rl!kte u$ra# vermey!; herkes!n h!çb!r 
#ey yapmadan, sadece #!kayet ett!$! ‘Ankara 
Haller!’n! de$!#t!r!p, hep b!rl!kte harekete geçmey! 
amaçlıyoruz. Sorunların ve çarpıklıkların sürekl!l!k 
arz etmeler!nden dolayı kanıksanmasının 
önüne geçmek; Ankara’yı, kolaycı, do$al olarak 
çarpık ve !ler!s! y!ne çözümsüzlük olan çözüm 
yöntemler!nden arındırmak ve kent!m!z!n kasvet 
veren yapısını de$!#t!rmek, ula#ab!lece$!m!z en 
güzel sonuçlardan sadece bazıları olacak.  
 
Projem!z!n !lk !k! a#aması olan Oda$ı Arttır ve 
D!kkat Çek a#amaları tamamlandı. Üçüncü a#ama 
olan ‘Harekete Geç’ !ç!n her #ey hazır ve yo$un 
b!r f!k!rsel çaba mevcut. Yakın zamanda s!zler !le 
b!rl!kte, hep beraber somut b!r #eyler yapmaya 
ba#layaca$ız. 
 
Aldous Huxley’n!n de ded!$! g!b!: “Ba#lamak !ç!n 
en uygun zamanı beklersen h!ç ba#lamayab!l!rs!n; 
#!md! ba#la, #u anda bulundu$un yerden, 
el!ndek!lerle ba#la.” 
 
Kule kalkı# !ç!n !z!n !st!yoruz.

1- $ng!l!zce, d!nleme c!hazı anlamında da kullanılan bug kel!mes! 
en genel olarak 'böcek ve arıza olarak' anlamlarına gel!yor. 
B!lg!sayar ve !nternet teknoloj!ler! alanında !se mevcut b!r 
s!stem!n öngörülemeyen fakat s!stem!n genel !"ley!"!n! bozmayan 
hatalarını !s!mlend!rmekte kullanılıyor.

Tarantino akıllı olsun, akıllı.

Üç aylık aradan sonra herkese tekrar merhaba,

Kampanyamızı hatırlıyor musunuz? Ula#ım saatler!n!n 
uzatılması !ç!n 10.000 k!#!n!n !mzaladı$ı d!lekçem!z! 1 
N!san günü EGO Genel Müdürlü$üne tesl!m etm!#t!k. 

Pek! ne oldu? "ste$!m!ze Mav! Masa’dan #öyle b!r 
mesaj geld!:

“… Kurulu#umuz Otobüs %#letme Da"res" Ba#kanlı!ı’na 
ba!lı hareket noktalarından saat 22.00’den "t"baren 
ve 25 öneml" hattan Ankara’nın ana arterler"ne gece 
serv"sler" ver"lmekted"r. Ayrıca Metro "#letmes"n"n Kızılay 
ve Batıkent’ten, Ankaray "#letmes"n"n "se D"k"mev" ve 
A$T%’den saat 24.00’te kar#ılıklı son seferler" mevcut olup, 
otobüs hareket saatler" ve raylı s"stemler "#letme programı 
kurulu#umuzun www.ego.gov.tr web adres"nden 
ö!ren"leb"l"r. %lg"n"ze te#ekkür eder "y" günler d"ler"z.”

%nsan böyle b"r cevap görünce "ster "stemez d"lekçey" h"ç 
okumadılar herhalde d"yor.  B"z en azından gece "k"ye 
kadar sefer saatler"n" uzatın derken, onlar gecey" 10-12 
arasında tanımlıyor ve zaten hal"hazırda otobüs hatlarını 
25’e "nd"rged"kler"n" b"ze hatırlatıyorlar. 

O zaman 10.000 k!#!yd!k, #!md! 12.000’! geçm!#!z. 
"ht!yaç var, talep var ve bu talep !nsanına h!zmet 
etmekle yükümlü beled!ye tarafından görmezden 
gel!n!yor.

Bunun üzer"ne b"z de kampanyayı ba#ka b"r mecraya 
ta#ımamız gerekt"!"ne karar verd"k ve d"lekçem"z" 
aldı!ımız cevapla b"rl"kte B%MER olarak da b"l"nen 
Ba#bakanlık %let"#"m Merkez"’ne "lett"k. “Ba#bakanlı!ın 
otobüs saatler"yle nasıl b"r alakası olab"l"r, abartmayın” 
d"yor olab"l"rs"n"z, ama B%MER’"n görev tanımı böyle; 
“B!r kurumda Kamu H!zmet Standartları’na 
uyulmadı$ını ve #e)af olmayan haksız b!r uygulama 
!le kar#ıla#tı$ınızı dü#ünüyorsanız B"MER’e müracaat 
ed!n” d"yorlar.

Bu yüzden b"z bütün "mzacılar adına B%MER’e ba#vurarak 
Beled"ye’n"n taleb"m"z" açıkça görmezden geld"!"n" 
b"ld"rd"k. Daha önce tw"tter üzer"nden Beled"ye 
Ba#kanının “EGO yeter"nce sübvanse ed"l"yor, bu rakamı 
arttıramayız; bütçe yok” ded"!"n" b"ld"!"m"zden, söz 

konusu bütçen"n detaylı b"ç"mde açıklanmasını "sted"k. 
Çünkü aslında b"l"yoruz k", beled"ye yetk"l"ler", meslek 
odaları ve ün"vers"teler bu konuda "#b"rl"!" yaparak -olası 
bütçe problemler"n"n de üstes"nden gelecek- çok çe#"tl" 
çözüm öner"ler" gel"#t"reb"l"rler. Aslına bakarsanız, cuma 
ak#amı saat 11’de Kızılay’da otobüs bekleyen herhang" b"r 
vatanda#a sorsanız, o b"le pek çok alternat"f sıralayacaktır.

B"r de aslında #u var k"; EGO e!er bugün zarar ed"yorsa, 
bunun sorumlusu beled"yen"n "nsanları toplu ta#ımadan 
çok özel araç kullanımına "ten ula#ım pol"t"kasıdır. Tam 
da bu yüzden, beled"ye toplu ta#ıma kanallarına olan 
deste!"n" azaltmak yer"ne onu daha caz"p hale get"rmel" 
ve hatta gelecekte ortaya çıkacak -park yer" problem"nden 
tutun, "kl"m de!"#"kl"!"ne kadar - daha büyük problemler" 
engellemek adına EGO Genel Müdürlü!ü’ne olan 
deste!"n" arttırmalıdır. %lg"l" meslek odalarının da f"k"r 
b"rl"!"ne varmı# oldu!u üzere, Ankara’nın traf"k problem" 
yol arzını arttırarak de!"l ancak ve ancak toplu ta#ıma 
ko#ullarında "y"le#t"rme yapılarak a#ılab"l"r.

Ama ne oldu, Mav" Masa d"lekçen"n B%MER üzer"nden 
kend"ler"ne ger" dönmes" üzer"ne b"ze yen" b"r ba#vuru 
numarası verd". Bu sefer cevap yazmak "ç"n b"raz daha 
uzun süre bekled"ler ama bekled"!"m"ze de!med". 
Gelen telefon mesajı #öyle d"yordu: “Ba#vurunuz !lg!s! 
neden!yle otobüs !#letme özel kalem b!r!m!ne !let!lm!# 
olup ver!len cevap a#a$ıda bel!rt!lm!#t!r; Taleb!z 
ve öner!ler!n!z çok öneml! oldu$u kanaat!ndey!z. 
Taleb!n!z daha öncek! yazılı ve elektron!k ortamdak! 
ba#vurularınız !le beraber kayıtlarımıza alınmı# olup 

de$erlend!r!lecekt!r. %lg!n!ze te#ekkür eder !y! günler 
d!ler!z.”. (Yazım hataları aynen aktarılmı#ır.) 

Bu mesaj bana 27 Mayıs günü geld" ve b"l"yorsunuz 
k" bundan 3 gün sonra yer yer"nden oynadı. Beled"ye 
ba#kanları o güne kadar b"r #ek"lde sabretm"# halklarını 
kızdırmanın ne kadar büyüyeb"lece!"n" gördüler, hem 
sokakta hem de sosyal medyada. Koca koca adamlar halkı 
kend"s"ne kırdırmaya çalı#tı, b"r"ler" olayların en c"vc"vl" 
zamanı Ku!ulu Park kav#a!ına ta# serd" gençler topladı, 
beled"ye otobüsler" küstü çalı#madı ve b"z her #ey"yle 
hazır olan gazetem"z" askıya alıp haz"ran sayısını Gez"’ye 
ayırdık. Bu yüzden bu yazıyı bu kadar geç okuyorsunuz, 
varsın olsun. En ba#ından ber! amacımız “Bu bahar b!r 
ba#ka olsun”du, ama böyles!ne ba#ka olaca$ını k!mse 
tahm!n edemezd! sanırım.

$"md" yerel seç"mler yakla#ıyor; yan" 5 yılda b"r gelen, 
vaatler"n ve "craatların havada uçu#tu!u b"r döneme 
g"r"yoruz. Toplu ta#ımadan, yaya ve b"s"kletl" güvenl"!"ne, 
kaldırımından metrosuna, neyden #"kayetç"ysek 
ortaya koymanın tam zamanı. Arayın, mesaj atın (153-
Mav" Masa), b"r kampanya da s"z ba#latın; forumlarda 
bulu#alım, ses"m"z" duyuralım.

%nsan g"b" ya#amak "ç"n "ht"yaç duymadı!ımız güzel 
günlerde görü#mek üm"d"yle,

Ho#çakalın.

Bir EGO Kampanyası Vardı, Ne Oldu Ona?
 

Aydan Öz  - egosaatleri@gmail.com
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RED 
B$S$KLET

“Katılmamıza Gerek Yokmu!!”
 

Aysel Köksal Akyol*

 
Çocuk ve sanat kavramları ne de güzel 
anlamlar ça$rı#tırıyor !nsana. Çocuk 
için sanat kapsamında resm!n yer! de 
b!r ba#kadır sank!… H!çb!r malzemes! 
olmayan b!r çocuk b!le buldu$u 
b!r çubuk !le yere b!r #eyler ç!z!p, 
ç!zd!kler!n! de uzun uzun anlatır; yaptı$ı 
ç!z!mlerde büyüley!c! dünyasını yansıtır. 
“Annem b"z"m oturdu!umuz b"nadan 
daha büyük, daha güçlü. E!er b"naya çok 
yakla#mı# olan güne# b"nayı yakarsa annem 
kocaman ayakları "le pat pat söndürür 
yangını.” açıklamasını yapan çocuk resm"n" 
yaparken neler ya#adı acaba?

 

“Bu b"z"m a"lem"z, bu annem, bu babam, 
bu karde#"m, bu da ben"m” #ekl"nde yaptı!ı 
resm" açıklayan çocuk bu resm" "le k"m b"l"r 
daha ba#ka neler anlatıyor.

 

“Deprem olmu#, b"nalar sallanmı#, 
b"nalardan "nsanlar a#a!ı dü#mü#” "fadeler" 
"le Van deprem"nde ya#adıklarını anlatan 
çocuk daha ba#ka neler ya#adı acaba?

  

Çocukların resimlerindeki büyülü dünyayı 
ke#fetmek "ç"n “Çocukları duymak” ne kadar da 
öneml"…

Çocuklar için resim yapmak bu kadar önemli 
iken daha küçük ya#lardan itibaren ya#adıkları 
olumsuzluklar çocukları resim yapmanın 
büyülü dünyasından uzakla#tırır. Öncelikle 
henüz okula ba#lamadı!ı dönemde; nasıl 
bir ku# çizmesi gerekti!i, altmı# ikiden nasıl 
tav#an yapılaca!ı bir yeti#kin tarafından 
çocu!a ö!retilir. Oysa çocu!un kendi ku#u 
ve kendi tav#anı çok daha güzeldir. Okul 
ba#layınca da e!itimciler girer devreye. 
Çocukların bireysel farklılıklarına saygı duyan, 
her bir çocu!un ku#unun birbirlerinden çok 
farklı olmasının ola!an oldu!unu algılayan 
e!itimci sayısı oldukça azdır. 

Yakla#ık "k" sene kadar önce “Bu çocu!un 
z"hn" g"b" res"mler" de karı#ık” d"yen b"r 
e!"t"mc" "le aynı ortamı payla#ırken ne 
d"yece!"m" b"lemem"#t"m. Çocukların yaptı!ı 
her resme de!er veren, serg"leyen (e!er 
çocuk serg"lemek "st"yorsa), çocu!un kend" 
yaratıcı dü#üncüler"n" ortaya koymasını 
sa!layan e!"t"mc" "le "lg"l" bana anlatılanları 
"se büyük b"r key")e d"nlem"#t"m. Çok 
da umutsuz olmamakta yarar var d"ye 
dü#ünmü#tüm. Z"hn" ve resm"n"n karı#ık 
oldu!u "fade ed"len çocu!un daha sonra 
kar#ıla#tı!ı e!"t"mc"ler ç"z"mler"n"n, hayal 
dünyasının zeng"n oldu!unu söyley"p 
çocu!un özgürce ç"z"mler yapmasını 
desteklememi#ler miydi? “Gelece!"n 

Arabaları”nı ç"zd"!" resm"ne bakıp “H"ç böyle 
araba olur mu?” demem"#lerd" sonuçta. 
 

Bütün bunları neden m" yazıyorum? Res"m 
yarı#ması sonucu hazırlanan b"r res"m serg"s"n"n 
açılı#ında ya#adıklarım bunları yazmaya "tt" 
ben". Oldum olası çocukların res"mler" neden 
yarı#tırılır b"r türlü anlamamı#ımdır. Aslında 
bunu çocuklar da anlamazlar. Yed" ya#ında b"r 
kız çocu!u “Bugün ö$retmen!m!z en güzel 
res!m yapan çocu$a ödül verece$!n! söyled!. 
Çok saçma…. Çocukların yaptıkları res!mler 
hep güzel olur k!…”  ded"!"nde aklımdan 
“Küçükken bu #ek"lde dü#ünen çocuklar nasıl 
oluyor da büyüyünce en güzel res"m yapana 
ödül vermek "st"yor?”, “Neden b"r çocu!un 
gördü!ünü e!"t"mc"s" görem"yor?” g"b" 
dü#ünceler geçt". Neden" açıktı, yed" ya#ındak" 
kız çocu!u da b"zler"n ya#ına gelene kadar jür" 
tarafından ödüle de!er görülen çocuk res"mler" 
ve de serg"lenmeye b"le de!er görülmeyen 
res"mlerle kar#ıla#tıkça her çocu!un güzel res"m 
yapamadı!ına "nanacak. Oysa çocuk "ç"n oyun 
ne kadar öneml" "se res"m yapmak da o kadar 
öneml". Çocuk oyun oynarken nasıl rahatlıyor, 
e!len"yor "se aynı #ek"lde res"m yaparken 
de büyük b"r haz alır. “Çok yorgunun, ödev 
yapmayaca!ım… B"r res"m yapıp rahatlayayım, 
sonra çalı#ab"l"r"m” d"yen on ya#ındak" b"r erkek 
çocuk bize “Bırakın da biz resim yapalım.” diyor. 

Çocukların okullarından haber gelm"#t", 
yaptıkları res"mler b"r"nc", "k"nc", üçüncü olmu# 
ya da "lk on res"m "ç"nde de!erlend"r"lm"#t"; üç 
yüze yakın res"mden ödül alanlar "le b"rl"kte 
yüz tanes" serg"lenmeye de!er görülmü#tü. 
Çocuklar res"mler"n"n serg"lenece!" ve de 
ödüller"n ver"lece!" yere heyecanla gelm"#lerd". 
Serg"lenen yüz res"m "çer"s"nde “En güzel res"m 

ben"mk"” d"yen çocuklar vardı, haklıydılar da…. 
Çünkü res"mler"n" yaparken bütünle#m"#lerd" 
yaptıklarıyla; renkler" seçerken, ç"z"mler" 
yaparken neler neler ya#amı#lardı. Yaptıkları 
res"mlerde kend" dünyalarını, hayaller"n", 
yaratıcılıklarını ortaya koymu#lardı. Serg"y" 
gezerken çocuklar yapılan d"!er res"mler" de 
sevmeye ba#ladılar. Çünkü artık d"!er res"mlerle 
de b"r ba! kurmaya ba#lamı#lardı. 

Serg"de, çocuklar salonun küçük sahnes"ne 
davet ed"ld"ler. Serg" "le "lg"l" açıklamalardan 
sonra b"r"nc", "k"nc" ve üçüncü olan çocuklara 
hed"yeler", madalyaları, belgeler" ver"ld"; 
çocuklar res"mler"nde neler oldu!unu 
anlattılar. Sonra "lk ona g"ren d"!er çocuklarla 
bu "#lem tekrarlandı. O sırada d"!er çocuklar 
da beklemekte ve adları söylen"nce ne 
anlatacaklarını z"h"nler"nden geç"yorlar b"r 
taraftan da. Ne m" oldu ders"n"z (yüz çocuk 
gelemem"#t" ama toplam kırk kadar çocuk 
vardı salonda, ödül alanlar dı#ında otuz 
kadar çocuk kalmı#tı) “Artık "kramlarımıza 
geçeb"l"r"z” ded"ler. D"!er çocuklar b"r an ne 
yapsalar b"lemed"ler. Sahneye ça!rılmı#lardı, 
bazı çocuklara ödüller", madalyaları, 
belgeler" ver"lm"#t"; #"md" de “Artık b"r #eyler 
yiyebilirsiniz” diyorlardı. Birkaç anne-baba 
birbirlerine bakıp gözleri ile konu#tular, 
çocuklarına nasıl bir açıklama yapacaklarını 
dü#ünürken. 

Çocuklar sahneden "nd"ler, sonrasında b"r"ler" 
durumu algılayıp, görevl"lere d"!er çocuklara 
"ç"n b"r #ey yapılıp yapılmayaca!ını sordu; 
belgeler hazırmı#, yandaki masada duruyormu#. 
Önemli olan ilk ona giren ve derece alanlarmı#! 
D"!erler"n"n de res"mler" vardı sonuçta 
serg"de… Oysa çocuklar "ç"n durum h"ç 
de böyle de!"ld". Ya#adıklarını b"r çocuk #u 
sözlerle "fade ett" “Katılmamıza gerek yokmu#! 
Ke#ke Adana’ya g"tseym"#"z!”. Daha sonra ödül 
alamayan çocuklara da belgeler özür d"lenerek 
da!ıtıldı, ama artık bazı çocuklar "ç"n bu serg"de 
olmak anlamsızdı… Serg"den önce ressam 
olaca!ım d"yen b"r çocuk ya#adıklarından sonra 
“Büyüyünce ressam olmaktan vazgeçt"m” ded". 

S"z ne ders"n"z? 

*Prof. Dr, Ankara Ün!vers!tes! Sa#lık B!l!mler! 
Fakültes!, Çocuk Gel!"!m! Bölümü

“Annem bizim oturdu"umuz binadan daha büyük, 
daha güçlü. E"er binaya çok yakla!mı! olan güne! 
binayı yakarsa annem kocaman ayakları ile pat pat 
söndürür yangını.”  / Ekin Karabulut

Van Depremi

Gelece"in arabaları / Do"an Tan(10)

“Bu bizim ailemiz, bu annem, bu babam, bu 
karde!im, bu da benim.”

Ata Sokak No: 10/B Yücetepe Mahallesi Anıttepe / Ankara
Tel/Fax: 0 (312) 230 68 46 / Mobil: 0 (535) 978 87 82
e-mail: tanerkunt@gmail.com

Üç Elma Do!al Tarım Çiftli!i 
Do!anbey Köyü Yapraklı/Çankırı
www.ucelmadogaltarim.com

0546 422 87 40
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Süper-h"per-mega marketler"n, ‘mall’ların gün be gün 
ele geç"rd"!" #eh"r Ankara... Yaz aylarında ‘dı# mekanda 
e!lenceye’ "z"n ver"lmeyen, "nsanları kapalı mekanlara 
tıkıla tıkıla #ehr"n so!u!undan b"le #"kayet etmez oldu!u, 
mazot kokulu #ehr"m. Daha çok yol, daha çok ta#ıt, daha 
çok alı#ver"# ve tüket"m! Tükett"m, tükett"n, tükett". Ben" 
tüketense tüket"m"n ta kend"s". 

Ne karanlık b"r ba#kent tablosu ç"zd"m! $"md" s"z sandınız 
k", Ankara, sıkıcı #eh"r, p"s #eh"r. Eh zaten s"z de!"l m"yd"n"z 
arkada#ınıza “Ya o #eh"rde de nası ya#anır o!lum!” 
d"ye soran? Onun “Ama ab" bak #u da var!” #ekl"ndek" 
çıkı#malarına, “Bırak allasen, hayat mı var orada!” d"yen?

$!md! s!ze b!raz Ankara’nın hayat kayna$ından, 
Yüzüncüyıl’ın tem!z havasını borçlu oldu$umuz 
ODTÜ’müzün b!r!c!k ormanından bahsedey!m de 
“Ankara’da hayat varmı#” d!yeb!l!n!

Sabah erkenden yola çıkıp gel"#m"#l"kten "lkell"!e(!) do!ru 
yaptı!ımız huzur ver"c" yolculu!u anlatayım s"ze.

Orman yolunda, her gün evden okula g"derken yürüyü# 
yolum boyunca bana e#l"k eden sadık dostlarım 
‘karah"nd"ba’lar çıkıyor kar#ıma. Her b"r haller"n" hayretle 
"zled"!"m ODTÜ’nün muhte#em sarı halısı karah"nd"baların 
(rad"ka) hemen heps" ka#la göz arasında bembeyaz 
tohum toplarına dönü#üverd"ler b"le. Daha geçen hafta 
her taraf sapsarıyken #"md" ç"mler"n üzer"ne kar ya!mı# 
g"b". Do!a ne de çabuk de!"#"yor, dönü#üyor.

B"r me#e çıkıyor yolumuza, palamutları salkım saçak... 
Sö!üt, çınar, badem, i!de derken kampüste de!"l orman 
alanındayız artık... Hava m"s, sess"zl"k #ahane. B"r de hu# 
a!acının hı#ırtısı karı#mıyor mu i#in içine! Solumuza b"r 
sazlık çıkıyor, ormanda gördü!üm tek sazlık, yemye#"l 
a!açlar arasında ne kadar da nev" #ahsına münhasır... 
Gel"nc"kler ordusu, k"m" zaman gez"m"ze e#l"k ed"yor. 

Ormanda yalnız de!"l"z. Z"ra yolumuzu b"r kaplumba!a 
kes"yor. Sonra b"r d"!er" ve b"r tanes" daha... Ve ben 
önümdek" otun kek"k olup olmadı!ını anlamaya çalı#ırken 
gözümüzün önünden geçen –ama benim göremedi!im- 
tav#an... Ku#lar keza. Lak"n saklıyorlar kend"ler"n", ötü#ler" 
duyuluyor sadece. Kırlangıç ve saksa!an dı#ında ku# 
görmüyorum ormanda. Ha b"r de kampüse döndükten 
sonrak" m"n"k b"r serçe. Ama sakın yanlı# anla#ılmasın, 
otuzun üzer"nde ku#un ev" burası. Kerkenez, kukumav, 
ebab"l, "b"b"k (d"!er b"r adıyla hüdhüd –k" kend"s" b"r 
Ya#ar Kemal romanında, baskıcı devlet yanda#ı kötü 
karakterd"!-) bunlardan #"md" aklıma gelenler"... 

B"r süre sonra b"r"nc" su kayna!ına varıyor ve kana kana 
pak sudan "ç"yoruz. Badem a!açları d"z"lm"# sa!lı sollu, 
üzer"ler"nde ta geçen seneden kalma meyveler duruyor, 
toplanmayan meyveler a!açtan dü#mem"#, dallarında 
çürümü#ler. B"r de ça!lalar sarkıyor badem a!acının 
dallarından, tam da mevs"m"ym"# ça!lanın, dened"k ama 
dürüst olmak gerek"rse bana çok ek#" geld".

Parlament mav"s" b"r ç"çek neredeyse ayak bastı!ımız her 
yere hak"m olmu# g"b". Ne de nar"n, ne de alımlı! B"raz 
"lerley"nce ‘#eytan otu’ çıkıyor kar#ıma, bu yanılmıyorsam 
‘baldıran otu’! Han" var ya Sokrates’"n zeh"rlend"!" 
ot, "#te ondan... $u b"r kez ısırmanın b"le hayatı sona 
erd"reb"lece!" ot. Orman böyle "#te, ölümle ya#am elele 
gidiyor; #ifa da!ıtan otlar bir yanda, zehir dolu bitkiler 
di!er yanda...  

%ki saati geçkin yürüyor ve sonunda tepedeki çe#meye 
varıyoruz. Me!erse bugün ‘or"enteer"ng’ yarı#ması varmı# 
ve çe#me de hede)erden b"r"ym"#. %lg"nç olan, çe#men"n 
yanına "k" tane kocaman damacana koymu#lar, ko#up kan 
ter "ç"nde çe#meye ula#anlara ‘tem"z su’ d"ye damacana 

suyu ver"yorlar. Kend"m" tutamayıp, o damacanadak"n"n 
zaten da!lardan gelen tem"z suyun t"car"le#t"r"lm"# 
hal" oldu!unu ve kes"nl"kle #ırıl #ırıl akan sudan daha 
tem"z olamayaca!ını söylüyorum. Bazen gerçekten 
"nanamıyorum, kafamız hak"katen çok karı#mı# olmalı 
k" ‘do!al’ ve ‘tem"z’"n anlamıyla "lg"l", da!dak" kayna!ın 
yanına damacana su get"reb"l"yoruz!

Esk" b"r maden oldu!unu tahm"n ett"!"m"z b"r yapının 
yanından geç"yoruz, üzer"nde “1956” yazıyor. Kemerl" 
"k" kapısı var, kapılardan b"r"n"n önü kaplumba!adan 
geç"lm"yor, “Demek k"...” d"yoruz, “Burası kaplumba!aların 
ev"...”. 

Yürürken adaçayına benzer b"r ot çıkıyor kar#ımıza, tam 
ne oldu!unu kest"rem"yor, y"ne de alıyoruz yanımıza, çay 
yaparız d"yerekten. Yaban" rokalar her yanı sarmı#. Tadı 
gerçekten de çok acı; y"ne de asla yenmez de!"l. Isırgan 
da var ormanda, dokunanın canını yakıp kan dola#ımını 
hızlandırmaya pek b"r meraklı. Çimlerin ortasında sırıtan 
çok güzel bir çiçek çekiyor dikkatimi, nasıl da ‘buraların 
hak"m" ben"m’ g"b" d"md"k duruyor. Yazıyı okuyup ne 
oldu!unu b"len arkada#lar, bu ç"çe!"n adının ne oldu!unu 
payla#ırlarsa vallah" çok sev"nece!"m.

Ço!unlukla çam ve ahlat olan a!açların sa!lı sollu d"z"l" 
oldu!u yoldan yava# yava# yürüyerek, -ve güne#"n altında 
da cayır cayır yanarak!- Büyük Spor Salonu’nun oldu!u 
yere ula#ıyoruz. Zaten ODTÜ’de b"r atkestanes"nden b"r 
de çamdan geç"lm"yor. Kemal Kurda#’ın b"r zamanlar 
bozkır ODTÜ’yü ye#"llend"rme çabasının meyves" olan 
çam kokusu, ODTÜ’nün resm" kokusu seç"lmel" bence. 
Çamın kokusu ho# ama etk"ler" pek de ho# de!"l aslında 
bakılırsa. Z"ra çam a!acının "!ne yaprakları as"d"k 
oldu!undan topra!a dü#tü!ünde çe#"tl"l"!e "z"n verm"yor. 
B"raz d"kkatle bakarsanız, ODTÜ’de yan yana sıralanmı# 
çamların altında ba#ka b"tk"ler"n b"tmed"!"n" görürsünüz. 
Muhtemelen az suya "ht"yaç duydu!undan d"k"lmek "ç"n 
seç"lm"# bu kadar çam yer"ne, ekos"stem"n çe#"tl"l"!" adına 
ke#ke ba#ka alternat")er de dü#ünülseym"#...

Son olarak, tüm yürüyü#üm boyunca “Ah #imdi gözümün 
gördü!ünü b"r de o bana o muhte#em d"l"yle anlatıverse!” 
d"ye andı!ım Ya#ar Kemal’"n okudu!um “Üç Anadolu 
Efsane”s"nden ben" çok etk"leyen b"r paragra)a b"t"rmek 
"st"yorum yazımı. $öyle anlatıyor Karacao!lan’ı büyük 
usta:

“Neden sonradır k! ayıktı. Sazını usulcacık yanına koydu. 
Kalktı, çamlı!a do!ru yürüdü sonra da... Da!ların ötesinde 
ak bulutlar... Sonra eline bir hanımböce!i geldi, kondu. 
Hava ılıktı. Bir zaman hanımböce!inin elinin üstünde 
dola#masına baktı. Hanımböce!ine muhabbetle baktı. 
Parma#ının ucuyla sırtına dokundu böce#!n. Sıcacık, kara 
benekler kırmızı üstündeyd!. Ötelerde b!r u#ultu duydu... B!r 
gürültü. O yana döndü. Yürüdü.

Dünyadak! bütün yaratı#ı, a#acı, ku"u, böce#!, !nsanı, 
her "ey! en der!n sevg!s!yle kucaklardı. $l!kler!ne kadar a"k 
duyardı dünyanın her "ey!ne. Ya#muruna, kı"ına, borasına, 
sıca#ına, so#u#una... Dünyanın en küçük, en de#ers!z "ey!ne 
b!le kocaman açılmı" çocuk gözler!yle, hayretle bakardı. 
Türküsü, ses! b!r co"ma, b!r kend!nden geçmeyd!, dünyaya 
kar"ı.”

“Aaa ODTÜ ormanında b!r de #u var, onu neden 
yazmadın?” d!yenler hemen !let!#!me geçs!nler 
ben!mle... Hayd! artık, bırakın #u ‘mal’ların ‘mall’larını, 
beslemey!n doymaz canavarı. Kıstırmayın ruhunuzu. 
Açın gözler!n!z! merakla do$anın her hareket!ne. 
Yazımı, bell! bel!rs!z esen b!r rüzgarın, ıhlamur 
a$acından ta#ıdı$ı ho# kokuyla noktalıyorum. Ye#!lle 
kalın.

Ankara’da Yapılacak En Güzel Aktivite:  
ODTÜ Ormanında Gezinti
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80’lerde Ankara b"r #a"rler kent" g"b"yd". Ya#ça ve yazdıkları 
k"taplarıyla b"zden yukarıda olduklarından er"#"lmez g"b"  
duran #a"rler" vardı kent"n. Hasan Hüsey"n mesela, Zafer  
Çar#ısı c"varında, aslan yeles" g"b" saçlarıyla ve en heybetl" 
hal"yle dola#ırdı.

Sonra a!abeyler vardı. Rahatça, a!ız dolusu ‘ab"’ 
ded"kler"m"z. Ahmet Tell", Al" Ceng"zkan, $ükrü Erba# ve 
ku#kusuz Behçet Aysan.

B"r de adıyla, gönül rahatlı!ıyla sesleneb"ld"!"m"z 
akranlarımız vardı. Adnan Satıcı, Ak"f Kurtulu#, Gökhan 
Ceng"zkan, Sal"h Bolat, Ergül Çet"n, Haydar Ergülen, daha 
b"rçok "s"m ve Ahmet Erhan.

Ülkem"z"n, ya#adı!ımız #eh"rler"n, tüm sokaklarımızın b"r 
yıkımdan artakaldı!ı o dönemde Ahmet Erhan’ın da aralarında 
oldu!u 20’l" ya#larını süren pek çok genç, #""r" b"r toplumsal 
araç yapmak "ç"n çabalıyordu. %nsanların yıkıntıların arasından 
çıkıp, öbek öbek b"r araya gelmeler"nde o dönem"n #""rler"n"n 
payı çok olmu#tu.

Ardından, bu b"r araya gel"#ler"n do!al sonucu da olarak, 
derg"ler çıkmaya ba#ladı. 1981 yılı ba#larında çıktı!ını 
b"ld"!"m Yen" Olgu "lklerdend". Yönet"m ve yazı#ma 
adres"n"n Yen"mahalle Ragıp Tüzün Caddes"’nde olması 
neden"yle b"r ‘semt yayını’ deneb"lecek Yen" Olgu’da pek çok 
"lk #""r ve öykü yayımlanmı#tı.

Aynı dönemde, farklı b"r kanaldan akıp gelen B"l"m ve Sanat 
muhal"f b"r ses olarak yayımlanmaya ba#ladı ve uzun yıllar 

d"md"k durdu. Onun hemen ardından da, 1981 yılının Eylül 
ayında kend"s"n" ‘gençl"k ve edeb"yat derg"s"’ olarak tanımlayan 
YARIN’ın Ahmet Erhan’ın da yer aldı!ı "lk sayısı çıktı.
1980’l" yılların pek çok #a"r"ne ‘yataklık’ eden ve yayın hayatını 
10 yıl kadar sürdüren YARIN’ın öyküsünü henüz k"mse yazmadı. 
Yalnızca, 2007 N"san ayında Rad"kal K"tap’da Sem"h Gümü#’ün 
“Yarın’ın Öyküsünü Unutmak Zor” ba#lıklı yazısı yayımlandı. 
YARIN’ın "lk yazı "#ler" sorumlusu Sem"h Gümü#, derg"n"n 
sımsıcak çıkı# öyküsünü kısaca anlatıyordu.  Yazısının b"r 
yer"nde, ‘YARIN’ı bundan sonra g"denlerle anaca!ımı b"l"yorum’ 
d"yen Sem"h’e o yazıyı yazdıran da YARIN çevres"nden Gürhan 
Uçkan ve Adnan Satıcı’nın zamansız ölümler" "d".

YARIN’ın yazılı öyküsü belk" de h"ç tamamlanmayacak ve 
her g"denle YARIN "le "lg"l" anılardan da b"r parça g"decek. 
Ve Sem"h’"n yazdı!ı g"b" bundan sonra YARIN g"denlerle 
anılacak. $"md", "lk sayısında yer bulan Ahmet Erhan’ın 
g"d"#"yle anıldı!ı g"b". Bu nedenle, yer" gelm"#ken ve 
henüz fırsat varken YARIN’dan, Ahmet Erhan’dan ve hatta 
‘ne "lg"s" var’ demeden futboldan söz etmen"n zamanıdır: 
Herkes!n yen!den b!r araya gelmeye çabaladı#ı o günlerde, 
Zafer Çar"ısı’nın arka g!r!"!nde, Kö"em Kıraathanes!’nde 
yan yana get!r!len masalarda konu"ulan YARIN’lar c!var 
matbaalarda basılıyordu. Genç !nsanlar, taze baskının 
unutulmaz kokusunu soluyarak, bulab!ld!kler! her mekanda 
paketled!kler! YARIN’ları M!thatpa"a Postanes!’nden ülken!n 
dört b!r tarafına savuruyordu. Derg!ler yerler!ne, bu arada 20’ye 
yakın da hap!shaneye ula"tı#ında rahatlıyor, üçgen peyn!r ve 
s!m!tler!m!zle dönüyorduk Kö"em Kıraathanes!’ne ve yen!den 
ba"lıyorduk.

Arada, Kö"em Kıraathanes!’n!n s!yah beyaz ekranından da 
maçlara göz atıyorduk. Socrates’l! Brez!lya !le D!no Zo&’lu $talya’nın 
kapı"tı#ı dünya kupası olmalı. Uzak oldu#undan mı, yoksa b!ze 
yakınlı#ından mı b!l!nmez, b!z, hep!m!z Brez!lya’dan yana olup, hep 
Socrates’den goller bekl!yorduk. Belk! farkında de#!ld!k de, Met!n 
Kurt’tan ber! sakalı olan futbolcuyu daha çok sev!yorduk.

Ak"am üzerler!nde de çıkıp "!!r! arıyorduk. Herkes kend! "!!r!n!n 
"a!r!yd! ve hep!m!z "!!rle ya"ıyorduk sank!. Nedense, hep yel g!b! 
geç!yorduk Kızılay’ın caddeler!nden sokaklarından. 
Herkes!n yalnız oldu#u anlardan, küçük fısıltılarla konu"ulan 
sess!z zamanlardan b!r ba"ka zamana geç!len anlardı. Bu büyülü 
geç!" zamanlarında !lk önce "a!rler çıkıyordu caddelere, sokaklara. 
1981’de, henüz 23 ya"ında !ken Behçet Necat!g!l %!!r Ödülü’nü 
kazanan Ahmet Erhan da bayra#ı en önde ta"ıyanlardandı. 
Sonra, YARIN’ın öyküsünü yapanlardan b"r" daha, Ahmet 
Erhan da g"tt".

Ahmet Erhan’ın kamyonete yerle#t"r"len tabutunun üstüne 
gürültüyle kapandı dem"r kapı, sürgü de çek"ld"!"nde ayrıldım 
Maltepe cam"s"nden. N"yet"m aradan geçen 30’u a#kın yılın 
ardından y"ne yel g"b" geçmekt" sokaklardan caddelerden. 
Belk", k"m b"l"r b"r #""r dü#ürmü#tür Ahmet b"r yerlerde, b"rkaç 
d"ze. Sa!olsun b"raz sarsaktı, sa!ına soluna d"kkat edemezd" 
pek, durmadan b"r #eyler dü#ürürdü. Futbolu da sallapat" 
oynardı zaten. Topla oynarken, hep ‘ben aslında kralını b"l"r"m 
bu "#"n’ der g"b"yd". Anlardık, esk" kula!ı kes"klerden o, b"l"yor 
ama "ç"nden yapmak gelm"yor, öyles"ne, b"z"m gönlümüz ho# 
olsun d"ye oynuyor. 

O asıl #""r"n pe#"nde ko#mak "st"yordu ve ko#tu da, çok da süratl". 

Esk" Ankara Lokantası’na "nen yoldan geçt"m, Hanımel" 
Sokak’tan.

Soluk almaya devam ed!yordu #eh!r. Soluk almaya devam 
edecek #eh!r, tüm ya#ayanları ve kaybett!kler! !le.

Askerl"kte ya da #eh"rlerarası otobüslerde sorulan -"lk sorunun 
“Hem#er"m, nerel"s"n?” oldu!unu b"l"yorum. Ancak, kend" be-
l"rlemed"!"m b"r co!rafyaya ve o co!rafyanın yarattı!ı tar"h 
b"l"nc"ne dü#ünsel anlamda h"çb"r katkım yok. Bu nedenle, b"r 
yer"n hem#er"s" de!"l"m; yalnızca "ç"nde bulundu!u zaman ve 
mekân "lg"lend"r"yor ben". Bugün ya#adı!ım ev"n dı# cephes"ne 
beled"yen"n Ahmet Erhan burada ya#adı, g"b" b"r açıklama ta#ıyan 
p"r"nç b"r levha çakması, do! rusu ben"m "ç"n h"çb"r anlam "fade 
etm"yor. Y"ne de Mers"n"dmanyurdu maçlarında avazım çıktı!ı 
kadar ba!ırdı!ım olmu#tur. “Hem#er"m, nerel"s"n?” d"ye soran 
k"#"n"n sorusunun altındak" g"zl" "s te!"n, kar#ısındak"n"n gerçekten 
kend" hem#er"s" çıkması oldu!unu b"lm"yor da de!"l"m.

Cumhur"yet önces" edeb"yatta hem#er"l"k kavramı yoktu. %stanbul 
vardı yalnızca. Cumhur"yet %stanbul’a kar#ı Ankara alternat"f"n" koy-
mu#tur. Bu "k" kent arasında süregelen devlet" payla#ma çatı#ması, 
1980 sonrasında devletç"l tesl"m"yet ve özelle#t"rme-s"v"lle#me 
ara sında b"r uzla#maya dönü#mü#tür. %stanbul s"v"lle#mey" tems"l 
eder g"b" görünüyor bugün. Ancak, %stanbul bu olguyu, kend" 
d" nam"kler"yle de!"l, devlet" ele geç"ren ve “83 Ruhu” da den"len 
davul zurna l"beral"zm" sayes"nde gerçekle#t"reb"lm"#t"r. Bu 
b"reyle#mey" ge t"remem"#t"r bence, çünkü b"rey olmak, yetk"yle 
uzla#ma de!"l, ça tı#mayla mümkündür. %stanbul’un bugün tems"l 
ett"!" de!erler"n b" reyle#mey" de!"l de, uzla#mayı get"rmes" 
bundan ötürü. Bu anlayı#, el"tte, %stanbul’a alı#amamı# Torlak 
Kemaller yarattıysa, halkta, be led"ye otobüsüne s"zden önce 
b"nmek "ç"n üzer"n"zden atlamak g"b" b"r z"hn"yet do!urmu#tur. 
S"v"lle#me buysa e!er, her kentte -ve özel l"kle Ankara’da- serv"s 
aracından lojmanına kadar kend" gettosunu ya ratmı# olan 
asker"yeye hak vermek gerek"yor. Bu "kt"dar gettosudur elbette ve 
bugüne kadar on yılda b"r, 12 Eylülün ünlü dey"m"yle söy lersek, 
altlarına kad"fe yapı#tırılmı# pot"nlerle soka!a çıkmayı mar"fet 
saymı#tır.

Edeb"yat kend"ne ger" dönmek, kend" gettosunu yaratmak zo-
rundadır. Bu b"r çe#"t yeraltı faal"yet"ne dönü#se b"le, devlet ve halk 
kıskacından kurtulmanın tek yolu edeb"yatın asl" görev"ne dön-
mes"d"r. Çünkü devlet, yen" Mehmet Ak"f yaratmak "ç"n b"r talepte 
bu lunmuyor ya da halk yen" b"r Nazım H"kmet. Edeb"yatçıların 
Tür k"ye’n"n hem#er"ler" olmaları, onları "lg"lend"rm"yor. Edeb"yatın 
devlettek" kar#ılı!ı m"llî hamaset duygusu "se, bugün, serbest 
p"yasadak" dola#ım de!er" de met"n yazarlı!ı. Uzla#ma ya da 
yeraltı. Ben üçüncü b"r seçenek b"lm"yorum.

Adalet A!ao!lu, sanıyorum Ankara’dan %stanbul’a ta#ınmadan 
önce yazdı!ı yazılardan b"r"nde: “Ankara büyük b"r çalı#ma 
odasıdır” d"yordu. Bu, b"r kent"n duruklu!u, a#ırı düzenl" yapısıyla 
açıklanab"l"r m", b"lem"yorum; ya da b"r kent"n düzenl" olmasının, 
"nsanların da düzenl" olmaları üzer"nde ne derece etk"s" vardır? 
Burada b"reysel al gılamalarımız büyük önem ta#ıyor. %nsanın 
gündel"k "l"#k"ler", örne!"n "#", "#"ne g"d"p geld"!" yolun özell"kler", 
arkada# çevres" vb. çerçeveler daha bel"rley"c" b"r rol üstlen"yorlar. 
Yan", b"r kent", "ç"nde ya#ayan "n sanlar ve kurumlar bel"rl"yor. 
Ankara, b"r çalı#ma odası da olab"l"r, b"r cehennem de. A. A!ao!lu, 
%stanbul’un k"m" gündel"k sorunlarından yola çıkıyor da olab"l"r; 
kalabalıktır %stanbul örne!"n, traf"k, "le t"#"ms"zl"k g"b" sorunları 
vardır. Aynı durumlar bell" oranlarda Ankara "ç"n de söz konusudur. 
Ancak, bu tür sorunları gündel"k sınırlarından çıkarırsak, örne!"n 
Türk"ye’n"n b"r çalı#ma odası olup olmadı!ını tar tı#mak gerek"yor 
bana kalırsa. %k" kent de Türk"ye’den ba!ımsız de!"l, bu kes"n. Ama 
y"ne de k"m" özerkl"kler"n" konu#mak gerekecek.

Öncel"kle Ankara, nostalj"s" olmayan, ama kend"ne sürekl" olarak 
nostalj" "kl"m" yaratmaya çalı#an b"r kentt"r. Cumhur"yet ortamı 
ve nostalj" olmaktan çok, gerçekl"k bence. Aya"lı ve K!racıları, k"-
m"ler"m"zde o günlere b"r hasret uyandırab"l"r m", sanmıyorum. En 
azından dekor olarak onu Bogard’ın f"lmler"nde de bulab"l"r"z. Ya da 
Roma Hamamı, Hergele Meydanı, bu kentte ya#ayan b"r "nsanda 
nos talj" uyandırab"l"r m"? Nostalj", ancak kend" hayatımız "çer"s"nde 
b"r yer vereb"ld"!"m"z oranda, yan" bu kavramı b"r parçamız 
kılab"ld"!"m"z sürece gündem"m"zde kalır. Son yıllarda elbette 
k" b"r Ankara nos talj"s" olu#turulmaya çalı#ılıyor; Kale, Çıkrıkçılar 
Yoku#u g"b" mekânlar yen" gözdeler"m"z. Ama uçsuz bucaksız b"r 
beton yı!ınının b"rkaç ye r"ne yapı#tırılmı# b"rer yara bandı g"b" 
duruyor bunlar; %stanbul’un nostalj"s" tar"hle beslen"yor, den"zle 
soluk alıyor. Ankara’da bu "k"s" de yok. Tar"hî olan Ulus semt", bugün 
Kızılcahamam Kesk"n kefen"ne sarınmı#, Kubana pavyonda para 
harcıyor. En "#lek caddes"n"n adı Çankırı ve o caddede bulunan 
Cumhur"yet Yıldız Lokantası öksüz b"r çocuk g"b" gel"p geçenlere 
gözler"n" kısarak bakıyor. 2

Devlet" kend"ne zırh kılmı# b"r kentte ya#amak gerçekten zordur. 
Ankara, çıldırmaya en uygun mekândır. Türk"ye’n"n ba#kent"d"r. 
Dev let"m"z"n sarsılmaz gücü, önce Ankaralılar üzer"nde sınanır. 
S"lahlı kuvvetler"m"zde, pol"s"m"zde hâkî renk ne zaman kalkacaktır, 
b"lm"yorum ama o renk ye#"l oldu!u zaman onu da "lk Ankaralılar 
gö recekt"r, em"n"m. Ayrıca Ankara, traf"!"n her gün b"r devlet bü-

yü!ümüz geç"yor d"ye tıkandı!ı tek kentt"r; %stanbul bu ayrıcalı!ı 
h"çb"r zaman bulamaz.

Derv"#"n f"kr" neyse, z"kr" de oymu#. Gerekt"!"nde sürç-" l"san eden-
ler ve af d"lemeyenler hep söyleyeceklerd"r k", Türk"ye edeb"yatının 
en öneml" atılımları önce Ankara’da ba#lamı#, daha sonra %stanbul’a 
tebd"l-" mekân ederek ve ferahlar g"b" görünerek, ölmü#tür. %#"n 
"lg"nç yanı, göç edenler"n heps" de sonradan kanlı bıçaklı %stanbullu 
ke s"lm"#lerd"r.

Ankaralı Edeb"yatçılar, bugün apayrı b"r uzla#mazlı!ı serg"l"yorlar. 
Bu b"r seç"md"r. Bunlar, ço!unlukla devlet kapısında yer 
bulamayan -bulunca takma ad kullanan- ekser"s" küçük çaplı, 
b"r ah"l"k Kurumu özell"!" olan "#lerde çalı#an "nsanlardır. Bence 
Ankaralı edeb"yatçının yaratıcılı!ını en çok besleyen ö!e, devletle 
her an kar#ıla#ma ko numlarıdır. Bu kar#ıla#ma "lle de b"r olay 
sonucu olmayab"l"r; yü rüdü!ünüz her yolda görünür zaten, b"r 
bakarsınız kar#ınıza %ç"#ler" Bakanlı!ı çıkıverm"#.

Ankara b"r ta#radır. Dı#ardan konu#maktadır, bu söylev aslında 
"çerden konu#manın öbür adı olsa da. Her ne kadar Ankara 
ba#kentse de, "kt"dar %stanbul’dadır. Bunu a#maya b"z"m gücümüz 
yet meyecek; tek tek b"reyler olarak varolab"lece!"z belk", ama artık 
An kara’dan b"r edeb"yat hareket" çıkaca!ını -en azından b"z"m 
hayat maceramız "ç"nde- sanmıyorum. Yapaca!ımız en do!ru 
eylem, kend" sınırlarımıza sah"p çıkmak g"b" gel"yor bana.

Ankara-%stanbul karatren"n"n en "lg"nç yönü, hep tek tarafa "nsan 
ta#ıması. Oysa ben dönü#ler" de sev"yorum. Dönü# yorgunlu!unu 
ör ne!"n. %stanbul’a yerle#mek "ç"n dened"!"m "k" serüven olmu# 
on yıl arayla. B"r"nc"s"n"n tar"h" 1978. Pol"t"k nedenlerle öldürülmek 
kor kusundan %stanbul’a kaçtı!ımı hatırlıyorum. %k"nc" serüven "se 
1988’de oldu, Galata Köprüsünün altında b"ra "çmekle yet"nd"m ve 
müth"# b"r tela# "ç"nde kent"me (belk"de kend"me) döndüm.

B"z"m o çok serser" görünen evc"l yalnızlı!ımızı sev"yorum. 
Ahmet Erhan’ı haftada b"r Kardelen’de "çk" "ç"yorken görenler, bu 
adamın alkol"kl"!"n"n dozu hakkında f"k"r yürüteb"l"yorlarsa, bu 
kent öncel"kle küçük, sonra dar ve en sonra da güzel b"r kentt"r. 
Çünkü bu var sayım, Ankara’da "nsanların #u ya da bu b"ç"mde hâlâ 
b"rb"rler"n" gör dükler" "le "lg"l"d"r.
Ankara güzel de!"l artık, b"r zamanlar güzel m"yd", b"lm"yorum. 
Ama sev"yorum onu. Me#rut"yet Caddes"n"n Atatürk Bulvarına 
ka vu#ması g"b", tar"h" hep kend"ne maletmeler"n" sev"yorum. Me#-
rut"yette oysa küçücük b"r kasaba b"le de!"ld". Yalan söyled"!" her 
kı# kararan gö!ünden bell".
Ankara, b"rey-edeb"yatçılar yet"#t"rmekte her zaman usta olmu#tur. 
Henüz kend" akımını kuramamı# ya da bulamamı# ancak, 
derg"s"n" ufaktan ufaktan yayınlamaya ba#layan edeb"yatçılar. 
Onları sonradan %stanbul b"r et"ket altına alıverm"#t"r. Edeb"yat 
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2000’l" yıllarından ba#ında, "ç"nde matbaa, 
mob"lya vb. endüstr"yel "# kollarının oldu!u 
kanser yapıcı k"myasalların üret"mde kullanıldı!ı 
Ankara’nın kıyısında b"r fabr"ka kampüsünde, 
e!"t"m yazılımı üreten b"r #"rkette, b"rl"kte 
çalı#maya ba#lamı#tık -sonradan b"rl"kte 
çalı#tı!ımız 100’e yakın "nsanın 10 kadarının 
kanserle tanı#masının rastlantıyla "zahı zor- 
ekonom"k kr"z/kr"zler bahane ed"lerek "#ten 
atılan b"r grup "nsan "ç"nde yer aldık...

 2000’l" yılların ortalarında Ahmet A!abey 
Ankara’dak" "#s"zl"!"ne, yoksullu!una 

d"renemey"p üçüncü kez %stanbul’a 
g"tt". Karatrenler olmadı!ından 
Mav"trene b"let alındı, Mülk"yel"ler 
B"rl"!"nde b"r kaç kadeh "ç"l"p 
u!urlandı... Sanırım oraya b"r "#e alınma 
vaad"yle ça!rılmı#tı, sonradan o da bo# 
çıkmı#tı. Ülke neol"beral"zm"n yen" b"r 
salınımındaydı, entelektüel emekç"ler 
hızla "#s"zle#"yordu. Küçük yayınevler" 
ömürler"n" tamamlamak üzereyd", 
önce çalı#anlarından kurtularak daha 
küçülmey" dened"ler, yayıncılık büyük 
medya tekeller"n"n kontrolüne geçt", 
medyada da büyük "#ten çıkarmalar 
gerçekle#t". Ankaralıların bu son büyük 
%stanbul sefer"n"n (aklıma "lk gelenler 
Ulus Baker, Sal"h Bolat, Çerkez Karada!) 
ölümlerle sona ermes" pek tesadüfî de 
de!"ld".

kenar mahallede b"r pazar günü+ 
bu!ulanır toprak yol ve damlar+ 
sabah güne#"n"n "lk akıntılarında+ 
gö!ü turuncu b"r a! kaplar.+ 
 
konu#malar, küfürler, çocuk çı!lıkları+ 
öper yüzünü yen" b"r sabahın+ 
çama#ırlar hı#ırdar avlularda+ 
bayrakları g"b" fukaralı!ın.+ 
 
kahveye çıkar b"rer "k"#er erkekler+ 
yayılarak otururlar "skemlelerde+ 
çay bardakları #ıngırdar, radyo ba!ırır+ 
b"r haftanın yorgunlu!u akar "l"klerde.+ 

ötelerde, portakal bahçeler"nde+ 
gün ı#ı!ı danseder sabah yel"yle+ 
arklardak" sular el çırpar+ 
topra!ı ürpert"den t"tret"rces"ne.+ 
 
b"r çocuk ç"tler" usulca a#ar+ 
geçer uyuklayan bekç"n"n önünden+ 
b"r damla kalır gömle!"n"n "ç"nde+ 
uzayıp g"den portakal den"z"nden.+ 
 
tulumbada yüzünü yıkar b"r "#ç"+ 
daha uyanmayan karısına seslenerek+ 
kalkar kadın, el"nde b"r havlu+ 
gecek" yorgunlu!unu anlatır ez"lerek.+ 

b"r kumru tüner dallarına o zaman+ 
avludak" ya#lı dut a!acının+ 
ona sevg"yle gülümser "#ç"+ 
sonra sarar bel"n" kadınının.

Kenar Mahallede B!r Pazar Günü

“acı, takunyalarla yürürdü 
yüre!"mde+sev"nc"nse tüyden  
ayakları vardı.”

M!lattan Öncek! %!!rler

“B!r deml! çayla kandırırdık acıyı..”

Bir Not
 

Ege Berensel

 

bu kentte kısa b"r Cum hur"yet dönem"n" saymazsak -k" o zaman 
göç %stanbul’dan Ankara’ya do!ru oluyordu; yan" durum b"raz 
karı#ık -h"çb"r zaman kurumla#amamı#tır. “Üç #a"r b"raraya 
gel"nce derg" çıkarmaktan söz ederler.” lafı belk" Ankaralılar "ç"n 
söylenm"#t"r. %stanbul "ç"nse #u söy leneb"l"r: “Üç #a"r b"raraya 
gel"nce derg" çıkarırlar; ya da b"r derg"ye ka pılanırlar.” %stanbul’un 
bu prat"kl"!" yanında Ankara fazla teor"k kalıyor bence. Yalnız 
yazıya dökülmeyen, kend"nden b"le umudu kesm"# b"r teor" bu. 
Üretkenl"!e gem vuruyor ve varsayım olarak kalıyor ço!u zaman.

Ankara kent"n"n b"l"nçaltında "#gal görmem"# olmanın v"cdan 
mu hasebes" yatar. Varolma sava#ını b"zzat ya#amamı#, bu sava#a 
dı #ardan b"r zem"n olu#turmu#tur; belk" bu da b"r #ey. Bu kent"n 
b"l"nçaltındak" v"cdan, cumhur"yetle b"rl"kte ver"l" b"r hükümranlı!a 
dönü#mü#, kent sonradan görme oldu!u "ç"n m"mar" düzen, 
yapılar arasındak" uyum, geometr"k tasarımlar yerle#"m alanlarının 
seç"m" vb. konular Ankaralı b"reyler"n de b"l"nçaltlarında b"r 
tert"pl"l"k kavramı gel"#t"rm"#t"r. Ver"l" "l"#k"ler, 1980’l" yıllara kadar 
sorgulanmamı# ve Ankara, güzel Ankara olarak kalmı#tır.

Ankara, h"çb"r zaman b"r sanay" kent" olamayacak; kend" 
dı#ında gel"#en sanay"ye "hracat kred"s" vereb"lmek "ç"n terleyen 
b"r bürokrat kes"m"n" her zaman bünyes"nde barındıracak. 
Cumhur"yet"n An kara’yı ba#kent olarak seçerken çok öneml" b"r 
co!rafya sorununu gözden ırak tutmadı!ını görüyoruz; bu kent 
çanak b"ç"m"nde b"r alan üzer"ne kuruludur, ne tarımsal üret"me, 
ne de sanay" üret"m"ne tam olarak uygun de!"ld"r; l"manlara uzaktır 
örne!"n. Her ne kadar sevg"l" beled"ye re"s"m"z"n g"r"#"mc"l"k ruhuna 
yaslanarak batıya do!ru açılma çabalarımız sürüyorsa da, bu 
böyled"r.

B"z Ankaralı edeb"yatçılar da kâl ü beladan ber" %stanbullu tüccar 
"ç"n kred" mührü basan bürokratlar g"b" %stanbul edeb"yat pazarına 
g"rmeye pek n"yetl" olmasak da, borsasına gönüllüyüzdür. Hang" 
h"sse yükselm"#, hang"s" dü#üyor; Sel"m %ler"’n"n son romanı kaç 
satmı#, Murathan Mungan’ın fuları mor üzer"ne turuncu ç"zg"ler 
ta#ıyormu#. Can Yücel gene çok "ç"yormu# vb. #eyler" b"l"yoruz. Belk" 
b"lm"yoruz da merak ed"yoruz. Çünkü her#ey" pazar b"l"yor; ona 
göre de!er b"ç"yor.

%stanbullu derg"ler"n büyük ço!unlu!u bu borsanın gündel"k bül-
tenler"n" yayımlamaya te#ne bugün. Baskı dönem"nde bell" b"r 
"# levler" olan bu derg"ler, #"md"lerde apayrı b"r "#levsell"!" sürdürerek 
satmayan h"sseler" satar göstermek "ç"n çıkıyorlar sank". Besbell" k" 
gözba!cılık bu. En"s Batur’un dey"m"yle S"yah Borsa. Bu borsanın 
mü#ter"ler de kapı önünde ba!ırı#ıp ça!ırı#ıyorlar, yakında ya-
zarlarının (yan" h"sseler"n"n) üstler"n" ba#larını yırtarlarsa #a#mamak 
gerek"r. Gazeten"n en çok satanlar l"stes"ndek" h"t k"taplar sürekl" 
de !"#"yor; her halde borsaya olan güven"n sarsılmaması gerek"yor.

Anla#ılıyor sanıyorum amacım naylon b"r Ankara-%stanbul ayrımı 
yaratmak de!"l. Ankara ve %stanbul bu yazıda b"rer s"mgeden öte 
b"r anlam ta#ımıyorlar; ayrıca yazıda sözü ed"len #eyler bu "k" kent 
sa k"nler"n"n %99.9’unu h"ç m" h"ç "lg"lend"rm"yor, ger"de kalanları 
da "l g"lend"r"p "lg"lend"rmed"!" ku#kulu.

“En büyük Ankara!” d"ye basbas ba!ıran b"r Ankaragüçlü 
taraftara neden, d"ye sorarsanız yanıtı yapı#tıracaktır: “Çünkü b"z 
ba#kentl"y"z!”. B"r Galatasaraylı taraftarın yanıtı b"raz uzun olacaktır; 
Avrupa’nın üçüncü takımı, Hakan, Falco vb. Sanıyorum fark burada 
yatıyor, y"nelemek "stem"yorum ver"l" "kt"darla, para ya da ba#ka b"r 
#ey ara cılı!ıyla da olsa kazanılmı# "kt"dar arasındak" fark...

Ankaralı bu "kt"darı b"lek zoruyla almadı!ı "ç"n çok rahat ve ken-
d"nden aptallık dereces"nde em"n. O Ankaragüçlü taraftarın zorda 
ka lınca söyleyece!" #ey #u: “Ama Kenan Evren de b"z" tutuyordu!” 
Bu rada söylenecek, tartı#ılacak her #ey b"tm"#t"r. Oysa %stanbullu 
"kt"darından pek em"n olmadı!ı "ç"n gözü hep ba#ka kentlerde, 
açık çası transfer yapmak "ç"n adam kaçırmakta. Bu nedenle her 
gün An kara-%stanbul karatren"n" kaldırıyor. Bu tren"n sonunda 
Ankaralının pek b"lmed"!" b"r dünya var çünkü; reklam metn" 
yazarlı!ı, ed"törlük, ba#arı ve ün, para, kadınlar, ye#"lçam, senaryo 
yazarlı!ı vb... Bu tür #eyler kes"nl"kle Ankara’da kend"n" daha 
önceden v"tr"ne çı kartab"lm"# k"#"ler "ç"n geçerl"; bunu b"lmek 
gerek"yor. Yan" Güdülspor’un otuz"k" ya#ındak" sa!açı!ı Ökke#’"n 
h"çb"r #ansı yok.

$uraya gelmek "st"yorum, öneml" olan alternat"f üretmekten ge-
ç"yor kanımca. Ankara’nın devletç"l kend"ne güven"n", %stanbul’un 
ser best p"yasasını gözden geç"rmes" gerek"yor. Bu sorgulama "se 
gü nümüzde varolan yapıyı, o yapının "ç"nde kalarak de!"l, artık 
dı#ardan, surları ta#layarak yapılab"l"r ancak.

Ertu!rul Özkök, son on yılda Ankara’dan %stanbul’a do!ru açık b"r 
“bey"n göçü”nün varlı!ından söz ed"yor. Bunda elbette k" 1402l"k 
ö! ret"m üyeler" öneml" b"r toplam olu#turuyor, ancak belk" de 
en az onlar kadar b"r yazar-#a"r göçü var. Görünen yanıyla b"raz 
da gönüllü b"r göç bu. Bunda, %stanbul’un onlara sundu!u caz"p 
olanaklardan öte b"r neden var mı, merak ed"yorum. %nsan "y" 
ya#amak "steyeb"l"r ve katılıyorum k" para ba#lıba#ına b"r özgürlük 
neden"d"r. Ö!ret"m üyeler" konusunda pek b"r #ey söyleyemem, 
onlar zaten ya#amları boyunca bell" b"r s"stemat"!e ba!lı kalan ve 
bunun dı#ına çok zor çı kab"len "nsanlardır, %stanbul’da seçt"kler" 
alanlar da kend" meslekî for masyonlarının dı#ında de!"ld"r. Öyle 
olmasa b"le bulundukları konum "t"bar"yle sonuçta yaptıkları "# ne 
olursa olsun yaratıcılı!a pek açık de !"ld"r. Bu nedenle "lg"s"z "#lerde 
b"le yaralanmaları, sarsılmaları pek dü#ünülemez. Ama varolma 
nedenler" bell" b"r edeb"yat türünde b"r #eyler yaratmak olan 
"nsanların %stanbul’da yoked"c" b"r çel"#k"y" ya #amamaları mümkün 
de!"l. Bu anlamda, yazar-#a"r takımının bey"n göçü aslında aldatıcı, 

kend" alanlarıyla varolamadıkları, ya da çar pıtılmı# alanlara 
kaydıkları b"r göç türü. Borsa aldanıyor mu hayır, yönlend"r"yor 
yalnızca. Ve her borsanın arka kapısında b"r posa çı karma b"r"m" 
oldu!unu da unutmayalım.

Ankara kent" bugün Turgut Özal’ın serbest p"yasa ekonom"s" kar-
#ısında, devletç"l"!" savunanların safında görünüyor. Bu kent b"r 
kere daha ta#ralı k"ml"!"ne ger" dönüyor. Bu devletç"l"kle ya da 
ta#ralılıkla uzla#ıp uzla#mamak ayrı sorun. Ama Ankara’da hâlâ b"r 
borsa yok. Evet, n"ye yok?

Yapılacak b"r "nceleme gösterecekt"r k", Türk"ye edeb"yatı ta r"h"nde 
ta#ra olgusu "lk kez b"z"m ku#akla b"rl"kte, 1970’l" yılların "k"n c" 
yarısında ortaya çıkmı#tır. Daha önce tek tük örnekler dı#ında 
böyle b"r olgu kes"nl"kle yoktur. Burada 1950’lerden bu yana Tür-
k"ye’n"n gündem"nde bulunan kentle#me olgusu elbette k" söz 
ko nusu ve belk" de asıl bel"rley"c" olan bu. %stanbul’un g"tg"de 
sa nay"le#en çarpık b"r yapısı vardır; oysa Ankara g"b" kentler o 
sanay"le#men"n kar#ıtını (en azından "nsan malzemes" olarak) "ç-
ler"nde ta#ıdıklarından bence, daha ver"ml" mekânlardır. %stanbul’a 
her gün b"lmem kaç b"n "nsanın göçü "se ba#ka b"r #eyd"r; varolan 
ya pıyı sorgulamayı gerekt"recek zedelenmey" yapamaz, hele bunu 
ede b"yat düzlem"nde dü#ünecek olursak h"ç yapamaz, çünkü 
%stanbul o düzlemde hâlâ Pera’dır.

Bana gel"nce, Özdem"r %nce "le P"kn"kte b"r (ya da on) kadeh votka 
"çmey" özled"m. Doktor Ercan’ın Anıttepe’dek" ev"nde Ah Kavaklar’ı 
d"nlemey". Sel"m’le Büyük Express’de b"r bardak b"ra e#l"!"nde foça 
fındık yemey"... özled"m. Rüyalarımız b"le "#galde artık.
%stanbulluyu yupp"l"k, Ankaralıyı h"pp"l"k olana!ı bekl"yor bugün. 
Bu kentlerde ya#ayıp "k"s"n" de seçmeyenler elbette k" hep ço-
!unlukta olacaklardır, ancak onlar rüya görmey" b"lmeyen 
k"mselerd"r.

Ben uçaklardan çok korkarım, trenler" sever"m ve bu yazıdak" ser-
güze#t"m"z raylar üzer"nde olsun "sted"m. %stanbullular Ankara’ya 
E–5 üzer"nden geleb"l"rler, bu kend"ler"n"n b"lece!" b"r #ey. Hatta 
paralı yoldan yararlansalar "y" ederler, nasılsa masra)arı verg"den 
dü #eceklerd"r. Ulus’ta "#kembe çorbası "ç"n Ç"n Lokantasından 
masraf f"#" b"le alırlar, em"n"m.

Ankara garından %stanbul’a günde be# tren kalkıyor: Mav" Tren "k" 
kez, Anadolu-Bo!az"ç" "k" kez, Fat"h Ekspres" b"r kez... Karatren yok, 
d"yorlar. Arkada#larımı götüren tren"n adı tar"felerde geçm"yor.

1- Edebiyat ve Ele"tiri Dergisi, Mayıs-Haziran 1993, Sayı:8, sayfa:46–51
2-  Bu yazı daktiloya çekilmeden önce Cumhuriyet Yıldız Lokantası’nın 
yıkıldı#ını ö#rendim
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Yazarın, önce yazılarıyla bulu#mak g"zeml"d"r.

Yazı etk"ley"c" "se yazan akılda kalır, yazanın 
"zley"c"s" olur, hatta tutkunu olur. Böylece, 
yazarın anlattı!ı dünyalara, ya#amlara 
yolculuklar ba#lar.
  
T"mur Özkan’ı önce yazılarıyla tanıdım. Sonra 
b"r söyle#"de gezg"n k"ml"!" "le bulu#tum. 
Ça!da# dünyanın bulu#turucusu ma"l 
yardımcım oldu, yazı#maya ba#ladık. B"r 
gün ansızın send"ka masamda k"taplarını 
buldum. Ankara sevdalısı b"r" olarak öncel"!" 
‘Ankara Ç"!dem"’ k"tabı aldı ve okumaya 
ba#ladım:

“Ankara’nın sarıç!$dem! gerçekten 
ba#kadır. Karlar er!d!kten hemen 
sonra mart ayının ortasında çıkarlar. O 
ç!$dem! kökünden söküp, kökünü soyup 
yemek çok ba#kadır. En son 3 sene önce 
toplayıp yem!#t!m. Seneye Ankara’nın 
da$larında, ovalarında ç!$dem toplayıp 
yemen!z! tavs!ye eder!m, De$erl! Ankaralı 
Hem#er!ler!m.”

Her "nsan b"r dünya, her gezg"n de bence 
dünyalıdır. Gezg"n olmak dünya yurtta#ı 
olmaktır. Bazı gezg"nler yurtlarını unuturlar. 
Oysa T"mur Özkan’ı b"r pergele benzet"rsek 
b"r aya!ı Ankara’ya sıkı sıkıya ba!lı d"!er 
aya!ı "se yurdunu ve dünyayı gezmek "ç"n 
adımlar.   

T"mur Özkan "le ortak yönümüz nereye 
g"dersek g"del"m Ankara’ya dönmem"zd"r. 
Ancak, o gerçek b"r gezg"nd"r. Onun gezg"n 
ruhu, gezmekle yet"nmey"p gezg"nler" de 
örgütler. Onların yet"ler"n" gün ı#ı!ına çıkarır. 
Foto!raf serg"ler" açar. Gezg"nler hang" 
kentte ses verm"# kök salmı#sa, onlarla 
bulu#ur onları yerelden evrensele ta#ımak 
"ster. 

Gezg"nl"k zordur. Özver" "ster, sevg", kend"yle 
barı#ıklık "ster. Küçük ya#am konforlarını 
terk etmek gerekeb"l"r. O tüm bu zorlukları 
a#mı#tır. “6 Kıtadan” k"tabını okurken; “7 
Kıtadan” k"tabı "ç"n önsöz "sted"!"nde çok 
heyecanlandım. Gönlümdek" sonbahar 
hüznü da!ıldı. Bu kadar üretken b"r"n"n 
k"tabına önsöz yazmak onun kurdu!u dünya 
"le emeks"z bulu#maktı. Oysa ya#amım boyu 
emeks"z h"çb"r dünyayla bulu#madım. 

Uzmanlık alanlarına "nandı!ım "ç"n onu 
gezg"n ustam seçt"m. “Brüj’ü Sevmek” adlı 
yazımı okudu!um "k"nc" "nsan o oldu. Onun 
öner"ler" ı#ı!ında Brüj #ehr" duygularımın 
gölges"nden gün ı#ı!ına çıktı. 

Ben “ayrıntı uygarlıktır” d"yenlerden"m. O 
da “Hayat ayrıntıda güzeld"r.” d"yor. G"tt"!" 
kentlerden bu do!rultuda kes"tler sunuyor. 
Gerçekten de ya#am ayrıntıda anlam kazanır. 
Ayrıntı ya#amın güzell"kler"n" pek"#t"r"r. 

Ayrıntıdak" b"r küçük eks"k,  ya#amın, günün, 
"nsanın tadını kaçırır. Ya#amı zorla#tırır.  

Yazılarını okurken onun ne denl" programlı 
oldu!unu görür "nsan. Yol har"tasını ne kadar 
b"l"nçl" ç"zd"!"n" yakalar. Anlatılan ayrıntıdak" 
ya#amın güzell"!"n"n ardına takılır "nsan. 
O b"r gezg"n b"lged"r. Neden m"? Gezg"nl"k 
aslında b"r “abdal” hal"d"r. T"mur Özkan da 
güzel ruhu "le b"r yolculuktur ba#lar.

Tanıtımıma V"yana yazısından b"r bölümü 
almadan edemed"m.      

“ASALET%N ADI: V%YANA

“V"yana g"b" as"l b"r kent" gezerken, ön 
plana müzeler, t"yatro ve opera b"naları, 
konser salonları, sanat galer"ler" ve tab"" 
saraylar çıkar. B"r zamanların güçlü hanedanı 
Hapsburg’ların kı#lık mekânı olan Hofburg 
Sarayı’nda #"md" bazı devlet da"reler", Avrupa 
çapında b"r kongre merkez" "le müzeler 
(Haz"ne Da"res") yer alıyor. Kral"yet yazlı!ı 
Schönbrunn Sarayı "se daha çok muhte#em 
m"mar"s" ve ola!anüstü güzel bahçeler" "ç"n 
gez"lmekted"r. 

Gerçek b"r do!a ve tar"h ülkes" olan 
Avusturya’nın d"!er kentler" de en az 
V"yana kadar görmeye de!er. Kı# aylarında 
Alplerdek" kayak merkez" T"rol bölges", yaz 
aylarında göl #enl"kler"n"n yapıldı!ı Bregenz, 
edeb"yatseverler "ç"n Graz ve Mozart’ın 
memleket", fest"valler #ehr" Salzburg...”

“Gezg"n’"n ev" yoktur” deseler de T"mur 
Özkan ev" barkı, örgütler", mekânları, 
görünen,  sevdalı oldu!u kent" olan b"r 
gezg"n yazardır. Ankara tutkusu öyle 
"nanılmazdır k", dünyanın neres"ne g"derse 
g"ts"n Ankara’ya özlemle döner.  Ankara’yı 
güzel yazan yazarların yazıları aklının b"r 
kö#es"nde hep saklıdır. Bunlar, gün gel"r 
söyle#"s"n", gün olur yazısını süsler.  
 
Yazarın, “7 Kıtadan” k"tabında dünya ve 
Türk"ye yazıları var. Onları okuyunca 
yer"n"zde durur musunuz b"lemem! Ben 
#"md"den Türk"ye ve dünya #eh"rler"nden b"r 
seçk" yapıp tell" turnanın tell" defterler"ne 
not aldım. 
B"l"n k", yo!un "#ler"m ve programımın 
arasında, öncel"k ver"p buralara ko#aca!ım. 
Yazar ve ben d"yoruz k", gez"n, görün, 
gençle#"n. K"tapsız ya#amayın okumak en 
güzel eylem"n"z olsun. B"r k"tap okuyunca 
ço!alıyor, tazelen"yor ve güzelle#"yor "nsan. 
T"mur Özkan g"b" üretken, yurtsever, b"r 
dünyalıyı tanımak zeng"nl"kt"r.  

Bu kalem" sevg"yle selamlıyorum.
A#k ola bu gezg"ne… 

6 Kıtadan, T"mur Özkan, Alter Yayınları, 2012 
7 Kıtadan, T"mur Özkan, Alter Yayınları, 2013

Zaman kavramını daha "y" b"lenler, ben"m g"b" seksen"ne gelm"# moruklardır. 
Ama moruktan moru!a fark vardır: $u dünyaya bo# vagon g"b" gel"p bo# vagon 
g"b" g"decek olan b"r moruk, geçm"#"n" #öyle b"r gözden geç"rd"!"nde, zamanı 
nasıl bo#a harcadı!ını b"l"r m" acaba? %# "#ten geçm"# oldu!u "ç"n, bu n"tel"ks"z 
moruklar, “Bak b"z neler de neler ya#adık” rolünü oynar. Oynasınlar bakalım, yeter 
k" “b"lge k"#"” numarası yapmasınlar. Çünkü zaman "ç"nde uzun yol almak, yan" 
görece olarak uzun ya#amak, k"#"y" b"lge yapmaz. Esas olan, "nsanın do!ru yolda 
yo!un ya#aması, tar"h"n "ler" "nsanlıktan yana yükselen o koca kültür p"ram"d"ne 
b"r ta# da kend"s"n"n koymu# olmasıdır. Böyle yapmayıp da hayatı oluruna bırakan 
üfürükten adamlar, aslında gerçe!" b"l"r, ama b"lmez numarası yapar: Zamanı b"r 
s"nema #er"d" g"b" ger"ye sarıp yen"den ya#amak olana!ı yoktur. 

Geçm"# ola moruk karde#"m, geçm"# ola! 

Pek", günümüzde gençler ne dü#ünüyor zaman konusunda? “Zaman” denen 
boyut, pek umurunda de!"ld"r gençler"n. De!er"n" b"lmezler. “Önümde daha 
çok zaman var!” d"ye dü#ünürler. Var tab"", çok zaman var! Bütün sorun, 
zamanı do!ru de!erlend"rmekte… Del"kanlım, akıllı kızım, b"r dü#ün: B"nlerce 
yıllık kültür tar"h" p"ram"d"n" gücün yett"!" oranda, kend" çapında, az buçuk 
yükselteb"l"yor musun? Do!rusu, bunun "ç"n b"rey"n "y" n"yet" yetmez; bunun 
"ç"n, toplumsal rüzgârların da "ler" do!rultuda esmes" gel"r. Gençler"m"z"n, “o ta#ı 
alıp p"ram"de eklemes"” "ç"n, zamanın uygun ko#ullarının bulunması gerek"r: “Ne 
b"r gün erken ne de b"r gün geç!”  

%#te bu b"l"nc" gençlere sezd"remezsek ve gençler"m"z bu eylem" süreç "ç"nde 
temel b"r ya#am görev"ne dönü#türemezse ne "#e yarar e!"t"m? Yurdumuzdak" 
eklemlenm"# 4+4+4’lü numaralarla nereye g"der e!"tsel zaman?

Bo#a g"der.

Konuyu de!"#t"rerek “müz"k sanatında zaman boyutu”na gel"yorum… Ba!ı#layın, 
bu manevrayı yapmak zorundayım. Çünkü “zaman” kavramı, "nsanın b"raz tanıdı!ı 
b"r alanda, yakınlık duydu!u b"r konuda ele alınmalı dü#ünces"ndey"m. 

Dev"n"m"n "#"t"l"r olmadı!ı sanat dallarında “zaman”dan söz açmak yanlı# gel"yor 
bana. Zaman boyutunu "çeren sanat dalı müz"kt"r. Çünkü müz"!"n gerec" olan 
ses, dev"n"m"n ürünüdür, dev"nen b"r c"s"m t"tre#"r ve ses dalgaları olu#turur. Ses 
dalgaları, ses" "leten ortamlarda de!"#"k hızlarda yol alır. Bunları b"l"yor olab"l"rs"n"z, 
ama y"ne de yazaca!ım: Ses"n havadak" hızı san"yede yakla#ık 340 metred"r. Bu 
hız, den"z suyunda yakla#ık 1500 metreye, çel"kte 5000 metreye ula#ır. 

Ses"n varlı!ından söz açab"lmek "ç"n, t"tre#"mle olu#an bu f"z"k olgusunun "letken 
b"r ortamda b"ze ula#ması ve bey"ndek" "#"tme merkez"nde de!erlend"r"lmes" 
gerek"r. E!er bu üç ö!eden b"r" olmazsa, yan" “ses kayna!ı, "letken ortam ve kulak/
bey"n”den b"r" bulunmuyorsa, “ses”ten söz açılamaz. 

$"md" de müz"k sanatındak" “zaman” boyutuna gelel"m:

R"t"m, müz"!"n hareket"n", dolayısıyla karakter"n" bel"rler. Zamanın bell" b"r süre 
"ç"nde parçacıklara bölünmes"nden kaynaklanan r"tm"k hareket, b"r düzen 
olu#turacak #ek"lde b"rb"r"n" "zler. R"tm"n do!ması "ç"n en az "k" ses"n art arda 
gelmes" ve o "k" sesten b"r"n"n vurgulanması gerek"r. 

“R"t"m” kavramını, “tempo” ya da “ölçü” g"b" ötek" müz"k ter"mler"yle karı#tırmamalı. 
“Tempo”, b"r müz"k parçasının hız dereces"n" bel"rler: A!ır tempo, orta tempo, hızlı 
tempo g"b".

“Ölçü” ter"m" "se eserde yer alan b"rb"r"ne e#"t “zaman b"r"mler"”d"r. Ölçüler, nota 
üzer"nde “ölçü ç"zg"ler"” "le b"rb"r"nden ayrılır. 

“Zaman” boyutunun müz"k sanatında ne g"b" “olmazsa olmaz” b"r "#lev 
gördü!ünü, bu konuda yeter"nce b"lg"s" olmayanlara ba#ka nasıl anlatab"l"r"m? 
Seslend"r"len b"r müz"k eser", "nsano!luyla "let"#"m"nde bel"rl" b"r sürey", zamanı 
kapsar. B"ld"!"n"z g"b", CD’lerde eserler"n, ya da eser "ç"ndek" bölümler"n süres", 
dak"kası ve san"yes"yle bel"rt"l"yor. Ama asıl de!erl" olan, müz"!"n sürükley"c" 
tarafıdır. Sev"len b"r müz"k eser"n"n süres"n" k"m umursar?

"#te geld!k sadede: B!r sanat alanı olarak müz!k, “zaman” boyutunu !çerd!$! 
halde, eser!n süres!n! umursayan pek çıkmaz. Çünkü asıl öneml!s!, “!nsan” 
olarak yaratıda zamanı !y! de$erlend!rmekt!r. 

“Zaman” Kavramı Üzerine
 

Ahmet Say  

 

O Bir Gezgin Bilge
 

Ya#ar Seyman - yasarseyman@gmail.com  

 



23Ankara’nın Gayriresmi Gazetesi A!ustos 2013solfasol

“Davulcular Giremez!”
Cem Aksel ile $stanbul’dan Ankara’ya Caz
 

Söyle#i:  Zeynep Ömür Yılmaz 
Den!ze do$ru g!tmek !st!yorum. Kula$ımda mp3 
çalarımdan gelen r!t!mler ben! #arkının !ç!ne 
çek!yor ve den!ze daha çok yakla#tırıyor. Ben! den!z 
kokusuna bu kadar yakla#tıran “Den!ze do$ru”, 
“Adalar” ve daha b!rçok Bülent Ortaçg!l #arkısı, Cem 
Aksel’!n mükemmel r!t!m ve dokunu#larıyla hayat 
buluyor, yıllardır. Alçak gönüllü, kend!n! caz müz!kte 
yet!#t!rm!# ve ona tutkuyla ba$lı b!r Ankaralı o.
+
Ankara’da S"bel Köse, Janush Szprot ve Murat Ulus›la 
b"rl"kte çalaca!ı Samm's B"stro'da, konser önces" b"r araya 
gel"yoruz. Mevs"mlerden bahar...

 “Müzik benim için bir oyun olarak ba!ladı.“

Müz"!e olan "lg"s" daha çok küçük ya#larda 
ba#lamı#.'“Ankara’da do#dum. $lkokul öncesinde evimizde 
müzik dolabı, kırkbe"lik plaklar ve makara bantlar 
vardı. Müzik benim için onlarla oyun "eklinde ba"ladı 
aslında...”+Henüz caz müzik de!ilmi# dinledikleri... 
«Kırkbe"l!k plaklardı, yetm!"l! yılların ba"ındak! müz!kler... 
Dedem sanat müz!#!n! çok severd!. Hatta zaman zaman 
gaz!nolara müz!k d!nlemeye g!derd!. En çok da Ya"ar Özel›! 
severd!. O zamank! gaz!nolar gerçekten müz!k yapılan 
yerlerd!. Ben Zek! Müren›e b!le g!tt!#!m!z! hatırlıyorum.»

“TRT Radyoda Erol Pekcan, Tuna Ötenel ve Selçuk 
Sun’un programlarını dinleyerek ba!ladı caza ilgim.”

Caz müz"kle "lg"lenmeye ba#laması "se %stanbul günler"ne 
rastlıyor.+“Ben !lkokul son sınıftayken $stanbul’a, Bostancı’ya 
yerle"t!k. Ortaokuldayken TRT’n!n radyo caz programlarını 
d!nleyerek cazla !lg!lenmeye ba"ladım. Erol Pekcan ve 
Tuna Ötenel’!n programı'vardı. Selçuk Sun’un haftada b!r 
“Caz Sanatı” adında b!r programı olurdu. Onları devamlı 
d!nlerd!m ve b!r de makara banta kaydederd!m. Tekrar tekrar 
d!nlerd!m. Sevd!#!m programları saklar, sevmed!kler!m! 
s!lerd!m. Böyle ba"ladı caza olan merakım...”

Baterist mi, Davulcu mu?

Davulla "lg"l" konu#maya ba#lamadan önce, yanlı# b"r 
tab"r kullanmak "stemed"!"m "ç"n ‘davulcu’ demek do!ru 
mudur d"ye soruyorum. ‘“Bater!st’ Fransızca kökenl! b!r 
kel!me. Ben de ‘davulcu’ d!yorum. Sonuçta davul çalıyorum. 
Hatta bununla !lg!l! b!r anımı anlatayım: B!r gün !çk!l!y!m, 
eve g!rmeye çalı"ıyorum $stanbul’da. Kapıyı açaca#ım, 
apartmanın g!r!"!nde b!r yazı: “Davulcular g!remez” d!ye. 
Ded!m, “Herhalde kom"ular ben!mle dalga geç!yor!”. Ancak 
sabah uyandı#ımda anladım, ramazan davulcularından 
bahsett!kler!n!. Üstüme alınmı"ım!”

Davuldan önce ba#ka b"r enstrümanın "lg"s"n" çek"p 
çekmed"!"n" merak ed"yorum.'“Aslında en ba"ta davul 
ilgimi çekiyordu. Caz müzi#in içindeki'davul sesleri ho"uma 
gitti#i için cazla ilgilenmeye ba"ladım. Ama sonradan caz 
müzikle ilgilenmek davuldan daha önemli olmaya ba"ladı. 
Bu konuda e#itimim yok. Bir dönem babam $sviçre’deyken 
onun yanına gitmi"tim. Dil kursuna ba"ladım, ardından 
Swiss Jazz School’a gitmek istiyordum. Ama o bir sene 
kurstan çok sıkıldım ve Türkiye’ye geri döndüm. Zaten paralı 
da bir okuldu sonuçta. Vazgeçmemde bu da etken olmu"tur.”

Müz"k e!"t"m" almadan, bu kadar "y" b"r sev"yeye 
geleb"lmes"n" %stanbul günler"ne ba!lıyor.'“Benim lise 
dönemlerimde Bostancı çok faal bir yerdi.'Turgayın 
Tavernası Derya'vardı. Çok iyi müzisyenler çalardı orada. 

Ço#u konservatuarlı birçok müzisyen oraya takılmaya 
gelirdi. Adı ‹Taverna›ydı ama ilk sette mutlaka caz çalarlardı. 
Dolayısıyla oradan birçok "ey ö#rendik, birçok insanla 
tanı"ma fırsatımız oldu. Onlarla birlikte provalar yapa 
yapa kendimizi geli"tirmeye çabaladık. Mesela'Erdem 
Sökmen'orada çalardı. Türkiye’nin en büyük gitarcılarından 
biridir. Onunla vakit geçirerek çok "ey ö#rendik. 1984-85 
yıllarımda'Em!n Fındıko$lu'ile çalı"ma fırsatım oldu. Zaten 
onunla çalı"mak benim için farklı bir boyuta geçmek gibi 
oldu. Çünkü tam anlamlıyla bir usta çırak ili"kisi vardı. Kimi 
zaman, özellikle de sahnede oldukça sert davranırdı. Ondan 
çok "ey ö#rendim bu zaman içinde.”'

“Ortaçgil Kalamı!lı, biz Bostancılı”

Cem Aksel’le,+Bülent Ortaçg!l’den konu#madan olmaz. 
$u ank" de!"#mez ek"b"n en esk" üyes"n"n Aksel oldu!unu 
b"l"yorum. Ama nasıl tanı#tılar acaba? “Ortaçg!l Kalamı"lı. 
B!z de Bostancılıydık.'Erkan O$ur'da Kalamı"lı ve Ortaçgil’in 
çocukluk arkada"ı'Tahs!n Endersoy’un b!r mü"tem!latı 
vardı Kuyuba"ı’nda. B!z daha önce Bostancı ek!b!, $lk!n Den!z 
vs. orada prova yapardık. Erkan A#abey de oraya get!rd!. 
Semtler b!rb!r!ne karı"maya ba"lamı"tı. Bostancı, Kalamı", 
Kadıköy... Her yerden !nsan gel!rd! prova yapmaya. Fah!r 
Atako#lu b!le gel!rd!. Ortaçg!l, !lk zamanlar daha çok tek 
g!tarla, küçük yerlerde çalı"ıyordu. Zaten K!mya Mühend!s! 
oldu#u !ç!n o !"!n! de beraber!nde yürütüyordu. K!mya 
Mühend!sl!#!n! tamamen bıraktıktan sonra, büyük b!r grup 
kurmak !stey!nce Erkan A#abey ön ayak oldu b!z!m b!rl!kte 
çalı"maya ba"lamamıza.”

 “Okay Temiz elbette!”

Her müz"syen"n be!end"!" ya da örnek aldı!ı duayenler" 
vardır elbette. Onun "ç"n de bu "s"mlerden b"r", r"t"m ustası 
Okay Tem"z elbette.+“Türk!ye’de ben!'Okay Tem!z'çok 
etkilemi"tir. Çünkü benim cazla ilgilenmeye ba"ladı#ım 
13-14 ya"larımda Okay Temiz çok faaldi. De#i"ik kadrolarla 
senede 3-4 kere konser verirdi. Ve ben hepsine giderdim. 
Telev!zyonda da'Erol Pekcan've'Tuna Ötenel'beni çok 
etkilemi"tir.'Onlar da her Pazar TRT’de uzun bir program 
yaparlardı ve orkestra ile canlı çalarlardı.”

“Tuna A"abeyden çok !ey ö"rendim.”

Bu "s"mlerden Tuna Ötenel’le b"rçok kez çalı#ma "mkanı 
bulmu# Aksel.'“Tuna A#abey ile tanı"mamız, seksenli 'yılların 
sonlarında oldu. Sonrasında $stanbul’da Emin Fındıko#lu 
ile çalı"ırken, Tuna A#abey de gelirdi. Ya da onlar bir yerde 
çaldıklarında biz onları dinlemeye giderdik. $stanbul’a ne 
zaman gelse, Tuna A#abey’le bir "ekilde görü"me ya da 
çalı"ma fırsatı buluyorduk. Ondan da çok "ey ö#rendim.”

Ankara’da Sevgi Var!

B"rçok müz"syen"n ters"ne, %stanbul’da yet"#"p, profesyonel 
olduktan çok sonra, "k" yıl önce Ankara’ya yerle#m"# Aksel. 
Ku#kusuz bu kararda e#" Sevg" Can Ya!cı Aksel’"n payı 
büyük. O hayatında olmasaydı böyle b"r karar alması çok 
zor olurdu; #u ank" temposuna bakılırsa. Ama Sevg"’y" 
tanıyınca bu karara h"ç #a#ırmıyor "nsan. “Ankara’da 
akrabalarım hep vardı, o yüzden devamlı gel!p g!d!yordum. 
Ama !k! sene önce evlend!m ve e"!m Ankaralı. $k! sened!r ben 
de Ankara’dayım dolayısıyla. $stanbul’da da ev!m!z var ama 
merkez Ankara. Ben sever!m Ankara’yı. Zaten çocuklu#umun 

geçt!#! semtte oturuyoruz. Her "ey tanıdık ben!m !ç!n. Ben! "u 
an zorlayan tek "ey sık sık yaptı#ım yolculuklar. Bazen öyle 
oluyor k!, b!r gün burada, b!r gün $stanbul’da, sonrak! gün y!ne 
burada oluyorum. Tab! k! çok yorucu b!r durum ben!m !ç!n...”

“Ankara’da çalmaya çalı!ıyoruz!”

Esk"s"ne kıyasla son yıllarda Ankara’nın sosyal hayatı 
"ç"n neler dü#ünüyor merak ed"yorum. “Yetm"#l" yıllarda 
Ankara’nın sosyal hayatı çok daha renkl"yd" tab" k". Ama 
tab" o zaman genç oldu!um "ç"n her "#" kovalıyordum, 
her yere+g!d!yordum. Daha farkındaydım ortamda neler 
oldu#unun. %u anda çalı"tı#ım yerler dı"ında çok dı"arı 
çıkmadı#ım !ç!n, o zamank! kadar b!lm!yorum do#rusu. 
Duydu#um bazı yerler var; güzel müz!k yapılan. Cermodern, 
Pasaj, Cafe B!en örne#!n. Geçenlerde Cafe B!en’e g!deb!ld!m, 
Hacettepe Caz Bölümü’nden çocuklar çalıyordu ve gayet 
!y!yd!ler. B!zse Hayal Kahves!’nde'Meltem Ege'ile ayda 
bir çalıyoruz. Tabi orası gibi mekanlarda caz çalmak zor 
bir i". Ama i"letmecileri iyi çocuklar ve birlikte kotarmaya 
çalı"ıyoruz.”

“Bu !ehirde bir müzisyenin ya!aması mümkün de"il.”

Gerek %stanbul’da, (bunun b"r yansıması olarak) gerek 
Ankara’da caz müz"kte kıpırdanma var g"b". Cem Aksel 
de kısmen ben"mle aynı f"k"rde...”$stanbul’da var tab! k!. 
Ankara’da, hang! müz!#! çalarsa çalsın, b!r müz!syen!n 
ya"aması mümkün de#!l. Ama $stanbul’da çok fazla semt, 
dolayısıyla da çok fazla mekan var. Sadece Beyo#lu’nda 
2500’e yakın bar var ve b!rço#unda canlı müz!k var. Bundan 
dolayı Ankara’dak! b!rçok müz!syen de ya"amak !ç!n 
$stanbul’a g!tmek zorunda kalıyor. B!r tek ben tam ters! b!r 
durumda oldum sanırım.” d"yor gülerek.+“Ama Ankara’nın 
d!nley!c!s! çok !y!. Sadece caz çalınan b!r mekan açılab!l!r. $lle 
caz kulübü olması "art da de#!l. Ama !y! müz!k çalınan b!r 
yer!n ya"ayab!lece#!n! dü"ünüyorum. Çok büyük b!r mekana 
!ht!yaç da yok. Mekan !"letmec!ler!n!n bu konuya el atmaları 
gerekt!#!n! dü"ünüyorum. Bence çok !y! b!r f!k!r!”

“Ankara’da bir caz kulübü! Neden olmasın?”

%stanbul’daki Nardis Caz Kulübü’ne benzer bir mekan, 
neden Ankara’da olmasın? Cem Aksel de benimle aynı 
*kirde. Sadece iyi bir i#letmeci olması yeterli. Ankara’da o 
mekanı doldurabilecek dinleyici kitlesi seneler öncesinin 
gelene!inden geliyor aslında. Böylece i#letmecilere ça!rı 
yapmı# olalım, söyle#inin sonunda.+

$imdi izninizle kendimi Cem Aksel’in mükemmel 
dokunu#ları ile birlikte caz müzi!in sularına bırakıyorum. 
Davulunun sesini, Ankara’da yeni mekanlarda ve daha sık 
dinlemek+dile!iyle…



Dikmen Vadisi - Solfasol
Rantsal Dönü!üme Devam
 

Özge Altınyayla 

 
Ankara’da kentsel dönü#üm adı altında ba#latılan 
rantsal dönü#ümler, emektar mekanları ve yen! 
hede'er!, yen! ma$durları !le ye#!l!, ya#amı ez!p 
geçmeye devam ed!yor.
Yen! rant bölges!, Solfasol Mahalles!.

Mart ayında !se, kentsel dönü#ümün s!mges! 
n!tel!$!ndek! emektar mekanlardan D!kmen 
Vad!’s!nde ya#anan pompalı çatı#ma ve bu çatı#mada 
!haley! alan #!rket!n el! pompalı saldırganları yer!ne 
tutuklanan vad! sak!n!, "brah!m Sever...

D!kmen’dek! mücadeley! anlatmakla ba#layalım !#e. 
Ve Solfasol Mahalles!’yle noktayı koyalım habere.
Ya da v!rgülü d!yey!m en !y!s!. Ne de olsa rantsal 
dönü#ümden vazgeç!lmed!$! sürece, ma$durlar da, 
haberler de b!tmeyecek.

Kentsel Dönü#ümün Emektar Mekanı: D!kmen Vad!s!

Murat Karayalçı’nın Ankara Büyük#eh"r Beled"ye Ba#kanı oldu!u 
dönemde ba#latılan ve 5 etaptan olu#ması planlanan “D"kmen 
Vad"s" Kentsel Dönü#üm Projes"” n"n "lk etapları Karayalçın 
dönem"nde tamamlanır. 2006 yılına gel"nd"!"nde "se,  yan" Mel"h 
Gökçek’"n beled"ye ba#kanı oldu!u dönemde, projen"n esasları 
yen"den bel"rlen"r ve ger"ye kalan etaplar "ç"n çalı#malara ba#lanır. 
Fakat son etaba gel"nd"!"nde, yan" Yukarı D"kmen Vad"s"’ne 
uygulanacak etaba gel"nd"!"nde proje, bölge halkının d"ren"#"yle 
tıkanır. %#te kentsel dönü#ümün renkler" ardındak" f"lm de burada 
ba#lar, çünkü o tar"hte bel"rlenen bu proje, uygulanaca!ı alandak" 
halkla temasa geç"lmeden, tek tara)ı olarak bel"rlenm"#t"r.

Projeye "l"#k"n ya#anan bu tıkanma, hal"yle Gökçek tarafını 
kızdırır. Vad" halkına yönel"k baskılar "se, bu tıkanmayla b"rl"kte 
beled"yen"n sundu!u sözle#meler"n vad" halkı tarafından 15 gün 
"çer"s"nde "mzalanmasının #art ko#ulması, aks" takd"rde yıkım 
ek"pler"n"n pol"slerle gel"p evler" yıkaca!ı söylem"yle ba#lar.
 
Vad" halkının yıllarca sürecek olan mücadeles"n"n ba#langıcını 
yapan bu tehd"tler, o dönemde 100 hanen"n sözle#meler" 
"mzalayıp evler" bo#altmasına neden olur. -vad" halkının 
söyled"!"ne göre o "mzalardan bu yana b"r ç"v" çakılmı# de!"l- 
Ve g"denler"n ardından kalanlar "ç"n beled"ye tarafından 
yıldırma pol"t"kaları; sa!lık oca!ının kapatılması, #ebeke suyuna 
yapılan zam ve ardından gelecek olan telefon, posta, elektr"k 
h"zmetler"n"n kes"nt"s" g"b" #eylerle f""len ba#lar.

Ve vad" halkının, me#hur “Allah Mel"k Gökçek’ten razı olsun. B"z" 
tanı#, karde# eyled".”  cümles"n" söyleten dayanı#ma sürec" ba#lar. 
Öncel"kle her sokak "ç"n b"r tems"c" bel"rler ve bu tems"lc"ler"n 
katılımı "le b"r halk mecl"s" olu#tururlar. Devamında "se, adını 
beled"yen"n vad" yakınlarına kurdu!u “yıkım bürosu”ndan 
es"nlenerek alan “barınma hakkı bürosu”nun kurulması "zler. Fakat 
vad" halkı tarafından olu#turulan büro da yıldırma pol"t"kalarından 
nas"b"n" alır. B"r kez yıkıma u!rar, b"r kez de kundaklanır. Fakat 
büro da vad" halkı da ayakta durmaya devam eder.

2009 yılının mayıs ayına gel"nd"!" "se, mecl"s kararı "le Ankara 
Büyük#eh"r Beled"yes" tarafından gerçekle#t"r"lmek "stenen 
kentsel dönü#üm projes"ne "ptal kararı çıkar. Fakat bu kararı, 
2010 yılında yürürlü!e g"ren 5998 sayılı “Beled"ye Kanununda 

De!"#"k Yapılmasına Da"r Kanun” de!"#"kl"!" "zler ve beled"yeler"n, 
kentsel dönü#üm projeler" "le "lg"l" yetk"ler" gen"#ler. Böylece 2009 
yılında nefes alan vad" halkı, yen" b"r mücadele sürec" ya#amaya 
ba#lar. B"r yıl daha benzer baskılara maruz kalındıktan sonra, 
2011 yılında beled"ye tarafından, vad" halkı "le görü#me taleb" 
gel"r. Görü#me sırasında vaded"len ve g"d"l"p görülen konutlar, 
beled"ye ve vad" halkı arasında sürdürülen mücadelen"n uzun b"r 
süre daha devam edece!"n"n haberc"s" g"b"d"r. Çünkü bu konutlar, 
Mamak’ın Kusunlar mevk""nde "n#aatı sürmekte olan konutlardır 
ve her b"r konut, 15 yıl olarak bel"rlenen ödeme planı "le, 75 m2 
"ç"n 100 b"n TL c"varına denk dü#ecekt"r. Hal"yle vad" halkı bu üç 
ka!ıtçılık kokan tekl"f" kabul etmeyecekt"r. -%nternet taramasıyla 
kolaylıkla ed"nece!"n"z b"lg"yle, bel"rt"len mevk""dek" da"re f"yatları 
"ç"n 100 b"n TL’n"n ne kadar uçuk b"r f"yat oldu!unu görmen"z 
mümkündür. 75 m2 = 27.000- 35.000- 50.000 TL- 

2012 yılının Ocak ayında "se, vad" halkı ve beled"ye son kez 
masa ba#ına oturur ve Mel"h Gökçek’"n a!zından çıkan me#hur 
“ kocalarınız g"ts"n l"mon satsın” cümles"yle, d"yalog sürec"n"n 
beled"ye tarafından nereye vardırıldı!ı gözler önüne ser"l"r. Ve aynı 
ay "çer"s"nde vad"ye 3 kez yıkım saldırısı düzenlen"r.

2013 yılına gel"nd"!"nde "se, çe#"tl" h"zmet kes"nt"ler"n"n 
ya#anmasının yanında bölgedek" halka yönel"k tac"zler, 14 
Mart Per#embe günü beled"yen"n yıkım "hales"n" verd"!" 
#"rket tarafından gönder"len k"#"ler"n pompalı s"lahla saldırısı 
sonucu had safhaya ula#ır. Saatler süren çatı#ma sonucunda 
pompalılardan çıkan saçmalarla yaralananlar olur. Çatı#manın 
ardından vad" halkından %brah"m Sever, ruhsatlı s"lah 
kullanmaktan gözaltına alınır ve S"ncan Cezaev"’nde tutuklu 
yargılanmasına karar ver"l"r. Bahsed"lene göre %brah"m Sever’"n 
bal"st"k raporları tem"z çıkmı#tır, fakat dosyadak" eks"kl"klerden 
ötürü tutuklulu!u devam etmekted"r. Pompalı saldırganlardan "se 
tek" b"le yakalanmamı#, yargılanmamı#tır. 

Tutuklu Sever’"n kızı Canan Sever "le görü#tü!ümüzde, 
babasının tutuklanmasına sebep olan yaralanma olayının, 
pompalı saldırganların s"lahlarından çıkan saçmalar sonucunda 
gerçekle#t"!"n" ve dosyada bunun belgeler" olmasına kar#ın, 
babasının tutukluklulu!unun devam ett"!"n" söylüyor ve 
saldırganların yakalanmamasına "l"#k"n de ekl"yor; “ dört 
buçuk aydır babam "çerde ve tek tutuklu babam. Bunlar nasıl 
"nsanlardır k" dosyasında k"ml"!", adres", her tülü b"lg"s" varken 
bulunamıyorlar? Nasıl b"r devlet bu?”.

%brah"m Sever’"n tutukluluk sürec"n"n devamına "l"#k"n nasıl b"r 
sürec"n "#leyece!" bel"rs"z. Çünkü dosyada eks"k oldu!u söylenen 
raporların tamamlanması keyf" b"r sürece bırakılmı# g"b". Ve Sever 
a"les", her ay nöbetç" mahkemeler tarafından ver"len tutuksuz 
yargılanma kararı "le, %brah"m Sever’"n çıkması üm"d"n" ta#ıyor. Bu 
durumun "se, hem kend"ler" hem de tutuklu bulunan %brah"m 
Sever "ç"n ps"koloj"k sorunların olu#masına sebep oldu!unu 
bel"rt"yor. 

Ve b"z Canan Sever "le konu#urken yanımızda bulunan vad" 
sak"n" 77 ya#ındak" Fatma Teyze, kentsel dönü#ümün vad"dek" 
durumunu özetler b"ç"mde g"r"yor lafa,

“ Tek k"#"m"z kalsa, y"ne de u!ra#ırız, ben dozer"n önünde yatmayı 
göze almı#ım, öyle b"r #ey olursa, ben resmen g"dece!"m ve 
yataca!ım. Zaten ölmü#üm. Kaybedecek ney"m var?  E#"m 

beled"yeden emekl" ve aldı!ımız b"r bu emekl" maa#ı var. Alıyor 
700, 800 l"ra. Ben hastayım. O parayı hastalı!ıma mı verey"m, 
amel"yata mı verey"m, ayaklarımdan, kalçalarımdan sakatım ona 
mı verey"m, e#"m böbrekten, kalpten rahatsız ona mı verey"m? 
Yoksa ev k"rası mı verey"m? Hang"s"ne verey"m?”

ve Yen! Hedef:Solfasol Mahalles!...

Altında! Beled"yes"’ne ba!lı Solfasol Mahalles", yakla#ık 5000 
nüfuslu, Merd"venkaya Ormanı’nın yamacında kalan, genelde 
kula!a “Hacı Bayram Vel"’n"n ya#adı!ı köy” olarak çalınan b"r 
mahalle. Yakın zamanda "se “böyleyd", böyle yaptık” sloganıyla 
b"lboardları süsleyecek b"r yer olarak çıkacak kar#ınıza.
Çünkü Solfasol Mahalles" ‘daha modern b"r ya#am’ "ç"n ba#lanan, 
Kuzey Ankara G"r"#" Kentsel Dönü#üm Projes" kapsamına g"r"yor. 

Tıpkı Hamamönü’nde, tıpkı $entepe’de, tıpkı D"kmen’de oldu!u 
g"b", modernl"!e(!) kavu#turulmak "sten"yor.  

D"z"n"n yapımcısı Altında! Beled"ye Ba#kanı Veysel T"ryak", yakın 
zamanda mahalleye yaptı!ı z"yarette ‘modern b"r ya#amın 
kapılarını’ açacak olan projes"n" mahallel"ye anlatmı#. Fakat 
mahallel", bu modernl"!"n kapısından g"r"p g"rmeme noktasında 
ted"rg"n. Çünkü yapılacak dönü#üm "le tapularına sah"p oldukları 
araz"n"n %40’ ının "mara g"dece!"n" b"l"yor. Ve hal"yle soruyor, “60 
m2 evde 9 nüfusa nasıl bakaca!ım?” d"ye. %# bununla da b"tm"yor. 
%mara g"den pay çıkarıldıktan sonra 175 m2’y" tamamlayamayan 
araz" sah"pler" "ç"n borçlanmalar ba#lıyor. Mahallen"n g"r"#"ne 
yapılacak 17 bloktan b"r da"re alab"lmek "ç"n elbette. Çünkü 
mahalleye yen" b"r görünüm kazandırmak "ç"n yapılması 
planlanan Ankara Evler", keses" bol sak"nlere serg"lenecek.

Yıllardır dolanan ‘yıkılacak’ söylent"ler"n"n yo!unla#tı!ı #u 
zamanlarda "se mahallel"n"n b"r kısmı kararsız, b"r kısmı olumsuz 
bakıyor projeye.

Kerp"çten, sobalı evlerden kurtulmak "st"yorlar elbette. Fakat 
ya!murdan kaçarken doluya tutulmayı da göze almak 
"stem"yorlar. Hamamönü’nde D"kmen’de oldu!u g"b", kend" 
ma!durlarını yaratan bu ‘modernl"!e’ kar#ı temk"nl"ler.

Solfasol Mahalles"’nde durum #"md"l"k böyle. Süreç nasıl 
"lerleyecek hep b"rl"kte görece!"z.
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