
KENDlNıVE KENTlNl

Ankarada üniversiteli olmak zordur Hele universiteli kenlli olnak
Claha da zoadl]l Bannmak sorun,Ulaşlm sorur].Isınmak okumak seviİek
neres almak sorun

Öğrenci emlakçllarln en sevgill kı]ludur,en olmayacak evler
oğlencllere lUks daire llyatlna klralan,, Şehl. me.kerinin dlşlnda
tutulan evlerden ilk ders]ere yetişebilmenin imkanslzllğlna harcadlğlnlz

yol palalarI eklenir. Doğalgaza, elekllriğe. suya kaçak cezalallna
halcananlardan paralardan sonra,öğrencüye karnlnl doyurmak ]çln

simit alacak pa.a zor kalır.Öğrencinln onriu hesaplalla, kentinde
sömülüımekle geçer Kent sosyal,küllurel Ve esletık olarak hiç bir şey
Vaadetmez okulı]nda bir yandan derslellne ça üşıp iyi blr meslek

sahibi olmasl öğrelılen öğrenci;bir yandan da mahkeme gö.meden

hakim,savcl ,resim odasl göameden leslm öğretmeni labalatuara
girmeden kimyager,kadavra görmeden doklor oluverir,l\rübalağa bil
yana bizden olanaksızlıkıar Ve lmkansızllklaa lçinde çok şeyler
beklenlr sü.ekli B0 kUşağlnln artlğ| oldL]ğürmuz başlmlza Vurularak

kiiap okUmadlğlrnlz düşün m ed iğim lz, ozgürlUklerim lze düşkün

olmadlğlmlz soylenlr,Kendi ç|kallarlmlzln peşinde koşarlz biz

öğrencller Taaihin bu koşUllallnln yaaatlclsl Ve asii sorumlusu oluveririz

birden Ama bürŞeyıer unutı]lur.,.EVet yaŞam alanlarlmlzü ürelecek
kadar orgüllü değiliz,evel sıJskunuz,eVei toplüJmsal sorumlUluklarımlzı

kimı zaman yerine getiremiyoruz ama un{rtuLnramalüki ianhle aramıza
gelilen perdeyi b]z daha yenı yeni aIa|yoluz Harçlarla blzi borç

batağüna sokan devleyi.ünivelsileliyi ücletli köle haline geliren ülkesine

yabancllaştlran sermayeyi,Ankaranın ormanllk tepelerine yerleşen

silah üretim merkezleİini Ve mililarizmi yenı lanıyoruz

Bil9inin değiş tokuş aracüna dönüştüğü,üniVersılelinin kendinden

Ve kenlinden koparlıdığl birçağda biz söz allyoruz."Talihin kurgulanmlş

en büyı-]k sahnesi olan kentte"oyuncularln aynl zamanda
seyirci,seyircalelin aynl zamanda oyuncıJ olduğu bi. yaşaml kulmak

açin soz veliyorı]zBiz bu peadenin aakaslnda seyrcilerle yeni bir oyun

yazacağlz ve oyaayacağlz.Ama unutulmamaıldır kı ne düşüneceğimizi

belirleyen ,uygarlığın ne demek olduğunu tarif eden kapülaıist ü.elim

çağlnda herkes üzerine düşen sorumluıuğu yerine getirmelidir B.z

üniVersileli gençlik olarak duruşumuz ve düşüncelerimizIe bu kenti

değiştirecek bir dinamik olduğumUzU göste.eceğiz kenlin tüm direnç

noktalar.nı bir araya getilmeyi,bilbirim jzi dinlemeyı Ve örgüllü
mUhalefetin kent programınl oluşturmanln önünü açacak bir

sempozyurna kent|ni ve kendini değiştirmek isleyenherkesi

çağlrıyorıJz:bitiyoruz kı'Kenti değjşiilmek Hayatl Değiştilmektil.'
iKsiR çEVRE ToLuluĞU

ANKARA,DA
ORHAN VELİ

orhan Veli bir eğretilemedi.. Yaşad lğ lm ız sorunlarln,

çelişkilerin, seVinçlerin Ve üzüntülerin eğreltilemesı,50.Ylll
orhan Veli'njn ölümünın,Tan] 50 ylı önce 14 kasımda
öldü Ankara'da belediyenin açtlğı bir çukUra düşüp,beyin
kanamaSl geçirdi ve öldü.50 Yll Binlercemiz öldük
sokaklarda,sokak aralarlnda, kenl meydanlarlnda. NaSll
öldüğümüzü bilmiyoruz ama insana Verilen önemin göslergesidir

50 yll dal-ra doğrusu önemSıZliğin, Parklarl her gün azalan,
betonıarln araslna sıklşan egsoz gazlanna boğulan t]ir kentın

çocuklarlyız. Bizi o[han Vell uyarmlş11.o sıradan insanln,şiirin

Ve yaşamln kurucu biricik öznesi olduğunu söylemişti o söyledi

Ve kendidinledi. Halkl, slradan insan1, yoksullarl, pamuk şekeri
sallcl|arlnı dinleineyenlerin armağan ettiği bir kentte VarlIğlmlZ

armağan oldu Konur'a üSt geçit yapmak için kesilen akasya
ağaçlarlna,lhlamur Sokağündaki ylkllan cumball ankara
eVlerlne... orhan Veli'nln u]keSini Ve kenti Ankara'yl, kentin

sahlpieriyie kUrmak için düşl!k yola Biz; parklarda Saklambaç

oynamak için, yoııarında olomcbi]lerin değil söz dinlemez

çocuklann koşuştuğU sokaklal kurmak için hava kirliliğini, çöp
Scrununu tarihe gömmüş bir Ankara'da yaşamak içan, orhan
Veli'yi ras|ladlğımlz ilk meydanda anmak ıçin umutıa yola

çlklyoruz. orhan Veli akasyalarl klrlanglçları Ve insanlarl
Ankara'yt yeniden ku.naya çağlrlyor

Şiir, aydlnllk bır hüzündür DeVingen bir hudınsuzluk, belki,,

Derine, aşağilara, torağtn diplerine çöreklenmiştir anlam.
Gerçek, kendi köklerjmiZden büyür. Yaşam, kendimizle
varolandlr.

oysaka Varoluştan bağlmslz bir kent tüketiyor seni-bizi.
Yenıı9iler ve yengiler, çoğalan yaıntzllk Ve çoğalan mesafeIer

Sabah kuşıarlna uzaklaşlyOruz yaVaş yavaş sonra
slradan|üğümlzln ozgurlüğtrne Kucağ|mlzda bir büyük
"şairanelik" hayaıa s|ğ büyüklenmeler yaratıyoruz Ve

b,akmadlğımız bir yerıerde şeyıer Ve anlar biriktiriyoı birileri,
göremiyoruz...
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HURRlYETE DOGRU

Gün doğmadan,

Denız daha bembeyazken çıkacaksın yola.

KürekIeri tutmanın şehveti avuç!arında.
İçinde bir iş görmenin saadeti,

Gideceksin
Gideceksin ırıpların çalkantasında.
Balıklar çıkacak yoiuna, karşıcü;

sevineceksin.

Ağları silkeledikçe
Deniz gelecek eline pul pul;

Ruhları sustuğu vakit martıların.

Kayal ıklardaki mezarlarında,
Birden,

Bir kıyamettir koapcak uiuklarda.

Denizkızları mı dersin, kuşlar mı dersin;

Bayramlar seyranlar mı dersin, şenlikler
[cüinbüşler mi?]

Gelin alay|arı, teller, duvaklar, donanı-nalar mı?

Heeey!

Ne duruyorsun be, at kendini denize,

Geride bekleyenin varmış, aldırma;

Görmüyor musun, her yanda hürriyet;

Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol;

Git gidebildiğin yere.
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