
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
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Kuzey Ankara Kentsel Dönü!üm Projesi  
Yalan Rüzgarı Sürüyor!

Er Geç Ba! Ba!a Verecek 
De"il miyiz? 
Gezi’den sonra evlere giremedik. Sokaktan, 
birbirimizden ayrılmak istemedik. 
Parklarda, forumlarda bir araya geldik. Daha ba!ka 
tanı!tık. Taze bir heyecanla güzel i!lere ba!ladık.
 Ankara Ortak Forumları >> s.07

“Birlikte Siyaset Yapmayı Ö"renece"iz” 
HDP: Kimlikler Toplamı De"il,
Ezilenlerin Tarihsel Blo"u
#ki yıllık kendini olu!turma sürecinin ardından yeni bir parti hızla girdi siyasi 
arenaya.  Halkların Demokratik Partisi (HDP). Gezi direni!inin ardından yerel 
seçimlere çok az kalmı!ken; bugüne de"in ötekile!en kimlikleri yoksay-
mayarak Türkiyelile!mekten, kitleselle!mekten söz ediyor. Bunun için de 
sosyalist söylemlerden, sınıf çeli!kisinden söz etmekten hiç çekinmiyor.  Biz 
de merak içindeyiz. Biliyoruz ki “Gezi’den sonra hiçbir !ey eskisi gibi olmaya-
cak”, olmuyor da. Peki HDP, yeni bir siyaset biçimi kurabilecek mi?  E!ba!kan 
Ertu"rul Kürkçü’nün tabiriyle “insanın insanlıktan çıktı"ı kapitalizm yerine 
insanlar dünyasında ya!amak” için ne yapacak? 
HDP MYK üyesi Ayhan Bilgen ve PM Üyeleri Remzi Altunpolat ve Mıgırdiç 
Mangosyan ile Türkiyeyi, siyaseti ve HDP’yi konu!tuk.

Söyle!i: Ezgi Koman, Emine Onaran "ncirlio#lu, Mehmet Onur Yılmaz
De!ifre: Tu#ba Dirican >> s.14-15-16-17-18

Kentsel Dönü!üm Öncesi: 
Ulus ve Altında" 
Foto"raf Sergisi
Ulus, sadece Ankara’nın de"il, ülkemizin 
göz bebe"i. Türkiye Cumhuriyeti Ulus’ta ilan 
edilmi!ti. 
Ulus, tarihtir. Tarihi doku ve etnogra$k açıdan 
oldukça da zengindir.
1970’li yıllara kadar Ankara’nın ticaret merkezi 
durumundaki Ulus, Kızılay’ın ticari merkez olması 
ile birlikte bu özelli"ini az da olsa kaybetse bile, 
halen ticaret açısından ayrı bir yeri vardır.

Do#anay Sevindik Belgesel Foto#raf 
Atölyesi >> s.09

Anıtpark ve Türkkonut Forumlarından 
 

Forum Meclisleri >> s.06, 08

2 Biber Gazı Haberi 
 

Sibel Durak >> s.7

Sanatsız Kalan Bir Toplumun… 
 

Engin Aygün >> s.09

"stikrar 
 

Yi#it Koca >> s.11

Kafanızı Kaldırın (Astronomi) 
 

Özgür Cengiz >> s.11

Giuseppo Verdi Üzerine 
 

Ahmet Say >> s.19

Tuhaf Bir Röportaj 
 

M. "hsan Do#an >> s.20

Ankara’nın “Contemporary” 
Sanat Mekânları Üzerine Notlar

 
Özgür Ceren Can >> s.21

$ükran Yi#it’le “Ankara, 
Mon Amour!” Üzerine

 
Hüner Aydın >> s.22

Ankara’nın ve hatta Türk!ye’n!n AKP dönem!ndek! 
!lk “kentsel dönü"üm” uygulaması Kuzey 
Ankara Kentsel Dönü"ümü Projes! !le !lg!l! hak 
sah!pler!n!n ve k!racıların ya"adı#ı ma#dur!yet!, 

Temmuz 2011’de ‘Ev’!n! 
Veren Kolunu Alamadı” 
man"et!yle verm!"t!k 
Solfasol’da. Aradan 
!k!buçuk yıl geçt!. Hak 
sah!pler!n!n sadece 
be"te b!r! evler!n! tesl!m 
alab!ld!. Hem ev!n! 
alanları hem de henüz 
alamayanları uzun, 
zorlu günler bekl!yor. 

Mehmet Onur Yılmaz >> s.03

Engürü Mah. -
Natalia Emelanova - 2006

Cizim: Erhan Muratoglu
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Gewer’den Roboski’ye... 

Adalet Arayı!ı Devam Ediyor!

Her ayın 28’!nde düzenl! olarak $nsan Hakları Anıtı önünde b!r araya 
gelen Robosk! !ç!n Adalet G!r!"!m! akt!v!stler!, katl!amın 23. ayında 
28 Kasım ak"amında da b!r araya geld!ler ve Robosk! katl!amında 
bombalanan 34 Kürt genc!n!n devlet tarafından korunup kollanan 
kat!ller!n!n, cezalandırılıncaya kadar eylemler!ne devam edecekler!n! 
açıkladılar. “Barı" !ç!nde b!r arada ya"amanın, özgür ve e"!t ya"ama 
haklarımızın yolunun Robosk!’ye Adaletten geçt!#!n! tüm kamuoyu 
b!lmel!d!r” ded!ler. 

Robosk%’de yakınlarını kaybeden Ferhat Encü de, katl%amın üzer%nden 
geçen 2 yıla yakın süred%r, kat%ller%n cezalandırılmadı"ını tam ters%ne 
cezasız kalan bu katl%ama kar!ı ses çıkardıkları %ç%n yakınlarını kaybeden 
a%leler%n devlet tarafından cezalandırıldı"ına da%r örnekler verd%.  

Devlet!n Köylüleri Bombalaması $lk De#!l! 

19 yıl önce (Mart 1994’de Türkçe olarak de"%!t%r%lm%! adı Ortasu olan) 
Robosk%’ye 3-5 km uzakta Gewer (Ku!konar) köyü de y%ne TSK’ya a%t sava! 
uçakları tarafından bombalanmı!tı. Sava! uçaklarından atılan bombalarla 
38 köylü hayatını kaybetm%!t%. Köyler%n%n Türk sava! uçakları tarafından 
bombalandı"ını %dd%a eden köylüler, mahkeme sürec%nde a"ır baskılarla 
kar!ıla!mı!lardı. Devlet, yıllarca gerçe"i gizlemi! ve hatta Gewer’in PKK’lılar 
tarafından bombalandı"ı yalanını yaymı!tı. 

Katl%amın üzer%nden 19 yıl geçt%. Türk%ye’de hukuk %!lemed%. Geçt%"%m%z 
ay, Avrupa #nsan Hakları Mahkemes%, Türk%ye’y% Gewer’% sava! uçakları %le 
bombalamak ve 38 köylüyü katletmekten dolayı cezalandırdı.

Soru"turma Dosyası Asker! Savcılıkta

Robosk% köyü yakınlarında da 28 Aralık 2011’de y%ne Türk sava! uçakları, 
ço"u çocuk 34 köylüyü bombaladı. Y%ne mahkemelerde hesap sormaya 
çalı!an köylüler, a"ır baskılarla kar!ıla!ıyor. Aradan 23 ay geçmes%ne 
ra"men hukuk% süreçte anlamlı h%çb%r %lerleme yok. &%md%ye kadar %fades% 
alınan ya da hakkında dava açılan k%mse olmadı. Soru!turma dosyası %se 
asker% savcılıkta. Robosk! $ç!n Adalet G!r!"!m!/Abo/Solfasol

“Kom!usu Açken, Tok Yatan Bizden De"ildir”

Ankara’da Van #çin Bir Günlük Açlık Grevi

Van $çin %imdi Platformu, Van’da Devletin destek elini çekti#i ve soka#a 
atmaya çalı"tı#ı depremzedeler için Konur Sokak’ta bir günlük açlık 
grevi yaptı. 
Hükümet, Van’da iki yıl önceki depremin yaralarının sarıldı"ını iddia ediyor. 
Hükümete göre deprem ma"duru kalmadı. Ancak biri Erci!, üçü Van’da 
olmak üzere dört konteynırkentte kalan 200’ün üzerinde ailenin 12 m2’lik 
konteynırlardan ba!ka ba!ını sokacak yerleri yok.
Deprem De#il Devlet Öldürür!
Valilik emri ile su boruları patlatılan ve elektrikleri, hatta elektrik direkleri 
bile kesilen depremzedeler, sokakta kalmamak için 3 aydan fazla zamandır 
direniyorlar. Van için &imdi Platformu Vanlı depremzedelerin 100. gününe 
giren açlık grevlerini desteklemek için Konur Sokak’ta bir günlük açlık grevi 
yaptı. Abo/Solfasol – foto#raf:Sümeyra Ertürk

Ba!kent Dayanı!masının Medyatik Eylemleri Sürüyor: 

“Sokakta Kızlı-Erkekli Dans” ve “Biber Gazı Tatbikatı”

Ba!kent Dayanı!ması s%yas%ler%n absürt çıkı!larına ve kanunsuz uygulamalara kar!ı tepkisini 
medyatik eylemler ile ortaya koymaya devam ediyor. Ba!bakanın ö"renci evleri ile ilgili ayırımcı 
açıklamalarına kar!ı, Ba!kent Dayanı!ması bile!enleri, Güvenpark’ta kızlı-erkekli dans ettiler. 
Yoldan geçenlerin de, katıldıkları dans gösterisi, oldukça ne!eli ve renkli geçti.

Ba!kent Dayanı!masının b%r d%"er Kasım ayı etk%nl%"% de, pol%s%n b%ber gazı saldırısına u"rayan 
Ankaralıların bu yo"un gaz saldırısından nasıl korunmaları gerekt%"%ne da%r tatb%kattı. B%l%nd%"% 
g%b% Ankara pol%s%, hemen her göster%de mutlaka yo"un b%ber gazı ve tazy%kl% su %le orantısız 
güç kullanıyor. Ba!kent Dayanı!ması’nın Konur Sokak’tak% “gaz tatb%katı” sorunsuz geçt%. Yapılan 
eyleme bu kez pol%s%n saldırmadı"ı görüldü!? Abo/Solfasol

Ta!eronla!tırma #nsan Hakları #hlalidir!

Hacettepe’de Direni! de, Saldırılar da 
Sürüyor

Hacettepe Üniversitesi’nde haklarını talep etmeleri üzerine, “yasadı"ı eyleme 
katıldıkları” iddiasıyla i"ten atılan 51 sa#lık emekçisi, kurdukları çadırda 
direni"lerine devam ediyor. Dev-Sa#lık $" Sendikası üyesi i"çiler, defalarca 
Rektörlü#ün emrini uygulayan özel güvenlikçilerin saldırılarıyla kar"ıla"tılar. 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalı!an ta!eron i!çiler angarya 
çalı!tırmanın son bulması, insanca ya!ayacak ücret ve ta!eron sisteminin 
son bulması talepleriyle 6 Kasım’da, üniversitenin ta!eron ihalesi öncesinde, 
uyarı amaçlı i! bırakma eylemi yapmı!tı. Ardından i! bırakma eylemine katılan 
sendikalı 40 i!çi, ta!eron $rma tarafından i!ten çıkarıldı. Ta!eron $rma i!çileri de 
atılan arkada!larının yeniden i!e alınması ve özlük haklarının iyile!tirilmesi için 
eyleme geçtiler. Hacettepe Üniversitesi rektörlü"ü ise yaptı"ı açıklamada i!ten 
çıkarmalarının kendileriyle ilgili olmadı"ını söyledi. Ancak eylemin sonlandırılması 
için özel güvenlikçileri devreye sokmaktan da geri durmadı. A"ır saldırılar atlatan 
direni!çi i!çilere bir çok Ankaralı destek vermeye gidiyor. Abo / Solfasol – 
Foto#raf: Engin Aygün

“Kıramadık, kaldırdık”

Gazi Üniversitesi Heykel Pe!inde

Gazi Üniversitesi Rektörlü"ü, 1938-1940 yılları arasında yaptırılan ve 30 yıldır 
Güzel Sanatlar E"itim Fakültesi Resim #! Bölümü›nün giri!inde yer alan, Avusturyalı 
ünlü heykeltıra! Heinrich Krippel›e ait gençlik ve gelece"i simgeleyen çıplak kadın 
ve erkek heykellerini kaldırdı. Heinrich Krippel’in aralarında Ulus Zafer Anıtı ile 
Afyon Anıtı dahil, birçok Atatürk heykelinin de yaratıcısı oldu"u biliniyor. Krippel’in 
Resim #! Bölümü›nde iki büyük heykeli bulunuyordu. Cumhuriyet›in temel anıtları 
kapsamındaki heykeller, Atatürk’ün  «Sa!lam kafa sa!lam vücutta bulunur” 
sözünü temsilen yapılmı!tı. 

“Kırmak istedik ama beceremedik!”

Sol gazetesinin haberine göre Üniversitenin Rektörlük Danı!manı Prof. Emin 
Kuru’nun heykellerin kaldırılmasına dönük sözleri tam anlamıyla bir skandal. 
Konu!masında Hasan Ali Yücel’i ve dönemini karalayan danı!man, heykelleri 
ateizmin simgesi gibi gördüklerini, bu heykellere daha çok solun sahip çıktı"ını, 
bu heykelleri kırmak istediklerini ama beceremedikleri için !imdilik kaldırdıklarını 
söylüyor. 

Emin Kuru, daha önce de “spor polisli"i”ne dönük skandal sözleriyle basında yer 
bulmu!tu. Sol/Abo/Solfasol
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Ankara’nın ve hatta Türk!ye’n!n AKP dönem!ndek! 
!lk “kentsel dönü"üm” uygulaması Kuzey Ankara 
Kentsel Dönü"ümü Projes! !le !lg!l! hak sah!pler!n!n 
ve k!racıların ya"adı#ı ma#dur!yet!, Temmuz 2011’de 
‘Ev’!n! Veren Kolunu Alamadı” man"et!yle verm!"t!k 
Solfasol’da. Aradan !k!buçuk yıl geçt!. Hak sah!pler!n!n 
sadece be"te b!r! evler!n! tesl!m alab!ld!. Hem ev!n! 
alanları hem de henüz alamayanları uzun, zorlu 
günler bekl!yor. 

Me#er Tesl!m Tören!, Tesl!m Tören! De#!lm!"!

Evler%n% 2004’ün Ek%m ayında törenle bo!altan 
Aktepel%lere 2007’de yen% evler%ne geçecekler% söylenm%!t%. 
Aktepel%ler%n ço"u aradan geçen 9 yıla ra"men hala 
evler%n% tesl%m alamadı. Geçen sene Ba!bakan’ın katılımı 
%le yapılan reklam kıyamet tesl%m tören%, me"er tesl%m 
tören% de"%l sadece da%re çek%l%!%ym%!. Tesl%m tören% 
%le medyanın ve Ba!bakan’ın gazını alan Gökçek o 
günden %t%baren evler%n tesl%m%n% üç kez daha erteled%. 
Evler%n sadece be!te b%r% “b%r%nc% etap” adı ver%lerek hak 
sah%pler%ne tesl%m ed%ld%. Kalanların kaç etapta tesl%m 
ed%lece"% %se bell% de"%l. 

Gökçek’!n “200.000 TL’ye Ben Alırım” Ded!#! Da!reler 
105.000 TL’e g!d!yor.

Ev% hazır olanların durumu %se ayrı sorun. 3000 TL “anahtar 
parasını” denkle!t%remed%"% %ç%n aylardır ev%n%n anahtarını 
almaya g%demeyen de var, daha oturmadan ev% satılı"a 
çıkaran da. Durumu fırsat b%len emlak s%msarları yüzünden 
evlerin $yatları ise yerlerde sürünüyor. 2004’teki imza 
töreni sırasında Gökçek’in “#sterseniz oturun isterseniz ben 
200 milyar (yeni parayla 200.000 TL) verir alırım.” dedi"i 
dairelerin en iyisi 105-110.000 TL’ye alıcı bulabiliyor.  

Anahtar Parası mı? O da Ne?

#stenen 3000 TL’y% bulan “anahtar parası” %le %lg%l% b%ze 
kadar ula!an !%kayetler üzer%ne %!%n aslını ö"renmek %ç%n 
harekete geçt%k. Anahtarlarını teslim almaya giden (ism% 
b%zde saklı) b%r hak sah%b%n%n ye"en% poz%syonunda yanına 
takılıp, Büyük!eh%r Beled%yes%’ne g%tt%k. Kentsel Dönü!üm 
Of%s%nde b%z% kar!ılayan naz%k beyefend%ye anahtarı ve 
anahtar parasını sordu"umuzda “anahtar parasını” %lk defa 

duymu! g%b% baktı b%ze. Fazla rol kesm%! olacak k% %k%m%z% 
de gülme tuttu. Ama o pes etmed% ve rolüne devam ett%. 
Böyle bir parayı kendiler%n%n %stemed%"%n% ve %stenmes%n%n 
de do"ru olmadı"ını söyleyerek anahtarımızı almak %ç%n 
Aktepe’dek% Proje Of%s%’ne g%tmem%z gerekt%"%n% söyled%. 
“Devlette %lk kapıda %!%n% k%m çözmü!” d%yerek Aktepe’dek% 
!ant%yen%n yolunu tuttuk. 

“Sözle"men!zde ne yazıyorsa o!”

Aktepe’de bu sefer b%z% kar!ılayan b%r kadın çalı!andı, 
y%ne çok naz%kt%. (Bu nezaket ben% rahatsız ed%yor. Neden% 
az sonra!) Önce ev%n akıbet%n% ve anahtarımızı nasıl 
alaca"ımızı sorduk. C%dd%yetle ekrana bakarak geç%rd%"% 
%k% dak%kanın ardından, %sm% b%zde saklı hak sah%b%m%z%n 
ev%n%n hazır olmadı"ını ve “sonrak% etaplarda” tesl%m 
ed%lece"%n% b%ld%rd% b%ze, aynı nezaketle. Kaç sonrak% 
etap oldu"unu sorduk ama anlamlı ve %ç%nde sayılar 
geçen b%r cevap alamadık. B%r ara “en erken Mart 2014” 
tar%h% a"zından dökülüverdi ama bu sadece b%r sonrak% 
etap. #ç%nde “b%z%m” ev var mı, bell% de"%l. #!in b%raz daha 
üzer%ne g%d%nce, b%raz önce nezaketten kırılan kadının 
içinden, adı %le tezat “Nezaket teyze” çıkıverd% ve “bana mı 
sordunuz ev% ver%rken” tadında b%r fırça %le püskürttü b%z%. 
“Sözle!men%zde ne yazıyorsa o!” dey%verd%. Gerçekten de 
sözle!mede b%r tesl%m tar%h% ver%lmem%!! Ne yaz(m)ıyorsa 
o. Kadın haklı! Ya Gökçek’%n ve Ba!bakan’ın b%zzat medya 
aracılı"ı %le verd%"% sözler!? Maz% kalb%m%zde yaradır!

#kinci Raunt: “3000 TL’ye anahtar mı olur?”

#kinci sorumuz faili meçhul “anahtar parası” %le %lg%l% oldu. 
Onun aslında “anahtar parası” olmadı"ını, o parası, bu 
parası oldu"unu bel%rt%p kırk kaleme böldükten sonra 
yen%den toplayıp ded%"%m%z m%ktarı sank% farklı b%r !ey 
gösterir gibi bize gösterip ödememiz gerekti"ini söyleyen 
kadın belli ki “anahtar parası” sorularına çalı!mı!tı. Ama 
hakkını yemeyel%m, b%r set, üç kopya ev anahtarının 3.000 
TL etmed%"% konusunda %kna olduk. Kadın y%ne haklı çıktı! 
(Tam bu arada cep telefonundan aradı"ı b%r hak sah%b%ne, 
neden üç aydır gel%p anahtarını almadı"ının fırçasını 
attı. Bell% k% adamca"ız “anahtar parası” olmayan anahtar 
parasını toplayamamı!tı. Pek ço"u aldıkları 250 TL k%ra 
yardımı %le geç%nen bu %nsanlar %ç%n 3000 TL’n%n ne kadar 

büyük b%r para oldu"unu s%z hesap ed%n.) Kar!ılı"ında 
h%çb%r h%zmet ver%lmeyen, içinde Belediye’ye(Büyük!eh%r) 
ve tapuya ödenen harçların, çevre düzenlemes%ne da%r 
g%derler%n de oldu"u gerekçes% bel%rs%z b%r yekün bu para! 
Kaldı k% “sosyal konut” projes% g%b% sunulan b%r projeden 
ruhsat ve tapu harcı almak herhalde b%r tek Türk%ye’de ve 
Ankara’da olur. 

Gökçek b!le Gökçek’e Ruhsat Vermem!"!

Asıl bombayı sona sakladım. Artık bütün s%lahlarımızı 
el%m%zden alan “Nezaket” teyze, g%r%!t%"%m%z boynu bükük 
sohbette b%ze evler%n gec%kme sebeb%n% açıklayıverd%. 
Me"er Büyük!eh%r Beled%yes% b%nalara ruhsat vermem%!. 
Hay b%n kunduz! B%z de Gökçek’e kızıyorduk. Adam 
n’apsın? Beled%ye’den ruhsat alamamı!!

“Ev”ini Veren Kolunu Alamıyor!
Kuzey Ankara Kentsel Dönü!üm Projesi’nde  
Yalan Rüzgarı Sürüyor!
 
Mehmet Onur Yılmaz
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11 Ayda 1017 #!çi #! Cinayeti Kurbanı
#! Cinayetlerinde Tek Rakibimiz Çin Halk Cumhuriyeti!

2013’ün !lk 10 ayında $stanbul $"ç! Sa#lı#ı ve $" Güvenl!#! Mecl!s!n!n ver!ler!ne göre 1017 !"ç! !" c!nayetler!nde 
ya"amını y!t!rd!. Sadece Ek!m ayında !" c!nayetler!nde ölen !"ç! sayısı 7’s! kadın, 4’ü çocuk olmak üzere toplam 109. 

Ölen i!çilerden Mustafa Atan, Ders%m’de FEDA& enerj% %!ç%ler%n%n grev%n% kırmak %ç%n AKP #l Ba!kanı tarafından 
görevlend%r%lm%!t%. 52 ya!ındaydı, elektr%k çarpması sonucu öldü. Sa%t Gündo"du, #stanbul’da kot kumlamada 
çalı!ırken c%"erler% %'as ett%"% %ç%n öldü. Mehmet Dem%r, hem!er%m%zd%. #n!aatlarda amelel%k dı!ında ba!ka %!ler 
arıyordu. 28 Ek%m’de Gölba!ında çalı!makta oldu"u %n!aat hal%ndek% b%nanın çatısından dü!erek öldü, daha 18 
ya!ındaydı. Veys% ve Ves%e, Sur%ye’dek% sava!tan kaçıp gelm%!lerd%. Kasım ayı ba!ında  &anlıurfa›nın Bozova #lçes%›nde 

meydana gelen traf%k kazasında d%"er 5 arkada!ı %le b%rl%kte tekst%l fabr%kasında %!ba!ı yapmaya g%derken öldüler. 

2013’ün %lk 10 ayında ölenler%n 55’% daha çocuktu. Kasım ayının ba!ında Sa"lık Bakanı Müezz%no"lu %se 10 ya!ında b%r çocu"a ayakkabısını boyatıp,  boyacı sandı"ı almasını 
ö"ütled%. Ülkemizde mevsimlik tarım i!lerinde çalı!anların % 45’i çocuk i!çi. $s!g Mecl!s!/Abo/Solfasol

TV Haberleri Polis Tarafından “Hack”lendi!
Bir Redhack Operasyonu Daha Fos Çıktı!

Pol%s%n yaptı"ı “Redhack Operasyonu” %le gözaltına alınan Taylan 
Kulaço"lu, Barı! Atay dah%l 14 k%!%n%n dokuzu savcılık tarafından, 
be! k%!% de Ankara Adl%yes%nde yapılan duru!ma sonrasında serbest 
bırakıldı. TV Haberler% ba!ta tüm medya da b%r gecel%"%ne sanal b%r 
operasyonla pol%s tarafından “hack”lenm%! oldu.
Operasyonun ardından Redhack, AKP’n%n çe!%tl% %l örgütler%n%n 
%nternet s%teler%n% “hack”led% ve web s%teler%ne, “Bo!bakan, Cuma 
günü 14 masum gence kar!ı yapılan Redhack !aklabanlık operasyonu 
neden%yle en yüksek sev%yeden özürler%n% beyan ett%” mesajını bıraktı.

Barı! Atay, serbest bırakıldıktan sonra !unları söyled%: 
“Bu hukuksuzlu"un hesabı sorulacaktır. H%çb%r kanıta dayanmayan 
b%r suçlamaydı. Bazı !eyler%n sebeb% bell%yd%. Ama h%ç k%mse ger% adım 
atmayacak. Mahkemeye çıkarılan be! k%!%y% de bekleyece"%z öyle 
g%dece"%z. Buradak% muhab%r arkada!ları tenz%h ederek söylüyorum, 
s%z%n çalı!tı"ınız medya f%rmalarının patronlarının bas%rets%zl%"% 
olmasaydı, bu %!ler buraya kadar gelmezd%. #kt%dar del%l göstermeden 
gözaltına alıyorsa, Hopa’da, Reyhanlı’da, ODTÜ’de, Robosk%’de, 
Armutlu’da, Gaz%’de, Gez%’de haber yapmadı"ınız, kula"ınızı tıkadı"ınız 
%ç%n oluyor. Tar%h hep%m%z% yazacak. Ama !%md%ye kadar görülmem%! b%r 
b%at kültürüyle ya!ayan medya patronlarını a(etmeyecek bu tar%h. Ben 
bu medya patronlarından utanıyorum.”ded%.

Pol%s, mahkemen%n serbest bırakma kararının ardından Taylan 
Kulaço"lu’nu aynı gerekçeyle tekrar gözaltına aldı. Taylan 5 Aralık’ta 
aynı mahkeme tarafından tutuklandı. 12 Aralıkta %se tekrar serbest 
bırakıldı. Umarız gazetem%z baskıya g%rmeden tekrar tutuklanmaz.
Abo/Solfasol

Meclis Anayasa Uzla!ma Komisyonu Da"ılıyor...
Demokratik Anayasa Bir Ba!ka Bahara

2011’deki referandum sonrasında Meclis'teki siyasi partilerin e!it temsiliyle Meclis Anayasa 
Uzla!ma Komisyonu kurulmu!tu. #ki yıldır süren çalı!malar sonucunda 63 maddede uzla!ma 
sa"landı. Temel hak ve özgürlüklere ili!kin pek önemli madde ise Partilerin kırmızı çizgilerine 
takıldı Komisyon Ba!kanı Cemil Çiçek, komisyonun 2 yıldan bu yana yapılmak istenen anayasa 
görü!melerinde uzla!maya varamaması üzerine, “bu komisyonun yeni, sıfırdan bir anayasa 
yapamayaca"ı kanaatindeyim” diyerek, umutsuzlu"unu dile getirdi. 

Anayasa Mahkemesi Ba!kanı Ha!im Kılıç da Anayasa çalı!malarında gelinen noktadaki 
ba!arısızlı"ı dile getirdi ve “Kenan Evren’in yaptı"ı anayasa ile bugün yapılmak istenen anayasa 
arasında bir fark olmadı"ını” açıkladı. Kılıç konu!masında, Anayasanın yapım !eklini ele!tirdi. 
Kılıç, Karatay Üniversitesi'ndeki konu!masında, seçim yasasının de"i!tirilmesi gerekti"ini, 
demokratik bir düzenden söz edebilmek için demokratik bir anayasanın olması gerekti"ini, 
do"rudan halkın temsilcilerinin katıldı"ı, onların hür iradeleri ile bir anayasa hazırlanması 
gerekti"ini dile getirdi. 

Kılıç, muhalefet part%ler%n% de “herkes%n kırmızı ç%zg%ler% var” d%yerek suçladı.  Kılıç sözler%n%n, 
“Esas anla!ılması gereken konular cepler%nde ve bekl%yor. Demokras%n%n müzakere %mkanını 
kullanmadılar. Kullanmadıkları %ç%n de uzla!amadılar. E"er müzakere ed%lseyd%, uzla!ma 
sa"lanmı! olurdu. Bunun %ç%n uzla!ma kültürünüz olacak. Bunların h%çb%r%n% maalesef b%z 
göremed%k. Sonucu hep%n%z b%l%yorsunuz. B%tt% bu %!. Seç%m yakla!ıyor. Bu m%llet%n huzuruna 
nasıl çıkacaklar. 2011 yılında söyled%kler%, verd%kler% sözler%n %zahını nasıl yapacaklar bunlar. 
Ben do"rusu kend%m%z% evlenme vaad%yle kandırılmı! %nsanlara benzet%yorum. N%kah masasına 
oturulmadı. Bunun faturasını bu s%yas% part%ler çekecekt%r.” d%yerek b%t%rd%. Abo/Solfasol

#stihdam Verileri Çarpıtılıyor, 
$iddet Gizleniyor!
Kadının Adı da Yok, #!i de! 

Devlet her kö"eye koydu#u kameraları !le 
gözetlemey!, telefon d!nlemey! pek sever ama 
erkek "!ddet!ne u#rayan kadınları nedense görmez. 
Kadının !st!hdam ver!s!n! !se b!n türlü c!nl!kle "!"!r!r. 
Yeter k! “dünyaya rez!l olmayalım!” Halbuk! rez!ll!k bu 
de#!lse ned!r? 

Kadının adına, %lg%l% Bakanlı"ın %sm%nde b%le tahammül 
edemey%p yasadan b%r gecede çıkaran hükümet, kadın 
%st%hdam ver%ler%n% yüksek göstermek %ç%n çarpıtıyor, 
kadına yönel%k !%ddet% %se küçük göstermeye çalı!ıyor. 
2013 Dünya Ekonom%k Forumu’nun C%ns%yet Uçurumu 
Raporu rakamlarına göre,136 ülke arasında Türk%ye 

kadının ekonom%ye katılımında 127., e"%t%m olanaklarına 
er%!%m%nde 104., sa"lık-ya!am süres%nde 59., s%yasete 
katılımında 103. sırada. Hep sonlarda de"%l%z! B%r de ba!a 
yarı!tı"ımız kategor% var: kadın yoksullu"u. Türk%ye kadın 
yoksullu"unda 136 ülke %ç%nde 13. sırada.

Atma Recep D!n Garda"ıyız! 

Oysa devlet%n rakamları %natla tozpembe b%r tablo 
ç%zmeye devam ed%yor. SGK’nın %st%hdam rakamlarına 
göre kadın %st%hdamı, 2008’de % 22 %ken 2013’te % 
31’%n üstüne çıkmı!. Yan% be! yılda %10 artmı!. Sıkı 
durun! Bunun anlamı !u: son be! yıl da 1.5 m%lyon 
kadın i!gücüne katıldı! Yerseniz! Dünya tarihinde e!ine 
benzer%ne rastlanamayacak b%r gel%!me. Bu gel%!men%n 
kayna"ı %se bel%rs%z. Bakanlı"a sorarsanız %!%n sırrı te!v%k 
paket%ndeym%!.

“Te"v!k paketler!yle 1.5 m!lyon kadın !st!hdama 
katılmı"”mı"!

Bunu söyleyen A%le Sosyal Pol%t%kalar Bakanlı"ı. Oysa 
y%ne devlet%n kend%  rakamlarına göre te!v%kten 
yararlanan kadınların toplam sayısı sadece 145.578. B%z%m 
b%lmed%"%m%z b%r yerde özel sektör fabr%kalar açıp sadece 
kadınları çalı!tırmıyorsa, ya da kadınlar %n!aat sektöründe 
ve yol yapımında çalı!maya ba!lamadılarsa, bu %!%n 
altında b%r %! var. 

Kahraman Ev Kadınları

B%raz yakından bakınca rakamlardak% bu de"%!%m%n 
eklenen ev kadını kategor%s%nde g%zl% oldu"u görülüyor. 
Türk%ye’de h%çb%r ülkede görülmeyen ev kadını kategor%s% 
kadının %!gücüne katılımı olarak geç%yor. Ama bu b%le 
yetm%yor maalesef. &i!irilmi! rakamlara göre b%le, kadın 
%st%hdamı açısından Türk%ye Eurostat’ın Avrupa ortalaması 
olarak açıkladı"ı % 60’larla kar!ıla!tırıldı"ında Avrupa’da 
sondan b%r%nc%. Bırakın Avrupayı Türk%yel% kadınlar, 
l%derl%"%ne oynadı"ımız b%rçok körfez ülkes%yle b%le 
kar!ıla!tırılamayacak denl% ger%de, ekonom%n%n dı!ında, 
yan% i!siz!.. 

Kadınlar Ölüp Ölüp D!r!l!yor!

Kadınlarla %lg%l% ba!ka b%r çarpıtma, A%le ve Sosyal 
Pol%t%kalar Bakanlı"ının kadın c%nayetler% %le %lg%l% 
rakamlarında ortaya çıkıyor. Bakanlı"ın raporuna 
göre kadın c%nayetler% sayısı 2009’da 171, 2010’da 177, 
2011’de 163, 2012’de 155. Oysa Adalet Bakanlı"ının 2009 
rakamlarına göre 2009 Temmuz ayı %t%barı %le yan% %lk 7 
aydak% kadın c%nayetler% sayısı 953. 2009’un son 5 ayında 
h%ç kadın c%nayet% %!lenmem%! olsa dah%, Bakan Fatma 
&ah%n tarafından d%r%lt%len kadın sayısı tam 782. Ölüme de 
çare buldular ya, pes! T24-Hülya Gülbahar haber"/Abo/
Solfasol
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“Ahmet Abi, Vallahi 
Kitapları Ben 
Almadım.”

Ö!renc" dernekler" üzer"ndek" “haksız 
gözaltı, baskı ve "#kence g"b" ant"-demokrat"k 
uygulamaları” protesto etmek amacıyla 
ö!renc"ler yen" b"r açlık grev"ne ba#ladılar. 
(Cumhur%yet, 29 Aralık 1986)
Çankaya T"rebolu Sokak’ta b"r evde açlık 
grev"ne ba#layan ö!renc"lere bugün de bazı 
ö!renc"ler"n katılacakları b"ld"r"ld". (M%ll%yet, 
29 Aralık 1986)
Greve katılanların sayısı 39’a yükseld". 
Ço!unlu!u S"yasal B"lg"ler Fakültes" ö!renc"s" 
olan 6 k"#"n"n göz altına alınması ardından 
ba#layan açlık grev"n" yapan ö!renc"ler" 
bazı k"#" ve kurulu#lar da destekled"kler"n" 
açıkladılar. SHP Genel Sekreter" $çel M"lletvek"l" 
F"kr" Sa!lar "le sanatçı Ahmet Kaya dün 
ö!renc"ler" z"yaret ett"ler. (Cumhur%yet, 30 
Aralık 1986) Bu arada açlık grev"ndek" 43’ü 
ö!renc" olan 47 k"#"n"n eylem"n"n yılba#ında 
da sürece!" "fade ed"ld". (Cumhur%yet, 31 
Aralık 1986)
Z%yaretç%ler h%ç eks%k olmuyordu, sıcak 
suyumuzu yapan, tuzumuzu da tazeleyen 
b%r%ler% mutlaka çıkıyordu. Derken 
günlerden 31 Aralık, ev b%r anda bo!aldı. 
Açlık grevc%ler% ba! ba!a. Cep telefonu da 
yok k%, arayıp yalnız bırakanlara söves%n. 
Herkes yılba!ını arkada!larıyla, a%les%yle 
kutlamayı, a"ız kokuları %ç%nde sıkıcı 
muhabbetlere terc%h etm%!t%.
Kend% ev%n%z% b%r de !öyle hayal ed%n. #çer%de 
30-40 ö"renc% açlık grev%nde, b%r sürü 

ö"renc%, pol%t%kacı, sanatçı destek amaçlı 
z%yarete gel%yor. G%ren çıkanın hadd% hesabı 
yok. Kor%dorlar b%le %nsan dolu. Dayanı!ma 
sandı"ı g%r%!te duruyor. Evde kalmanız 
mümkün de"%l. Her yer da"ılmı!, tüm 
özel%n%z gözler önünde. B%r sürü yabancı. 
#ster m%s%n%z böyle b%r !ey?
Fırsat bulup soramamı!tık ev sah%b%ne, neler 
h%ssett%kler%n% b%lem%yorduk. Ta k% Ahmet 
Abakay’ın Ho!ana’nın Son Sözü’nü okuyana 
kadar. 
“Sonunda 5. Gün, açlık grev"n"n amacına 
ula#tı!ını bel"rten gençler, eylem" sonra 
erd"rd"ler. Ö!renc" kızlar ve o!lanlar ev"n 
tem"zl"!"ne yardımcı oldular ama y"ne de 
ev"m"z, ev olmaktan çıkmı#tı. Bu be# günlük 
eylem sırasında eve yüzlerce ö!renc" g"rd" 
çıktı, dakt"lom kullanılamaz hale gelm"#t", 
kütüphanemden çok k"tabım yok olmu#tu. 
Sa!lık olsun ded"k, hamama g"ren terler. 
Hamam da hamammı# ama...”
Ça"da! Gazetec%ler Derne"% (ÇGD) Genel 
Ba!kanı Ahmet Abakay’ın anı k%tabının en 
öneml% kısmı bu de"%l elbette. Sadece 80 
sonrası pol%t%k gençl%"%n%n ve ODTÜ Ö"renc% 
Derne"%'n%n b%r üyes% olarak k%tabın bana 
en çok de"en kısmı bu. K%tabın asıl öneml% 
kısımları okuyucularını bekl%yor: Ermen% 
oldu"unu çocukları dah%l herkesten 82 
yıl boyunca saklayan annes% etrafında 
çocuklu"u, ün%vers%te ö"renc%l%"% ve pol%t%k 
hayatına %l%!k%n pek çok !a!ırtıcı anı. Kürt, 
Ermen% ve Alev%l%"%n bu topraklarda ne 
demek oldu"unu b%raz h%ssedeb%lmem%z% 
sa"ladı. Te!ekkürler Ahmet Ab%, her !ey 
%ç%n. Topra"ın bol olsun Ho!ana. /Can 
Meng!l!börü

Zulme Direni!in Tatlı Tarifi 
‘Mamak Tatlısı’nı Bilir misiniz?

Aslında Mamak Tatlısı olarak bilinen 
bu tatlının tek bir tari$ yok. 12 Eylül’de 
yolu Mamak Cezaevi'ne dü!enlerin 
bulabildikleri kadar ''etimek'', süt, kakao 
ve tatlandırmak için !eker, reçel ve 
görü!mecileri için yüreklerinde ta!ıdıkları 
bolca sevgi ile yaptıkları bir tatlı oldu"u 
söylenir. Direni!in, ya!ama umudunun tatlı 
bir tari$dir Mamak Tatlısı.
Asla Kin Duymamak, Unutmamak, 
Mamak…
Mehmet Öz, Mamak Cezaevi'nde geçirdi"i 

günleri, Mamak’a dü!tü"ü günlerin öncesinde ve sonrasında ya!adıklarını, biraz da 
lirik bir dille “Mamak Tatlısı” kitabında anlattı. Kitabın kapa"ını tasarlayan da, 12 Eylül 
günlerinden sonra Ankara’da çıkan “Yarın” isimli gençlik dergisinin emekçisi bir ressam, 
Mustafa Okan. 
&u sıralar yolunuz Kızılırmak Sokak’ta Tayfa Kitap Kafe’ye dü!erse, hem Mamak Tatlısı 
kitabını edinebilir ve hem de Mehmet Öz’ün tari$ ile “Mamak Tatlısı”nı tadabilirsiniz. 
&imdiden iyi okumalar ve a$yet olsun... Abo/Solfasol 
* Mamak Tatlısı, Mehmet Öz, Bilim ve Sanat Yayınevi, #stanbul, Kasım 2013, 133 sayfa.

Kadına Yönelik $iddete Kar!ı Utanan Erkekler: 
Kadına $iddet Erkeklikse Erkek De"iliz Hiçbirimiz!

25 Kasım Kadına Yönel%k 
&%ddete Kar!ı Uluslararası 
Dayanı!ma ve Mücadele 
Günü’nde kadınlar, 
Ankara’da b%r yürüyü! 
gerçekle!t%rd%. Ankara Kadın 
Platformu’nun ça"rısıyla 
Kolej Meydanı’nda bulu!an 
kadınlar, kadına yönel%k 
!%ddete, ayrımcılı"a ve 
Türk%ye’de süren sava!a 
kar!ı yürüdü.

Aynı gün ak!am saatler%nde y%ne Ankara’da Ye!%ller ve Sol Gelecek Part%s% (YSGP) üyes% 
erkekler de Yüksel Caddes%’nde yaptıkları basın açıklamasında “&%ddet erkekl%kt%r, 
erkekl%"% redded%yoruz” ded%ler ve ataerk%l erkekl%"% reddett%kler%n%, c%ns%yetç%l%"e 
ve heteroseks%zme kar!ı duracaklarını d%le get%rd%ler; Erkekl%kler%nden özgürle!t%kçe 
ferahlayacaklarını %lan ett%ler. Kolekt"#er/YSGP/Abo/Solfasol

Belediye Otobüsleri Çalı!mıyor,  
Otostop Dayanı!ması Büyüyor 
ODTÜ’ye Bu Ceza da Sökmedi!

Büyük!eh%r Beled%yes%’n%n ODTÜ’ye verd%"% otobüs cezasına ka!ı ODTÜ’lülerden 
açıklama var: 

“21.10.2103 tar%h%nde, ODTÜ yerle!kes% %çer%s%nde maruz kaldı"ımız pol%s saldırısı 
esnasında ya!anan olayları bahane eden Ankara Büyük!eh%r Beled%yes%, ODTÜ 
semt serv%sler%n% ve EGO seferler%n% ‚geç%c% b%r süre‘ %ç%n %ptal etm%!t%r (Aralık ayı 
ba!ı %t%bar%yle otobüsler halen çalı!mıyor). Beled%ye yönet%m%n%n ODTÜ‘ye k%n 
besleyen z%hn%yet%yle aldı"ı bu karar tüm ODTÜ mensuplarının ula!ım hakkını 
engellemekten ba!ka b%r !ey de"%ld%r. B%zler ant%demokrat%k yollarla el%m%zden 
alınan ula!ım hakkımızı ger% almak ve bu süreç %ç%nde yardımla!mak %ç%n 
dayanı!ma a"ımızı olu!turuyoruz.”  d%yerek otostop dayanı!ması ba!lattılar. 

Dayanı!ma, ses get%rd%. B%rçok Ankaralı ODTÜ’lüler% ta!ımaya gönüllü oluyor. 
Duyduk duymadık demey%n. 
www.facebook.com/odtuulas%mdayan%smas%
Anla!ılan bu ceza da ODTÜ’ye sökmed%! / Solfasol

Kurulu!undan Bugüne 154 Yıl, Mülkiyeliler Birli"i

Mülk%yel%ler B%rl%"%’n%n 154. Yıl kurulu! Yıldönümü 7 Aralık Cumartes% günü Sw%ss Otelde 
düzenlenen balo %le kutlandı.
Mülk%yel%ler B%rl%"% ba!kanı Sev%lay Çelenk’%n ev sah%pl%"%nde düzenlenen gecede 
mezun%yetler%n%n 25. ve 50. yılını kutlayan esk% ö"renc%lere anı d%plomaları ver%ld%.
S%yasal B%lg%ler Fakültes% Dekanı Yalçın Karatepe, Cumhur%yet Halk Part%s%’n%n Ankara 
Büyük!eh%r Beled%ye Ba!kan adayı olarak açıklanması beklenen Ceng%z Topel Yıldırım, 
Do"an Hold%ng yönet%m Kurulu Ba!kanvek%l% #mre Barmanbek )ve 400’e yakın esk% 
mezunun katıldı"ı gecede, b%rl%"%n ö"renc%lere verd%"% burs fonu %ç%n p%yango çek%l%!% 
organ%ze ed%ld%. 
Gecede ayrıca Kırgız ressam Karabek’%n yaptı"ı ve Kırgız%stan’ın %lk büyükelç%s%ne 
hed%ye ett%"% Atatürk portres% açık arttırma %le satı!a çıkarıldı. Çek%!mel% geçen açık 
arttırma sonunda portrey% Ceng%z Topel Yıldırım aldı. Yıldırım yaptı"ı konu!mada, 
portrey% mezun oldu"u okuluna hed%ye ett%"%n% açıkladı. / Kübra Cev!z

Balbay Özgür, Sıra KCK Tutuklularında

CHP #zm%r M%lletvek%l% Mustafa Balbay, 4 yıl 9 aylık tutukluluk süres%n%n sonunda tahl%ye 
ed%ld% ve bugün %lk kez Genel Kurul salonuna gelerek yem%n ett%. Ergenekon davasında 
“hükümet% dü!ürmeye te!ebbüs” suçlamasıyla 34 yıl 8 ay hapse mahkûm olan Balbay, 
Anayasa Mahkemes%’n%n “Yasama faal%yetler%ne katılmadıkları gerekçes%yle m%llet%n 
tems%l yetk%s% ölçüsüzce %hlal ed%lm%!t%r” kararının ardından tahl%ye ed%lm%!t%.
Hukukçular, Balbay’ın tahl%ye kararının emsal te!k%l edece"% görü!ünde. Senelerd%r 
tutuklu bulunan  Kürt m%lletvek%ller%n%n de tahl%yes% %sten%yor. Seneler sonra KCK 
davasından dolayı tutuklu bulunan Urfa M%lletvek%l% #brah%m Ayhan %ç%n de savcılık 
tahl%ye taleb%nde bulundu. Abo/Solfasol
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Anıtpark Forum
2014 Yerel Seçim Yakla!ımı
 
Anıtpark Forum

 
Kötünün $y!s!ne De#!l, Solun Kend!s!ne Oy Vermek 
$st!yoruz.
Solda oldu"unu söylemekten çek%nmeyen aday kazanır. 
Solu terk ett%"%m%zde, sa"a yakla!tı"ımızda Gökçek’ten 
farkımız kalmayacaktır. Soka"ın sah%b% yurtta!lardır.

Parklarımıza, meydanlarımıza, sokaklarımıza sah%p çıkmak 
%ç%n, de"%!t%rmek %ç%n, e"r% olan ne varsa do"rultmak %ç%n 
sol part%lere seslen%yoruz. Kötünün %y%s%ne de"%l, solun 
kend%s%ne oy vermek %st%yoruz.

Sol aday b%rle!t%r%r, solda aday heyecan yaratır, solda aday 
kazanır!

Ankara’da Gökçek Kazanmıyor, Bölünen Sol 
Kazandırıyor.

1994 ve 1999’da %k% sol adayın topladı"ı oylar, Gökçek’%n 
oylarından yüksekt%. Ancak Gökçek 6.700 ve 27.000 oy 
farkla kazandı.

2004’te y%ne %k% sol aday oldu"u %ç%n 560.000 seçmen (sol 
oyların toplamı kadar) sandı"a g%tmed%

2009’da Gökçek’%n kaybedece"%ne %nanmayan yakla!ık 8 
puanlık oy d%"er sa" adaya g%tt%. Oysa Gökçek ve sol aday 
arasındak% fark 6 puandı.

Beled%yec%l%k SOLdur. Vedat Dalokay, Kızılay’ı 
ç%rk%nle!t%ren alt geç%t projes%n% yıkaca"ını vaat ederek, 
%61’le seç%m% kazandı.

Yerel(den) Yönet!me Sah!p Çıkmak
Ankara halkı yerel yönet%mde artık özne olmalı, kent 
haklarının kazanılmasında rol almalıdır.

Mevcut beled%yec%l%k h%zmetler%n%n dı!ında kent haklarını 
talep etme, tak%p etme ve gerekt%"%nde hesap sorma 
re'eks%n% göstereb%lmel%, kend% mahalleler%n%n, %lçeler%n%n 
yönet%m%nde söz sah%b% olmalıdırlar. Yerel yönet%c%ler tak%p 
ed%lmel%, güçlend%r%lmel% ve gerekt%"%nde ele!t%r%lmel%d%r. 
Bu prat%"% Forumların gel%!t%rmes% ve mevcutta var olan 
d%"er yapıların güçlend%rmes% gerekmekted%r.

Asıl öneml%s%, %nsan ve do"ayı yok sayan mevcut 
beled%yec%l%k anlayı!ına kar!ı, payla!ımcı b%r beled%yec%l%k 
anlayı!ını pol%t%kalarla var etmel%d%r.

2014 Yerel Seç!m Talepler!

1. $KL$M DOSTU KENT
2. ULA%IM
3. KADIN DOSTU KENT
4. ÇOCUK DOSTU KENT
5. ENGELL$ DOSTU KENT
6. YA%LI DOSTU KENT
7. HAYVAN DOSTU KENT
8. Ö&RENC$ DOSTU KENT
9. E&LENEN KENT
10. SA&LIKLI KENT
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Er Geç Ba! Ba!a Verecek De"il miyiz?
 
Ankara Ortak Forumları

Gez%’den sonra evlere g%remed%k. Sokaktan, 
b%rb%r%m%zden ayrılmak %stemed%k. 
Parklarda, forumlarda b%r araya geld%k. Daha 
ba!ka tanı!tık. Taze b%r heyecanla güzel %!lere 
ba!ladık.

Ba!ladık...
Devam ed%yoruz: B%z Ankara Forumları 
buradayız.
Ses ver%yoruz.
Mahalle forumları tamam.
B%r de Ortak Forumlar yapıyoruz.

28 Eylül’de Ku"ulu Park’ta kent hakkını 
konu!tuk. 9 Kasım’da Kennedy’de yerel 
seç%mler%, yerel katılımı konu!tuk. &%md% hemen 
yen% yıl önces%, 29 Aralık’ta ba!ka b%r forum 
yapmak %st%yoruz. BA&KA B#R FORUM.

Çoklu bir forum. Aynı anda b%r çok forum. 
Yan yana forumlar. B%rb%r%n% duyan forumlar. 
Her !ey%n b%rb%r%yle ba"lantılı oldu"unu b%len 
katılımcılar. B%r mult%-forum. 

Dü!ündük, soru!turduk, ev%rd%k, çev%rd%k, 5 
konu bel%rled%k:

I. Yeter-AVM: Alternat!f Tüket!m Forumu
Moderatör: Had! S!nan $sk!t
E!-moderatör: Seven A"ır
Tüketmeden
Tükenmeden
Hayat sokakta
 
II. Tr!bün Un!ted: Taraftar Forumu
Moderatör: Mah!r Ünsal Er!"
E!-moderatör: Gülç%n Yorbık
Borsada de!"l arsadayız 

III. Fazla Mesa!: D!ren/!" Forumu
Moderatör: Arzu Çerkezo#lu (konf!rmasyon 
beklen!yor)
E!-moderatör: Sıla Uzunpınar
$#ç"s"n Sen $#ç" Kal
 
IV. Toplumsal V!cdan: Bellek Forumu
Moderatör: Ahmet Abakay
E!-moderatör: Ahmet Bal
Görmez "d"k
B"r an geld"
B"z ö!rend"k görmes"n"
 
V. Ye"!l Masa: Çevre Forumu
Moderatör: $nc! Gökmen
E! moderatör: Ötek% B%s%klet
Bozkırdan önce orman vardı
Dereler özgür akardı...

Biber Gazının Etkisi 
Kısa Süreli De"il
Türk Toraks Derne#inin  biber gazının solunum 
sistemine etkileri üzerine yaptı#ı ara"tırma, gazın 
etkilerinin sanıldı#ı gibi kısa süreli olmadı#ı ve 
çevresel etk!lenmelerle de yakınmaların ya"andı#ını  
ortaya çıkardı.

B%ber gazının zararsız oldu"u %dd%alarını sorgulamak üzere 
Türk Toraks Derne"% B%l%msel Kom%tes%, #stanbul, Ankara 
!ubeler% %le Çevresel ve Meslek% Akc%"er Hastalıkları 
çalı!ma grubundan katılımcılarla b%r ara!tırma ba!lattı. 

Ara!tırma süres%nce gaz maruz%yet%ne u"rayan bireyler%n, 
maruz%yet yer, zaman ve !ek%ller%, solunum s%stem% 
bel%rt%ler% ve süreler% sorgulandı ve kend%ler%ne solunum 
test% uygulamaları yapıldı. Ara!tırma sırasında #stanbul ve 
Ankara’da eylemlere katılanlarla b%rl%kte, eyleme katılmadı"ı 
halde Taks%m’e yakın alanlarda ya!adıkları %ç%n gaza maruz 
kalan bölge halkı üzer%nde de gazın etk%ler% ara!tırıldı. 

Ara!tırmaya 86’sı Ankara’dan 
olmak üzere yüzde 45’% son 3 
günde gaza maruz kalan toplam 
546 k%!% katıldı.

Gaza maruz kalanlar sa#lık 
kurulu"una g!tmed!.  
Ara!tırmaya katılanların yüzde 
40’ı gaza açık havada b%r 
metreden yakın mesafeden 
yüzde 21’% de kapalı alanda 
maruz kaldı. Gaza maruz kalanların yüzde 94’ü sa"lık 
kurulu!una ba!vurmamayı terc%h ederken, kend% kend%ne 
uygulanan tedav%ler arasında b%r%nc% sırayı yüzü süt veya 
ant% as%t %le yıkamak aldı.

Bölge sak!nler! de etk!lend! 
Gaz maruz%yet% sonrasında ara!tırmaya katılanların yüzde 
70’% solunum sıkıntısı, yüzde 80’% öksürük, yüzde 45’% 
balgam, yüzde 43’ü gö"üs a"rısı, yüzde 3’ü hemopt%z%, 
yüzde 72’s% burun akıntısı, yüzde 81’% göz kızarıklı"ı, yüzde 
44’ü c%lt yanması problemler% ya!adıklarını b%ld%rd%ler. 
Gaz maruz%yet% sonrasında görülen  solunum sıkıntısının 

ortalama 2 gün, öksürü"ün 15 gün, balgamın 14 gün, 
gö"üs a"rısının 15 gün, burun akıntısının 13 gün, göz 
kızarıklı"ın 14 gün, c%lt bulgularının 15 gün sürdü"ü 
bel%rlend%. Eyleme katılmayan ancak bölgede ya!adı"ı 
%ç%n uzun süre gaza maruz kalanların yüzde 19’unda, %zole 
küçük hava yolu obstrüks%yonu saptandı. 

Ara!tırma sonuçlarına göre gaza maruz kalanlarda kl%n%k 
bel%rt%ler%n 2-3 hafta kadar sürmes%, gazın etk%ler%n%n 
sadece kısa surel% olmadı"ını ortaya çıkarırken,  gaza 
maruz kalan bölge sak%nler%n%n yakınmaları ve solunum 
test sonuçları çevresel etk%lenmen%n oldu"unu da 
gösterdi. s!bel durak/solfasol

Gaz Sistematik 
Silah Gibi Kullanıldı
#nsan Hakları #çin Doktorlar (PHR) örgütü yayınladı"ı 
raporda, Gez% parkı olayları süresince polisin göz ya!artıcı 
gazı s%stemat%k s%lah g%b% kullandı"ını savunarak Türk%ye’ye 
göz ya!artıcı gaz l%sansı %hracatını durdurma ça"rısı yaptı.

Merkez% Amer%ka’da bulunan #nsan Hakları %ç%n Doktorlar 
(PHR) örgütünün, #stanbul ve Ankara’da, 25 Haz%ran’dan 
2 Temmuz tar%h%ne kadar süren b%r haftalık ara!tırma 
sonucu hazırladı"ı rapora göre pol%s, Gez% olayları 
sırasında yakla!ık 130 b%n gaz kapsülünü su%%st%mal ederek 
kullandı.

Türk Tab%pler% B%rl%"% (TTB), Türk%ye #nsan Hakları Vakfı 
(T#HV), #nsan Hakları Derne"%, Ça"da! Hukukçular 
Derne"% ve Türk%ye Barolar B%rl%"% tarafından belgelenen 
%nsan hakları %hlaller%ne de yer ver%len raporun hazırlık 
a!amasında PHR,  50’y% a!kın kurban ve %hlallere tanık olan 
k%!%lerle görü!tü.

S!stemat!k s!lah g!b! kullanıldı 
Rapora göre 31 Mayıs tar%h%nden %t%baren, 2,5 m%lyonu 

a!kın %nsanın yer aldı"ı göster%ler sırasında pol%s do"rudan 
do"ruya göster%c%ler%n üzer%ne, yakın mesafeden, kapalı 
mekânlarda ve kaçı! yolu olmayan d%"er alanlarda, göz 
ya!artıcı gazı yüz b%nlerce göster%c%ye kar!ı s%stemat%k 
b%r s%lah g%b% kullandı. Gaz kullanımının su%st%mal ed%ld%"% 
bel%rten raporda güvenl%k güçler%n%n protestoların patlak 
vermes%n% %zleyen %lk 20 günde ülken%n toplam 150 b%n 
kapsül olan bütün 2013 stoklarının neredeyse tamamını 
kurutarak, 130 b%n gaz kapsülü kullandı"ı bildirildi.

Gaz !hracatını durdurun
Raporda; Uluslararası Topluluklar, ABD ve Türk%ye 
Hükümeti’nden “Türk"ye hükümet"n"n su"st"maller hakkında 
kapsamlı soru#turmalar yürütece!", fa"llerden hesap 
soraca!ı, fa"ller" emn"yet kuvvetler"nden çıkartaca!ı ve 
bütün emn"yet görevl"ler"n"n 
"syan denet"m malzemeler"n"n 
uygun b"ç"mde kullanımı 
konusunda e!"t"mden 
geç"r"lece!" zamana kadar, 
Türk"ye’ye göz ya#artıcı gaz 
l"sansı ve gaz "hracatının 
durdurulmasını” %stend%. 
 
Sa#lık çalı"anlarına kar"ı kötü 
muamele de raporda yer aldı 

Raporda pol%s%n sa"lık çalı!anlarına yönel%k tavrı “Pol"s ve 
d"!er kolluk görevl"ler" net b"ç"mde ayırt ed"leb"len, ba!ımsız 
sa!lık çalı#anlarına ve sa!lık b"r"mler"ne göz ya#artıcı gaz, 
tazy"kl" su ve plast"k merm"lerle saldırmı#tır. Pol"s göster"ler 
sırasında yaralananlara ac"l sa!lık müdahales"nde bulunan 
düz"nelerce doktor ve d"!er sa!lık personel"n" darp etm"# 
ve gözaltına almı#tır.”  !eklinde yer aldı. Gözaltına alınan 
protestocular ve sa"lık çalı!anlarının pol%s görevl%ler% 
tarafından darp ed%ld%kler%, c%nsel tac%ze u"radıkları, 
gözaltında ve hap%shanede tutulan bazı k%!%ler%n rızaları 
olmadan kan ve tükürük numuneler%n%n alındı"ı da 
raporda yer alan b%lg%ler arasında. s!bel durak/solfasol

 
Her b%r foruma o konunun do"al 
payda!larını davet edel%m ded%k; b%lenler%n%, 
sah%plenenler%n%, ç%les%n% çekm%!ler%n%, 
kulak vermek %steyenler%n%, söz söylemek 
%steyenler%n%, eylemc%ler%n%...
Ve de her forumun sev%len sayılan tanınan b%r 
moderatörü olsun, ses%m%z% daha çok %nsan 
duysun %sted%k. 
 
Davetl!m!zs!n!z.
 
S%z gel%nce çok daha güzel olacak.
 
Hem, forumlardan sonra canlı müzik olacak, 
y%yecek-%çecek lezzetl% !eyler olacak. Sokakları 
kazandı"ımız yılı beraber u"urlayaca"ız. 
Yen% Yılda ba! ba!a 
ver%p daha fazlasını 
kazanaca"ız!

&imdi de"ilse ne 
zaman?..
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Beni Temsil Edecekleri ve Bana Hizmet Verecek Olanları
Ben Seçmek #stiyorum!
 
Çayyolu Türkkonut Halk Meclisi

 
De"erl% dostlar;

Önümüzdeki yıl; Cezay%r, Bahreyn, Irak, #sra%l, Lübnan, Sur%ye, 
Yemen Ve Türk%ye’de seç%mler olacak.

Her b%r sandık yen% b%r sınava sokacak Orta Do"u rej%mler%n% 
ve halklarını. Halklar, artan kalabalıklarla oylarının hesabını 
soracaklar. Tab% k% bu hesap sormaların arttı"ı b%r dönemde, 
hesap sormaların ardından, Demokras%n%n Sandıktan, 
Yurtta!lı"ın da oy kullanmaktan %baret olmadı"ı b%r kez 
daha anla!ılacak ve bu konu yen%den tartı!maya açılacaktır. 
Dolayısıyla meydanlar yen%den dolacaktır d%ye dü!ünüyoruz.

Ülkemizde ya!anan bu protestoların en temelde b%r 
“tems%l%yet sorunu”ndan ve haklarımızın gaspından 
kaynaklandı"ını dü!ünmekteyiz ve özde bu tems%l%yet 
sorununun %se seç%m s%stem%ndek% çarpıklıklardan 
kaynaklandı"ı hep%m%zce a!%kârdır.

Demokras%n%n temel% olarak görülen seç%mler%n yapılması 
kadar, nasıl yapıldı"ı da ya!adı"ımız demokras%n%n b%r 
ölçüsüdür. )Devlet%n onca kurumu ve onca yasası sözüm ona 
“#ler% Demokras%” adına de"%!t%r%l%rken nedense 12 Eylül darbe 
dönem%nden kalma seç%m yasası, en öneml% özell%"% olan 
“L%derler Hegemonyası” yaratma özell%"%n% korumaktadır.

Seç%me katılacak aday l%steler%n%n seçmen tarafından de"%l de 
part% yönet%mler% ve ba!kanları tarafından olu!turulması %le 
b%r l%derler hegemonyası yaratılmaktadır.)

De"erl% dostlar,

Egemen Ve Özgür Olab%lmen%n Tek Yolu Kend%n%
Tems%l Eden% Seçeb%lmenden Geçer.

Pek%, Türkiye’de yapılan m%lletvek%l% seç%mler%nde veya yerel 
seç%mlerde Halkın vek%ller%n% ve yerel tems%lc%ler%n% k%m seçer?

Halk mı?
Hayır!

Halk, sadece part%y% seçer, vek%ller%n% ya da yönet%c%ler%n% de"%l.

Mecl%s% olu!turan 550 k%!% ve Beled%yeler% dolduran Ba!kan 
ve d%"er yönet%c%ler )parti ba!kanlarının bel%rled%"%)%s%mler 
arasından seç%l%r. Bu seç%m s%stem%ne de Türk%ye’de 
“Demokras% Sınavı” den%r.

Ama gerçekte seç%len 550 k%!% ve yerel tems%lc%ler, halkın de"%l 
part% ba!kanlarının tems%lc%ler%d%rler, yan% kukladırlar.

Seç%m s%stem%n%n de"%!t%r%lerek, Terc%hl% Oy Yöntem% %le 
(Yan% halkın kend% adaylarını kend%s%n%n bel%rlemes% ve 
denetleyeb%lmes% %le) egemenl%k tekrar halkın olacaktır. 
Dolayısıyla halk seçt%kler%n%n sorgulayıcısı ve tak%pç%s% 
olab%lecekt%r.

Bu mücadele, egemen olan part% l%derler% ve etra'arındak% 
çıkar grupları %le halk arasındak% egemenl%k mücadeles% 
olmalıdır. Egemenl%"% el%nden alınmı! b%r halkın özgür %rade 
mücadeles% olmalıdır.

#!te tam da bu yüzden bu mücadelenin part%ler üstü b%r 
n%tel%"% vardır. 

Bu toplantıların temel amaçlarından b%r% de,  yurtta!larımızın 
oylarına sah%p çıkmaları ve hesap sormaları %ç%n b%r yol 
açmaktır.

Görüldü"ü üzere bu talep sadece bas%t b%r yasa de"%!%kl%"% 
taleb% de"%ld%r. Halkın bu taleb%, %st%snasız tüm s%yas% part% 
yönetimlerinin ellerinde tuttukları egemenl%"% ger% alma 
taleb%d%r, hesap sorab%lme taleb%d%r. 

#!in ironik ve çeli!kili kısmı da buradadır zaten. Z%ra bu 
taleb%n gerçekle!mes% %ç%n m%lletvek%ller%n%n oyu gerekl%d%r. 
Bu yüzden b%z ısrarla istemed%kçe h%ç b%r part% el%ndek% bu 

gücü gerçek sah%b%ne, yan% b%ze ger% vermeye, tesl%m etmeye 
yana!mayacaktır. 

Terc%hl% oy s%stem%n%n ne kadar zor oldu"unu, b%ze uygun 
olmadı"ını anlatmak %ç%n türlü bahaneler bulacaklardır. 
Delege s%stem%n% b%ze öveceklerd%r. Ama delege s%stem% de 
%!%n b%r ba!ka sulandırılmı! hal%d%r. 

#!in özü gayet basittir. Terc%hl% oy s%stem% eller%ndek% gücün 
b%ze ger% ver%lmes% demekt%r. Tekn%k olarak da gayet rahat 
uygulanab%l%r.

#ler%dek% süreç k%m%n gerçekten m%llet%n vek%l% oldu"unu 
gösterecekt%r. Bu %stemler% uygulanamaz bulanlar b%l%n k% 
çıkar gözetenlerdir. M%llet%n gerçek vek%l% olanlar bu süreçte 
bell% olacaktır. Sapla saman ayrılacaktır.

F%kr% özgür, v%cdanı rahat %nsanlara seslen%yoruz;

TBMM’y% ve)part% ba!kanlarının mecl%s%n%, olması)gereken 
yere çekeb%lmek adına, Halkın Mecl%s%)olabilmesi %ç%n; 
#!çinin, emekçinin, köylünün, yurt severlerin yanında 
olan, ülkesini ve halkını emperyalistlere ve onların yerli i! 
birlikçileri olan kapitalistlere pe!ke! çekmeyen, gerçekten 
de kendisini seçen halklar için çalı!an, gerçek halkçı, emekçi 
partilerin hayat bulabilmesi için mevcut seçim sisteminin 
de"i!tirilmesi !arttır.

De"erl% dostlar;

Sen%n Talepler%n% TBMM Kürsüsü’ne Ta!ıyab%lecek,
Gerçek Tems%lc%ler%n% Seçeb%lmen #ç%n;
Bulu!
Konu!
Öner
Ve
D%ren
Hesap Sorma Hakkını Kullan

Dodurga (Türkkonut) Mahalle Meclisi Bildirgesi

Dodurga Halk Mecl!s!

Günümüz dünyasında gördü"ümüz genel ülke yönet%mler% ve yerel yönet%mler !u 
gerçe"% ortaya koymaktadır;
Tems%l% demokras% s%stem%n%n halkın gerçek %ht%yaçlarını kar!ılamadı"ı ortadadır ve 
%'as etm%!t%r. Çünkü demokras%n%n temel unsuru b%rey pas%f b%r konumda bırakılmı!tır. 
Mahall% düzeyde ya!ayan halkın daha %y% b%r ya!am sürmes%n% sa"laması hedef%n% 
gerçekle!t%reb%lmek, o mahallede bulunan payda!ların, karar alma sürec%nde yönet%me 
etk%n !ek%lde katılmalarına ba"lıdır. Bu %se katılımcı demokras% %le sa"lanacaktır. 
#nsanlar pas%'%kten kurtulup harekete geçerek alternat%f ve dengeley%c%, paralel b%r güç 
olu!turacaktır.

Pek%, Dodurga mahalles%nde ya!ayan halkın daha %y% b%r ya!am sürmes%n%n 
sa"lanması %ç%n neler yapılmalıdır;

Katılımcı, demokrat%k ve !e(af b%r yönet%m%n olu!turulması,
Beled%ye h%zmetler%n%n e!%t ve er%!%leb%l%r olması %ç%n çaba göster%lmes%,
Altyapı sorunlarının olmadı"ı b%r mahalle,
Barınma hakkı %le %lg%l% kararlarda mahallel%n%n karar sah%b% olması,
Güvenl% sokakların olu!turulması,
Kültür ve sanata kolayca er%!%leb%lmes% ve özgürce üret%leb%lmes%,
N%tel%kl% spor alanı ve tes%sler%n yapılması,

“Engell%ler toplumun 
yükü de"%l, e!%t b%r parçası” 
%lkes% ben%msenerek. 
f%z%ksel ve toplumsal 
engeller%n kaldırılması,

Sosyal h%zmetlerde 
poz%t%f ayrımcılı"ın olması,

Mahallel%n%n e"%t%m%ne 
ve gel%!%m%ne yönel%k 
olanakların sa"lanması,

Gençl%"%n daha 
fazla özgürlük, söz ve 
karar hakkı, e"%t%mde ve 
%st%hdamda fırsat e!%tl%"% 
ve adalet %stekler%ne cevap 
vereb%lme,

Kadınlarımızın 
omuzlarındak% yükün 
azaltılması, evde, %!te, 
sokakta güvences%n%n sa"lanması ve hayatın her alanında, hak e!%tl%"% %stekler%ne cevap 
vereb%lme,

Ya!lıların h%ç k%mseye muhtaç olmadan, saygın ya!am %stekler%ne cevap vereb%lme,
Mahallen%n traf%k sorunlarının ve ula!ım sorunlarının çözülmes%,
Yeterl% b%r ye!%l alan, tem%z b%r çevre,
Sokak hayvanlarının do"amızın b%r parçası oldu"u gerçe"% %le mahalle ve do"anın 

denges%n%n korunması,
Do"al afetlerle %lg%l% tedb%rler%n alınması, do"al afetler%n sosyal afetlere 

dönü!mes%n%n engellemes%.

&u gerçe"i hiç unutmayalım. Mahallemiz, ya!amımızın en uzun süresini geçirdi"imiz 
temiz, güvenli, sa"lıklı, gürültüsüz ve dayanı!ma içerisinde, ya!am kavramının 
sürdürüldü"ü yerlerdir.
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Sanatsız Kalan Bir Toplumun…
 
Engin Aygün

 
Bir yerle!im nasıl ve neden muhafazakârla!ır? 
Mamak ilçe sınırlarında oturan sosyal demokratlar ve 
sol e"ilimli ki!iler semtin geçmi!i ile övünür. Çünkü 
Mamak geçmi!te neredeyse bütün politik eylemlerin 
kayna"ı ve merkezi durumundaydı. Ama aynı ki!iler 
ilçenin bugünü için aynı !eyi söyleyemiyor. Neden mi?

Bu sorunun birçok cevabı var. Kira artı!ları, kentsel 
dönü!üm ile yoksul kesimin ilçeden uzakla!ması, !ehir 
merkezine olan ula!ım zorlukları sebebiyle aydın/
entelektüellerin ilçeden ayrılması, iktidar baskısı ile 
tüm toplumun siyasetten tümüyle uzakla!ması gibi…

Ancak bunların dı!ında bir sorun var, geçmi!ten 
günümüze tüm kent ve iktidar yöneticilerinin suçu 
olan bir sorun: Mamak sistematik olarak sanatsız kaldı, 
sanatsız bırakıldı.

Sahil kesimlerinde ya!ayan insanların daha ho!görülü 
ve mutlu oldu"u bilinir. Bunun temel nedenlerinden 
biri, orada ya!ayan ki!inin mavi ve ye!il görerek 
ruhunu doyurabiliyor olmasıdır. #!te tam bu noktada 

sanat da ruhu doyuran en temel ihtiyaçlardan biridir ve 
e"er topluluklar sanattan uzakla!ırsa muhafazakârla!ır.
&imdi sayılarla Mamak’tan görünüm yapalım: 
Mamak 1983 yılında Çankaya’dan ayrılarak ilçe 
statüsü kazanmı! bir merkez ilçedir. 30 yıllık belediye 
geçmi!inde birçok siyasi partiden yöneticileri 
olmu!tur. 

Kısaca kültürel durumu gözler önüne serebilmek için 
Ankara geneli tiyatro ve sinema salonlarının da"ılımına 
bakalım.

Devlet tiyatrosu: Çankaya: 4 salon, Altında":  4 salon, 
Yenimahalle:  3 salon, Mamak:  1 salon
Sinema kompleksleri: Çankaya: 14 sinema merkezi, 
Yenimahalle: 3 sinema merkezi, Etimesgut: 3 Sinema 
merkezi: Keçiören: 3 sinema merkezi, Mamak: 1 sinema 
merkezi, Altında": sinema merkezi bulunmuyor.
Hal böyleyken, ayrıca ilçe sınırları içerisinde 
belediyenin sözde sanat galerisi haricinde hiç galeri 
yokken, Mamak ilçesinin eski demokrat ve güçlü 
çizgisini sürdürebilmesi mümkün müdür?

Ulus, sadece Ankara’nın de"il, ülkemizin göz bebe"i. 
Türkiye Cumhuriyeti Ulus’ta ilan edilmi!ti. 

Ulus, tarihtir. Tarihi doku ve etnogra$k açıdan oldukça da 
zengindir.

1970’li yıllara kadar Ankara’nın ticaret merkezi 
durumundaki Ulus, Kızılay’ın ticari merkez olması ile 
birlikte bu özelli"ini az da olsa kaybetse bile, halen ticaret 
açısından ayrı bir yeri vardır.

1980’li yıllardan sonra Ulus ve Kale çevresi için sistemli 
bir !ekilde “yok etme”, “unutturma” politikası izlenmeye 
ba!lamı! durumda. 80’li yıllarda Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 
aldı"ı karar ile bölge koruma altına alınmı!, tamirat 
yapılması “bir çivi bile çakılması” yasaklanmı!tı. Geçen 
30 yıl içinde ise, koruma altına alınan evler zamana yenik 
dü!meye ba!ladı, eskidi ve köhnele!ti.

Bu durum, tam da birilerinin istedi"i yönde oldu. “Eskidi, 
köhnele!ti” diyerek “Yıkalım, yenisini yapalım” demeye 
ba!ladılar. #zledikleri politika da, “Ev sahibi olarak siz 
restore edebilirsiniz, ama mimari proje bizden, müteahhiti 
biz belirleyece"iz, i!çilik de bizden diye” belirleyici öneri ya 
da “Evinizi satın ve gidin” biçiminde tehdit oldu. Maliyetler 
yüksek oldu"u için de arsa sahipleri evlerini ve arsalarını 
çok dü!ük bedellere satmak zorunda kaldılar, kalıyorlar.

Restorasyon ve yenileme adı altında ellerinden arsaları ve 
evleri alınan insanlar, kaderlerine terk ediliyorlar. Orada 
do"mu!, büyümü! Ulus’a 5 km, Meclis’e 10 km uzaklıkta 
ya!anan olaylar ile “ kentsel dönü!üm” adı altında “rantsal 
dönü!üm” “haksız-hukuksuz” olarak tüm acımasızlı"ı ile 
devam ediyor. #nsanlar adeta sürgün edilircesine Sincan, 
Pursaklar ve Do"antepe’ye gönderiliyorlar. 

Gelece"e bu günden belge bırakmak, Ulus ve çevresinde 
kaybedece"imiz de"erlere dikkat çekebilmek adına; 
genel görünüm, sokaklar, evler, avlular, Eski Ankara 
Evleri, Cumhuriyet dönemi yapıları, tarihi doku, ya!am, el 
sanatları, sanat etkinlikleri, e"lence yerleri belgelemesine 
çabaladık ve foto"ra'amaya çalı!tık.

10 yıl sonra aynı yerlerin foto"ra'arı yeniden çekerek 
de"i!im ve geli!imi de izlemeyi dü!ünmekteyiz.

Proje, Mimarlar Odası Ankara &ubesi ve &ehir Plancılar Odası 
Ankara &ubesi i!birli"i ile sürdürülmektedir.

Sergide;
Çi"dem Atar, Fatma Akcengiz, Hande Akçakoca, Nurten 
Aksakal, Sema Apaydın, #dris Aydın, Leyla Bayazıt, Derya 
Büyüktanır, Ufuk Duruman, Natalia Emelianova, Asuman 
Ergüney, Burak #mir, Sevinç #!can, Hatice &im!ek Kara, Nesrin 
Karacabey, #lknur Kılınç, Atila Köksal, Koray Ol!en, #mren Do"an 
Pınar, Mehmet Pınar, Do"anay Sevindik, Gülten Tanyer, Hakkı 
Üncü ve Cazibe Yapıcı’nın foto"ra'arı yer almaktadır.

Bilgi: AFSAD – Do"anay Sevindik Belgesel Foto"raf 
Atölyesi’nin “Kentsel Dönü"üm Öncesi, Ulus-Altında#” 
isimli foto"raf sergisi 12 Aralık tarihine kadar Ça"da! Sanatlar 
Merkezi’nde izlenebilir.

Kentsel Dönü!üm Öncesi:
Ulus ve Altında" Foto"raf Sergisi
 
Do"anay Sevindik Belgesel Foto"raf Atölyesi

 

Hıdırlık Tepe -
Do!anay Sevindik - 2006

Bentderesi Cad. -
Hatice Kara - 2006

30 yıllık belediyelik geçmi!inde yöneticilik yapmı! tüm 
ba!kanlar, sadece kendi ceplerini ve çevrelerini doyurmak 
için sürekli bir kentsel dönü!üm zırvası ortaya attılar. Bu 
projeler içerisinde olması gereken, ya!amsal öneme sahip 
kültürel alanlar her seferinde daha yüksek ranta sahip 
konut ya da ticaret merkezlerine dönü!türüldü. 30 yıllık 
belediye geçmi!inde hiçbir kültürel yatırım yapılmadı.
Sonuç: Ya!amsal giderlerini bile sa"larken zorluk ya!ayan 
bir semt insanının kültürel etkinliklere ula!ması gittikçe 
zorla!tı ve bir noktadan sonra tümüyle kesildi. Bunun 
ba"lı olarak, toplum ruhunu sanat ile doyuramadı"ı için 
ba!ka doyurma yöntemlerine ba!vurdu. Ve durum ortada, 
gittikçe muhafazakârla!an ve gittikçe yoksulla!an bir 
ilçe. #ktidar sözde kültür merkezi ile bu bölgede ya!ayan 
insanların ruhlarını kendi hesapları do"rultusunda 
!ekillendirecek.
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Sivil #klim Zirvesi’nden Türkiye’ye “Nota”:
% 15 Azaltım
 
Nuran Talu- Küresel Denge Derne"% 

 
S%v%l #kl%m Z%rves% (S#Z) 22-23 Kasım 2013 günler%nde 
Ankara’da toplanıp, %kl%m de"%!%kl%"%ne neden olan 
seragazı em%syonları %ç%n sayısal b%r azaltım hedef% 
bel%rlemeyen hükümete %lk ders%n% verd%. “Hedef" b"z 
koyarız, beled"ye ba#kanlarını da buna göre seçer"z” ded%. 

Van,  #zm%r, Çanakkale, #stanbul, Adana, Antalya g%b% 
Türk%ye’n%n b%rçok yer%nden b%r araya gelen çok sayıda 
s%v%l olu!um; ülkem%zde %kl%m de"%!%kl%"% %le mücadelede, 
ulusal ve yerel düzeyde alınması gereken somut adımların 
b%l%nçl% olarak atılmadı"ı, aks%ne ‘%kl%m dü!manı’ ekonom% 
pol%t%kalarının uygulanmaya devam ed%ld%"% görü!ünde 
hemf%k%r oldu. 

S#Z; Türk%ye’n%n küresel %kl%m de"%!%kl%"%ne kar!ı yerküren%n 
en hassas bölgeler%nden b%r%nde, Akden%z Havzasında 
yer aldı"ını ve artık ülken%n b%r çok yer%nde beklenmeyen 
hava olaylarının sıkça ya!andı"ını vurguladı. Z%rvede; 
kı! ya"ı!larında azalmalar, ola"andı!ı kurak yazlar, 
seller, su baskınları, hatta hortumlar neden%yle ba!ta 
su kaynaklarımız olmak üzere, tüm do"al kaynakların 
üzer%ndek% r%skler ve %kl%m de"%!%kl%"%n%n etk%ler%ne kar!ı 

savunmasızlık, ayrıntılı olarak de"erlend%r%ld%. 

#kl%m pol%t%kaları ba"lamında enerj% (elektr%k ve ısı), tarım, 
ula!ım, tur%zm, atık, konut g%b% sektörlerde ekonom% 
kayıplarını da tartı!an z%rve; kentlerde vatanda!ın 
can ve mal kaybına neden olan %kl%m afetler%ne kar!ı 
%zlenmes% gereken pol%t%kaları da özell%kle masaya yatırdı. 
Türk%ye’dek% kentler%n yönet%m%nde, ekonom%s%nde, 
ekoloj%k ve sosyoloj%k yapılarında %kl%m de"%!%kl%"% %le %lg%l% 
h%ç b%r yapıcı pol%t%ka olmadı"ını vurgulayan S#Z; yakla!an 
yerel seç%mlerde s%yas% part%ler%n aday bel%rleme kr%terler% 
arasında, yerel %kl%m önlemler%n%n ve somut hede'er%n 
mutlaka yer alması gerekt%"%n%n altını ç%zd%. 

Türk%ye %kl%m de"%!%kl%"%ne neden olan seragazı 
em%syonlarını en az %15 azaltmak zorunda. S#Z net 
konu!tu: Türk%ye’n%n ulusal ve yerel %kl%m hedef% % 
15. S%v%l #kl%m Z%rves% ve B%ld%rge b%r ba!langıç. Ulusal 
pol%t%kaların yanısıra, Mart 2014 sonrası seç%lecek beled%ye 
ba!kanlarının %kl%m pol%t%kaları ve uygulamaları S#Z 
örgütler% tarafından sürekl% %zlenecek ve mücadeleye 
devam ed%lecek...

Bu tehl%kel% g%d%!e artık dur demek gerek%yor.)Türk%ye’n%n 
seragazı em%syonları 1990’dan 2011’e kadar yüzde 
124 arttı. Bu tehl%kel% artı! kırda ve kente b%rçok alanda 
hayatımızı tehd%t ed%yor. Seller, su baskınları, sıcak hava 
dalgaları, kuraklık, hortumlar) g%b% a!ırı hava olaylarının 
!%ddet%n%n ve sıklı"ının artması %le %kl%m de"%!%kl%"%n%n 
etk%ler%ne Türk%ye’de daha yakından !ah%t oluyoruz. 
Sorunu görmezden gelmek b%r çözüm olamaz.

Türk%ye)küresel %kl%m de"%!%kl%"%ne neden olan seragazı 
em%syonlarını, 2011 yılına göre 2020’ye kadar en 
az)yüzde 15)oranında azaltmak zorunda.)Bu hedefe 
yen% h%droelektr%k, term%k ve nükleer santral kurmadan 
er%!%leb%l%r. Üstel%k enerj% ver%ml%l%"% ve tasarruf tüm 
sektörlerde seragazı em%syonlarının azaltılmasında en 
uygulanab%l%r araçlar.
Bu ulusal hedefe ula!mak %ç%n, yerel yönet%mler de 
hemen eyleme geçmek zorundadır.)Beled%yeler)seragazı 
envanterler%n% çıkarmalı ve ulusal hedefe paralel 
olarak 2020 yılına kadar)yüzde 15)em%syon azaltım 
hedef%)almalıdır. Em%syon azaltımı raporlanarak toplumla 
payla!ılmalıdır. Yerel yönet%mlerde yapılacak tüm 
uygulamalar seragazlarını azaltmayı öngören %kl%m 
eylem planlarıyla yönlend%r%lmel%, bu planlarda %kl%m 
de"%!%kl%"%n%n etk%ler%ne uyum hede'er% mutlaka yer 
almalıdır.

Çözümün mümkün oldu"unu b%l%yoruz.)Çözüm ulusal 
ve yerel ölçekte kömür, petrol ve do"algaz kullanımının 
azaltılması, kayıpların önlenmes% ve yen%leneb%l%r enerj% 
payının artırılmasıdır. B%r yandan ula!ımda ve konutlarda 
“karbon nötr” uygulamaların ve atık sektöründe ger% 

dönü!üm, azaltım ve yen%den 
kullanım pol%t%kalarının 
hızla hayata geç%r%lmes% %le 
bunun ba!arılab%lece"%n% 
b%l%yoruz. Böyles% b%r süreç, 
bugün fos%l yakıtlar %ç%n 
toplanan verg%ler%n %kl%m 
dostu çözümlere aktarılması 
%le mümkündür.)Tüm bu önlemler, Türk%ye’n%n ac%len 
alması gereken ulusal seragazı em%syon azaltım hedef%ne 
ula!masını sa"layacak ve sadece devlete de"%l, b%reye de 
öneml% ölçüde ekonom%k kazançlar get%recek.

Yüksek mal%yetl% ve %kl%m dü!manı olan mevcut 
uygulamalara dur demek %ç%n beled%yeler%n bu sürece 
hemen dah%l olması !art. Bu nedenle,)yakla!an 
yerel seç%mler%n öncel%kl% gündem%n%n “%kl%m dostu 
beled%yec%l%k” olmasını önems%yor ve pol%t%k %radey% bu 
yönde beyanat vermeye ça"ırıyoruz.

Tüm s%yas% part%ler%n beled%ye ba!kanı 
adaylarından)yüzde 15)seragazı em%syon azaltımı 
hedef%n%n seç%m beyannameler%nde yer almasını talep 
ed%yoruz.)Bu süreçte ve gelecekte ulusal ve yerel 
uygulamaları yakından tak%p edece"%m%z%, sadece 
çözümden yana olanlarla adım ataca"ımızı pol%t%kacılara 
duyururuz.
'
S$V$L $KL$M Z$RVES$
23 Kasım 2013, Ankara
www.%kl%mz%rves%.org

Sivil #klim Zirvesi Bildirgesi
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#stikrar
 
Yi"it Koca

 
Hayatımda tr%bünde bulundu"um %lk maç b%r Ankara 
derb%s%yd%. Tar%h 18 &ubat 2001, Gençlerb%rl%"%-Ankaragücü, 
Gençlerb%rl%"%) maraton tr%bünü.)Daha 9 ya!ımdaydım. #lk 
olmasının get%rd%"% hafıza canlılı"ının yanı sıra maçın h%kayes% 
de ben% b%r o kadar etk%ley%p z%hn%mde yer ed%nd%. 2, 6 ve 24. 
dak%kalarda gelen Ankaragücü goller%; 38, 42, 48. dak%kalarda 
gelen Gençlerb%rl%"% goller%. Üç farktan ger% gelmen%n heyecanı 
ve olası gal%b%yet beklent%s%n%n ardından, 89. dak%kada gelen 
Ankaragücü golüyle maç 3-4 sona erm%!t%.) Bu ya!ıma gelene 
kadar er%!t%"%m sport%f z%hn%yet%mle yaptı"ım muhakeme 
sonucu, farkına vardı"ım b%r nokta oldu bu maçın h%kayes%.

Naç%zane görü!üm, bu maç Gençlerb%rl%"% tar%h%n%n kısa b%r 
özet%yd% aslında. 
 
1977’de #lhan Cavcav ba!kan oldu"unda amatörlü"ün 
e!%"%nde olan Gençlerb%rl%"%, Cavcav’ın ba!kanlık sürec%nde, 
kısa sürede ve %st%krarlı b%r b%ç%mde küme yüksel%rken, 1988 
yılından ber% Türk%ye B%r%nc% L%g%’n%n sürekl%l%k açısından en 
ba!arılı 5. takım olarak yer ed%nd%. 2002-2003 sezonundak% l%g 
3.lü"ü, düzen ve %st%krarın en öneml% meyveler%nden oldu. Bu 
sezonun ardından gelen Avrupa Kupası maratonunda alınan 
gal%b%yetler%n en öneml% m%marı, -oyuncuları da unutmaksızın- 
!üphes%z Ersun Yanal’dı.

Pek% Yanal’ın Gençlerb%rl%"%’ndek% görev% ne zaman son 
buldu:)2004. Tekn%k d%rektörlü"e m%ll% takımda devam edecek 
olması anla!ılır b%r sebep olsa da artık %st%krar bozulmu!, düzen 
de sarsılmı!tı. Bunun sonucunda da Gençler, sıradan b%r l%g 
takımı hal%ne dönüp ‘orta sıraların favor%s% ‘ durumuna gelm%!t%.

Ta k%; 2011’de Fuat Çapa takımın ba!ına gelene kadar. #lk 
sezonunda, -o sene uygulanmakta olan play-o( s%stem%nde- 
Avrupa L%gler%’ne)katılma hakkı l%g%n son v%rajında kıl payı 
kaçmı!, %k%nc% senes%nde (2012) gerek büyük(!) #stanbul 
takımlarına d%! geç%rmes%, gerekse e! düzey rak%pler%ne 
‘d%renmes%yle’ %st%krarın yerle!meye ba!ladı"ının s%nyaller%n% 
verm%!t%. Ancak, sezon b%t%m%nde ekonom%k)uyu!mazlıklar 
da gerekçe ed%lerek, Avrupa Kupaları’na katılamama 

gerekçes%yle)Çapa’nın görev%ne son ver%lm%!t%.

#ç%nde bulundu"umuz sezonun ba!ında göreve ba!layan 
Met%n D%yad%n’%n takımın ba!ındak% ömrü %se sadece 8 hafta 
olmu!tu. 
 
Yazının ba!ında bahsett%"%m Ankaragücü maçı %le kulüp 
tar%h%n%n benzerl%"% %!te burada ortaya çıkmakta. 3-0 ger%ye 
dü!en takıma Cavcav gelm%! ve denge sa"lanmı!tır,)ama 
%st%krarsızlı"ın get%rd%"% sonuç ma"lub%yett%r. 
 
Türk futbolunun en %st%krarlı ve uzun soluklu ba!kanı olan #lhan 
Cavcav’ın, kend% %st%krarının get%rd%"% görece ba!arıları görüp, 
neden bunu)kulübün d%"er parçalarında de"erlend%remed%"%, 
aklımda Gençlerb%rl%"% %le %lg%l% en büyük, en öneml% soru ve 
sorundur. 

Alex Ferguson’un Manchester Un%ted’tak% 27 yıl süren ba!arı 
h%kayes%, Fat%h Ter%m’%n 1996-2000 dönem%nde Galatasaray’da 
kazandı"ı üst üste 4 !amp%yonluk ve UEFA Kupası, Almanya-
#spanya g%b% ülkeler%n genç m%ll% takımlarından A m%ll% 
takımlarına kadar b%rl%kte ve sürekl% oynayan oyuncularının her 

organ%zasyonda favor% göster%lmeler%… g%b% %st%krarı kanıtlayan 
onca örnek bulunurken, neden bu örneklerden yola çıkılıp 
planlama yapılmaz? 
 
ve !%md%; 2008 %le 2013 yılları arasında Antalyaspor’u çalı!tıran 
Mehmet Özd%lek takıma geld%. Çalı!tırdı"ı Antalyaspor’u yen% 
bırakmı! olmasına ra"men, Antalyaspor hala kar!ıla!tı"ı her 
takımın kend%n% favor% olarak göremeyece"% b%r rak%p olmaya 
devam etmekte.

Cavcav g%b% tecrübel% b%r patronun, uzun süre sonra %lk kez 
yaptı"ı b%r sport%f g%r%!%mden üm%tl%y%m. Belk% de Türk%ye 
futbolunun en sabred%lmes% gereken tekn%k d%rektörler%nden 
b%r% olan Özd%lek ve futbolun en büyük parçası taraftarla 
b%rl%kte Ankara futbolu yen%den canlanacaktır. Gerekenler 
sadece sabır, düzen ve)#ST#KRAR.

Ça"rımdır; ko!un tr%büne. Bu dönemde; bu yönet%m%n, bu 
tekn%k ek%b%n, bu oyuncuların %ht%yacı olan en öneml% !ey 
destek. Sport%f s%yaset, futbol yönet%m%, hakemler b%r yana, maç 
%zleyel%m ve destekleyel%m. Ba!arı kend%l%"%nden gelecekt%r.

Kafanızı Kaldırın!
Amatör Astronom - Özgür Cengiz   
ozgurcengiz2008@hotmail.com - www.astronomigunlugu.blogspot.com

“Yıldızlar, buz tutmu" efsaneleri yazıp çiziyor gözlerimizin içine... Sırlarını ele vermeyen uzayın 
parıltılı "arkıları e"li#inde...” (Heart Crane, Köprü)

ARALIK GÖZLEM TAVS$YELER$:

Yakla"malar:  16 Aralıkta Ay ve Bo"a 
takımyıldızının en parlak yıldızı Aldeberan 
yakın konuma geleceklerd%r. 26 Aralıkta 
Ay-Mars, 27 Aralıkta Ay-Sp%ca, 29 Aralıkta %se 
Ay-Satürn yakla!malarına tanıklık edece"%z.
Gezegenler: Merkür, Aralık ayında 
güne! do"rultusunda oldu"undan 
%zlenemeyecekt%r.  Venüs %se gün 
batımından sonra kısa b%r süre batı ufkunda 
%zleneb%l%r. Aralık ayında Jüp%ter, tüm gece, 
gözlem %mkânı ver%rken, Mars %se gece 
yarısından sonra, do"u ufkundan do"maya 
ba!layacaktır. Satürn, Aralık ayı boyunca 
güne!e yakın. Sabah 04.00’te do"uyor. 
Uranüs ve Neptün %se sadece teleskoplarla 
gözleneb%lecek.

Meteor Ya#muru: 14 Aralık geces% çıkı! 
noktası %k%zler takımyıldızı olan Gem%n%d 
meteor ya"muru sırasında %y% ko!ullarda 
saatte 60 adet meteor görmen%z mümkün.
21 Aralıkta kı! gündönümü ya!anacak. 
Kı!ın en uzun geces%ne !ah%t olaca"ız.

AMATÖR ASTRONOMUN GALAKS$ 
REHBER$ -6

Güne$ s"stem"m"z"n sınırlarının ötes"nde 
kozm"k okyanusun kıyılarından ufka 
yelken açıyoruz.
YILDIZLAR: Yıldızlar, yakıtları h%drojen 
olan devasa füzyon reaktörler%d%r. 
Kütleler%,  h%drojen atomlarını sıkı!tırarak 
ve çarpı!tırarak b%rb%rler%yle füzyon 
reaks%yonuna g%rmeler%n% sa"lar. Bunun 
sonucu Helyum, ısı ve ı!ık ortaya çıkar. 
Geceler% kafamızı her kaldırdı"ımızda 
sema% b%r !ölene tanıklık eder%z 
aslında. Çok çok uzaklardan b%ze göz 
kırpan yıldızlar, aslında kem%"%m%z% 
olu!turan kals%yumun, kanımızdak% 
dem%r%n, beyn%m%zdek% fosforun, 
kısaca vücudumuzdak% her b%r atomun 
olu!turuldu"u fırınlardır. Arabamızdak% 
n%kel, çatalımızdak% krom, çok çok 
uzun yıllar önce b%r yıldızın kalb%nde 
dövülmü!tür.
B%z%m güne!%m%z, küçük sayılab%lecek 
b%r yıldızdır. Yıldızlar esas olarak, ya!ları, 
enerj%ler%, renkler% ve parlaklıklarına göre 
sını'andırılırlar. “Kad%r” kel%mes% yıldızların 
parlaklıklarını bel%rtmek %ç%n kullanılır. 

Kad%r% yüksek olan yıldız, görmes% daha 
zor olandır. Kad%r dü!tükçe, hatta eks% 
de"er% aldıkça parlaklık artar. Örne"%n yaz 
mevs%m%n%n en parlak yıldızlarından Vega 
yıldızı “0” kad%rde b%r yıldızdır.
Yıldız olu!umları sırasında arta kalan ve 
yıldızın kütle çek%m%ne kapılarak etrafında 
topaklar hal%nde toplanan ve b%rle!en 
kalıntılar gezegenler% olu!turur. B%z%m 
üzer%nde oldu"umuz Dünya g%b% d%"er 
gezegenlerden h%ç b%r%, ı!ık yaymaz; yıldız 
g%b% görünmeler%n%n sebeb% güne!ten 
aldıkları ı!ı"ı, ay gibi yansıtmalarındandır.
Yıldızlar da b%zler g%b%, do"ar, ya!ar ve ölür. 
Elbette b%zden çok daha uzun ya!arlar. 
Olu!umları da ölümler% de sarsıcı ve 
etk%ley%c%d%r. Yakıtı b%ten yıldız, e"er küçük 
b%r yıldız %se önce kırmızı b%r dev hal%ne 
gel%r ardından da b%r patlamayla, solu"u 
tükenm%! b%r beyaz cüce olarak hayatına 
veda eder. Orta büyüklükte b%r yıldız %se, 
yerçek%m% daha güçlü oldu"undan, yakıtı 
b%tt%"%nde ger%ye kalan elementler% öyle b%r 
b%rle!t%r%r k%, ufak ama çok yo"un b%r hale 
gel%r. Öyle k% b%r çay ka!ı"ı nötron yıldızını 
el%n%zden bıraksanız, dünyayı delerek öbür 
tarafından çıkar.

En büyük yıldızların hayatı %se büyük b%r 
trajed% %le b%ter. Yıldız büyük oldu"undan 
kütle çek%m% o kadar fazladır k%, yakıt 
b%tt%"%nde, yer çek%m%n% dengeleyecek 
nükleer güçler kaybolur ve yıldız kend% 
%çer%s%ne çöker. Bu durumda ı!ı"ın b%le 
çek%m%nden kaçamadı"ı “Karadel%k” olu!ur. 

Karadel%kler, ı!ı"ı dah% yuttu"undan, 
varlıkları çok geç ke!fed%ld%. E%nste%n’ın 
kuramsal olarak tesp%t ett%"% karadel%kler%, 
%çler%ne dü!en maddeler%n çıkardı"ı X ı!ını 
%zler%ne bakarak tesp%t ett%k. 

Dünyamıza ve güne! s%stem%m%ze en 
yakın yıldız Alfa Centaur%›d%r. Yakla!ık 
40 katr%lyon km olan yıldıza ı!ık b%le 4,5 
yılda ula!ab%lmekted%r. Yan% b%z !u anda 
baktı"ımızda Alfa Centaur%'n%n 4,5 yıl 
öncek% hal%n% görmektey%z(!) Pek% ya daha 
uzaktak%ler? Daha uzaktak% yıldızlara 
bakmak demek, tar%hte de ger%ye g%tmek 
demek m%?
B%r sonrak% yazımızda bu sorumuza 
cevap arayarak zaman-mekân %l%!k%s%n% 
de"erlend%rece"%z.

%ekil 2: Yıldızların ya"am döngüsü. 



MAYIS
Hem Tar!h, Hem Hukuk 
Ayaklar Altında... 
Gözler!n!ze $nanın, 
Buras! Hacıbayram!
Mayıs ayında 
Hacıbayram’a g%den 
Ankaralılar gördükler% 
kar!ısında !a!kına 
döndü. Büyük!eh%r 
Beled%yes%’n%n kepçe, 
dozer ve kamyonlarla 
yıkıma g%rmes% 
%le sava! alanını 
andıran meydandak% 
“yen%leme” çalı!ması, 
arkeolo"undan 
m%marına, k%tapçısından 

kahvec%s%ne, Ankaralılardan tepk% görüdü. Ne yapıldı"ını %se k%msen%n 
b%lmed%"% meydan %ç%n, Val%l%k ve Kültür Bakanlı"ı %se sess%z kaldı. 

Türk!ye’de Çocu#un Ya"am Hakkı Raporu AAçıklandı
Gündem Çocuk Derne"%’n%n hazırlamı! oldu"u Türk%ye’de Çocu"un 
Ya!am Hakkı Raporu’nda bu yıl ya!amını kaybeden çocuk sayısı, en 
az 609. Altı yüz dokuz çocuk, 2012 yılında b%zzat devlet görevl%ler% 
tarafından ya da devlet görevl%ler% önlem alınmadı"ı %ç%n önleneb%l%r 
sebepler neden%yle ya!amını kaybett%.

Bakan Bey D!lek Özçel!k’ten #nsanlı"ı Ö"renebilir mi?
Kanser hastalarının %laçla tedav%s% %ç%n b%r süred%r, hükûmet%n 
uygulamaları neden%yle, b%rçok kanser hastası %laçlarını tem%n 
edemed%. Kanser tedav%s% gören ün%vers%te ö"renc%s% D%lek Özçelik; 
tüm kanserl%ler%n dertler%n% duyurmak amacıyla son çare Çevre Bakanı 
Erdo"anBayraktar’ı bir Cuma namazı önces%nde yakaladı. Bakan Bey,  
yüzü sıkıntılı, ceb%nden b%r avuç para çıkardı, D%lek’%n el%ne tutu!turdu. 
Sonra namaz çıkı!ı Bakan Bey’e parasını %ade eden D%lek, “Ben d%lenc% 
de"%l%m!” ded%. Bakan Bey, sadaka ve b%at kültüründen gel%yor. D%lek, b%r 
vatanda! olarak derd%ne çare arıyor. Bakan anlamıyor; bakıyor!

eylemlerini, ma"dur ve tanıkların agz
adres%nde yayın hayatına basladı.

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

40 Paralık Adamlardan  
5 Kuru!luk Belediyeler 
Efecan Tan - Özge Altınyayla >> s.2

Akıllı $ehirler:   
Zamanında Müdahale 
Özsel Beleli >> s.5

Roma'da Ankara  
Kazım $ahin >> s.10

"ki Kom!u, Oniki Fikir  
Anıl Ilgaz - Fatma Korkut  >> s.11

Türk "!i Uzay Macerası  
Gözdem Tubay, Mehmet O.Yılmaz  >> s.14

Homofobiye Kırmızı Kart 
Gülistan Aydo#du >> s.17

Bir Ankara Bienali, Yok! 
Özgür Ceren Can / Akın Atauz >> s.20

Tokat Gibi 
Sevda Öndül >> s.21

Bu ay Ankara’nın gündem% 
ODTÜ’ydü. Tahm%nen 
önümüzdek% günler ve aylarda da 
bu böyle olmaya devam edecek. 
Ba!bakan 18 Aralık’ta, ODTÜ’ye 
Göktürk-2 uydusunun fırlatma 
tören%n% %zlemeye, yanında 
3600 pol%s, 8 TOMA (tazy%kl% su 
püskürten “toplumsal olaylara 
müdahale aracı”), yüzlerce zırhlı 
araç ve b%nlerce gaz bombası %le 
geld%. ODTÜlüler%n Ba!bakanı 
protesto g%r%!%m%ne Ankara pol%s% 
b%nlerce gaz bombası, cop ve 
tazy%kl% suyla kar!ılık ver%nce 
olay Ankara’nın gündem%nden 
Türk%ye’n%n gündem%ne ta!ındı. 
ODTÜ Rektörlü"ü b%r b%ld%r% %le, 
e!%ne az rastlanır ama olması 
gerekt%"% g%b% ö"renc%s%ne sah%p 
çıktı.
 
Solfasol  >> s.3

�“DAHA DA ODTÜ�’YE GEL(E)MEM!�”*

Toplu Ta"ıma Ned!r?    
Bu konuya %l%!k%n beled%yen%n, yerel 
yönet%mler%n, kent plancılarının 
ve konuyla %l%!k%s% olan kurum ve 
kurulu!ların daha tekn%k bazı tanımları 
olab%l%r. Ben%m %ç%nse anlamı, b%r yerden 
ba!ka b%r yere g%deb%lmek %ç%n kullanılan 
araç oluyor. Sadece bu kadar mı? Tab% k% 
de"%l. E"er esk% adı NATO Yolu, !%md%k% 
hal%, Ege Bölges%’nde oturuyorsanız, 
anlamı çok farklılık kazanıyor.

Gülistan Aydo#du  >> s.2

‘‘Allah Razı Olsun Komutan Çok $y!yd!, 
%!md!ye Kadar B!z! H!ç Öldürmed!’’    
Söyle!i/Haber: Efecan Tan  >> s.6/7

S!bel Köse !le Ankara ve Caz Üzer!ne...
Aralık ayının %k%nc% günü... Güzel b%r tela! var 
%ç%mde. Çünkü Türk%ye’n%n en %y% caz vokaller%nden 
b%r%yle, S%bel Köse’yle, onu, Ankara’yı ve %k%s%n%n 
%l%!k%s%n% konu!aca"ız. Ama mekanımız onun 
ya!adı"ı !eh%r: #stanbul. #stanbul’da, Ankara’yı 
konu!mak %lg%nç olacak.

Söyle!i: Zeynep Ömür Yılmaz  >> s.19

Mogan Gölü Hava Alanı Olamaz
Mogan Gölü'nü hava alanı olarak kullanmak ve bu yolla 
#stanbul'a den%z uçakları kaldırmak %ç%n Seab"rd Havayolları 
hummalı b%r çalı!ma sürdürüyor. Oysa Mogan, resmen koruma 
altında olan b%r ku! cennet%. &eh%r Plancıları Odası bu çalı!mayı 
durdurmak %ç%n dava açmaya hazırlanırken, Mogan Gölü'nü 
korumakla sorumlu Orman ve Su $#ler" Bakanlı!ı'ndan b%r ses yok.

Dicle Tuba Kılıç  >> s.9

Çizer: Ahmet Gürol Ünsür

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

Akıllı Aydınlatma 
Özsel Beleli >> s.2

Kuirfest Ankara 
Akın Atauz >> s.5

Yazır Köyü Kadınları 
Gülistan Aydo#du >> s.6

Yolunda A.$.   
Mahir Ünsal Eri! >> s.7

Ba!kentTarihi - 2  
Özlem Mengilibörü >> s.9

Parlayan Gecemiz 
Özgür Cengiz  >> s.20

Ankara Mon Amour 
Ebru Basa >> s.21

Angara Öyküleri - 2 
Serdar Gülsöken >> s.22

Kent ya!amı, %ç%nde barındırdı"ı her türlü olumsuzlu"a 
ra"men, kadına d%renmes% ve mücadele edeb%lmes% %ç%n 
çe!%tl% %mkanlar sunar. Buradan hareketle b%z bu dosyada 
kentte kadının var olu!unu/olamayı!ını farklı yönler%yle 
ve onların %!b%rl%"%yle ortaya koymaya çalı!tık. Kadınların 
Ankarası nasıl b%r !eh%r? Bu soruya cevap bulalım %sted%k. 
Bunun en %y% yolunun da onları deney%mled%kler% mekanları 
anlatmaya ça"ırmak oldu"unu dü!ündük. Orta sayfamızda  
kadınların, kend%ler% %ç%n korku yaratan, onlara %t%c% gelen 
mekanlar %le sevd%kler%, a%t h%ssett%kler% mekanları ve 
bunların sebepler%n% ortaya seren anlatılarına yer verd%k. 

Bunun yanında Ankara’da kadınların ekonom%k ve 
toplumsal hayata katılımı, yerel yönet%m faal%yetler%nde yer 
almalarını, kent alanlarını, günlük hayatta kullanımlarına 
%l%!k%n deney%m ve prat%kler%n% anlatan b%rçok yazıya yer 
verd%k. Böylel%kle kadınların kent% nasıl farklı !ek%llerde 
ya!ayıp deney%mled%kler%n% anlamak %ç%n ufak b%r pat%ka 
açalım %sted%k, daha sonrak% sayılarda da bunun %z%n% 
sürmek d%le"%yle…
 

DOSYA: Kentten Kadınlar  >> s.10 - 18

KADINLARDAN, KADINLARIN ANKARASI

Ankara'nın Öneml! Do#a Alanları
Türk%ye’n%n 305 Öneml% Do"a Alanından (ÖDA) 
17s% Ankara sınırları %çer%s%nde.  Bu do"a alanlarını 
ke!fetmek Ankaralılar %ç%n o kadar uzak de"%l.

Can Yeniyurt  >> s.8

So
lfa

so
l  

>>
 s

.3

Devlet ve Ku!r S!nema
Sanatın öldü"ü ça"dayız. Hafta sonu Kubr%ck ya da 
Bergman’ın son f%lm%n% %zlemek %ç%n g%tm%yoruz salonlara. 
#y% f%lm%n az üret%ld%"%, üret%ld%"%nde de kend%s%ne %zley%c% 
bulmakta zorlandı"ı günümüzde, %mdadımıza fest%valler 
yet%!%yor. ‘Fest%val f%lm%’ g%b% %ç% bo! kavramların olu!tu"u 
aynı dönemde, devlet% kıç del%"%m%z kadar yakından 
h%sseden b%z Ankaralıların yapab%lece"% fazla b%r !ey de 
yok.

Abdulhalim K.  >> s.5

“Her %ey Sen!n $ç!nde”
#nsan m%zacını neye borçlu? 
Do"adan kopu! ne zaman ba!ladı? 
#ç%m%zdek% hayvan evc%lle!t% m%? 
B%z hep do"adan rol mü çaldık? 
Yoksa do"amız mı böyle?.....

$evket Arık  >> s.19

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

Dikmen Modeli Çözüm ve 
Toplumsal Barı! Arayı!ı 
Ayhan Bilgen >> s.2

Gece Evine Dönemeyenler 
Birle!in 
Aydan Öz >> s.6

Ailenin, Askerin ve Devletin Kölesi  
Abdulhalim K. >> s.7

Do#ayı Bu Kanunlardan  
Kim Koruyacak?! 
Okan Ürker  >> s.8

Ez çı bıkım Hejar! Ez çı bıkım…  
Hüner Aydın  >> s.10

Neredesiniz? 
Nur!en Güllüo#lu >> s.11

ODTÜ Yerle!kesi "çinde  
Bir Köy: Yalıncak 
Turhan Demirba! >> s.18

Bir $ehri Tam Kalbinden… 
Selen Do#an >> s.20

B!z kent ya"ayanlarının hakları nelerd!r;

- B!rey!n !nsan hakları,
- Ya"adı#ı kent ve kentsel toplumun b!r 
parçası olarak da kent!n kentsel ve çevresel 
de#erler! üzer!ndek! haklarının bütünü.

Bu haklar b!rey!n; temel, kültürel, ekonom!k, 
toplumsal haklarının ve b!rl!ktel!k hakkının 
kent mekanında kar"ılı#ını bulmu" hal!d!r.

Mayıs 2008’de Strazburg’da “Avrupa Kentsel 
$artı-II: “Yen! B!r Kentl!l!k %ç!n Man!festo” 
kabul ed!lm!"t!r. Yerel demokras!n!n 
olmazsa olmazı ve temel! olan “kentl!ler!n 
yönet!me katılım hakkı” en öneml! 
çerçeved!r.

Bununla g!r!" yapmalıyız kente, kenttek! 
hayatımıza… Haklarımıza…   
 
Tanju Gündüzalp  >> s.3

KENT !Ç!N… KENTL! HAKLARIMIZ…

Yapmakla B!tm!yor,  
Sürekl! Bakıp Onarmak Gerek
Kentlerde alt ve üst yapının $n!ası beled$yeler açısından 
zorlu b$r sürec$n aslında sadece $lk adımı; asıl mücadele 
ço"u zaman kısıtlı kaynaklara ra"men düzenl$ bakım ve 
zamanında onarım çalı!malarının sürdürülmes$. Bu konuyla 
$lg$l$ akıllı !eh$rlerde kullanılan teknoloj$ler$ merak ed$p 
ara!tırmama neden olan; b$rkaç hafta önce Oxford›da b$z$m 
soka"a asılan A4 ka"ıda basılmı! ve mahalle sak$nler$n$, 
çalı!mayan sokak lambalarını beled$yeye haber vermeye 
te!v$k eden $lanlar oldu. «Bakım-onarım çalı!malarında 
b$lg$ akı!ını $y$le!t$rmek $ç$n A4'e basılmı! sokak $lanlarından 
daha akıllı teknoloj$ler kes$n olmalı...» d$yerek, yola çıkıp 
bulduklarım arasından üçünü s$z$nle payla!mak $sted$m.

Özsel Beleli   >> s.06

Dünyanın Küçük Prens K!tapları Serg!s!
“B$z $nsanlar, b$rb$r$m$ze ula!mayı denemel$y$z. Kırlarda, uzaktan 
uza"a yanan bu ate!ler$n b$r kaçıyla haberle!meye çalı!malıyız.” 
d$ye b$t$r$yor Exupery, “#nsanların Dünyası” k$tabının önsözünü. 

Söyle!i: M. Onur Yılmaz   >> s.17

Ankara’da Uçan ‘Caz 
Arısı’ Tuna Ötenel
Söyle!i: Zeynep Ömür Yılmaz  
>> s.14

Ankara, “Gar!p” B!r Kent Vesselam...
Ankara’nın kent ya!amında tanık oldu"umuz “gar$pl$k”ler son aylarda 
sosyal medyada oldukça sık gündeme gelmeye ba!ladı. B$r yandan, 
Uykusuz’un kapa"ına ta!ınacak kadar #stanbul tayfasının d$kkat$n$ 
çeken; d$"er yandan, Avareler’$n “Pembe #!ler”$ g$b$ “sansasyonel” 
müdahalelerle gündeme ta!ınan meselelerden bahsed$yorum... 
“Ankara’nın Bug’ları” ba!lıklı b$r Facebook grubu var k$, kent$m$ze özel b$r 
Ötek$ler Postası adeta. Sözün özü, ba!kent olmanın gölgede bıraktı"ı, 
Ankara’nın gündel$k ya!amına da$r dertler$m$z farklı kanallardan, 
daha sık ve “anlayana anladı"ı d$lden” kab$l$nden d$le get$r$l$yor artık. 
B$len, b$l$yor. Bunlardan sonuncusunu “M$nnettarız” af$!ler$n$n üzer$ne 
yapı!tırılan Obama posterler$ oldu. Sosyal medyada epey b$r yankılanan 
bu had$sen$n önces$nde $se ba!ka b$r gündem$m$z vardı. Facebook’da 
dola!ıma g$ren b$r görsel ve $!aret ett$"$ kısa b$r makale. 

Söyle!i: Besim Can Zırh  >> s.12, 13

Ankara Üniversitesi Cebeci 
Kampüsünde Soru!turma Terörü 
Zeynep N., Kubilay D., Ezgi K. >> s.3

Memleketin ve Ankara’nın Terk 
Edilmi! "stasyonlarına Dair 
Besim Can Zırh >> s.6

Ceyhun Atuf Kansu $iir Ödülü ve 
“Baba Kokusu”  
Ahmet Say >> s.6

Bu Bizim Hikayemiz, 1 Mayıs 
Ya!ar Seyman >> s.7

Size “Hocam” Diyebilir miyim?  
Arif $entek >> s.7

Çizgilerle Ankara; Dumankara 
Özlem Ünsal  >> s.18

Ankara’da Mayıs Sergileri 
Özgür Ceren Can >> s.19

Sürdürülebilir Ya!am Film 
Festivali Ankara’daydı 
Ufuk Duruman >> s.21

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

Son haftalarda Hacıbayram’a g!den Ankaralılar 
gördükler! kar"ısında "a"kına dönüyor. Büyük"eh!r 
Beled!yes!’n!n kepçe, dozer ve kamyonlarla yıkıma 
g!rmes! !le sava" alanını andıran meydandak! 
“yen!leme” çalı"ması, arkeolo#undan m!marına, 
k!tapçısından kahvec!s!ne, Ankaralılardan tepk! 
görüyor. Ne yapıldı#ını !se k!mse b!lm!yor. Val!l!k 
ve Kültür Bakanlı#ı !se sess!z!

Daha 20 Yıl Önce Yapılmı"tı

1990’ların ba"ında Murat Karayalçın’ın Beled!ye 
Ba"kanlı#ı sırasında, dönem!n %mar Müdürü 
Rac! Bademl! koord!nasyonunda, M!mar Abd! 
Güzer tarafından b!r  Hacıbayram Meydanı Çevre 
Düzenleme Projes! hazırlanmı"tı. Bu projeye 
göre, meydan ve  bazı b!nalar kamu kaynakları 
kullanılarak !n"a ed!lm!"t!. Üzer!nden henüz 
20 yıl geçm!"ken, bugün bu yapılar, Büyük"eh!r 
Beled!yes! tarafından yıkılıyor! 
 
Aydın Bodur - M. Onur Yılmaz  >> s.3

GÖZLER!N!ZE !NANIN, BURASI HACIBAYRAM!

Uçan Süpürge’de  
‘…ra"men: dayanı#ma, d!ren!#, dev!n!m!’
Ankara’nın en sev$len kültür-sanat etk$nl$kler$nden b$r$ 
olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın F$lmler$ Fest$val$, 
bu yıl 16. ya!ını kutluyor. Fest$val 9-16 Mayıs tar$hler$ 
arasında 47 ülkeden 100 f$lmle Kızılırmak S$neması, 
Alman Kültür Merkez$ ve ün$vers$telerde!..

Selen Do#an   >> s.20 - 21

Müz$"$n Ses$n$ Duyuyor musunuz?  
Her Eve Müz!k Gel!yor!
Ankara’da b$r yerlerde; konservatuar hocaları, gönüllü 
müz$syenler ve ün$vers$tel$ gençler; Mamak’tan, 
Yen$mahalle’den gelen çocuklarla, gençlerle; b$r araya 
gel$yor ve b$rl$kte müz$k yapıyorlar. #lk konserler$ 26 
Mayıs’ta, saat 20.00’de CSO Konser Salonu’nda. Kaçırmayın! 

Solfasol   >> s.6

ÇA!DA" GAZETEC#LER DERNE!# SAYFA DÜZEN# ÖDÜLÜ - 2012

AKTAN ACAR  - EZG# KOMAN (SOLFASOL GAZETES# - EK#M, 2012 SAYISI)

13 Ya#ında Pres Mak!nes!nde 
Sıkı#arak Ölmek…
Yoksulluk, ayrımcılık, e!$ts$zl$k, s$lahlı çatı!malar... 
Dünyanın uzun sürel$ bu foto"rafından elbette 
Türk$ye muaf de"$l… Varolan küresel s$stem, 
güç merkezler$n$ sa"lamla!tırırken Türk$ye’de de 
yoksullu"un artmasına dolayısıyla ayrımcılı"a ve 
e!$ts$zl$"e neden olmaya devam ed$yor.  Çocuklar 
da yoksullu"un, ayrımcılı"ın her boyutunu ya!ıyor; 
ekonom$k $st$smar, çocuk t$caret$, zorunlu göçle kar!ı 
kar!ıya kalıyor. Hatta ya!amlarını kaybed$yor…

Ezgi Koman – Gündem Çocuk Derne#i  >> s.9

Erdal Eren Konur Sokak'ta
23 N$san sabahına böyle b$r $ncel$kl$ 
dü!ünceyle uyanmamızı sa"layan 
z$h$nler$n ev sah$b$ oldu"un $ç$n 
sev$yorum sen$ Ankara… /Zeynep Al!ca

DOSYA: Kent!n Eme"! 
Bütün Ülkeler$n  
Proleterler$ B$rle!$n!    
>> s.10 - 17

ın! 

'

"!

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
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#!te 

Cem

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

ı

arırı

tutukl

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

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
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Cem

Ne zaman yol ortasında b!r çukur 
görsem aklıma Orhan Vel! gel!r, 
üzülürüm. Bu memlekette açılıp 
da kapatılmayan ya da b!r önlem 
alınmayan çukurlar 35 ya"ında 
b!r güzel "a!rden ba"ka k!mb!l!r 
k!mler! öldürmü"tür ben!m 
b!lmed!#!m d!ye dü"ünürüm. 
Ama vak!t !let!"!m vakt!; 
el!m!zden ne gel!yorsa yapmak, 
önlem almıyorlarsa almalarını 
sa#lamak lazım. Ben de öyle 
yaptım(ya da öyle yapmayı 
hede$em!"t!m). Mahallem!z!n 
yepyen! kaldırımının ortasında 
açılan çukurunun b!r foto#rafını 
çekt!m ve Mav! Masa'ya 
gönderd!m tw!tter üzer!nden. 
Bundan sonra okuyacaklarınız 
bu d!yalo#un parçalarıdır:

Aydan Öz >> s.3

ALO 153, Büyük!ehir ve "..mı! gibi" Hizmet
Bir Çukurun Hikayesi

TR!POD ve Tamirci Ali Usta 
%eh$t Adem Yavuz Sokak’ta TR#POD’u, foto"ra&a u"ra!anlar $y$ b$l$r. Foto"rafçılar 
$ç$n adeta b$r cennett$r, Tr$pod. Mak$nen$z $ç$n neye $ht$yacınız varsa ya da 
özell$kl$ b$r baskı mı almak $sted$n$z, hemen $!$n$z görülür. Özel b$r parça mı lazım, 
Mahmut Bey’e b$r telefon açmanız yeterl$d$r. S$z$n $ç$n ney$n daha $y$ olaca"ının 
da anal$z$n$ yapar ve $sted$"$n$z mak$ney$, malzemey$ mutlaka bulur, get$r$r.
Sadece yen$ ürünler m$? Tr$pod, s$ze bozulan/kırılan mak$nen$z$n yen$den tam$r 
olana"ını da sunar. Yılların (foto"raf mak$nes$) tam$rc$s$ Al$ (De"er) Usta, emr$n$ze 
hazırdır.  Tüm Ankaralı foto"rafçılar tanır Al$ Usta’yı ama b$z y$ne de ondan söz 
etmek $ç$n, b$r kere daha yanına g$dece"$z ve söyle!ece"$z…  
Abo/Can/Solfasol – Foto: Can Mengilibörü  >> s. 21

Yerel Yönetimlere Katılım  
Nasıl Olmalı? 
Ankara’dak$ forumlar her pazartes$ b$r koord$nasyon 
toplantısında b$r araya gel$yor. Bu toplantıların 
de"$!mez gündem$ yerel yönet$mlere katılım meseles$. 
Kâr odaklı kararlardan, !ehr$n her gün b$raz daha 
çok $n!aat !ant$yes$ne benzemes$nden; gürültünün, 
k$rl$l$"$n, ç$rk$nl$"$n artmasından; ye!$l$n ve ortak ya!am 
alanlarımızın azalmasından, evlere hapsolmu! olmaktan 
bıkkınız. Beled$ye mecl$sler$nde, $l genel mecl$sler$nde b$z$ 
tems$l edenler ne yapıyor habers$z$z. Yapılanın, yıkılanın, 
$sraf ed$len$n hesabını b$lm$yoruz.  
Berivan Eli!  >> s. 10

ODTÜ Ormanı Hakkında  
Az Bilinen Gerçekler: 
Ankara’nın do"al b$tk$ örtüsü, Orta Anadolu’nun t$p$k b$tk$ örtüsü 
olan bozkırdır. Ankara !eh$r merkez$ne en yakın do"al orman, 
!ehr$n güney do"usunda bulunan Beynam Ormanı’dır. Orta Do"u 
Tekn$k Ün$vers$tes$ Kampüsü (d$"er b$r dey$!le uydu görüntüler$ne 
baktı"ınızda !ehr$n güney batısını kaplayan büyük ye!$l alan) $se 
tamamen $nsan el$yle ye!$llend$r$lm$!t$r.
 
Kampüstek$ $lk a"açlandırma çalı!ması 1961 yılında, Kemal 
Kurda!’ın rektörlük görev$ne get$r$lmes$yle ba!lamı!tır… 
 
Aydan Özkil (Foto: Ender "plikci)  >> s. 11

9 Soruda 100.Yıl ve ODTÜ’de  
Neler Oluyor? 
Bugün çev$k kuvvet, TOMA ve b$ber gazı korumalı yol çalı!ması ara  
vermeks$z$n devam ed$yor. #! mak$neler$ 24 saat uyumuyor, uyutmuyor.
 
Pek$, 100. Yıl Mahalle sak$nler$n$n ve ODTÜ ö"renc$ler$n$n kar!ı çıktı"ı,  
Büyük!eh$r beled$ye ba!kanın hakkında “neden halka soracakmı!ım?”  
türünde beyanatlar verd$"$ bu “yol meseles$” gerçekte ned$r?  
TMMOB $ehir Plancıları Odası Bro!üründen  >> s. 12,13

Yerel Seçimlere Giderken 
Ankara ve Kent Tahayyülleri 

 
O#ulcan Orhan >> s.6

Totalitarizme Giden Yolun  
"n!ası Hızlandı 

 
Erhan Murato#lu >> s.7

Demokrasi, Az Sonra! 
 

Aydın Bodur >> s.7

Bu Evler Konu!uyor 
 

Gülistan Aydo#du >> s.9

ODTÜ’nün Fidanları 
 

Arif $entek >> s.11

Ankara Forumları: Nasıl Bir Kent 
 

Ankara Forumları'ndan >> s.14

Bir Kara Delik Olarak  
A!k ve Mekan’ın Belle#i 

 
Nefin Pera >> s.19

Hacettepe'de III. Macsabal 
Odun Pi!irimi Sempozyumu

 
Ufuk Tolga Sava! >> s.22

Ali De!er

Ender "plikçi

Ender "plikçi

KASIM
FEMEN Türk!ye: B!r Varmı" B!r Yokmu"!
Uluslararası fem$n$st eylem grubu FEMEN, “FEMEN Turkey” adlı Tw$tter 
hesabından Türk$yel$ kadınlara yaptı"ı “üstsüz foto"ra&a destek” 
ça"rısı kısa sürede yanıt buldu. Ancak destek eylemler$nde bulunan üç 
göstericiden ikisi bir gün sonar FEMEN’e verd$kler$ deste"$ çekt$kler$n$ 
açıkladılar.

Devlet %t!barının %ades!n! %st!yor Ahmet Kaya’ya Cumhurba"kanlı#ı 
Ödülü
Ahmet Kaya’nın do"um günü olan 28 Ek$m’de, Cumhurba!kanlı"ı 
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nün “Müz$"$, yorumu ve söylem$yle farklı 
görü!lerden çok sayıda $nsanı b$r araya get$rd$"$ gerekçesiyle” Ahmet 

Kaya’ya verildi

HDP Kongres
27 Ek$m Pazar
büyük b$r kala
Sebahat Tunce
HDP’y$ Mecl$s’

D%SK Sosyal-%
Leroy-Merl$n M
grev, 16. günü
grevc$ $!ç$ler$n

Demokras!, A
Ba!bakanın ay

OCAK
“Daha da ODTÜ’ye Gel(e)mem!”
Ocak 2013’te Ankara’nın gündem$ ODTÜ’ydü. Ba!bakan 18 Aralık’ta, ODTÜ’ye Göktürk-2 uydusunun 
fırlatma tören$n$ $zlemeye, yanında 3600 pol$s, 8 TOMA, yüzlerce zırhlı araç ve b$nlerce gaz bombası 
$le geld$. ODTÜlüler$n Ba!bakanı protesto g$r$!$m$ne Ankara pol$s$ gaz bombası, cop ve tazy$kl$ suyla 
kar!ılık ver$nce olay Ankara’nın gündem$nden Türk$ye’n$n gündem$ne ta!ındı. ODTÜ Rektörlü"ü b$r 
b$ld$r$ $le, e!$ne az rastlanır ama olması gerekt$"$ g$b$ ö"renc$s$ne sah$p çıktı. O günden sonra, ODTÜ’de 
ortaya çıkan özgürlük, umut ve dayanı!ma havası dalga dalga bütün ülkey$ etk$lemeye ba!ladı. 

 “Üzülmey!n Cumhurba"kanım, B!z! De Ça#ırmadılar”  Türk %"! Uzay Macerası
18 Aralık’ta $lk %100 yerl$ Türk uydusu denen GÖKTÜRK-2 adlı b$r uydu Ç$n’den fırlatıldı. Fırlatma ve 
s$yas$ !ov $ç$n her !ey hazırdı k$ !ov kısmına ODTÜ’lüler izin vermedi. Cumhurba!kanı Abdullah Gül›ün 
de törende olmadı"ı farked$ld$. Ama Göktürk-2 $ç$n davet ed$lmes$ unutulan b$r tek Abdullah Gül 
de"$ld$. Uyduyu yapan ek$b$n ço"unlu"u orada de"ildi. 

Dünyanın en büyük gazetec! hap!shanes!, Türk!ye:
Sınır Tanımayan Gazetec$ler Örgütü –RSF, en az 42’s$ gazetec$, 72 medya çalı!anının tutuklu oldu"unu 
bel$rtt$"$ Türk$ye’y$ “dünyanın en büyük gazetec$ hap$shanes$” olarak açıkladı. 

Robosk!l! Köylü: ‘‘Allah Razı Olsun Komutan Çok %y!yd!, !imdiye Kadar Bizi Hiç Öldürmedi’’
28 Aralık 2011 günü Türk$ye Cumhur$yet$›n$n katl$amlarla dolu maz$s$ne kapkara b$r leke daha kazındı ‹›Robosk$›› adıyla. 34 günahsız $nsan, 
F-16›larla bombalandılar. Kürd$stan›la Batı›nın çoktan bölündü"ünün en büyük gösterges$ $se Türk$ye›n$n katl$amdan sonra yen$ yıl kutlamalarını 
pervasızca gerçekle!t$rmes$ ve Türk medyasının katl$amı görmezlikten gelmes$ oldu. Sess$z kalmanın da ötes$nde devlet erkanı, ma"rur ve k$b$rl$ 
b$r üslupla ekranlara çıkıp ölenler$n arkasından demed$kler$n$ bırakmadılar. Ölenler “kaçakçı”ydı, üstüne Kürt’tü; daha ne olsun, ölümü hak 
etm$!t$ onlar, zaten suçluydular.

N%SAN
Yen!mahalle’de B!r Tar!h Daha 
Yok Oluyor…
1969 yılından bu yana, özell$kle 
gençler ve çocuklar olmak 
üzere Ankara Yen$mahalle semt$ 
sak$nler$n$n ya!amında öneml$ 
b$r yer$  Yen$mahalle Gençl$k 
Merkez$, “b$nanın esk$ oldu"u 
ve Ankara’ya yakı!madı"ı” 
gerekçeler$yle, Gençl$k ve Spor 
Bakanlı"ı tarafından ba!ka b$r 
b$naya ta!ınmaya zorlandı. 
Yo"un $t$razlara ra"men yaz 
aylarında yen$ b$nasına ta!ınan 
merkezde bu kez de $zc$l$k 
faal$yetler$ne $z$n ver$lmed$.  

A&USTOS
Ankara Forumlarda Tanı"ıyor, Tartı"ıyor, Ö#ren!yor...
Türk$ye m$lat g$b$ b$r yaz ya!ıyor. Devlet el$yle !iddet 
ve öldürülen arkada!larımız da evde durmanın 
anlamsızlı"ını yüzümüze çarpan b$r gerçek olarak 
acılarımıza eklend$.

Hem %ftarlar Özgürle"t! Hem de Halk
“Yeryüzü Sofralarını Kuruyoruz! Bayraksız, $amasız, 
sponsorsuz! %ftarlı#ını, Sofranı Al Gel!..
#nanan-$nanmayan herkesle sofrasını payla!an, #brah$m 
Peygamber’den aldıkları $lhamla sosyal medyadan ça"rı 
yapan Ant$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$rd$.

%air Ahmet Erhan’ı U"urladık
1976’da M$l$tan Derg$s$’ndek$ !$$rler$yle tanıdık Ahmet 
Erhan’ı. Onun 1980 darbes$ne meydan okuyan !$$rler$n$ 

Yarın Derg$s$’nden okudu Ankar
kazıdık, kend$m$ze gömdük sen

Mer!l’!n Anısına B!s!klet Turu A
Dünyalılar B!z Dostuz
27 Temmuz 2013 Cumartes$ gü
katılımlı b$r b$s$klet protestosu g
Durmu! 22 ya!ındaydı. ODTÜ #n
ö"renc$s$yd$. #ler$ demokras$ye s
ba!kent$nde, ula!ımını b$s$kletle
$nsan$ de"erler$n$ y$t$rm$!, farkın
yaratılan bu düzen$n yolcusu olm
b$r hızla arkadan çarpması sonu

Ankara’nın K!rl! Suyu
ASK#, her yaz ya!anan $çme suyu
bu yaz da devam ett$r$yor. 2007 
Kızılırmak projes$, gerek Düzce’d
ta!ınması projes$ olsun Ankara s
dü!med$. Son olarakda geçen se
suyundak$ alüm$nyum sülfat.

Bu Daha Ba!langıç!

‘B!z’den ‘S!z’e… 
Yalanlar söylen!yor d!yoruz. Pek!, nasıl bu kadar yüksek sesle yalan 
söyleneb!l!yor? Bunun alçak sesl!s! ya da yüksek sesl!s! tartı"ılamaz ama 
nasıl bu kadar ba#ırarak yapılab!l!yor bu !"? D!yel!m k! herkes kend! 
do#rusunu dayatmaya çalı"ıyor. Ama kend! do#runuzu dayatırken 
bunun de#erlend!rmes!n! yapab!ld!n!z m!? Yalanla beslend!#!n!z! 
dü"ünüyoruz. Özgüven! yer!nde olan k!"! neden yalan söyleme !ht!yacı 
duyar? B!z özgüven!n!z yer!nde d!ye b!l!yorduk.

‘B!z’ d!yoruz. Çünkü bu d!ren!"!n !ç!nde bulunanlara ‘bunlar’ d!ye 
h!tap ed!ld!. Bu elbet anla"ılır b!r tutum. Ama neden!n! merak 
ed!yoruz. Bölüyorsunuz ded!n!z. Pek!, Türk!ye’n!n gerçek resm!n! 
görmek !steyenlere, neden s!z!n m!t!ngler!n!ze bakmaları gerekt!#!n! 
söyled!n!z? B!z!m gerçekl!#!m!zden tereddüdünüzün olmadı#ının 
b!r gösterges! m!d!r bu? E#er öyleyse bu gövde göster!s! b!z!m 
varlı#ımızı destekl!yor. Ve bölünüyoruz! 

‘Bölündük’ d!yoruz. Nasıl mı oldu? ‘B!z %50’y!z’ ded!n!z. Tamam, öyle 
olunuz. Pek!, bunun üzer!ne d!#er %50 bastırılması gereken taraf mı 
oldu? Demokras! d!ye ba#ırdı#ınız "ey bu muydu? $stersen!z %90 
olunuz. D!#erler!ne ‘tahammül’ ett!#!n!z! dü"ünüyorsanız, sandıktan 
bu kadar oy aldık d!yorsanız, "!ddetle bu n!cel!k a"ı#ı tavırdan 

kurtulmanızı öner!r!z. S!z!n demokras!n!z buysa ve anladı#ınız d!lden 
konu"mak gerek!rse !"!n özü "u k! ‘b!z demokrat!k !nsanlar de#!l!z’. 
’Anladı#ınız d!lden konu"uruz!’ ded!n!z. Anladı#ınız d!l! gösterd!n!z. 
Kavga etmey! !y! b!l!yorsunuz. S!z!nle kavga ed!ld!#! kadar varsınız. 
Kötü haber; kavga etmey! ö"ret!yorsunuz. Ama geçenlerde b!r 
!nsan ‘durdu’. Kafanız karı#tı. Yen! kötü haber; b!z s!z!n d!l!n!z! 
anladık. Kavgayı ö"rend!k. Ama s!z! yücelteb!lecek bas!t b!r 
kavgadan de"!l b!z!m k!… Ve s!zde bu yüzden çok kızdınız.

‘$sted!#!n!z! alamadınız, alamazsınız’ ded!n!z. B!z kazanç yoku"unda 
tırmanmıyoruz. Kazanmaya çalı"mıyoruz. B!z böyle ya"ıyoruz. S!z! 
ted!rg!n eden üç haftalık b!r sürede, !sted!#!n! almaya çalı"an b!r 
!nsan sel! (böyle gördü#ünüz !ç!n bunu söylüyorum) olmasın; soka#ı 
ve s!z!n gerçekl!#!n!z! kend! gözüyle gören, artık hep o noktada 
olmayı terc!h eden !nsan sel! olsun. B!z payla"ıyoruz, b!r!kt!r!yoruz ve 
ço#alıyoruz. %unu da atlamayalım; b!z ço#almaya çalı"mıyoruz.

B!z unutmuyoruz. Unutmadıklarımızla ço#alıyoruz. B!z Robosk!’y! 
unutmuyoruz. B!z Pozantı’yı unutmuyoruz. S!z!n de unutmadı#ınızı 
b!l!yoruz. O yüzden bu karma"anızı da anlıyoruz. Ama sak!n olunuz. 
B!z!m bulundu#umuz yerde hala durmamıza devam etmem!z !ç!n, 
bu unutmadıklarımızın ya"anmasına gerek yok. Ya da b!raz ted!rg!n 
olunuz.  
                                                                                                                           
Sümeyra Ertürk

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
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HAZ%RAN
Bu Daha Ba"langıç?
Kask numaralarını neden kapattınız? 
#cevapver
#cevapver Abdullah Cömert nasıl 
öldü?
Avukatları gözaltına aldıran k!m? 
#cevapver
#cevapver Engell! eylemc!ye tazy!kl! 
su sıkan pol!s k!m?
Ethem Sarısülük’ü vuran pol!s k!m? 
#cevapver
#cevapver Evren Köse’y! k!m vurdu?
%zmir’deki eli sopalı “sivil”ler kim? 
#cevapver
Lobna Allam!’y! k!m vurdu? #cevapver
#cevapver Mehmet Ayvalıta"’ı k!m 
öldürdü?
Pol!se plast!k merm! kullanma emr!n! 
k!m verd!? #cevapver
#cevapver Vedat O#uz’u k!m kör ett!?

“Çadırl
#cevap
D!kt!#!
#cevap
7 gazet
attırdın
Medya
#cevap
Devlet 
gönüllü
!st!yor?
N!ye sü
#cevap
Müezz!
!nsanla
yardım
malzem
Aslında
!llegal,
Neden 
etm!yo
#cevap
doktor

Solfasol Bilanço 2013
Murat Dirican



!UBAT
Avukat Tutuklamalarında Gel!nen Nokta: Pol!s Devlet!ne Do"ru 
Ko#ar Adım
Adı hak !hlaller!yle mücadelede anılan akt!v!st avukatların olusturdugu 
Ça"da# Hukukçular Derneg!, Halkın Avukatları Bürosu’ndan avukatlar 
!le Yürüyü# Derg!s! ve Grup Yorum üyeler!nden b!r grup muhal!f, pol!s!n 
DHKP/C’ye yönel!k operasyonu kapsamında gözaltına alındılar.

Haz!nen!n Beled!yelerden Alaca"ı 14.5 M!lyar TL. Ankara Beled!yes!,
Haz!neye Borç Takma Yarı#ında Açık Ara Ba#ta.
Beled!yeler!n borçlarının yarısı, vades! geçm!# borçlar: yan! büyük 
!ht!malle devlet, beled!yelerden kaynaklı bu gec!ken alacaklarının öneml! 
b!r kısmının üzer!ne b!r bardak so"uk su !çt!. Ankara Beled!yes!n!n toplam 
borcu: 4.3 m!lyar TL, haz!neye taktı"ı gec!km!# borç toplamı !se 2.3 m!lyar 
TL. Yan! haz!nen!n beled!yelerden kaynaklı gec!km!# alacaklarının %30’u 
Ankara Beled!yes! yüzünden. Yan! görünen o k!: Gökçek y!ne fena halde 
“m!nnettar”.

Türk!ye’den $!ddet H!kayeler!
Türk!ye’de me#rula#an, sıradanla#an ve !stat!st!k hal!ne dönüsen siddet 

zından aktarıldıgı Türk!ye’den $!ddet H!kayeler! çalısması, s!ddeth!kayeler!.com 
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Küçük Hanımlar Küçük Beyler 
Solfasol  >> s.3

Ankara'da Afet Riskli Alanlar 
Mehmet Onur Yılmaz  >> s.4

Ankara’da “Queer Çalı!maları” 
Ankara Üniversitesi Kadın Çalı!maları >> s.7

Benim Ankara’m; Ku!lar   
Ferdi Akarsu  >> s.9

Kafanızı Kaldırın  
Özgür Cengiz  >> s.10 

Yunanistan VIO.ME Fabrikası "!çileri 
"brahim Özkurt  >> s.11

Film Sahnesi (Van Gogh) 
Gözdem Üner Tubay >> s.20

$eyh Bedreddin Destanı 
Murat Tangal  >> s.22

Ankara’nın Dereler!
Erman Tamur, çok $lg$nç b$r çalı!ma yapmı!. Ankara, ne de olsa 
akarsularıyla b$l$nen b$r kent de"$l. Dünyanın b$rçok büyük kent$ 
g$b$, ne b$r okyanusun/den$z$n kıyısında, ne de ortasından b$r 
ırmak akıyor. Oysa bütün büyük kentler$n ortasından b$r ırmak 
akar. L$manları olur, $r$l$-ufaklı $skeleler sıralanır suların üzer$nde…

Akın Atauz  >> s.2

Namık Kemal Mahalles!
Namık Kemal (Saraço"lu) Mahalles$, Müdafaa Caddes$, Kumrular 
Sokak, Necat$bey Caddes$ ve Yahya Gal$p Caddes$’n$n ku!attı"ı b$r 
alanda konumlanmı!tır. Kent$n yen$ merkez$n$n (Yen$!eh$r) tam 
ortasında üst düzey bürokrat ve askerler$n $kamet$ $ç$n 1940’larda 
planlanıp hayata geç$r$lm$! cumhur$yet$n $lk toplu konut projes$d$r. 
1945 yılında Paul Bonatz’ın beraber$ndek$ bazı Türk m$marlarla 
b$rl$kte projelend$rd$"$ b$r alan.1939’da n$yetlen$lm$!, 2. Dünya 
Sava!ının ba!lamasıyla ertelenm$!. 29 Ek$m 1944’de ba!lanmı! 
ve 1946’da tamamlanmı!. Yapımı üstlenen 1946 yılına kadar adı 
Emlak ve Eytam Bankası olan o yıl adı de"$!erek Emlak Kred$ 
Bankasına de"$!en kurum. Dolayısıyla Emlak ve Eytam Bankasının 
son, Emlak Kred$ Bankasının da $lk büyük $!$ olarak görülüyor. 

Emre Madran  >> s. 12-13

Kentler!n D!rençl!l!"! ve AOÇ
Son zamanlarda, g$tt$kçe popülerl$l$k kazanan, 
sürdürüleb$l$rl$k kavramının tahtına göz koyan b$r 
kavram var: Kentsel D$rençl$l$k. Güncel planlama 
konularını tema olarak ele alan bu yıl düzenlenecek 
Avrupa Planlama Okulları B$rl$"$ (AESOP) uluslararası 
konferansının da teması ‘D$rençl$ Kentler ve 
Bölgeler $ç$n Planlama’. Bu kavram özell$kle çevre 
ve ekoloj$ konuları $le $l$!k$l$ b$rçok ortamda 
tartı!ıldı. Bölge $le $l$!k$l$ konularda tartı!ılması da 
1990’lara kadar g$d$yor. Mevcut yapıyı bozacak 
b$r dı! etken gerek$yor d$rençl$l$"$n tartı!ılması 
$ç$n. Bu dı! etken sonrasında s$stem$n yen$den 
denge sa"layab$lmes$ $ç$n kend$n$ yen$lemes$nden, 
yen$den ke!fetmes$nden bahsed$l$yor. 

Burcu Özüduru  >> s.5

DOSYA: Kentten Kadınlar-2  s.14-19

Ankara bundan $k$ ay önce b$r haber $le çalkalandı: Esk$ Lale 
S$tes$, bugün b$l$nen adıyla Akün ve %$nas$ Sahneler$’n$n de 
bulundu"u b$na kompleks$ satılıyor. Ankara kent merkez$nde 
zaten çok az olan ve son yıllarda g$tt$kçe de azalan t$yatro 
salonlarından $k$s$n$ daha kaybetme $ht$mal$ çok umut kırıcı. 
Bu kaygı $le b$r araya gelen s$v$l toplum kurulu!ları, meslek 
odaları sahneler$n satılmaması $ç$n b$r g$r$!$m ba!lattılar. Bu 
amaçla düzenlenen protesto göster$ler$ne b$n$n üzer$nde 
Ankaralı katıldı. Sahneler$n satılmaması $ç$n ça"rı yapıldı. 

#lk ihale 5 %ubat’taydı ama gelen tekli&erin dü!üklü"ü 
nedeniyle satı! 3 ay ertelendi. Sürecin yava!ladı"ı bu 
noktada Solfasol olarak, konunun tarafı olan herkese bir 
ça"rımız var.  Ba!ta binanın sahibi olan Emek #n!aat’a 
ve sahnelerin korunmasını isteyen meslek odalarına, 
sendikalara, sivil toplım kurumlu!larına ama aynı 
zamanda Ankaralı tiyatro izleyecilerine de ve tabi ki Devlet 
Tiyatroları’na. 

Akün ve %$nas$ sahneler$n$n korunması ve hatta gel$!t$r$lerek 
bölgey$ canlandıracak b$r $!levle Ankara’ya kazandırılması 
$ç$n herkes$n yapab$lece"$ b$r !eyler var. Çünkü, b$l$yoruz 
k$ Emek #n!aat’ın ‘satıyorum’ dey$p ger$ çek$lmes$ tek yol 
olmadı"ı g$b$, Akün ve Ça"da! Sahneye sah$p çıkmanın tek 
yolu ‘sattırmıyoruz’ demek de"$l.  >> s.3

Cumhurba!kanlı"ı Muhafız 
Alayı’nda görevl$ b$r albayın b$r 
erkekle b$rl$kte ya!adı"ı $ç$n s$lah 
zoruyla kaçırdı"ı e!c$nsel o"lu 
Pembe Hayat LGBTT Dayanı!ma 
Derne"$ ve #HD 

’den  22 %ubat’tan bu 
yana haber alınamıyor. Umut’un 
b$rl$kte ya!adı"ı sevg$l$s$ Ramazan 
K. da Umut’u kaçıranlar tarafından 
a"ır b$r !ek$lde darp ed$ld$. 
Gazetem$z yayına hazırlandı"ı son 
dak$kalara kadar henüz Umut’tan 
b$r haber alamadık. Hakkında 
ver$len koruma kararına ra"men 
babası ve amcası tarafından 
kaç , tehdt ve 
darp ed$len Ramazan’ın can 
güvenl$kler$n$n sa"lanmasını 
$st$yoruz ve sa"lanana kadar da 
tak$ptey$z. / Solfasol >> s.6
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Kentler$n sosyal, ekonom$k 
ve mekânsal olarak de"er$n$ 
y$t$rd$"$ varsayılan alanlarının 
yen$den canlandırılmasına 
yönel$k yapılan her türlü 
müdahale, kentsel dönü!üm 
olarak tanımlanab$l$r. Bu 
canlandırma sürec$ sadece 
b$naların güncellenmes$ 
de"$l, aynı zamanda ya!am 
dokusunun de"$!mes$ anlamına 
da gel$r. Kentsel dönü!üm, 
b$r anlamda, zamanın 
b$r$kt$rd$kler$ne, ya!anmı!lıkların 
d$ren$!$ne kar!ı b$r harekett$r.

Dönü!türülmek $stenenler$n 
kentle uzla!tırılması mümkün 
de"$l m$d$r pek$?
 
Aktan Acar - A.$ebnem Soysal >> s.3

KENTSEL UZLA$MA: DÖNÜ$ÜM

Ankara #çin Bir Dergi:
Ankara Ara!tırmaları Dergisi 
B$r kent$n kend$s$n$ tanıması ve anlaması kolay b$r $! de"$l. 
Bunun $ç$n kent$n desteklere $ht$yacı var: Kent$ seven ve onu 
merak eden hem!er$ler$ olacak, akadem$k ara!tırmacıları, 
kent$n gelm$!$n$ geçm$!$n$ merak eden amatörler$ olacak, 
bütün bunların tartı!maya açılmasını sa"layab$lecek 
olanakları olacak f$lan… Bu nedenle, kentler$n pek ço"unun 
derg$s$ yok. Olanların bazıları beled$yen$n reklamını 
yapmak üzere dü!ünülmü! bas$t propaganda derg$ler$, 
daha c$dd$ olan derg$ler$n de, güven$l$r b$r b$ç$mde düzenl$ 
yayınlanması çok zor.  Akın Atauz  >> s. 7

"Ne Derlerse Desinler"
Tuzluçayır’da Cami-Cemevi Projesi 
Tutmayacak!
Bu söz, $kt$dardak$ AKP ba!kanı ve Ba!bakan Tayy$p Erdo"an’ın 
her fırsatta tekrarladı"ı b$r söz. Her konu!manın sonunda kend$ 
halkıyla $natla!mayı pol$t$k tavır hal$ne get$ren Ba!bakan “K$m ne 
derse des$n yapaca"ız!” sözler$yle noktayı koydu"unu sanıyor.   
Gülistan Aydo#du >> s.17

Bir Ortopedik Engelli 
Penceresinden Ankara’da Ya!am 

 
Gamze Yılmaz >> s.6

3000 A#aç 
 

Özlem&Can Mengilibörü >> s.9

Medya, Eril Dil, Kent Üzerine 
 

Söyle!i: Tanju Gündüzalp >> s.10

$entepe’de Kentsel Dönü!üm 
 

Çi#demtepe End.Ms.Ö#rencileri>> s.11-13

Park Forumlarını Ne Yapmalı? 
 

Serhat Nigiz >> s.14

Ankara’nın Gezi Parkı: Ankara Kalesi 
 

Ça#rı Fidan >> s.16

Plastik Masa Üzerine Birkaç Güzelleme! 
 

Mazlum Demir >> s.17

Barı! ve Sürgünlük Ezgileriyle Üç Kürt Kadın 
 

Söyle!i: Özge Ça#lar >> s.20-21

Ahmet Erhan 
 

Ahmet Say >> s.22

$entepe’de  
Kentsel Dönü!üm 
“...Yen$ b$nalar, yen$ $nsanlar, gerçek özell$kler$n$ 
kaybeden mahalleler. Her yerde soylula!tırma, 
canlandırma, göç her yerde. Yen$ but$kler ve kafeler, 
üç kuru!a mal satan dükkanların ve kö!edek$ 
emektar bakkalın yer$n$ aldıklarında ne olur? B$r 
kent$ kent yapan b$naları de"$l de $nsanları $se, 
g$tt$kler$nde ne olur? Kent$n ruhu ölür.” (Zuk$n 2011)  
Çi#demtepe Endüstri  
Meslek Lisesi Ö#rencileri >> s.12-13

Usta Oyuncu  
Tuncel Kurtiz’i  
U"urladık 
“Apol$t$k olarak b$l$nen gençler$m$z$n demokrat$k 
haklarına sah$p çıkmak $ç$n verd$"$ mücadeley$ yürekten 
destekl$yorum. Onların üzer$ndek$ ölü topra"ının 
kalkması $le artık b$r !eyler$n daha güzel olaca"ı 
umudunu ta!ıyorum. D!ren Gez! Parkı d!ren, çok 
güzels!n!z, çok güzels!n!z çocuklar” (Tuncel Kurt$z)  
Solfasol  >> s. 2

Emre Madran'ı Yitirdik!
Çok Üzgünüz..

26 Eylül'de hocamızı, 
arkada"ımızı, yazarımızı, 
büyük bir Ankaralıyı 
yitirdik.
Gözlerini kapatarak 
anlattı"ı her !eyi 
büyük keyi%e saatlerce, 
sıkılmadan dinleyebilirdik. 
Onun anlataca"ı, bizim 
ö"renece"imiz ne çok !ey 
vardı.

i. Pop #arkıçısı Serdar Ortaç y!ne özür d!led!.

s!nde Gez! Sloganları “Bu Daha Ba#langıç!”
r günü toplanan HDP 1. Ola"anüstü Kongres!ne çok 
abalık !lg! gösterd!. Kongre önces!nde HDP’ye katılan 
el, Ertu"rul Kürkçü, Levent Tüzel ve Sırrı Süreyya Önder 
’e de ta#ımı# oldular.

%# Sed!kası’nın Leroy-Merl!n Grev! Zaferle Sonuçlandı
Ma"azalarının Bursa ve Ankara #ubeler!nde ba#latılan 
ünde !#veren!n, send!kanın talepler!n! kabul etmes! ve 
n haklarını vermes!yle sonuçlandı.

Az Sonra!
ylardır beklett!"! “Demokras! Paket!”, n!hayet Ek!m 

ayının ba#larında açıklandı. Paket!n hazırlanı#ı sırasında demokras! 
bekleyenler!n talepler!ne yer ver!lmed!"!n! dü#ünen geni# bir kesim var. 
Daha da ötes! paket açıklanmadan önce içeri"e ili#kin b!lg! zerrec!kler!n! 
payla#an çalı#ma arkada#ları da, Ba#bakanın tanıdık öfkes!nden nas!b!n! 
aldı.

9 Kasım Ankara Ortak Forumu Nasıl B!r Kent?
Gez! D!ren!#inin devamında toplanmaya ba#layan forumlar Türk!ye 
s!yaset!n!n yen! ve akt!f özneler! olarak bel!rd!. Ankara’dak! tüm forumlar 
da 9 Kasım Ankara Ortak Forumu’nda !k!nc! kez b!r araya geld!. 

Ankara’da Metro Y!ne Ba#ka Bahara! 29 Ek!m’de Açılacaktı, Hayal 
Oldu!
%n#aatı 19 yıldır süren Çayyolu Metrosu’nun açılı# tar!h! y!ne ve 
b!l!nmeyen b!r tar!he ertelend!. Çayyolu Metrosu, Ankara’nın d!"er 

metro !n#aatları !le b!rl!kte Mart 2012’de Ula#tırma ve Den!zc!l!k 
Bakanlı"ı’na devred!lm!#t!. Dev!r tören!nde b!r yıl !ç!nde tamamlanaca"ı 
duyurulan Çayyolu Metrosu’nun açılı# tar!h! önce 29 Ek!m 2013’e 
ertelend!. Ancak bu tar!h de resm! b!r açıklama olmaksızın !ler!k! b!r 
tar!he ertelend!. 

Tünel Bypass, Hızlı Tren Ormandan Geç!yor! B!lec!k Ormanları 29 
Ek!m %nadına Feda Ed!ld!.
Ankara-%stanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın 29 Ek!m 2013’te açılaca"ı 
!k! yıl önces!nden bu yana Ba#bakan ve Ula#tırma Bakanı tarafından 
defalarca duyuruldu. Bu hedef !k! ay önces!ne kadar her yerde 
d!llend!r!l!rken son !k! ayda her ne olduysa yava# yava# gündemden 
dü#ürüldü ve unutturuldu. Ama bu arada B!lec!k’te gözden uzak b!r 
orman katl!amı yapıldı. Üstelik bu sefer orman yola de"!l “29 Ek!m’e 
yet!#ecek” !nadına feda ed!ld!..

MART
B!r %ht!mal Daha Var: Akün ve $!nas! Kentl!ler!n Olab!l!r m!?
Ocak 2013’te Akün ve $!nas! Sahneler!’n!n de bulundu"u b!na 
kompleks! satı#a çıkarıldı. Satı# sürec! !le !lg!l! Solfasol’un “B!r 
%ht!mal Daha Var” ba#lı"ı !le man#ete ta#ıdı"ı  ça"rısı çe#itli 
ortamlarda kar#ılık buldu. Devlet T!yatroları Genel Müdürü Lem! 
B!lg!n ve Devlet T!yatrosu Ankara Müdürü Ak!f Ye#!lkaya’nın 
da g!r!#!mler! !le Emek %n#aat, sahneler!n satılmaması ya da 
satılacaksa b!le sahneler!n of!s katlarından ayrı satı#a çıkması 
yönünde f!k!r de"!#t!rd!.

Berfo Ana’yı Kaybett!k!
12 Eylül 1980 darbes!n!n ertes! günü o"lu Cem!l Kırbayır’ı 
ev!nden alan güvenl!k güçler!, Cem!l’! b!r daha annes!ne ger! 
vermed!. Ömrünün son 32 yılını !#kencede öldürülen o"lu 
Cem!l Kırbayır›ın kem!kler!n! arayarak geç!ren Berfo Kırbayır, 
%stanbul’da hayatını kaybett!.

ralılar. “Ka"ıtlardan 
n!”…

Ardından Korkmayın 

nü Ankara’da çok gen!# 
gerçekle#t!. Mer!l Ç!"dem 
n#aat Mühend!sl!"! 
sah!p b!r ülken!n 
e sa"lamak !st!yordu. 
ndalı"ını kaybetm!# ve 
mu# z!hn!yet!n yüksek 

ucu hayatını kaybett!.

u #üpheli durumunu 
yılından sonra gerek 

den borularla su 
suyu h!ç gündemden 
ene ortaya çıkan çe#me 

EYLÜL - EK%M
Bu Yoldan Tekrar Orman Geç!nceye Kadar Mücadeleye 
Devam !
Ankara Büyük#eh!r Beled!yes!, 2 b!n 388 a"acı b!r 
gecede yok ett!! Bu orman kıyımını durdurmaya ko#an 
ö"renc!lere pol!s ve beled!ye !#ç!s! kılı"ında k!#!lerce #!ddet 
uygulanırken, katled!len a"açlar !se hızlı b!r #ek!lde ta#ındı.

Emre Madran’ı Y!t!rd!k!
26 Eylül’de hocamızı, arkada#ımızı, yazarımızı, büyük b!r 
Ankaralıyı y!t!rd!k. Onun anlataca"ı, b!z!m ö"renece"imiz 
ne çok #ey vardı.

Gez! D!ren!#!nde Kaybett!kler!m!z, Ankara Parklarında 
Ya#ayacak…
Çankaya Belediyesi, Gezi Parkı eylemleri sırasında ölenlerin 
isimlerini 6 parka verme kararı aldı. Parklara ver!len !s!mler 

arasında, Adana’da hayatını kaybeden pol!s memuru 
Mustafa Sarı’ da vardı.

Kültür/Bellek/Rant: Su Süzgec! Yapısı B!r Vakıf 
Ün!vers!tes! %ç!n Yıkıldı
1936 yılında Ankara’nın su gereks!n!m!n! kar#ılamak !ç!n 
yapılan ve Endüstr!yel M!ras olarak kayded!lmes! !ç!n 
çalı#malar yürütülen ve Dı#kapı’da bulunan Ankara Su 
Süzgec! B!nası, sank! bu “tesc!l” çalı#masından haber 
alınmı#çasına, Koruma Kurulu kararı 4 ay beklet!l!r ve 
onaylanmazken, 2013 A"ustos’unda an!den yıkıldı.

Ankara’da K!ralık Ambulans Dönem!
Bursa ve Kocael! 112’de ba#layan k!ralık ambulans 
uygulamasına Ankara 112 de geçt!. Ankara %l Sa"lık 
Müdürlü"ü %l Ambulans Serv!s! Ba#hek!ml!"!, ‘Sürücülü 
ambulans k!ralama h!zmet!’ almak !ç!n 23 Mayıs’ta !haleye 
g!tt!. Yakla#ık mal!yet! 9 m!lyon TL olan !haley!, 4,5 m!lyon 
TL en dü#ük tekl!&e Dem!rhan Tur!zm aldı. 

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
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Bozkır, Akbaba ve "nsan 
 

Evrim Tabur >> s.8

Behzat da Gelince 
 

Gökçer Tahincio#lu >> s.9

Ankara'nın Unutulmaz Ba!kanı 
 

Arif $entek >> s.9

Ankara'da “Ya!am Alanı” 
Tartı!maları 

 
Ya!am Alanı Derne#i >> s.20

Ku#ulu Park'ın Ku!ları 
 

Ferdi Akarsu >> s.20

Protokolde Hergelen 
Meydanı’na Yer Yok 

 
Yılmaz Yücel >> s.21

Sahipsiz Çocuklar Cumhuriyeti 
 

Süreyya Karacabey >> s.21

Ate!te Semaha Durdular 
 

Aydın $im!ek >> s.22

Gez! Parkı D!ren!"!'nde tutuklanan ve cezaev!ne gönder!len 
arkada"larımızdan hep!m!ze mektup var!

20 Haz!randa Ankara’da a!lem!n ev!nden gözaltına alındım. Sabah 
06.00’da Behzat Ç. d!z!nden fırlayıp çıkmı" 9 pol!s ev!m!z! bastı. 
#zm!r Cumhur!yet savcılı$ından yakalanma kararım oldu$unu 
söyley!p !çer! daldırlar. “Ev! arayaca$ız” ded!ler. “Burada m!saf!r!m, 
!zm!r’de !kamet ed!yorum” ded!m; ama naf!le. D!nletemed!m...

#brahim Kaya   >> s.2

20 Haz!ran’da Gündo$du Meydanı’nda “Çadır Kentte” gözaltına 
alındım. Aynı günde a!lem!n ev! de basılmı" ve b!rçok esyaya el 
konulmu"tu...

Vedat Yeler   >> s.3

Ben de evden alınanlardanım: Ev!m sabahın köründe basıldı; 
e"!m ve b!r! üç ya"ında, d!$er! 5 ya"ında 2 kızım vardı evde. 
Bebekler!m!z uykudan uyanmı", korku dolu gözlerle TEM pol!sler!n! 
!zl!yordu. K!mseyle payla"mak dah! !stemed!kler! oyuncaklarını 
pol!sler karı"tırıyor ve !çler!nde “sakıncalı(!)” b!r "eyler var mı d!ye 
kurcalıyorlardı. Bu onlar !ç!n b!r travmaydı!..

Erhan #nal   >> s.4

“GEZ# TUTSAKLARI”NDAN MEKTUP VAR

Toplumsal V!cdan,  
Forumlarda #n"a Ed!leb!l!r m!?
40 gündür, tam “kırk” gündür, daha önce benzer$n$ 
ya!amadı"ımız b$r toplumsalla!ma ya!ıyoruz. Tam kırk 
gündür sokaklardayız; ço"alıyoruz, azalıyor, sonra tekrar 
bulu!uyoruz; farklı b$ç$mlerde, !eh$rler$n göbe"$nde, 
kenarında, “halk”a a$t her yerde.

Deniz Gümü!el   >> s.5

Neh!rler Özgür Aksın!    #d!renneh!r
Neh$rler$n özgür akması $ç$n 14 Temmuz Pazar 
günü tüm Avrupa $le aynı anda Türk$ye’n$n 
otuzu a!kın noktasında yüzlerce $nsan 
neh$rlere, onların besled$"$ göllere ve  
den$zlere atladı.

Dijle Kılınç   >> s.8

Bu sene 8.s$ düzenlenecek olan Kolekt$f 
Yaz Kampı $le $lg$l$ ‘kızlı erkekl$’ b$r söyle!$ 
yaptık, Kolekt$f Üyes$ El$f Cabadak $le. Çünkü 
bu sene kampın $çer$"$ de reklamı da 
öncek$lere göre b$r hayl$ ‘marj$nal’. Öncel$kle 
tüm Türk$ye’y$ sarsan Gez$ Parkı D$ren$!$,  
‘Genç Çapulcular bulu!uyor’  ba!lı"ıyla 
kampın ana temasını olu!turuyor.

Özge Altınyayla   >> s.23

DOSYA: Engelsiz Kent 
>> s.10 - 19

ekrar
, 

B!r ç!çek duruyordu, orda, b!r yerde,
B!r yanlı"ı düzelt!rces!ne açmı"

(Cemal Süreya'dan)

Ölüm gel!yor aklıma b!rden ölüm
B!r a$acın gövdes!ne sarılıyorum.

TEMMUZ
Toplumsal V!cdan, Forumlarda %n#a Ed!leb!l!r 
m!?
40 gündür, daha önce benzer!n! ya#amadı"ımız 
b!r toplumsalla#ma ya#ıyoruz. Tam kırk gündür 
sokaklardayız; ço"alıyoruz, azalıyor, sonra tekrar 
bulu#uyoruz... On be# günü a#an ve tüm yurda 
yayılan, !stemeye !stemeye de olsa günler 
sonra anaakım medyaya yansıyan, yo"un sokak 
göster!ler!n!n ardından, bu süreçte !y!ce devle#en 
çAr#ı’nın ça"rısıyla halk parklara çek!ld!. Halk 
parklara d!nlemeye, anlamaya ve söylemeye 
ba#ladı.

2 Haz!ran’da Esk!#eh!r’dek! Gez! Parkı 
Eylem!nde, K!ml!"! Bel!rs!zK!#!lerce Saldırıya 
U"rayan Al! %sma!l Korkmaz da, Hayatını 
Kaybett!.

Özgür Nehirler %çin Büyük Atlama
#d!renneh!r
Neh!rler!n özgür akması !ç!n 14 Temmuz Pazar günü tüm Avrupa !le aynı anda Türk!ye’n!n 
otuzu a#kın noktasında yüzlerce !nsan neh!rlere, onların besled!"i göllere ve denizlere 
atladı. Büyük Atlama’nın amacı b!r yandan neh!rler!n ya#aması !ç!n mücadele ver!rken, b!r 
yandan da neh!rler!n b!z!m !ç!n ne kadar de"erl! ve vazgeç!lmez oldu"unu b!zzat suyu 
kucaklayarak hatırlamak. B!z de Ankara Güdül !lçes! yakınlarındak! Süvar! Deres!’ndeyd!k.

Genç Çapulcular Kampta Bulu#uyor
Bu sene 8.s! düzenlenen Kolekt!f Yaz Kampı !le !lg!l! ‘kızlı erkekl!’ b!r söyle#! yaptık. Kampın 
!çer!"! de reklamı da öncek!lere göre b!r hayl! ‘marj!nal’d!. Tüm Türkiye’yi sarsan Gez! Parkı 
D!ren!#!, ‘Genç Çapulcular bulu#uyor’ ba#lı"ı kampın ana temasını olu#turuyordu. Ve tüm o 
tanıtımlara ta# çıkaran b!r reklamı !se Yen! Ak!t gazetes! !t!nayla yapıverd! kend! sayfasında.

ları yak” emr!n! k!m verd!? 
pver

n!z 3 m!lyar a"aç nerede? 
pver
teye aynı man#et! nasıl 
nız? #cevapver
ya sus emr!n! k!m verd!? 

pver
Gez!’de çalı#an

ü doktorların !s!mler!n! n!ye 
? #cevapver
ürekl! ‘b!z’ ve ‘onlar’ d!yorsun? 
pver
!n!n b!le «alkol !ç!lmed!» ded!"!, 

arın canla ba#la yaralılara 
m ett!"! cam!y! nasıl s!yaset 
mes! yapab!ld!n? #cevapver
a heps! yasal de"!l m!? N!ye 
 n!ye marj!nal d!yon? #cevapver 
ben! bu hal!mle kabul 

orsun? #cevapver
pver Yaralılara yardım eden 
rlardan ne !st!yorsunuz?

#cevapver Evler!n !ç!ne gaz bombaları 
atan pol!sler nerede? Ne ceza 
alacaklar?
RTE “ Reyhanlı’da 53 sünn! 
vatanda#ımız #eh!t ed!ld!” derken 
neden mezhepsel konu#tun! Sende 
mezhep ölçer m! var ? #cevapver @
RT_Erdogan
Sünn! vatanda# ne demek? #cevapver
7 b!n 478 k!#! yaralandı, kaybett!. 
Sorumlu be# k!#! öldü; 55 a"ır yaralı 
var, 10 k!#! gözünü kaybett!, Sorumlu 
k!m? #cevapver

Tar!q Al! Ku"ulu Park’taydı
Akt!v!st yazar Tar!q Al!, d!ren!#e 
deste"!n! !fade etmek !ç!n 15 Haz!ran 
Cumartes! günü Ku"ulu Park’taydı. 
Kend!s!yle sohbet etme #ansımız 
da oldu. “Bu, neo-l!baral!zm’e kar#ı 
bir mücadeledir... Bütün dünya 
mücadelinizi izliyor, Avrupa kıtasında 
b!r kez daha üm!d! ate#led!n!z...” ded!.
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"k# yıllık kend#n# olu$turma sürec#n#n ardından 
yen# b#r part# hızla g#rd# s#yas# arenaya.  
Halkların Demokrat#k Part#s# (HDP). Gez# 
d#ren#$#n#n ardından yerel seç#mlere çok 
az kalmı$ken; bugüne de!#n ötek#le$en 
k#ml#kler# yoksaymayarak Türk#yel#le$mekten, 
k#tleselle$mekten söz ed#yor. Bunun #ç#n de 
sosyal#st söylemlerden, sınıf çel#$k#s#nden 
söz etmekten h#ç çek#nm#yor.  B#z de merak 
#ç#ndey#z. B#l#yoruz k# “Gez#’den sonra h#çb#r 
$ey esk#s# g#b# olmayacak”, olmuyor da. Pek# 
HDP, yen# b#r s#yaset b#ç#m# kurab#lecek 
m#?  E$ba$kan Ertu!rul Kürkçü’nün tab#r#yle 
“#nsanın #nsanlıktan çıktı!ı kap#tal#zm yer#ne 
#nsanlar dünyasında ya$amak” #ç#n ne yapacak? 

HDP MYK üyes# Ayhan B#lgen ve PM Üyeler# 
Remz# Altunpolat ve Mıgırd#ç Mangosyan #le 
Türk#yey#, s#yaset# ve HDP’y# konu$tuk.

Ayhan B#lgen #le: 
“"kt#dardan Daha Özgürlükçü  
B#r Özne Gel#$mel#” 
Solfasol: HDP b!z!m !ç!n de b!r merak konusu. 
Heyecanlı sorular sorduruyor kend! aramızda da. 
Cumhur!yet Dönem!, darbeler, 30 yıldan fazla ya"anan 
Kürt Sorunu ve çatı"ma, 11 yıllık AKP !kt!darı ve Gez! 
D!ren!"!... Türk!ye’n!n geld!$! bu yerde HDP s!z!n !ç!n 
ne anlam ta"ıyor? 

Ayhan B!lgen: Bence bugün en öneml$ $ht$yaç, toplumsal 
d$nam$kler$n s$yaset yapma süreçler$ne katılım kr$z$n$n 
çözümüdür. Türk$ye s$v$l toplumu son yıllarda c$dd$ b$r 
mesafe aldı ama bu aldı"ı mesafeye paralel b$r s$yasal 
s$steme katılım konusu ba!arılamadı. Yan$ b$r mekan$zma 
olacak k$; toplumsal d$nam$kler, s$yasal süreçler $çer$s$nde 
kend$ler$n$ $fade edeb$ls$nler, örgütleneb$ls$nler, 
k$tleselle!eb$lecek fırsat yakalasınlar. Türk$ye’de hala 
Osmanlı’dan devralınan s$yas$ akımlarla s$yaset yapıyoruz. 
Yen$ b$r dünyada ya!ıyor olmamıza ra"men b$ld$"$m$z, 
klas$k #tt$hat Terakk$ Dönem$'n$n Türkçülük, #slamcılık, 

Batıcılık kategor$ler$yle konu!uyoruz. Halbuk$ $!$n teknoloj$ler$ 
de"$!t$ ve b$lg$n$n payla!ımı, yayılması konusunda son derece 
öneml$ durumlar olu!tu. Bu durumlar dünyanın her yer$nde 
toplumsal hareketler$ yen$den !ek$llend$r$rken Türk$ye’n$n 100- 
150 yıllık gelenekler üzer$nden s$yaset d$l$n$ kurması kabul 
ed$leb$l$r b$r durum de"$l.  
 
Parlamentoya baktı"ımızda $se $kt$dar part$s$nden daha 
özgürlükçü ve Türk$ye’n$n bütününe h$tap edeb$l$r b$r 
öznen$n gel$!mes$ gerek$yor. #kt$dar üzer$nde daha toplumsal, 
özgürlükçü, basıncı arttıracak b$r d$nam$"$n olması gerek$yor. 

Solfasol: BDP kuruldu$u dönemde de Türkiye 
partisi olması iddiası vardı. Bu anlamda BDP ve HDP 
arasındak! fark ned!r?

A.B.: Daha önce de solda b$rl$k kapsamında yapılan 
tartı!ma ve g$r$!$mler oldu. Ama bugün artık toplumsal 
ve s$yasal algı olgunla!tı. B$rl$kte $! yapab$lme becer$s$, 
b$rb$rler$n$n sembol ve sloganlarına tahammül arttı ve 
muhalefette de b$r olgunla!ma, $lerleme olu!tu. Kürtlere 
yönel$k ant$pat$ ve rej$m$n empoze ett$"$ önyargıları 
a!mak konusunda yol alındı. &üphesiz aynı !ekilde Kürtler 
de batıdak$ d$nam$klerle $! yapma konusunda daha 
sa"lıklı b$r yerde duruyor artık. Gez$ sürec$n$n böyle b$r 
tarafı oldu"unu, b$rb$r$ne de"d$kçe h$ssed$len, farkına 
varılan b$r gel$!me oldu"unu dü!ünüyorum. HDP bu 
anlamda kr$t$k b$r e!$kte ve temenn$m bunu a!ması ve 
k$tleselle!mes$.  

Solfasol: Hem Gez! sürec!nden sonra hem de seç!m 
rüzgarıyla toplumda örgütlenme !ht!yacı ve taleb! 
arttı. HDP’n!n bunu kar"ılamak için somut olarak ne 
yapması gerekiyor ya da var mı böyle bir somut planı?

“Sadece geçm#$#n b#r#k#m# ve 
kazanımı, gelece!# #n$a yetk#s# 
verm#yor k#mseye”

A.B.: Bence olmalı… Bu yoksa h$çb$r !ey yok zaten. 
Herkes Gez$’den b$r ders çıkardı. Öneml$ olan ne kadar 
yeterl$ ve do"ru okuma yapab$ld$k, okumalarımızdan yola 
çıkarak esk$ alı!kanlıklarımızı ne kadar terk edebilece"iz. 
#nsanlar demokratikle!ebilmek için bedel ödemi!ler, 
toplumsal örgütlenmeler de ciddi katkı sunmu!lar ama 
sadece geçmi!in birikimi ve kazanımı, gelece"$ $n!a yetk$s$ 
verm$yor k$mseye. Dolayısıyla burada Gez$’dek$ toplumsal 
ps$koloj$den ve o mob$l$ze olab$lme kapas$tes$nden 
çıkarılab$lecek ders; bu ülkede artık klas$k, h$yerar!$k 
örgütlenme yöntemler$n$n ötes$ gerekt$"$d$r; mutlak 
suretle Gez$’dek$ tavrı esas alan, yan$ kend$ karar alan ve 
bunu hemen hayata geç$reb$len, kend$s$ sloganını üreten, 
kend$ $let$!$m araçlarını gel$!t$ren b$r yöntem$ ortaya 
koymak gerek$yor.

Solfasol: O zaman s!yasette yıllardır söylenen 
“da$dak!ler! !nd!rmek” sorununun yanında "!md! b!r 
de “k!tleler! s!yasete katmak” sorunu bel!r!yor. 

A.B.: #nsanların sorunlarını, haklarını, talepler$n$ 
demokrat$k yollarla talep edeb$lmes$ herkes$n 
beklent$s$ne cevap verecek güçlü s$yasal özneler$n ortaya 
çıkması $le mümkündür. Türk$ye’n$n batısında güçlü b$r 
demokras$ hareket$, köklü rad$kal ve yapısal de"$!$m$ 
esas alan, $kt$darı k$m$n kontrol ett$"$n$ de"$l, dünyadak$ 
demokras$ye da$r tartı!maları d$kkate alan; küreselle!me 
kar!ıtı hareketler$ de, Arap Baharı'nı da, Do"u Avrupa’dak$ 
gel$!meler$ de okuyan ve Türk$ye’ye özgü toplumsal ve 
tarihsel gerçeklikleri dikkate alan bir yöntemin geli!mesi 
gerekiyor. Bence ancak böyle b$r hareket olursa Kürt 

sorununun b$rl$kte ya!ama eksen$nde çözüleb$lmes$ 
$mkanı yakalanır. 

“K#ml#kler toplamı ortaya 
çıktı!ında b#r s#v#l #ns#yat#f 
olu$ab#l#r ama b#r s#yas# 
part# toplumun s#yasetten 
beklent#ler#n# d#kkate almak 
zorundadır.”

Solfasol: Pek! HDP bu tanımın neres!nde?

A.B.: Öncel$kle kabul etmem$z gereken b$r sorun var. 
Türk$ye’de k$ml$kler$n kabulü ve deklarasyonu konusunda 
c$nsel yönel$mden etn$k k$ml$"e kadar geçm$!ten 
gelen b$r $nkar var. Böyle olunca da her k$ml$k kend$n$ 
h$ssett$rmek ve göstermek, aynı zamanda varlıklarını 
kabul ett$rmek $st$yor. Bu çok do"al b$r !ey ama buradan 
k$tlesel b$r s$yaset gel$!t$rmen$n hand$kapları var. Yan$ 
k$ml$kler toplamı ortaya çıktı"ında b$r s$v$l $ns$yat$f 
olu!ab$l$r ama b$r s$yas$ part$ toplumun s$yasetten 
beklent$ler$n$ d$kkate almak zorundadır. Bütün seçmen 
davranı!larına yönel$k $stat$st$kler $!s$zl$k ve gel$r 
da"ılımındak$ çarpıklıkların ana gündem oldu"unu 
göster$yor. Seç$mlere g$recek k$tlesel b$r part$ tar$f ed$l$yor, 
parlamento hede%en$yor, ana muhalefet olma $dd$ası 
ortaya konuluyorsa o toplumun ps$koloj$s$ ve kaygıları 
d$kkate alınmak zorunda. 

Ben bu anlamda s$stem ma"duru olan bütün kes$mler$ 
kapsama konusunda marj$nall$"$n b$r sorun olmadı"ını 
aks$ne $y$ b$r !ey oldu"unu da dü!ünüyorum. Koku!mu!, 
yozla!mı!, $nkar eden, yok sayan b$r s$stem kar!ısındak$ 
alternat$f$n tam da bu marj$naller$n bulu!masıyla 
gerçekle!eb$lece"$n$ dü!ünüyorum. Ama k$tleler$n 
Türk$ye’de nasıl man$püle ed$ld$"$n$ yan$ egemen medya 
ve $kt$dar tarafından nasıl man$püle ed$ld$"$n$ de d$kkate 
almak zorundayız. Bu da k$tle $le ortak b$r d$l gel$!t$rmek 
konusunda bütün toplumsal dinamiklerin özverili 
davranmasını gerekt$r$yor. 

“Sorununuzu kar$ınızdak#ne 
dayatarak s#yasette kar$ılık 
bulamazsınız.”

Solfasol: Ne kadarlık b!r k!tle bu hede%enen? BDP’n!n 
% 6- 6.5 luk oyu mu hede%en!yor? 

A.B.: Hükümetin seçim sistem$n$ de"$!t$rmeme $ht$mal$ 
yüksek. Bu durumda % 10’u a!acak b$r s$yas$ aktör 
sahneye çıkarmanız gerek$yor. Türk$ye’dek$ son saha 
ara!tırmalarına göre nüfusun neredeyse % 50-55’i 
kendisini pe!inen bir siyas$ part$ $le ba"ımlı görmüyor. 
Hala % 25-30 arasında da kararsızlar var. Az önce sözünü 
ett$"$m o d$l gel$!t$r$leb$l$rse i!leyebilir bu mekanizma. 
Ama herkes kendi sorununu ana gündeme almaya 
çalı!ırsa problem olur. Söylediklerim insanlar kimliklerini 
saklasınlar ya da buradan tek tiple!me çıkaralım 
anlamına gelmiyor. Kastett$"$m, zaten olgunla!mı! 
ve b$rb$r$n$n sorunlarının farkında olanların k$tlen$n 
sorunlarını da sah$plenen b$r tarz gel$!t$rmes$. Türk$ye’n$n 
büyük ço"unlu"u ney$ sorun görüyorsa ona tercüman 
oldu"unuz kadar ve ona aracılık yaptı"ınız kadar 
s$yasette kar!ılık bulacaksınız. Sorununuzu kar!ınızdak$ne 
dayatarak s$yasette kar!ılık bulamazsınız. 

Barı$ süreçler#n#n 
toplumsalla$ması, üçüncü 
tara%arın k#tlesel, açık ve ger# 
adım attırmayacak $ek#lde sah#p 
çıkması #le mümkündür.

“Birlikte Siyaset Yapmayı Ö"renece"iz”
HDP: Kimlikler Toplamı De"il,  
Ezilenlerin Tarihsel Blo"u
 
Söyle!i: Ezgi Koman, Emine Onaran #ncirlio"lu, Mehmet Onur Yılmaz -De!ifre: Tu"ba Dirican

 

Ayhan Bilgen
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Solfasol: Çözüm sürecinin a$ır-aksak ilerledi$i bir 
süreçte, HDP’n!n gündemde denge kurma çabası b!r 
sorun olu"turur mu s!zce?

A.B.: R$skle fırsatın b$rl$kte oldu"unu dü!ünüyorum. Bu 
part$ $syan part$s$ de"$l, müzakere partisi. Dolayısıyla 
Türkiye’de toplumsal bir aktörün barı! sürec$ne katılması, 
sahaya çıkması müzakereler$ kolayla!tırıcı bir fırsat 
olabilir. Kürt sorununun s$yasal zem$n$ zaman zaman 
farklı ger$l$mler$n ortaya çıkmasına sebep olab$l$yor. 
Bunun batıda havlu atmaya neden olmaması gerek$yor. 
Tam ters$ne kararlı durmaya gereks$n$m var. Toplumsal 
d$nam$kler a!a"ıdan yukarıya ikna ed$l$rse barı! sürec$ 
kalıcıla!ır. Barı! süreçler$n$n toplumsalla!ması, üçüncü 
tara%arın k$tlesel, açık ve sürece ger$ adım attırmayacak 
!ek$lde sah$p çıkması $le mümkündür. 

Solfasol: BDP’n!n bundan öncek! seç!mlerde ba$ımsız 
adaylarla b!r araya get!rd!$! unsurlar !çer!s!nde 
Türk!ye Solu'nun öneml! !s!mler! de Kürt hareket! 
!çer!s!nde yer alan d!ndar kes!m! tems!l eden k!"!ler 
de vardı. Ama HDP’ye geç!" süres!nce d!ndar kes!m! 
tems!l eden bazı !s!mler!n, örne$in Altan Tan’ın, 
hatta BDP içinde bazı ba"ka önemli isimlerin sürec! 
ele"t!rd!$! ve mesafel! durdu$u görülüyor. Bu yen! 
b!rl!k aynı anda yen! b!r bölünmeye m! !"aret ed!yor?  
Bu HDP !ç!n b!r r!sk m!d!r? 

A.B: Ben bu sorunun a!ılab$lece"$n$ dü!ünüyorum. Kürt 
m$ll$yetç$s$ e"$l$m$ $ç$ndek$ $nsanlar olacaktır, bölgesel 
yakla!anlar da olacaktır. Ama e"er sorunun tek çözümü 
b$rl$kte ya!amada görülüyor $se bu stratej$k b$r hedef $se 
ve b$r !ek$lde bunun b$r yolu gel$!t$r$lecekse yapılacak !ey 
bunu ya b$r yerden -$kt$dardan-  beklemekt$r ya da oturup 
yapmaktır. Ben bu r$sk$ görmezden gelel$m dem$yorum. 
Ancak baktı"ımızda bugün Kürt sorununun $k$ basıncın 
arasında oldu"u açık. Bunlardan b$r$; bölgesel gel$!meler 
yan$ Sur$ye’dek$, Irak bölges$ndek$ gel$!meler ve $lerde 
bunların Türk$ye’ye yansımalarının ortaya çıkab$lecek 
olmasının basıncı, $k$nc$s$ $se Türkiye’nin batısındak$ Kürt 
nüfusu.  
 
Batıdak$ Kürt nüfusu bölgedek$ Kürt nüfusundan 
daha fazladır. Dolayısıyla HDP buradak$ kaygı ve 
rahatsızlı"ı pek$!t$recek yanlı!lar yapmazsa bu tepk$ler 
ba!arıyla a!ılab$l$r. Batıdak$ Kürtlere, onlarla b$rl$kte 
Alev$lere ve d$"er gen$! k$tlelere h$tap ed$leb$ld$"$nde 
Kürt sorunundaki kazanımı bölgedeki Kürtler de 
h$ssedeceklerd$r. HDP çevresinde kaygıları olan $nsanların 
bunu yen$den de"erlend$rece"$n$ dü!ünüyorum. E"er 
s$yasette yen$lenme, Gez$’den çıkarılacak dersler$ s$yasete 
ta!ıma ve yen$ b$r s$yaset tarzı gel$!tirme gibi bir yol 
aranacaksa buna mecburuz. 

Ben gençler$n bu ders$ çıkardı"ını dü!ünüyorum. Sonuçta 
Türk$ye’n$n batısında b$r muhalefet arayı!ı var. Bu 
muhalefet$n b$r kısmı esk$ devlete sı"ınmayı terc$h ed$yor. 
B$z de buna kar!ı alternat$%er olu!turmak $dd$asındayız. 
Bu alternat$f, ser$nkanlı ve b$r m$ktar mesafe aldıktan 
sonra de"erlend$r$ld$"$nde d$kkate alınacaktır. Öneml$ 
olan b$r ba!ka !ey daha var. Kürt s$yaset$n$n kend$ $ç$ndek$ 
farklılıkları da çok do"al ve bu farklılıkları kapsayacak 
d$nam$kler formülüze ed$leb$l$r. Nasıl son seç$mlerde 
batıda b$rl$ktel$kler olduysa yen$ Kürt d$nam$kler$ de, yen$ 
b$rl$ktel$kler de olu!ab$l$r.

Solfasol: HDP bunların heps!n! kapsamalı mı? 

A.B.: Ben b$r a!amaya gel$nceye kadar kapsaması 
gerekt$"$n$ dü!ünüyorum ama o a!amaya gelene kadar 
önce batıda kend$n$ $spat etmes$ gerek$yor. Bugün hemen 
ve heps$n$ kapsadı"ında do"al olarak batıya h$tap etmek 
zorla!tıracaktır. Yan$ batıda s$yasete katılmakta çek$ngen 
duranların kend$ler$n$ ev sah$b$ h$ssedecekler$ b$r sürec$n 
en ba!ında yer almaları gerek$yor. Dolayısıyla zayıf olana 
poz$t$f ayrımcılık yapmalıyız.

Solfasol: En zor durumda olanları batıda muhalefet 
arayanlar olarak mı görüyorsunuz? 

A.B.: Evet. Gerçekten çok c$dd$ dertler$ var. Hem kanallar 
son derece sorunlu, hem de iç örgütlenmeleri son derece 
zayıf. Dolayısıyla da buradan bir kitleselle!me; sadece 

koalisyon türü bulu!malar üzerine kurulu anla!malarla 
de"il yeni enerjilerin katılmasıyla mümkün. Enerjiler bu 
yapıların içine girdikçe siyaset yapmak, yaptıkça da daha 
çok kabul görmek, taraftar bulmak ve böylece de kısır 
döngüden çıkmak mümkün. 

Solfasol: Bunun !ç!n HDP ne öngörüyor?

A.B.: Öncel$kle sosyal adalet arayı!ı $ç$nde olmalı. Sırf 
sınıf siyaseti yapacak b$r potans$yel$n olmadı"ı çok açık. 
Türk$ye’de bu anlamda etk$n, e"$t$ml$, örgütlü b$r $!ç$ 
sınıfı var ve s$yaset$ !ek$llend$recek d$yem$yorsak; bu 
potans$yele h$tap ed$p öncelikle onların sosyal adalet ve 
sosyal güvenl$k beklent$s$n$ kar!ılamak, küçük esnafın 
özell$kle son dönemdek$ büyük sermaye kar!ısında havlu 
atan poz$syonunu dert ed$nmek gerek$yor. Ç$ftç$ye, küçük 
esnafa, $!ç$ye h$tap etmel$ ve hang$ argümanlar hang$ 
çözüm öner$ler$n$ gerekt$r$yorsa onu b$r$nc$ gündem$m$z 
yapmalıyız. 

Solfasol: 4 ay sonrak! seç!m HDP !ç!n b!r r!sk m!?

A.B.: Zayıf b$r tablo $le seç$mden çıkmaktansa 
b$rl$kte hareket ed$lecek b$r blok kullanılarak, b$rl$kte 
hareket ederek daha güçlü çıkmanın do"ru olaca"ını 
dü!ünüyorum. S$yasette b$rl$kte hareket ed$leb$lecek 
partnerler bulunab$l$r, koal$syonlar $ç$nde olab$l$rs$n$z. 

Solfasol: CHP de HDP !ç!n olası partnerler !ç!nde m!?

A.B.: Bence olab$l$r. Türk$ye muhalefet$n$n b$rb$r$ne 
de"mes$nden kaybedecek b$r !ey olmadı"ını 
dü!ünüyorum. E"er Türk$ye $k$ part$l$ s$steme ta!ınırsa 
-k$ ba!kanlık tartı!maları dolayısıyla ta!ımak $sted$"$n$ 
b$l$yoruz- ya da $k$ turlu b$r seç$m s$stem$ oldu"unda 
kaçınılmaz olarak b$rtakım $tt$faklar olu!acak. Bu b$r$ 
d$"er$yle $tt$fak yaptı"ında onunla aynıla!ması anlamına 
gelmez. Yerel seç$mlerden sonra s$yasette b$r kırılmanın 
ya!anaca"ını dü!ünüyorum. #kt$dar part$s$ açısından da 
ana muhalefet part$s$ açısından da... Dolayısıyla bu 3-4 
aylık süre, sıkı!ık bir süre ama siyasette hareketlili"in de 
yo"un olaca"ı bir zaman dilimi. 

Solfasol: Daha fazla katılım öngören yatay b!r 
örgütlenmeden bahsett!n!z. Bunun !ç!n HDP’n!n b!r 
programı var mı? 

A.B.: HDP örgütü dolu, kapalı, dı!arıdan gelen $ç$n 
tamamlanmı! b$r yapı de"$l. Bu b$r avantaj. Dolayısıyla 
bugün yerelden $nsanlar s$yasete katılmak $sted$kler$nde 
bulundukları yer$ aslında kend$ler$ !ek$llend$reb$lecekler; 
uzun bürokrat$k ve h$yerar!$k süreçlere tab$ de"$l, tanı!tı"ı 
yerde hemen $lk $l$!k$s$n$ kurmak !ekl$nde... Bu s$yasete 
$lk defa katılacak k$tle ve ya! grupları açısından çok c$dd$ 
avantaj. 

“Forumları s#yas# b#r muhattap 
olarak görüyoruz.”

Solfasol: HDP’ye baktı$ımızda hem son kongres!ndek! 
sloganlar hem de logosuyla Gez!’ye c!dd! b!r referans 
ver!yor. Bu Gez!’y! do$ru okudu$u anlamına mı 
gel!yor yoksa sadece önemsiyor ve bundan sonra 
yapacakları !ç!n b!r m!syon olarak mı görüyor?

A.B.: Ben tems$l $dd$alarının her zaman sorunlu 
oldu"unu dü!ünenlerden$m. S$yasette bu egemen d$lden 
mümkün oldu"u kadar vazgeçmek gerek$yor. Elbette 
s$yaset$n kend$s$ b$r egemenl$k kurmadır, do"al olarak 
hegemon$k b$r d$l kullanacaksınız ama bunu rızayla 
ve gerçek katılımla sa"lamak lazım. Örne"$n HDP’n$n 
forumları davet etmes$ kadar forumlarda da HDP’n$n 
tartı!ılır olması gerek$yor. Forumları s$yas$ b$r muhattap 
olarak görüyoruz. Ben Gez$’n$n büyük oranda do"ru 
okundu"unu ama alı!kanlıkları de"$!t$rmen$n de zor 
oldu"unu dü!ünüyorum. Yan$ oradan do"ru b$r okuma 
yapmı! olab$l$rs$n$z ama yen$den ve hemen ezber$n$ze 
ger$ döneb$l$rs$n$z. Ama b$r enerj$ gel$r de burayı da 
zorlarsa, de"$!t$r$r. 

…

“Gez#’n#n büyük oranda do!ru 
okundu!unu ama alı$kanlıkları 
de!#$t#rmen#n de zor oldu!unu 
dü$ünüyorum. Ama b#r enerj# 
gel#r de burayı da zorlarsa, 
de!#$t#r#r.” 

Remz# Altunpolat #le:
“B#rl#kte S#yaset Yapmayı Ö!renece!#z”
Solfasol: Cumhur!yet!n 90 yılında, 30 yıllık çatı"ma 
dönem!ne, AKP !kt!darının 11 yılına ve en son Gez! 
D!ren!"!'ne baktı$ında Türk!ye’n!n s!yas! gündem!n! 
nasıl görüyorsun?

Remz! Altunpolat: Solcu, sosyal$st, devr$mc$ kes$mler 
ba!ka b$r gündem$n olması gerekt$"$n$ dü!ünüyor ama 
ne yazık ki Türkiye’de egemen blokların belli fay hatları 
üzerinden çe!itli sa%ar olu!turdukları b$r manzara var. Bu 
manzara Alev$-Sünn$, Türk-Kürt ya da Kemal$st-#slamcı 
!eklindeki ba!ka ba!ka akslara dayanıyor. Bu egemen 
s$yaset$n $!ine gelen bir!ey. Kürt özgürlük hareketi bu ikili 
il$!k$ler$n dı!ına çıkıp Türk$ye’de, son 30 yıldır ba!ka b$r 
!ey$, demokrat$k s$yaset zem$n$n$ olu!turmaya çalı!ıyor. 

Solfasol: HDP bunun neres!nde?

R.A.: HDK ve HDP sürec$ $se !$md$ yanına aldı"ı ba!ka 
ez$len kes$mlerle b$rl$kte, bu bölünmeler$ a!ab$lecek, 
dı!arıda bırakılan bütün kes$mler$n sah$pleneb$lece"$ 
ve ez$lenler$n tar$hsel blo"u olarak ortaya çıkan b$r 
örgütlenmey$ mümkün kılma çabasıdır. Bu k$ml$k 
s$yaset$n$n ötes$nde b$r !eyd$r. &unu görmek gerek$r; 
sadece emekç$ talepler$nden bahsetmen$n, emekç$ler$n 
b$r yarılma yaratab$lece"$ ya da emekç$ler$n b$rle!t$r$c$ 
olaca"ı !ekl$nde b$r $dd$anın d$katom$ler$ a!amayaca"ı 
b$r yerdey$z. Bugün Türk$ye’de e"er Alevileri, Ulusalcıları 
ama #slamcıları ve Muhafazakarları da gerçekten tatm$n 
edecek b$r seküler model olu!turulamazsa ve bu ülkede 
Kürt sorunu gerçekten demokratik siyaset zemininde 
çözülemezse di"erlerin$ konu!maya sıra gelmeyecek. 

Solfasol.: Sınıf çeli"kisi ve üretim ili"kilerinden 
kaynaklı güçler üzer!ne oturan s!yaset, uzun yıllar pek 
çok s!yas! part!de denend!. HDP’n!n buna ekleyece$! 
ne var? Örne$in, k!ml!k s!yaset! m!? 

R.A.: HDP k$ml$k s$yaset$ yapan yapıları $çer$s$nde 
barındırıyor ama k$ml$k s$yaset$ kel$mes$n$n kend$s$nde 
b$r problem var. Orada da b$r ba!ka kar!ıtlık var. K$ml$k 
s$yaset$ kend$s$n$ emekç$ler$n, emek ve sınıf s$yaset$n$n 
dı!ında bunlardan ba"ımsız b$r yönel$m $çer$s$nde 
m$ kuracak? HDP’n$n böyle b$r derd$n$n oldu"unu 
dü!ünmüyorum. ‘Emek s$yaset$ $le k$ml$k s$yaset$n$ 
bulu!turalım’ $fades$ $se çok kolaycı kaçacaktır. HDP 
k$ml$k s$yaset$n$n öznes$ olarak adlandırılanların ba!ka 
sınıfsal $çerimlerinin de olabilece"ini görerek pol$t$ka 
yürütecekt$r. E"er kend$s$n$ emekç$ler$n ve ez$nlenler$n 
tar$hsel blo"u olarak kurgulayacaksa ancak bu !ek$lde 
yapab$l$r.

Solfasol: Bu ‘deney!mleyerek ö$renme’ üzer!ne kurulu 
b!r s!yaset m!? Ve e$er öyleyse HDP k!mden ve nasıl 
ö$renecek?

R.A.: HDK, $k$ yıllık bir süreçte yaparak ö"rendi ve bugüne 
geld$. Umutsuzlu"a kapıldı"ımız anlar da oldu. Gem$m$z 
den$ze $nem$yordu b$r türlü ama !$md$ sı" da olsa den$ze 
$nm$! görünüyor. Daha öncesinde meclisler, forumlar, 
halk toplantıları biçim$nde örgütlenmes$ beklen$yordu. 
Çe!$tl$ tıkanmaların ya!andı"ı anlar oldu. Bunlardan b$r$ 
Gez$ sürec$n$n kend$s$yd$. “Gez$”de HDK’n$n f$kr$ vardı ama 
Halkların Demokrat$k Kongres$n$n b$r öncülük yapma vasfı 
yoktu. B$r bakıma f$kr$ oradaydı ama kend$s$ dı!arıda kaldı.

   devamı 16. sayfada 
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Türk#ye’dek# s#yasal hareketler#n 
tümünün Kürt hareket#nden 
ö!renecekler# çok $ey var. En 
öneml#s# de ‘eyleyerek ö!renme’ 
hal#d#r.

Solfasol: Gez!’ye gerekl! deste$! vermemek 
konusunda Sırrı Süreyya Önder ba"ta kend! !ç!nden 
de sert ele"t!r!ler yükseld!.

R.A.: Bunlar uzun uzun tartı!ıldı ve ele!t$r$s$ ver$ld$. 
Türk$ye’dek$ s$yasal hareketler$n tümünün  -yan$ sadece 
HDP $le hareket eden sosyal$stler$n de"$l, ba!ka b$r sürü 
yapının da hatta ulusalcıların da- Kürt hareketinden 
ö"renecekler$ çok !ey var. En öneml$s$ de ‘eyleyerek 
ö"renme’ hal$d$r. Kürt Özgürlük Hareket$ $ç$ndek$ 
$nsanlar yanlı! yapmaktan çek$nmed$. Yanlı! yaptı"ında 
özele!tirisini vererek çubu"u ba!ka yere büktü. 
Türk$ye’dek$ sosyal$st hareketler $se yıllar içerisinde ya 
ulusalcılı"ın çeperinde ya da sol liberal akımın çeperinde 
yer aldılar. Çe!itli momentlerde bunlar belki bir u"rak 
olabilird$. Ama özele!t$r$ ver$lmed$ ve yanlı!ta ısrar ed$ld$. 
Kürt hareketi $se yanlı! yaptıysa o yanlı!ı kabul ett$ ve 
oradan özele!t$r$s$n$ ver$p $lerled$. Bu nedenle de Kürt 
özgürlük hareketi büyüdü ve bir halk iradesini arkasına 
alabildi. 

Solfasol: Yaparak ö$renmek ded!n, gem!y! sı$ da olsa 
b!r suda yüzdürmekten bahsett!n ama part! b!r seç!m 
sürec!n!n kuca$ına do$du. Yerel seç!mde olası b!r 
ba"arısızlık bu sürec! sekteye u$ratır mı? Yerel seç!m 
önces! part! kurmak do$ru b!r terc!h m!yd!?

R.A.: HDP sadece yerel seç$mlere yönel$k olarak kurulmu! 
b$r part$ de"$ld$r. Bütün siyasetini sadece yerel seçimler 
üzerine de izlemeyecektir. Ama Kongre hareket$n$n (HDK) 
olan b$tene müdahale edeb$lmes$ açısından kamusal 
yüzü olan b$r part$ $le ortaya çıkması gerekl$yd$. Yerel 
s$yasete müdahale imkanları açısından bu dönemde 
kurulması da önemlidir. Böyle baktı"ımızda yerel seç$mler 
b$r araç olarak okunab$l$r. Ba!arı ya da ba!arısızlık olarak 
adlandırılan !ey part$n$n kend$ $çer$s$nden de"$l, part$ 
dı!ından akıl vermeye çalı!an l$beraller, ulusalcılar ya da 
#slamcılar g$b$ kend$ dı!arda, gözü buraya dönük olanların 
tanımlaması… Sank$ düne kadar BDP $le yakın $l$!k$ler 
gel$!t$rm$! g$b$ davranan ve  “neden !$md$ bu marj$nal 
sol $le b$rl$kte davranıyorsunuz” d$yen z$hn$yet yapıyor 
bunu. Bu b$z$m $ç$n yaparak ö"renmen$n $lk adımı olacak. 
Bunu kaldırab$lece"$n$ dü!ünüyorum. #k$ yıllık süreçte 
çe!itli kesimlerde !u ya da bu b$ç$mde beklent$ olu!masını 
sa"ladıysa $y$ olab$lece"$n$ dü!ünüyorum. Mesela 
CHP’den ya da d$"er düzen part$ler$nden üm$d$n$ kesm$! 
olan b$r kes$m var ve bunların küçük sosyal$st part$lere oy 
vermeyece"$ ortada. Bu nedenle de h$ç k$msen$n kend$ 
dükkanını savunmak g$b$ b$r lüksü yok. Bu da b$r $ht$yacın 
ortaya çıktı"ını göster$yor. 

Solfasol: Yerel s!yasete müdahalen!n araçlarından 
b!r!s! aday çıkarmak ve orada seç!lmeye çalı"mak 
!se b!r d!$er! yaptı$ın kampanya !le fark yaratmak 
ve s!yaset! etk!lemek… B!r ba"kası !se ba"ka s!yas! 
yapılarla b!rl!kte hareket etmek ya da b!rl!ktel!$! 
zorlamak, b!rl!ktel!$e ortam hazırlamak… HDP’n!n 
yerel seç!m gündem!nde seç!m !"b!rl!kler!ne de yer 
var mı? 

R.A.: Ku!kusuz… &imdiden kes$n olarak b$r araya 
gel$p gelemeyece"$m$z$ söyleyemeyiz. Bu anlamda 
Ertu"rul Kürkçü’nün söyled$"$ !ey çok güzeld$; ‘s$z$nle 
$!b$rl$"$ yapmak $st$yoruz’ ded$kler$nde nerelerde 
uzla!ab$lece"$m$ze bakab$l$r$z. Uzla!tı"ımız noktalar varsa 
neden b$rl$kte hareket etmeyel$m. Bu CHP de, Halkevler$ 
de, ÖDP de olur. Bu yapılar zaten daha önce çe!itli 
biçimlerde bir araya geldi. Mesele bu yapılar HDP $le hang$ 
$lkeler etrafında b$rle!ecek ve gerçekten sam$m$yetle b$r 
ortaklık kurulacak mı? 

&#md#k# sorun devletle$m#$ 
AKP #le mücadele sorunudur. 
Dolayısıyla ayrılıkları b#r 
kenara bırakıp ney# nasıl 
yapab#lece!#m#ze bakmak 
gerek#r.

Solfasol:  Bu a"amada bel!rlenm!" !lkeler ya da kırmızı 
ç!zg!ler var mı?

R.A.: Kırmızı çizgiler yok ama HDK olarak en ba!ından 
$t$baren CHP dı!ındak$ kuvvetlere hep ça"rıda bulunduk 
zaten. Halkevler$ne de, ÖDP ye de ça"rıda bulunduk. 
Hatta TKP’ye de ça"rıda bulunduk. Örne"in, Halkeveler$ 
ba!ka tür b$r d$nam$k olması sebeb$yle do"rudan buraya 
geleb$lmes$ pek mümkün gözükmüyor ama önemli 
bir mütte'ktir. Ama Halkevleri hareketlerden sadece 
b$r$s$. ÖDP b$r ba!ka öneml$ odak olab$l$r. Sırrı Süreyya 
Önder’$n Alper Ta!’a uzattı"ı dal, Alper Ta!’ın !ahsında 
ÖDP’ye uzatılmı! b$r daldır. &$md$ ÖDP bunu nasıl 
de"erlend$recek?  Daha önce Ufuk Uras $le ya!anan kötü 
deney$m$ vs. b$r kenara bırakırsak bu b$r olanaktır. 

Özetle !unlarla bunlarla biraraya gelmem tavrını 
sürdürmek bence artık problemli bir yakla!ımdır. Hala 
referandumdaki “yetmez ama evet” ya da boykot 
tartı!maları üzer$nden dı!layıcı tavırlar $ç$ne g$rmen$n, 
bunun üzer$nden pol$t$ka yürütmen$n, AKP’n$n bu 
kadar hegemon$k duruma geld$"$ b$r süreçte ve 
Gez$’n$n ardından bunun çok anlamlı pol$t$k b$r tarz 
oldu"unu dü!ünmüyorum. Herkes ku!kusuz bu konuda 
özele!t$r$s$n$ vermel$d$r ama !$md$ sorun o de"$ld$r. 
&$md$k$ sorun devletle!m$! AKP $le mücadele sorunudur. 
Dolayısıyla ayrılıkları b$r kenara bırakıp ney$ nasıl 
yapab$lece"$m$ze bakmak gerek$r. 

HDP, sosyal#st oldu!unu #dd#a 
eden b#r part# de!#ld#r. Bu 
s#stem#n dı$ında ba$ka b#r 
s#stem# olu$turma perspekt#f# 
olan b#r part#d#r. Bu part# h#çb#r 
zaman neol#beral ajandaya 
tesl#m olmayacaktır. Bu part# 
#nsan haklarının korunması #ç#n 
mücadele edecekt#r.

Solfasol: Pek! tam bu noktada sormanın zamanıdır. 
HDP’n!n ola$anüstü kongres! sürec!nde BDP 
!çer!s!nden bazı ele"t!rel sesler yükseld!. B!r yandan 
Altan Tan, d!$er yandan çok dillendirmese de 
Selahattin Demirta"’ın ele"t!rel poz!syonda oldu$unu 

gördük. BDP !çer!s!ndek! özell!kle d!ndar Kürt 
hareket!n!n bazı tems!lc!ler! b!r ayrı"maya i"aret eden 
"eyler söylediler. Bu ayrı"ma HDP’n!n terc!h ett!$! ya 
da göze aldı$ı b!r "ey m!d!r? Yoksa kurulu" sürec!nde 
b!r kes!m !hmal m! ed!ld!? 

R.A.: B$r$nc$s$ Kürt özgürlük hareket$n$n ve onun yasal 
platformdak$ tems$lc$ler$n$n(HADEP, DEP) her zaman b$r 
Türk$yel$le!me $dd$ası olmu!tur. Yan$ amaç ayrı!ma ya da 
Kürt ulusal kurtulu!u de"$l b$rl$kte ya!amanın olana"ını 
yaratmak olmu!tur. Ama bu b$r türlü hayata geçemem$! 
özell$kle batıda kar!ılık bulamamı!tır. HDP Türkiyelile!me 
iddiasının $lmek $lmek örüldü"ü b$r part$d$r. HDP’n$n 
bugün ele!t$rel yakla!anları da dı!arıda bırakmak g$b$ b$r 
$dd$ası yoktur. Görülüyor k$ bu part$n$n Türkiyelile!mesine 
dair bell$ kes$mler$n end$!eler$ var. D$"er yandan, çözüm 
sürecinin aksamasından ya da “acaba b$z bu solcu ve r$j$t 
sosyal$stlerle ya da marj$nal olarak adlandırılan kes$mlerle 
b$raraya gel$rsek, bugüne kadar elde ett$"$m$z $vmey$ 
kaybeder m$y$z” d$ye kaygılanıyorlar. Bu da anla!ılab$l$r b$r 
kaygı ve ben bunun da süreç $çer$s$nde g$der$leb$lece"$n$ 
dü!ünüyorum. Mutlaka HDP’n$n de onları kapsama 
konusunda eks$kler$ vardır. Ama d$kkat! Bugün HDP, 
sosyal$st oldu"unu $dd$a eden b$r part$ de"$ld$r. Bu 
s$stem$n dı!ında ba!ka b$r s$stem$ olu!turma perspekt$f$ 
olan b$r part$d$r. Bu part$ h$çb$r zaman neol$beral ajandaya 
tesl$m olmayacaktır. Bu part$ $nsan haklarının korunması 
için mücadele edecektir. Bu dünyanın çe!$tl$ yerler$nde, 
özell$kle Lat$n Amer$ka’da kar!ımıza çıkan halk hareketleri 
gibidir. Onlar da sol yönel$ml$ ya da marks$st kökenl$d$r 
ama bu hareketler$n do"rudan sosyal$st-marks$st oldukları 
$dd$a ed$lemez. Bugün baktı"ınızda Lat$n Amer$ka’da b$r 
sürü d$ndar da bu yapıların $çer$s$nde yer alab$lmekted$r. 
Bugün AKP’ye oy veren ama kem$k AKP’l$ sayılmayacak b$r 
kes$m neden buraya yönelmes$n? Mesela Bulgar$stan’da 
da b$r Türk part$s$ var ve o part$ seç$mlerden üçüncü-
dördüncü güç olarak çıkıp zaman zaman koal$syonlara 
dah$ g$reb$ld$. &$md$ $dd$a bu mudur, yoksa Türk$yel$, 
ana d$namolarından b$r$ de Kürt özgürlük hareket$ olan, 
herkes$ kapsayan b$r kurulu! ya da perspekt$f m$d$r?

Solfasol: HDP, BDP’n!n tar!hsel m!syonunu 
tamamlamaya ba"ladı$ı süreçte b!r sonrak! adım 
mıdır? 

R.A.: Böyle b$r !ey söylemek $ç$n henüz erken. Bunu 
b$rl$kte de"erlend$rece"$z. Ters$nden de okumak lazım. 
Sadece BDP’n$n de"$l d$"er sosyal$st yapıların da !u ya da 
bu b$ç$mde m$syonunu tamamlayıp tamamlamadı"ına 
bakmalıyız. Yan$ bel$rl$ küçük grup ya da örgütler 
olmanın ötes$nde k$tleselle!$p toplumsalla!ab$lecekler$ 
ve kend$ler$n$ de büyüteb$lecekler$ araç neden burası 
olmasın? Bunları zaman gösterecek. Kastetmeye 
çalı!tı"ım, herkes her!ey$ kapatsın gels$n de"$l. Ancak 
bu çatı ba!ka yerlerde olab$l$yor. Örne"in Yunan$stan’da 
da, bugün Syr$za’yı tek b$r part$ym$! g$b$ görüyoruz ama 
Syr$za buradak$ HDP’ye benz$yor. 

Kalabalıklarla örtü$en b#r form 
(örgüt) olmazsa ortalı!a gaz 
atıldı!ında o kalabalık herkes#n 
kend# mevz#ler#ne çek#ld#!# 
b#r$eye dönü$ür. Dolayısıyla 
örgütsel b#r form zorunludur, 
onun da kar$ılı!ı bence HDK’ded#r.

Solfasol: Gez! sürec!, HDP’n!n !"!n! kolayla"tırdı mı, 
zorla"tırdı mı? 

R.A.: Unutmayın k$ Gez$ sürec$n$ aslında bugün HDP’l$ 
olan b$r m$lletvek$l$ ba!lattı. Sırrı Süreyya Önder do"rudan 
i!in içindeyd$, HDP’n$n b$le!enler$ olan sosyal$st yapılar 
da !u ya da bu biçimde oradaydı. HDK do"rudan olamadı 
sadece. &unu unutmamak lazım, popsosyologlar b$r gez$ 
ruhu güzellemes$ ve b$r örgütsüzlük ça"rısı üzer$nden 
“gençl$k” d$ye b$r kategor$den bahsett$ler. Genç oldukları 
ve örgütsüz b$r k$tle oldukları b$r gerçek. Ama örgütsüzlük 
güzellemes$n$ yapmanın b$r problem$ var. Ver$l$ örgütler$n 

Remzi Altunpolat
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kend$ler$ kend$ de"erler$ $le oradaydılar. Mesela “komün 
tarzı ya!am” bu örgütsüz genç orta sınıfın kend$l$"$nden 
dü!ünüp buldu"u b$r !ey de"$ld$. Tab$$ k$ solcu, sosyal$st, 
anar!$st kes$mlerden ö"rend$kler$ !eylerd$. Sorun !u 
k$ o k$tle ve o örgütler örtü!emed$ler. Bu da örgütler$n 
yapılarında b$r problem$ göster$yor. 

B$r!eyi daha gördük b$z Gez$’de. Kalabalıklarla örtü!en b$r 
form olmazsa ortalı"a gaz atıldı"ında o kalabalık herkes$n 
kend$ mevz$ler$ne çek$ld$"$ b$r!eye dönü!ür. Dolayısıyla 
örgütsel b$r form zorunludur, onun da kar!ılı"ı bence 
HDK’ded$r. 

Solfasol: Pek çok örgüt, Gez! sürec!nde tam tab!r! 
!le bo"a dü"tü. Send!kalar da, s!yas! part!ler 
de Odalar da, bu dönemde toplumsal tepk!yle 
bulu"amadıklarını farkett!ler. Bu durumdan herkes 
kend!nce dersler çıkardı. HDP bu süreçte kend!n! 
kurmakta olan b!r part! olarak ne ö$rend! ve farklı 
olarak bu s!yasete ne katacak? 

R.A.: Gez$ $le olan !ey aslında HDP’n$n kurulu! amacıydı. 
Kend$s$n$n kurulu! amacı olan b$r!ey$ tekrar nasıl 
ya!ama geç$rece"$n$ bundan sonrasında dü!ünecek. 
Kürt özgürlük hareket$ de dah$l örgütler, en ba!ta b$r 
!a!kınlık ya!adıklarını ve dah$l olamadıklarını kabul 
ett$ler. Ama !$md$ artık sah$plen$yor ve nasıl ya!ama 
geç$reb$lece"$m$ze bakıyoruz. HDP’n$n Kongres$ndek$ 
Gez$ sloganları, ODTÜ’ye gönder$len selam, d$ren$!ten 
ö"renc$ler$n çıkıp orada konu!mu! olması, Kongre 
d$vanında b$r transesksüel$n, ba!örtülü bir kadının ve 
bir Ermen$n$n b$r arada görev alması Gez$’de de olan b$r 
aradalı"ın nasıl sa"lanaca"ının b$r gösterges$yd$. 

Solfasol: HDP’y! olu"turan yapılara gözattı$ımızda 
sosyal!st unsurlar yanında Ayhan B!lgen g!b! d!ndar 
kes!m! tems!l eden ya da sen!n g!b! LGBTT hareket! 
tems!l eden bazı sembol !s!mler!n de !"!n !ç!nde 
oldu$unu görüyoruz. Bu b!r yandan umut ver!c! olsa 
da d!$er yandan b!r sorun alanı. &!md! ortada hep 
b!rl!kte s!yaset yapma !dd!asında olunan b!r part! var. 
Bunun sürdürüleb!l!rl!$! konusunda HDP nasıl b!r yol 
!zleyecek?

R.A.: Farklı setler, ta!lar, duvarlar çıkacaktır önümüze 
ve bunların kolayca a!ılması mümkün olmayab$l$r. Ama 
bugün orada Hüda Kaya ve Esmeray b$r arada oturuyorsa 
bu öneml$d$r. D$ndarların ne kadar $çer$ld$"$ hala b$r 
problem olarak durmaktadır ama onlara yönel$k b$r 
$dd$ası da vardır bu hareket$n. Bu hareket$n $çer$s$nde 
Ayhan B$lgen de vardır Hüda Kaya da vardır Ant$kap$tal$st 
Müslümanlar'ın b$r bölümü de... HDP’de yen$ b$r b$rl$kte 
eyleme b$ç$m$n$ olu!turab$lecek b$r alan var. HDK’n$n 
kend$ de aslında kamusal, pol$t$k b$r pedogoj$ sahasıdır, 
bunu görmek gerek$r. Bu, kamusal pol$t$k pedogoj$ sahası 
$çer$s$nde, -pedogoj$ kel$mes$n$ özell$kle kullanıyorum- 
hep$m$z $ç$n ö"ren$lecek !eyler var. LGBTT'ler de 
ö"renecek ve ba!ka d$nam$klerle b$raraya gelecek. &$md$ 
HDP $çer$s$nde b$rl$kte ö"renece"$z. AKP’y$ çatlatıp 
çözeb$lecek b$r d$l buralardan çıkarılab$l$r. K$!$ler$n kend$ 
ya!amlarında nasıl ahlak$ dertler$n$n oldu"u b$r!ey, 
b$rl$kte ya!ama hedef$ sayes$nde d$renme ve yoksayma 
hal$nden varlı"ını kabul etme hal$ne gel$nmes$ ba!ka 
b$r!ey. Madem k$ bu ver$l$ s$stem$n b$z$ har$çte bıraktı"ını 
dü!ünüyoruz ve ona kar!ı yen$ b$r!ey $n!a etmek $st$yoruz, 
o zaman d$renenler olarak bunu da ö"renece"$z.

…

Mıgırd#ç Margosyan #le:
“Ben az söyleyey#m, herkes çok anlasın.”
Em!ne Onaran #nc!rl!o$lu: HDP Part! Mecl!s!’nde 
adınızı görünce "a"ırdım. Nedense s!z! part! 
s!yaset!n!n !ç!nde görece$!m! dü"ünmüyordum. 
HDP’ye nasıl katıldı$ınızı anlatır mısınız?

Mıgırd!ç Margosyan: Enteresan yan$; ben$m b$r 
part$n$n $çer$s$nde görev almam neden ba!kalarını böyle 
!a!ırtıyor, bunu anlamı! de"$l$m. Bunu sadece s$z$n $ç$n 

söylem$yorum. Bundan evvel Agos gazetes$nde de ben$m 
$sm$mden bahsed$l$nce “aa sürpr$z” f$lan dend$. Bu faslı 
geçel$m... N$ye HDP’ye katıldım? Çünkü !una $nanıyorum: 
Bu kadar zamandan ber$ “demokras$, demokras$” d$yoruz 
ama ülkem$zde demokras$ b$l$nc$, olgunlu"u henüz 
maalesef yeter$nce yerle!m$! de"$l. Ben, demokrat$k 
anlamda her türlü $mkânı bu part$de bulab$lece"$m$z$ 
dü!ündüm ve onun $ç$n katıldım. B$r de hemen !unu 
söyleyey$m: &u son yıllarda, esk$den ber$ varlıkları 
dah$ $nkâr ed$len Kürtler$n kend$ aralarında kurmaya 
çalı!tıkları part$lere hep sıcak baktım. Çünkü onlar 
kend$ dü!ünceler$n$, en azından, bu yolla açıklamaya 
çalı!acaklardı. Daha öncek$ dönemlerde de $çler$nde 
oldum. &$md$ arkada!lar, dostlar böyle b$r olu!umda 
bulunmamı $stey$nce, belk$ burda b$r görev üstlen$r$m, 
faydalı olurum dü!ünces$yle katılmayı uygun buldum.

E.O.#.: Evrensel Gazetes!’nde Pazar günler! “K!rveme 
Mektuplar” ba"lıklı kö"ede yazılarınız çıkıyor. Evrensel 
!le HDP arasında b!r ba$lantı var mı?

M.M.: “K$rveme Mektuplar”ımda yazdıklarım, ç$zd$kler$m 
her neyse, dü!ünceler$m$ ben öyle zanned$yorum k$ 
HDP $çer$s$nde de ben$mle payla!acak $nsanlar var. 
Evrensel gazetes$ zaten esk$den ber$ demokrat$k anlamda 
evrensel de"erlere öncel$k tanıyan b$r gazete. O gazeteyle 
HDP arasında zaten, d$rekt olmasa da dolaylı olarak, 
f$k$rsel anlamda b$r ba" var. Zaten Evrensel gazetes$, 
emek yo"unlu"u olan, eme"e de"er veren b$r gazete. 
Dolayısıyla Evrensel $le HDP’n$n arasında b$r ba"lantının 
olması sank$ tab$atın kend$ get$rd$"$ kanun hükmündek$ 
kararname g$b$ b$r!ey. 

E.O.#.: &!md!, “emek” dey!nce: B!r zamanlar sol, 
sermaye !le emek arasındak! çel!"k!ye odaklanırdı; 
etn!s!teden ya da toplumsal c!ns!yet e"!ts!zl!kler!nden 
söz etmek ayıp b!le kar"ılanab!l!rd!. &!md! halbuk!, 
medyada HDP Part! Mecl!s! üyeler!nden söz eden 
yazılarda, sınıf dı"ındak! k!ml!klerden söz ed!ld!$!n! 
okuyoruz, duyuyoruz. Mesela s!z!n adınızın yanına 
“Ermen! yazar” açıklaması get!r!lm!" b!r gazetede. Bu 
konuda ne dü"ünüyorsunuz?

M.M.: Do"rusu hang$ gazetede “Ermen$ yazar” d$ye b$r 
açıklama geçt$ b$lm$yorum. Ben okumadım. Ama geçm$! 
de olab$l$r, do"rudur. Ben evvela, ben$m $sm$m$n önüne 
“Ermen$ yazar” d$ye b$r açıklama get$r$lmes$n$ et$k dah$ 
bulmuyorum. Çünkü, ben$m b$r yazar k$ml$"$m varsa 
zaten ben yazarım. Ayrıca “Ermen$ yazar,” b$r ba!kasına 
“Kürt yazar,” veya b$r ba!kasına !u yazar, bu yazar 
denmes$n$ anlamıyorum. Burada, gal$ba farkında olmadan 
ayrımcı b$r et$ket var. Herhang$ b$r Türk yazar olsaydı, 
onun adının önüne “Türk yazar” d$ye b$r tab$r konulacak 
mıydı? Konulmayacaktı.  

E.O.#.: S!z Türk!ye Ermen!ler!n! tems!l ett!$!n!z! 
dü"ünüyor musunuz? 

M.M.: Ha!a! Ne münasebet. Ben kend$ adıma, Türk$ye 
Cumhur$yet$ $ç$nde ya!ayan b$r vatanda!ım sadece. 
Ben$m Ermen$l$"$m h$çb$r zaman Ermen$ler$ tems$l etmez; 
Ermen$ler de ben$m k$!$sel dü!ünceler$m$ payla!mazlar, 
payla!mayab$l$rler. 

“B#z#m b#r ked#m#z vardı, adı 
Mestan. B#z#m ev#m#zde Mestan 
dört d#l konu$uyordu: Ermen#ce, 
Türkçe, Zazaca ve Kürtçe. 
Dolayısıyla, ben#m #lk günden, 
Mestan g#b#, kula!ımda hep bu 
dört de!#$#k d#l yer etm#$t#.”

E.O.#.: D!yarbakırlı b!r Ermen! olmanız, Kürt hareket!n! 
gündem!n!n merkez!nde tutan b!r part! !ç!nde 
öncel!kler!n!z! etk!leyecek m!? 

M.M.: Ben$m D$yarbakırlı olmam Kürt sorunuyla 
yakından $lg$lenmem $ç$n b$r neden. En azından, o 
sorunları D$yarbakır’da bundan önce de ya!adım. Günlük 
ya!amımda bunun farkına vardım; varıyorum. Bu m$lyon 
kere söylend$: Esk$den Türk$ye’de Kürtler$n varlı"ı dah$ 
kabul ed$lm$yordu. Kabul ed$lm$yor de"$l, zaten Kürtler 
yoktu! Yok olan b$r halkı, oysa, ben çocuklu"umdan ber$ 
b$l$yorum, tanıyorum. B$r D$yarbakırlı olarak onlarla $ç $çe 
ya!adım. Dayımın dem$rc$ dükkanında çıraklık yaparken, 
gelen g$den mü!ter$ler$n yüzde doksan dokuzu Kürt’tü.  
Onlarla konu!uyordum, becereb$ld$"$m kadarıyla. 
B$z$m ev$m$zde zaten dört d$l konu!ulurdu. Ben bunu 
b$r ba!ka ves$leyle h$kâyeler$mde de anlattım. B$z$m b$r 
ked$m$z vardı, adı Mestan. B$z$m ev$m$zde Mestan dört 
d$l konu!uyordu: Ermen$ce, Türkçe, Zazaca ve Kürtçe. 
Dolayısıyla, ben$m $lk günden, Mestan g$b$, kula"ımda 
hep bu dört de"$!$k d$l yer etm$!t$. Kürtlerle olan 
“mesa$m” d$yel$m, taa ben$m a$lemden, çocuklu"umdan 
gel$yor. Dolayısıyla, D$yarbakırlı olarak, b$r Ermen$ olarak, 
Kürtler$ gündem$n$n merkez$nde tutan b$r part$ $ç$nde 
öncel$kler$m, onlarla beraber olmaktır. 

“HDP’n#n $u anda söylemek 
#sted#kler#n#n sank# özell#kle bu 
Gez# olaylarından sonra tam da 
cuk oturaca!ını dü$ündüm.”

E.O.#.: HDP’n!n zamanlaması hakkında söylemek 
!sted!$!n!z b!r "ey var mı? Neden "!md!? 

M.M.: Haaa, bu konuda do"rusu ... aldı"ım b$r kopya 
var.  B$l$yorsunuz, son yıllarda Ba!bakanımız Muhterem 
Erdo"an herhang$ b$r!ey söylerken, zamanlama 
konusunda, “zamanı geld$”, “zamanı gel$nce” d$ye vurgu 
yapıyor. Ben de Ba!bakanımızı hadd$m olmayarak 
takl$t ederek, zamanlamayı tam da bu zamanda do"ru 
buldum. Çünkü HDP’n$n !u anda söylemek $sted$kler$n$n 
sank$ özell$kle bu Gez$ olaylarından sonra tam da cuk 
oturaca"ını dü!ündüm. 

E.O.#.: Gez! olaylarıyla nasıl b!r ba$lantı 
kuruyorsunuz?

M.M.: E Gez$ olayları b$l$yorsunuz üç tane a"acın 
kes$lmes$yle ba!lamadı. Malum, o klas$k f$z$k kuralları 
g$b$, düdüklü tenceren$n b$r yerde patlaması g$b$ b$r!ey 
oldu. B$r$ken b$r $sl$m$ koyuverd$ Gez$. Neyd$? Bunu kabul 
edel$m veya etmeyel$m, ülkem$zde evet belk$ b$r asker$ 
vesayet kalktı ama onun yer$ne—tıpkı Ba!bakanımızın 
ded$"$ g$b$, k$mse kusura bakmasın—bugün artık bazı 
konularda b$r!eyler$ söylemek lazım. Sank$ Gez$ de 
zamanlama açısından bunun lokomot$f$ oldu.

E.O.#.: HDP Türk!ye s!yaset!n!n neres!nde 
duracak? Örne$!n BDP !le !l!"k!ler! hakkında ne 
dü"ünüyorsunuz?

M.M.: HDP’n$n Türk$ye s$yaset$nde yapab$lece"$ 
ned$r? Belk$ bazıları $ç$n ked$ ned$r, budu ned$r g$b$ de 
yorumlanab$l$r, ama ben kes$nl$kle öyle dü!ünmüyorum. 
Bu ülkede demokrat$k anlamda b$r!eyler yapmak 
$st$yorsanız, bunun b$r ba!langıcı olmalı. HDP’n$n 
bundan önce BDP’n$n çatısı altında zaten kend$nce b$r 
antrenmanı vardı. O part$dek$ arkada!ların b$r kısmı 
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buraya, tab$r$ ca$zse transfer oldular. BDP’n$n sadece 
Anadolu’da, Güney’de, Güneydo"u’da kalmaması, b$r 
Türk$ye part$s$ hal$ne dönü!mes$ $ç$n gayret $ç$nde oldular, 
olmak $sted$ler. Bence de do"rusu buydu. ... Çok güzel 
bir dayanı!ma içerisinde olunacak. BDP Güney Do"u 
Anadolu’daki bütün performansıyla y$ne b$ld$"$ !ek$lde 
devam edecek. Buna mukab$l HDP de Türk$ye genel$nde, 
özell$kle Batı Anadolu’da, Trakya’da, Marmara’da, el$nden 
geld$"$nce kend$ dü!ünceler$n$, kend$ s$yasal görü!ler$n$ 
BDP do"rultusunda lanse edecek, açıklayacak. 

“...had# s#ze üç tane kontenjan 
verel#m ve s#ze b#r poz#t#f 
ayrımcılık yapalım” g#b# b#r 
yakla$ım da bana çok ters gel#r. 
E!er ben Türk#ye Cumhur#yet# 
vatanda$ıysam, Ahmet’le, 
Mehmet’le, Ay$e, Fatma her 
k#mse, onlarla aynı ölçülerde, 
aynı kategor#de #sem, bana 
ayrıca Ermen#y#m veya Rumum, 
Çerkes#m d#ye ayrımcılık 
yanlı$tır.”

E.O.#.: B!rkaç hafta önce #MC telev!zyonunda 
yayınlanan Ar!s Nalcı’nın Gamurç programına HDP 
Part! Mecl!s!nde bulunan d!$er üç Ermen! üye !le 
b!rl!kte katılmı"tınız. Poz!t!f ayrımcılık konusu 
açıldı$ında s!z bu konuda çek!nceler!n!z oldu$undan 
söz etm!"t!n!z. Bu b!raz da ba"ta konu"tu$umuz 
“Ermen! yazar” meseles!yle örtü"üyor. Poz!t!f 
ayrımcılık hakkında ne dü"ünüyorsunuz?

M.M.: Ben prens$p olarak, ayrımcılı"ı poz$t$f veya 
negat$f olarak yorumlamak $stemem. E"er ayrımcılık 
d$yorsanız bunun poz$t$f$, negat$f$ yok. S$z$n $ç$n poz$t$f 
olan kar!ınızdak$ $ç$n negat$ft$r. Bunun aks$n$ söylemek 
mümkün de"$l. Poz$t$f ayrımcılık den$len o kavramı 
h$çb$r zaman sevmed$m, sevemed$m. Bu, !u demek 
de"$ld$r: Do"u!tan !u veya bu !ek$lde engell$ olan b$r 
takım $nsanlar var. Onların zorluklarını kolayla!tırmak 
$ç$n b$r ayrımcılık yaparsınız. Bu $nsan$ b$r!eyd$r. Bu 
konuda herhang$ b$r sıkıntı yok. Ama, e!$tler arasında 
b$r ayrımcılık olmaması gerek$r. Mesela, hanımlarımıza 
poz$t$f ayrımcılık! N$ç$n? Yan$ çok özür d$ler$m, bunu belk$ 
sokak a"zıyla söyleyece"$m ama, hanımlarımız çok mu 
ger$ zekâlı da onlar $ç$n b$r poz$t$f ayrımcılık yapalım, 
onları part$lere veya !uraya buraya öncel$kle alalım? Hayır, 
onlar da kend$ dü!ünceler$ do"rultusunda, han$ tab$r$ 
ca$zse, kend$ b$lekler$n$n gücüyle b$r yerlere gelecekler ve 
gelmeler$ lazım. S$z, okula, sınıfa $k$ tane ö"renc$ aldı"ınız 
zaman, kızlara erkeklere ayrı not ver$yor musunuz? 
Verm$yorsunuz. B$len b$l$yor, b$lmeyen b$lm$yor, zayıf 
alıyorsa alıyor. Orada b$r ayrımcılık yapılacaksa, o zaman 
$lkokuldan ba!layın. #k$ ayrı not s$stem$ koyun. Burada 
!unu da $lave edeb$l$r$m. M$llet mecl$s$nde üye olmanız 
$ç$n, “azınlıksınız, had$ s$ze üç tane kontenjan verel$m 
ve s$ze b$r poz$t$f ayrımcılık yapalım” g$b$ b$r yakla!ım 
da bana çok ters gel$r. E"er ben Türk$ye Cumhur$yet$ 
vatanda!ıysam, Ahmet’le, Mehmet’le, Ay!e, Fatma her 
k$mse, onlarla aynı ölçülerde, aynı kategor$de $sem bana 
ayrıca Ermen$y$m veya Rumum, Çerkes$m d$ye ayrımcılık 
yanlı!tır. Do"ru de"$ld$r, demokrat$k de"$ld$r, et$k de"$ld$r.

“.. bugün maalesef Ermen# 
sözcü!ü Türk#ye’de en a!ır 
küfür olarak, hakaret olarak 
kullanılab#l#yor. ... h#ç k#mse 
h#ç b#r muhterem, ... kalkıp da, 

“Ya karde$#m, sen bu Ermen# 
sözcü!ünü bu kadar kötü 
anlamda, bu kadar a$a!ılayıcı 
anlamda, hakaretam#z kullandın, 
bunun hesabını ver” d#ye 
sormuyor.”

E.O.#.: Türk!ye’de Ermen!ler!n Sünn! Müslümanlardan 
farklı sorunlar ya"adıklarını dü"ünmüyor musunuz?

M.M.: Tab$$ var. Zaten Türk$ye’de Sünn$ Müslümanlar 
Alev$s$yle, Ermen$s$yle anayasal düzeyde, vatanda!lık 
ölçüsünde e!$t olsa Anayasa’da yazıldı"ı g$b$ herkes 
Ermen$s$ de Süryan$s$ de, Türkü de, Kürtü de, o tabloya 
aynı !ek$lde vatanda! olarak katılab$lse ka"ıt üzer$nde 
kalmasa zaten mesele yok. Türk$ye’dek$ kavga, patırtı 
zaten bundan kaynaklanıyor. Ka"ıt üzer$nde, anayasal 
anlamda hep$m$z e!$t$z ama bunun böyle olmadı"ını 
prat$k, gündel$k hayatımızda ya!ıyoruz. Örne"$n, bugün 
maalesef Ermen$ sözcü"ü Türk$ye’de en a"ır küfür olarak, 
hakaret olarak kullanılab$l$yor. Ve bu kullanıldı"ı zaman, 
h$ç k$mse h$ç b$r muhterem, h$ç b$r yetk$l$ kalkıp da, 
“Ya karde!$m, sen bu Ermen$ sözcü"ünü bu kadar kötü 
anlamda, bu kadar a!a"ılayıcı anlamda, hakaretam$z 
kullandın, bunun hesabını ver” d$ye sormuyor. N$ye? 
Arten bütün mesele ... Bakın bazen benim dilim de 
sürçüyor; biliyor musunuz. Arten Ermen$ce ‘zaten’ demek. 
Arten, s$z ba!langıçtan Ermen$s$n$z d$ye $t$l$p kakılmak 
durumunda kalıyorsanız; arten s$z Alev$s$n$z d$ye, Sünn$ 
Müslüman olmadı"ınız $ç$n !u veya bu !ek$lde $nançlarınız 
horlanıyorsa bütün patırtılar bundan. &$md$ $!te b$z 
hesapta, bütün bunlara demokrat$k anlamda çözüm 
bulaca"ız. Ama bu ne zaman olur onu b$lemem. Ben$m 
pabucumun tek$ öbür tarafı çoktan boyladı, d$"er$n$ 
ça"ırıp duruyor, “gel, gel, gel” d$ye. Bu saatten sonra ne 
olur ne olmaz onu b$lemem. B$zden sonrak$ $nsanlar 
bunun muhasebes$n$ yaparlar. 

 “... babamlar —1915 olaylarına 
üç be$ ya$ında katılıp da 
sonradan kılıç artı!ı olarak 
kurtulanların b#r kısmı, kend# 
maceralarını, o acı günler# 
hatırlarken, kend# aralarında hep, 
“ka%e, ka%e, ka%e” derlerd#.”

E.O.#.: Son zamanlarda artık rahatça tela'uz 
ed!leb!len ama hâlâ "!m"ekler! üstüne çeken b!r 
“soykırım” meseles! var. S!z k!taplarınızda, “soykırım” 
yer!ne “ka%e” sözcü$ünü   kullanıyorsunuz ve bu 
sözcü$ün duygu yükünün çok daha a$ır oldu$unu 
söylüyorsunuz. Part! Mecl!s!nde nasıl b!r tutumunuz 
olacak? Gündeme get!rmey! dü"ünüyor musunuz 
“soykırım” ya da “ka%e” meseles!n!?

M.M.: Gerçekten ben$m $ç$n “soykırım” sözcü"ünden 
çok daha anlamlı b$r “ka%e” sözcü"ü taa çocuklu"umda 
z$hn$me kazındı. Çünkü  babamlar—1915 olaylarına 
üç be! ya!ında katılıp da sonradan kılıç artı"ı olarak 
kurtulanların b$r kısmı, kend$ maceralarını, o acı günler$ 
hatırlarken, kend$ aralarında hep, “ka%e, ka%e, ka%e” 
derlerd$. Yan$, kaf$le hal$nde yola çıktıklarından ve !u veya 
bu !ek$lde kurtulduklarından bahsederlerken ben hep 
“ka%e” duyardım. B$l$yorsunuz son zamanlarda Türkçe 
“soykırım” sözcü"ünün önüne b$r “sözde” lafı kondu.  O 
“sözde soykırım” ben$m $ç$n gerçekten kom$k. S$z ya 
“soykırım” ders$n$z veya demezs$n$z, kabul eders$n$z 
veya etmezs$n$z. Soykırım, tehc$r, !u bu denmes$ o 
kadar öneml$ de"$l. S$z “sözde” sıfatını onun önüne 
koydu"unuz zaman b$r takım olayları s$l$p atamıyorsunuz. 
... Bazı konular var b$l$yor musunuz, aslında üzer$nde 
konu!ulmaması gerekt$"$n$ b$le dü!ünüyorum. Aradan 
geçm$! nerdeyse yüz yıl. Yüz yıl sonra b$z halen “Soykırım 

oldu mu olmadı mı? Nasıl oldu? N$ç$n oldu?”ları 
tartı!ıyoruz. Tar$h$ gerçekler$ saptırmaya, kend$m$ze 
göre oturup yen$den b$r tar$h yazmaya çalı!ıyoruz. B$z 
ne yaparsak yapalım, nasıl yazarsak yazalım, b$r gerçek 
var: Bu Anadolu den$len co"rafyada, “1915 olayları” tab$r 
ed$len olaylarda, Ermen$ler$n, Süryan$ler$n büyük b$r 
kısmı, hatta Keldan$ler—Müslüman olmayan b$r azınlık, 
!u veya bu !ek$lde telef oldu. Hastalıktan, sürgünden, 
!undan veya bundan. Ama net$ce !u: 1915’lerden bugüne 
Türk$ye’dek$ Ermen$ nüfusu c$dd$ ölçüde azaldı. Bu, #tt$hat 
Terakk$’n$n b$ze arma"an ett$"$ b$r z$hn$yet$n tezahürü. 
Ben 1952’de #stanbul’a geld$"$mde zanned$yorum 
o zaman yakla!ık b$r m$lyon c$varında olan #stanbul 
nüfusunda %15-20 c$varında azınlıklar vardı; Ermen$ vardı, 
Rum vardı, Musev$ler vardı. E bugün !$md$, $k$-üç b$n 
Rumdan bahsed$l$yor, 40-50 b$n Ermen$den bahsed$l$yor. 
Yan$, bu matemat$ksel $!lem nasıl olmu!sa hep azınlıklar 
$ç$n olumsuz yürümü!. Bazıları çarpıp çarpıp ço"alırken, 
bazıları eks$le eks$le b$r yerlere gelm$!. Bu konuları fazla 
uzatmak $stem$yorum. Ben az söyleyey$m, herkes çok 
anlasın.

“Çözülmes# gereken b#r sorun var 
bu ülkede, bütün kom$ularıyla, 
sadece Ermen#stan’la de!#l.”

E.O.#.: HDP’n!n “Türk!yel!l!k” üzer!nde durdu$unu 
dü"ününce, Türk!ye Ermen!ler! !le Ermen!stan ve 
d!aspora Ermen!ler! arasındak! !l!"k! hakkında ne 
söyleyeb!l!rs!n!z? 

M.M.: Aslında bu konuyu sadece HDP açısından 
cevaplamayı do"ru bulmuyorum. Türk$ye’de bugün 
HDP vardır, yarın olmayab$l$r. Dün b$r sürü part$ vardı, 
$s$mler$n$ !$md$ saymaya gerek yok, onların b$r kısmı 
bugün yok. Mesele b$r z$hn$yet meseles$d$r. Bugün 
ben$m hasbelkader $ç$nde bulunmaya çalı!tı"ım HDP’n$n 
evrensel de"er yargılarının !u veya bu !ek$lde yarın 
de"$!eb$lmes$ de mümkün, !u veya bu !ek$lde etk$lenmes$ 
de mümkün. Çözülmes$ gereken b$r sorun var bu ülkede, 
bütün kom!ularıyla, sadece Ermen$stan’la de"$l. 

E.O.#.: Daha önce medyada çıkan b!r haberden 
b!ld!$!me göre, s!ze Ermen!stan’dan d!aspora 
Ermen!ler!ne ver!len b!r ödül ver!lece$! zaman, s!z 
d!asporada olmadı$ınızı, kend! memleket!n!zde 
oldu$unuzu söylem!"t!n!z. Bu da man"et olmu"tu 
bazı gazetelere. Dolayısıyla s!z bu HDP’n!n Türk!yel!l!k 
ç!zg!s!ndes!n!z, gördü$üm kadarıyla…

M.M.: Ben Ermen$ k$ml$"$mle h$çb$r zaman övünmed$m. 
H$çb$r zaman da dövünmed$m. Ben hasbelkader 
D$yarbakır’da b$r Ermen$ ana-babadan do"an b$r k$!$ 
olarak, el$mde olmadan Ermen$ olmu!um. Olmayab$l$rd$m 
de. Bu ben$m $ç$n artı da de"$ld$, eks$ de de"$ld$. Ama 
ben$m k$ml$"$m$, !u veya bu !ek$lde ba!kaları kend$ler$ne 
göre yorumlayıp bundan artı veya eks$ b$r de"er 
çıkartmaya kalktıkları zaman ben $ster $stemez Ermen$ 
k$ml$"$m$ kurtarmak, korumak, kollamak $ç$n b$r reaks$yon 
göstermek $ht$yacını duyuyorum. Ben h$ç$r zaman 
kend$m$ burada b$r d$aspora olarak görmek $stemed$m. 
Ermen$stan’dan gelen o zamank$ D$aspora Bakanı burda 
b$zlere, ben$m g$b$ b$r takım $nsanlara madalyalar verd$. 
O kadının da kökler$ zaten Anadolu’dan g$tt$. D$asporayı 
k$m $cadett$, nerden $cadett$? Heps$ Anadolu’dan 
g$den $nsanlar. Üstel$k ben zaten burada ya!ayan b$r 
$nsan olarak, “Hayır, ben d$aspora de"$l$m” ded$m. Ama 
bunu bazı gazeteler man!et yaptılar; ordak$ o !ncelu$u 
anlayamadılar veya anlamak $stemed$ler, $!ler$ne gelmed$. 
Evet, ben d$aspora Ermen$s$ de"$l$m, d$asporada de"$l$m, 
çünkü ben etn$k köken$ $t$bar$yle, b$leb$ld$"$m kadarıyla 
b$nlerce yıldan ber$ burada ya!ayan b$r halkın devamıyım, 
hasbelkader. 

E.O.#.: Eklemek !sted!$!n!z b!r "ey var mı?

M.M.: Hayır te!ekkür ed$yorum, ben$mle böyle b$r söyle!$ 
yapmak $ç$n zaman harcadınız. Sa"olun, gazeten$zdek$ 
bütün arkada!larınıza, okuyucularınıza ses$m$ ula!tırdınız. 
Sa"olun, varolun.
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“Verdi Yılı” Dolayısıyla
Giuseppo Verdi Üzerine
 
Ahmet Say

 
Kuzey #talya’da b$r kasabada dünyaya 
gelen Verd$ (1813-1901), küçük ya!ta 
müz$"e $lg$ gösterm$!, kasabadak$ müz$k 
derne"$ ba!kanı Barezz$’den Lat$nce 
ve müz$k dersler$ almaya ba!lamı!tır. 
P$yanoda hızlı b$r gel$!$m gösteren Verd$, 
kasabadak$ $ler$ gelenler$n deste"$yle 
M$lano Konservatuarı’na gönder$lm$!, 
ama g$r$! sınavını kazanamayınca Scala 
Operası’nın orkestra !ef$ Lav$gna’dan 
dersler almı!tır. Dört yıl süren bu 
çalı!malar sonunda Verd$’n$n bazı küçük 
parçalar, !arkılar besteled$"$n$ b$l$yoruz.

1836’da kasabasına dönen Verd$, buranın 
orkestrasını yönetm$!, çevres$nde sev$len 
b$r müz$kç$ olmu!tur. 1838’de kasabadak$ 
ö"retmen$ Barezz$’n$n kızıyla evlenen 
bestec$, $lg$ görmeyen $k$ opera yazmı!tır. 
Bunun üzer$ne opera müdürü, ondan b$r 
“kom$k opera” bestelemes$n$ önerm$!t$r. 
Ancak, o sırada Verd$’n$n küçük ya!tak$ $k$ 
çocu"u ölmü!tü; bestec$n$n bu ko!ullarda 
kom$k opera bestelemes$ olanaksızdı. 
Durumu anlayan opera müdürü, Verd$’ye 
“Nabucco” adlı operanın sözler$n$ verm$!, 
bu esere çalı!masını $stem$!t$. 

Nabucco’nun konusu, özünde zulme 
ba!kaldırıyı $!ler. Verd$, ülkes$n$n $ç$nde 
bulundu"u durumla bu konu arasında 
benzerl$kler oldu"unu dü!ünerek 

bestelem$!t$r. Eser$n 1842’de M$lano’dak$ 
Scala T$yatrosu’nda sahnelenmes$, #talya’da 
b$r olay yaratarak bestec$ye b$r anda ün 
kazandırmı!tır.  

Verd$, çocuklarının acısına dayanamayarak 
ölen e!$nden sonra, kend$n$ operalarına 
adamı!, konularını V$ctor Hugo, Sch$ller 
ve Shakespeare’den aldı"ı “Ernan$”, 
“Jeanne d’Arc” ve “Makbet” g$b$ operalar 
bestelem$!t$r. Sanatçı, Floransa’da 
sahnelenen Makbet’$n $lk tems$l$nde 
sahneye 30 kez ça"ırılmı!tı.

Eserler$ndek$ ba"ımsızlıktan yana 
yurtsever tutumuyla Verd$, Maestro della 
revoluz!one (Devr$m$n müz$k ustası) olarak 
ün yapmı!, adı yurtsever #talyanların 
s$mges$ olmu!tur:

VERD# = V!ttor!o Emanuele Re d’#tal!a. 

Verd$’ye göre Shakespeare, Falsta( 
t$p$ndek$ b$r adamı gerçekten tanımı! 
olab$l$rd$. #ago g$b$ b$r alça"ı da. Ama 
Ofelya, Desdemone, Imogene g$b$ 
melekler$ tanımı! olması olanaksızdı. Buna 
kar!ın onları “gerçek” kılab$lm$!t$. Çünkü 
Shakespeare’de bütün bu kahramanlar 
sey$rc$ $ç$n “gerçek”t$, bu nedenle de 
etk$ley$c$yd$.

Verd$’n$n büyüklü"ünü anlamak 
kolaydır, ama bunu açıklamak zordur. 
Büyüklü"ünün öneml$ b$r kısmını, met$n 
yazarlarının gerçekç$l$"$ne ve bu gerçekç$ 
kavrayı!ı besteled$"$ müz$kle örtü!mes$ne 
borçludur. Bu örtü!mey$ kolaylıkla yapar. 
Çünkü onun müz$"$n$n kökler$nde #talyan 
!arkıları, çocuklu"unda d$nled$"$ köy 
türküler$, bando müz$"$ ve en öneml$s$, 
Ross$n$, Don$zett$ ve Bell$n$ g$b$ kend$nden 
öncek$ ku!aktan #talyan bestec$ler$n 
melod$ b$r$k$m$ vardır. Verd$, #talyan 
opera gelene"$n$ sürdürürken ps$koloj$ye 
der$nlemes$ne g$ren, $nsan t$plemeler$nde 
ve duygusal çatı!mayı yansıtmakta 
çe!$tl$l$k gösteren, ayırt ed$c$ b$r opera 
üslubuna olan gereks$n$m$ kavramı!tı. 

Wagner $le Verd$’y$ kar!ıla!tırırken $k$s$n$n 
de dehası kabul ed$lmel$d$r. Ancak 
Verd$’n$n, sanatçıyı, sey$rc$y$, !arkıcı ve 
çalgıcıları, hatta orkestra !ef$n$ ve opera 
rej$sörünü rahat ett$ren açık seç$k, anla!ılır 
b$r ç$zg$y$ koruyarak bestelem$! oldu"unu 
sez$nlers$n$z. Operalarında, bel$rg$n 
r$t$ml$, sa"lam, yalın ama parlak ve akılda 
kalıcı ezg$ler yaratmakta büyük ba!arı 
gösterm$!t$r Verd$. Bu genel üslup, onun 
eserler$ne güçlü b$r ya!am duygusu ver$r. 
“Melod$yle kayna!tırılmı! söz” denen 
üslûp, bütün eserler$nde vardır, ama bu 
açıdan en üstün operası “Falsta(”tır. 

Hazırlayan: Özgür Ceren Can

CERMODERN 
Munch | Warhol 
6 Kasım - 5 Ocak
CerModern ve Norveç Büyükelç$l$"$, 
y$rm$nc$ yüzyılın en sıradı!ı ve yaratıcı $k$ 
baskı ustasını, Edvard Munch ve Andy 
Warhol’u sıradı!ı b$r serg$yle Ankaralı 
sanatseverlerle bulu!turuyor. Serg$, bu 
sıradı!ı $k$l$n$n, bel$rg$n benzerl$kler$n$ 
ortaya çıkarmak amacıyla y$ne sıradı!ı 
$k$ küratör Patr$c$a G. Berman ve Par$ 
Stave tarafından derlenm$!. Y$rm$ yed$ 
seçk$den olu!an serg$de, Munch’ün 
yüzyılın ba!larında ürett$"$ dört ta!baskı 
ser$s$ olan Çı"lık, Bro!, Madonna, Eva 
Mudocc$ ve #skelet Kol adlı dört mot$f$n$n 
baskılarının yakından $ncelenmes$ ve 
1984 yılında Warhol tarafından çok özel 
tekn$klerle yaratılan pano baskı ser$ler$n$n 
yen$den formülasyonu sunuluyor. Edward 
Munch’un do"umunun 150. yılı anısına 
gerçekle!t$r$lecek olan serg$, Andy Warhol 
Müzes$ (NY), Munch Müzes$ (Oslo) ve özel 
koleks$yonlardan derlenm$!, !$md$ye kadar 
çok az göster$lm$! eserlerden olu!uyor.

Eye Wonder / Bank of Amer!ca 
Koleks!yonunda Kadın Foto$raf 
Sanatçıları
20 Kasım - 20 Ocak
CerModern, dünyanın en zeng$n 
kurumsal sanat koleks$yonlarından b$r$ne 
sah$p olan Bank of Amer$ca’nın kadın 
foto"raf sanatçılarının eserler$nden 
derled$"$ “Eye Wonder” serg$s$n$ Ankara’lı 
sanatseverlerle bulu!turuyor.)Bank of 
Amer$ca Koleks$yonu, gerek Amer$ka 
gerekse uluslararası alanda sanatsal $fade 

çe!$tl$l$"$n$ yansıtan en öneml$ kurumsal 
sanat koleks$yonlarından b$r$. Temat$k 
olarak derlenm$! olan Eye Wonder serg$s$, 
1865’den 2004 yılına kadar bu alanın 
öncüler$nden olan Jul$a Margaret Cameron 
ve Gertrude Käseb$er g$b$ $s$mlerden 
Beren$ce Abbott, Margaret Bourke-Wh$te 
ve Ilse B$ng g$b$ modern$st ustalara ve 
R$neke D$jkstra, Dodo J$n M$ng, C$ndy 
Sherman ve Hellen van Meene g$b$ ça"da! 
yen$l$kç$lere yer ver$yor.

GALER# SOYUT  
Heykel Serg!s! / Alexander Dad!dov 
22 Kasım – 18 Aralık
Bulgar$stan’nın Sofya kent$ndek$ 
atölyes$nde heykel çalı!malarını 
sürdürmekte olan Dav$dov’un; $nsanın 
do"a ve hayvan $le olan $l$!k$s$n$ d$le 
get$rd$"$, $lg$ alanlarına g$ren m$toloj$k 
f$gürler$ de kullandı"ı bronz heykeller$, 
Galer$ Soyut’un B Salonu’nda görüleb$l$r.
 
Ba"ka Dünyalar / Sem!h Kaplan  
22 Kasım – 20 Aralık
Farklı d$s$pl$nlerdek$ sanatsal etk$nl$"$n$ 
Esk$!eh$r’de sürdürmekte olan Anadolu 
Ün$vers$tes$ Güzel Sanatlar Fakültes$ 
ö"ret$m üyes$ Sem$h Kaplan’nın res$mler$ 
Galer$ Soyut’un A Salonu’nda görüleb$l$r.  

TORUN 
Kend! Kend!ne / Cenkhan Aksoy  
6 Aralık – 13 Aralık
Cenkhan Aksoy’un “Kend$ Kend$ne” 
ba!lıklı $lk k$!$sel serg$s$ 6 Aralık’ta Torun’da 
açılıyor. Sanatçının otoportreler$nden 
olu!an serg$ye açılı! günü 

gerçekle!t$rece"$ performans e!l$k ed$yor. 
Serg$ hakkında b$r met$n kaleme alan 
Borga Kantürk !öyle d$yor; 
“B$r serg$, sadece oto-portreden 
$baret olab$l$r m$? Bu sürec$ kar!ılıklı 
ma"dur$yetler bulu!ması olarak görürsek, 
$zley$c$ ve sanatçı bu kısa zaman aralı"ında 
yüz-yüze gerg$n kar!ıla!malar mı ya!ar? 
Oto-portre; Sanatçının o büyük ego$zm$ 
m$? Dı!arıyı, olup b$ten$ yok sayan b$r 
snoplu"un suret$ m$? Dı!arıya kar!ı b$r 
umursamazlık mı? #nsan n$ye otoportre 
yapar k$? Neden her gün aynı aynaya 
bakmaya maruz kalır? Kend$nden 
$fades$nden, uyandı"ı dünyadan sıkılıyor 
mudur? B$r sıkı!ma $k$ tara%ı yer çek$m$ 
a"ına maruz kalmı!lı"ın baskısı üzer$nden 
otoportre.”

GALER# S#YAH BEYAZ  
#htimaller / Mithat &en 
22 Kasım – 18 Aralık
Der$ ve kuma! kullanarak yaptı"ı 
çalı!malarla tanınan ressam M$that &en’$n, 
bel$rl$ kalıplar kullanarak bedene benzer 
$mgeler$ der$ üzer$ne resmett$"$ serg$s$ 
Galer$ S$yah Beyaz’da 18 Aralık’a kadar 
görüleb$l$r.

M 1886 
Post-H!t!t / Yavuz Tanyel! 
23 Kasım – 5 Ocak
Yavuz Tanyel$’n$n Post-H$t$t serg$s$ üzer$ne 
Emre Zeyt$no"lu !öyle yazıyor: 
“Bu serg$, sanatçının çok uzun b$r 
zamandır, kend$ k$!$sel tar$h$ne müdahale 
eden b$r takım empoze b$lg$ler $le verd$"$ 
mücadelen$n b$r tar$h$d$r. H$t$t b$ç$mler$, 
yalnızca onun müzede $zled$"$ b$ç$mler 

olarak kalmaz, onun alı!kanlıklarını 
kıracak b$r güç olarak da kullanılır. 
Bu anlamda, yava! yava! ve serg$den 
serg$ye özgün b$ç$mler hal$n$ almaya 
ba!layan f$gürler$n ve onların bulundu"u 
sahneler$n de tar$h$d$r. Ama en öneml$s$ 
!udur: “Post-H$t$t”$n altında yatan n$yet, 
b$zzat ya!anmı!, deney$mlenm$! !eyler 
$le dı!arıdan zorunlu olarak onaylatılmı! 
b$lg$ler$n yarattı"ı b$r tar$h-bütününü, 
ger$ye do"ru yapılan b$r zaman yolculu"u 
sırasında ayrı!tırmaya çalı!mak, o tar$h$n 
yapısına sızmı! tüm farklılıkları ve 
çel$!k$ler$ açı"a vurmaktır.”

SALT ULUS 
K!tle ve #kt!dar / Köken Ergun  
5 Aralık – 16 &ubat
#stanbul ve Berl$n’de ya!ayan b$r v$deo 
sanatçısı olan Köken Ergun’un v$deo 
$!ler$, kend$ler$ne özgü sosyal gruplar ve 
alt kültürler$n r$tüeller$n$ $ncel$yor. )Serg$ 
adını, El$as Canett$’n$n)Masse und 
Macht)[K$tle ve #kt$dar] adlı k$tabından 
alıyor. Ergun, $!ler$nde otor$ten$n b$reyler 
üzer$ndek$ olumsuz etk$ler$ ve $kt$darların 
k$tlelere yaptırımlarını ele alıyor; s$stemde 
süregelen çarpık mekan$zmaların kırılgan 
noktalarını ortaya çıkarıyor. )

ANKARA'DA ARALIK SERG#LER# 

Andy Warhol 
The Scream
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ODTÜ Ormanı
Ya Hep Beraber  
Ya Hiçbirimiz...
 
Ergün Kılıç

 

Tuhaf Bir Röportaj
 
M. #hsan Do"an

 

1987 yılıydı sanırım, 100. Yıl’da ablamın ev$nde kalıyordum okula 
yakın olsun d$ye. 100. Yıl evler$n$ b$lenler hatırlarlar; !$md$k$ 
evler$m$z g$b$ alttan ısıtmalı, üstten so"utmalı, salonlarında 40 
k$!$ a"ırladı"ımız, bahçeler$nde mangallar yaptı"ımız b$lmem 
kaç metrekare evlerden de"$ld$r. So"uk sava! yıllarının toplu 
konutlarıdır onlar. Bütün ç$rk$nl$kler$ne ra"men onlarca $nsanın 
barınma $ht$yaçlarını ba!arıyla kar!ılayan b$r projed$r ($lk Batıkent 
konutları g$b$) ve b$r !ek$lde hep$m$ze b$r yer$nden dokunmu!tur 
bu evler: #lk a!klarımız, yılba!ılarımız, pol$s operasyonları $le. 
Gençl$"$m$z$n geçt$"$ yerlerd$r. Tab$ geçen 40 yıl $ç$nde, ya!ayan 
her $nsanın bıraktı"ı $zlerle, bugün, a"açların arasına gömülmü!, 
sess$z, sak$n ve mahalle gelene"$n$n hala ya!andı"ı güzel b$r 
semte dönü!tü b$z$m ç$rk$n toplu konutlar. Ta k$ AKP’n$n ve #. 
Mel$h’$n doymak b$lmez $!tahı, rantın yolunu yanından geç$rene 
kadar. 

Çukurambar’la b$rl$kte ba!layan gökdelenler bölges$ ve 
yen$ sermaye sınıfının yerle!$m bölges$ sınırlarını 100. Yıl'a 
dayamasıyla, kaçınılmaz olarak, bu mahallen$n de ortadan 
kalkması gerek$yor. Daha önce b$rçok örne"$n$ gördü"ümüz 
(#stanbul’da Sulukule, Ankara’da havaalanı yolu vb.) kentsel 
(rantsal) dönü!üm 100. Yıl'ın da kapısını çalıyor yava! yava!. 
Yen$ yasayla b$rl$kte, ya!ayanlara h$çb$r !ey danı!madan 
kentsel dönü!üme tab$ tutulan bölgelerdek$ $nsanlar ya 
ödeyemeyecekler$ borçların altına sokuluyorlar ya da Allah'ın 
unuttu"u yerlerdek$ $"renç TOK# konutlarıyla de"$!$me 
zorlanıyorlar. Ba!larına gelece"$n farkına varab$len b$r kısım 
mahallel$ $se 100. Yıl #n$s$yat$f$ adı altında eller$nden geld$"$nce, 
sonun ba!langıcı olan rant yoluna kar!ı sesler$n$ duyurmaya 
çalı!ıyor. Aslında bu yol b$r anlamda hep$m$z$n sah$plend$"$ 
de"erler$n üzer$nden geç$yor bütün ç$rk$nl$"$yle.

Yolun gerekl$l$"$, zamanında ODTÜ yönet$m$n$n bu yola onay 
verm$! olması, bugün olanları haklı çıkarıyor g$b$ b$r açıklamanın 
da elle tutulur yanı yok. 1993'te projey$ onaylayarak araz$y$ kara 
yollarına bırakmı! ODTÜ, fakat 1995'te $se Ankara Kültür ve 
Tab$at Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1. derece s$t alanı 
olarak $lan ed$lm$! ODTÜ araz$s$ ve geçenlerde çıkan ODTÜ $mar 
planıyla yen$den bu bölge beled$yeye açıldı. Fakat plan $ç$n 
tanınan $t$raz süres$ beklenmeden, beled$ye ve AKP pol$s$ b$r 
operasyonla araz$ye ODTÜ yönet$m$n$n $zn$ olmadan g$rerek b$r 
gecede ormanı ortadan kaldırdı. 

Sonrası malum ODTÜ ö"renc$ler$n$n ve mahalle halkının tepk$ler$ 
!$ddetle bastırılmaya, her aykırı ses cezalandırılmaya ve sınırsız 
b$r fa!$zm ya!anmaya ba!ladı. Eller$ndek$ sınırsız güçle güzel 
olan, $nsan$ olan her !ey$ s$lmeye, yıkmaya çalı!ıyorlar. O yol 
hep$m$z$n üzer$nden geç$yor, hep$m$z$n gelece"$n$n üzer$ne 
tonlarca asfalt dökülüyor. Fark ett$"$m$zde o kadar altta kalaca"ız 
k$ (ODTÜ rektörlü"ünün ba!ına geld$"$ g$b$) yapılacak h$çb$r 
!ey kalmayacak. Nereden geld$"$m$z$, nelere $nandı"ımızı, nasıl 
b$r hayat $sted$"$m$z$ hatırlayalım. Sıcak evler$m$zden çıkalım 
arkada!lar, o yol çocuklarımızın üzer$nden geç$yor. Ha, b$r !ey 
de"$!$r m$ b$lm$yorum. 

Ama !unu b$l$yorum;
Kurtulu! yok tek ba!ına, 
Ya hep beraber,
Ya h$ç b$r$m$z! 

Yakla!ık iki aydır kafamın içinde dönüp duruyor. 
Çıkacak bir yol bulsa, fırlayıp çıkıverecek 
sanki. Sonunda yaptı yapaca"ını, oturttu beni 
bilgisayarın ba!ına.

Oysa, anlataca"ım öyküde bilgisayar yok. 
Kırk yıl öncenin Ankara’sında, garip bir yerel 
gazetede bilgisayar ne arar.

Evet, kırk yıl geriye götürece"im sizi izniniz 
olursa. 6o’ların sonlarıydı. Zonguldak’tan 
mahalle arkada!ım Fevzi’ye rastladım Kızılay’da, 
o semte adını veren sarı badanalı, çatısında 
kocaman bir “Kızılay” olan binanın kar!ısında 
Sakarya Caddesi’nin giri!inde. Anımsayanınız 
kaldı mı o binayı ve yanındaki sevimli, küçük 
parkı? Neyse, Fevzi’den söz ediyordum. 
“Merhaba, naaber?” faslından sonra konu!maya 
ba!ladık. Elindeki kitaplar dikkatimi çekti:

-Onlar ne?
-Ben kötü kitaplar biriktiriyorum. Bunları !imdi 
Kocabeyo"lu Pasajı’ndan aldım.
-Kötü kitap mı?
-Evet, kötü yazılmı!, Türkçesi bozuk, konusu on 
para etmez, abuk, subuk !eyler i!te.

Elindeki 
kitaplardan 
birini uzattı, 
!öyle ayaküstü 
bir karı!tırdım. 
Aman Allahım; 
ne Türkçesi, 
Türkçe, ne 
konusu…

Güldüm, 
anlamı!tım ne 
demek istedi"ini. 
Bir-iki ho!be!ten 
sonra ayrıldık. 
Ayaklarım beni 
Kocabeyo"lu 
Pasajı’na 
götürdü. O 
zamanlar pasajın 
alt katında 
eski kitapçılar 
vardı. Sıkça o 
dükkanlara gider, 
kitapları karı!tırır, 
bir ço"unu 
alırdım. Dükkan sahipleriyle ahbaplı"ımız bile 
olu!mu!tu.

Dükkanlardan birine girdim. Yarım a"ız bir 
merhabadan sonra kilo ile alınmı!, satılmadı"ı 
için bir kö!eye yı"ılmı! kitapları kurcalamaya 
ba!ladım.
- Fevzi Bey‘e mi rastladın?
- Evet, nereden bildin?
- O da az önce altüst etti onları.

Yanıtlamadan yeni u"ra!ıma döndüm. 
Kapa"ında sarı fon üzerine ilkokulla ortaokul 
arası yetkinlikle çizilmi! a"layan bir kadın 
izlenimi veren bir 'gürle, bir a"aç ve bir 
otomobil bulunan ince bir kitap geldi elime. 
“Hayatta Kaldı"ımız Yer” adında bir roman. 
Yani, kapakta öyle yazıyor. Sayfalarını çevirdim, 
“Dolaptan aldı"ı erikleri yıkadı, taba"a koydu. 
Camın önünde fasulyeleri ayıklamaya ba!ladı.” 
türünden gayetle edebi anlatımlar…

Onunla birlikte bir de Aziz Hayati Firuze adlı bir 
ki!inin –ki kendisi !air oldu"unu ileri sürüyor- 
kitabını aldım, dükkandan çıktım.

Aradan yıllar geçti. Halkçı adlı yerel bir 
gazetede, Adliye muhabiriyim. Masada tembel, 
tembel oturuyorum. Kapıdan içeri bir kadın 
girdi.
- #hsan Bey kim?
- Benim, buyrun?
- Beni Erdo"an Bey gönderdi. Benimle röpertac 
yapacaksınız.

Dizgi hatası de"il. #nanın, aynen böyle söyledi: 
röpertac(!)

Odadakilerin yüzlerinde tuhaf bir gülümseme 
dola!tı. Hepsi bir i!le u"ra!ıyormu! gibi yapıp, 
beni daha do"rusu bizi izliyorlar.
- Neden?
- Edebiyat hayatımın 25’inci yılı da onun için.

Daktiloyu biraz ileri ittim, elime kalemi aldım:
- Adınız?

Adını söyledi. Dondum kaldım, ne yapaca"ımı 
!a!ırdım. Ba!ımdan a!a"ı kaynar sular döküldü. 
“Hayatta Kaldı"ımız Yer” adlı romanın yazarı ile 
kar!ı kar!ıyaydım. Hani !u Fevzi’nin itelemesiyle 
biriktirme"e ba!ladı"ım Kötü Kitaplar’ın 

ilkinin yazarı. 
Umutsuz 
gözlerle 
odadakilere 
baktım. Hiç 
biri, ama hiç 
biri bizden 
tarafa bile 
bakmıyordu. 
Çaresiz 
röpertaca 
ba!ladım. 
Basma kalıp 
bir takım 
sorular 
sordum, 
yanıtlar aldım, 
notlar aldım. 
Sinirden 
gülmemek 
için 
dudaklarımı 
ısırıyorum, 
tırnaklarımı 
elime 
bastırıyorum. 
Yine de 

dudaklarımda çarpık bir gülümseme var 
biliyorum. Zar zor röportaj bitti, kadın odadan 
çıktı. Önümde aldı"ım notlar, kala kaldım. 
Çevreme bakındım. Herkesin dudaklarında 
alaycı bir gülümseme beni izliyorlar. Notları 
aldım, Erdo"an a"abeyin odasına gittim. “Bu 
röportajı ne yapaca"ım?” 'lan diye soraca"ım. 
Erdo"an Tokatlı, beni görünce gülmeye ba!ladı.
- Yaptın mı röportajı?
- Evet a"abey. Ne yapaca"ım bu notları?
- Ne yapacaksın, at sobaya yansın.
- Yani?
- Yanisi ne o"lum. Biraz delidir o kadın. Sen 
ciddiye mi aldın yoksa?
- Yok ondan de"il.
- Ondan de"il de ne?

Anlattım yıllar önce olanları. Bu kez Erdo"an 
Tokatlı, katıla, katıla gülmeye ba!ladı. Ben 
notlar elimde odadan çıktım, masama oturdum. 
Az önceki sinirim geçmi!ti. Kendine yarattı"ı 
bir hayal dünyasında mutlu, mesut ya!ıyordu. 
“Deliler; Dünyanın en mutlu insanlarıdır.” diye 
bir söz duymu!tum. Do"ru mu acaba?
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Sanat Mekânları Üzerine Notlar*
 
Özgür Ceren Can

 
Galer! S!yah Beyaz ve Galer! Nev

1984 yılından ber$ rotaları !a!mamı! olan ve Ankara’nın 
kent k$ml$"$ne öneml$ katkıları bulunan bu $k$ galer$ 
bozkırın ça"da! sanat ortamında b$rer okuldurlar 
d$yeb$l$r$m. Müdav$mler$ne hem yerel hem de küresel 
donanımlara sah$p b$r sanat v$zyonu kazandırlar. Ser$n b$r 
kültür $deal$n$n orta yer$nde konumlanmı! olduklarından 
sokaktak$ gerçekl$k $le aralarında bell$ b$r mesafe 
bulunsa da kıymetler$ b$l$n$r. Galer$ S$yah Beyaz kader$n 
c$lves$yle Par$s’te açılamamı! b$r galer$n$n p$yango g$b$ 
Ankaralılara vurmasıdır. Galer$ Nev $se b$r nev$ ça"da! 
sanat kürsüsüdür. Ankara’nın entelektüel atmosfer$n$n b$r 
nefeste s$neye çek$leb$lece"$ dumansız hava sahalarıdır 
bu galer$ler. 

Ça"da! sanatın nabzını tutmaya n$yetl$ taze Ankaralıların, 
kent$ $l$kler$ne kadar h$ssetmek $steyen tur$stler$n 
ve varlı"ımıza da$r der$n $ncelemelerde bulunmak 
üzere aramızda dola!an uzaylıların muhakkak bu $k$ 
sanat galer$s$n$n serg$ programlarını tak$p etmeler$n$ 
öner$yorum.

CerModern 

#sm$n caz$bes$ne kapılıp da dünya standartlarında b$r 
modern sanatlar müzes$ oldu"unu zannedenler fena 
halde yanılırlar. CerModern söz konusu oldu"unda hayal 
kırıklı"ının tahr$batından korunmak $ç$n b$raz sak$n 
olmak ve beklent$y$ dü!ük sev$yede tutmak gerek$r. 
Arada sırada tatm$n ed$c$ serg$ler$ olmakla beraber, b$r 
numarası olmadı"ı halde !$!$r$ld$kçe !$!$r$len ve sonunda 
patlayıveren balon serg$ler$ de pek çoktur. Konunun 
uzmanı eller tarafından yönet$lmed$"$ne da$r ded$kodular 
do"ru mu de"$l m$ b$lem$yorum ama bazı ç$"l$kler de 
a"zımızın tadını bozmuyor de"$l. 

Buranın devlet$n küreselle!me odaklı yen$ kültür 
modell$n$n dayatması b$r kurum oldu"undan 
!üphelen$yorum. Ba!kent$n v$tr$n$ $ç$n parlatılıyor sank$. 
Dünya kent$ olmanın ko!ullarından b$r$ de D$sneyland 
m$sal$ kalıpla!mı! modern sanat mekânları oldu"undan 
olsa gerek. Y$ne de hafta sonları “ta!ra sıkıntısından, 
zeng$n memurun ya!am tarzı”ndan kaçı! $ç$n $deal b$r 
yer olab$l$r. Ak!amüzer$ b$r serg$ gezer, b$r f$ncan kahve 
$çer, kütüphaney$ ya da müze dükkânını karı!tırır, Gençl$k 
Parkı’nın neon ı!ıklarını foto"ra%ayıp sosyal medyada 
payla!ırsınız. Derken Stüdyo Cer’de b$r oyuna ya da 
mevs$m yazsa caz konser$ne denk gelecek olursanız e"er 
de"mey$n keyf$n$ze… Artık bal g$b$ metropol $nsanısınız!

m 1886

Sürpr$z b$r $ç mekân tasarımı 
olan sanat galer$s$ m 
1886’nın sanatçıları, serg$ 
$çer$kler$ ve entelektüel 
duru!u oldukça sa"lam 
görünür. #stanbul sanat 
ortamından dev!$r$lm$! 

serg$ler$ de olur ve bu durum Ankaralı sanatseverlere 
paket serv$s h$zmet$ g$b$ b$r konfor ya!atır. Tek sorun 
vaat ed$len estet$k deney$m$n zaman zaman modaya 
$nd$rgen$yor olmasıdır. Nasıl mı? Ne b$ley$m, ana sanat 
dallarında v$rtüöz olmu! sanatçıların serg$ler$nde sırıtan 
zorlama v$deoartlar, cem$yet hayatının önde gelen 
$s$mler$n$n katıldı"ı mücevher tasarımı serg$ler$ falan…  
Pr$me Avenue’de yer almanın dayanılmaz haf$%$"$ m$d$r 
ned$r böyle b$r öhöm öhöm haller$ var. Gerç$ onlar 
bu durumu kamusal olma özell$"$ne b$r katkı olarak 
görüyorlar ama bence kamunun çok az b$r kes$m$n$n 
yolunun üstünde duruyorlar. Bu nedenlerle m 1886’nın 
kent nüfusunda farkındalık yaratma hedef$ pek de $kna 
ed$c$ görünmüyor. Neyse, s$z bo! ver$n kent$n sanat 
ortamına katkıyı falan, kend$n$ze yatırım yapmakla 
$lg$len$n; olanaklar elverd$"$nce g$y$n$p süslen$n ve m 
1886 serg$ler$n$ tak$p ed$n.  

Torun

Bu genç ve d$nam$k 
olu!um $ç$n her 
sefer$nde övgüye 
dayalı b$r d$l 
kullanıyorsam da 
hayır, n$neler$ falan 
de"$l$m. Sanatçıların 
yönet$m$ndek$ 
ba"ımsız proje 
olgusuna ve çe!$tl$l$k 
k$sves$ altında b$ze 
yutturulan b$rörnekl$k 
hapına panzeh$r olan 
serg$ programlarına 

sempat$ duyuyorum sadece. Olanakların kısıtlılı"ından söz 
ed$p eks$kl$klere bahane bulmayaca"ım ama öküz altında 
buza"ı aramaya da yokum sevg$l$ okurlar. Alternat$f 
sanatsal üret$m süreçler$ deney$mlemek $steyenler 
buyursun lütfen. Be"enmeyen gölge etmes$n, bütün 
d$yece"$m bu. 

Salt Ulus

Salt Ara!tırma ve Programlar D$rektörü Vasıf Kortun’un 
nesneler çevres$nde de"$l, sorular çevres$nde dola!an b$r 
kurum oldu"unu söyled$"$ Salt, etk$nl$"$n$ ar!$v d$d$kleme 
ve yorumlama eksen$nde sürdürüyor. Yok efend$m 
geleneksel tar$h yazımının ters yüz ed$lmes$, deneysel 
bıdı bıdılar falan heyecan ver$c$ olacakmı! g$b$ dursalar 
da tatsız tuzsuz v$deoart’lar ve yerle!t$rmelerden fazlasına 
rastlamak pek mümkün olmuyor. Güncel sanat $ç$n yanıp 
tutu!anlara bazı anahtar sözcükler ver$yorum: “köken”, “üst 
k$ml$k”, “alt sınıf”, “toplumsal bellek”, “kentsel dönü!üm” , 
“özerk bölge” g$b$… Salt’a bu konulara çalı!ıp öyle g$d$n$z 
lütfen.

T!p!k Ankaralı Sanat Galer!ler!

Bu !ek$lde kategor$ze etmeye mecbur oldu"um Ankara 
sanat galer$ler$ genell$kle serg$ programlarında, sanat 
tar$h$ profesörü Kaya Özsezg$n’$n Türk Plast$k Sanatçıları 
$s$ml$ ans$kloped$k sözlü"ünün $lk basımında yer alan 
sanatçılara yer ver$rler. Esasen “contemporary” b$r halet-$ 
ruh$yeler$ yoktur. Bu galer$ler$n $ç$nde mutlaka etrafında 
sohbet ed$len b$r masa olur. Y$y$p $ç$p #stanbul’un güncel 
sanat etk$nl$kler$ne ve yen$ te!h$r düzenler$ne ver$p 
ver$!t$r$l$r. Sanat cam$asına da$r bolca ded$kodu yapılır. 
Ancak aralarında Galer! Soyut ve KAV Genç Sanat g$b$ 
genç sanatçıları serg$ programlarına dâh$l ederek kend$n$ 
tazelemeye çalı!anları da vardır. #!te buralarda açılan 
kayda de"er serg$ler$ es geçmemek $ç$n de gözünüzün 
açık, kula"ınızın del$k olmasını tavs$ye ed$yorum.

*Ba$langıç Sev"yes" %ç"n

B!r yıl boyunca bu mekânlara devam ederek bu sev!yey! 
ba"arı !le tamamlayan Ankaralı, kend!s! !le yava" ve anla"ılır 
"ek!lde konu"uldu$unda ça$da" ya da güncel sanata da!r 
bas!t cümleler kurab!l!r. Kend! sev!yes!ndek! d!$er k!"!lerle b!r 
olup kent!n sanatsal sorunlarına hayı%anab!l!r.

CerModern

m 1886
Salt Ulus

Torun

 ça"da! )(
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$ükran Yi"it’le "Ankara, Mon Amour!" Üzerine Bir Söyle!i
Hüner Aydın 
 “Vallahi biz dünyanın en tuhaf milleti olduk. ‘Doors’ 
bulunamayan evlerde Ali Asker aranıyor!” 
(Okura tavsiye: Yine de siz bu söyle$ide Ça!da$ Türkü tuttur-
unuz ıslıkla, çalın bir “Uyanıyor Ankara”)

Hüner Aydın: Ankara, Mon Amour!’dan ber! gördü$üm “t!r!l 
t!r!l ye"!l elb!se”l! herkes bende b!r daha dönüp bakma !ste$! 
uyandırdı$ı !ç!n açılı"ı, t!r!l t!r!l ye"!l elb!se vurgusuna sebep 
herhang! b!r "ey var mı? sorusuyla yapmak !st!yorum.

&ükran Y$"$t: Ye!$l olması !art de"$l ama t$r$l t$r$l yazlık elb$seler$ 
çok sever$m. Belk$ de b$r özgürlük duygusu uyandırıyorlar $ç$mde, 
ayrıca b$r korunaksız olma hal$ de var tab$$, dünyaya açık olmak... 
B$r de ye!$l murattır derler.  
 
HA: “&a!r!n hayatı "!!re dah!l”den yola çıkarsak, yazarın 
hayatı da romana dah!l d!yeb!l!r m!y!z? Romanda k!me 
denk geld!$!n!z!, daha do$rusu k!mde s!zden b!r "eylere 
rastlamanın mümkün oldu$unu merak ed!yorum. Suna? 
Madam L!tvak? 

&Y: Ankara Mon Amour karakterler$, dönem$ ve atmosfer$yle 
otob$yograf$k özell$kler$ bel$rg$n b$r roman zaten. Eh ben cevabı 
dolandırmadan verey$m: En fazla Suna var $ç$mdeJ 

HA: Grundr!sse’den yer yer bahsed!yorsunuz k!tapta, 
ö$renc!l!k yıllarınızda “c"dd"yetle Grundr"sse okumaların”ız 

oldu mu? Bu, 
hayatınızdan b!r !z 
m!d!r?

&Y: Oldu tab$$. O 
zamanlar az k$tap 
çıkıyordu, çıkan 
hemen hemen bütün 
k$taplardan haber$m$z 
olurdu. Ve tab$$ k$, 
dönem$n ruhuna uygun 
olarak da hayatı anlamak 
$ç$n Marks$st klas$kler$, 
okumamız gerekt$"$ g$b$ 

b$r f$kr$ sab$t$m$z vardı – aslında hala da var – Fakat on sek$z, on 
dokuz ya!ındaydık. Ne kadar entelektüel donanımımız olab$l$r k$! 
Okuyorduk, okuyorduk ama pek b$r !ey anlamıyorduk gal$baJ  B$r 
ak!amüstü ODTÜ’de, okulun pastanes$nde otururken aklımıza 
"!ahane" b$r f$k$r geld$: Neden b$z en ba!tan, yan$ Genç Marx'tan, 
yan$ "1848 Elyazmaları'ndan" ba!layıp da kronoloj$k olarak 
okumuyorduk, Marx'ı? Belk$ b$z de aynı !ek$lde gel$!eb$l$rd$k. 
#ç$m$zden b$r$s$ "s$z kend$ $lkel kafanızı Marx'ın $lkel kafasıyla aynı 
mı sanıyorsunuz?" dey$p b$z$ bu !ahane rüyadan uyandırmaya 
çalı!tıysa da devam ett$k. K$tapları topladık, kronoloj$k olarak 
d$zd$k ve ba!ladık okumaya. "Elyazmaları", "Yahud$ Sorunu", 
"Alman #deoloj$s$"... #!te Ankara'da, ODTÜ'de 1979 yazını böyle 
geç$rd$k. Sanırım o yazın ertes$nde de Grundr$sse yayımlandı. 

HA: “Kızılay’da ‘b!r ö$le vakt!’ “ bölümündek! tırnaklar, Sevg! 
Soysal’a b!r göz kırpma mıdır, Yen!"eh!r’de B!r Ö$le Vakt!’n!n 
Ankara’da geçt!$!n! de dü"ünerek? Aynı "ek!lde “A$ustos 
–‘B!r günün h!kayes!’ “nde de B!r Günün H!kayes! f!lm!n! 
anımsamalı mıyız? 

&Y: Evet, $k$s$ de do"ru, öyle...”B$r Günün H$kayes$” f$lm$n$n sadece 
öyküsünden de"$l, aynı zamanda Nur Sürer’$n oyunculu"undan 
çok etk$lenm$!t$m. F$lm$ b$r kere ve o dönem seyrett$"$m halde 
bazı sahneler, hala aklımda.     

HA: K!tabı yazdı$ınız süre boyunca Frankfurt’ta mıydınız? 
Ankara’ya u$radı$ınız oldu mu? Orhan Pamuk’un Kar’ı 
yazarken yaptı$ı #stanbul-Kars seyahatler! g!b! b!r "ey, söz 
konusu mu? K!tapta yo$un b!r özlem sez!l!yor fakat bu 
soruyu sormadan edemeyece$!m.

&Y: Genel olarak Frankfurt’taydım. Ankara’ya arada gelm$!$md$r 
ama özell$kle k$tap $ç$n de"$l, a$lem ve arkada!larım $ç$n.  Ben 
zaten b$ld$"$m !eyler$, aklımda kaldı"ı $zlen$mle ya da b$r ana 
duygunun ardından g$derek yazmayı sev$yorum. 

HA: Ö$renc!l!k yıllarınız Suna’nın ö$renc!l!k yıllarıyla benzer 
n!tel!kte m! geçt!? Ö$renc!l!k yıllarınızın denk geld!$!n! hesap 
ederek soruyorum, “Eylül 1980” !ç!n söylenecek onca "ey 
!ç!nde s!z!n söyleyeb!lecekler!n!z nelerd!r?

&Y: Ya!adı"ımız toplumsal travmadan ya da kend$ eller$m$zle 
banyo kazanlarında yaktı"ımız k$taplardan ya da yaralanan 
ruhlarımızdan konu!mak kolay olmasa da, mümkün belk$. 
Ama gencec$k çocukların canlarıyla öded$kler$ bedel$ ve onların 
ardında kalanların acılarını, ben$m söyleyeb$lece"$m h$çb$r 
sözcü"ün açıklayab$lece"$n$ sanmıyorum. Korkunçtu. Ama !unu 
da eklemek $ster$m: Tek ba!ına 12 Eylül de"$ld$ korkunç olan. 
Önces$nde de günde otuz k$!$n$n pol$t$k nedenlerle öldürüldü"ü 
b$r ülkeden bahsed$yoruz. 12 Mart’ı ya!amı! b$r ülkeden 
bahsed$yoruz. Türk$ye’de 12 Eylül darbes$ oldu"unda; Batı, az 
çok ’68 hareket$n$n yarattı"ı toplumsal ve kültürel hareketler$n 
atmosfer$nde ya!ıyordu. Kadın hareketler$ ve çevre hareketler$ 
ortaya çıkmı!tı. E!c$nsell$k tartı!ılıyordu. Müz$k ve edeb$yat, hala 
’68 hareket$n$n yarattı"ı özgürlü"ün $fades$n$ buldu"u alanlardı.  
Türk$ye $se 68’$n devamını, neredeyse, sadece pol$t$k b$r hareket, 
b$r uyanı! olarak ya!adı. O da bastırılınca çorak b$r ülkeye döndü 
Türk$ye.      

HA: K!tapta Gülay Hanımla Emel’!n ta"ındı$ı bahçel" kö$k 
tamamen kurmaca mı? Bet!mlemelerden yola çıkarsak 
muhakkak buralarda öyle b!r yer oldu$una !nanırız. #stesek 
Ankara’da bahçel" kö$kü bulab!l!r m!y!z?

&Y: Bence her yerde bulab$l$r$z b$r bahçel$ kö!k! Her yerde, her 
mahallede d$"er evlerden farklı b$r ev bulunur. Bunun $lla k$ kö!k 
olması !art de"$l, ama muhakkak, belk$ balkonundak$ ya da 
penceres$n$n önündek$ ç$çekler$n güzell$"$ $le, duvarlarını saran 
sarma!ı"ı $le ya da belk$ de sadece reng$ $le b$le olsa d$"erler$nden 
ayrılan b$r ev olur. #!te o ev o mahallen$n bahçel$ kö!küdür.  

“Sonra omuzunda çantası çıkıp gitti Suna, her sabah Tuzluçayır 
gecekondularına gitti!ini yıllar sonra ö!renecektim.” 

Diren Tuzluçayır!  

- Suna, buralarda olsa her sabah gecekondularına g$tt$"$ 
Tuzluçayır $ç$n ne yapar, ne söyler, ne dü!ünürdü?

S$z söylem$!s$n$z zaten yukarıda. 
Te!ekkürler, sevgiyle kalın!
Ben te!ekkür eder$m, sevg$lerJ

So"uk kı! gecelerinde, çocukken, kelebe"in kanatları 
gibi pır pır alazlanıp dillenen ate!in) sıcaklı"ında, 
ocak ba!ında dinledi"imiz bir masal nasıl çekerse 
bizi içine; büyüdü"ümüzde a!k da)öyledir, sevda da: 
ku!atıp sarıverir tüm benli"imizi… Dünya dönmü!; 
biz büyümü!üzdür! Çocuk)de"ilizdir artık. Masallar 
silikle!mi!tir yava! yava!; gökten dü!en üç elma 
çürümü!tür usul usul;)fark ettirmeden. “Evvel zaman 
içinde” diye ba!layan sözler büyüsünü çoktan yitirmi!, 
ruhumuzu)sa"altmaz olmu!tur. Masalımızı, masallarımız 
yitirmi!izdir! Ya!adı"ımız hayat törpülemi!tir bizi. Hayat 
bizi ne kadar törpülese de, zaman zaman, bir an için de 
olsa, kendimize döndü"ümüz)kısacık anlar vardır. Kimi bir 
!arkıdır bunu sa"layan, bazen bir roman, bir !iir kitabı, ya 
da tek bir)!iir…
 
#!te #brahim Öksüz’ün ‘Kolektif Kitap’tan çıkan !iir kitabı 
da bunlardan biri… #brahim Öksüz hayata, a!ka inanan 
bir !air… Ya!adıklarını; acıyı, a!kı, sevdayı, yalnızlı"ı, 
hüznü ve ya!ayamadıklarını, bunun buruklu"unu sürüye 
sürüye pe!inden getirmi!; bakmı! artık)ta!ımaya gücü 
yetmiyor, olgunluk ya!ında, masalsı bir dille kâ"ıda döküp 
!iirle!tirmi!. ‘Evvel)Sevda #çinde’ adını vermi! kitabına… 
Böyle buyurmu! olmalı içindeki çocuk!

Kitaptaki !iirleri okudu"umda, kaç !iirden olu!tu"unu 
saymadım, sanki tek bir !iir)okumu!um hissine kapıldım. 
Ayrı ayrı ama tek bir !iir… &air, kendisi !iirtlidir, kitabının 
arka)kapa"ında, okuyucuya “Kendi masalının ‘bir varmı!’ını 
bu kitapta bulacaksın. Bir de bakacaksın)!iirlerde bir’i 
yok olmu!…” diyor. Do"ru, bu !iirler masalsı !iirler. Kim 
istemez masalların içinde)kaybolmayı, hayatı bir masal 
gibi ya!amayı? Okuyucu olarak ben de isterim elbet. 
Sadece)istemekle kalmaz, içinde kayboldu"um !iiri 
sobeler; sahiplenirim de. Hangisini mi? ‘Çilingir)Duası’nı 
elbet…

Ç#L#NG#R DUASI
)
Çilingir ol derdi babam
Elin ekmek tutsun
Çilingir olamadım ama
sofrasını kurdum
Bir kadın sevdim
gençtim
Bana kalbini sundu
Anahtarı yoktu
Oturdum içtim Sf. 35
)
Sadece bu !iiri sobelemekle yetinmedim tabii! Kitaptaki 
!iirlerden bazı bölümleri aldım, key'mce sıralayıp kendi 
!iirimi olu!turmaya baktım kıskançlıkla:
)
“Her ya!anmı!lı"ı curcuna ömrümüzün
)Ve herkes kendi sirkinin ba! soytarısı” sf. 55)
“&imdiki aklım olsa
Ya!lı kadehim hiç bo! kalmazdı.”sf.25

“Bana !unu ö"retti ki hayat
-kimse tek ba!ına güzel de"il-
Hüzün dedikleri potansiyel bir fahi!e” sf.17

“Evet, hayat adil de"il
Tanrı hepimizden özür dilesin” sf.20

“Ummanına kurban olayın
üç kadeh rakıdan güzeli yok” sf.19

“Öyle komik ki bu hayat dedikleri
Gülmekten bilinçaltıma kaçıraca"ım” sf.61

!airler bah!i! almaz
ve yine derler ki
bütün !airler pu!ttur
herkes gibi” sf.32

#çinde kaybolup kendimi yitirdi"im ‘Evvel Sevda #çinde’ 
nin kırmızı !airine bir selam vermek)
istiyorum: ‘Bütün !airler pu!ttur’; do"ru… Ama iyi !airler 
herkesten daha da pu!ttur! Böyle)
‘Evvel Sevda #çinde’ kâ"ıdıyla, baskısıyla, özellikle ön ve 
arka kapa"ıyla, eline bir kez alıp)
okuyanın, bir daha bırakamayaca"ı bir kitap! Hepimize 
!iirli, !iir gibi günler!

#brahim Öksüz’den Masalsı Bir $iir Kitabı
‘Evvel Sevda #çinde’
 
Mustafa &ahin -)mustafasahin-1961@hotmail.com
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- “Pol!t!k Konulara !nsan! cevaplar” (bölümün adı Ne Yapmalı?), Barı" Bıçakçı’nın seçt!$! !k! f!lm, Tuncel Kurt!z bölümü… seç!mler!n!z b!z! oldukça heyecanlandırıyor. B!razcık 
b!ze fest!val önces! hazırlık ve karar süreçler!n!z! de özetleyeb!l!r m!s!n!z

Gez$c$ Fest$val programını olu!tururken öncel$kle elbette k$!$sel zevkler$m$z b$ze yol göster$yor. Yıl $ç$nde ya!ananlar, $zled$"$m$z f$lmler, deney$mler$m$z$n ve $zled$kler$m$z$n b$zlerde 
bıraktı"ı $zler fest$val programının k$l$t noktaları oluyor. Dünya S$neması seçk$s$nde az sayıda ama en çok sevd$"$m$z f$lmler$ göstermeye çalı!ıyoruz. Temamızı bel$rlerken ba!ta kend$ 
sorularımıza cevaplar arıyoruz. Ya da çok sevd$"$m$z b$r yazar olan Barı! Bıçakçı’nın hang$ f$lmler$ $zlemey$ sevd$"$n$ merak ed$yoruz. Esk$ dostumuz ve yol arkada!ımız Tuncel Kurt$z $ç$n ne 
yapab$l$r$z d$ye dü!ünürken bu yılk$ af$! f$kr$yle beraber kend$s$n$n oynadı"ı ve yönett$"$ az b$l$nen f$lmler$ gösterel$m d$yoruz. Tüm bunlar ba!ta da bel$rtt$"$m$z g$b$ k$!$sel olandan yola 
çıktı"ı halde; programı her açıklayı!ımızda $zley$c$m$z$n de b$z$mle aynı dertler$ payla!tı"ını, benzer meraklar ta!ıdı"ını görüyoruz. 
Bu da tab$$ k$ en büyük mot$vasyonumuz oluyor b$r sonrak$ yılın programını yapmak $ç$n. Ayrıca her zaman, 
b$r gün !u bölümü yapalım ya da !u çerçevede f$lmler gösterel$m ded$"$m$z bölümler b$r kenarda 
duruyor. F$lm seç$m$ tüm yıla yayılan, fest$vallere g$derek, çok sayıda f$lm $zleyerek $lerleyen b$r süreç. 

-Gez!c! Fest!val! tak!p edenler!n aslında sadece f!lm !zlem!" olmak !ç!n buna dah!l 
oldukları söylenemez. Her b!r f!lm, !zley!c!ler üzer!nde ayrı b!r etk! bırakıyor.) 
19. Gez!c! Fest!val’!n bu sene k! seçt!$! f!lmlerle genel olarak gündeme 
get!rmek !sted!$! konu ya da konular var mıydı ve neyd!? 

Bel$rtt$"$m$z g$b$ b$zler ne üzer$ne dü!ünüyor, dert ed$n$yorsak 
onları gündeme get$rmek $sted$k. Dünyadak$ ve Türk$ye’de 
olup b$tene kar!ı nasıl b$r stratej$ gel$!t$r$lmes$ gerekt$"$n$ 
tartı!ıyorduk. Bu yıl özell$kle Ne Yapmalı bölümündek$ 
f$lmlerle buna yanıt aradık. D$"er bölümlerde de 
esasında hayata da$r can alıcı meselelere d$kkat 
çekmeye çalı!ıyoruz. 

-Ankara’da yo$un b!r k!tle, 1 haftalık süre 
kapsamında gündel!k öncel!kler!n! Gez!c! 
Fest!val! tak!p edeb!lecek "ek!lde olu"turuyor. 
Gez!c! Fest!val’!n bunu sa$layab!l!yor olmasını 
hang! nedenlere ba$lıyorsunuz?

Sanıyoruz $zley$c$ $le aramızda b$r güven $l$!k$s$ 
olu!tu. 19 yıldır yapılan b$r fest$val$n olu!turdu"u 
b$r deney$m söz konusu. Seçt$"$m$z f$lmlere 
gönül rahatlı"ıyla geleb$lece"$n$ b$l$yor artık $zley$c$.  
Elbette  bu durumda, yılın bu dönem$ benzer b$r etk$nl$k 
olmamasının etk$s$ de var. 

-Fest!val boyunca süregelen etk!nl!kler (yönetmenlerle söyle"!ler 
g!b!) s!nemanın !zley!c!ler açısından dura$anlı$ından sıyrılmayı yan! 
sadece !zley!c! kalmaktan ötes!ne geçmey! sa$lıyor. Bu katılımı olu"turmakla 
hede%ed!$!n!z ned!r?

Yönetmen söyle!$ler$, paneller ve atölye çalı!maları yıllardır f$lm göster$mler$yle beraber 
yaptı"ımız !eyler; pek çok fest$val g$b$. Fest$val$n $nterakt$f hale gelmes$n$ $st$yor, $zley$c$n$n 
görü!ler$n$ önems$yoruz. 

- 19 yılı dev!rm!" b!r fest!val, tar!he mal olacak b!r deney!m. Neredeyse !zlemeye !lk kez 
gelen Ankaralıların do$du$u zamana denk gel!yor 1. Fest!val. Uzun vadede –bundan 
sonrası- !ç!n aklınızda kente daha çok yayılan, soka$a çıkan veya ???, gelecek 
dü"ünceler!n!z neler d!ye sorab!l!r m!y!m..?

Açıkçası gelecek planlarımız çok uzun vadel$ olamıyor. Bütçem$z$ denkle!t$r$p 
fest$val$ yapab$lmem$z her yıl ayrı b$r konu. Ama her yıl daha çok kente 
g$tmey$ d$l$yoruz. Talep geld$"$ sürece de bunu yapmaya çalı!aca"ız. 
Elbette kend$ kent$m$z olan Ankara’dan kopmadan. 

Gez$c$ Fest$val Ek$b$ 

Söyle!i: Sümeyra Ertürk-Tanju Gündüzalp


