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ücretsizdir

Hepimiz içerideyiz...
Bu þehrin çizilmiþ sýnýrlarý içinde... Etrafýmýz kuþatýlmýþ... Nefes almak zor... Caddelerde, sokaklarda daralmýþýz...
Yaðmur sonrasý toprak kokusu burnumuzda tütüyor. Betonlaþtý her yer, güneþin yakýcý sýcaklýðý da yetmiyor
bu þehrin soðukluðunu eritmeye...
Selamsýz geçer olduk artýk kaldýrýmlardan. Biz ayný þehri paylaþan insanlar neden
gülümsemeyiz, neden dalgýn ve kýzgýn geçmekteyiz sokaklardan...
Nedir bu telaþ, bu koþuþturmaca... Bu þehrin tam da ortasýnda, kim izin verir bu arabalara...
Saniyeler ne de hýzlý ilerliyor. Yolun ortasýnda kaldýk iþte... Saðýmýzdan solumuzdan arabalar
geçiyor hýzla... Karþýdan karþýya bile geçemiyoruz... Aþaðý inip çýkmaktan, yukarý çýkýp
inmekten yorulduk... Sahi burasý bir þehir mi? kim yaptý bu adýmlarýma uymayan, nefesimi
zorlayan, çýkamadýðým demir yýðýný geçitleri...
Oysa bir þehir, sokaklarýnda, caddelerinde, meydanlarýnda nereden, nasýl ve ne için geldiðini
bilmediðimiz insanlarýn varlýðý ve neþesiyle var olur.

Hangi güç?
Kim? Bu þehri evden iþe, iþten eve gideceðimiz bir yol haline getirdi.

Bakýlmadan engelimize, her yere ulaþmak. Saðlýkla yeþil alanlarýnda nefes almak, saðlýkla
yaþlanmak. Cadde ve sokaklarýnda rahatça yürümek, parklarýnda koþmak, dolaþmak,
meydanlarýnda sevinçlerimizi, acýlarýmýzý paylaþmak. Doðduðumuz, doyduðumuz bu
þehirde insanca var olmak. Tanýdýk yüzlerle selamlaþmak.
Çocuklarýmýzýn okuldan çýkýp evine güvenle geleceði, emniyetli, güvenli ortamlarda
yaþamak. Tekerlekli sandalye ile, bebek arabalarýmýzla kolayca dolaþabilmek.
Þehrin her köþesinde tiyatroya, sinemaya, müziðe doymak. Bisiklet yollarýnda bisiklete
binebilmek. Suyumuzu kaygýlanmadan içebilmek.
Kendi emeðimizle evimize ekmek götüreceðimiz bir iþ, baþýmýzý sokacak, kültürümüze,
yaþam tarzýmýza yabancý olmayan, komþuluk iliþkileri olan, saðlýklý konutlarda, ailemizle,
dostlarýmýzla yaþayacaðýmýz bir þehri isteme hakkýmýz var... istiyoruz!

Kim kapattý bizi kendi dünyalarýmýza, kim(ler) þekillendiriyor-bu þehri bizim dýþýmýzda...
Gökyüzü nerede, mavi nerede? Yeþil nerde? Aðaçlar, bir zamanlar gürül gürül akan sular
nerede? Beton yýðýnlarý arasýnda daralan yüreðimiz, býraksak kanatlanýp uçacak özlediðimiz
geçmiþimize, baþka þehirlere. Býrakmýyoruz. Çünkü biz doðduðumuz, doyduðumuz,
büyüdüðümüz, evlendiðimiz, anne baba olduðumuz, çocuklarýmýzý yetiþtirdiðimiz,
torunlarýmýzla oynadýðýmýz en sevdiklerimizi kaybettiðimiz bu þehri seviyoruz.
Bu þehirde yaþamak istiyoruz...
Kaldýrýmlarýnda insanlarla selamlaþmak, nefes almak istiyoruz... Dolaþmak istiyoruz
sokaklarýnda korkmadan, güvenle... Parklarýnda, meydanlarýnda paylaþmak istiyoruz,
ekmeðimizi, derdimizi, öfkemizi, sevgimizi, kültürümüzü, gençliðimizi, geleceðimizi...

Hangi güç engel olabilir?...
Kim ayýrabilir ki bizi hemþerilikten? TANIMIYORUZ!...

2009 Mart ayýnda gerçekleþecek belediye seçimlerinde, bu þehirde yaþayan bizlerin
varlýðýný gözden çýkaranlara, belediye baþkanlýðýný saltanat gibi kullananlara söyleyecek
sözümüz var...

SÖYLÜYORUZ!

Belediye Yönetimlerinde
SALTANATA SON!
Kampanya baþladýýýýýýýýýýýýýýýýýý !!!
1 Kasým'dan itibaren bu þehirde... Her yerde, herkesle...
Saltanata Son! kendisini bu þehirde insanca, saðlýkla, varlýkla yaþamaya adayanlarýn,
2009 yýlý Belediye seçimlerine kadar sürecek kampanyasýdýr.
Kampanyaya katýlmak, fikir üretmek, destek vermek, eylem yapmak, yaygýnlaþtýrmak
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