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BİR TEKERLEKLİ KOLTUK SAKATININ İZLENİMLERİ 

SAKATLIĞIMIN İLK YILLARINDA İŞLER ÇOK DAHA ZORDU 

Sakatlığımın ilk yıllarına (1964) göre dünyada ve ülkemizde çok şey 
değişti. Şimdi bir sakat olarak yaşamak daha kolay. O tarihlerde 
standart basit bir tekerlekli sandalyeye sahip olmak bile iyi bir 
şanstı. Bu sandalyenin herhangi bir kırılma durumunda hayat alt üst 
olurdu. Ortalıkta pek bir sakat gözükmediğinden sokağa çıkmak da 
önemlice bir psikolojik baskıyı sırtlanmak demekti. Herhangi bir 
şehirsel mekânda ikinci bir sakata rastlamak nadir bir işti. O yıllarda 
yollarda rastlanan ve daha çok da kör olan özürlüler büyük ölçüde 
dilenen insanlar olarak algılanıyorlardı. Körlerin hiçbiri şu anda 
bilinen kör bastonu taşıyor olmazdı. Onların ellerinde yalnızca bir 
baston veya sopa bulunurdu. Bedensel özürlüler ise sokaklarda 
ancak yere çok yakın, sandık şeklinde ve basit ahşap tekerlekli 
arabalarda görülürlerdi. 

Tekerlekler üzerinde hareket edebilen insanların dilenci olmaları 
ihtimalinin yüksek olduğu kanaati günümüzde de bazı kişilerde var. 
Cami önünde beklediğimde bana para uzatıldığı olur. Bir keresinde 
ana caddede kaldırım kenarında tekerlekli sandalyemle beklerken 
yaşlıca bir adam bana para 
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uzattı. Bu konuda aslında hoşgörülüyümdür; çok nazikçe, "Teşekkür 
ederim, toplamıyorum." dedim kendisine. O biraz ısrar etti. "Sana 
biraz para vereyim," dedi. Ben, "Sağ ol abi, şimdi lâzım değil." 
dedim. O sonunda," Bir elli kuruş vereyim yahu!" diye ısrar edip ben 
almayınca biraz da bozularak uzaklaştı. Orada beklemeye devam 
ederken düşünmeye başladım. Adamın elli kuruşunu alıp onu 
rahatlatsaydım olmaz mıydı? Ret cevabım için esaslı bir gerekçe 
var mıydı?. Muhtaç olmamam hayatımın değişmez bir gerçeği 
miydi? Her insan muhtaç duruma düşmez miydi? Bu inatlı ret 
tavrı en insanca olan mıydı acaba? Aylrs sonat tekerlekls 
sandalyemee 
caddede giderken genç bir hanım birden yoluma çıkıp, "Sana bir lira 
vereceğim." deyince önce, "Sağ olun, toplamıyorum." şeklinde bir 
karşılıkta bu-lundumsa da o ısrar edip, "Vereyim, vereyim..." diye 
üsteleyince, " O zaman elli kuruş verin." dedim. Genç kadın bu sefer 
de, "Hayır, bir lira vereceğim." deyince parayı teşekkürle alıp 
yoluma devam etmeye mecbur oldum. Oldukça komik bir durumdu 
ama o konuşmalarda içtenlik ve sıcaklık vardı. Hani günümüzde 
sıkça rastlamadıklarımız... Daha sonra üzerinde düşündüm de bu 
insan karşılaşmasını ve etkileşimini insanca ve doğru buldum. 
Ortada kütü bir niyet yoktu ki... 

Sağlık yok, meslek yok, eğitim yok, para yoL.Bunlardan birisi 
sakatlarca elde bulundurulabilse diğerlerine ulaşmak mümkün 
olabilirdi o yıllarda. Ama elde bunların hiçbiri olmayınca bunaltan 
bağlardan kurtuluş söz konusu olamıyordu, O yıllarda bir sakat ya 
da özürlü için bir tek mekân vardı: bir oda veya bir ev. Sakat insanın 
sokaktaki hayata katılabilmesi için birçok şart, düzenleme, araç, 
gereç, cihaz gerekmektedir. Mekânlar, merdivenler, kapılar, 
yüzeyler sizi öyle kolay bırakırlar mı? Sakat kişi hayatını kolaylaştı-
racak nesnelere, cihazlara ve araçlara sahip olamıyordu. Bu yüzden 
bazen evde bir odadaki yatağında oturuyor, yatıyor ve gün geçiriyor 
durumda kalıyordu. Bir ara ben de bir odadaki yatakta günlerimi 
geçirmiş, baş ucum-daki dolapta bulunan kitaplar ve teyple kendimi 
meşgul etmeye çalışmıştım. Bir evin içinde dolaşmak bile bir 
hürriyettir. Uygun tekerlekli sandalye bulunmazsa, kapılar ve eşikler 
izin vermezse elli metrekarelik bir alan bile sizin için ulaşılabilir 
olmayabilir. Demek ki, o yıllarda sakat ya da özürlü kişi karşısında 
mekân olarak bir oda ya da bir konutu buluyor ve onunla bo-
ğuşuyordu. Aksi gibi birtakım standartlar da şimdikinden çok 
düşüktü. Ger- 
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Çi şimdi de cahilce yapılmış çok dar kapılar ve ıslak mekânlara sık 
sık rastlıyoruz, ama o yıllarda neredeyse her yer böyleydi. Bu 
yüzden de kendi ihtiyaçlarını yardım almadan karşılamak isteyen 
sakat kişinin çabaları boşa çıkıyordu. Sırf mekânların bu 
elverişsizliği sebebiyle bunalımlar yaşanıyordu. Şehrin, sokakların 
ve uzakların özürlünün hayatına biraz girmesi için epey yıllar 
gerekmiştir. 

Günümüzde de kısmen hafifleyerek süren bir durumdur bu. Hiçbir 
ek masraf söz konusu olmadığı hâlde, sırf bilgisizlik ve duyarsızlık 
yüzünden ortaya çıkmış bulunan yetersiz mekânlar, yanlış mimari 
elemanlar ve kötü tasarımlar gereksiz şekilde hayatları zahmete 
çevirebilmektedir. Hiçbir özel sebep yokken mimarın yarattığı bir 
basamaklık bir kot farkı sizi bir anda hayatın dışında bırakabilir. İki 
metrekare yer kazanmak için yapılan dönel ya da spiral merdivenler 
ev kazalarını arttıran bir etmen olarak ortaya çıkabilir. Dar bir 
asansör sizin bir binayı kullanmanızı engelleyebilir. Uygun şekilde 
yapılmış bir kaldırım rampası bulunmayan caddelerde yardım 
bekleyen insanlar hâline gelebilirsiniz. 

Tekerlekli sandalyeyi uzun yıllardır kullanmakta olan bir kişi olarak 
bir rampanın, şu basit eğik düzlemin özgürlüğe nasıl bir bağlanış 
olduğunu çok iyi hissettiğim anlar olmuştur. Almanya'da bir müzeye 
girmek için, tarihi olan binanın esas girişi imkân vermediğinden 
binanın yan cephesinde düzenlenmiş olan ve epeyce bir mesafe 
tekerlekli sandalye sürmemi gerektiren bir yan girişin bile beni ne 
kadar memnun ettiğini hatırlıyorum. Bağımsız olmak isteyen bir 
özürlü için önemli olan tek başına yapabilmektir. Hayat herkes için 
aynı kolaylıkta akmaz. Ama siz bana tek başıma tekerlekli sandalye 
ile geçebileceğim, uygun malzeme ile kaplanmış muntazam yatay 
düzlemler ya da uygun eğimli rampalar verirseniz; ben uzun 
mesafeleri bitirip, geç de olsa istediğim yere ulaşmayı özgürleştirici 
ve huzur verici bulabilirim. Bağımsızlık büyük bir mutluluk 
çerçevesidir. Almanya'da kaldığım özürlüler yurdunda çok ağır 
sakat bir kız vardı. Kolları da felçli olduğundan, yalnızca çenesiyle 
kumanda edebildiği bir akülü tekerlekli sandalye ile gezebiliyordu. 
Bu kızı sabahleyin bakıcıları bakımını yaptıktan sonra yedirip 
giydirip arabasına oturtuyorlardı. Yurdun civarındaki şehirsel çevre 
hem uygun topografyaya sahip hem de çağdaş şekilde düzenlenmiş 
olduğundan, 
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bu genç kız akülü tekerlekli sandalyesi ile üç kilometre kadar 
uzaktaki bir alış veriş merkezine bile tek başına gidebiliyordu. Çok 
ağır sakat olmasına rağmen günün belli saatlerinde o da özgür ve 
bağımsız sayılabilirdi. Bu sayede kendisine ihtimal ki, her gün yeni 
hayat renkleri edinebiliyordu. 

O yılların sakatlan içinde ben mutlu azınlıktan biri sayılabilirdim. 
Üniversitenin birinci sınıfında okurken trafik kazası geçirerek sakat 
kalmıştım (Kazayı Trabzon'un ilçesi Araklı civarında geçirmiştim. 
Trabzon'daki Numune Hastanesi nde bir gece kaldıktan sonra 
uçakla Ankara'daki Hacettepe Hastanesi Nöroşirurji Kliniği'ne 
nakledildim. Dayım Dr. Yusuf Kenan Murteza-oğlu da 
Sürrnene'deki muayenehanesini kapatıp benimle birlikte Ankara'ya 
gelmişti. Dayım Ankara'da bir ay benimle kaldı. Ameliyatımı ve ilk 
tedavilerimi izledi. Bu çok büyük bir fedakârlıktı. Bana annem ve 
babamın aynı kazada öldükleri uzun zaman söylenmedi. Onların 
Trabzon'da hastanede yattıkları ve durumları da müsait 
olmadığından benimle temas kuramadıkları anlatılıyordu. 
Ankara'daki Hacettepe Hastanesi'nde çok zor günler geçiriyordum. 
Ağırlaştığını da oldu. Oradan altı ay soma çıkabildim....). Sonra 
babamdan bana maaş bağlandı. Ailemden bana bir daire kaldığı gi-
bi Trabzon'daki evden de kira alıyordum. Bir paraplejik olmuştum 
ama kollarım yeterli derecede güçlüydü. Ruh bakımından da 
insanlarla çabuk ilişki kurabilecek sıcaklığa sahiptim... Bunlara 
rağmen toplum hayatına katılmakta zorluklarla karşılaştım. 
Üniversiteye dönmeyi ilk deneyişimde şartlar beni yıldırmıştı. 
Halbuki üniversite evime çok yakındı. Arkadaşlarım hâlâ oradaydı. 
Beni teşvik ediyorlardı. Yalnız kalmayacaktım. Üstelik ben ken-
disine az çok yetebilen bir tekerlekli koltuk sakatıydım. Üniversiteyi 
birkaç kere ziyaret edip bu işi nasıl başarabileceğimi tasavvur 
etmeye çalıştımsa da iç açıcı sonuçlara ulaşamadım. Ulaşılabilirlik 
şartları hayli geriydi. Fakülte yönetimi bana karşı anlayışlı 
davranıyordu. İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi bana maddi yardımda da 
bulunmuştu. Ama o yıllarda bir üniversitenin özürlü insanlar için 
ulaşılabilir duruma getirilmesi için gereken düzenlemeler 
konusunda pek bir şey bilinmiyordu. Böyle bir duyarlılık için hiçbir 
hazırlık yoklu. Yönetimler kendilerinden böyle şeyler beklenmesini 
doğal bulmuyorlardı. Neticede ben artık okuluma dönemeyeceğime 
karar verdim ilkin ve Ortakoy'deki günlük basit hayatıma döndüm. 
Tekerlekli sandalyemle Or-taköy'de geziyor, arkadaşlarımın 
yardımıyla girdiğim kahvede kâğıt oynu- 
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yor, sinemaya gidiyor, macera romanları okuyordum (0 yıllarda 
İstanbul'un biraz uzak sahilleri hayli boştu. Arkadaşlarım beni 
üşenmeden birkaç kere denize götürdüler. Bir keresinde büyük bir 
Amerikan arabasına 10 kişi binmiştik. Mayomu giyindikten sonra 
arkadaşlarım beni kucakta kumsala kadar indiriyorlar, oradan da 
eğlenceli olsun diye ayaklarımdan tutup çekerek kumlar üzerinden 
denize kadar götürüyorlardı. Gençliğin enerjisi ile birçok zorlukları 
aşmak mümkün olabiliyordu.) 

Aradan epey zaman geçti. Ama kader, değişimleri derinden 
derinden hayatıma yüklemeye devam ediyordu. Bir iki kere İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne dönme çabam olduysa da 
birtakım moral bozucu durumlar sebebiyle her seferinde bunu 
başaramayacağıma karar vermiştim. Ax değerindeki birtakım 
etkilerin benim dışımda oluşan birikimleri ile 5 sene sonra okula 
tekrar gittim ve önce yine olumsuz izlenimlerle geri dönmeye 
hazırlanıyordum ki, nasıl olduysa oldu ben orada birden 
tutuna-bildim. Çok basit ve kısa bir karar anında her şey değişmişti. 
Okumaktan tamamen vazgeçmek üzereydim ki, ertesi gün fakülteye 
bir kere daha gelmeye karar verdim. Belki birkaç saniyelik bir 
etkileniş ve duygu uzanımı... İ5le bu hayalî bir tutunuştu. Frlesi gün 
okuldaydım. Bu tutunuşun gerisi çok daha kolay gelecekti ve geldi. 
Daha sonrası hep daha kolaylaşarak geldi. Belki de Türkiye 
üniversitelerinde tekerlekli sandalye ile okuyan ilk iki üç öğrenciden 
birisi benim. Üniversiteye dönüşümde eski arkadaşım Erol Serinin 
de büyük rolü olmuştur. Daha önceleri fazla samimi olmadığım Erol 
sakat kalmamdan sonra bana çok sahip çıktı ve arkadaşlığımız 
geçen yıllarla çok derinleşti. 

Şimdi ise üniversiteler ileri anlayışlar içinde gözüküyorlar. Meselâ, 
şu anda İstanbul üniversitesi'nin hem kendisinde öğrenim yapacak 
öğrenciler için hem de toplumdaki gelişmeleri güçlendirmek için 
kurduğu bir "İstanbul Üniversitesi Özürlüler Araştırma ve Uygulama 
Merkezi" faaliyette. Artık yönetimler özürlü insanlarla ilgilenmeleri 
gerektiğini temel bir kabul olarak görüyorlar. Hemen bütün 
üniversiteler kendi öğrencileri olan özürlü gençlerin sorunları ile 
yakından ilgilenmeye çalışıyorlar ve bütiü. yerleşkenin herkes için 
ulaşılabilir olmasına özen gösteriyorlar. 
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İNSANLAR BUNALDIKÇA DERNEK KURMAYI ÖĞRENDİLER... 

Sakatların sorunlarını toplumun önüne getirmek İçin zor şer 
kurulabilen birtakım dernekler de derme çatma tavanlı, harap 
pencereli, bozuk zeminli, zor tsıtılabilen ve ilkel tuvaletli bazı tek 
katlı yapılarda hizmet vermeye çalışırlardı. 

Eski yılların fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimleri de özürlülerin 
hayatlarından çok uzakta yaşarlardı. 0 yıllarda muayene olduğum 
bazı hocaların yerleri ancak omuzlarda taşınarak çıkabildiğim 
apartman katlarıydı. Bu hocaların muayene salonlarında çok büyük 
masaları ve bu masaların arkasında da bütün duvarı kaplamış 
bulunan sayısız çerçevelenmiş takdirname ve diplomaları yer alırdı. 
Sizin o muayeneden sonraki hayatınız hakkında hemen hiçbir 
tasavvurları yoktu bu uzmanların. Çünkü iyileşmeniz dışında sizin 
toplum hayatına bir şekilde katılabileceğinize ilişkin bir ihtimal 
gözükmezdi o yıllarda. 

O yıllarda da muhakkak özürlülerin toplumsal hayata katılabilmeleri 
için çok çaba gösteren uzman hekimler Türkiye'de görev 
yapmaktaydı. Ama zaten gelişmiş ülkelerde de sakatlarla ilgili 
sosyal bilincin gelişmesi ve özürlülüklerin tabiatı ile ilgili tıp 
bilgilerinin olgunlaşması büyük ölçüde 1950'li yıllardan sonra 
olmuştur. 

Askerî hekim Prof. Dr. Aziz Sevüktekin ve Prof. Dr. ismet 
Çetinyalçın o yıllarda tanıdığım duyarlı ve hamleci iki büyük hekim 
olarak hatırımda kalmışlardır. Prof. Dr, Aziz Sevüktekin Hocamızı 
bir bilimsel toplantıya giderken geçirdiği trafik kazasında en verimli 
çağında kaybetmiştik. Onun Türk sakatları için güzel şeyler 
yapacağı muhakkaktı. 

ŞİMDİ PEK ÇOK DERNEK ÖZÜRLÜLER İÇİN ÇALIŞIYOR. 

60'lı yıllarda sakatların sorunlarını toplumun önüne getirebilmek için 
çalışan çok az sayıdaki dernekten en bilineni "Türkiye Sakatlar 
Derneği" idi. Bu dernek İstanbul Üniversitesinin Çapa'daki 
bahçesindeki bir binada faaliyet göstermekte idi. Yukarıda da 
değindiğim gibi, o yıllarda fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimleri 
sakatların sosyal hayat zorluklarına hayli uzak nok- 
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talarda bulunmakta idiler ve özürlülerle İlgili çalışma yapan 
derneklerde bunlara da, üniversite mezunu aydınlara da fazla 
rastlanmazdı. Bunun önemli bir istisnası Doğan Akan Hocaydı. 
Doğan Akan Hocanın Türkiye Sakatlar Derneği'nde o yıllarda 
gösterdiği gayretlerini şimdi daha iyi değerlendirebiliyorum. 
Üniversite daha sonraki yıllarda derneği önce bahçe dışındaki bir 
barakaya taşıdı, sonra o kısım da yeni inşaatlar İçin ayrılınca der-
neği kendi bünyesinden tamamen uzaklaştırdı. Dernek sonra aynı 
bölgede ve bugünkü yerinde bulunan tek katlı bir yapıda 
çalışmalarına devam etti. Türkiye Sakatlar Derneği Türkiye çapında 
da örgütlendi. O yıllarda Türkiye'de henüz sivil toplum girişim ve 
hareketleri az sayıda ve kısıtlı olduğundan, sakatlar ve özürlülerin 
çoğu bu dernekte toplanmaya mecbur oluyorlardı ve ortaya sık sık 
birtakım yönetim çekişmeleri de çıkıyordu. Derneğin İstanbul 
Şubesi'nin başına bir ara Ingiltere'deki uzun yıllar süren başarılı 
meslek çalışmalarından sonra Türkiye'ye dönmüş bulunan tekerlekli 
sandalye sakatı yüksek mimar Bedii Nur Öztuna geçti ve onun 
yönetiminde dernek devrim niteliğindeki birtakım atılımlara da 
yöneldi. Daha sonraki yıllarda da Türkiye'de özürlülerle ilgili birçok 
başka dernek daha kuruldu ve bu sosyal grubun toplumdaki'konumu 
ve önemi daha iyi vurgulanmaya başlandı. 

BÜTÜN DÜNYADA DA ÖZÜRLÜLERİN TOPLUMSAL KONUMU 
GELİŞTİ. 

Bu arada dünyadaki özürlülerin toplumsal hayattaki etkinlikleri de 
artmaktaydı. Dünyada özürlü ve sakat İnsanlarla ilgili bilgi ve bilinç 
düzeyi yükselmekteydi. Özürlü İnsanların toplumun önemli bir 
kesimini oluşturduğu bütün dünyada kabul ediliyordu. Tıp geliştiği 
İçin eski yıllarda hayatlarını erken yaşlarda kaybeden özürlülere 
artık daha az rastlanıyordu. Modern teknoloji de uygun araç ve 
gereçlerle özürlülerin daha özgür olmalarına yardımcı oluyordu. 
Özürlüler ve özürlülük, yaşlılar ve yaşlılık bahislerindeki bilimsel bilgi 
birikimi de önemli düzeylere ulaşmaktaydı. Sakatların ve özürlülerin 
toplumsal hayatın doğal tablolarına katılmalarının önündeki engeller 
ortadan kalkmaya başlamıştı. Zaten hiçbir çağda da herhangi bir 
canlı varlık mutlak, sürekli ve aralıksız olarak engelli olmamıştı. Yani 
günümüzde garip şekilde bazılarınca "Engelli" şeklinde anılmaya 
başlanan insanlar 
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hiçbir zaman var olmamıştı. Bir insan ancak belli anlarda ve geçici 
olarak engellenmiş olabilirdi. Birisine "Engelli" dediğimiz zaman ise 
onun hayatının her anında tamamen dışlanmış ve kısıtlanmış 
olduğunu ifade etmiş olurduk... 

TÜRKÇENİN DOĞAL AKIŞINI BOZMAMALIYIZ. 

Günümüzde, bünyelerinde birtakım yetersizlikler ya da işlev kayıpları 
bulunan kimseleri anlatmak için "Özürlü", "Sakat", "Engelli" kelimeleri 
kullanılıyor. Ben "Engelli" kelimesinin bu insanları anlatmak için 
kullanılmasını dil mantığımıza aykırı buluyorum. Her şeyden önce, 
engel bünyenin dışındaki bir hâdise. Yani engel asıl varlığın dışındaki 
başka bir olgu. Engel varlığın kendisine bir baskı ya da müdahale 
uyguluyor, ama varlığın kendisinin durumunu buradan çıkaramıyoruz. 
Meselâ, görme engelleniyorsa bu akla bir duvarın ya da perdenin 
varlığını getirir. Ama göz sağlamdır. Görme engelli, bir duvarın 
arkasını göremeyen kişidir. Bir bedende herhangi bir sebeple bir 
sakatlık ve özürlülük durumu oluşabilir. Tümör, darbe ya da kaza 
sonucu beyinde bir hasar meydana gelince hareket organlarında bir 
felç ortaya çıkabilir. Bu bir sakatlıktır. Ama bunun doğal sonucu 
engellilik değildir. Kişi ancak belli anlarda bu sakatlıktan dolayı 
engellilik durumu yaşayabilir. Kambur da bir özürlüdür, doğuştan 
bünyesinde ortalama insan anatomisinden farklı bir durum ortaya 
çıkmıştır. Ama o belki çok da sağlıklı ve hareketlidir; hiçbir şekilde 
engelli değildir. Kambura sakat demek de o kadar doğru değil. Ya da 
meselâ, kör dediğimizde tam bir duyu kaybını anlıyoruz. "Görme 
özürlü" ise görme duyusunda tam ya da kısmî kayıp bulunan kişidir. 
"Görme engelli" ise başına çuval geçirilmiş bir insandır. 

Ben bu satırları yazarken oturma pozisyonundayım ve özgürce 
yazıyorum. Yani hiçbir şekilde "Engelli" değilim. Ama bünyemdeki 
sakatlık hep benimle. Şu anda yazı yazıyorum, sakatım ama engelli 
değilim. Evimde de engellenmeden dolaşabiliyorum. Yani evimde de 
engelli değilim. Oysa, bir insana "Engelli" dendiği zaman onun 
mutlak, sürekli ve aralıksız olarak dışlanmış ve kısıtlanmış olması 
gerekir. Böyle bir varlık dünyada mevcut değildir. Bir varlık ancak belli 
bazı anlarda ve durumlarda engelli olabilir. Şöyle bir cümle de çok 
saçmadır: "Engelliyi engelleme!". Çünkü “Engelli" hakkında karar 
verilmiş, işi bitmiş, defteri dürülmüş bir kişidir. Ama, "Sakatı, özürlüyü 
engelleme!" deni- 
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lebflir. Bu, birtakım şehirsel çevre ve toplum yapılanması şartlarının 
oluşturulması hâlinde bu insanların da bağımsız ve engellenmeden 
yaşayabileceklerine ilişkin bir ifadedir ve mantıklıdır. 

Sakatlık daha çok hareket organlarındaki bir eksiklik, hasar veya 
fonksiyon kaybıdır. "Belim sakat" tam bir Türkçedir. Şu cümlede de 
yalnızca sakat kelimesi kullanılabilir: "Bir trafik kazası sonucunda 
sakat kaldı.". Özürlülük ise daha geniş bir anlam çerçevesi olarak da 
kullanılabilir. Daha çok da duyu organlarındaki hasar, noksan veya 
işlev yoksunluklarına işaret eder. "İşitme özürlü", "Görme özürlü", 
"Zihinsel özürlü" mantıklı ifadelerdir. Burada da sakat kelimesi o 
kadar doğal gelmiyor. 

Özürlü, sakat, felçli, kör, sağır dediğimiz zaman nesnel bir 
değerlendirme yapmış oluruz. Yani burada hepimiz aynı insanlık 
durumunu, aynı hayat gerçeğini, aynı tabloyu aklımıza 
getirmekteyizdir. "Engelli" dediğimizde ise bir yorumda, kötümser bir 
yorumda bulunmuş oluyoruz. Gelişmiş bir toplumda özürlü ve sakat 
insanlar yine bulunacaktır ama elde edilmiş olan ideal şehirsel ve 
mimarî çevre şartlarının sonucunda bunlar engelli olarak 
yaşamayacaklardır. Özürlüler ve sakatlar yalnız her mekâna, yere 
ve inşa edilmiş çevreye değil, bütün toplumsal konum ve katmanlara 
da engellenmeden girebileceklerdir. Demek ki, bir insanın engelli 
oluşu geçici bir durumdur. İnsanüstü bir gücün bilinçli bir şekilde 
insanı "engelli" durumda bırakması ise, felsefî olarak, yaratılışın 
yapısına ve güzelliğine, evrenin anlamına aykırıdır. 

Türk dilinde; sakat, sakatlanmak, sakatlık, kör, sağır, dilsiz, kötürüm, 
felçli, âmâ, topal, çolak, özürlü gibi bir insanın fiziksel durumu ile ilgili 
pek çok kelime vardır ve bunların kullanamamaları ya da dilden 
atılmaları söz konusu olamaz. Öte yandan, bir insanın fiziksel ya da 
bedensel durumunu anlatan bir ifade onun insan olarak değeriyle 
yakından uzaktan ilgili değildir. "Engelli" kelimesi ise bir insan için 
kısıtlı bir dünya erişimi, dışlanmışlık, ge-nişletilemeyen yetenekler ve 
basit çerçevelere indirgenmiş bir hayat tablosunu çağrıştırdığından 
ve bir kadere isyan rengi taşıdığından küçültücü sayılabilir. 
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İNŞA EDİLMİŞ ÇEVRENİN DÜZENİ HERKES İÇİN ÖNEMLİ. 

Özürlülerin ve yaşlıların normal günlük hayatın akışına daha kolay 
katılmalarına yardımcı olacak fiziksel şartlar elde edilmeye 
çalışılırken şu da çok belirgin şekilde ortaya çıkth Özürlüler ve 
yaşlılar için de ulaşılabilir ve yararlanılabilir olan inşa edilmiş 
çevreler ve toplum bünyeleri insanların tümü için de daha insanca 
yaşanabilir bir dünyanın temelini oluşturmaktaydılar aslında. 
Tekerlekli sandalyedeki sakatın ve yürüteç kullanan yaşlı kişinin 
rahat gezinebildiği yüzeyler sağlıklı ve genç insanlar için de daha 
rahat yürünen yaya alanlarını oluşturuyorlardı. Bir körün rahat 
gezinebileceği bir park çocuklar için de daha az tehlike içeren bir 
oyun alanı oluyordu. Dönel merdivenler yerine düz kollu ve 
sabanlıklı merdivenler kullanılması görme özürlüler, yaşlılar ve 
çocuklar için olduğu kadar normal insan hareketliliği içinde olan 
İnsanlar için de kaza ihtimallerini daha aza indiriyordu... 

Şehirsel çevreyi en mantıklı ve makul geometrilerle oluşturduğumuz 
zaman bundan bütün insanlarla birlikte sakatlar ve özürlüler de 
yararlanacaktır. Tersi de doğrudur: Özürlüler, yaşlılar ve çocuklar 
için de ulaşılabilir olan şehirsel çevre bütün insanlar için de daha 
medenî ve güvenli bir hayatın temel çerçevesini oluşturuyor. Bu 
gerçeğin ışığında yeni ve yararlı bilgiler İçin çabalar da sürüyor. 
"Herkes için ulaşılabilir çevre tasarımı" giderek daha da fazla önem 
kazanacak. Çünkü bunun toplumların demokratikleşmesi ile de 
yakından bağlantısı var. Toplumlardaki sosyal gruplar haklarını daha 
adaletli şekilde elde etmeyi, daha kolay ve mutlu yaşanabilir şehirler 
için özlemler ve talepler geliştirerek sürdüreceklerdir. Özgürce 
hareket edilemeyen şehirlerde toplumsal düzen sağlıklı şekilde 
kurulamaz. Bir şehir önce fiziksel duruşu ile suçun, baskının, 
gerilimin ve adaletsizliğin ortadan kaldırılabilmesi için zemin 
hazırlayabilir. 
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AMA AYNI GEOMETRİLERDE BULUŞMAK BAZEN DE ZOR. 

Bazı çok özel durumlarda toplumlardaki sosyal grupların tamamı 
için aynı şehirsel mekân standartlarını savunmak mümkün 
olmayabilir. Meselâ, görme özürlüler için istenen bazı zemin 
düzenleme tarzları bedensel özürlülerle çocuk arabası süren 
anneler için tamamen uygun olmayabilir. Dünyanın farklı 
köşelerinde de farklı bazı düzenlemelere rastlanabilir. Berlin'de 
görme özürlüler için yaya geçitlerindeki kaldırım rampalarının 
caddeye bağlanma noktalarındaki kenarlarında cadde kotundan 
itibaren 3 santimlik bir yükseklik bulunması gerektiğine karar 
verilmiş bulunuyor. Daha önce bazı standartlarda bu çıkıntının 2 cm 
olabileceği belirtiliyordu. Görme özürlüler caddenin bittiğini ve 
kaldırım bölgesinin başladığını hissetmeleri için bu yükseklik farkına 
ihtiyaç duyuyorlar. Tekerlekli sandalye, yürüteç ve çocuk arabası 
için bu 3 cm çıkıntının bir engel oluşturduğu açık. Belki kaldırımın 
başlangıç bölgesi olan kaldırım rampasının caddeye bağlanma 
kenarından itibaren konulacak hissedilebilir bazı yüzeylerle görme 
özürlülerin hareket güvenliği sağlanabilir ve bu çıkıntı ortadan 
kaldırılabilir. Ama görme özürlüler için hazırlanan bazı hissedilebilir 
yüzeylerin de, nadiren de olsa, tekerlekli sandalyedeki kişiler ve 
normal yayalar için tamamen uygun olmayabildikleri de söylenebilir. 
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45 YILLIK SAKATLIĞIMIN ULAŞIM SERÜVENLERİ 

19 YAŞINDAYKEN ULAŞIM SIRASINDA SAKATLANDIM... 

1964 yılında, bir üniversite öğrencisi iken, yaz tatilinde Trabzon'un 
ilçesi Sürmene'den, jipten bozma bir minibüsle köye çıkarken büyük 
bir kaza geçirdim ve sakat kaldım. Dik yamaçlardan köye 
tırmanırken uçuruma yuvarlanmıştık. Kazada sekiz kişi ölmüştü. 
Ölenler arasında annem, babam ve amcam da vardı. Sonra 
hastanelerde bir yıl geçirdim. Üç kere ameliyat oldum. İki kere de 
hayatımı kaybetme safhasına yaklaştım. 

Ama kaderde kırk altı yıl kadar sonra bu satırları yazmak varmış. 
Sakatlığın külfetlerine rağmen bu 46 yılın büyük kısmını mutlu 
geçirdim de diyebilirim. Allah nasip etti, İstanbul Teknik 
Üniversitesi'nin Mimarlık Fakültesi'ni bitirdim ve kamu görevlisi 
olarak çalıştım. Geçen yıllar boyunca insanların yeryüzündeki mutlu 
olma çabalarına her insan gibi ben de faaliyetlerimle bir katkıda 
bulunmuş olabilirim. 
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SAKATLIĞIMIN İLK YILLARI, AMERİKAN ARABALI YILLAR... 

Sakatlığımın ilk yılları bir apartman dairesinde, çok az dışarı çıkarak 
geçti. Teyzemin ikinci kattaki dairesinde, onun yanında, onun 
bakımı altında kalıyordum. Evden çok zorunlu durumlarda,'meselâ, 
bir doktor muayenesi veya bir rapor için çıkıyordum. Daha doğrusu 
çıkarılıyordum. Önce apartmanın hayli dar olan sokağına bir taksi 
çağrılıyordu. Bu, büyük bir Amerikan arabası oluyordu. Taksinin 
şoförü ile yardım etmesi için çağrılan bir veya iki güçlü erkek komşu 
beni kucakta merdivenlerden indirip taksiye bindiriyorlardı. Sonra 
İstanbul'un başka bir semtindeki, genel olarak hiçbir şekilde 
ulaşılabilir olmayan ve asansörü de bulunmayan bir binanın bir katı-
na çıkarılıp bir koltuğa bırakılıyordum. 

İstanbul'un ulaşımının bir devrine damgasını vuran bu Amerikan 
arabalarının içleri ve bagajları çok geniş olduğundan tekerlekli 
sandalyeyi yanıma aldığım zamanlarda da taksiye yerleşmek bir 
sorun olmuyordu. 

DÜZ AYAK BİR DAİREYE GEÇİŞ VE GENE AMERİKAN 
ARABALI YILLAR... 

Daha sonra teyzemin yardımı ile düz ayak bir daireye geçtim ve 
tekerlekli sandalyemle sokağa çıkma günlerim geldi. Çekçekli 
(kollu) tekerlekli sandalyemle düz ayak olan semtimde dolaşabiliyor, 
hatta bazen birkaç kilometrelik yolları da aşabiliyordum (Bu çekçekli 
tekerlekli sandalyeleri ben hâlâ kullanıyorum. Bu tekerlekli 
sandalyeler tamamen kol kuvveti ile hareket ettirilmektedirler ve 
sakatın günlük bedensel hareketliliğine önemli katkıları vardır. Ama 
bunların yerini şimdi akülü modern tekerlekli sandalyeler almış 
bulunuyor.) Bu çekçekli tekerlekli sandalye ile tek başıma, fazla 
eğimli olmayan caddeleri aşarak Ortaköy'den Bebek'e (6 kilometre) 
ve o zaman çok sevdiğim bir dünya olan Beyazıt'taki- Sahaflar 
Çarşısı'na (10 kilometre) kadar bile gittiğim olmuştur. 

Bu düz ayak dairede otururken de uzaklara (Meselâ, hastaneye, 
üniversiteye, sinemaya...) gitmek için-Amerikan arabası taksilere 
binmekteydim. Çok mutlu bir rastlantıyla evime hayli yakın olan 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne gidişim şöyle 
oluyordu (Bazıları, "Azmetti de 
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okulu bitirdi." gibi ifadelerle benim mimarlıktan mezun oluşumu 
anlatmış bulunmaktalar ise de durum çok başkaydı: Eğer okul evime 
15 km uzakta olsaydı, bana babamdan kalan bir maaş olmasaydı ya 
da kollarını da oynatamayan daha ağır bir sakat yani bir tetraplejik 
olsaydım azim kadere karşı pek sökmezdi.): Semtimizde oturan ve 
iyi dostum olan Özcan Göyenç isimli bir taksi şoförü sabahleyin 
evimin önüne gelip önce beni arabaya bindiriyor, sonra tekerlekli 
sandalyemi katlayıp bagaja yerleştiriyordu. Yolda yanıma bir, arka 
koltuğa da üç kişi daha alıyordu. Böylece ben dolmuş fiyatına 
taşınmış oluyordum. Sonradan daha da ileri derecede dost olduğum 
bu taksi şoförü diğer yolcuları Taksim'de bıraktıktan sonra beni 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin bulunduğu 
Taşkışla'nın önüne getiriyor ve tekerlekli sandalyemi bagajdan 
çıkararak beni ona bindiriyordu. Daha sonra beni tek başına birkaç 
basamaktan çıkarıyor ve asansöre kadar götürüp yanımdan 
ayrılıyordu. 1970 yılında bir sakat için herhangi bir kurumdan bir 
rampa düzenlemesini beklemek akla gelecek bir iş değildi. Akşam 
dönüşte de taksi şoförü dostum önce beni fakülteden alıyor, sonra 
Taksim'e çıkarak dolmuş durağında müşteri beklemeye başlıyordu. 
Özcan Göyenç Bey beni bir keresinde akşam 18.00’den 22.00'ye 
kadar dört saat koridorlarda dolaşarak beklemeye mecbur olmuştu. 

70'li yıllarda İstanbul'daki herhangi bir ulaşım aracının özürlü 
taşımaya uygun bir tasarımı kesinlikle bulunamazdı. Trenlere, 
otobüslere ve uçaklara sırtlarda taşınarak ve yaka paça şekilde ve 
yanınızda yardımcılar bulunmasıyla ancak binebilirdiniz. 

ULAŞIM DERDİNİ AŞMAK İÇİN KARAYOLLARI GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ... 

Mimarlık Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ulaşım sorunundan 
dolayı iki sene kadar bir işim olamadı. Bir işimin olması için 
bulunduğum semtteki düz ayak bir iş yerinin beni kabul etmesi 
gerekiyordu. Halbuki bulunduğum semtte yalnızca konutlar ve 
dükkânlar vardı. Bu durumdan kurtulmak için, ulaşım sorunumu 
kamu araçlarıyla aşabilirim umudu ile T.C. Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nde çalışmayı düşündüm. 1975'te zahmetli bir Ankara 
yolculuğu yaparak Karayolları Genel Müdürlüğü'nde imtihana girdim 
ve devlet memuru olma yolunda ilk adımımı attım. İmtihanı 
kazandıktan son- 
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ra yöneticiler bana anlayış gösterdiler ve beni İstanbul'da bulunan 
17. Bölge Mudürlüğü'nde görevlendirdiler. Ne var ki, ulaşım sorunu 
bu kurumda da tam anlamıyla çözülemiyordu. Birkaç gün bir 
pikapla evimden 17. bölge Müdürlüğü'ne getirildim. Ancak sendikalı 
bir işçi olan pikabın şoförü beni her gün taşımaya mecbur 
edilemeyeceğini nazikçe bildirdi. Sendikaların hayli güçlü olduğu o 
yıllarda yöneticiler de kendisini pek zorlamayacaklardı., Sonra 
mutlu bir tesadüfle Boğaziçi Köprüsü'nün Ortaköy ve Beylerbeyi 
ayaklarında Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü'ne-bağlı olarak tesis 
inşaatları başladı ve oturduğum semtte bir kontrollük hizmeti ortaya 
çıktı da üç sene kadar kollu tekerlekli sandalyemle şantiye binasına 
gidip gelmem mümkün oldu. Bu sırada bazen köprü ayaklarının 
içinde bulunan asansörlerle Ortaköy'de köprünün üstüne çıkıyor ve 
çekçekli tekerlekli sandalyemle Boğaziçi köprüsünü bir ucundan bir 
ucuna kat ederek Beylerbeyi'ne gidiyordum. Orada da asansörle 
köprünün Beylerbeyi ayaklarındaki inşaatın Vanına iniyordum. 

Tekerlekli sandalyedeki bir kontrol mimarı; düzlemler, eğimler ve 
asansörler uygunsa, Avrupa kıtasında başladığı görevine 5-6 
dakika sonra Asya kıtasında devam edebiliyordu.. 

1979'DA BİR OTOMOBİLİM OLDU VE 
ULAŞIM SORUNU KISMEN ÇÖZÜLDÜ... 

70'li yıllarda bir sakatın bir otomobile sahip olarak bunu şehirde 
rahatça kullanabilmesi hayli zor ulaşılabilir bir noktaydı. İki buçuk 
yıllık bir mücadele ve dosyalarca tutan yazışma ve izinlerden sonra 
elle kumandalı bir binek otomobiline sahip oldum, işime de bu 
araçla gidip gelmeye başladım. Belli bir hareket özgürlüğüne 
kavuşmuştum. Ama şunu unutmayalım : Gelişmiş ve uygar bir kitle 
taşımacılığının yerine başka hiçbir ulaşım tarzı ikame edilemez. 
Çünkü kitle taşımacılığı sistem ölçekli bir çözümdür ve ayrıntılarda 
ortaya çıkacak sorunlar da zaman içinde uygun noktasal çözümlere 
kavuşturulabilirler. Birey, kitle taşımacılığının gücünden 
yararlanmaktan vazgeçemez. Kitle taşımacılığı, modern sosyal 
devletin bireye sağladığı bir özgürlüktür. Özürlü kişi ise modern kitle 
taşımacılığının güvenine daha da 

19 



çok muhtaçtır. Bir şehirli yalnızca kitle ulaşım sistemlerini ve 
araçlarını kullanarak şehirdeki hareket ve seyahat özgürlüğünü elde 
edebilmelidir. Çağ-. daş şehir aslında daha çok da, bireysel ulaşım 
araçlarına ihtiyaç duyulmayan şehirdir. 

Ben de yıllardır İstanbul'da ve İstanbul dışında otomobilimi 
kullanıyorum. Bunun da daha hoş ve daha özgür tarafları var. Ama 
bir otomobil sahibi olmama hiç gerek bırakmayan bir kitle ulaşım 
sistemleri ağında taşınmayı daha çok tercih edebilirdim. 

Otomobilli özürlülerin bir sıkıntısı da, özürlülere ayrılan otopark 
yerlerinin duyarsız sürücüler tarafından işgal edilmesidir. Kurumlar 
ve idarelerse bu işgalleri önlemede isteksizdir. Meselâ, bir alış veriş 
merkezi için zengin müşterinin küstürülmemesi işgalden önemlidir. 
Otopark görevlisi ise işini kaybetmekten korktuğundan hakim 
sınıftan insanlar karşısında çaresizdir. 

BİR ÖZÜRLÜ OLARAK RAYLI ULAŞIM 
SİSTEMLERİNDE DAHA RAHATIM... 

Almanya'nın başkenti Berlin'de ve İstanbul'da metroya trenlere ve 
otobüslere bindim. Şunu rahatça söyleyebilirim: Raylı taşımacılık her 
zaman daha fazla özürlü ve yaşlı dostudur. Son yıllarda uygar 
şehirlerin caddelerinde daha çok görmeye başladığımız düşük 
döşemeli otobüslerden de bazı hatlarda vazgeçmek mümkün 
olamıyor. Çocuk arabalı anneler, sakatlar ve yaşlılar için düşük 
döşemeli belediye otobüsleri de güzel bir imkân. Ama raylı ulaşım 
her zaman daha rahat, daha güvenli ve daha az gerilimli. Uygun 
tasarımlar sonunda bir metroda ve bir trende özürlü kişi daha özgür 
ve daha bağımsız. Kalabalıkların baskısını İstanbul gibi çok büyük 
bir metropolün tren istasyonlarında ve trenlerinde daha az 
hissedersiniz. Metro veya tren peronunda biraz bekledikten sonra, 
uygun tasarımlı vagonlara kimseden yardım almadan ve hemen hiç 
vakit kaybetmeden binebilirsiniz. Caddeden bir asansörle metro 
istasyonuna yalnız başınıza indiniz ve herkesle birlikte tekerlekli 
sandalyenizle bir vagona hemen giriverdiniz. Ama İstanbul'da ve 
Berlin'de otobüslere binmek bu kadar kolay mı?... Belki gelecek 
yıllarda daha az kalabalık şehirlerin otobüslerini de uygun 
tasarımlarla daha özürlü ve yaşlı dostu bir duruma getirmek 
mümkün olacaktır. 
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Şehir dışına yapacağımız seyahatlerde ise şu anda trenleri 
kullanmak biz özürlüler için çok zor. İstanbul - Eskişehir hattındaki 
yeni hızlı tren özürlüler için gerekli donanıma sahip. Bu modern tren 
tekerlekli sandalyedeki özürlüler için ulaşılabilir bir ulaşım aracı. Bu 
trene özürlünün rampalarla binmesi sağlanmış. Ama diğer hatlar ve 
güzergâhlarda seyahat özürlü için çok zor. Geçtiğimiz günlerde bir 
Ankara seyahatim oldu. Ancak dönüşte 63 cm genişliğindeki 
tekerlekli sandalyem bir vagon kapısından sığmadığından tuvaletin 
önündeki dar alanda beş saat kadar kaldım ve vagona biniş ve 
vagondan inişlerin de olduğu bu sıkışık yerde hayli zahmetli ve 
yorucu bir seyahat yapmış oldum. Halbuki çok basit bir iki müdahale 
ile bu olumsuz durum ortadan kaldırılabilirdi. Vagon kapılarının 75 
santim genişlikte yapılması elbette mümkün. Her istasyonda da 
özürlüler için seyyar rampalar bulundurulabilir. 

UÇAK YOLCULUKLARI ÖZÜRLÜLER İÇİN DAHA KOLAY 
OLABİLİR... 

Eski yıllarda yaptığım uçak yolculukları ile şimdikiler arasında epey 
fark var. Artık hava alanlarında tamamen örgütlü bir yardım hizmeti 
özürlülere sunulmakta. Şimdi bir sakatı veya hastayı uçaktaki 
koltuğuna kucaklarda ve "yaka paça" taşımıyorlar. Ama gene de 
birtakım özensizlikler dikkat çekiyor. Meselâ, özürlüyü dar olan 
koltuk aralarından geçirerek koltuğuna ulaştırmakta kullanılan 
arabalar kötü bir tasarıma sahip. Bunlarda rahat oturmak zor. Bazı 
uçaklarda kol koyma yerleri (kolçaklar) sabit ve sakat kişinin yerine 
oturmak için bunları aşması gerekiyor. Bu noktalarda bazı yaralan-
malar olabilir. Halbuki bu kol koyma yerleri her uçakta kaldırılabilir 
şekilde yapılabilir. 
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DENİZ TAŞIMACILIĞINDA YENİ VAPURLAR, YENİ 
FERİBOTLAR... 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; deniz otobüslerinin, şehir hatları 
vapurlarının ve feribotların özürlüler için ulaşılabilir olmasını 
sağlamaya şimdi gereken özeni gösteriyor. Eski yıllarda şehir hattı 
vapurlarını çok az kullanmı Simdir. Ama şimdi yeni deniz otobüsleri 
ve işletmeye alınan yeni vapurlar özürlüler için önemli bir hareket 
özgürlüğü alanı açıyorlar. Yeni vapurlardaki sirkülasyon alanlarının 
genişliği, özürlüye zaman zaman arız olan kıstırıl-. mışlık hissini 
azaltıyor. Yeni vapurlarda, deniz otobüslerinde ve feribotlarda özürlü 
tuvaletleri de var. Bunların bir kısmı uygun bir tasarıma sahipse de 
bilhassa bazı feribotlardaki özürlü tuvaletlerinde yanlışlıklar var. Bu 
feribotlar bazı çok gelişmiş ülkelerde inşa edilmelerine rağmen 
birtakım tasarım hataları taşıyorlar. Dernek ki, özürlüler için bütün 
modern standartların uygulandığı söylenen ülkelere de tamamen 
güvenmek olmuyor. Herkes eldeki bilgiler ışığında gerekli kontrolleri 
yapmalı. 

İSTANBUL'DA HANGİ ULAŞIM ARAÇLARINI, 
NASIL KULLANABİLİYORUZ?.. 

Taksi de büyük şehirlerin vazgeçilmez bir ulaşım aracı. Herkes gibi, 
özürlü kişi de bazı anlarda taksiye binmeye mecbur kalıyor. Kendi 
arabamın olmadığı zamanlarda taksiye daha çok biniyordum ama 
şimdi de elle kumandalı özel otomobilimi kullanmayıp taksiye 
bindiğim zamanlar oluyor. Burada elbette taksinin tasarımı önem 
kazanıyor. Normal insan hareketliliğine ve organ büyüklüklerine sahip 
kimseler için tasarımlanmış bir araca yaşlı, sakat ve hasta bünyeli 
kişilerle küçük veya büyük yapılı insanlar kolayca binemeyebilir. Bu 
bakımdan bütün insanlık durumlarındaki kişilere uygun taksilerimiz 
olmalı. Tekerlekli sandalye katlandığında taksinin bagajına rahatça 
sığmalı. Bacakları zor bükülen kişiler için bacakların uzatılacağı 
alanlar geniş olmalı. Takside emniyetli bir şekilde tutunulabilmeli. 
Lon-dra'daki bazı taksilerin, arka koltuklarının yana veya geriye 
katlanmasıyla, tekerlekli sandalyedeki bir sakatı sandalyesiyle olduğu 
gibi taşıyabildiğini dergilerden öğreniyoruz. 
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Ben İstanbul'da minibüse hiç binmedim. Herhangi bir ağır sakatın 
da minibüsleri kullanabileceğini sanmıyorum. Minibüsler özürlülerin 
dünyasının dışında kalıyor. 

Özürlülerimiz şimdi kitle taşıma araçlarını daha çok 
kullanabiliyorlar. Bu, zaman içinde gelişecek bir süreç. Özürlü 
insanlar sosyalleştikçe daha çok hareketlenecekler ve kentsel 
ulaşım sistemleri üzerinde daha çok talepleri olacak. Bütün kitle 
ulaş<m araçları da bütün insanlar için ulaşılabilir bir hareket ağı 
oluşturacaklar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda özenli 
davranıyor ve sivil toplum kuruluşlarının tavsiye ve ikazlarına önem 
veriyor. 
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TOPLUMLARIN İNSANLIK DURUMU BİLİNCİ 

BAŞIMIZA GELEN HER ŞEY BİR İNSANLIK DURUMUDUR. 

Şu koşuşturan kalabalıktaki herkes aslında sensin. Şu trenin 
pencerelerinden bakanların hepsi sensin. Şu büyük hastanenin 
bütün odalarında yatanların hepsi de aslında sensin. Aslında bütün 
İnsanlık tek bir kişidir. Bütün olan bitenler ve başa gelenler de o tek 
kişinin yaşadığı insanlık durumlarıdır. Herkesin başına her insanlık 
durumu gelebilir. Ya da bir kişinin başına gelen bir durum artık bütün 
insanlığa ait olmuş sayılır. 

İNSANIN BAŞINA GELENLER HEP DOĞAL DÖNÜŞÜMLERDİR. 

Bütün hayat tabloları ve bütün insanlık durumları aslında hep 
mümkün ve beklenebilecek gelişmelerdir. Bütün insanlık tarihi 
boyunca tek bir insanın başına bile gelmiş olsa, bir insanlık durumu 
vuku buluşundan sonra bütün insanlığa ait olmuş olur. Yani hayatta 
özel bir durum yoktur. Sadece birbirlerinden hep farklı şekilde 
yaratılmış ve yaratılmakta olan insanlar ve insanlık durumları vardır. 
Bütün özürler, hastalıklar, rahatsızlıklar ve sakatlık- 
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•lar da biz insanlara ait mümkün, doğal, beklenebilir hayat 
tablolarıdırlar, insanlık durumlarıdırlar. 

İnsanlık durumu,- doğumundan ölümüne kadar bir insanın ruhunun 
ve bedeninin üzerinden zamanın geçirdiği durumlar, değişimler, 
dönüşümler, varlık alanında belirme şekilleri ve her türlü oluşlardır 
(Gerçi "Zaman" isimli ortamın ve ilerleyişin bulunmadığı durumlar 
biz insanlarca tasavvur edilemez ama onun dışında hiçbir oluş ve 
geçişin var olabilmesinin mümkün olmadığını sezinleyebiliriz. 
Zaman olmasaydı insan da, insanlık durumları da söz konusu 
olmayacaktı.) İnsanlık durumu, insanın hayatı sırasında ruhunu ve 
bedenini içinde bulduğu, insanda yeni bir bilgi ve farklı bir bilinç 
oluşturabilen, insanın ömür serüvenindeki birtakım iniş ve çıkışları 
içeren, insanın bazen doğal olarak zamanı adımladıkça yanından 
geçtiği, bazen de birtakım süreçleri kullanarak aşabildiği tablolar ve 
safhalardır. İnsanlık durumları; belli başlıklar altında ifade 
edilebilen, genel olarak tasavvur edilebilen, nadir olarak da insan 
tasavvurlarını aşan; insanın varlığını gerçekleştirme anlarıdır. Her 
insan aynı başlıklar altındaki temel insanlık durumlarını yaşar. Ne 
var ki, aynı başlıklar altında ve aynı tanımlar içinde bulunuyor 
olsalar da insanlık durumları her bireyde farklı mahiyetler 
taşımaktadırlar. Her insan kendi beden evinin içinde bulunarak 
yeryüzünü gezdiğinden insanlık durumları bireyden bireye değişen 
şekillerde yaşanır. Aslında her varlık, her süreç, her oluşum bir 
farklılık içermektedir. Meselâ, yaşlılıklar aynı safhaları içerseler de 
her yaşlı bu tabloları farklı şekilde yaşamaktadır. Ya da meselâ, 
aynı sakatlık türlerine sahip bireyler farklı ruh durumlarında ve 
hayat tarzlarında bulunmaktadırlar. Hayatta birbirinin tıpatıp aynı 
hiçbir insan, varlık, olay ve olgu yer almamaktadır. Bu da yaratılışın 
bir sırrı ve zenginliğidir. 
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SAKATLIK VE ÖZÜRLÜLÜK DE İNSANLIK DURUMUDUR. 

Dünyada her tablo yaşanacaktır. Güzel günler olacaktır, sevinçler ve 
beklentiler olacaktır, ama acılar, katmerli acılar, büyük darbeler de 
olacaktır. Hayattaki bütün İnsanlık durumlarının ortaya çıkması ve 
bütün rollerin oynanması gerektiğinden acı durumlar ve zor roller de 
bazı İnsanlara düşecektir. Bu dünyada kimisinin işleri zordur, 
kimisinin kolaydır. İşte bu roller kaderlerdir. Bu itibarla, dünyada 
rolleri kolay olanlar rolleri zor olanlara teşekkür borçludurlar. Çünkü 
zor roller başkalarına verildiğinden, kolay rolleri olanlar bir ölçüde 
kurtulmuşlardır. Meselâ, sağlam insanlar sakatlara, çocukları sağlıklı 
olan aileler çocukları özürlü olan ailelere minnettar kalmalıdırlar. Zor 
mücadeleyi sakat olanlarla, özürlü çocuğu olanlar üstlenmişlerdir. 
Bütün bu emanetler İnsanlığın ortak malıdır. Yani zahmetlerin 
taşınması için rolleri kolay olanlar rolleri zor olanlara yardım etmek 
mecburiyetindedirler. 

"Şu hasta koğuşundan içeri başını uzat; orada yatmakta olanların 
hepsi aslında sensin." 

"SEN" OLMAK GEREKİR. 

İnsan olgunlaştıkça kendisini karşıdakinin yerine koymaya başlar, 
onu anlamaya çalışır, onunla paylaşmaya çalışır. Burada 
Mevlânâ'nın diriltici kitabı Mesnevî'sindeki ünlü hikâyeyi bir kere 
daha hatırlayalım: Adam sevgilisinin evine gitmiş, kapısını çalmıştır. 
İçeriden sorulur: "Kim o?". Adam cevap verir: "Ben.". İçeriden 
seslenilir:" Bu cevap henüz gelişmemiş bir ruhun işareti; gidiniz 
olgunlaşınız da öyle geliniz.". Adam hayatı birkaç yıl dolaşır, 
coğrafyalar gezer; sonra tekrar sevgilisinin kapısına dayanır, kapıyı 
çalar. İçeriden sorulur: "Kim o?". Adam yine, "Ben." cevabını verir. 
Sevgilisi ise içeriden, "Hâlâ olgunlaşmamış ve arınmamamız. 
Hakikati bulup öyle geliniz." şeklinde karşılık verir. Adam hayatı 
birkaç yıl daha adımlar, tecrübeler kazanır. Sonra tekrar sevgilisinin 
kapısına gider. Kapıyı çaldığında içeriden seslenilir: "Kim o?" Adam 
sevgilisine şu karşılığı verir: "SEN.". Bunun üzerine de kapı açılır. 
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"Hayatın büyük sorunları rasyonel çözümlere İmkân vermezler." 
denilmiştir. Büyük sorunlar için asıl çözümler rasyonel olmayan 
yaklaşımlarda, yani "BEN" yerine "SEN" olmakta bulunmaktadır. 

İNSANLIK DURUMU BİLİNCİ 
TASARIMCI İÇİN BİR RUH EĞİTİMİ 
AŞAMASI... 

Tasarımcı bir şehir plancısı, bir mimar veya bir endüstri ürünleri 
tasarımcısı olarak farklı insanlık durumlarına ihtimamla eğildiği 
ölçüde kendini geliştirir ve olgunlaşır. İnsanlara ait kılınmış ne varsa 
onun dikkate değer ye önemli olduğunu bilmeliyiz. Çevremizde 
farklı İnsanlık durumlarında bulunan insanlar yaşıyor. Hazırlanacak 
şehirsel çevrelerde, yaşama alanlarında, binalarda, mekânlarda ve 
insanın çevresini kuşatan ve günlük hayatta kullanılan nesnelerde 
bütün insanlık durumları düşünülmeli. Bu yaklaşım aslında hayatın 
herkes İçin daha kolay yaşanır ve mutlu olunur şekle dönüş-
türülmesi ile ilgilidir.. 

Maddeyi ve mekânı biçimlendirirken insana saygı mertebemizin 
belirlenmesine de katkıda bulunmaktayızdır. Herhangi bir insanlık 
durumu yeryüzünde, mekânlarda ve bizi kuşatan çevre 
elemanlarında yüz üstü bırakıldığında, yani bu insanlık durumuna 
özen gösterilmediğinde, demokrasi ve insan haklarından 
uzaklaşılmış olur. 

Önce mesele daha basit bir çerçeve içinde ortaya konuluyordu: 
"Özürlülerin, sakatların ve ağır yaşlıların varlıklarının ve 
sorunlarının farkına varılmıştır ve bu sosyal gruplar için toplumsal 
düzenlerin duyarlı ve çağdaş davranmaları arlık bir zorunluluktur" 
denilmeye başlanmıştı. Bu arada mimarlık ve tasarımdık 
mesleklerine düşen; birtakım insan, mekân ve malzeme bilgileri 
ışığında özürlüler, sakatlar ve yaşlılar için de ulaşılabilir ve 
yararlanılabilir olan şehirler, inşa edilmiş çevreler, binalar, mekânlar 
ve nesneler hazırlamaktı. Belki işe böyle başlamak mecburiyeti 
vardı ama zamanla bu tek düzlemli anlayışın yeterli olmayacağı 
görülecekti. Çünkü sorun burada bütünden koparılarak, hayatın 
zenginliğinden ve dinamikliğinden uzaklaştırılarak çözümlenmeye 
çalışılıyordu. Yani burada daha çok şöyle bir anlayış hakimd..- 
Evet, orada bizden farklı birtakım insanlar var; biz de şimdi onlar 
için bir şeyler yapalım. Bu bizim görevimizdir." 
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Aynı anlayış büyük ölçüde günümüzde de geçerlidir. Ama en az 
dikkatli olan bile şunun farkını ucundan hissetmiştin Özürlüler, 
yaşlılar, hasta bünyeli insanlar, kadınlar ve çocuklar için de 
ulaşılabilir şehirler, mekânlar, binalar ve nesneler yaratmaya 
yönelirken hayatı herkes için de eskiye nazaran daha bir 
özgürleştirmekteyizdir. Yeni bir çevre felsefesi şekillenmektedir. 

Herkese uygun tasarım fikri ideal tarafsız bakışı da düşüncenin içine 
çağırır: Bir Merihli dünyaya ilk kez inseydi, bir ayırım ve seçim içine 
girmesi mümkün olmayacağından, etrafına baktığında şunu 
söyleyebilirdi: "Dünya isimli gezegende pek çok farklı yaratık tipi, 
giysi şekli, konuşma tarzı, tapınma türü, insan bedeni biçimi, yaşama 
alanı ve iş görme şekli varmış. Bunların hangisinin hangi anlamı 
taşıdığını belki çok sonraları öğrenebilirim." Biz de bu Merihliden 
şunu öğrenebiliriz: Bütün insanları aynı tablo İçinde görmekle gerçek 
tarafsız bakışı elde etmiş olacağımıza dair önemli bir işaret var... 
Böylece mimarlık da diğer meslekler gibi bütün insanlar için bir 
duyarlılık ve sorumluluk etkinliği olarak ortaya çıkmaktadır. Tasarımcı 
en az riskli olanı, insanlar için en faydalı olanı seçmelidir. Hatta şimdi 
insanın madde ve mekânla kurduğu irtibatları ve üç boyutu da 
bileşime sokan, daha gelişmiş bir demokrasi ve insan hakları 
anlayışının da hayata yükselmesi gerektiğini söyleyebiliriz. 

Mimar, çok yönlü tasarım için temel bilgilerini normal insan 
hareketliliğine ve normal duyu organlarına sahip olmayan insanlarla 
ilgili tablolardan çıkarır. Birçok mimarlık kitabında bütün özür grupları 
ile ilgili tanımlar, sınıflandırmalar, kültürel anlayışlar ve toplum 
yapılanmaları ile ilgili bilgilere de bazen yer verilmekte İse de 
bunların önemli bir kısmı sosyal alanda çalışmakta olanların üzerinde 
derinleşmesi gereken konulardır. Mimar, bedensel ve görme 
özürlüler için tasarıma ait bilgilerle de zenginleştiği zaman daha 
esaslı bir meslekî yaklaşıma ve tasavvura kavuştuğunu hissedebilir. 
Doğuştan kör bir insanın yeryüzü algıları biz görenlere olabildiğince 
aktarılmaya çalışıldıklarında hayat hakkında çok fazla şey 
bilmediğimiz de ortaya çıkar. Zaman, mekân, ses ve kokunun çok 
farklı şekilde algılandıklarında da gerçek bir dünya kurmayı 
sağladıkları gerçeği şaşırtıcıdır. Bir gören kişi olarak doğuştan kör 
birinin benim için büyük bir üniversite olduğu- 
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nu düşündüğüm çok olmuştur. Tekerlekli bir araçla yer değiştirebilen 
bir sakatın şehirsel çevredeki kaygıları da mimarın daha geniş 
düşünmesine yardımcı olur. 

MİMAR, HAYATLARA OLABİLDİĞİNCE EĞİLDİĞİ ÖLÇÜDE 
BAŞARILIDIR. 

Tasarımcı toplumsal olandan kopamaz. Kopmamalı. Her İnsan bir 
şekilde diğer insanların hayatlarında yer alıyor. Her insanlık durumu 
aslında bütün insanlar tarafından taşınıyor. Her insanlık durumu bize 
aittir ve reddedilemez. Ama diğer insanların hayatındaki rolümüzün 
bilincine esaslı bir şekilde varmalıyız ve bu gezegendeki hayatı hem 
diğer İnsanlara hem de kendimize kolaylaştırmamız. Çok yönlü 
düşünmezsek çok samimi olarak güzele yöneldiğimizi sandığımız 
anlarda da derin yanlışlar İçinde bulunuyor olabiliriz. Yani meselâ 
benim hayatımda ya da dar bir insan çevresinde olumlu gözüken bir 
unsur belki gerçekte yeryüzünde yapması gereken bir hizmeti yerine 
getirememektedir. Benim elimde veya bizim aramızda çok güzel ve 
makul gözüken bir nesne, insanların önüne çıkarıldığında çok 
anlamsız durabilir. Benim dilim, bizim dilimiz ve kavrayışımız büyük 
bir insan topluluğunun önünde birden çocukça bir resim hüviyetine 
bürünebilir. 

Bir parktaki bir bankın tasarımı üzerinde düşünelim. Tasarımcı, 
ortaya kendisini ve bizi tatmin eden, olgun çizgilere sahipmiş gibi 
duran bir park bankı koymuş olsun. Bank bilimsel yaklaşımlarla ve 
tutarlı anlayışlarla ta-sarımlanmıştır. Ama şehrin bir semtinin bir 
parkında soğuk karşılanabilir, insanlar onu çok az kullanabilirler. 
Çünkü toplumsal tablo veya toplumun kültür bünyesi bu bank 
tasarımında bir arka plân olarak yeterince düşünülmemiştir. 

Bu bank, parkın fazla insan geçmeyen bir köşesine mi konulmuştur? 
Bu bankın bulunduğu park köşesi insan birliktelikleri için gereken 
sıcaklıktan uzak mıdır? Bu park yersiz yurtsuz birtakım insanların 
geceleri dışarıda yattıkları bir semtte bulunduğundan, her gece bir 
uyku köşesi olarak hazır bulunup şehirsel çevrenin toplumsal 
kalitesinde bir düzeysizliğe yol açacak şekilde kullanılmaması için, 
yatan bir insanı fazla rahat ettirmeyecek şekilde mi 
tasarımlanmalıdır? Yaşlı bir kişinin gazetesini okuduktan sonra üze- 
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rinde unuttuğu gözlüklerinin dikkati çekmeyip başka bir kişi 
tarafından üzerine oturularak kırılmaması için bu bankta nasıl ve 

hangi renkte bir oturma yüzeyine ihtiyaç vardır? Bankta oturan bir 
kişinin yanına koyduğu bir eşyasının oturma yüzeyini oluşturan 

tahtaların aralıklarından geçerek bankın altına düşüp unutulmaması 
için bir şeyler yapılmalı mıdır? Bir başka ülkenin bir başka şehrinde 

hoş karşılanacak bu bankın modern çizgilerinin, bu semtin bu 
parkında daha geleneksel olanlarla mı değiştirilmesi daha doğru ola-

caktır? Belli İklim kuşaklarının ve belli kültür kuşaklarının öne 
çıkardığı daha insanca bulunan bank malzemeleri mi vardır? Bu 

bankın bulunduğu park 10-12 yaşındaki çocukların sıkça 
toplandıkları ve bazen dama bazen de çivili maç tahtası üzerinde 

futbol oynadıkları bir yer midir ve bu oyunların karşı karşıya 
oturularak oynanabilmesi için bu bankta ata biner gibi oturu-labilmesi 

de mümkün mü olmalıdır? Öte yandan çocukların oyun tahtalarının 
bank üzerinde genel olarak yatay durmaları gerektiğine göre, 

çocukların oyunları İçin uygun olan bir oturma yüzeyi profili elde 
ettiğimizde bu tasarım, meselâ, yaşlı bir kadına da belli ölçüde bir 

oturma rahatlığı sağlayabilecek midir? Bu çocukların bir kısmı kısa 
pantolon glymektelerse, bankı oluşturan malzemenin çıplak tende 

bırakacağı hisle ilgili olarak neler düşünmemiz gerekebilir? Kendisine 
sağlığı ve sosyal hayatta yer alması için yürüyüş tavsiye edilmiş, bir 

yürüteçle veya bir bastona dayanarak ve oldukça zor bir şekilde 
yürümekte olan bir yaşlının bir an için dinlenmek istediğinde biraz 

uzakta bulunan yeşillikler içindeki bir bankı zayıflamış görme 
kabiliyeti ile doğru olarak algılayabilmesi ve o bankın bulunduğu nok-
taya kadar yürümeye çalışmakla kendini boşuna zorlamaması için bu 

bankı yeşil çevre içinde kolay seçilebileceği şekilde hangi renklere 
boyayabiliriz?... 

Soruları artırmak yorucu ve saptırıcı da olabilir. Ama çok yönlü 
sorulara gömülmek sorunlara daha tarafsız bakmamızı sağlar. 
Tereddüt ve kuşku birtakım ince ayarların temelinde yer alan ruh 
durumumuzdur ve bir tür emniyet supabıdır. Bilhassa hayatın sosyal, 
psikolojik ve kültürel zeminlerine ayak basmamızla birlikte, çok 
sayıda ve çok yönlü soruların kafaya üşüşmesi sağlıklı bir 
başlangıcın işaretidir de. Tasarımcı hayatın akışının ve senaryonun 
kısa bir bakışla kavranabileceğin! düşünmemeli. Toplumsal doğ-
runun bulunması için belli bir zamana, bilgiye ve zihinsel emeğe 
ihtiyaç olduğunu bilmeliyiz. 
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Aynı durum şehir plancılığında ve mimarlıkta da ortaya çıkar: Sosyal 
bakımdan yanlış olan çözüm giderek değerini yitirir. Sosyal yanlışlık 
taşıyan projeler, plânlamalar, şekillendirmeler zamana karşı uzun 
süre ayakta kalamazlar. Büyük çabalar, yoğun dikkatler ve gelişmiş 
bilgilerle de kurulsalar, sosyal olarak zamanın ruhunu 
yakalayamayan düzenler toplum tarafından terk edilirler. Halbuki 
toplumun içine doğru bir yol bulan her verim, kısmen yetersiz de 
olsa varlığını sürdürebilir. Parlak gözükmeyen, basit, ama toplumu 
dikkate alan çözümler yaşamaya devam edebilirler ve zamanla bir 
ıslaha uğrayarak daha tatmin edici fikirler hâline gelebilirler 

YANLIŞ VEYA YETERSİZ TASARIM 
ÖMÜRLERİ GİZLİCE TÜKETİR.... 

Yanlış ya da yetersiz tasarımı bazen ne tasarımcı ne de kullanıcı 
fark edebilir. Zahmetli bir hareket yıllarca tekrarlanır da insan neden 
yorulduğunu, ya da kendisini neden huzursuz hissettiğini bir türlü 
anlayamaz. Kullanıcı şöyle düşünebilir ve karşılaştığı dirençleri 
gidermeye yönelmeyebilin Hayat zaten hep zordur; benim 
karşılaştığım bu zahmetler de büyük bir ihtimalle aslında kaçınılmaz 
şeylerdir. 

Benim yıllarca önce bir kollu (çekçekli) tekerlekli sandalyem vardı. 
Almanya'nın çok ünlü bir fabrikasının mamulü idi. Ama bu araçta bir 
atalet vardı. Yeterli bir güce sahip olduğum hâlde onu çok zor 
hareket ettirebiliyordum. Küçük engelleri bile onunla aşmakta zorluk 
çekiyordum. Epey bir süre bu tekerlekli sandalyeyi zahmet çekerek 
kullandım. Sonunda da bu aracı kullanmakta çekilen zorluğun 
sebebini keşfettim. Olay, ağırlık merkezinin yanlış konumundan 
doğuyordu. Bunu geç keşfetmem çok da garip değildi aslında. 
Tecrübeli bir sakat bile gereksiz bir olumsuzluğun sebebini bulama-
yabilir. Çoğumuz, yeni bir hamle için güç toplamanın zor geldiği 
anlarda her şeyi olduğu gibi kabul etmeye eğilimliyizdir. Bu yüzden 
yanlış konumlarda, yetersiz araçlar kullandığımız çok olur. 

Tasarımcının ince eleyip sık dokuması bundan dolayı çok gereklidir. 
Bu şekilde belki tasarımın doğum sancılarına'katlanmak zor bile 
gelebilir. Ama mademki bütün hayat tablolarına aşina olmak 
mümkün değildir, o hâlde 

31 



çözüm teşkif eden nesneyi üretebilmeksin sorumlu davranmak 
gerekir. Çünkü yanlış tasarım ömürleri gizlice tüketebilir. Tasarımcı 
özgürlükler kuran bir usta olabildiği gibi, hayatın çekilmezimde de yer 
alabilir. Tasarımcı, eserinin başarılı sayıldığı veya hiçbir şikâyetle 
karşılaşmadığı durumlarda bile kendisinden tamamen emin 
olmamalı. Yazarken, çizerken de böyledir. Başkalarının çokça 
beğendiği bir yazıda, resimde veya tasarımda yaptığı ve kimsenin 
fark etmediği bir yanlıştan dolayı eserin sahibinin kendisini iyi 
hissetmediği elbette olmuştur, hem belki de çok olmuştur. Nereden 
mi biliyorum? Hayatta kesinlikle büyük hatalar yaptıklarını yalnız ken-
dileri bilmekte olan insanlar, bu durumun farkında olmayan pek çok 
insan tarafından hayranlıkla izlenmekte olduklarını görüp 
şaşırabilirler. Dışarıdan her şey farklı gözükür. Üstelik bazı yanlış 
anlamaları düzeltmeye çalışırken insan bir çok kere onları daha da 
derinleştirir. 

FARKLI İNSANLIK DURUMLARINA 
EĞİLMEMİZ BİZİ OLGUNLAŞTIRIR... 

Hayatta aslında belki geçen zamanla olgunlaşmak ve birtakım ağır 
soruların cevaplarına birazcık yaklaşabilmek için bulunuyoruz. İnsan 
bazı soruları hiç soramaz, bazılarının cevaplarını da ancak biraz 
anlayabilir. Tasarımcıları ilgilendiren sorulardan bazıları şunlar 
olabilir: İnsan nedir, niçin yaşamaktadır,- bu gezegen nerede 
bulunmaktadır ve varlığının mahiyeti nedir; sonsuzluktaki yerim insan 
olarak neresidir; çevremde bulunan ve kendilerine de benim gibi 
insan denen varlıklar bu dünyada niçin bulunmaktadırlar, niçin 
burada tek başıma değilim, onlarla nasıl bir bağlantı içindeyim; çev-
remde bulunan ve dokuları bana benzeyen insanlar da mı vardır; 
niçin yeryüzünde insan olarak iki cins hâlinde bulunulmaktadır da üç 
beş cins hâlinde bulunulmamaktadır; ömür nedir; mutluluk, huzur ve 
rahatlık nedir; benim diğer insanların hayatında ve mutluluklarında 
bir etkim ve rolüm var mıdır; hayatımı yaşarken bir iş mi icra 
etmekteyimdir ve bunu icra ederken iyi icra etmemin bir önemi mi 
bulunmaktadır; iyi ve kötü şeklinde durumlar var mıdır, insan için iyi 
ve kötü davranmak mümkün müdür,- iyi olmam neden 
gerekmektedir; insanların birbirlerine karşı görev ve ödevleri olduğu 
söylenebilir mi; diğer insanların kendilerini iyi hissetmeleri için bir şey 
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yapmam gerekmekte midir, bunu yapmak zor mudur; diğer 
insanların kendimi iyi hissetmem için bir şeyler yapmasını bekliyor 
muyum; yeryüzünde yaşanan her hayata önem vermeli ve saygı 
duymalı mıyım, bu hayatları kolaylaştırmak için elimden geleni 
yapmalı mıyım?.... 

GÜNLÜK HAYATTAN FARKLI 
İNSANLIK DURUMU İÇİN ÖRNEKLER ............  

Bay P. bir kas hastasıdır ve yalnız yaşamaktadır. İki tekerlekli 
sandalye kullanmaktadır. Bunlardan daha küçük boyutlu ve kolay 
manevra yapabilenini evde, daha büyük ve akülü olanını ise 
çevresinde daha uzun mesafeleri daha kolay alabilmek için dışarıda 
kullanmaktadır. Bay P.'nin oturacağı küçük dairesinde evin dışında 
kullandığı tekerlekli sandalyeyi park edebileceği, evdeki 
sandalyeden bu akülü sandalyeye geçebilmesine de imkân veren 
bir sirkülasyon alanına ihtiyacı vardır. 

Bayan N. iyice yaşlanmış olan annesini onun yalnız kalmakta 
olduğu eski evinden kendi dairesine taşımıştır. Artık yürüme zorluğu 
çeken annesini üçüncü kattaki dairesinden dışarıya çıkarıp 
gezdirebilmek için bir tekerlekli sandalye kullanmak zorundadır. 
Ancak asansör çok küçük olduğundan tekerlekli sandalyeyi onunla 
aşağı indirebilmesi mümkün olamamaktadır. 

Ağır sakat ve yaşlı Bay B. kaldığı dairenin içinde de dışında da aynı 
akülü sandalyeyi kullanmaktadır. Çünkü elleri çok güçsüzdür. 
Oturduğu semt düz ayaktır ve kendi akülü sandalyesi ile 500 metre 
kadar uzaktaki bir banka şubesine kadar gidebilmektedir. Bankadan 
içeri girip işlemlerini yaptırabil-mesi için biraz büyükçe olan bu akülü 
tekerlekli sandalyenin geçebileceği bir banka girişine, akülü 
sandalyenin içeride kimseyi rahatsız etmeden bekleyebilmesi için 
biraz genişçe bir banka holüne ihtiyacı vardır. 

Bayan M. tamamen sağlam olup tıbben de cüce yaratılışlı 
olmamakla birlikte küçük yapılı bir kişidir. Postanede, otelde ve 
bankada kendi boyuna da uygun olan işlem bankolarına ihtiyacı 
vardır. 
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Bayan L. yatalak olan babasını banyoya taşıyıp yıkamak 
istemektedir. Babasını oturaklı sandalyede otururken yıkaması 
mümkün olmakla birlikte bu tekerlekli aracı banyoya sokması zor 
olmaktadır. Banyoda bu sandalyenin yanında kendisinin rahatça 
hareket edeceği kadar alan da bulunmamaktadır. 

Görme özürlü Bay C. Tamamen cam olan kapı yüzeylerinden 
oluşmuş ve ikaz edici renkli bantlar taşımayan girişleri fark 
edememekte ve buralarda kafasını çarpmaktadır. Bay C.'nin çok 
azalmış görme duyusu içinde de algılanabilecek, güçlü renkli bazı 
bantlar yapıştırılmış cam kapılara ihtiyacı vardır. 

Yaşlılık hastalıkları sebebiyle Bay I. ancak ayaklarını sürüyerek 
ilerleyebil-mektedir. Bay I. sokağındaki geniş derz aralıklı taş 
kaplamadan şikayetçidir ve düzgün bir asfalt zemine ihtiyaç 
duymaktadır. 

Bay 0. Evinde de bastonla ya da yürüteçle yürüyebilmekte, bir 
sandalyede oturduğu zaman da bir bacağını hiç kıramamakta ve 
hep uzatarak tutmak zorundadır. Yalnız yaşadığı evindeki 
mutfağında neredeyse bütün tezgâh altları dolaplarla kapalı 
olduğundan, bacağını uzatarak tezgâhlara yaklaşa-mamakta ve 
kendisine yemek hazırlaması güç olmaktadır. 

Bayan A. tetraplejiktir ve kaldığı sakatlar yurdunda sabah bakımı 
yapılıp akülü tekerlekli sandalyesine oturtulmaktadır. Gün boyunca 
özgür şekilde gezebilmek ve üç kilometre kadar uzaktaki bir alış 
veriş merkezine gidebilmek için uygun kaldırımlara ve uygun yaya 
geçitlerine ihtiyaç duymaktadır. 

Kör avukat Bayan F. çok zor geçen bir öğrenim ve eğitimden sonra 
fakültesini bitirmiş, mesleğini icra edecek bir duruma gelmiş ve bir iş 
de bulmuştur. Evinden çıktıktan sonra hep aynı ulaşım araçlarını ve 
yürüyüş güzergâhlarını kullanarak iş yerine ulaşmayı da 
öğrenmiştir. Böylece kimsenin yardımı olmaksızın belki yalnızca 
birkaç soru sorarak işine gidebilmektedir. Ama bu metropolün hiç 
bitmeyen alt yapı kazıları yüzünden kaza geçirmeye başlamıştır. 
Bayan F.'nin her bireye ve her insanlık durumuna saygı duyan bir 
şehir yönetimine ve ancak belli prensipler ve disiplinler içinde olgun 
şekilde değişmekte olan uygar bir şehre ihtiyacı vardır. 
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Sağır öğrenci M. yeni kazandığı üniversitedeki dersleri izleyebilmek 
için bir tercümana ve teknik donanıma ihtiyaç duymaktadır. 

Spastik ve bedensel özürlü öğrenci E.'yi annesi zahmetli bir şekilde 
tekerlekli sandalyesini süre süre ilköğretim okuluna getirmektedir. 
E.'nln ve annesinin okulun içinde de ulaşılabilir sınıflara ve 
özürlülere uygun ulaşılabilir tuvalete ihtiyaçları vardır. 

Bay Ö. bir yaşlılar yurdunda kalmaktadır. Kısmen zorlukla ve ağır 
ağır yürümektedir ama yaşlılar yurdundaki ortamdan bazen 
sıkılmakta ve hemen yanda bulunan semtte dolaşmak istemektedir. 
Çevredeki park ve alış veriş merkezi de ilgisini çekmektedir. Ancak 
yurdun esas girişi bir yokuşa açıldığı için Bay Ö. girişten dışarı 
adım atamamaktadır. Ona göre, bu yaşlılar yurdu yanlış yerde 
konumlandırılmıştır. Bay Ö. daha fazla özgür olabileceği başka bir 
yaşlılar yurdu ihtiyacı içindedir. 
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DEPREM AĞUSTOS 1999 

Depremin ilk hissedilişi _________  

Dairemde yalnızdım, ilk sarsıntılardan sonra uyanmış olmalıyım. O 
anı çok iyi hatırlayamıyorum ama herhalde büyük bir korku 
yaşamışımdır. Kelime-işehadet getirdim ve bekledim. Paniğe 
kapılmadım diyebilirim. Çünkü bir tekerlekli sandalye sakatı olarak 
yerimden fırlamam mümkün değildi ve zaten ben doğrulana kadar 
deprem de sona ermişti. Sarsıntı sona erip sükûnete geçilince ağır 
ağır bacaklarımı yataktan aşağı indirip tekerlekli sandalyeme 
geçtim. Bunu yapabilmek için de başucumda bulunan küçük el fe-
nerini el yordamıyla bulup kullandım. Çünkü depremden hemen 
sonra elektrik kesilmişti. Zemin katında oturduğumdan hemen 
sokağa açılan balkon kapısına yöneldim ve dışarı bakınca da pek 
çok insanın önümde toplandıklarını gördüm. Balkona çıktım; 
arkadaşlarım ve komşularımla olayı konuşmaya başladım. Pilli 
radyodan ilk haberleri dinledik. Aslında arkadaşlarımla birlikte 
bulunduğumuz yer tehlikeli bir noktaydı. Zaman zaman içeri 
giriyordum. Yangın tehlikesi oluşturmayacak şekilde bir mum 
yaktım. Saat altı sıralarında da sokakta gezmek için kullandığım 
kollu tekerlekli san- 
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dalyeme geçtim ve arkadaşlarımla kahvaltı yapmak üzere bu erken 
saatte açılmış bir kahvehane aramaya başladık. Kahvaltıdan sonra 
da tekrar eve döndüm. 

Deprem ilk kez büyük bir tehdit olarak hayatın içinde ve hemen yanı 
başı 
mızda bulunduğunu bu kadar büyük bir güçle bize duyurdu  

Depremin bu ülkede yaşayan insanlar için bir gerçek, bir boyut 
olduğunu bilim adamları çok zamandır söylüyorlardı ama "şuur belki 
ancak uçurumun kenarında uyanacağı için" bu güçlü tehdidin bu 
kadar yakınımızda olduğunu böyle bir tecrübeyle anlayana kadar hep 
bir gaflet içinde yaşadık. Aslında bilim adamlarının kendileri de 
deprem gerçeğinin asıl mahiyetini, hayatın içine yayılışını, zaman ve 
mekânla ilişkilerini bizimle birlikte öğrendiler. Çünkü en güçlü ve 
eksen bilim hayatın kendisidir. Şimdi ise deprem hayatımızda, 
ruhumuzun eğilimlerine ana çizgiler çizen çelikten bir irade gibi 
belirdi. Onu hesaba katmaksızın bir hesap yapmak mümkün değil 
şimdi. Bu hayat bu şehirde ve birçok başka şehirde üç ay önce hiçbir 
insanın aklından geçiremeyeceği kadar değişti ve bir daha o eski 
hâle dönmek belki hiç mümkün olmayacak. Değişim diye işte buna 
denir. Fikirler, saplantılar, projeler, beklentiler, umutlar, gelişmeler, 
genişlemeler, kurgular şimdi bambaşka bir ışığın çiğ aydınlığında 
kimliklerine ilişkin farklı karakteristikler sergiliyorlar. Zaman, hayat ve 
insanlar şimdi eskisinden farklı koordinatlara sahipler. Bu bağlamda 
deprem felsefî bir dönüşümün kapısıdır. 

Bir özürlü depremin fiziksel yok edişinden 
kurtulmak için neler yapabilir? .....  

Tekerlekli sandalyede yaşayan bedensel özürlü bir mimar olarak, 
hayatımı depremin getireceği tehlikelerden korumak için neler 
yapabileceğimi düşünmüş olmam çok normal. Çünkü insan "dirim 
içinde, sağlıklı ve faal kalmak" istemektedir. Varlığını sürdürme 
içgüdüsü insanın temel çizgisidir. Normal insan hareketliliğine sahip 
ve sağlıklı insanlar için gereken şartlar özürlüler için de aynen 
geçerlidir. Üzerlerine inşa edilecekleri zeminlerin özellikleri dikkatle 
incelenmiş ve çağdaş inşaat mühendisliğinin birikimi ile oluşturulmuş 
olan yapılar ve binalar tehlikeli sayılacak coğrafya parçaların- 
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da da olsalar, hayatın sürdürülmesi İçin daha elverişli ortamlar 
sayılırlar. Yeryüzünde her zaman olağan üstü olaylar, hareketler ve 
kazalar yer alacaktır ve bir kısım insanlar hayatlarını bunların 
sonunda kaybedeceklerdir ama bilimsel bilginin son sınırına kadar 
kullanılması elbette insanın ödevidir ve kendi varlığına duyacağı 
saygının da bir sonucudur. Hayata katılma yeteneği özürlülüğü 
yüzünden azalmış bir insan için güvenli binalarda ve şehirsel 
çevrelerde yaşamak kendine yetebilmede ve bağımsızlık kazan-
mada çok önemlidir. Özürlü insan olumsuz çevre şartlarına ve 
güvensiz yaşama ortamlarına uyum sağlayamaz. Tehlikeden kaçıp 
kurtulmakta başarısız olur ya da gecikir. Bu durumda özürlü 
insanlar için hayatta mutlaka kar-şılaşılabilen tehlike anları 
düşünülerek özel durumlar yaratılmalıdır. Meselâ, bir deprem 
anında birtakım sistemlerin sekteye uğraması beklenebileceğine 
göre, özürlü İnsanların yaşayacakları yerlerin bazı özellikler taşıma-
sı gerektiği kabul edilebilir. Yaşlı insanlar ve özürlüler hızlı bir 
şekilde hareket edemezler. Depremin ilk darbesinden sonra hasarlı 
bir binadan ayrılmak gerekse asansör ve merdiveni kullanmak 
mümkün olmayabilir. Bu bakımdan yaşlıların ve özürlülerin zemin 
katlarını tercih etmeleri yerinde olur. Deprem ya da bir başka tehlike 
söz konusu olmasa bile ülkemizde elektrik kesintilerine çok 
rastlanır. Bu yüzden ben asansörle çıktığım bir katta hep belli 
belirsiz huzursuzluk içinde olurum. Bulunduğum yerin ve çalışma 
alanımın hiçbir elektrikli veya mekanik sisteme gerek duyulmadan 
ulaşılacak konumda olmasını ve oraya tekerlekli sandalyemle her 
durumda rahatça süre süre ulaşabilmeyi isterim. Yalnız yaşadığım 
için deprem sırasında da evimden dışarı yardım almadan 
çıkabilmem önemli ve bunu şu anda yapabilmem büyük bir hasar 
oluşmazsa mümkün. 

içinde bulunulan yapının taşıma gücünün yeterliliği yanında 
mekânlarda bulunan eşya ve donanım da bütün insanlar için kritik 
anlarda daha önemli hale gelir. Özürlüler için eşya, mobilya ve 
donanımın özellikleri daha da fazla önem taşır. Deprem esnasında 
çevremizde bizi yaralayacak kenarlar ve yüzeyler bulunmamalıdır. 
Keskin köşeler, devrilip düşen eşyalar, kırılan cam yüzeyler belki 
herkes için olduğundan fazla sakat ve yaşlı insanlar için tehlike 
oluştururlar. Günlük hayatımızdaki eşya edinme ve kullanma 
kültürümüzü de yenilememiz gerektiğini bu depremde hissetmiş 
olabiliriz. 
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Türkiye'de insanlar bu ülkedeki yapıların, binaların, evlerin 
sağlamlığından genel olarak emin olamamışlardır. Bu ülkede 
insanların meslek edinişleri ve meslekleri icra edişlerinde bir iğretilik 
bulunduğunu hemen herkes fark etmektedir. Sevgisiz ve bilgisiz bir 
üretme süreci sonunda ihtimamsız, yaşama sevincine kapalı, yarım 
bırakılmış, çirkin ve doğru olmayan ürünler bizi kuşatmaktadır. Bun-
ların bazıları hayatımızı tehlikeye de sokmaktadır. Evlerimiz de bu 
ürünler arasındadır çoğu zaman. Bu deprem bize konutlarımızın 
güvenilir olmadığını bir kere daha gösterdi. Şimdi ise bize karton 
kadar güçsüz olduğu varsayılan evlerimizde, konutlarımızda, 
yaşama ortamlarımızda tehlikelerden korunmamız için çelik dolaplar, 
zırhlar, odalar teklif ediliyor. Bu yeni düzenlere veya ürünlere be-
densel özürlülerin uyum sağlaması çok zor. Onlar bu dar yerlere, bu 
zırhlara girmekte zorluk çekeceklerdir. Belki de bu kurtuluş 
reçetelerinden (!) hiç faydalanamayacaklardır. Özürlüler makûl bir 
devlet örgütlenmesinin sonucu olarak elde edilmiş doğru, güzel ve 
güvenli barınma ve yaşama ortamlarına ihtiyaç duymaktadırlar. 
Bütün diğer insanlar gibi. 

Beni asıl korkutan önemli şey de şudur  

Orta yaşı geçmiş bir tekerlekli koltuk sakatı olarak beni asıl korkutan 
şey ölmekten çok, daha fazla sakat kalmaktır. Bir paraplejik (Kolları 
sağlam olan tekerlekli koltuk sakatı) olarak hayatımı şu anda fazla 
yardım almadan ve bağımsız olarak sürdürebiliyorum. Bir deprem 
sonucunda yaralanabilir ve şu andaki hareketliliğimi etkileyecek 
şekilde yeni bir sakatlığa düşebilirim diye kaygılanıyorum. Ölüme ise 
birçok insandan daha fazla hazır olduğumu sanıyorum. Demek ki 
bazı sakatlar için asıl korkutucu olan yeni ve daha ileri bir sakatlıktır. 
Çünkü sakat, sakatlığın ne olduğunu bilmektedir. 
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BELEDİYE OTOBÜSÜNDE... 

(Bir belediye otobüsü seyir hâlindedir. Sahnenin arka ortasındaki 
yuvarlak ekrandan belediye otobüsünün gidişi izlenmektedir. 
Sahnede belediye otobüsünün içi çizilmiştir. Orta sahanlıktaki 
kapının hemen önündeki koltuklarda yan yana iki erkek arkadaş 
oturmuş gazete okumaktadırlar. Otobüs kalabalık değildir. Şoför 
oyunun başlangıcından birkaç saniye sonra otobüsü durdurur ve 
yerinden kalkarak koridordan geçer ve açılmış bulunan kapının 
önündeki rampayı yere indirir. Bu duraktan otobüse bir bebek 
arabası binmektedir. Anne ve şoför bebek arabasını içeri alırlar ve 
onu kapının karşısındaki pencerenin önünde uygun bir konuma 
yerleştirirler. Anne hemen öndeki koltuğa oturur. Şoför de yerine 
geçer ve belediye otobüsü hareket eder. Birkaç saniye sonra 
gazete okumakta olan kişilerden birisi gazeteden bir haberi seslice 
arkadaşına okur.) 

- Baksana, özürlülere bakım masraflarının ödenmesinde sorunlar 
yaşanıyormuş. Bu insanların durumuna ben hakikaten üzülüyorum. 
Hayatın en zorlu şartları gelmiş seni bulmuş. Hiç olmazsa biraz 
maddî katkı olsun da bu insanlar biraz rahatlasın. 
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- (Arkadaşı cevap verir.) Tamamen katılıyorum. Bizim sokakta da ilk 
öğretim okulu çağındaki sakat bir kız oturuyor. Annesi onu sokağa 
çıkarmakta nasıl zorlanıyqr bir görsen. Bu yüzden de hep evde 
kapalı kalıyor çocuk. 

- (Diğeri yüksek sesle ve iddialı bir şekilde) Herkesin başına 
gelebilecek işler bu sakat insanların başına gelmiş diye bunlar 
toplum hayatına katılmasınlar mı yani ? Yani hiç mi mutlu 
olmasınlar? Olmaz kardeşim olmaz, insanlık bu değil. 

- (Yan taraftaki koltukta oturmakta olan bebeğin annesi yandan 
gazeteye göz atmaktadır. O da bu cümleden sonra lafa karışır.) 
Tebrik ederim beyefendi, duyarlısınız. Ben de bir anne olarak özürlü 
çocuğu olan anneleri gördükçe çok üzülüyorum. Onlar için bir şeyler 
yapmam gerektiğini düşünüyorum. Her ailede sakat kişi bulunabilir. 
Ama yardımlaşma ile zorlukların bir kısmı da elbette aşılabilir. 

(Otobüs ilerlemektedir. Ekranda, durakta beklemekte olan bir 
tekerlekli sandalye sakatı genç adam belirir. Bu görünüş birkaç 
saniye devam ettikten sonra şoför kendi kendine sesli olarak 
konüşur.)    • 

- Durakta bir sakat bekliyor. Bereket otobüs tenha. Yoksa yerimden 
kalkıp 
rampayı indirmem ve tekerlekli sandalyeyi içeri almam hayli zor 
olacaktı. 

(Şoför otobüsü durdurur, kapıları açar ve yerinden kalkar. 
Koridordan orta sahanlığa doğru yürür ve yerde duran rampayı 
kaldırarak orta sahanlığın açık kapılarının ortasından kaldırıma 
doğru indirir. Sonra kendisi otobüsten çıkar ve tekerlekli 
sandalyedeki özürlüyü rampadan iterek içeri alır. Tekerlekli 
sandalyeyi tutamaklardan kaldırıp kenara doğru alır. Onu bebek ara-
basının arkasına yerleştirip yerine geçer. Otobüsü hareket ettirir. 
Otobüs yola devam etmektedir. Bu esnada hemen öndeki koltukta 
oturmakta olan anne kaygılı şekilde arkaya döner ve durumu biraz 
seyrettikten sonra tekerlekli sandalyedeki sakata hitaben konuşur.) 

- Öne fazla yaklaşmasanız iyi olur. Çocuk rahatsız olabilin Durun, 
ben size 
yardım edeyim (Kadın yerinden kalkar ve tekerlekli sandalyenin 
arkasına 
geçer. Onu geriye çektikten sonra da sandalyenin frenlerini kapatır, 
yerine 
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oturur. Otobüs yoluna devam etmektedir. Kadın arada bir dönüp 
arkaya bakmaktadır. Kendi kendinde de sesli olarak düşünür.) 

- inşallah bu adamın bulaşıcı bir hastalığı yoktur. 

(Otobüs daha ilerdeki bir durakta durur. Gazete okumakta olan iki 
adam inmek için kalkarlar. Bu anda tekerlekli sandalyedeki sakat 
kişi de frenlerini açıp yana doğru hareket eder. O da bu durakta 
inmek istemektedir. Tekerlekli sandalyenin arka tekerleği yandan 
orta sahanlıkta inmek için bekleyen adamlardan birinin pantolonuna 
sürünür. Adam hafifçe yana sıçrar ve konuşur.) 

-Biraz dikkat etsene kardeşim. Tekerleğin çamurlu. Pantolonumu 
lekeledin. (Sonra da yanındaki arkadaşına dönerek sözüne devam 
eder.) 

- Bu gibi kişiler kalabalığa fazla karışmasalar daha iyi olacak. Zaten 
derdi 
miz başımızdan aşkın. Şimdi bir de pantolon lekesi ile mi uğraşalım. 

(Bu esnadan şoför de yerinden kalkarak gelmiştir ve yerdeki 
rampayı açmaya çalışmaktadır. Orta sahanlıktan iniş için biraz 
beklenmesi gerekmektedir. Bu esnada o iki adamla birlikte 
otobüsten inmeye çalışan bir başka kişi de el kol hareketleri ile 
tekerlekli sandalyeli kişinin geçişleri ve İnişi biraz engelleyişinin 
onları rahatsız ettiğini belirten sessiz hareketler yapar. Sonunda bu 
üç kişi ve tekerlekli sandalyedeki adam otobüsten inerler. Şoför 
yerine döner. Bu esnada kadın konuşur.) 

- Ben bu konuda gerçekten çok duyarlıyımdır. Böyle İnsanlara çok 
üzülü 
rüm. Allah yolunu açık etsin. Ama böyle ağır sakatlar dışarılarda 
fazla yo- 
rulmasalar da evlerinde otursalar herhâlde daha iyi. 

(Şoför aynadan arkaya bir göz atar ve bir kahkaha ile konuşur.) 

- Evet, hepiniz gerçekten çok duyarlısınız!... 
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BERLİN'DE BÜYÜK OYUNCAKLAR 1 

Şubat 2000 

Berlin hayatımın şehirlerinden biri oldu. Evet, insanın hayatında 
şehirler bulunur. insan şehirlerden kaçarken şehirlere yakalanır ve 
onlarda tükenir. İnsan şehirlerini kendisi seçemez. Hattâ hiç şehir 
istemese bile kendisine zorla şehir verilir. İşte böylece ben de 
hayatımın şehirleri olarak Trabzon'u, İstanbul'u ve Berlin'i, bana 
verilmiş zaman aralığında yeryüzü gerçeklerini içhme yansıtan 
aynalar olarak önümde buldum. Yapacak bir şey yoktu ve ben de 
ister istemez hayatıma giren şehirlerin ruhlarından esintilerin çevre-
mi kuşatmalarını izledim. 

Temmuz ayında Berlin'deydim. Bu gidişimde de önce ilgilendiğim 
kapıları dolaştım: hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, yaşlı 
yurtları, özürlü konutları... Sonra bazı Berlinli tanıdıklarım bana 
mimar olduğuma göre büyük inşaat faaliyetlerinin sürdüğü bu 
dünya metropolündeki yeni binalara da ilgi göstermem gerektiğini 
hatırlattılar. Öyle ya, bir diplomam vardı ve ben de bir mimar 
sayılırdım eninde sonunda. Gerçi çağın mimarlık işlerinin, belli bazı 
alanlarını saymazsak, hayli dışındaydım ama olsundu. Kırk yılda bir 
ben de şöyle bir mimarî analiz yapabilirdim nihayet. Kaldı ki, binalar 
ve onlardaki hayatlar üzerine konuşmak mimar olmayan insanlara 
da yasaklanmamıştı henüz. 
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Adı her yanda büyük harflerle geçen ve içinde çok büyük inşaat 
faaliyetlerinin sürdüğü Potsdamer Meydanı'na uzandım ve 
asansörle oradaki bir seyir terasına çıktım. Dört bir yanı seyrettim. 
Toprak oyuluyor, ortalık hallaç pamuğu gibi atılıyordu. 
Sayılamayacak kadar çok kule vinç itaatkâr filler gibi Almanya’nın 
yeni başkentini dünya sisteminde çok saygın bir yere taşımak için 
kendilerini paralıyorlardı. Aslında Berlin'in dört bir yanında inşaatlar 
sürmekteydi ama dananın kuyruğunun esas Potsdamer Meydanı ve 
Alman Parlamento Binası Reichstag çevresinde kopacağı da gün 
gibi aşikârdı. Berlin'de anlaşılan proje projeyi, bina binayı kovalıyor; 
teknoloji güçlü Almanya ve onun yeniden düzenlenen başkenti ıcin 
en son gösterilerini sahneye sürmeye hazırlanıyordu. Paralar su 
gibi akıyordu ve bazılarına gün doğmuştu. "Bi-çimciler ve onların 
teşvikçileri olan dünya sisteminin sahipleri" gene coşmuş-lardı. Bu 
seyir terasından Berlin'e bakış ve diğer bazı semtlerdeki gezilerim 
beni şu kanıya yöneltti-, Çağımızın mimarları da bu durumda akıllı, 
uslu çocuklar olmaktan bir hayli uzaklaşmışlardı. Çağımızdaki 
etkilerin onları azdır-masıyla yaramaz çocuklar hâline gelmişlerdi. 
Şehirsel çevrelerle, alanlarla, binalarla istedikleri gibi oynuyorlar, 
yeni oyuncaklar kuruyorlar, sonra da oyuncaklarını ortada bırakıp 
kaçıyorlardı. 

Bu çok büyük ölçekli oyuncakların resimlerini çektim. Berlin'deki bu 
kapsamlı inşaat ve dönüştürme faaliyetinin mimarların elinden çıkan 
bölümünün en başarısız taraf oluşu ve şehrin ruhuna aykırılığı 
üzerine olan kendi fikirlerimi unutarak birçok Berlinliye de 
düşüncelerini sordum. "Aman ne kadar güzel binalar yapılıyor!" 
diyenine hemen hemen hiç rastlamadım. Bir şehrin kültürünü en üst 
düzeyde yaşayabilen ve Berlin’i gerçekten tarihin içinden çıkıp 
gelen bütün değerlen ve kurgusu ile tanıyan birçok insan da bu yeni 
"biçimlere" pek anlam verememişlerdi. 

Uzun yıllar önce bir tiyatro eleştirmeni bir eseri sahnede seyrettikten 
sonra edebiyat dergisinde şunları yazmıştı: "Ben bunu derinliksiz ve 
basit buluyorum. Benim anlatma göıe liyotro bu değil Ama kim bilir, 
belki de biz tiyatrodan anlamıyoruz... Acaba?..." 

Ben de aynı şekilde konuşmalıyım-. "Kim bilir, belki de biz 
mimarlıktan anlamıyoruz... Acaba ?...“ 
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ALTI YIL SONRA YA DA BERLİN'DE 
BÜYÜK OYUNCAKLAR II 

1999 yılındaki Berlin gezimden sonra Yapı dergisine "Berlin'de 
Büyük Oyuncaklar" başlıklı bir yazı yazmıştım. Bu yazıda bir mimar 
değil, daha çok bir şehir çocuğu olarak; 20. yüzyılda en büyük 
küresel güçlerden birisi rolüyle yer almış bir ülkenin başkentinin 
fiziksel duruşu karşısındaki etkileniş-lerimi anlatmak istemiştim. 
Berlin belki ruhunu tamamen anlayabileceğim bir şehir değildi ama 
bu çağın insanı hayata hazırlayışında kullanılan çerçevelerin veya 
çemberlerin içinden geçmiş, yani şehre inmiş ve toplum şuuru 
çokça şehir tarafından çizilmiş bir insan olarak, Berlin'i de belli bir 
düzlemdeki izdüşümü ile elbette kavrayabilirdim. Birtakım 
mekânlarında Berlin'i sıcak ve kendime yakın buluyordum. 
Berlin'deki bazı köşeler beni kabul etmeye hazırlardı. Şehrin bazı 
caddelerinde ise beni şaşırtan, gülümseten, küçük öfkelerle 
dolduran ve zaman zaman da umutsuzlandıran mekânlarla, 
yapılarla ve binalarla karşılaşıyordum. Bu şehirde bazı gizli ve 
amacı anlaşılmaz eller de dolaşıyordu anlaşılan. Bunlar belki de 
çağın şehir terzileriydi. Şehirler, caddeler, meydanlar, binalar ve 
alanları kesip biçiyorlardı. Evet, bunlar biçimcilerdi. Ait oldukları bir 
tarih ve ülke de yoktu kanaatimce. Bir yerlerden, belki de gökten 
gelmişlerdi. Gökten bu şehrin caddelerine inmiş olan bu biçimcllerle 
uzlaşacağım noktaların azlığını iyice fark ediyordum. Gezeceğim ya 
da kendilerinden gelecek güzel haberleri bekleyeceğim şehirlerin 
böylesi hayata aykırı yaklaşımlar veya insan gerçeğiyle barışık 
olmayan anlayışlarla kurulamayacağını düşünüyordum. 



Altı yıl sonra tekrar Berlin'e gittiğimde terzilerin faaliyetlerine devam 
ettiklerini ve bazı şehir alanlarını ve binaları da kesip biçip 
tamamlamış olduklarını gördüm. Dünyanın dev ekonomi 
ülkelerinden birinin başkentinde büyük paralar harcanıyordu. Bu 
şehri şimdi daha güzel bulmam mı bekleniyordu?.. Hızlı değişimler, 
gelişimler ve iletişimler dünyasında hayatın ciddiye alındığını 
gösteren işaretler artmakta mıydı ?.. İnsan ruhunu özgürleşti-ren 
şehir çizgileri, yılların bilgileri ve tecrübelerinden sonra ortaya daha 
çok mu çıkmaya başlamıştı?.. Kendilerine Mimar adı verilen şehir 
terzileri küresel sistemin yönlendirmesi ile evreni, tarihi ve dünyayı 
şimdi daha derinlemesine mi düşünmekteydiler ?., 

Altı yıl sonra "Garp cephesinde yeni bir şey yoktu." Berlin yine tarih 
ve hayat bilgisi az terzilerin elindeydi. Bütün büyük dünya 
şehirlerinde olduğu gibi burada da sonsuzluğa ve aşka doğru yola 
çıkıldığını gösteren yeni izler ortada gözükmüyordu. Birtakım eski 
izlerse ağır ağır belirsiz hâle geliyorlardı. Kendilerine Mimar adı 
verilen şehir terzileri şehirdeki oyunlarını ve oyuncaklarını 
geliştirmeye devam ediyorlardı... 

CEPHELER ÇARPIŞIYOR... 

Arka planlarda ve düzlemlerde de savaşlar sürmekteydi ama asıl 
çatışma her zaman olduğu gibi cephelerde verilmekteydi. Bina 
dediğin asıl uzaktan ilk etkisiyle kendini göstermeliydi. Bir binanın 
içine hiç girilmemiş olabilirdi ama, her canlının, dışından bu binaya 
ait ve kendisini sarsıcı bir algıya veya fikre sahip olması asıl 
beklenen şeydi. Şehirdeki binalar zaten şehirliyi yalnız 
bırakmazlardı. Bina cephelerinin şerrinden korunmak şehirli için 
imkânsız kılınmıştı (İstanbul’da da, Dolmabahçe'deki, Taşkışla'nın 
önündeki, tepesine çelik ve cam bir kafes oturtulmuş büyük ve uzun 
kütleyi görmezden gelmek mümkün olmuyordu. Oradaki o devasa 
çirkinlik size gelip gelip çarpıyordu. Şehirliyi, bu cepheyi fark edip 
kendisini kötü hissetmeden önce oradan uzaklaştırmak pek söz 
konusu olamıyordu). 

Kendilerine Mimar denilen şehir terzileri bu durumun tadını 
çıkarıyorlardı. Evet, her şey cepheden ibaretti. Tarih boyunca zaten 
hep cepheler çarpış- 
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misti. Şimdi ise daha güçlü bilgi, malzeme ve biçim imkânlarıyla 
donanmış bu çağın kendisine yakışır ölümcül cephe savaşları eski 
devirlerdeki çatışmalar kadar heyecan vericiydi... 

BERLİN'DE VE BERLİNLERDE YENİ OYUNCAKLAR... 

Şimdi dünya yüzündeki bütün Berlinler'de karşımıza çök yeni ve 
büyük oyuncaklar çıkıyor. İstanbul da aslında bir Berlindir. Yeni 
oyuncaklar en çok da cepheleriyle yeni oyuncaklardır. Şehir 
terzileri; rejimlerin, siyasî iktidarların, küresel örgütlenmelerin, dünya 
dengelerinin verdikleri siparişlere uygun olarak şehri kesip 
biçtiklerine göre, aslında kendi zevkleri için oyuncaklar kuruyor da 
değiller. Hem yapı bilimi ve teknolojisi bütün imkânlarını aslında 
yeni oyuncaklar için ortaya koyuyor sayılmaz mı? Kardeşim biz 
okullarda bunu okuduk; hem okuduk, hem de yazdık, küreselliğe ve 
çağa uygun oyuncaklar çizdik... Kapitalizm öyle sade ve basit 
tablolara sığdırı-labilir mi?... 

Öyle de; o binaların, o oyuncakların içlerinde kimler oturuyorlar ve 
neler yapıyorlar acaba?.. Bunu bilmediğimizi ve hiçbir zaman da 
bilemeyeceğimizi de kabul etmeliyiz... Dışından iyi bak, içini hiç 
bilme !.. İşte oyunun ve oyuncağın bir püf noktası da burası... 
"Lüküs kamarada kimler oturur ?.." 

BÜYÜK OYUNCAKÇILARA BİR SORU VAR... 

Rejimlerin, siyasî iktidarların, küresel örgütlerin ve dünya denge 
merkezlerinin dünya şehirleri için çizimleri ve bu işler için 
görevlendirdikleri bi-çimcileri var. Büyük oyuncaklar şimdi her 
yerdedirler. Şehirlerde eski ve yeninin cephe çarpışmaları da daha 
bir süre devam edebilir. Ama bir zamanlar birisine şöyle bir soru 
sorulmuştu: 

Şair Sahir, Şair Sahir, Ne 
bilirsin aşka dair?.. 
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ÇAĞDAŞ ŞEHİR, ULAŞILABİLİR ÇEVRE, MUTLU İNSAN 

GÜNÜMÜZÜN DÜNYASINI İYİ ANALİZ ETMELİYİZ. 

Bilim gelişiyor. Bilgi durmadan parçalanıp çoğalıyor. Dünya sistemi 
bir kısım bilgi ve teknolojiyi tüketimin hep ilerlemesi için dünyaya 
hemen yaymaya uğraşırken bir kısım bilgiyi de kumandayı elden 
kaçırmamak için kendinde tutmaya çalışıyor. İletişim korkunç bir 
hızda. Devreye sokulmasına karar verilen bilgiler ve gelişmeler 
hızla dünyanın birçok yerine aktarılıyor. Refah düzeyi yükseliyor. 
Ama şimdi kritik anlar da yaklaşıyor ve çok duyarlı olmak gerekiyor, 
çünkü dünya hızla eskitiliyor. Tüketmeye ayarlanmış çağdaş insan 
kaynakları sorumsuzca tüketiyor. Yoksulluk da bir yandan gelişiyor. 
Havamız, toprağımız, suyumuz, gıdamız insan bedenine tehlikeler 
taşıyan vasıflarda şimdi. Modern hayat çok cömert gözüküyor ama 
insanın elinde olanları ansızın ondan alabileceği de giderek daha 
çok hissediliyor. İletişimin parlak gücü ilk anda her imkânın her 
bireyin elinin altında olduğu kanısını vermişti. Ama her hayat süreci 
karmaşıklaştı, yapaylaştı, yabancılaştı ve birey aslında büyük 
gerilemelerin kendisini tehdit ettiğini de fark etmeye başladı. 
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Dünyada ve ülkemizde etkin ve belirgin şekilde ortaya çıkmış 
bulunan şehirleşme, binalaşma ve yapılaşma sürecinde çevrenin 
makul sayılamayacak bir ölçüde zorlanması, tabiatın şehirsel çevre 
ile bütünleşmesinin engellenmesi ve yeryüzünün dev kütle İnşaatları 
ile kirletilmesi söz konusu olabilmektedir. Bilimsel bilginin, 
yöntemlerin ve yaklaşımların çok daha sistemli bir şekilde 
yeryüzündekl insan topluluklarının hayatına hakim olmaya 
başladığını kabul etmemiz gereken bir ortamda; rasyonel olmayan 
yerleşim kurma, şehirleştirme, inşa edilmiş çevre oluşturma ve 
binalaştır-ma tabloları şüpheye mahal bırakmayacak şekilde "Mutlu 
etmeyen şehirler" olarak karşımıza çıkabilmektedir. İnsan sürekli 
olarak çevresini değiştirmeye ve dönüştürmeye çabalamaktadır 
ama elde ettiği sonuçlar birçok kere kendisini memnun 
etmemektedir, insanın daha kolayı, daha rahatı, daha haz verici 
olanı arayışı sürmekte; dünyanın yüzeyi devamlı değiştirilmekte; 
ama insana her türlü doğal kaynaklarıyla bir hediye gibi sunulmuş 
bulunan yeryüzü ve tabiat çok zaman geriye çevrilemez şekilde 
bünye kırılmalarına uğralılabilmektedir. 

İNSAN, YARATILIŞI GEREĞİ KOLAYCA MUTLU OLMAYA 
ÇALIŞTI. 

İnsanlar yeryüzünün kendileri İçin en uygun buldukları güzel 
köşelerini seçtiler; belli iklim kuşaklarında, belli sahil bantlarında, 
belli rahat hareket güzergâhlarında, belli tabiat zenginliği 
noktalarında yerleşip etkinliklerini sürdürmeye devam ettiler. Tarih 
boyunca dünyanın birçok güzel köşesinde devletler ve uygarlıklar 
kuruldu; yerleşim yerleri ve şehirler tesis edildi. Ama sonra da 
bunların bir kısmı yıkıldı, kayboldu, terk edildi. Çünkü belki o 
noktalarda insanlar yeryüzünü fazla sömürdüler, kirlettiler ve 
güçlerini birbirlerine kabul ettirmek için de çatıştılar. Yani nesiller, 
neticede sınırlı imkânlar ve kaynaklar sunan bir yeryüzünü tam bir 
sorumluluk içinde kullanmadılar. Dünya da tasarruflu kullanılmayıp 
beklenenden daha hızlı şekilde eskitilerek günümüze gelmiş oldu. 

Günümüzde hava da, su da her zamankinden daha kirli durumda ; 
doğal kaynaklar ise büyük ölçüde kemirilmiş bulunuyor. Çevre 
felâketlerinin çok uzağında olmadığımızı söyleyen bilim insanları 
var. Gerçi iletişimin gücü ve bilgi akışının hızı sayesinde insanlık 
fiziksel çevredeki durum ve gidişattan 
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bugün her zamankinden daha fazla haberdar; ama insanın 
bencilliği yine de durdurulamıyor; hemen bünyeye aktarılması 
istenen, kötü gidişi hızlandıracak çıkarlar ve sahte bir refahı hemen 
sağlayacağı sanısı yayılan anlık bireysel kolay çözümler yoğun 
baskılarını sürdürüyorlar; hayat ortamlarımıza kötü ve tehlikeli 
çizgiler eklenmesine devam ediliyor. 

BİZDEN SONRA NASIL BİR DÜNYA BIRAKMA İHTİMALİMİZ 
VAR ? 

Günümüzün dünyasındaki yerleşimlerde, şehirsel ve inşa edilmiş 
çevrelerde durum ne? Elbette geri kalmış ve gelişmekte olan 
ülkelerdeki şehirleşme süreçlerinde ve şehirlerin oluşması 
sırasında daha büyük sorunlarla karşı karşıya geliyoruz. Çünkü bu 
noktalarda toplumsal bünyeler sağlıklı değil ; sosyal sınıflar ve 
bireyler kaynakları paylaşırken daha yoğun bir panik yaşıyorlar ve 
kendi çıkarlarına gömülmüş dürümdalar. Ülke ve bölge ölçeğinde 
gelişmiş planlama anlayışları kurulamıyor. Bilimsel bilginin birikimi 
ve akışı da yeterli düzeyde değil. Ama gelişmiş ve zengin ülkelerde 
de şehirlere eklenen çizgiler bakımından manzara pek parlak değil. 
Birtakım fanteziler ve parlak olduğuna inanılan fikirlerle 
metropollerin ve şehirlerin çehrelerine yeni düzenler getiriliyor. 
Çünkü çağdaş anlayış, yapay bir biçimde de olsa, ülkelerin vitrinleri 
olan şehirlerin sürekli olarak yeni ve çekici hâlde bulundurulması 
gerektiğini vurgulamaya devam ediyor. Buralarda tarih, toplum ve 
geçmiş çok zaman dikkatlerden uzaklaştırılmaktadır. Gerçi bir 
şehrin tarihî, doğal ve kültürel değerleri de önemli çekim unsur-
larıdır ama bunlar bir metropolün, bir şehrin hızla 
dönüştürülmesine, büyük iş ve ticaret etkinlikleri için gerekli 
yatırımlara hazır hâle getirilmesine birtakım engeller de 
oluşturabilirler. Oysa çağın dünya sisteminde hiçbir olgu büyük iş, 
ticaret ve alış veriş merkezi olmanın çıkar genişliğine, çekiciliğine 
ve yarattığı tatmin duygusuna rakip olamaz. Şehirler yalnızca, 
yaşanan ana ait üretim ve tüketimin en güçlü noktaları olarak 
şekillendirilmek istenmektedir. 

Neticede dünya şehirleri insanlık ölçeğinde planlama, tasarım ve 
biçimlendirme sorumluluğuna yeterince sahip olmadıklarını 
düşündüren ellerde tarih içindeki yürüyüşlerine devam ediyorlar. Bu 
şehirlerin insanları ve bu şehirlerdeki sosyal sınıflar da kendilerine 
sunulan küçük ve hızlı menfaatler- 
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le; dünyayı çirkinleştiren, insanın ruhuna ve bedenine ağır yükler 
taşıyan yerleşim anlayışlarına, fiziksel duruşlara, çevre düzenleme 
süreçlerine ve yapılaşmalara yeterince karşı çıkmaktan 
vazgeçirilebiliyorlar. 

ŞEHİRLER KAYNAKLARI MUAZZAM ŞEKİLDE TÜKETİYOR. 

Günümüzde metropollere sürekli olarak büyük yatırımlar yapılması 
gerekiyor. Metropolü oluşturan sistemler çok fazla ve karmaşık 
olduklarından, bunları işler hâlde tutabilmek insanlığa hayli pahalıya 
mal oluyor. İstanbul'da da gördüğümüz bu: Şehrin pek çok 
köşesinde pek çok inşaat, pek çok yenileme, pek çok rehabilitasyon 
devam etmekte. Hep yeni planlara, projelere ve uygulamalara 
ihtiyaç var. İnsan zaman zaman bir kısır döngüden kuşkulanmıyor 
da değil: Sıkışan trafik için muazzam paralar harcanarak inşa edilen 
yeni bir kavşak, sonra daha ilerde bir başka sıkışma ve başka bir 
kavşak inşası ihtiyacı... Belki hayatın kendisi de hep böyle bir ara-
yış ve aldanış. Ama görünen şu: Bu metropole büyük kaynaklar 
akıyor ve üstüne üstlük belli tabiat parçaları artık geriye dönülemez 
şekilde kapatılıyor, dolduruluyor, betonlanıyor. Acaba bizden 
sonraki nesiller kendilerine bıraktığımız İstanbul'u nasıl bulacaklar? 
Politikacılar, yöneticiler, plancılar, şehirciler, tasarımcılar büyük 
sorumluluklarının yeterince farkındalar mı? Oysa İstanbul için çok 
düşünmek gerekirdi. İstanbul gibi; tarih derinliği, coğrafî konum, 
topoğrafya değişkenliği ve doğal zenginliklerin tümü birlikte 
düşünüldüğünde, yeryüzünde bir eşi daha bulunmayan bir şehre, 
bir dünya metropolüne en küçük çizgiyi ilâve ederken bile insan 
kendisini çok özenle davranmaya mecbur hissetmeliydi. 

GEZEGENİMİZDE ŞİMDİ HER TASARIM VE İNŞA BİR 
SORUMLULUK. 

Bu düşüncelerden sonra, insanın çevresindeki yapılanmayı örerken 
çok dikkatli ve özenli davranması gerektiği sonucuna varıyoruz. 
Gezegenimizde mademki imkânlar sınırsız şekilde emrimize 
verilmeyecek, o hâlde içinde yaşanacak şehirleri kurmakta rol 
alacak bütün meslek mensuplarının görev ve sorumlulukları daha 
da önemle vurgulanmalıdır. 
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insanlığın tarihteki en önemli yerleşim noktalarından birisi olan İstanbul 
örneği için tartışılacak pek çok konu var. Bu şehir belki artık insanın 
mutlu olamayacağı bir mekânlar ve sosyal ortamlar şeklinde 
gelişmektedir. Ama hayatta hiçbir zaman mutlak umutsuzluklar ve 
mutlak umutluluklar süz konusu değildir. Öte yandan bir hekim gibi 
şehir plancısı, mimar, tasarımcı ve sosyolog da bilimsel bilgi ve sevgi 
ile her metrekare için son saniyeye kadar daha güzel bir şehirsel çevre 
ve daha mutlu bir hayat için çabalarını sürdürme sorumluluğundadır^. 

Gezegenimizin kaderinin nasıl şekilleneceğini bilemeyiz. Bize düşen 
önümüzde beliren sorunu bilgi ile çözmeye çalışmak ve elimizdeki 
maddeyi en güzel şekle getirmeye çabalamaktır. 

ÇAĞDAŞ ŞEHİR ULAŞILABİLİR ÇEVRELERDEN İBARETTİR. 

İstanbul'da bazı yanlışlar ve kaynak israfları çok belirgin olarak ortaya 
çıkıyor. Bazen büyük harcamalardan sonra şehirdeki hayatı daha da 
zahmetli hâle getiren şartlar ortaya çıkabiliyor. Sorunlara daha 
toplumsal bakış açıları ile ve olgun hayat felsefeleri ile eğilmeliyiz. 
Teknik bilgiler de arandıklarında kolayca elde edilebilirler. Belli 
rasyonel yöntemler hemen akla gelebilir. Şehirsel çevreye biçim 
verirken belirsizlikler ve karanlıklardan geçmemize gerek bu-
lunmamaktadır. 

Günümüzde huzurlu ve mutlu yaşanabilen modern şehirsel çevrenin 
ulaşılabilir mekân, imkân, toplum tablosu ve hayat akışlarından 
oluştuğu anlayışı kabul görmektedir. Çağdaş şehir ulaşılabilir 
çevrelerden ibarettir. 

Ulaşılabiliıllk, ilk çerçevede mimarî bir kavramdır ve bir varlığın, en çok 
da insanın bir fiziksel çevreyi, bir şehirsel çevreyi, bir inşa edilmiş 
çevreyi, bir mekânı, bir binayı, bir yapıyı oraya engellenmeden girerek 
kullanabilmesi ile ilgilidir. Bir inşa edilmiş çevrenin, bir mekânın, bir 
binanın ulaşılabildiğe sahip olması onun insanları engellememesi, 
hayatın akışını olumsuz şekilde kesmemesi, özgürlüklerin bir 
bölümünü ortadan kaldırmaması demektir. 
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Ulaşılabilir oluştaki en önemli bir ölçü de bir mekânın, binanın ya da 
yerin sakatlar ve yaşlılar tarafından da kullanılabilir şekilde 
düzenlenmiş bulunma derecesidir. Tekerlekli sandalyenin geçemediği 
dar kapıları ve yaşlıların kullanamadığı dik merdivenleri bulunan bir 
bina gerçekte "ulaşılabilir" değildir. 

KAVRAMLAR FELSEFÎ TEMELLERE OTURTULDUKÇA 
GÜÇLENİRLER... 

Aslında "ulaşılabilirlik" kavramı felsefî bir temele oturtulursa daha geniş 
bir çerçeve ve kavrayış şekli elde edilir. Ulaşılabilirlik; ülkelerin, 
şehirlerin, mekânların, binaların; toplumsal bünyelerin, toplumsal 
konumların, çalışma hayatının, sosyal faaliyetlerin; yani kısaca hayatın 
doğal akışında temel kabul edilecek bütün alan, çerçeve, yer ve 
süreçlerin ve bütün mutluluk tablolarının bütün insanlara açık 
bulunması olarak anlaşılmalıdır. 

Böylece ulaşılabilirlik; insanların birbirlerini benimsemeleri, birbirlerinin 
hayat serüveninde yer aldıklarını fark etmeleri, çalışma ve paylaşmada 
adaletli davranmaları, hayatın zorlayan ve direniş isteyen akışında 
yardımlaşmaları ile elde edilebilen geniş bir çerçeve ve özellik hâline 
gelir. Ulaşılabilirlik, çok zaman, insan için doğru olan, doğal olan 
durumu da içermektedir. Hangi insanlık durumlarında bulunurlarsa 
bulunsunlar, bütün insanların hayatın tamamına katılmalarını 
sağlamaya yönelmiş çabalar toplumun yararınadır. Bu çabaların ve 
faaliyetlerin bir kısmı toplumsal bünyedeki yapılanmalarla ilgilidir. Bir 
kısmı ise inşa edilmiş çevrenin en uygun şekle dönüştürülmesi, yani 
fiziksel çevrenin en doğru şekilde düzenlenmesi sürecini 
oluşturmaktadırlar. 

Ulaşılabilirlik, genel olarak, insan için doğru olan, doğal olan durumu da 
içermektedir. Hangi insanlık durumlarında bulunurlarsa bulunsunlar, 
bütün insanların hayatın tamamına katılmalarını sağlamaya yönelmiş 
çabalar toplumun yararınadır. 

Bu fikirler çerçevesinde, ulaşılabildiğin insanın gelişimi, özgürlüğü, 
bağımsızlığı ve mutluluğu için taşıdığı önem daha iyi anlaşılabilir. 
Geliştirilmiş geometrilerle kuracağımız inşa edilmiş çevremiz (The built 
environment) 
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veya şehirsel çevremiz; hayatı, dünyayı, insanlığı, şehrimizi ve 
birlikte yaşamakta olduğumuz insanlarımızı daha iyi kavramamıza 
da yardımcı olabileceklerdir. Bütün yetersiz alt yapılar gibi, 
ulaşılabilir olmayan bir şehirsel çevre de insanların birbirlerine 
saygısız davranmalarına yol açmaktadır. Çünkü böylesi özellikler 
taşıyan ortamlarda insanlar birbirleriyle ve şehirle çarpışarak 
yaşamaya mecbur kalmaktadırlar. Dar sokaklar, dar kaldırımlar, 
yetersiz bekleme alanları, kalabalık istasyonlar, kuyrukta beklemeyi 
gerektiren faaliyet ve organizasyonlar, kalitesiz ve yetersiz yeşil 
alanlar, şehirdeki otomobil baskını ve trafik kaosu, şehirdeki 
sertleşen tabiat şartlarından ve doğal afetlerden kaçabilmek için 
gerekli sığınma yerlerinin azlığı, özürlülerle ileri yaşlardaki 
ihtiyarların kullanmakta zorlandıklarından zaman zaman diğer 
insanları engelledikleri binalar ve alanlar; hep insanın şehirde 
birlikte yaşadığı hemcinsini rakip ya da istenmeyen varlık olarak 
görmesi* ne yol açabilen durumlar ya da tablolardır. Şehirsel 
çevrenin kalitesi insan ruhunun ve ilişkilerin olgunlaşmasında 
büyük rol oynamaktadır. Özlediğimiz şehirler ve bu şehirlerdeki 
adaletli toplum manzaraları ulaşılabilir yapılar tarafından 
örülmektedir. 

ULAŞILABİLİRLİK MODERN VE ZAMAN 
İÇİNDE GELİŞEN BİR KAVRAMDIR. 

Ulaşılabildik; bir nesnenin, bir yapının, bir alanın olabildiğince çok sayıda 
insan tarafından kullanılabilme yeteneğidir. Küçük bir eşyadan büyük bir bi 
naya ya da şehirsel çevreye kadar her bünye ya da oluşum için ulaşılabi 
ldik vasfından söz edilebilir. Ulaşılabilir olan; daha adaletlice paylaşılan, 
] daha toplumsal olan, yani insanca olandır. Bu büyük değişkenlik 
çağında, 

bu çok belirgin ve tanımlı çerçeve rasyonel tavrı da temsil ediyor. 
Ulaşıla- 
\ bilir olmayan, uzakta kalan daha kolayca reddedilebilir olandır. 
Ulaşılabilir 

olmayan; nimetlerden az istifade edebilen, israf edendir. Ancak 
ulaşılabilir 
J bünyelerden ve kurgulardan meydana gelmiş rejimler zamana 
direnebilir. 
,: Karanlık cepheler, güçlükle geçilen kapılar, dünyayı özgürce 
seyrettirme- 
r- yen pencereler, yorucu merdivenler, girilemeyen odalar ve 
bedenleri rahat 
Z ettirmeyen sandalyelerin ardındaki rejimler zamana 
direnemeyeceklerdir. 
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ANLAM ÜZERİNE 

insanın en temel yönelişi mutluluk içindir. İnsan; mutluluklar, hazlar 
ve yaşama sevinçleri içinde bulunmak ister. Elbette mutlulukların 
düzeyleri ve insancalıkları arasında çok büyük farklar vardır. Ama 
bunların sahici olanlarına doğru yola çıktığımızda mutlaka anlamı 
da önümüzde buluruz, insanın anlamlara ihtiyacı vardır. İnsan, 
varlığına ve yapıp ettiklerine bir anlam bulmak zorunda hisseder 
kendini. Önceden farkına varmasa da insan zamanla şunu görür 
Hareketler ve durumlar onlara bir anlam bulmadan işe ya-
ramamaktadırlar. Anlamsızlık belki de tasavvuru da zor bir 
boşluktur. Olgunlaştıkça şunun bilincine varılır. Mutluluklar güzel 
anlamlarla, sonsuz mutluluklar sonsuz güzel anlamlarla bir 
aradadır. 

Meslek üzerine 

Bu gezegende hayata yerleştirilmiş olan insanların hepsinin bir 
mesleği olmuştur. Mesleksizlik neredeyse imkânsızdır. İnsan, 
dünyadaki vaktini doldururken zamana tutunma ve varlığını 
gerçekleştirme sürecinde az veya çok yoğun birtakım faaliyetlerde 
bulunur. Zihniyle, bedeniyle, organlarıyla 
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hayata uyumunu kolaylaştıracak hamleleri yaparken her seferinde 
biraz daha ustalaşır. Yeni bilgiler edinir. Aslında yeryüzünde 
yaşamış ve yaşayacak insan sayısı kadar mesleğin bulunduğu da 
iddia edilebilir; çünkü her insan aynı işte bile olsalar, mutlaka bir 
başkasından daha farklı şekilde ustalaşmaktadır. Uygarlık 
ilerledikçe meslekler de dağılmış, parçalanmış, çoğalmış ve 
gelişmişlerdir. 

Her insan hayatının kısa veya uzun bir döneminde bir mesleğe ait 
faaliyet alanında mutlaka yer almıştır. Meselâ, bir yaz ayında bir 
marangozda çalışılmıştır. Yahut bir balıkçıya yardım için onunla 
denize açılınmıştır. Veya aç kalmamak için bir uzak ülkenin 
lokantasında bulaşıkçılık yapılmıştır. Dünyada bulunup da tamamen 
boş kalmak, hiçbir şeyden anlamamak ve hiç bilgi edinmemek 
mümkün olmaz. Tam bir avarelikle gün geçirerek İş yapmayıp, 
babadan dededen kalma bir servetle hazırdan yiyip şehirde 
dolaşmakta olan gayesiz bir insan bile İstemese de bazı şeyler 
öğrenir. Şehrin hangi parklarında ve caddelerinde kolay 
yüründüğünü görür. Şehrin hangi semtinin geceleri daha tehlikeli 
olduğunu tahmin eder. Bir şehrin türlü mevsimlerindeki insan 
davranışlarına dikkat etmeye mecbur olur. Belediye otobüslerinin 
güzergâhlarını, hangi kahvehanedeki çayın daha iyi olduğunu bilir. 
Bunları bir tür şehir sosyolojisi ile bağlantılı saymamak mümkün 
mü? İşte bu da böyle karın doyurmayan, belki pek bir işe de 
yaramayan bir meslektir. Çünkü kişi belli bir ortamı, onda geçirdiği 
zaman çok olduğundan, belki herkesten daha iyi bilmektedir. Bilim 
insanlarının çok görmek istedikleri birtakım mağaraları bilen ve 
derin bir vadide insanlara rehberlik eden, belki okuma yazma da 
bilmeyen bir kırsal kesim çocuğu da bir meslek ve para kazanma 
yolu edinmiştir neticede. Böyle anlara ve mekânlara bağlı, 
toplumsal denetimden geçmeden oluşmuş meslekler de hayatın ka-
rışık ve zengin renkleri içinde yer alacaktır. 

Ne var ki, meslek denilince biz asıl bir disiplin içinde geliştirilmiş, 
tanımlanmış ve sınırları - birtakım kaymalar, sızmalar ve sirayetlerle 
birlikte - az çok belirlenmiş bir bilgi, beceri, eylem ve dönüştürme 
yeteneğini anlıyoruz. Hayat pratiğine iyi nüfuz edebilmek için 
meslekleri anlaşılabilir basitliğe indirgiyoruz. Çağımızda meslekler 
örgütlenmiş ve denetlenmiş bir toplum bünyesinde belli zorunlu 
süreçlerden sonra İnsana verilen bir iş yapma im- 
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tiyazı ve iznidir. Bize de mimarlar denilmektedir ve barındığımız ve 
hayatımızı sürdürdüğümüz ortamların fiziksel duruşunun çizgileri 
için karar verme bilgisini kullanmamız beklenmektedir. 

Mimari faaliyette anlam üzerine 

Mimarlar olarak mesleğimizi icra ederken de bir anlam dosyası 
hazırlamamız bence yeryüzüne bir sunum yapabilmemiz ve mutlu 
olabilmemiz için gerekiyor. Fiziksel duruşu oluşturan çizgileri 
kurarken hangi anlam hazırlıkları içindeyiz? Bu dönüştürmelerdeki 
sorumluluğun anlamı nedir? Bir noktadaki tabiatı değiştirmenin 
anlamı nedir? Mekân ve madde iyi şekilde bulundurmamız ve 
kullanmamız gereken emanetler midir? Bizim çizgilerimizden sonra 
dünyada neler olup bitecek ve neler değişecektir? İnsanların mutlu 
olmasının ve bizim bu mutlulukta bir payımızın bulunmasının anla-
mı nedir? Kendi mutluluğumuz da insanları mutlu etme çabamıza 
mı bağlıdır?... Toplumu doğrudan etkileyen bir meslek olan 
mimarlık güzel anlamlara yönelmelidir. 
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ÇAĞ, METROPOL, MİMAR 

Çağımızın dünya sistemi metropollere birikerek varlığını sürdürmeyi 
kendisi için hayatî bulmaktadır. Çağı en iyi tanımlayan kelime " 
Metropol" dür. Metropol olmazsa istenen hızda üretmek ve 
tüketmek mümkün olmaz. İnsanları ; ruhları, beyinleri hep aynı bir 
kanala doğru yönlendirmede zorluk çekilebilir. Metropol sayesinde 
insanlar hep "el altında" bulundurulabilmek-tedirler. Metropol, 
insanları birbirlerinin aynı olan vidalara dönüştürmeye çalışan bir 
makine duyarsızlığına bürünerek bir sis gibi çökebilmektedir. 

Mimar metropolleri; yani bu nirengi noktalarını güzelleştirmeye, 
bezemeye, donatmaya çağrılmıştır. Kendisi de ortaya koydukları ile 
çağa ve metropole tutunmaya çalışmaktadır. Belki başka hiçbir 
mesleğin mensubuna da metropolde bu kadar önemli bir rol 
düşmemektedir. Mimar metropolde kendini yordukça sistem 
tarafından ödüllendirilecektir. Mimar hayat gücünü zorlamakta, 
bazen isyankâr bir çizgiyi bile seçebilmekte, ama sonunda onun 
olağandışı veya devrimci her çalışması da metropolün ve sistemin 
gövdesine eklenmektedir. Mimar, başka insanlara nazaran çağına 
daha da yapışık yaşamaya mecbur olduğundan yönelişlerini hür 
kılamamaktadır. 
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Moda akımlara ve yeni etkilere açık bulunmak gereğini 
hissetmektedir. Biçim kaygılan ağır basmaktadır. Fikrî gelişmelerini 
olgunlaştırmak için genellikle birçok diğer meslek mensupları gibi az 
vakit bulabilmektedir. Öte yandan belli bir coğrafyanın, tarihin, 
sosyal bünyenin, eğitimin, ailenin çocuğudur ve bulunduğu 
metropole ilişkin tasavvurları yeterince geniş değildir. Kaldı ki, 
sistem tarafından belli çerçevedeki bir sonucu elde etmek için 
görevlendirilmektedir. Mimarın, bireysel eğilimlerini kendine kalan 
çok dar bir alana yoğunlaştırarak düşürmeye çalışınca, ölçüyü 
kaçırması ihtimali daha da artmaktadır. Mimarın, karabasanı olan 
sıradanlıkîan kaçarken daha büyük bir sıradanlığa düşmesi de çok 
mümkün hâle gelmektedir. Mimar, bu dar alanda büyümeye 
çalışırken mesleğini de kötü uygulamaya başlamaktadır. Halbuki 
onun bu noktada küçük ve önemsiz olmanın büyük olmaktan daha 
zor ve daha doğru olduğunu sezmesi beklenebilirdi. Çünkü büyük 
olmak, küçük ve basit olmayı kabullenmenin zorluğunu düşünürsek; 
daha kolay, daha sorunsuz ve daha az karmaşık bir süreçtir. 

Metropol, bir sistemin veya rejimin simgesi olarak, çok renklilik ve 
çok boyutluluk için, yapay bir zorlanmaya tabi tutulurken, mimar da 
çağın mahiyeti bilinmez ehramlarına taş taşımaya devam 
etmektedir. Mimarın varlığı sayesinde ve onun üzerinden geçerek 
metropole gösterilen özen çemberi, yer yuvarlağındaki adaletsizliğin 
gelişmesine bir katkı da olabilmektedir. Öte yandan biraz sesli, biraz 
sessiz ve ağır, ama gittikçe hızlanan adımlarla insanlığın üzerine 
yürümekte olan çevre kirlenmesine ait süreç mimarlığın ve 
mimarların hiç de sorumlusu olmadıkları bir akış değildir. 

Çağımızda teknik bilgi ve malzeme imkânları sınırsız şekilde 
artmıştır, iletişim çok.güçlüdür. Mimar her bilgiye, veriye, ürüne 
kolayca ulaşabilir; istediği ilişkileri kurabilir, ekibini arzu ettiği şekilde 
oluşturabilir, çalışma programını ve hızını kendine göre ayarlamaya 
çalışabilir. Görünürde bir özgürlüğe sahip gibidir. Ama sonra birden 
kısıtlanmakta ve kendisinden tek şey istenmektedir: Mimar daha çok 
maddî kazanç sağlayan sonuçlan elde etmelidir. Yeni maddî 
imkânlar için çevre şartlarının kaldırabilecekleri son noktaya kadar 
zorlanmasına yarayacak teklifler ve projeler hazırlamalıdır. 
Metropollerde; hızlı üretme, hızlı tüketme, hızlı biçimlendirme, hızlı 
yağmalama, hızlı paylaşma sonucu bozulan çevre şartları ve 
gelişen sosyal 
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dengesizliklerle işlerin sarpa sarması, dünya sisteminin zaman 
zaman insan ezilişleri ve toplumsal gerginliklere bakış fırlatmasına 
sebep olabilmektedir. Mimarın metropolün geçmişi ile ilgilenmeye 
mecbur kalması ise, bunun çok renklilik veya ek bir zenginlik olarak 
günün hayatına yapıştırılmaya çalışılmasından kaynaklanmaktadır. 
Aslında metropolde yaşayanların geçmişle bağları her geçen gün 
zayıflamaktadır ve aynı yerde yaşamış diğer insanların hikâyelerine 
ve verimlerine duyulan saygı da ağır ağır sö-nümlenmektedir. Yani 
metropoldeki birtakım rehabilitasyon, restorasyon veya ihya 
çalışmaları, geçmişi bize, kendimizi daha iyi anlamamız ve ta-
nımlamamız için sunmuyor. Burada mesele belki de yalnızca, 
metropole yeni renkler ekleyip onu, dünya sisteminin diğer 
merkezleri ile rekabet edebilir ve daha fazla kazanç sağlayabilir 
hâle getirmektir. 

Metropol olmazsa çağın mimarı kendini boşlukta buluyor. Metropol, 
dünya sisteminin en güçlü ve en zayıf noktası; her yükseliş de, her 
çöküş de buradan başlayarak yayılıyor. Önce buraya bir gelişme 
pompalanıyor, sonra da fiziksel çevre şartlan ve sosyal bünye ilkin 
burada bel veriyor. Sosyal kirlenme çağın metropolünün belirgin 
vasfıdır, insan ruhu en kötü sonuçlarını burada vermektedir. Bekçili, 
güvenlik sistemli site hayatları için tasarım yapmaya çağrılan mimar 
durumu hiç de garip karşılamamaktadır. Birbirlerinin dilini 
anlamayan sosyal sınıfların varlığından rahatsızlık duymamaktadır. 
Sosyal kopuşları ve uzaklaşmaları izleyecek dikkatten yoksun 
bulunmaktadır. Sosyal duyarlılığı adeta uyuşturmuştur. Öte yandan 
çağın verileri de belirsizdir. Örgütlenmeler ve yapılanmalar hep 
daha karmaşık hâle gelmekte ve bütünlerinin algılanması da 
mümkün olmamaktadır. Mimarın tarih ve toplum yorumu yapması 
zorlaşmıştır ve o da zaten böyle bir çabayı gereksiz bulabilmektedir. 
Kolaylaştıran yol seçilecektir. Yani mimar artık bir cambazdır. 
Metropolde bizi şaşırtan bazı çizgileri hazırlamaya çalışmaktadır. 
Oyalamakta, eğlendirmekte ama derinlik açamamaktadır. İnsanlar 
ve hayatlar üzerinde olumlu veya esaslı bir etkisi yoktur. Mimar kü-
çük bir alanda kendisine bazı tatminler ve oyalanışlar bulmakta, 
şehirli de onun tasarımları ile İnsanî çizgisine ve öz hayatına bir şey 
katılmaksızın metropoldeki avuntusunu sürdürmektedir. 
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EĞİME YAKALANMAK 

BİR DÜNYA METROPOLÜNÜN VİTRİNİNDE 
YENİ RENK HEYECANLARI... 

Zaman nasıl da hızlandı. Çok çabuk harekete geçmeli. Yeni 
biçimler, yeni çizgiler, yeni renkleri aralıksız olarak önümüzde 
bulmalıyız. Bir yarışma ve rekabet hep devam etmeli. Güçlü ve 
ihtişamlı olmayana bu sahnede yer yok. "Konsept" "Konsepte" 
çatıyor. "Konsept" toz dumanından algılarımızın etkinlik alanları da 
zayıflıyor. Zaten zaman da bütün akış ve süreçleri hızlandırırken bir 
yandan da her şeyi çabucak degersizleştiriyor. İnsanlar da, 
mekânlar da, binalar da hemen unutuluverlyor. ilk göründüğünüz 
anda her şey sîzsiniz. Ama yeni biri bir saniye sonra tabloya girdiği 
anda unutulmuş-sunuzdur bile. Böylesi bir yıkıma uğramamak için 
iyisi mi kendinizi patlarcasına ortaya yeni şeyler, yeni oyunlar, yeni 
yeryüzü fantezileri atın siz de. 

insanlar vitrinlerin önünden hep daha hızla koşarak geçiyorlar. 
Onları vitrin camının önünde bir parçacık oyalamak İçin müthiş 
atraksiyonlar gerekiyor. 

Vitrin vitrin bir heyecan / Şehrin nesne tutsakları... 
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BU DÜNYADA İDDİASIZ OLMAK YASAKLANMIŞTIR... 

Sadelikten virüslerden kaçar gibi kaçmalı. İtişilip kakışılırken hep 
öne geçmeye çalışmalı. Bazı bilge (!) devlet büyüklerimiz 
"Medeniyet bir yarıştır!" dememişler miydi? Allah göstermesin, bir 
parça sıradanlaştınız mıydı yandınız gitti demektir...Öyleyse hep 
iddialı, son dönemlerin ünlü kelimesi İle "çarpıcı", insanı sürekli 
çeken ve rahat bırakmayan projelerle ortaya çıkmalı. İnsanlar akın 
akın bize koşmalı. Yeryüzü kaynakları tükenmeksizin akma-lı. Hızla 
üretilmeli, hızla tüketilmeli. Büyük kasalarımız daha İlk günden pa-
rayla dolmalı... 

ALIŞ VERİŞ MERKEZİ ALIŞ VERİŞ MERKEZİNE ÇATIYOR... 

İçimiz dışımız alış veriş merkezi olmuş durumda. İstanbul 
neredeyse alış veriş merkezlerinden ibaret bir metropol durumuna 
geliyor. Yüz binlerce alış veriş sepeti alış veriş merkezlerinin 
kapılarının önünde insanları bekliyor. Ama insanın yatıp uyumaya, 
dinlenmeye de İhtiyacı var. Her zaman tüketerek hayatımızı 
sürdüremeyiz. Alış veriş merkezlerinin üzerine bizi dünyanın 
kötülüklerinden koruyan tamamen güvenli ve hayatın elektronikçe 
yaşandığı "Rezi Danslar da yaptık mıydı işler tamam olur. "Rezi 
Dans"ımızda dinlenelim, televizyonumuzu seyredelim ve oradaki 
reklamlardan yeni malları öğrenelim,- sonra da tekrar alış verişe 
çıkalım. 

YERİN ÜSTÜ TÜKETİM, ALTI ÜRETİM İÇİN OLSUN... 

Alış veriş merkezlerinin göz kamaştırıcı mallarla hep dolu olması 
için üretim kesintisiz sürmeli. Peki, yeryüzündeki bütün insanlar 
medeniyet yarışındaki böylesi sürekli bir tüketime katılırlarsa bu 
malları kim üretecek? Demek ki, birtakım insanları da üretime 
ayırmak gerekiyor. Bütün modern dünya metropolleri ve İstanbul 
için şöyle bir proje düşünülemez mi: Yerin üstü alış veriş merkezleri, 
eğlence merkezleri ve "Rezi Dans" lara ayrılsın ; yerin altı da yapay 
ışık ve yapay havalandırma sağlanarak tamamen üretim yapan 
sosyal sınıflara ayrılsın. 
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USTACA YAPILMIŞ PROJELERDE DE İŞLERİ BOZAN 
DELİKLER VAR... 

Her şey tamam: En gelişmiş mimarlık bilgilerini kullandık; en 
modern biçim ve malzemelerle alış veriş merkezimizi kurduk, 
üstüne "Rezi Dans"ımızı da ekledik. Haydi, "Çağdaş Yaşam" 
başlasın. Evet, "Çağdaş Yaşam" ve alış veriş başladı. Ama yine de 
bir sorun var. Derslere iyi çalışılmamış. Sosyal mimarlığın az da 
olsa dikkate alındığını gösteren o simgesel üçgen bilimsel kurallara 
göre oluşturulamamış. Rampa eğimleri yanlış. Demek ki, bu 
konulara biraz daha çalışmak gerekiyor. Bazı çok gelişmiş ve 
iddialı alış veriş merkezlerinin eğimi çok dik rampalarından 
tekerlekli sandalyedeki özürlüler ve yaşlılar çıkıp inemiyor. Çocuk 
arabalı anneler de ancak tehlikeyi göze alarak bu rampaları 
kullanabiliyorlar. 

Özürlü rampalarını doğru şekilde düzenlemek kolay bir iş. Dünya 
sisteminin çağdaş tecim ustaları böyle açıklar vermemeli. Çünkü 
bütün insanlar tüketime katılmak istiyor. Dağları, ovaları, dereleri, 
gölleri, çölleri geçip de eğime yakalanmak olmaz. Rampa 
eğimlerine biraz dikkat edelim. Sonra da Maldiv Ada-ları'na tatile 
gidelim. Mühim olan tüketimin engellenmemesi. En büyük tüketim, 
başka büyük yok! İnsanlar tüketimi de "Ağabey"i de seviyorlar.... 

Vitrin vitrin bir heyecan / Şehrin nesne tutsakları... 
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AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ, 
BUNALTAN ŞEHİR VE ULAŞILABİLİRLİK ÜZERİNE 

BU GEZEGENİN TEMEL GERÇEKLERİ COĞRAFYA 
ATLASLARINDA... 

Dünya isimli gezegen hakkında hiçbir bilgi sahibi olmayan birisi bile 
bir coğrafya atlasını önüne açsa dünya hakkında önemli fikirlere 
ulaşabilir. Çünkü İnsan zihni geometri ile düşünmeye hazırdır. Bir 
uzaylı bile bir atlas veya küre ile dünya isimli gezegen hakkında 
kendisini yanıltmayacak şeyler öğrenebilirdi. 

Atlaslar bizi aynı gerçeğe taşıyor neredeyse: İstanbul, Dünya'nın 
başkenti konumunda. Tarihin yazıldığı ve yazılmaya da devam 
edileceği bütün yeryüzü parçalarının merkezinde İstanbul var. Bir 
yanda Avrupa ve Balkanlar; üstte Karadeniz, Rusya ve Kafkasya; 
Bir yanda İran ve Hazar Denizi ile Asya'ya bağlanış; altta Akdeniz, 
Afrika ve dinlerin merkezi Ortadoğu.... Asırlardan sonra İstanbul 
gene dünya başkenti... 
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BELKİ AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ OLMANIN 
DA ÜSTÜNDE BİR KONUM, AMA BİR YANDAN 
DA BİR ALT KÜLTÜR BÜNYESİ... 

İstanbul bir taraftan müthiş birikimi, konumu ve özellikleriyle 
dünyanın bü tün metropollerini ve başkentlerini açık ara geride 
bırakıyor ama öte taraftan bir sosyal ve fiziksel gerilemenin içinde 
de ilerliyor. Bu şehir tarihin her döneminde baskınlara uğramıştır, 
insan yığınları bu şehre özlemlerini yerine getirebilmek ve 
kaderlerinin zincirlerini parçalamak için akın akın gelmişlerdir. Hâlâ 
da gelmeye devam ediyorlar. Huzursuz yaratık insanoğlu İs-
tanbul'dan mutlaka bir şeyler elde edebileceği inancında. Allah'ın 
bu güzel toprak parçasına ihtimamla yaklaşıldığı nadirdir. Bu şehir 
insanlar tarafından yakasından tutulup hoyratça ililip kakılmıştır, 
kakılmaktadır, insanlar İstanbul'dan kendi dünyalarına ve 
çıkarlarına uygun mutluluk tabloları beklemişlerdir, 
beklemektedirler. Nüfusu 15-20 milyona vuran hiçbir şehir 
hastalanmadan kalamaz. İstanbul da adamakıllı hasladır. Ama işte 
bir yandan da Avrupa kültür başkentidir: 

BU ŞEHİRDEKİ YÜRÜYÜŞ 
ÖZGÜRLÜKLERİNDEN HANGİ HABERLER 
VAR ?... 

Bu şehri anlatmakla bitiremeyiz. Herkes her gün bu şehrin yeni bir 
yüzünü tanıyor belki. Bu şehir herkesin hayatında ayrı maceralarla 
ve bunalımlarla yer alıyor. Ortak hikâyelerimiz bile azalıyor bu 
şehirde. Ama temel bahisler de belli başlıklar altında toplanabiliyor. 
Meselâ, bu şehirde yürüyüş özgürlükleri ne durumda?... Burada 
yıllar önceki bir bildirimden satırlar aktarmak istiyorum. 

"Yeryüzündeki hayatında ruhuyla bedeni içice tek bir varlık olarak 
belirmiş olan insan, hareket özelliklerine göre bir ruh hayatı içinde 
bulunmaktadır. Doğal halinde;, belli bir yer değiştirme hızıyla ve 
zemine, birbirlerinden uzaklıkları belli sınırlar içinde bulunan iki 
küçük alandan belli miktarlarda basınçlar tatbik ederek 
devinmektedir. Çevreyi bedeninde yer alan algı süreçleri ile 
tanıyarak tepkilerini geliştirmekte ve böylece bir ruh hayatına sa- 
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hip olmaktadır. Şu halde insanın anlaşılabilir ruh hayatı tabii 
bedensel hareketliliğine ait mekanizmalardan başkalarıyla 
başlatılamaz ve bu hareketlilik de, tersine olarak, insan ruhunun 
özelliklerine işaret eden bir manzaradan ibarettir. 

İnsanın şehirdeki hareketliliği onun sosyal varlığını kurmaktadır. 
Doğal bedensel hareket süreçleri olmaksızın şehre dokunması ise 
aleyhine sonuçlanacaktır. Nesnelerle, araçlarla, bünye ve yapılarla 
bezenmeden ve engellenmeden; doğal bir yaklaşma çizgisi içinde 
insan şehirle uzlaşabilir ve ondan yardım görebilir. Bu arada 
kendini ve şehrini de tüketmemiş olur. Yürüyen, seyreden, 
algılayan, tanıyan, öğrenen ve seven insan bizim gerçek 
birimimizdir. Yürüyen insan, evrendeki insan bahsinin çok önemli 
bir bölümüdür. İnsan bize yürüyerek gelmektedir. Onu en çok 
anladığımız, tanıdık bulduğumuz an da budur. Şehirdeki 
engellenmiş ve engellenmemiş yürüyüşler ise birçok insan 
manzarasının hazırlık safhasını oluşturuyor. 

İnsanın şehri yürüyerek algılamasının değeri üzerinde yeterince 
durulmuş mudur? Belki çağın ve dünya sisteminin birikme noktaları 
olduklarından aşırı şekilde yapay zorlamalara maruz bırakılmış 
olan bu bünyelerde, yani şehirlerde, bu en doğal insan eylemiyle 
uzun süre yer almaya çalışmak artık garip bulunmaktadır. Zaten 
gelişme denen şey de şimdi, insanın özü hiçbir zaman 
değişmediğinden, doğal olan şeylerin garip karşılanarak kabul 
edilmek istenmemesi anlamına gelmiyor mu? 

Uygarlık denince bir şehir düşünülür daha çok. Gecenin ortasında 
canı sıkılan bir şehirlinin güvenlik içinde; aydınlık ve güzel 
düzenlenmiş kaldırımlarından, yollarından, parklarından, yaya 
geçitlerinden yürüyerek dolaştığı; mutlu ışıklarıyla insanın içini 
ısıtarak geceye bakan kahvehanelerinde, aşevlerinde, 
muhallebicilerinde konuşacak insan bulabildiği; sinemalarından, 
konser salonlarından boşalan kalabalığı seyrettiği ve bir amacı 
bulunmadan, yalnızca büyüsüne kapılarak ve ona ait olmanın bir 
zevk haline geldiğini hissede hissede gezdiği bir şehir... 

Şehir hem sosyalliktir, hem de yalnızlıktır. Her iki durum da yürüyüş 
demektir. Hem şehri bulmak, hem de şehirde kaybolmak için insan 
yürümesi gerektiğini hisseder. Şehir sosyolojisi yürüyüşten ve 
yürüyüşlerden mey- 
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dana gelmektedir. Olağanüstü insan manzaraları; İnsan şehirde 
yürürken, gezinirken ortaya çıkmaktadır. Yürümelerde 
samimiyetler, yalnızlıklar, gülünçlükler yaşanmaktadır. Bütün bir 
toplumu en zengin şekilde ancak şehirdeki insan yürüyüşlerinde 
olduğu gibi görmemiz mümkündür. İnsanlar şehirlerdeki kaldırımlar 
boyunca birbirlerinin yanından yürüyüp geçerlerken, aynı yeryüzü 
kaderini paylaştıklarını daha iyi anlamaktadırlar. 

Şehirde yürüyüş özgürlükleri ile şehir kültürü; şehri anlama, şehri 
tanıyarak onda insanın yeryüzü macerasına açılma; bir hayat 
ahengi ve yaşama kalitesi elde etme karşılıklı olarak birbirlerini 
besleyen süreçlerdir." 

OTOMOBİL TENİMİZE YAPIŞMIŞ; AYRILMIYOR... 

Bir hastane avlusunda bile, bir otomobil denizi oluşunca, insanların 
boğulmadan araçlarından dışarı çıkabilmek, şifaya kavuşmayı 
bekledikleri noktalara ulaşmak için blrbirlerlyle kavgaya tutuşmaları 
hangi insana doğal gelebilir? Kendi dertlerine, hastalıklarına 
gömülmeleri ve uzaklaşmaları beklenen bu insanlar bile neden 
saldırganlaşabilmektedirler? Bir şehir hayatı bu duruma nasıl 
gelmiştir? Otomobil uygarlığı ve baskını insan ilişkilerini böyle 
zehirliyorken, şehrin yollarında zamanlar ve bedenler böyle 
harcanırken buna seyirci mi kalınmalıdır?.... 

Kültür merkezi, kongre merkezi, finans merkezi, spor merkezi, tatil 
merkezi, turizm merkezi, politika merkezi, tarih merkezi... Evet, 
İstanbul her şeyin merkezi. Alabildiğince imkân elimizin altında. 
Buradayız; ne güzel!... Acaba bütün Türkiye kapatılıp kilitlendikten 
ve anahtar toprağa gömüldükten sonra bütün insanlar İstanbul'da 
toplanamaz mı? Herkesin böyle bir merkezde bulunmaya hakkı yok 
mu?... Biz de İstanbul isteriz!... Biz de İstanbul ve finans merkezi 
isteriz. Her şeyin merkezi olan İstanbul asıl da rantın merkezi.... 
Sektörlerinin büyük oyuncuları hep burada!... Hepsi de birinciliğe 
oynuyorlar. İstanbul'u şlşirmeli, otomobille doldurmali; rantları 
büyütüp geliştirmeli sonra da tatlı tatlı kavgaya tutuşmalı... En 
anlamlısı da bu... Bu şehrin meydanlarında, caddelerinde 
mutluluktan şıkır şıkır oynayan insanlara rastlamamız lâzım 
aslında... 70 milyon Türkiyeli olarak İstanbul'da toplanıp bu şehrin 
meydanlarında mutluluktan şıkır şıkır oynamalıyız.... 
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BÜTÜN BUNLARDAN SONRA ULAŞILABİLİRLİKTEN 
BAHSETMELİ.... TABİİ BÖYLE BİR ŞEY KALDIYSA... AMA 
ELBETTE HER AN BİR KARAR ZAMANIDIR VE HER ZAMAN 
DA HAYATIMIZDAKİ İYİLEŞTİRMELER ÖNEMLİDİR... 

Bir de "Ulaşılabilirlik", "Herkes İçin Ulaşılabildik" diye kavramlar var. 
"Hangi insanlık durumlarında bulunurlarsa bulunsunlar" bütün 
insanlar özgürce ve hırpalanmadan yaşamalı, hareketlenmeli, 
bağımsızlık kazanmalı... Şehirler özgürleşme alanlarıdır. Yaşlılar, 
sakatlar, özürlüler, çocuklar, hasta bünyeli insanlar, hamileler ve 
"Tutunamayanlar" güzel ve ulaşılabilir şehirlerde hayatı herkesle 
paylaşmak İstiyorlar elbette. Herkes İnsanca yaşanabilir bir 
çevrede hayata tutunmak Özgürce yürünmeli kaldırımlarda. İşte biz 
de bunlardan bahsediyoruz. Ve gene de umutlanmaya mecburuz 
ve umutlanabiliriz de.... 

Bu gezegenin insanları; bütün kötü şartlardan ve baskılardan 
kurtulmak için elinizi uzatınız!... 
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ŞEHRE YÜRÜYEREK YAKLAŞABİLİRİZ... 

Caddeler, meydanlar, sokaklar, kaldırımlar... Şehrin sırları ve büyüsü 
adımlarımızın allında. Şehir; yürüyüşler, keşifler, yenilenmelerdir. 
Zengin insan manzaraları kaldırımlarda önümüzden geçiyor. İzbe 
sokaklardaki yürüyüşlerimizde derinleşiyoruz. Adımlarımız yere 
bastıkça güven içindeyiz ve öz- • gürüz. Ama hüzünler de 
kaldırımlardadır. 

Kaldırımlarda bir ayak sesi... 
Senden yayılması imkânsız olan bu yaklaşma, 
Aslında bir uzaklaşmadır, 
inceden inceye güzel.... 

Kediler de yürüyüşleri severler. Onun için de sokakların, 
kaldırımların, duvarların, eskimiş bahçelerin ustalarıdır onlar. Bizimle 
birlikte yürürler. Zamanı da yalnız onlar anlamıştır. Kedisiz zamanlar 
ve mekânlar belki de ta-nımlanmamışlardır. Sokaksız, kedisiz, sokak 
kedisiz şehir yaşayamaz yeryüzünde. 
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Kediler zamanın ustasıdır, 
Hareketin eksenidir onlar, Ayak izi 
bırakmadan dolaşırlar, Tutsak 
alınamazlar hiç, Gülünç bulurlar da 
insanı, Anlatmazlar zamanın 
sırlarını, Bir sokağın köşesinde 
kaybolurlar. 

Şehirlerde yürüyerek yaklaşıyoruz birbirimize ve yürüyerek 
uzaklaşıyoruz birbirimizden. İnsanlar bize yürüyüşlerde veriliyor. 
Uzaktan seyretmeye başlarım bana verilmiş insanı. Aynı yüzeyleri 
paylaşıyoruz onunla. Adım hareketleri onu yanıma taşıyacak. Bir 
zaman ve mekân var aramızda şimdi. Ama sonra o bir sıcaklık" 
mesafesinde olacak. Gözlerini bana uzatacak... 

Şehrin en büyük meydanları, caddeleri, 
Bizi almaz oluyor, 
Evlerden bilmediğimiz hayatlar atılıyor üstümüze, 
Her şeyi anlayıp yaşamaya yeniden başlıyoruz, 
Ve kader yürüyüşe çıkıyor. 
Ben herkes oluyorum,  . 
Herkes de beni içinde taşıyor, 
Küçük bir çocuk uzaktan beni seyrediyor, 
Kendimi onda unutuyorum, 
Kayboluyorum. 

Ruhu müzik olan bir zencinin karşı kaldırımdan söylediği şarkıdır 
mutluluk. Bütün güzel oyunlar kaldırımlarda oynanır. İnsanın ruhu 
ve bedeni şehrin kaldırımlarına düşer düşmez özgür yürüyüşlere 
hazırdır. 

Bir oyundur kaldırımlar, 
Söyleşiyi başlatırlar, 
Buluşur bütün yarımlar, 
Kaldırımda bir şölen var. 

Ama bizi unutan profiller de karşı kaldırımlardan akarlar şehirlerde. 
Hüzünlerin güzelleri de şehirlerin karşıdaki kaldırımlarından 
geçerler dikkatsiz. 
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Unutuluşlar kaldırımlardan başlayarak uzaklaşırlar. Profiller 
kaldırımlarda yabancılaşırlar ve birbirlerini kaybederler. 

Profiller akar şehirlerde, 
Gölgeler düşer kaldırımlara, 
Unutuluşlar, 
Bir öğle sonrasıdır insanlarda, 
Ve, 
Gerçeği kurarlar akşama doğru. 
Yürüyüşler başlar bitmeyen, 
Yine düşüncelere mi dalmalı insan ? 

ŞEHİR YÜRÜYÜŞLERDEDİR... 

İnsan şehirde yürüdükçe kendini daha iyi hissediyor. Şehrimizin 
ruhunu onu adımladıkça anlamaya başlıyoruz. Yürüyüş özgürlükleri 
üzerine yazdığım bir bildirinin bir kısmını bizi bugün daha da 
yürütmez olmuş şehirde tekrarlamak istiyorum.... 

"Şehir kültürü, şehre doğrudan dokunma demek olan doğal insan 
hareketliliği içinde gelişecektir. Şehirde yürüyüş özgürlükleri ile şehir 
kültürü; şehri anlama, şehri tanıyarak onda insanın yeryüzü 
macerasına açılma,- bir hayat ahengi ve yaşama kalitesi elde etme 
karşılıklı olarak birbirlerini besleyen süreçlerdir. Mimari ve şehirsel 
çevrede kalite arayışlarına ancak gelişmiş bir yaşama estetiğinden 
yola çıkarak başlayabiliriz. Yaşama estetiğinde ise insanın şehirdeki 
yürüyüşlerinden elde edilen bilgelik anları ile tarih, tabiat ve 
sosyoloji eğitimlerinin önemli bir rolü vardır. O halde insanın şe-
hirdeki hür yürüyüşlerini çoğaltmak ve güzelleştirmek gerekir. 
Şehirde kimler, nasıl, niçin ve nerede yürümektedirler? Ve asıl 
kimler, nasıl yürüseler-di, bu bizim birbirimizi daha iyi 
anlayabilmemiz ve yeryüzü kaderini paylaşmamızda hızlı yayılan bir 
haber olurdu?... 
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ŞEHİRDE ÇOCUK YÜRÜYÜŞLERİ 

"Doğduğu ve büyüdüğü şehri bir çocuğun oyun ve eğitim alanıdır. 
Şuura çakılı kalıp yaşlılığa kadar en parlak renkleri ile taşınan ilk 
hatıralar, ilk izlenimler, ilk duygular çocuğun ruhunun ilk çizgilerini 
çatan şehrinden gelmektedir. Şehir çocuğun büyük bir oyuncağıdır. 
Şehir çocuğa heyecan vermektedir. Çocuğun sosyalliği evinin 
önünde başlamaktadır. İlk buluşmalar, dayanışmalar ve anlaşmalar 
evin önündeki ve çevresindeki kaldırım ve bahçelerde, şehrin 
unuttuğu alan kırıntılarında şekillenmektedir. Oyunlar ve yürüyüşler 
çapları gittikçe genişleyen daireler halinde şehre doğru açıl-
maktadırlar. 

"Çocuğun okulu ile evi arasındaki yürüyüş çizgileri ve bunları 
taşıyan mekânlar, eğitimin ve şehir kültürünün önemli parçalarıdır. 
Okulla ev arasındaki buluşmalar, yürüyüşler ve oyunlar bir çocuk 
gününün vazgeçilmez anlarıdır. Tanışılan ağaçlar, seyredilen 
vitrinler, anlaşılmaz bulunan büyüklerin dünyası, bazen hissedilen 
korkular çocuğun toplum hayatı ve çevre ile ilgili ilk intihalarıdır. Şu 
halde şehirdeki masum çocuk yürüyüşlerine önem vermemiz 
gerekiyor. Ama bazı araştırmalar da çocuk ölümlerinin önemli 
sebeplerinden birinin trafik kazaları olduğunu gösteriyor. Demek ki, 
onları emniyetli ortamlarda yürütmeliyiz. 

"Genellikle bütün büyük ve boğulmuş şehirler, bilhassa da İstanbul, 
hiç çocuk dostu değildir. Şehirdeki ulaşım ve trafik düzeninin 
otomobilin yoğun hâkimiyeti altında şekillendirilmesinden en çok 
çocuklar, yaşlılar ve özürlüler zarar görmektedirler. Yollar, 
kaldırımlar, yaya geçitleri genellikle çocuklar ve çocuk arabası 
süren anneler hiç dikkate alınmadan düzenlenmektedir. Şehirde 
istenen bir şey olan taşıt trafiğinin hızlı akışı, mevcut şartlarda 
çocuklar için tehlikenin artması demek olmaktadır. 

"Elime bir Berlin okul çocuğu için hazırlanmış atlas geçmişti. Atlasın 
neredeyse yarısı yalnızca Berlin Şehrinin sokak sokak planlarına ve 
çeşitli ölçekteki haritalarına ayrılmıştı. Bunlarda Berlin bütün 
ayrıntıları ile veriliyordu. Bazı sayfalarda da şehrin önemli 
binalarının resimleri ile, Berlin'in mahallelerini temsil eden bayrak ve 
amblemler yer almaktaydı. Şu anlaşılıyordu: Bir Berlinli çocukla, bir 
Hamburglu çocuğun farklı atlasları vardı. Çocuk ön- 
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ce yakın çevresini; sokağını, çeşmesini, mahallesinde mevcut 
önemli binaları ve şehrini öğrenmeliydi. Bundan sonra bölgeye, 
ülkeye ve dünyaya ge-çilecektLBir çocuğa şehrini sokak sokak 
atlasla vermek; binalarını, eserlerini tanıtmak; onun bunları 
keşfetmesine ilk kolaylığı sağlamaktır. Çocuğun şehrin yerleşmiş 
kültürünü benimsemesi ise hür yürüyüşlerle ve insan ölçeğindeki 
doğal hareketlilikle başlayacaktır. Çocuk elbette ki tarihi bir doku 
alanını yürüyerek algılayacaktır. Yani böyle bir atlasın çocuk 
yürüyüşlerine dost bir şehre ait olması beklenir. Şu İstanbul'da çok 
yaygın olan, gittiğiniz uzak bir semtte kimsenin sokak ismi bilmeyip 
aranan yeri gösterememesi elbette ki şehirlinin çevresine ve 
şehrine karşı olan ilgisizliğini ve ihtimam-sız tutumunu 
vurgulamaktadır ve işte böyle, şehirle ilgili eğitimlerin çocukluktan 
itibaren verilmemesinden doğmaktadır. Keşke İstanbul'umuzun da 
böyle güzel atlasları olsaydı da çocuklarımız onun ilk çağrıları ile 
şehirlerini ona saygı duyarak, tanıyarak gezebilselerdü... O zaman 
aradığımız adresleri çok daha kolay bulurduk! İstanbul okul 
çocukları için tehlikelerin fazla olduğu bir şehirdir. Eğitimdeki 
dengesizlikler ve kötü plânlama,- gereksiz öğrenci taşımacılığına, 
yani gereksiz trafiğe, vakit ve para israfıyla tehlikelere yol 
açmaktadır. Öğrencilerin çoğu başka semtlerdeki okullara devam 
etmeye mecbur bırakılmışlardır. Semtler arasında, çaprazlama ve 
mantığı anlaşılmaz bir trafik, okulların başlama ve bitiş saatlerinde 
birden patlayı-vermektedir. Yetersiz ve yanlış okullaşma sonucu 
ortaya çıkan bu motorlu öğrenci taşımacılığı kazaları da 
beraberinde getirmektedir. Çocukların oyun ve gezinti alanları da 
genellikle ya trafiğin tehdidi altındadır, ya da uzakta yer 
aldıklarından oraya ulaşmak için de yine taşıtlara binilmesi 
gerekmektedir. Neticede insan hayatının önemli bir dönemi olan 
okul yürüyüşleri engellenmiş ve çocuğun şehirsel çevredeki 
hareketleri ve ruh gelişmelerine ilişkin hürriyetler ortadan 
kaldırılmış olmaktadır. 
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ŞEHİRDE YAŞLI İNSAN YÜRÜYÜŞLERİ 

"Yaşlı bir insan için şehirdeki yürüyüşler hayattan kopmamış 
olduğunu hissettiği anlardır. Tıp da bize yürümenin sağlık için çok 
önemli olduğunu öğretiyor. Yürüyüşlerde zihinsel faaliyet ve hayata 
bağlılık artar. Yaşlıların hayata ve şehre yürüyerek bağlanmaları 
güzeldir. Çağımızın insanları ise şehirlerde daha az yürümektedirler. 
Bununla ilgili sağlık sorunları da çoğumuzun hayatında 
bulunmaktadır. 

ŞEHİRDE ÖZÜRLÜ İNSAN YÜRÜYÜŞLERİ 

"Berlin'de bir köre rastlamıştım. Bastonuyla her iki tarafını hızla 
yoklayarak normal insan yürüyüşünün bile üstündeki bir hızla 
ilerliyor; kaldırımları, yolları geçiyor, park edilmiş arabaların 
arasından maharetle sıyrılıyordu. Hayretler içinde kalmıştım. Bunu 
nasıl yapıyordu? Bu sırada onun bazı İnsanların selamlarına karşılık 
vermesi ve biriyle de kısa bir sohbette bulunması dikkatimi çekti. 
Daha sonra o kör adam bir metronun yeraltına inen merdivenlerine 
doğru uzaklaşıp hızla gözden kayboldu. Sonra bu durumu kendime 
şöyle izah ettim: O adam hep aynı güzergâhı izleyerek yıllardır bir 
işe gidip geliyordu. Bunu o semtte birçok tanıdığı bulunmasından 
çıkarmak mümkündü. Bütün istikametleri, yolları, kaldırım çizgilerini, 
arabaların park ettikleri yerleri, merdivenleri ezberlemişti. Artık hiç 
yabancılık çekmiyordu. 

Metropollerdeki insan hayatı birçok alışkanlıkla çizilmiştir. Metropol 
bir açıdan değişimin kucağı ise, bir açıdan da değişmezliğin 
yuvasıdır. Değişmeler ancak bir sistem dahilinde ve ağır ağır 
olmalıdır. Rasgelelik ve inşa anarşisi şehirliye zahmet çektirecektir. 
Bir kaldırımın genişliği, yüksekliği; bir rögar kapağının yeri; bir yaya 
geçidinin geometrisi; çevre gürültüsünün büyüklüğü ve karakteri; 
şehir mobilyalarının konumları sık sık değişiyorsa, bu durum önce 
özürlüler, yaşlılar ve çocuklar için, ama genel olarak da bütün 
şehirliler için tedirginlik sebebi olacaktır. Her metropolün kendine öz-
gün olan ritim ve biçimlerini, renklerini, seslerini hatta kokusunu 
şehirli alışkanlık halinde yaşamaktadır. Bunların sebepsiz ve 
sistemsiz bir şekilde değiştirilmesini hoş karşılamaz. Berlin'deki o 
körün kimseye ihtiyaç duymadan hızlı yürüyebilmesi, her taşı, her 
çizgiyi, her yüksekliği bilmesindendi. 
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Orada her gün ortalık kazılıp kotlar değiştirilmiyor; bütün 
geometriler altüst edilip sokaklar, evler tanınmaz hâle 
getirilmiyordu. Otomobiller ise tam park etmeleri gereken yerlerde 
duruyorlardı. 

TARİHÎ ŞEHİR DOKUSUNDA YÜRÜYÜŞLER 

"Tarihe yürüyerek yaklaşabiliriz. İstanbul gibi bir metropolde bir 
şehir kültürünün kurulması, bunun geleceğe taşınarak devam 
ettirilmesi, dünyanın başka hiçbir metropolünde bulunmayan büyük 
tarihinin insanlara indirilmesi ve insanın yeryüzündeki kaderine 
ilişkin en derin bakışların yakalanması yürüyüş özgürlüklerine 
önemli ölçüde bağlı bulunmaktadır. İnsan tarihî şehirde; daracık 
sokaklardan; yorgun yüzlü evlerin, görüp geçirmiş ve suskunlaşmış 
pencere ve kapılarının önünden; geçmişin ağırlaşan zamanının 
adımlarıyla dövülen taş basamaklardan, şaşırtıcı, çevik ve 
insandan kaçıp kurtulmak istediğinden bükülerek sırlarla dolu 
uzaklaşan mekânlardan yürüyerek dolaşabilir. Tarihte yürümek, bir 
yandan insanın kendi içinde yaşanan ana; bir yândan da 
zamanların, mekânların ötesine doğru yola çıkmasıdır. 

"Ivo Andriç, Nobel ödülü alan "Drina Köprüsü" adlı romanında bu 
köprüyü ve onun şehirlinin hayatındaki yerini anlatır. Mimar Sinan'a 
Sokollu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan köprü halk tarafından 
çok beğenilmiştir. Ve şehrin asırlarca bir piyasa, gezinme yeri 
olarak en önemli sosyal hayat merkezini teşkil etmiştir. Burada 
tanışılır, oturulur, sohbet edilir, âşık olunur, buluşulur. Asırlar sonra 
ise bir insan yine o köprüden yürüyerek geçerken şehrin geçmişten 
zamanımıza akan ruhunu anlayabilir. 

ÇAĞDAŞ ŞEHİR DOKUSUNDA YÜRÜYÜŞLER 

"Çağdaş şehirleşmede insanın yabancılığı büyümektedir. Fiziksel 
ve sosyal çevredeki gelişmelere ayak uydurabilmeyi bir yana 
bırakın, onlarda bir anlam bulmak bile zaman zaman 
zorlaşmaktadır. Buna rağmen insan etkinliğini en iyi yansıtan kurgu 
da yine çağdaş şehirdir. Çağdaş şehri de doğal insan 
hareketliliğime ve dolaysız, aracısız algılamanın insan 
tecrübelerinde 
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önemli bir yeri vardır. Çağdaş şehirde modern ulaşım araçları 
insanı hemen kavrayıp hızla sağa sola götürürlerse de, belli 
geometrileri anlamak için yürümekten başka çare yoktur. 
Şehirlerde, çağdaş rejimleri ve sistemleri temsil edip, bunları rejimin 
bireye karşı güç gösterisi için günlük hayata indirmede kullanılan 
şehirsel çevre elemanlarının; meselâ bir anıtın, bir meydanın, bir 
bulvarın fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri de ancak yürüyüş-
lerde mümkün olabilmektedir. Halk yürürse "Ağabey" i daha iyi 
anlar. Rejimin gücünü daha iyi hisseder. Çizgileri yapay olsa da; 
çağdaş şehir dokusunu yürüyerek kavramak, orada insan yalınlığı 
ile yer almak da tabii ve geliştirici bir insan tecrübesi olmaktadır. 

ŞEHİRDEKİ TABİAT İÇİNDEKİ 
YÜRÜYÜŞLER, ŞEHİRDE TABİATI BULMAK 

"Her şehre bir miktar tabiat sokmak gerekmiştir. Tabiatın kendisi de 
orada yer almak için gayret göstermiştir. Şehirdeki tabiat hayatın 
monotonluğunun parçalanmasıdır. İnsanın bir tür ayılmasıdır. 
Tabiatla insan yan yana gayet güzel durmaktadırlar. Şehirdeki 
tabiatta yürüyüşler bulunacaktır. Ama bu tabiata varmak için bazen 
ulaşım araçlarına binmek gerekmektedir. Şehirdeki tabiatın güzel 
yaşanması bir ölçüde de bizim gücümüze kalmaktadır. Şehirde 
tabiat nadir bulunduğundan onu bizim hayal gücümüzle 
desteklememiz gerekmektedir. 

"İstanbul'da, bu dünya şehrinde, bu insanın yeryüzü macerasını 
özetleyecek tarihi su yolunun iki yakası boyunca insanın istediği gibi 
yürüyememe-si tuhaf. Boğaziçi'nin, bütün uzunluğu boyunca 
huzurlu yürüyüşlerle kenarına inmiş bütün insanlara; rengi, kokusu, 
rüzgarı, sesi ve güneşiyle bir algılama sevinci içinde sunulması 
gerekmez miydi? Tabiattan koparılmışsın ne olduğunu İstanbul 
Boğazı ile yan yana yürümekten alıkonan insan çok iyi anlamıştır. 
Gen hakkında kendisini yanıltmayacak şeyler öğrenebilirdi. 

 



ULUSLAR ARASI KAPİTALİZMİN DEĞİŞTİRİLEMEZ 
İMKÂNSIZLIĞI VE BİR HİPERMARKETİN İKAZLARA 
RAĞMEN BEŞ YILDIR HÂLÂ 2,50 METRE OLAN 
ÖZÜRLÜ ARACI OTOPARK YERİ GENİŞLİĞİ İLE BİR 
TÜRLÜ TAMİR ETTİRİLMEYEN ÖZÜRLÜ ALIŞVERİŞ 
SEPETİ 

"MİMARİST" İN İLK SAYISINDA 
BİR HİPERMARKETE ÖVGÜ 
VARDI... 

"Mimarisi" dergisinin ilk sayısında (2001 yılı) bu dergiye İlk yazımı 
da yazmış bulunuyordum. Yazımın önemli bir kısmında bir 
hipermarketin özürlü müşterileri için ortaya koyduğu duyarlılıklara 
dikkat çekmek istemiştim. Bu hipermarket, genişliği yetersiz de 
olsa, özürlü otomobilleri için işaretli otopark yerleri ayırmıştı ve 
tekerlekli sandalyedeki müşterilerin alışverişlerini kolaylaştırmak 
için de özel tasarımlı alışveriş arabalarını giriş kısmında hazır 
bekletmeye başlatmıştı. Ülkemizde bu gibi hamleleri yeni yeni 
görmeye başlıyorduk. Ben de bu yüzden hayli sevince kapılmıştım 
ve bu müesseseyi överek örnek göstermiştim. Sonra aradan o 
kadar yıl geçti ve durum biraz da komik bir sonuçta neredeyse 
kilitlendi. 
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ULUSLAR ARASI  KAPİTALİZMDE "SADAKAT" DURUMLARI... 

Borsaya ve dünyaya açılmış çok büyük bir Amerikan şirketinin uzun 
yıllardır kendisinde çalışmakta olan bir başarılı Türk mühendisine 
"Sadakat ödülü" verdiğini işittiğimde hayli şaşırmıştım (Meselâ, 
10000 dolarlık bir "Sadakat" ödülü... Daha az sadık bulunursanız 
belki de 3000 dolar, ama sadakatte kendinizi parçalamışsanız belki 
100000 dolar... Sadakatmetre ile yapılan ölçümler sonucu uluslar 
arası kapitalizm sizin için rakam belirleyecek...). 

Güzel de, mademki hepimiz tam profesyonelleriz; yerimiz, 
yurdumuz, sabit bağlantılarımız yoktur, o zaman bu ödülü aldıktan 
yarım saat sonra başka bir uluslar arası şirketten önemli bir transfer 
parası ve almakta olduğumuzun iki katı bir maaş teklifi gelince, 
oyunun kuralları gereği, kapitalizmin ruhuna ihanet etmemek için, 
bunu hemen kabul etmemiz gerekmez mi?. Çünkü bağlılıklar, 
aidiyetler, tanışıklıklar yoktur; sürekli değişen şartlar ve çıkarlar 
vardır... Belki ödül töreni bile henüz bitmiştir ve başarı plaketi ve ödül 
parası da hâlâ elimizdedir, ama gitmemiz gerekir, çünkü hayat 
dinamiktir... 

Bana kalırsa uluslar arası kapitalizmde kişiler söz konusu değildir. 
Belli metalik yasalar, belli süreçler ve belli bağlantılar çerçevesinde 
beyinler ve emekler hizmete sunulmaktadır. Her şey dijital olarak 
tablolarda belirir ve karşılıklar parasal yoğunluklar olarak formüllerle 
elde edilip emek sunan canlıların uluslar arası kapitalizmin belirlediği 
ceket ceplerine konulur. Bu paralarla da marketlerden alış veriş 
yapılır,'belli kalorilik gıdalar ve çevre cihazları satın alınarak belli 
metrekarelik evlere götürür. Bu evlerde emeklerini uluslar arası 
kapitalizmin hizmetine sunmuş bulunan canlı varlıklar yaşamaktadır 
(Bunların canlı varlıklar oldukları ispat gerektirmeyeh gerçekler-
dendir.). 

Peki o zaman bu uluslar arası kapitalizmdeki "sadakat" durumlarını 
nereye monte edebiliriz?. Hayli zor bir iş. Zor değil, imkânsız 
aslında. Ama gene de siz bunu bu şekilde ortaya sürmeyin de ruhlar 
ve kafalar karışmasın? Ruhlar ve kafalar mı?.. O da ne?.. Dijital 
olarak bana tablolarda bunları gösterebilir misiniz?... 
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ÖNCE DEDE BİR DÜKKÂN AÇMIŞTI... 

Hikâye bence şöyle gelişiyor: Dede önce bir çarşıda bir dükkân 
açıyor'. Burada ticarete besmeleyle başlanıyor, müşterilerle dostluk 
ilişkileri içinde bulunuluyor; çaylar içilerek sohbetlerle mallar 
satılıyor, alınıyor; cenazelere, düğünlere gidiliyor; başka şehirlerden 
gelen müşteriler akraba gibi karşılanıyor... Sonra ticaret ve satış 
gelişiyor. Mağaza ve atölye büyüyor, bir müessese oluşuyor, işçiler 
alınıyor. Müessesenin kuruluşundaki hatıralar, sevinçler, alışkanlık 
hâline gelmiş günlük faaliyetler ve fazla telâşlı olmamanın huzurlu 
havası henüz korunmaktadır. Dede, babaya müesseseyi patlama 
noktasında devrediyor. Babanın döneminde büyüme geometrik 
olarak devam ediyor, Allah "Yürü ya kulum!" diyor, tutulan altın 
oluyor, yeni ortaklarla aile şirketinden yabancılaşmış bir yönetime 
ve profesyonelliğe geçiliyor ve sonunda borsaya açılma... Gelişme 
hızla devam ediyor. Rastlantıyla çok uygun bir çalışma alanına ve 
konjonktüre denk düşülmüş bulunuyor. Artık bu büyük şirketin 
sahipleri hayli yükseklerde olduklarından müşterilerle kişisel ilişkileri 
tamamen sona ermiştir Bir zaman sonra yabancı ortaklar da oyuna 
katılıyorlar. Hem artık yerli yabancı diye bir şey de kalmamış 
oluyor. Şimdi bir dünya şirketiyiz. Yeni ZelandalI tanımadığımız or-
taklarımız da var. Kişiler sahneden tamamen çekilmiş oluyorlar. 
Baba dededen binlerce defa daha zengindi. Çocuksa babadan 
binlerce defa daha zengin ama ismi ortalarda fazla geçmiyor. Hem 
belki bu çocuk muazzam yükseklikteki tekliflere dayanamamış ve 
şirketteki bütün payını satıp başka şirketler kurmuştur. Şimdi artık 
hiçbir ülkenin olmayan dev bir üretim ve ticaret aygıtının ortada 
efsane gibi dolaşan isminin ardındaki derin yapıyı kavrayamaz 
durumdayız. Başlangıç noktası ve eski, isimler tamamen unu-
tulmuştur. Şirketi kuran isimler bu şirketten çoktan uzaklaşıp 
dünyanın başka bir köşesindeki yeni şirketler, yeni fırsatlar, yeni 
gelecekler, yeni hayaller için yola koyulmuş bulunuyorlar. Artık bu 
şirkette sokaktaki vatandaşın çok uzağında, kişiliklerden koparılmış 
bir mekanizma yürürlüktedir. Şirketin hisseleri devamlı alınıp 
satılıyor. Her şey her an değişebilir. Şirket yöneticiliği bir maske gibi 
takılıp çıkarılabiliyor. Şirketteki odalar, koltuklar ve maskeler; 
paranın pencerelerden ve kapılardan giriş çıkışı ile bir anda sahip 
değiştirebiliyor. Gerçek profesyonellikse insan isimlerinin ortadan 
kalkmasıyla gerçekleşmiş oluyor. Belli anlardaki ortaklar da bu 
çarkın künhüne vakıf 
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değiller. Evet, durum bir hayli sislidir. Ama zaten modernité de bir 
esrarengizliğe gömülme, sisin hayata çökmesi ve insandan 
uzaklaşma değil midir?... Öte yandan, tehlikeli tablolar da uluslar 
arası kapitalizmin şanıadan-dır. ilk sahne sisler, dumanlar içinde, 
ama ilk etki olarak çok parlak gözüken renklerle başlarken, uluslar 
arası kapitalizmin daha sonraki sahnelerinde şirketin dev gövdesinin 
birden anlaşılmaz biçimde çürümeye başlamasıyla, panik hâlindeki, 
binlerce ortağın yaptıkları çılgın hareketler dikkat çekebilir ve işlerin 
çığırından çıkmasıyla da olaylar karakolda bitebilir... 

BEN DE BİRTAKIM İNSANLARA 
BAZI ŞEYLER ANLATIYORUM SANMIŞTIM. 

Evet, ben yıllar önce açılmış bulunan bu büyük hipermarkete sıkça 
olmasa da, gidip gelmeye devam ettim. Önceleri özürlü araçları için 
ayrılmış otopark yerlerinin genişliklerinin 2,5 m olması beni o kadar 
rahatsız etmemişti. Ama gene de birkaç görevliye durumun 
olumsuzluğunu bildirdim. Kendim de bir tekerlekli sandalye sakatı 
olarak özel otomobilimi bu ayrılan yerlere değil de, arabadan 
indiğimde kapının önünün kapanmayacağı noktalara park etmeye 
başladım. Derken, bu alış veriş merkezindeki, o baştan övgüyle iyi 
bir hizmet olarak bahsettiğim özürlü alış veriş arabalarının mafsal 
sabitleme mandalları birer birer kırılmaya başladı. Sonunda da 
hiçbirinde mandal kalmadı. Neticede bu alış veriş arabalarının 
tekerlekli sandalyeye bağlanmaları ve onunla birlikte hareket 
etmeleri adamakıllı zorlaştı. Ben bu durumu da görevlilere ve orada 
bulabildiğim bazı yöneticilere anlatmaya devam ettim. Kendilerine 
bazı bilgi kaynağı kitaplardan da hediye ettim. işin komik tarafı, 
bütün mandallar kırılmış bulunduğundan, benim görevlilere bu 
mandalların daha önce var olduğunu ispatlamam da pek mümkün 
olmuyordu. Ama fiziksel olayı ayrıntıyla anlatıyor ve olumsuzluğun 
pratik tablosunu net olarak izah ediyordum. 

Aynı durum yıllarca devam etti. Ben de oraya her uğradığımda bu 
alış veriş arabalarının mandalları ile özürlü otopark yerlerinin 
genişliği konularını görevlilere anlattım durdum. Bir yandan da 
şikâyet de dilekler kutusuna bu hususları yazıp atıyordum. Burada 
bazen ağır satırlar ve sert ifadeler kul- 
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landığım da oluyordu, ama bunlar hiçbir şeyi değiştirmedi... Özürlü 
otopark yeri genişlisi hâlâ 2,5 metre; özürlüler için bulundurulan alış 
veriş arabalarının mandalları da hâlâ yok. Üstelik şimdi hizmet daha 
da gerilemiş durumda : Özürlü alış veriş sepetleri şimdi ancak kimlik 
bırakılarak alınabiliyor ve eskiden hemen girişte bulunan bu araba - 
sepetler artık uzaklarda saklandığından, bunların getirilmesini de 
beklemek gerekiyor (Sağlam kişilerden kimlik alınmazken, sakat 
kişilerden alış veriş arabası verilirken kimlik talep edilmesinin 
ayrımcılığa girdiğini de görevlilere bildirmeme rağmen durum 
değişmedi.) 

Ben de birtakım insanlara birtakım durumları anlatabilirim 
sanmıştım. Ama demek ki, ortada artık kişiler yoktu. Uluslar arası 
şirketlerin yürüyen canlı makineleri vardı. Uluslar arası şirketlerin 
işlerini yürütmekte olan kişiler aslında ön plandaki saydam 
yüzeylerdi. Arkadaki devasa fonda tamamen geçirimsiz bir yüzey 
olarak uluslar arası şirket bulunmaktaydı. Yanlış, eksik veya hayatın 
olumlu akışına aykırı olduğunu iddia ettiğiniz şeyler öndeki saydam 
insan yüzeylerinde hiçbir etki bırakmadan arkadaki fona geçip orada 
bir iz olarak kalıyorlardı. Ne var ki, bu fon da tamamen cansız 
maddelerden yapılmıştı ve insanlık durumlarını algılama yüzeylerine 
sahip değildi. Neticede, uluslar arası şirketlerde işlerin ve durumların 
mutlak ve belirli anlamları olmadığı anlaşılıyordu. Bu ortamda hiçbir 
şeyin sahiplenilmesi bek-lenemiyordu. Uluslar arası kapitalizm sağır 
yüzeylerden meydana geliyordu. 

DEMEK Ki, ULUSLAR ARASI KAPİTALİZM İMKÂNSIZMIŞ... 

Yıllardır devam etmekte olan bu umursamazlık aklıma şunu getirdi: 
Uluslar arası kapitalizm imkânsızdır. Çünkü, insan yaratılışı gereği 
yaptığı işte bir anlam bulmak ister, insan için bir anlam içeriği 
olmayan işler, süreçler ve yapılar yabancılaştırır. Ben o alış veriş 
merkezinde her seferinde farklı kişilere anlatmaya çalışıyordum 
derdimi. Birkaç zaman önce rastladığım ve kendilerine sorun 
aktarmaya çalıştığım insanlar genel olarak daha sonra oradan 
ayrılmış oluyorlardı. Hoş, derdimi anlatmaya çalıştığım kişiler aynı-
ları da olsaydı durum değişecek değildi. Çünkü bu uluslar arası iş ve 
tecim aygıtı, o kişi için bir anlam ifade etmemekteydi. O aygıt için 
teker teker insanlar bir anlam taşımadıkları gibi; o tecim aygıtı da, 
ondaki eylem ve in- 

81 



san ilişkileri de; onda çalışsın çalışmasın, insanlar için bir anlam 
veya üzerinde düşünülecek bir değer taşımıyorlardı. Somut olarak 
belirmiş yanlışlar ve insani olmayan durumlar da uluslar arası 
kapitalizm ve şirket yapılanması içinde, birtakım profesyonellerin 
dar zaman aralıklarındaki yoğun ve kesin zararları söz konusu 
değilse, herhangi bir değişim meydana getiremezdi. Çünkü kişilikler 
ve etkilenişler çok geçiciydi ve menfaatle bağlantılıydı.. Hatıralar, 
aidiyetler, savunulacak değerler, sadakatler ortadan kaldırılmıştı. 
Dünya sisteminin istediği profesyonellik de aslında buydu.... 

Yıllar önce bu yanlışlıkları; 2,5 metre olan otopark yeri genişliği ile 
kırık alış veriş sepeti mandallarını İlk kez anlattığım kişi belki de şu 
anda rakip bir uluslar arası şirkette daha iyi bir maaşla 
çalışmaktadır. Belki oradan da yarın ayrılıp başka bir yerde 
çalışmaya başlayacaktır. Uluslar arası kapitalizmde girilip çıkılan 
hiçbir kapının, hiçbir ismin, hiçbir komşuluğun, hiçbir tanışıklığın, 
hiçbir logonun, hiçbir başarının, hiçbir eylemin; hiçbir insan teki İçin 
bir anlamının bulunmadığı söylenebilir. 

Yüzlerce ırkın, dilin ve kültürün kaynaştığı; kimseye ait olmayan büyük bir 
çağdaş metropol tasavvur edin. Uzakta, belki yüzlerce katlık, dev bir bina 
dikkatinizi çekmiş olsun. Oraya vardınız ve hangar gibi bir kapıdan da bina 
ya girdiniz. Meraktasınız, ama binadaki insan akışındaki tamamen İfadesiz 
yüzler size İtici gözüküyor. Kimse sizi fark etmiyor gibi, insanlar kurulmuş 
makineler gibi yanınızdan hızla geçiyorlar.'Üniformalı bir görevli çarptı gö 
zünüze. Ona yaklaştınız ve "Bu yüksek duruşun, bu strüktürün, bu giriş çı 
kışların, bu işleyişlerin, bu İnsanların anlamı nedir acaba?" diye sordunuz. 
Ama bir dakika, belki o sizin kullandığınız dili bilmiyordur. Yüzünüze yaban 
cı yabancı baktı ve size arkasındaki bir bankodan bir liste uzattı. Bu listede 
o metropolde konuşulan diller sıralanmıştır. Siz bu dillerden birini parma 
ğınızla gösterdiniz. O zaman görevli boynundaki bir mikrofona bir şeyler 
söyledi. Sonra da uzaktan başka bir görevlinin yaklaştığını gördünüz. Yeni 
gelen görevli size dilinizle hitap etti ve arzunuzu sordu. Siz ona da aynı so 
ruyu yönelttiniz: "Bu devasa duruşun, bu strüktürün, bu düzlem ve yüzey 
lerin, bu insan akışlarının, bu işleyişlerin anlamı nedir?".Görevli hafif bir te- 
bessümle çok kısa bir cevap verdi: "Bunları bilemem, ben yalnız bugün ve 
yalnız bu katta görevliyim..."... Sonra binada biraz daha dolaştınız. Ama 
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kavranabilecek hiçbir anlamın bu çatı altında mevcut 
bulunmadığına da kani oldunuz.... Sonra geceleyin o çok büyük 
binaya uzaklardan baktınız. Uzak karanlığın ortasında onun bütün 
katları ışıl ışıldı. Anlamsız bir şehrin içinde tek başına anlamsız bir 
şehirdi o... 

Bu uluslar arası kapitalizmin ve uluslar arası şirketlerin durumu 
üzücü. Çünkü bunların peşlerinden ağlayacak insanları yok... 
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HÂL BÖYLEYKEN 

Geçenlerde İstanbul'daki bir noterden bir belge almam icabetti ve 
hazırlandıktan sonra ona bir göz attığım zaman dilimizin içinde 
bulunduğu esef verici durumu bir kere daha fark etlim. 
Hukukçularımızın Türkçeyi daha düzgün ve daha gelişmiş bir 
mantık düzeni içinde kullandıklarına dair oldukça genel bir kanaat 
vardır. Oysa elime verilen belgede birçok ifade ve imlâ yanlışı 
bulunuyordu. Bu belgenin bir kâtip tarafından hızla ve özensiz yazıl-
dığını kabul etseydik bile, mevcut düzeye baktığımızda yine de; belli 
kalıp ifadelerin, deyiş kolaylıklarının ve mantık akışlarının; binlerce, 
yüz binlerce defa hazırlanmış bir resmi belge tipinde nasıl olup da 
sağlanamadım anlamakta güçlük çekiyorduk. Dünyanın sayılı kültür 
ve ticaret merkezlerinden biri olmaya aday gösterilen böyle büyük 
bir şehirde, en tecrübeli hukukçuların önlerinden geçen bu resmi 
belgelerin dil ve ifade düzeyi, ülkenin resmi dilinin içine düşürüldüğü 
perişan durumu bir kere daha gözler önüne seriyordu. 



Öte yandan devletin resmi yazışmaları zaten yanlış doluydu. 
Belediyenin bize gönderdiği bir yazıyı neredeyse tebessümle 
okuyor, bir rektörlük yazısındaki mantık hatasından ise çok da 
rahatsız olmuyorduk. Kendisinde kullanılan dili biraz dikkatle 
incelediğimizde ise, devletin resmi yazışma hayatında ciddiyet ve 
doğruluk bakımlarından önemli bir seviye kaybının bulunduğu 
anlaşılıyordu. En çok bilindiği sanılan ve tekrarlanan ifade biçimleri 
üzerinde bile tereddütlerin ve yanılmaların arttığı ortaya çıkıyordu. 

Türkçemizin ihmal edilmişliği ortaya daha çok çıktıkça, ondan kaçışa 
hazırlanan bazı bilim adamlarımızın gemiyi terk etme eğilimleri de 
daha güçlü hale gelmekteydi. "Türkçenin bilim dili olma vasfı yoktur." 
diyen YÖK başkanları bile görülebiliyordu. 

Bir kısım üniversitelere tanınmış yabancı dille eğitim imtiyazından 
doğan haksız rekabet ve lise mezunları nezdinde daha piyasa 
şartlarına uyumlu ve çekici görünme isteği, bütün üniversitelerimizin 
panik halinde yabancı dille eğitime geçme yarışına katılmalarına 
sebep olmaktaydı. Bir kısım aydınlar ülkemizdeki bilim ve kültür 
hayatının kendi ana dilimiz kullanılarak geliştirilmesini beklerken, bir 
kısım bilim erbabı da insanın pekala çift dilli olabileceğini, bilimin 
İngilizce yapılmasının gerekli olduğunu ve ana dilimizin ciddi işler 
için yetersiz kaldığını söylediklerine göre belki de Türkçemizin 
yalnızca çocuklarımızı nazlatma ve maçlarda tezahürat esnasında 
kullanılabileceğine inandıklarını belirtmiş olmaktaydılar. Bu bilim 
adamlarımız zaten hâlen yabancı dille eğitim veren üniversitelerde 
çalışmakta olduklarından, bu savlan akla nedense “Kimse ayranım 
ekşi demez şeklindeki Türk atasözünü getiriyor, fakat bir İngiliz 
atasözünü getirmiyordu. Nobel'e aday gösterilen bir kısım 
romancılarımızın en fazla 7000 kelime ile yazıp çizdiğinin ortaya 
çıkması bile ülke aydınlarının harekete geçmesini sağla-yamıyordu. 

Bir insanın aynı derecede başarıyla iki ayrı dil kullanmasının 
mümkün bulunduğunu ve dahası bunun istenir bir şey olduğunu 
savunan bazı bilim insanları, iki ayrı dilde dünya şiirine büyük 
eserler katmış şair gösteremiyorlardı. Şiir bir dilin en zengin ifade 
gücünü, kıvraklığım ve insan derinliği yüzünü yansıttığına göre, 
insan ruhunun temelde iki dile göre yapılanmasının pek muhtemel 
bir durum olmadığı ortaya çıkıyordu. Hayatlarında şiire faz- 
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la yer vermeyenler; ana dillerinin rengini, derinliğini ve gücünü de 
fazla kavrayamadan düz bir çizgide yollarına devam ediyorlardı. 

Şiirle matematik ve hatta şiirle kimya arasında önemli bağlar ve 
etkileşimler bulunabileceğine ihtimal vermeyen bilim insanları 
genellikle çok soluklu ve zengin fikirler içeren çalışmalara imza 
atamıyorlardı. Sosyoloji, psikoloji ve felsefe bahislerinin edebiyatla 
ilgisine fazla dikkat etmeyen bilim insanları ise daha dar anlayışlar 
ve kabuller içinde dönüp dolaşıyorlardı. 

Neticede, hayatın bölünmez bir bütün olduğunu, dilinse insanı ve 
onun bütün verimlerini kuşattığını kavramış bilim insanları; başka 
zengin dünyalara kapılar aralayan yabancı dilleri öğrenmeye ve 
zihinsel mekanizma geçişleri için onlarla çalışmalar yapmaya da 
büyük önem vermekteydiler ama, nihaî ve en üst düzeydeki soyut 
gerçekleri taşıyan sentezlerin ancak onunla mümkün olduğunu da 
anladıklarından, kendi ana dillerinin çok güçlü bir bilim dili hâline 
gelmesi için de her çabayı ortaya koymaktaydılar. 
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BALKON 

HER İNSAN BİR BALKONDAN BİR HAYATA BAKMIŞTIR. 

Balkon; evlerimizdeki, bizi farklı şekilde bir mekânın dışına doğru 
uzatarak özgürleştiren bir yapı elemanı. Balkonlarda daha çok 
yalnız bulunulur. Evin, konutun, kapalı mekânın içindeki etkilerden 
sıyrıldığını hisseder orada insan. Belki iki elini korkuluklara dayayıp 
günün doğuşunu ya da batışını seyretmektedir, belki gecenin ve 
şehrin ışıklarının çağrısını gözleriyle ve kulaklarıyla yaşamaktadır, 
belki bir bunalım anından uzaklaşmak için derin bir soluk 
almaktadır. Ya da uzaklardan gelen fısıltılara kulak vermek 
istemektedir. Bir pencereden hayata bakmakla balkondan bakmak 
arasında önemli farklar vardır. Pencerelerden daha çok resimleri 
seyredersiniz; ama balkonda iken hayalleriniz evlerin, damların, 
bahçelerin, parkların, derelerin, denizlerin üzerinden uçuşmaya 
başlayabilir. Balkonda bir süre bulunduktan sonra kanatlarınızı açıp 
uzaklara kaçma fikri içinizde işlemeye başlar. 
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Her insan bir balkona çıkmış ve hayata yeni umutlarla bakmıştır 
sanırım. Ama bazı balkonlardan belki umutlu ufuklar yanında şehrin 
sokaklarındaki kirleri de yaşamaya mecbur kalabilirsiniz. Bir kısım 
balkonlara özgür anlar için az imkân verilmiştir. Kısa soluklu 
özgürlük bakışlarından ve tadımlık yüceltici ruh tecrübelerinden 
sonra bazen sizi sarsan manzaralardan dolayı balkondan kaçıp 
tekrar kapalı mekânlara da sığınmış olabilirsiniz. Yine de, şehirlerin 
en tutsak balkonları bile insan için zaman zaman bir avuç içi sı-
caklığını, bir kaçış ve uzaklaşma özgürlüğünü sunma 
fedakârlığında bulunurlar. 

DENİZİN ÜSTÜNE DOĞRU SİZİ ALIP UÇURAN BALKONLAR... 

Öyle de balkonlar vardır ki, insan onlara çıkıp hep kalmak ve 
onlarda zamanı dondurmak özlemine kapılır. Benim de 
çocukluğumda böyle bir balkonum oldu. Benim balkonum 
Karadeniz'e, Sürmene'deki kumsallara, mısır tarlalarına ve ulu 
ağaçlara yukardan bakan bir balkondu. Balkonum tam bir Sürmene 
tablosuna açılıyordu. Bir tabiat ve insan hareketleri şöleni bu 
balkonun önünde uzanıyordu. 

O sarhoş edici yeşil denizi, yağmurda başka güneşte başka güzel 
olan bitki ve ağaç biçimleri, Karadeniz'in sık sık tertemiz yaptığı 
altın kumsallar, her biri bir hatıra köşesi olan kayalar, denizin sahili 
minicik dalgalarla okşadığı anlar, kuş sesleri, peştamallı kadınların 
tabiatın ruhunun ayrılmaz parçaları olarak kutsal adımlarla 
üzerlerinde yürüdükleri patikalar, uzaktan geçen bir motor, sahile 
yaklaşan bir kayık, çıplak ayakları onları okşayan altın kumlara bata 
bata ilerlemekte olan bir balıkçı, koşan bir çocuk ... 

Sürmene'nin Gölonsa Mahallesindeki "Büyük Ev"de bulunan o 
balkondan çok güzel sabahlar, akşamlar, yağmurlar ve güneşler 
seyrettim. Sürmene'nin güzelliğini o balkon bana en güzel çocukluk 
hatıralarımdan biri olarak bıraktı. Karadeniz'i, o unutulmaz yeşilliği 
ve kumsalı bu balkondan çocuk gözüyle seyretmek belki ruh 
çizgilerimin en değerlilerinden bazılarını oluşturmuştur. 
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BU GÜZEL TOPRAKLARIN ÇOCUĞU OLMAK NE 
MAZHARİYET!.. 

Kader çok uzaklara taşıyabilir sizi. Ama uzun yıllar sonra da 
uzaklardan ait olduğunuz coğrafyayı, ruhunuzun şekillendiği şehri 
ve tabiatı hâlâ çok değerli buluyorsanız şanslısınız demektir. Size 
güzel bir hediye sunulmuştu. Ondan yeterince yararlanmak için 
vaktiniz de oldu. Şimdi yine o kasabanın ve o eski günlerin 
hayatınızın akışında önemli bir yeri olduğunu fark ediyorsunuz. 

Dünyanın her köşesinin de belki tabiatın bir görünüşü ve zenginliği 
olarak anlamı vardır ama her insana Sürmene gibi bir dünya 
güzelliği sunulmuyor. Tabiatın neredeyse bir ruh gibi dile geldiği ve 
coştuğu bu yeryüzü noktasında kaybolmamak için bize bu 
balkonlar yardımcı olabilir. 

SÜRMENE'DEKİ GÜZEL KÖKLER... 

Şüphesiz bireyin yeryüzünün bir noktasına bağlılığını zaman 
sürekli olarak aşındırıyor. Onun kendisine ait kıldığı mekânlar ve 
köşelerin değişime uğraması kaçınılmaz. Bütün yeryüzü insanın 
ayaklarının altından azar azar çekiliyor. Evren için saniye olan 
asırlardan sonra Sürmeneniz nasıl ve nerede olacak? Ben 
Sürmene'yi kucaklayıp kaçıramadım. Ama bunu hiçbir fani de 
başaramayacak. Sürmene'yi kimseye vermeyecekler. Yine de 
köklerimin orada olduğu güzel bir gerçek ve ben o köklerden 
aldığım hızla hayatın akışında yer alıyorum. 
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