
Ulus’ta ‘Çılgın’ Tahl!ye!..
Görünmez eller emlak topluyor!

2003 yılındak! Modern Çar"ı yangınından bu yana Ulus üzer!nde kara bulutlar eks!k olmuyor. Yangının ardından 
Modern Çar"ı’nın yıkılarak otoparka çevr!lmes! zaten Ulus esnafına a#ır b!r darbe vurmu"ken ardından 2004 
yılında Anakent Beled!yes!’den gelen 100. Yıl Çar"ısı, Ulus $" Hanı, Modern Çar"ı, Perakende Hal!, Anafartalar Çar"ısı 
arasında kalan alanın tamamen yıkılarak yer!ne meydan ve büyük b!r Ulus Çar"ısı yapılaca#ı haber!nden sonra 
h!çb!r"ey esk!s! g!b! olmadı... %% 3
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DOSYA s. 10

Büyük Anadolu Yürüyü"ü 
Akın Atauz, s.2

Çılgın Emlakçılar Zamanı
Mehmet Onur Yılmaz, s.3

Akıllı &eh!rler
Özsel Belel!, s.5

Balkon Konu"maları !le 
Demokras!y! Gel!"t!rmek...
Celal Musao#lu, s.7

Pol!t!k Ankara
Ya"ar Seyman, s.9

RÖPORTAJ: GÜLKAHVE, 
“Herkes Kend! $"!n! Yapsın!”, s.8

Ya#muru Beklerken...
Den!z Enl!, s.21

Ankara Metrosu ile Oynanan 
$stop...
Ula!tırma Bakanlı"ı 
“Enkaz Devraldı”

Ankara Büyük"eh!r Beled!yes! 
tarafından Ula"tırma 
Bakanlı#ı’na devr! yapılan 
metro !n"aatlarının durumu 
!çler acısı. 2001 yılında 
ba"lanan !stasyon !n"aatları 
2008’de tamamlandı. Ancak 

su yalıtımı sorunları sebeb!yle 
kısa zamanda harap olan 
!stasyonlar 2009’da h!ç 
kullanılamadan tad!lata alındı. 
Aradan geçen b!r buçuk yılın 
ardından tekrar eden yalıtım 
sorunları sebeb!yle !stasyonlar 
y!ne kullanılmaz hale geld!. 
Ama "!md! top Ula"tırma 
Bakanlı#ı’nın kuca#ında. %% 4

Doktor Randevusu Almak 
Artık Parayla!
Ankara’da Merkez! Hastane Randevu S!stem! (MHRS), 23 Mayıs’ta 
h!zmete ba"ladı. Bundan sonra vatanda"lar, 182 merkez! randevu 
s!stem!n! arayarak hastanelerden randevularını alacak ama parayla! 
182’y! arayıp telefonla randevu alan vatanda", bunun da ücrete tab! 
oldu#unu ancak faturasına 1 !la 8 TL arasında b!r ücret yansıtıldı#ında 
fark edecek. &ubat 2010 tar!h!nden bu yana Erzurum ve Kayser!’de 

uygulanan Merkez! Hastane Randevu S!stem! geçt!#!m!z aylarda 40 
!lde devreye g!rd!. S!stem!n 2011 sonunda tüm Türk!ye’de uygulamaya 
geçmes! planlanıyor. 
Muayene randevusu almak !ç!n 182 ça#rı merkez!n! aramak gerek!yor. 
Pol!kl!n!k muayenes! !ç!n telefonla randevu almak dı"ında da ba"ka b!r 
seçenek sunulmuyor.

DOSYA:
Politik Ankara

Dı"arıdan bakıldı#ında 
Ankara’nın, hükümet!n 
ve bürokras!n!n merkez! 
olması k!ml!#!n!n bel!rley!c! 
özell!#!d!r. Ama Ankara’nın 
bundan çok daha fazla 
hayatın !ç!nde, ya"ayan, 
muhal!f b!r pol!t!k prat!#! 
olagelm!"t!r.

Aylık Gazete

Haziran 2011

Yıl: 1 Sayı: 2

Biz "imdi alçak sesle konu"uyoruz ya 
Sessizce birle"ip sessizce ayrılıyoruz ya
Anamız çay demliyor ya güzel günlere
Sevgilimizse çiçekler koyuyor ya barda#a
Sabahları i"imize gidiyoruz ya sessiz sedasız
Bu, böyle gidecek demek de#il bu i"ler
Biz "imdi yanyana geliyor ve ço#alıyoruz
Ama bir a#ızdan tutturdu#umuz gün hürlü#ün havasını
$"te o gün sizi tanrılar bile kurtaramaz.

Cemal Süreya
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Büyük Anadolu Yürüyü!ü

Bu defa kamp yer!ne g!derken b!r "eyler götürmeye çaba 
göster!yoruz. Onlar da b!ze, b!r elma ve b!r tabak bulgur 
p!lavı !kram ed!yorlar. I"ıklı b!r bahar ö#leden sonrası. 
Güne" yanı#ı yüzler!yle b!ze gülümsüyorlar. B!nlerce 
k!lometrey! yürümü" olmanın verd!#! güven ve sa#lamlık 
yüzler!nden okunuyor. Bu bar!kat ve bu pol!s z!nc!r! ve bu 
anlamsız engelleme b!le canlarını o kadar sıkmamı" g!b!. 

Konu!maları #çten ve onlara bu tür pol#s 
engeller#, pol#t#kacı-bürokrat oyunlarıyla zarar 
vermek oldukça zor g#b#… Ne yapab#l#rler k# 
bürokratlar? Baskı? Zaten yapıyorlar. Yasak? 
Zaten onu da yapıyorlar. 

Buradak! !nsanların aklında do#anın korunması, gözü 
dönmü" kâr ve para hırsıyla tahr!p ed!lmemes!n!n 
durdurulmasıyla !lg!l! gerçek b!r sorun var. Onlar, do#adak! 
tahr!batı görüyorlar ve g!derek daha tüket!mc!, g!derek 
daha fazla tüket!m tutsa#ı olarak, do#anın anlamını 
unutmaya ba"layan !nsanların, ba"ka b!r "ey görmes!n! 
!st!yorlar. O devey! görmes!n! !st!yorlar. Kend! yüzler!ndek! 
azm! görmes!n! !st!yorlar. 

Bunun #ç#n mak#neler#, last#k tekerlekler#, 
otomob#ller#, otobüsler#, elektr#k enerj#s#n#, 
petrolü, motorları, manyet#k aletler#, 
elektro-manyet#k dalgaları vb. de"#l, kend# 
gövdeler#n#, adımlarını, hayvanlarını 
kullanıyorlar. Heps# bu kadar bas#t ve sade. 
Her !ey bu kadar duru ve açık.

Kaç k!"!yseler o kadarıyla, öyle büyük dekorlar ve 
gövde göster!ler!yle de#!l, kend!ler! kadar ama kend! 
gerçekl!kler!yle, bunu Ankara’da söyleyeb!lmek !st!yorlar. 
Bunu da zaten b!z!m !ç!n; Ankaralılar, kentl!ler ve do#ayı 
tahr!p ederken ödenecek bedeller! hesaplayamayacak 

kadar sı# b!l!nçl! pol!t!kacıların anlayab!lmes! !ç!n, 
yapmak !st!yorlar. Bunu kend!ler! !ç!n de yapıyorlar. Kend! 
çevreler!n!, kend! tarlalarını, keç!ler!n!, tüket!mc! b!r 
mantı#a dayanmayan hayat tarzlarını koruyab!lmek ve 
do#ayla-!nsanlarla barı"ık ya"ayab!lmen!n, gürültüsüz ve 
dumansız ko"ullarını sa#layab!lmek !ç!n yapıyorlar. B!ze 
de dumansız, zeh!rs!z, hormonsuz, gürültüsüz, kansers!z, 
end!"es!z ve sak!n-barı" !ç!nde b!r dünyanın mümkün 
oldu#unu, bunu b!z!m de !steyeb!lece#!m!z! hatırlatmak 
!ç!n, yapıyorlar bu yürüyü"ü…
Bar!katın öte tarafında duran pol!slerden b!r!ne soruyorum: 
Ne yapmak !sted!kler!n! anlıyor musunuz? “Anlamıyorum” 
d!yor. “Kaç saatt!r buradasınız?” d!ye soruyorum. “Sabahtan 
ber!” d!yor, onlarca döv!ze ve bez pankarta bakarak… 
“Onları okumamı" ve üzer!nde b!r "ey dü"ünmem!" olması 
!mkansızdır” d!ye dü"ünerek, üstel!yorum. “$lg!lenm!yorum. 
20 yıldır aynı "ey.” d!yor. O zaman bakı"larındak! bo"lu#u 
görüyorum. Sank! sadece bakı"ları de#!l de beyn! de, 
kafasının !ç! de bo"altılmı" g!b!. Orada duran b!r !nsan de#!l 
de, !ç! tamamen bo"altılmı" ve robot yapılmı" g!b!…
Pankartlara tekrar bakıyorum: heps! o kadar net yazılmı" k!, 
anlamamak mümkün de#!l. 
“Kutsal zeyt!n a#acımızı vermeyece#!z”
“Dereler yoksa hams! de yok”
“Kökler!m!z! vermeyece#!z”
“Da#lar b!z!m madenlere geç!t yok”
“Fırtına Deres! özgür kalsın”
Daha onlarcası… Bunların neres! anla"ılamaz acaba? 
Ya da bunlar neden Ankara sokaklarında söylenmes!n, 
Ankaralılara göster!lmes!n? B!nlerce k!lometre boyunca, 
bütün kentlerdek!, kasabalardak!, köylerdek! ve yollardak! 
!nsanlara söylenm!" ve göster!lm!" ama Ankara’ya neden 
göster!lmes!n?
Pol!s hâlâ o de#ers!z polem!kler!yle, o saçma akıl 
yürütmeler!yle, b!lg!ççe sırıtan önems!z mantık oyunlarıyla, 
bu !nsanlara gelen !k! seyyar tuvalet! engelleyerek 
kamp yer!ne sokmamaya çalı"ıyor ve sokmuyor. Neden 
yapıyor bunu acaba? Bu tuvaletler! olmazsa, bu !nsanlara 
vereb!lece#! zararı hesaplıyor ve bu zararı vereb!lm!" 
olmayı, zorbalıkla bu tuvaletler! engellem!" olmayı, kend! 
küçük “kazanç” hanes!ne yazıyor.
Oysa bu ba"ka b!r ya"am. Ba"ka b!r hayat tarzı. Tüket!mc! 
olmayan. Do#ayla barı"ık, do#aya vereb!lece#! zararı nasıl 
en aza !nd!reb!lece#!n! dü"ünen ve bunun !ç!n neler! feda 
edeb!lece#!n!, hang! konforlarından vazgeçeb!lece#!n 
b!len b!r akıl durumu… B!r çadır, !k! deve, b!r avuç !nsan. 
Ama artık yen!lemez hale gelm!"; dursalar da yürüseler de, 

engellenseler de engellenmeseler de artık var oldu#unu 
gördü#ümüz ve üzer!nde dü"ünmek ve onlardan b!r "ey 
ö#renmek zorunda oldu#umuzu kabul etmek durumunda 
oldu#umuz b!r man!festo hal!ne gelm!"ler. 
 
$"te geld!ler Ankara’nın dı"ında, Gölba"ı’na 
dayandılar ve !nsan yüzler!yle duruyorlar.

Bu güne" ve rüzgar yanı#ı yüzler!n arkasındak! b!l!nce 
b!l!nçl! akıl ve ruh durumuna, k!m kar"ı koyab!l!r k!?
H!ç k!mse. Ne Ankara, ne bürokras!, ne pol!t!kacılar, 
ne zavallı !kt!darlar ve o !kt!darın b!r anlamı oldu#unu 
zanneden sarho"luklar, ne de her hang! b!r zorbalık…
Onlar b!nlerce k!lometrey! yürüyerek gelm!"ler b!r kere… 
Onlar, kend! b!l!nç durumlarını, !nsan olma b!lg!ler!n! ve 
do#ayla bütünle"me arayı"ını get!rm!"ler buraya. Heps! bu. 
Bu da yet!yor da, artıyor b!le, yen!lmez olmaya…

Foto!ra"ar: Muhab#r Ko$an

Büyük Anadolu Yürüyü"ü, Gölba"ı’nda etrafına pol!s bar!katları çevr!lm!" durumda. B!r tarafı arpa tarlası, b!r tarafı göle bakan b!r 
tepen!n üzer!nde, beklemede… Neden beklet!l!yorlar ve neden bu !nsanların kente g!rmeler!ne engel olmaya çalı"ıyorlar s!yas!ler 
ve bürokratlar? B!lm!yorum. Anlayamıyorum b!le. Ama burası Ankara ve burada s!yaset yapma b!ç!m! budur: B!r bürokrat-s!yas!, 
kend! küçük aklıyla emreder ve bütün o saçma mekan!zma da, bu emr! uygulamaya ko"u"ur.

 “Anadolu’yu vermeyece#!z” 
sloganıyla yakla"ık 50 gün 
önce yola çıkarak Ankara’nın 
Gölba"ı !lçes!ne ula"an çev-
rec! grup, 21 Mayıs Cumar-
tes! günü Ankara’nın Gölba-
"ı !lçes!nde durduruldu. Ey-
lem!n üçüncü gününde !se 
pol!s Çankaya Beled!yes!’n!n 
Gölba"ı’ndak! araz!ye eylem-
c!ler!n kullanması !ç!n gön-
derd!#! seyyar tuvaletler!n 
kurulmasına !z!n vermed!. 
Halen Gölba"ı’nda kalan ka-
tılımcılar, öneml! sa#lık r!sk-

ler!yle de  kar"ı kar"ıyalar. 26 
Mayıs 2011 günü Ankara Ta-
b!p Odası (ATO) üyes! halk 
sa#lı#ı uzmanı hek!mler böl-
gey! z!yaret ett! ve !nceleme-
lerde bulundu. $nceleme so-
nunda yapılan açıklamada 
Büyük Anadolu Yürüyü"ü ka-
tılımcılarının sa#lık durum-
larının tehl!kede oldu#u b!l-
d!r!lerek, eyleme katılanların 
sa#lık ko"ullarının düzelt!l-
mes! !ç!n yetk!l!ler!n ac!l ön-
lem almaları !stend!. 
Pol#sten Seyyar  

Tuvaletlere $z#n Yok!
ATO’dan yapılan açıklama-
da "öyle den!yor: “ Araların-
da kadın ve çocuklar bu-
lunmakta, en temel barın-
ma, korunma, ısınma, te-
m!zl!k, su, bes!n, tuvalet ve 
atık gereks!n!mler!n! kar"ı-
layamamaktadırlar. Çanka-
ya Beled!yes!’n!n gönderd!-
#! seyyar tuvaletler!n bura-
da bekleyen pol!s tarafın-
dan kend!ler!ne ver!lmed!#! 
ö#ren!lm!"t!r. Bula"ıcı solu-
num yolları hastalıkları, !shal-

ler, paraz!ter hastalıklar, !d-
rar yolu enfeks!yonları ve ze-
h!rl! hayvan ısırıkları !lk akla 
gelen tehd!tlerd!r. Uzun sü-
rel! hastalık ve sa#lık sorunu 
olanlar, !laç tedav!s! altında 
bulunanlar herhang! b!r ba-
kımdan yoksundur. N!tek!m 
bazı katılımcıların geçt!#!-
m!z b!r hafta !çer!s!nde has-
talandıkları görülmü"tür. Ya-
"anan ve ya"anması muhte-
mel olan bu olumsuzluklar-
da yetk!l!ler!n sorumlulu#u 
oldu#u açıktır”.  ATO söz ko-

nusu sa#lık r!skler!n! ve ac!l 
çözüm taleb!n! Ankara Val!l!-
#!, Ankara Emn!yet Müdürlü-
#ü ve Gölba"ı Beled!yes!’ne 
de yazılı olarak !lett! ve ko-
nuya kamuoyunu memnun 

edecek b!ç!mde ac!l çözüm 
get!r!lmes! talep ed!ld!.

Foto!raf: ye$#lgazete.org 

Ankara Tabip Odası: “Büyük Anadolu Yürüyü"çülerinin Sa#lı#ı Tehlikede”
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“Görünmez Eller”  
Ulus’ta Emlak Topluyor!

2003 yılındak! Modern Çar"ı 
yangınından bu yana Ulus 
üzer!nde kara bulutlar eks!k 

olmuyor. Yangının ardından 
Modern Çar"ı’nın yıkılarak 
otoparka çevr!lmes! zaten 

Ulus esnafına a#ır b!r 
darbe vurmu"ken ardından 
Anakent Beled!yes!’den 
gelen 100. Yıl Çar"ısı, Ulus 
$" Hanı, Modern Çar"ı, 
Perakende Hal!, Anafartalar 
Çar"ısı arasında kalan 
alanın tamamen yıkılarak 
yer!ne meydan ve büyük 
b!r Ulus Çar"ısı yapılaca#ı 
haber!nden sonra h!çb!r"ey 
esk!s! g!b! olmamı".

Emlak F#yatları 5 Yıl  
Önces#n#n Yarısına dü!tü!
Bu haber!n ardından 
emlak f!yatlarında hızlı 
dü"ü"ler ya"anmı". Aradan 
yıllar geçmes!ne ra#men 
açıklanan projeler !le !lg!l! 
gel!"me olmamasının 
yarattı#ı huzursuzluk 
kend!s!n! emlak f!yatlarında 
kron!k dü"ük f!yat olarak 
gösterm!". K!mse sah!p 
oldu#u emla#ı de#er!nden 
satamazken, satmak 
zorunda kalanlar yıllar 

öncek! de#er!n!n yarısı 
f!yatına razı olmak zorunda 
kalmı"lar.

Ded#kodu Eks#k Olmuyor.
Büyük Sanay!’de ya"anan 
dönü"üm ve Rüzgarlı 
Sokak’tak! !n"aat malzemes! 
satıcılarının buradan   
ta"ınacaklarına da!r 
ded!kodular huzursuzlu#u 
bugün daha da 
der!nle"t!r!yor.  

Herkes#n B#ld#"# Sırlar! 
Tüm bu ya"ananlar har!ta 
üzer!nde bakıldı#ında 
tüm Ulus’un görünmez 
b!r el tarafından planlı b!r 
müdahaleye u#radı#ına 
!"aret ed!yor. 2003’ten bu 
yana ucuzlayan/ucuzlatılan 
emlakların “b!r!ler!” 
tarafından toplandı#ı 
Ulus’ta herkes!n b!ld!#! 
b!r sır. Görü"tü#ümüz 
ancak adını vermek 
!stemeyen Ulus esnafı 
yıkılan Modern Çar"ı, 
genel müdürlükler!n! 
$stanbul’a ta"ıyan 
bankalar, beled!yen!n 
!lg!s!zl!#! ve ded!kodular 
yüzünden Ulus’un 
caz!bes!n! hızla y!t!rd!#!n! 
ve !"ler!n!n g!tt!kçe 
azaldı#ını bel!rt!yorlar. 
1936’dan bu yana Ulus’un 
de#!"mez mekanlarından 
olan Akman Pastanes!’n!n 
geçt!#!m!z ay kapısına k!l!t 
vurması bunun en son 
kanıtlarından. / MOY

Yıkıılacak B#naların Ço"u Tar#h# Eser
 

 

Çılgın Emlakçılar 
Zamanı

Son b!r aydır, pe"! sıra büyük emlak ve müteah!tl!k 
projeler! açıklanıyor. #stanbul’dan, #zm!r’e ve n!hayet 

Ankara’ya kadar ula"an b!r “!n"aat açılımı”dır g!d!yor; 
Nam-ı d!$er “çılgın projeler”. B!z Ankara’da çok farkında 
olmasak da Anadolu’nun d!$er !ller!nde de farklı 
ölçeklerde benzer projeler gündemde. Seçmen!n aya$ına 
den!z get!rmek arabartılı seç!m vaatler! l!stes!nde !lk 
be"e b!le zor g!rer artık. Ama ke"ke her"ey Gökçek’!n 
E"e$e Ters B!nm!" Nasrett!n Hoca Heykel! projes!ndek! 
e"e$!n aya$ından çıkan asansörü ele"t!rmek kadar 
bas!t olsaydı. Yüzümüzü ek"!terek güler geçerd!k. Ama 
malesef bu kadar bas!t de$!l her"ey. Rantın emlak ve 
müteah!tl!k !"ler!nde oldu$unu kavramı" b!r s!yas! !rade 
var kar"ımızda; malum “ustalık dönem!”. M!mar S!nan’ın 
örnek alınması bo"una olmasa gerek. Üret!mle falan !"!n 
yürütülemeyece$!n! anlamı"lar. Açıklanan projeler sadece 
b!rer !n"aat projes! olmanın ötes!nde her b!r! büyük 
b!rer emlak gel!"t!rme projes!. Do$rudan Ba"bakan’ın 
a$zından, müth!" b!r pazarlama hamles! !le 74 m!lyona ve 
hatta yabancı yatırımcılara aynı anda duyuruluyor. 

Normal b!r ülkede ya"ıyor olsak, bu kadar büyük ölçekl! 
projeler açıklanmadan önce proje alanlarında arsa el 
de$!"t!rmeler! kontrol altına alınır, spekülasyonların 
önüne geçmek !ç!n alım satım sınırlamaları get!r!l!rd!. 
Ama bu ülkede, gazetec!ler olmasa da emlak 
spekülatörler! özgür. Duyduk duymadık demey!n; 
#stanbul’un kuzey!nde !k! tane b!rer m!lyonluk 
kent kurulacak. Ankara’da be"yüzb!nl!k do$u kent 
yükselecek! Yer! yurdu bell! olan bu projeler!n yarattı$ı 
arsa spekülasyonunun çapını hayal edeb!len var mı? 
Ankara’da emlakçıların son b!r ha%adır 24 saat esasına 
göre çalı"maya ba"ladı$ını tahm!n etmek h!ç zor de$!l. 
Ama asıl çalı"manın bu projeler açıklanmadan çok 
önce ba"ladı$ı da "üphe götürmez b!r gerçek. TMMOB 
&eh!r Plancıları Odası Ba"kanı Necat! Uyar’ın taleb! !se 
hâlâ havada. “Son on yılda proje alanlarındak! arsa el 
de$!"t!rmeler! (alım-satımlar) açıklansın! Ancak o zaman 
projeler!n altında k!mler ve ne oldu$u ortaya çıkacaktır.”

#"!n !ç!nde bunca çetref!ll!k varken projeler!n nel!$!ne 
bakmak ve de$erlend!rmek !se çok zor. Üstel!k, 12 
Haz!ran’dan sonra projelerden hang!s!n! !k!nc! kez duyup 
duymayaca$ımız meçhulken bu çaba bo"una da olab!l!r. 
Zaman, çılgın emlakçılar zamanı ded!k ya, Ulus’ta da 
durum farklı de$!l. 2003’ten bu yana beled!ye kaynaklı 
ded!kodular !le yıldırılan Ulus esnafı çarey! yarı f!yatına 
b!le olsa emla$ını el!nden çıkarıp g!tmekte buluyor. 
Büyük Sanay!’de !"lem tamam b!le. Rüzgarlı Sokak esnafı 
ted!rg!n. B!r çok mal sah!b! ve k!racı en az zararla kaçıp 
kurtulmaya razı hale gelm!". Ba"ka b!r!ler! de satı"a çıkan 
dükkan ve arsaların pe"!nde olsa gerek. Büyük kentsel 
projeler b!r emlakçı duyarlılı$ı !le yürütülüyor. 

Ulus’ta esnaf  da, yıllardır alı"ver!"!n! Ulus’tan yapan 
Ankaralılar da üzgün, morals!z, çares!z. Kapanan 75 
yıllık Akman Pastanes!’n!n 38 yıllık kom"usu gümü"çü, 
kapısına neden “KAPATIYORUZ” tabelası asmı"? G!d!p 
b!r çayını !ç!n. B!r de o anlatsın s!ze. 
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Ankara Büyük"eh!r 
Beled!yes! tarafından 
Ula"tırma Bakanlı#ı’na 
devr! yapılan metro 
!n"aatlarının durumu !çler 
acısı. 2001 yılında ba"lanan 
!stasyon !n"aatları 2008’de 
tamamlandı. Ancak su 
yalıtımı sorunları sebeb!yle 
kısa zamanda harap olan 
!stasyonlar 2009’da h!ç 
kullanılamadan tad!lata 
alındı. Aradan geçen b!r 
buçuk yılın ardından tekrar 
eden yalıtım sorunları 
sebeb!yle !stasyonlar y!ne 
kullanılmaz hale geld!. 
Ama "!md! top Ula"tırma 
Bakanlı#ı’nın kuca#ında 

Resm# Kabuller# Yapıldı 
Ama Nasıl?
$stasyonlar 7 Mayıs 
2011’de Metronun ODTÜ 
!stasyonunda yapılan törenle 
Büyük"eh!r Beled!yes! 
tarafından protokolle 
Ula"tırma Bakanlı#ı’na 
devred!ld!.  Bu dev!r 
gerçekle"meden hemen 
önce !n"aat !"ler!n!n resm! 
kabuller! alelacele yapıldı. 
Tüm !stasyonlar Ankara 
Büyük"eh!r Beled!yes! 
tarafından tesl!m alındı. 
Kabuller!n yapılmasının 
haftası dolmadan 7 Mayıs’ta 
!stasyonlar protokolle 
Ula"tırma Bakanlı#ı’na 
devred!ld!. Harap 

$nternet üzer!nde hak!m!yet kurma 
hırsı Türk!ye Cumhur!yet!’n! uluslararası 
platformda g!tt!kçe daha kom!k 
durumlara dü"ürürken Türk!ye’dek! 
!nternet kullanıcılarına da hayatı z!ndan 
ed!yor. 

Son olarak, MHP’de 10 !sm!n !st!fasına 
neden olan kaset skandalı sonrası, MHP’l! 
avukatların ba"vurusu üzer!ne Ankara 
14. Sulh Ceza Mahkemes!’n!n rap!dshare.
com ve f!leserve.com adlı s!telerle !lg!l! 
verd!#! er!"!m yasa#ı kararı 27 Mayıs’ta 
yürürlü#e kondu. 

Suçluyu de"#l, aracı cezalandırıyor.
Ancak bu engellemeler!n kasetler!n 
önünü kesmes! ne prat!k olarak ne de 
tekn!k olarak mümkün de#!l. Daha önce 
v!deo payla"ım s!tes! ‘youtube’ yasa#ında 
da oldu#u g!b! devlet y!ne sorumluları 
yanlı" yerde arıyor. Sorumlular de#!l 
kullandıkları sanal araçlar cezalandırılıyor. 
Dünyanın farklı yerler!ndek! !nsanların 
b!rb!rler!ne !letmek !sted!kler! ver!ler! 
yükley!p !nd!rd!kler! b!r platformdan 
ba"ka b!r"ey olmayan ve dünya çapında 
m!lyonlarca mü"ter!s! olan her !k! s!te 
de MHP’de !st!falara neden olan v!deo 
dosyalarını b!r yerden b!r yere !letmek 
!ç!n araç olarak kullanıldı#ı !ç!n kapatıldı. 

Halbuk! her !k! s!te de kullanıcılara ver! 
!leteb!lmeler! !ç!n sanal b!r araç sunmanın 
ötes!nde b!r !" yapmıyor. Ne !let!len ver!y! 
denetleme ne de engelleme olana#ına 
sah!p de#!ller.
Cezalı tank
Son kararla gelen er!"!m yasa#ı !le 
s!teler!n ba"ına gelen  asker!yede 
kazaya sebep oldu#u !ç!n cezalandırılıp 
b!r kö"eye atılan ya da tatb!katlarda 
hedef olarak kullanılan tankları 
hatırlatıyor. Üstel!k bu "ek!lde s!telerden 
de öte, Türk!ye bu s!teler! kullanarar 
ver! payla"an !nternet kullanıcıları 
cezalandırılmı" oldu. 
Solfasol

Yeni ‘Cezalı Tank’: rapidshare.com

Devlet, Sorumluları Yine Yanlı! Yerde Arıyor! 

http://richarddawkins.net

Ankara Metrosu ile Oynanan "stop Oyunu

Ula!tırma Bakanlı#ı “Enkaz Devraldı” 
Ankara metrosunun !stasyonları 7 Mayıs 2011’de Ankara Metrosu’nun ODTÜ !stasyonunda yapılan 
törenle Büyük"eh!r Beled!yes! tarafından protokolle Ula"tırma Bakanlı#ı’na devred!ld!.  Bu dev!r  
gerçekle"meden hemen önce, !n"aat !"ler!n!n resm! kabuller! alelacele yapıldı. Tüm !stasyonlar Ankara 
Büyük"eh!r Beled!yes! tarafından tesl!m alındı. Kabuller!n yapılmasının haftası dolmadan 7 Mayıs’ta 
!stasyonlar protokolle Ula"tırma Bakanlı#ı’na devred!ld!. Harap durumdak! !stasyonların kes!n 
kabuller!n!n k!m tarafından yapıldı#ı ve nasıl yapılab!ld!#! muamma. 

En büyük soru da !u: 
 
Pek#  h#ç kullanılmadan harap olan 
bu #stasyonların tad#lat parası  
k#m#n ceb#nden çıkacak?

Tad#latlar Çözüm Olmayacak!

Üstel!k su yalıtımı sorunu kökten çözülmeden 
yapılacak yüzeysel tad!latlar sadece günü 
kurtaracak. Sorun kısa zaman sonra tekrar edecek 
ve aynı görüntüler tekrar ortaya çıkacak.

durumdak! !stasyonların 
kes!n kabuller!n!n k!m 
tarafından yapıldı#ı ve nasıl 
yapılab!ld!#! muamma. 
Olu"an kamu zararının 
hesabını soran b!r!s! çıkacak 
mı onu da önümüzdek! 
günler gösterecek. 

Dev#r Tören#nden  
Önce Makyaj
Metronun ODTÜ 
!stasyonunda Ula"tırma 
Bakanlı#ı’na dev!r tören! 
yapılmadan hemen önce 
görüntüyü kurtaracak 
makyaj tad!latlar yapılan 
!stasyonlar son ya#murlar 
!le y!ne harap oldu. Dev!r 
tören!n!n yapıldı#ı yer 

olan ODTÜ !stasyonu dah!l 
!stasyonların hemen hemen 
heps!nde tavanlar akıtıyor, 
duvarlar ve dö"emeler 
kabarmı" durumda. H!ç 
kullanılmamı" !stasyonlarda 
y!ne tad!lat !ht!yacı ortaya 
çıktı. &!md!, Ula"tırma 
Bakanlı#ı’nın devraldı#ı 
harap !stasyonlar !le !lg!l! 
ne yapaca#ı merak konusu. 
Tab!k! yen! b!r tad!lat, 
bu tad!lat !ç!n yen! b!r 
!hale; aynı !" !ç!n tekrar 
tekrar kullanılacak kamu 
kaynakları.  
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AKILLI !EH"RLER  

GÜNE& ENERJ$L$ ÇÖP KUTULARI

Mutfa$ımdak! çöp torbasının a$zını ba$layıp dı"arı her çıkarı"ımda çevreye 
verd!$!m zararı dü"ünmeden edem!yorum. Yed!$!m, !çt!$!m, g!yd!$!m, okudu$um 
her"ey ben!m !ç!n b!r ya"am ve zevk kayna$ıyken, do$a !ç!n ba"a çıkılması 
gereken k!lolarca, metreküplerce çöp anlamına gel!yor. Beled!yeler !ç!nse yüksek 
mal!yetlerle toplayıp ta"ıyıp depolamaları gereken  katı atık.
 
Kentlerdek! nüfusun devam eden artı"ı ve hızla de$!"en tüket!m alı"kanlıklarımız 
neden!yle Türk!ye’dek! beled!yeler!n kentsel katı atık yönet!m! konusundak! 
arayı"ları ac!l!yet kazanmı" durumda. Bugüne kadar uygulamaya konan çözümler 
atık üret!m noktasında ayrı"tırma/ger! dönü"üm !le depolama alanlarında 
kullanılan teknoloj!lere odaklanıyor. Katı atık toplama ve ta"ıma !se büyük oranda 
ülkem!zdek! çözüm arayı"larının dı"ında kalmı" b!r alan. Mal!yet! yüksek ve hava 
k!rl!l!$!nden gürültü k!rl!l!$!ne çevreye !k!nc!l etk!ler! yo$un olmasına ra$men.
 
ABD ve Avrupa’ da b!rçok kentteyse katı atık toplama ve ta"ıma konusunda 
yen! yöntem ve teknoloj!ler bulma çabaları hızla sürüyor. Yakın zamandak! 
g!r!"!mlerden ben!m en çok !lg!m! çeken B!g Belly (Koca Göbek) Solar Çöp 
Sıkı"tırma S!stemler! (www.b!gbellysolar.com). 

Genç b!r g!r!"!mc! olan J!m Poss tarafından 2003 yılında protot!p! gel!"t!r!len Koca 
Göbek Çöp Sıkı"tırma S!stem!, özel yatırımcıların sa$ladı$ı sermayeyle b!rkaç yıl 
!ç!nde ba"ta Ph!ladelph!a olmak üzere ABD’de b!rçok kentte beled!yeler ve özel 
"!rketler tarafından yaygın olarak kullanılır hale gelm!". Bugün örne$!n Boston’ da 

"eh!r merkez!ndek! parklarda veya Harvard Ün!vers!te kampüsünde dola"ırken 
b!rçok noktada Koca Göbeklere rastlamak mümkün.
 
Koca Göbe$! d!$er çöp toplama ve ayrı"tırma araçlarından ayıran !k! temel 
özell!$! var. B!r!nc!s!, güne" enerj!s! kullanarak çöpü atıldı$ı yerde sıkı"tırması. 
Böylece aynı büyüklüktek! b!r çöp kutusunun 4-5 katı daha büyük hac!mde 
çöpü depolayab!l!yor. Buna ba$lı olarak da çöp ta"ıma mal!yet!n! büyük oranda 
azaltıyor. #k!nc! özell!$!yse entegre b!r yazılım programıyla her b!r çöp kutusunun 
doluluk oranının gerçek zamanlı olarak merkez! b!r s!stemde görüleb!lmes!. Bu 
"ek!lde çöpler ne çok geç, ne de çok erken toplanıyor ve çöp ta"ıma mal!yetler! 
azaltılıyor. Daha da öneml!s!, gerçek zamanlı bu ver!ler toplanıp anal!z ed!lerek 
çöp kutularının sıklı$ı, mevs!msel kullanımdak! dalgalanmalar, çöp toplama 
yollarındak! gereken de$!"!kl!kler etk!l! b!r "ek!lde tesp!t ed!leb!l!yor. 

Koca Göbek tüm bu özell!kler!n!n yanı sıra çöp toplama sıklı$ını %80’lere 
varan oranlarda azaltarak beled!yeler!n kısa sürede büyük m!ktarlarda tasarruf 
etmes!n! sa$lıyor ve kend! mal!yet!n! y!ne kısa sürede kar"ılıyor. Örne$!n 700 çöp 
kutusunun yer!ne 500 Koca Göbek konuldu$u Ph!ladelph!a’da !lk yılın sonunda 
beled!ye 900.000 dolara yakın tasarruf etm!".
 
Akıllı b!r ürün u'u gen!" b!r beled!yec!l!k anlayı"ıyla bulu"unca ortaya çıkab!len 
çözümler! görmek heyecan ver!c!. K!m b!l!r, çok yakın zamanda yaratıcı ruhlu b!r 
beled!yen!n önderl!$!nde Koca Göbekler! Ankara’da da göreb!l!r!z belk!.

Evde hazırlanan b!r ö#ün 
yeme#!n malzemes! en az üç 
çe"!t çöp üret!yor. Ne yazık 
k! ortaya çıkan bu mutfak 
çöpünün tamamı organ!k 
de#!l, bazıları cam, bazıları 
plast!k, bazıları teneke. Ger! 
dönü"türüleb!lmeler! !ç!n 
her b!r! ayrı atılmalı, ayrı 

toplanmalı. Buna ka#ıtlar, 
organ!k ve k!myasal atıklar 
da eklen!nce evlerde en 
az be" ayrı çöp kutusu 
bulunması ve bunların 
be" ayrı yere bo"altılması 
gerek!yor. Çalı"an ve 
okuyan !nsanlar !ç!n bu 
"üphes!z zor b!r durum. 
B!rçok Avrupa ülkes! g!b! 
Hollanda beled!yeler!n!n çöp 
toplama konusunda örnek 
olu"turab!lecek ba"arılı 
uygulamaları var. Temel!, çöp 
atma noktalarını herkes!n 
rahatça ula"ab!lece#! 
yerlerde kurmaya dayanan 
bu s!stem hem kentl!ler!n 
hem beled!yen!n !"!n! 

kolayla"tırıyor.
Ka#ıtlar ve organ!k çöpler 
!ç!n bütün apartmanların 
kend!ler!ne a!t konteynerler! 
var. Sürekl! kapalı 
tutuldukları !ç!n h!jyen!k 
açıdan b!r zararları olmuyor 
ve beled!ye bu konteynerler! 
her hafta bo"altıyor. Aynı 

zamanda beled!ye !steyen 
her eve !ht!yaca göre 
çe"!tl! ebatlarda ücrets!z 
çöp konteyner! sa#lıyor. 
Evde kullanılan k!myasal 
maddeler!n ayrı"tırılması 
kr!t!k b!r konu oldu#u !ç!n 
beled!ye düzenl! olarak 
hang! malzemeler!n bu 
kategor!ye g!rd!#!n! ve 
yapılması gerekenler! 
anlatan b!ld!r!ler yayınlıyor. 
Örne#!n, sonradan topra#a 
karı"mamaları !ç!n !laç 
"!"eler!n! normal çöplerden 
ayrı b!r!kt!rmek g!b! b!lg!ler 
bu yayınlar sayes!nde 
kentl!lere hatırlatılıyor. 
Camlar da organ!k çöplerden 

ayrı b!r!kt!r!l!p farklı kutulara 
atılıyor. 

Bu kutular her evden 
en fazla üç dak!ka 
yürüme mesafes!nde ve 
süpermarketler!n önler! 
g!b! merkez! noktalarda 
bulunuyor. 

Böylece b!r!ken camları 
atmak günlük !"ler!n 
arasında yapılan bas!t b!r 
akt!v!te hal!ne gel!yor, 
sorun olmaktan çıkıyor. 
Bütün bu uygulamaların 
!ç!nde en çok göze çarpanı, 
depoz!tolu s!"eler!n 
!ades! !ç!n dü"ünülmü" 
otomatlar. Depoz!tolu cam 
s!"eler ve pet s!"eler !ç!n 
büyük süpermarketlerde 
otomatlar bulunuyor. Tek 
tek veya kasalar hal!nde 
atılan s!"eler!n kar"ılı#ında 
otomat b!r f!" ver!yor, 
depoz!to ücret! bu f!"le 
kasadan alınıyor !sten!rse 
alı"ver!" sonrası ödemede 
kullanılab!l!yor. Bu prat!k 
ve bütçeye dost yöntem, 
özell!kle çok "!"e b!r!ken 
kalabalık ö#renc! yurtlarında 
popüler.

Bu tür uygulamaların en 
zor kısmı ger! dönü"ümü 
prens!p hal!ne get!r!p 
günlük hayatın b!r parçası 
yapmak. 

Hollanda’da bütün evlerde 
organ!k çöp, ka#ıt, cam, 
pet ve k!myasallar !ç!n 
ayrı kutular bulunuyor. 
Yed!den yetm!"e herkes ney! 
nereye atmak gerekt!#!n!, 
hang! konteyner!n nerede 
oldu#unu ve hang! günler 
hang! çöpler!n toplandı#ını 
ezbere b!l!yor. Bu !ns!yat!fe 
sah!p olup ezber! zayıf 
olanlar !se beled!yen!n 
webs!tes!nden bütün bu 
b!lg!lere ula"ab!l!yorlar/ 

S$NE ÇEL$K

Geri Kazanım "çin
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Doktor Randevusu Almak Artık Parayla
Ankara’da Merkez! Randevu S!stem! 23 Mayıs’ta Ba"ladı!

Ankara’da Merkez! Hasta-
ne Randevu S!stem! (MHRS), 
23 Mayıs’ta h!zmete ba"ladı. 
Bundan sonra vatanda"lar, 
182 merkez! randevu s!ste-
m!n! arayarak hastanelerden 
randevularını alacak ama pa-
rayla! 182’y! arayıp telefonla 
randevu alan vatanda", bu-
nun da ücrete tab! oldu#u-
nu ancak faturasına 1 !la 8 TL 
arasında b!r ücret yansıtıldı-
#ında fark edecek.
&ubat 2010 tar!h!nden bu 
yana Erzurum ve Kayser!’de 
uygulanan Merkez! Hastane 
Randevu S!stem! geçt!#!m!z 
aylarda 40 !lde devreye g!rd!. 
S!stem!n 2011 sonunda tüm 

Türk!ye’de uygulamaya geç-
mes! planlanıyor. 
Muayene randevusu almak 
!ç!n 182 ça#rı merkez!n! ara-
mak gerek!yor. Pol!kl!n!k mu-
ayenes! !ç!n telefonla rande-
vu almak dı"ında da ba"ka 
b!r seçenek sunulmuyor.

Sa#lıkta Dönü"üm’ün b!r par-
çası olan uygulama !le ba-
kanlık hastaneler!nde (devlet 
hastaneler!, e#!t!m ve ara"-
tırma hastaneler!, a#ız ve d!" 
sa#lı#ı merkezler!) muaye-
ne randevusu almak !ç!n 182 
ça#rı merkez!n! aramak ge-
rek!yor. Pol!kl!n!k muayenes! 
!ç!n telefonla randevu almak 

dı"ında da ba"ka b!r seçenek 
sunulmuyor. Erzurum’da yer 
alan ça#rı merkez!n! arayan-
lar vatanda"lık numaralarını 
görevl!ye !leterek muayene 
olmak !sted!kler! hastane ve 
hek!mden, !sted!kler! gün ve 
saat !ç!n randevu alab!l!yor-
lar. Uygulama !le hastaneler-
de özell!kle sabah erken sa-
atlerden !t!baren olu"an mu-
ayene kuyruklarının, uzun 
bekleme süreler!n!n ve yı#ıl-
maların ortadan kaldırması 
amaçlansa da bu h!zmetten 
faydalananlar kötü b!r sürp-
r!zle kar"ıla"ıyor. Çünkü ya-
pılan her telefon görü"me-
s! !ç!n ücret ödenmes! gerek!-
yor. Ça#rı merkez!n! arayan-
ların yapılan görü"men!n sü-
res!ne ba#lı olarak 1 !le 8 TL 
arasında telefon ücret! öde-
meler! gerekecek.

Hastaların Yarısı Randevu 
Alamayacak!
Telefon !le radevu alma s!ste-
m! !le !lg!l! görü"ler!n! aldı#ı-
mız Ankara Tab!b Odası (ATO) 
Genel Sekreter! Selçuk Atalay 
Soılfasol’a çarpıcı açıklama-
larda bulundu. Parasız ola-
rak düzenlend!#! takt!rde te-
lefonla randevu s!stem!ne !l-

kesel olarak kar"ı olmadıkla-
rını vurgulayan Atalay bazı 
çok öneml! 3 konunun d!k-
katten kaçırılarak yen! s!ste-
m!n !y! b!r"eym!" g!b! sunul-
du#unu bel!rtt!. Atalay "öy-
le devam ett!: “Örnek olarak 
Dı"kapı Devlet Hastanes!’n! 
alalım.  Dı"kapı’da pol!kl!n!k-
lerde b!r doktor "u anda gün-
de 80-120 arası hasta bakı-
yor. Bu da her hasta !ç!n kayıt 
ve muayene dah!l ortalama 5 
dak!ka ayırab!lece#! anlamı-

na gel!yor. Telefonla randevu 
s!stem! !se her doktor !ç!n 10 
dak!kada b!r randevu ayarlı-
yor. Bu durumda doktor ba-
"ına günde 48 hastaya ran-
devu ver!leb!lecek. E#er dok-
tor sayısı s!h!rl! b!r "ek!lde !k! 
katına çıkmayacaksa bu ger!-
ye kalan 50-70 hastanın özel 
hastanelere g!tmek zorunda 
kalaca#ı anlamına gel!r. Te-
lefonla muayene s!stem! !le 
sa#lıkta dönü"ümün ana he-
de'er!ne uygun  

olarak sa#lık s!stem!nde pa-
ralı muayene s!stem! ve sa#-
lıkta özelle"t!rme b!r adım 
daha !ler! götürüldü. D!-
#er yandan Dünya Sa#lık 
Örgütü’nün hasta ba"ına ta-
lep ett!#! en az muayene sü-
res! 20 dak!ka. B!z Türk!ye 
olarak henüz bunun b!le çok 
uzakındayız.” ded!. 

Telefonla Randevunun 
Hastalara Yıllık maal#yet# 
En Az 400 M#lyon TL 
Atalay’ın d!kkat çekt!#! b!r d!-
#er konu da s!stem!n para-
lı olması ve hastalara rande-
vu ba"ına 1-8 TL arasında te-
lefon parasına malolacak ol-
ması. Günlük b!rbuçuk m!l-
yonluk hasta ba"vurusu d!k-
kate alındı#ında b!r l!radan 
b!le hesaplandı#ında her yıl 
en az 400 m!lyon TL’l!k(esk! 
para !le 300 tr!lyon) b!r kay-
na#ın hastalardan toplana-
rak telefon "!rket!ne aktarıl-
ması anlamına gel!yor. Böyle-
ce "u an muayene ücret! olan 
8 TL !k! katına kadar çıkab!le-
cek. Yaratılan yen! kaynak !se 
sa#lık sektöründe kullanıl-
mak yer!ne randevu s!stem!-
n! !dare eden “call center” "!r-
ket!ne aktarılacak. 

(Verdi$imiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz, geçi-
cidir, endi"e etmeyin. Bitmek bilmez sandı$ım bir 
a"kın ba"ından sonuna gözümün önünden geçi"idir 
omuzlarımdaki çökme hissinin sebebi herhalde, sadece 
dönü"üyor belki de, ama hangi tipide neyi kaçırdı$ımı 
bilemedi$imden, dirseklerime kadar çöküyor i"te.)

Ne çok tipi olurdu o zamanlar, ba" "ehrimize ho" 
geldiniz, ayazımızla me"huruz, â"ık liseli gençlerim-
izin susup kalı"ıyla güzel yüzlü kızların kar"ısında, 
topukları kıçlarına vura vura kaçı"ıyla sebepsiz yere, 
yoku" yukarı, Dikmen Sırtları; çam ormanlarına a"kını 
a$layan avazıyla. Okuldan eve on küsur kilometre, kara 
kamu(e beyaz arabalara bakmak için uzatsan da yolu, 
aynı süre, yol boyu çam a$açları, buzdan beyaz milyon-
larca i$neleri, sayılarla bozmazdan önce kafayı ye"ildi 
bütün bunlar, umurumda de$ildi plakalardaki har(erle 
numaralar, sonra sonra fark ettim; hepsinin söyledi$i 
bir "eyler var. #çi pis bir gri-bej "u kırmızı otobüs, kırk 
yıllık tiryaki olsa gerek, zor anla"ılıyor tabelasının sesi, 
Yenimahalle’ye giderim dedi sanki, ve çam i$nelerinin 
yerlere yı$ılmı" bembeyaz birlikteli$i, ya dü$ün daveti-
yesi, ya kolejli kızların buz pateni ne"esi, aynı parktır ik-
isinin adresi: Kurtulu", Kolej, “az yokarsı” Cebeci. Kolej 
ya da Anadolu Lisesi, parlak zekâlı çocuklarımızın bu 
"ehirde hep aynıdır hede): Orta Do$u Teknik Üniversi-
tesi. Konya Yolu’ndan demir köprüye kadar, kaçır hatta 
demir köprüyü, tabela Fen Lisesi, bu vesileyle i"te biçim-
siz yollar arasında birden peydah olmu" yeni yetme 

uzun apartmanlara göz atarsın, 100. Yıl, Karakusunlar, 
Çi$dem Mahallesi, vaktin varsa dolan biraz, beyaz asfalt 
üzerinde beyaz arabalara bakarsın, biri benim olsaydı, 
sen bilemezsin nerede oldu$unu, kim nereden bilecek, 
sadece biri!

Ba" "ehrimize ho" geldiniz, okumaya mı geldiniz, kale 
gibidir üniversitelerimiz sa$da solda, sa$a ya da sola. 
Bakın bu koskoca alanın, ormanların, göllerin sahibi 
en "öhretli, en havalı üniversitemiz, içine iki tane daha 
sı$dırmı"lar zamanla, eksik kalmazlar, onlarda da bir 
isim, bir hava. Yine de bunu gezin siz, bu kapıdan anay-
ola, dümdüz Oran Sitesi’ne, di$erinden Yenimahalle’ye 
gidersiniz, gerçi birbirine gitmi"li$i pek yoktur bunların, 
ortalama bir seyahatle Tunalı’da bulu"urlar, bilemedin 
Kızılay, Zafer Çar"ısı, Sıhhiye. 

Güzel huyları vardır bu çocukların, çokçasının, otostop 
yapan arkada"larını arabalarıyla bırakırlar gidece$i yere 
kadar mesela, kız-erkek ayırt etmezler, eden de vardır 
elbet, genelleme yapıyorum do$ru de$ilse de, kimi alıp 
kimi alamayaca$ını ayırt edemeyebilirler, arabasına 
kimi aldı$ında ba"ına ne gelebilece$ini. On dakika 
sürecek yolu onlarca yıla uzatan çocuklar var, mem-
nun, kimi de$ildir elbet, araba kullanmak için erkendir 
belki yasaların ya"ları, güvenli seyahatlerin tek ki"ilik 
oldu$unu bilemediklerinden. Oysa her nereye gidecek-
sen, bir ba"ını almalı yanına, ba"ını belaya sokmamalı, 
yine de, durma kasisin yanında, bin hadi yine, ü"üme.  

Pek gidilecek yerimiz yoktur aslında, Gençlik Parkı’nın 
çocukluk a"klarımızı küçücük renkli balıklara çeviren  
uçsuz bucaksız denizi, köyümüzün çe"mesidir #stanbullu 
yırtık akranlarımıza, çekti$imiz kürekler ta"rada tarlada 
ırgatların elindekiler, o kadar cahiliz, o kadar görmemi". 
Yo$urt yemeye Kanlıca’mız, huzur almaya Kalamı"’ımız 
yoktur, bo$azımızdan sürekli akan çay, Bo$az’daki 
gibi )yakalı de$ildir, karde"i simidimizin lezzeti fakat, 
öylesine e"sizdir, vapurdan atamayız martılara, yarısını 
böleriz sadece, sadece kendi martımıza! #ki üç çamlıktan 
ba"ka seçene$imiz, Eymir, Mogan göllerimiz, bir iki 
barajımız, göletimiz; Kurtbo$azı, Çubuk, tur"usu ile 
"öhreti, onu da bilen, senle ben.

Pek numaramız yoktur aslında, ama olanı birçok 
anımızı yemye"il a$açlar gibi dikmi" bozkırın ortasına, 
yüzümüzü ek"iten her "ey o tur"unun suyunda saklı 
yani, Sakarya’da, tatlı günlerimiz Aya"’ın dutunda, ayya" 
gibi içmek isteyip korkudan yarılayamadı$ımız her 
büyük "arap kadehinin içinde dört ayrı Kalecik Karası, 
Beypazarı kurusu, yıllarca a$zını kuruttu annemin, be-
nim gözlerimi; Ankara Keçisi gibi inatla a$lıyorum hala!

Ba" "ehrimize ho" geldiniz, ne olur biraz kalın, görün, 
tanıyın, nasıl olsa gideceksiniz...Sonra bana anlatın;  
ba"ka yolu yok muydu gerçekten, çocuktum elbet, 
çocukluk mu ettim, ne çok sevdim, ben, neden gittim...?

KALEC$K KARASI ile BEYPAZARI KURUSU: ANKARA A&KI! 
Birol ÖZDEM$R
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Türk!ye, tar!h!n!n belk! de en !lg!nç seç!mler!nden b!r!ne sahne 
oluyor. Gerek tarz açısından, gerekse kullanılan argümanlar ve bu 

argümanların elde ed!l!" ve kullanılı" yöntemler! açısından  sıkça tanık 
olmadı$ımız b!r süreçten geç!yoruz. Projes!z denenler!n “proje ya$muru”, 
temel özgürlükler yok sayılarak elde ed!len belgeler!n hukuksuz ve 
ahlaksız b!r b!ç!mde kullanılması, ahlak ab!des! geç!nenler!n ahlak! 
sefaletler!(!), !ler! demokras! havar!s! geç!nenler!n demokras! cah!ll!kler! 
her gün gözler!m!z!n önünde orta oyununu aratmayacak b!r gar!pl!kte 
cereyan ed!yor.

Bütün bunları üzer!ne b!r de !k!nc! balkon konu"ması muhabbet!d!r 
g!d!yor. Neym!" efend!m keramet!nden sual ed!lemeyen Ba"bakan 
bugün böyle konu"uyor ama bu seç!m ortamı gere$!, s!z seç!m sonrası 
balkon konu"masına bakın orada ba"ka b!r "ey yapacak. Kürt sorununa 
!l!"k!n öneml! açıklamalar yapacak ve açılım sürec! hızla gerçekle"ecek. 
&a"ırmamak elde de$!l. “Bugün Kürt sorunu yok; Kürt vatanda"larımın 
sorunları var” d!yen b!r Ba"bakan 13 Haz!ran sabahı  kalkacak  Kürt 
sorunu bu ülken!n en öneml! sorunudur d!yecek ve çözüm üretecek.  
Ba"bakan bu tarz söylent!ler yayıp Kürt vatanda"larımızı el altından 
kazanaca$ını dü"üneb!l!r de Kürt pol!t!kacıların bunları c!dd!ye 
alıp telev!zyonlarda d!llend!rmeler!  gerçekten b!r tuhaf. Han! !nsan 
“kulaklarımla duysam !nanmam” der ya, bu böyle b!r durum. 

Bugün !nkar ett!$!n!z! yarın kabul ett!$!n!z! varsaysak b!le !nandırıcı 
olmaktan uzak olab!l!rs!n!z. Kaldı k! gerek 2007 seç!mler!nden 
gerekse 12 eylül referandumundan sonrak! süreçler göster!yor k! 
!kt!dar bu konularda da sam!m!yets!z. #kt!darın temel pol!t!kası Kürt 
Sorunu’nun çözümünde  tarafları yok saymak, hatta bu tarafları !mha 
ederek kend!nce bel!rled!$! çözüm model!n! (bu modelde Kürt S!yas! 
hareketler! bulunmuyor) ülkeye dayatmaktan !barett!r. Seç!m sürec!nde 
b!nlerce Kürt s!yasetç!s!n! sorgusuz suals!z z!ndanlara atarak Kürt 
sorununun çözümüne katkıda bulundu$unu sanmak, en haf!f dey!m! 
!le aymazlık olsa gerek. Ülken!n b!r bölümünden b!raz daha fazla oy 
alaca$ım d!ye bu saldırganlık ho" görülemez. Yıllarca g!dem!yorlar d!ye 
ele"t!r!len muhalefet bölgeye  g!tt!$!nde bu kez de n!ye bayrak yok d!ye 
vatan ha!nl!$! vurgusu !le saldırmak pol!t!ka olmasa gerek. Bu pol!t!ka 
!se bunun b!r bedel!n!n olması gerek.
 
Herkes!n d!l!nde b!r anayasadır g!d!yor. Ama nasıl b!r anayasa bu bell! 
de$!l. Bunları özell!kle Ba"bakan halktan sır g!b! saklıyor. Genel anayasa 
!lkeler! ana muhalefet tarafından kabaca açıklanmı" ama !kt!dar part!s! 
henüz nasıl b!r anayasa !sted!$!ne da!r hemen h!çb!r açıklama yapmamı" 
durumda. Alınan oy oranına göre belk! de ba"kanlık  s!stem!ne geç!"! 
sa$layacak b!r anayasa sürec! bekl!yor b!z!. Bunu "u anda b!lem!yoruz. 
Seçmen!n öneml! b!r bölümü nasıl b!r anayasa sorusunun cevabına göre 
oyunu verecekken bugün bu "ansları eller!nden alınıyor. 

Bundan yıllarca önce programlarında ve 2007 seç!m b!ld!rgeler!nde 
“Avrupa Konsey! Yerel Yönet!mler Özerkl!k &artı”na atıfta bulunan 
!kt!dar part!s! bugün aynı vurguyu ana muhalefet yapınca onu nerede 
!se vatan ha!n! !lan ed!yor. Yazılıp ç!z!len, belgelend!r!len konular b!le 
vatanda"la dalga geç!l!r "ek!lde yok sayılıyor. Yan! "u me"hur “dün 
dündür….” tekerlemes!nde oldu$u g!b!. Özerkl!k "artındak! çek!nceler!n 
kaldırılması sorunun çözümünde ne kadar yol aldırır bu b!le tartı"ılması 
gereken b!r konu !ken “özerkl!k” telaffuz ed!ld! d!ye s!yas! muhataplarını 
bölücülükle suçlamak tam da R.T.Erdo$an tarzı b!r pol!t!ka yapma tarzı. 
Ba"bakan bu tarzı !le hep!m!z!  aptal yer!ne  koymuyor  !se balık hafızalı 
oldu$umuzu dü"ünüyor olmalı.

Bu s!yasal ortam önümüzdek! sürec! sıkıntılı ve bel!rs!z hale get!r!yor. 
Mevcut !kt!darın demokras! !le !lg!l! söylemler!nde bu derece ger!ye 
dü"mes! !kt!darlarının süres!n! kısaltıyor belk! ama Kürt sorununun 
çözümünü de uzatmaktan ya da çözümsüz yapmaktan ba"kaca b!r "eye 
h!zmet etm!yor. 

Türk!ye’n!n demokras! sorunu yalnızca Kürt sorunundan !baret de$!l 
elbette. Gazetec!ler!n yayınlanmamı" k!taplarından ötürü suçlanması 
genel olarak basın özgürlü$üne yönel!k saldırılar, gençl!k eylemler!nde  
kullanılan "!ddet ve tutuklamalar, Tek!rda$ F t!p! ba"ta olmak üzere 
cezaevler!ndek!  !"kenceler devam ed!yor. B!r de o$lum neden! !le k!"!sel 
olarak ben! de !lg!lend!ren YGS de ya"anan zulüm ve bunun kar"ısında 
!kt!darın, Cumhurba"kanı’nın, Mecl!s Ba"kanı’nın, soru"turma 
makamlarının  takındıkları  hukuksuz tutumlar, kanunsuzlu$u yok 
sayma g!r!"!mler!  yakıcı sorunlar olarak önümüzde duruyorlar maalesef. 
Bu konulara !l!"k!n söylemler  seç!m sürec!n!n  bel!rley!c!s! olmalı, ama 
nasıl?

Kasetler! seç!m süreçler!n!n temel argümanı hal!ne get!rerek s!yas! 
mücadeley! b!r tür orta oyununa çev!rmek mutlaka b!r!ler!n!n !"!ne 
yarıyordur ama bunlar b!zler de$!l!z.

Halkımız bu orta oyunundan b!r ders çıkartıp sandıkta b!zler! yanıltacak, 
büyük b!r sürpr!z ya"atacak.
(mı acaba?!!).

celalmusaoglu@kokyay!nc!l!k.com.tr

BALKON KONU&MALARI $LE DEMOKRAS$Y$ GEL$&T$RMEK!
Celal MUSAO(LU
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GÜL KAHVE, SABANCI’YA KAR%I:
“KAHVE B$Z$M $%$M$Z. HERKES KEND$ $%$N$ YAPSIN!”

Hükümet Caddes!’nde Ru"en Pastanes!’n! sa#ını-
za alıp devam ed!n. B!raz !lerde sa#da Et! Soka#ı’nın 
kö"es!ndek! dükkanın küçük tabelasında "öyle ya-
zar: “Ankara’nın En Esk! Kuru Kahvec!s! Kurulu": $sta-
bul 1890 - Ankara 1922” 

Bu tabela ve dükkanın önünden geçenler! es!r alan taze çe-
k!lm!" kahve kokusu Gül Kahve’n!n bugünkü sah!b! Ahmet 
$ncegül’le !lk tanı"mamız !ç!n yeterl! b!r sebept!. Ama bu ka-
darla kalmadı#ını ö#renmem!z uzun sürmed!. Kar"ımızda 
Cumhur!yet’!n kurulu"undan bu yana Ankara’nın öyküsüne ta-
nıklık eden b!r a!le ve o a!len!n sürdürdü#ü köklü b!r !"letme 
var.  Tavs!yem!z bu sohbet! okumaya ba"lamadan önce Ahmet 
$ncegül’ün tar!f!ne uygun "ek!lde yapaca#ınız Türk kahven!z! 
de alıp rahat b!r koltu#a kurulun.

Gülkahve, kurukahve satıyor. Hacıbayram Meydanı’na çok ya-
kın b!r yerde, tam d!rsekte. Küçücük b!r dükkan. Etraf kahve 
kokusu !ç!nde ve mak!ne durmaksızın, gürültüyle kahve çek!-
yor. Has Garant! markalı kırmızı mak!ne durmaksızın çalı"ıyor. 
B!r kahve kavurma mak!nes! kahvey! kavuruyor, b!r tanes! ö#ü-
tüyor. “Usulüyle yaptı#ın zaman güzel olur, usule aykırı yaptı-
#ında o kadar güzel olmaz” d!yor Ahmet $ncegül. 

Ra'arda s!garalar, neskafeler ve çaylar- b!sküv!ler, sakızlar, ka-
#ıt mend!l, çakmak, su ve me"rubat türü "eyler. Bazı levha-
lar asılı ra'arda: “kahve koyu 30.00, kahve orta 25.00 TL” ya da 
“Kahve B!z!m $"!m!z. Herkes Kend! $"!n! Yapsın.” Bunu, Sabancı 
kahve !"!ne g!r!"t!#!nde, ona kar"ı yazmı". “ Kend! !"!m!z! koru-
mak !ç!n” d!yor ve ”bu kahve sanata dayanan ve severek !steye-
rek yapılırsa güzel olan b!r !"t!r” d!ye ekl!yor. Kurukahvec!l!#!n 
öyle fabr!ka !"! g!b! yapılmasını ve süpermarketlerde satılması-
nı h!ç do#ru bulmuyor usta…

“Yakınsan y#ne gel, 250 gr verey#m. Tekrar gel#nce, taze al”
Ya#murlu b!r cuma sabahı ve dükkanın dı"ına duman duman 
kahve kokuları ta"ıyor. Ya"lıca b!r kadın g!r!yor !çer!ye. Yarım 
k!lo kahve !st!yor. “Ankara !ç!nde m!s!n?” d!ye soruyor Ahmet 
Usta ve “yakınsan y!ne gel, 250 gr verey!m. Tekrar gel!nce, taze 
al” d!ye ekl!yor. Kadın üstel!yor ve kahvey! yarım k!lo alıyor. 
Sank! gönlü razı de#!l ustanın, bayatlayab!lecek ve kokusunu-
lezzet!n! kaybedecek b!r kahvey! satmaya…

Ahmet $ncegül 6 ya"ından bu yana Ulus’un bu yakasında. Sa-
k!n ve sade b!r !nsan… Kent!n bu bölümünün on yıllardır göz-
lemc!s!. Onunla konu"mak kent!n nad!r kalmı" b!r özell!#!yle 
kar"ılamak g!b!… 

“Annes# d#lenc#, babası #!s#z. Otelde kalıyorlar.”
M!n!c!k b!r kol tezgaha bozuk paralar uzatıyor. Boyu yet!"m!-
yor. Gözler! çok !r!, k!rp!kler! çok sık ve uzun, 3-4 ya"ında b!r ço-
cuk. H!ç b!r "ey demeden çukulata !st!yor. Usta zaten b!l!yor 
onun ne !sted!#!n!. Nasıl güzel gözlü ve ne ıslak saçlı b!r ço-
cuk... “Annes! d!lenc!, babası !"s!z. Otelde kalıyorlar. 
Hatay-Osman!ye tarafından gel!yor ço#unluk bunlar. Ben!m 
tanıdı#ım 30 senel!k d!lenc!ler var. Ço#unluk bu !"! meslek 
ed!nm!".”

“El#m de"meyen kahveye adımı koyamam”
Gelenler!n ço#u s!gara alıyor ve nerdeyse heps! !çer!ye “Ahmet 
Ab!” d!ye g!r!yor. Gülkahve’ye AVM’lerde yer vermey! tekl!f et-
m!"ler. Kabul etmem!". “El!m de#meyen kahveye adımı koya-
mam” d!yor. Sadece b!r kaç tane küçük süpermarkete, paketl! 
ürünler!n! ver!yor. Onun dı"ında tek satı" yer!, Hacıbayram yo-
ku"undak! bu dükkan.

HACI BAYRAM HAKKINDA...
Hacıbayram cam!s! ve türbe ve meydan, her za-
man kalabalıktır. Cuma günler! elbette farklı olur. Bu 
meydan, neredeyse her çe"!t !nsanın, kadınların ve 
erkekler!n, çocukların, ya"lı ve gençler!n, bütün An-
karalıların ortak mekanıdır. Kent!n güney!nde otu-
ranlar Ulus merkez!n! pek kullanmaz olab!l!rler ama 
Hacıbayram, y!ne de bütün hem"er!ler tarafından z!-
yaret ed!l!r.

“$nsanların ba!ı darda kalınca Allahı daha çok hatırlar”. 
Gel!p Hacıbayram’ın yüzsuyu hürmet!ne Allaha dua ed!yor-
lar. Ba"ı sıkı"an gel!p dua ed!yor. D!lekler! olursa gel!p "eker da-
#ıtırlar. Bu nedene buraya gel!yorlar. Önce d!lekte bulunmaya 
gel!yorsun, sonra d!le#!n olunca” d!yor Ahmet $ncegül. Daha 
çok k!mler gel!yor? “$ht!yar kes!m!. Otobüsler bedava olunca 
gel!p namazını kılıyor veya dı"arıdan b!r akrabası gel!nce, onu 
gezd!r!yor.” B!raz önce gelen, zor ta"ıyab!ld!kler! naylon po"et-
ler!n her b!r!nde 6-7 büyük boy ekmek olan b!r kadın grubu, 
kesme"eker almı"tı. Adak !ç!n türbeye g!d!yorlardı ve heps!n!n 
ba"ı açıktı; saçları farklı renklerdeyd!. Adak !ç!n !lk defa gelme-
d!kler!, hemen anla"ılıyordu. 

Yen#lenen yerler, “düzgünle!t#r#lm#!, kalıplanmı! ve kre-
malı pastadan evler” g#b# olmu!. 

Hacıbayram’ın bulundu#u tepen!n çevres! büyük b!r yıkım 
!ç!nde. Bütün esk! doku, kerp!ç b!nalar, sala" dükkanlar, hep-
s! yıkılıyor. Her geld!#!n!zde, tepen!n etekler!nden b!rkaç b!-
nanın daha yok oldu#unu görüyorsunuz. Burası, tam tanımıy-
la “tem!zlen!yor”. Yıkımın yanı sıra “güzelle"t!rme” de var. Mey-
danın kuzey!ne cephes! olan evler yen!len!yor; bazılarını tama-
men yıkıp yen!den yapılıyor, bazılarının ta"ıyıcı yapısı, cephes! 
korunuyor ve ger! kalan kısımları yen!len!yor. Kuzeydek! dük-
kanların meydana bakan cepheler! dükkana dönü"türülmü". 
D!n! veya hed!yel!k e"ya satılıyor. Yen!lenen yerler, d!kkat çeke-
cek derecede “düzgünle"t!r!lm!", kalıplanmı" ve kremalı pasta-
dan evler” g!b! olmu". 

Bazılarının !n"aatı sürüyor. Bazıları tamamlanmı" ve d!n dernek-
ler!ne, s!v!l toplum örgütler!ne ver!lm!". Buralar hala !n"aat ala-
nı sayıldı#ı !ç!n, g!rmek yasak. Hatta nedend!r b!l!nmez, foto#raf 
çekmek b!le yasak. Her yerde, her b!nanın önünde, ara sokak-
larda b!le onlarca turuncu gömlekl! güvenl!k görevl!s! var.

“Ço"unluk Ankara dı!ına do"ru ta!tı. ... %#md# seram#k kü-
vet #st#yorlar.”
Yıkılıp g!tm!" konut dokusunun ortasında $smetpa"a $lkokulu 
kalmı"; bo"lukta tek ba"ına b!r ev yamaçta… “A!leler oturuyor-
du çevrede. Esk!den bell! b!r mal varlı#ı olan el!t tabaka oturu-
yordu. Orada büyük b!r a!le nüfusu vardı. Ço#unluk Ankara dı-
"ına do#ru ta"tı. B!naların esk! olması ve !nsanların ya"ama se-
v!yes!n!n yükselmes!… &!md! seram!k küvet !st!yorlar” d!ye 
açıklıyor Ahmet Usta.  
 
%#md# mal sah#b# gel#yor, ev#ne sah#p çıkacak. K#ra alama-
dı"a g#b#, canının zor kurtarıyor.
“Bu g!d!" çevrey! olumsuz etk!led!. Onlar g!d!nce alt tabaka, 
gel!r! daha dü"ük olanlar geld!, kal!te dü"tü, onların kültürü 
hak!m olmaya ba"ladı. Hacıbayram’da !çk! !çene karı"an da ol-
mazdı, cam!ye g!dene de “n!ye g!d!yorsun” d!yen olmazdı. Kal!-
te g!derek dü"üyor. &!md! mal sah!b! gel!yor, ev!ne sah!p çıka-
cak. K!ra alamadı#ı g!b!, canının zor kurtarıyor. Ço#u sattı. B!raz 
bekleyen!n de, pol!t!kayla el!nden alındı. “

KAHVE TAR$F$
Türk kahves!n! güzel ve köpüklü yapmanın b!r kaç öneml! "ar-
tı var. B!r!nc!s! kahven!z mutlaka taze, !nce çek!lm!" ve kuru ol-
malı. Kahven!z! kahvec!den azar azar alın. B!tt!kçe yen!den alır-
sınız. Suyunuz da so#uk olmalı. En öneml! nokta !se kahvey!, 
suyunu ve !ste#e göre "eker!n! oca#ın üzer!ne koymadan önce 
karı"tırmalısınız. Oca#ın üzer!ne konduktan sonra karı"tırılan 
kahven!n köpü#ü az olur. Kısık ate"e koydu#unuz kahven!z!n 
üzer!nde b!r!ken köpü#ü f!ncana aktarın ve b!r ta"ım kaynadık-
tan sonra kahven!z! serv!s edeb!l!rs!n!z.
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POL$T$K ANKARA

Yıllar önce pol!t!ka kentler!n sokaklarından, bulvarlarından, 
meydanlarından ta"ardı.  #let!"!m devr!m! sonrası tüm dünya kentler!nde 
oldu$u g!b! Ankara’da da pol!t!ka yapma mekânları, alanları de$!"t!. 
Ankara’da pol!t!ka dı" mekânlardan !ç mekânlara ta"ınır oldu. Çünkü 
k!tlelere ula"ma yöntem! de$!"t!. Artık s!yaset !nsanlara dokunarak 
de$!l telev!zyon, !nternet ve gazetelerle oluyor. O nedenle pol!t!ka 
sokaklardan çek!lm!" görünüyor. Bu görünüme kar"ın Ankara ülken!n 
pol!t!k ba"kent! oldu$u !ç!n hak aramaların da merkez! olma konumunu 
sürdürüyor. 

ANKARA’YA KO&MAK…
“Ankara, Ankara güzel Ankara,
Sen! görmek !ster her bahtı kara.
Senden yardım umar her dü"en dara
Yeters!n onlara güzel Ankara.”

Bu sözün son d!zes!nde söylenen ‘yeters!n’ sözünü yetmezs!n y!ne de 
sana ko"arlar d!ye de$!"t!rmek daha gerçekç! olur. Yetmese de ülken!n 
her yer!nden Ankara’ya ko"ulur. 
B!reysel ya da k!tlesel olarak !nsanların aklına !lk ko"acakları kent olarak 
Ankara gel!r. Hatta sorunların çözümü konusunda Ankara dertl!ler!n 
aklından h!ç çıkmaz.
En son katıldı$ım ‘HES’lere kar"ı yapılan m!t!ngde gördü$üm gerçek 
s!yas! part!ler alanları dolduran s!v!l toplum örgütler! !le bulu"up aynı 
havayı solumuyor. S!yas! part!ler s!v!l toplum örgütler! !le kurumsal 
!l!"k!y! ba"aramıyor. L!derler güçler! el!nden g!decek d!ye STK’larla 
kurumsal !l!"k! kurmak !stem!yor daha do$ru. Yoksa Ankara’da çevrec! 
bu kadar az sayıda olur mu?
Pol!t!kanın okulu olan s!yas! part!ler, pol!t!kayı besleyen kanallara sah!p 
s!v!l toplum örgütler! !le bulu"amıyor k!, sokakla, meydanla bulu"sun.

B!zler 70’l! yıllarda Ankara’nın en büyük gecekondu semt! Altında$’da 
part! ba"kanları, m!lletvek!ller! !le tartı"ma "ansını yakalamı" gençlerd!k. 
&!md! gençler sevd!kler!, oy verecekler! part! ba"kanlarını telev!zyonlarda 
!zl!yor, gazetelerde okuyor. Bu uzaklık b!zdek! g!b! l!derlere kar"ı tutkulu 
b!r sevg! yaratamıyor.  
 
Part!ler yen! !let!"!m alanları !le daha gen!" k!tlelere ula"manın yollarını 
seç!yorlar. Görsel ve yazılı !let!"!m alanlarına b!r de sosyal medyayı 
ekleyerek pol!t!ka yapmanın kolaycılı$ındalar. Oysa pol!t!ka dokunarak 
yapılırsa gücü de o kadar etk!l! olur.

ANKARA’NIN EMEK MEYDANI
Bu yazımda s!ze b!r müjde verece$!m. Yakın b!r tar!hte Ankara’nın 
yen! b!r ‘Emek Meydanı’ olacak ve basın açıklamaları bu meydanda 
gerçekle"ecek. Bu meydandak! eyleme omuz veren Ankaralılar; yapımı 
süren bu heykel!n d!k!l!"! !le o soylu d!ren!"! anımsayacaklar ve Ankara 
pol!t!k kent olma özell!$!n! pek!"t!recek.
Esk! Türk – #" ba"kanlarından Seyf! Dem!rsoy’un “ Ankara’da Türk – #" 
var.” sözü kent!n belle$!ne kazınacak, belk! de tar!h!ne yazılacak… 

ANKARA POL#T#KANIN KALB#…

Ankara ne kadar pol!t!kaya kapatılırsa kapatılsın pol!t!k b!r kent olma 
gerçe$!n! sürdürüyor. Son seç!mde pol!t!ka karanlık odalara çek!l!yor. 
Karanlık odalar, kutular, oyunlar pol!t!kanın aydınlık yüzünü de 
karartmaya çalı"ıyor. Pol!t!kanın er!l yüzü yok ed!l!yor.  Ankara’nın 
sokaklarından, bulvarlarından, meydanlarında kayan pol!t!ka karanlık 
odalara sı$mıyor. Ankara tüm karanlık oyunlara kar"ın y!ne de pol!t!k 
kent olma özell!$!n! cafelerde, kahvelerde, pastanelerde, lokantalarda, 
örgütlerde, ün!vers!telerde koruyor ve pol!t!ka soluyor.

yasarseyman@gma!l.com

Ya"ar SEYMAN

TMMOB M!marlar Odası 
Ankara &ubes!’nce 
hazırlanan, Ulucanlar 
Cezaev!’n!n Cumhur!yet 
tar!h! !ç!ndek! yer!n! ve 
son dönemde ya"adı#ı 
dönü"ümü anlatan 
“Büyük Yüzle"me: 
Ulucanlar Cezaev!” adlı 
belgesel f!lm!n galasında 
gerg!n anlar ya"andı. 
1999 yılında Ulucanlar 
Cezaev!’ne düzenlenen ve 
10 hükümlünün hayatını 
kaybett!#! operasyonda 
ya"amını y!t!renler!n 
yakınları, dönem!n 
Ba"bakanı Bülent Ecev!t’!n 
e"! Rah"an Ecev!t’! protesto 
ett!.  1968 ku"a#ının 
devr!mc! ö#renc! l!derler! 
Den!z Gezm!", Yusuf 
Aslan ve Hüsey!n $nan’ın 
Ulucanlar Cezaev!’nde 
!dam ed!l!"!n!n 39’uncu 
yıldönümünde, “Büyük 
Yüzle"me: Ulucanlar 
Cezaev!” !s!ml!  belgesel!n 
gala göster!m! yapıldı. 
Galaya esk! Ba"bakan 
Bülent Ecev!t’!n e"! Rah"an 
Ecev!t, Çankaya Beled!ye 
Ba"kanı Bülent Tanık, $nsan 
Hakları Derne#! Genel 
Ba"kanı Öztürk Türkdo#an, 
Türk!ye $nsan Hakları Vakfı 
Genel Sekreter! Met!n 
Bakkalcı !le cezaev!ne 
düzenlenen operasyonlarda 
hayatını kaybedenler!n 
yakınları da katıldı. 

“Ecev#t Devr#mc# De"#l”
Göster!mden önce yapılan 
açılı" konu"masında, Bülent 
Ecev!t’!n Ulucanlar’da 
tutuklu kalmı" bazı 
“devr!mc!” ler!n !s!mler!yle 
beraber anılması ve e"! 
Rah"an Ecev!t’!n belgesel! 
!zlemek !ç!n salonda 
bulunması, tepk!lere neden 
oldu. 1999 yılında Ulucanlar 
Cezaev!’ne düzenlenen 
operasyonda ya"amını 
y!t!renler!n yakınları, 
operasyon emr!n!n 

dönem!n ba"bakanı Ecev!t 
tarafından ver!ld!#!n! 
hatırlatarak, Ecev!t’!n 
“devr!mc!” olamayaca#ını 
söyled!. Ecev!t !sm!n!n 
“devr!mc!ler l!stes!” nde 
yer almasını, hayatını 
kaybedenlere yapılmı" 
b!r saygısızlık olarak 
n!telend!ren yakınlar, 
“Celladın !sm! devr!mc! 
olamaz”, “Kat!ller dı"arı” d!ye 
sloganlar attı. 

“Ben# Burada  
Öldüreb#l#rler”
Ecev!t’!n salonu terk 
etmes!n! !steyen 
protestocular, belgesel 
göster!m!ne son 
ver!lmemes! ve Ecev!t’!n 
salondan ayrılmaması 
üzer!ne sahney! !"gal ett!. 
Ecev!t, protestoculara yanıt 
vermemey! terc!h ederken 
Çankaya Beled!ye Ba"kanı 
Bülent Tanık, TMMOB 
M!marlar Odası Ankara 
&ube Ba"kanı Fat!h Söyler 
ve Ecev!t’!n korumaları, 
Ecev!t’! salondan ayrılması 
!ç!n !kna etmeye çalı"tı. 
Ecev!t kend!s!n! !kna 
etmeye çalı"an korumasına, 
“Ben b!r"ey yapmadım. E#er 
salondan çıkarsam, onların 
söyled!kler!n! kabullenm!" 
olurum. Suçluymu"um g!b! 
olur. Onlar !st!yorlarsa gel!p 
ben! burada öldüreb!l!rler” 
ded!. Protestolar belgesel!n 
göster!m! boyunca sürdü.  
Belgesel!n sonuna kadar 
salondan ayrılmayan 
Rah"an Ecev!t belgesel!n 
son bulmasının ardından 
protestolar e"l!#!nde 
salondan ayrıldı. 

“Gelece"#nden Haber#m 
Yoktu”
TMMOB Ba"kanı Söyler, 
"öyle konu"tu:
“Böyle b!r protestoyu 
asla beklem!yorduk. 
B!z!m bütün derd!m!z 
ez!yetler!n, !"kenceler!n 

ya"andı#ı, s!yas! b!r k!ml!#! 
olan Ulucanlar cezaev! 
!le !lg!l! b!r belgesel 
hazırlamaktı. Ulucanlar, 
Den!z Gezm!"ler!n !dam 
ed!ld!#! mekan. O nedenle 
bu gala !ç!n onların ölüm 
yıldönümünü seçt!k. 
Rah"an Hanım’ın geceye 
katılaca#ını ben M!marlar 
Odası Ankara &ube Ba"kanı 
olarak b!lm!yordum. Ancak, 
belgesel hazırlanırken 
Rah"an Hanım’dan bazı 
foto#raf ve belgeler tem!n 
ed!lm!". Bu esnada kend!s! 
galada bulunmak !sted!#!n! 
d!le get!rm!". Sonuç olarak, 
bu belgesel! !zlemek onun 
da hakkı. Göster!len tepk! 
tamamen sürpr!z oldu. 
Herkes!n protesto hakkı var 
ama bunun meden! sınırları 
olmalıdır. Ne yazık k! bugün 
böyle olmadı.”
Olaylı göster!m!n ardından 
M!marlar Odası Ankara 
&ubes! Yönet!m Kurulu 
b!r basın açıklaması 
yayınladı. Açıklamada 
Rah"an Ecev!t’!n ya"adı#ı 
protesto !le !lg!l! olarak 
“yüzle"me kolay de#!ld!r; 
tek tara'ı yapılamaz, 
tar!h çarpıtılamaz. 
Katl!amların ve !damların 
sorumlulu#unu ta"ıyanlarla 
her alanda yüzle"mek, 
yaptıklarını !zlerken, 
yüzler!ndek! !fadey!, 
gözler!m!z!n !çer!s!ne 
bakamayı"larını görmek, 
utançlarına tanıklık 
etmek, yüzle"me sürec!n!n 
b!r parçasıdır” den!ld!. 
Açıklamanın devamında 
protestoların anla"ılab!l!r 
oldu#u ancak “h!ç k!msen!n 
ele"t!r! sınırlarını a"arak, 
bu zorlu süreçte harcanan 
çabaları görmezden 
gelmeye, emekle ortaya 
çıkartılmı" b!r ürünün 
!zlenmes!n! engellemeye, 
etk!nl!#! bloke etmeye 
hakkı olmadı#ı” vurgulandı.  

Ulucanlar Belgeselinde  
“Operasyon” Protestosu
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“...Güzel Ankara, senden yardım umar her dü"en dara...” dem!"ler de,  
pol!t!k b!r çıkarı olmayacaksa, bahtı kara olanlar neden görmek !stes!n güzel Ankara’yı? 
Pol!t!ka b!r çıkar da#ıtımı !l!"k!s! m!d!r? B!z öyle bakmayalım.

Pol!t!ka! Nerede yapılıyor bu pol!t!ka?
Parlamentoda mı? Pol!t!k part!lerde m!? &u ank! haller!yle h!ç öyle görünmüyor.  
Buralarda yapılana pol!t!ka den!r m!? Part! ba"kanlarının tek seç!c!l!#!nde bel!rlenen  
h!yerar"!k ve otor!ter yapılarda, part! ba"kanından kurtulmak !ç!n sadece kaset  
yapma yolunun açık oldu#u bu örgütlenmede pol!t!ka yapılab!l!r m!?
Oralarda yapılana ancak emre !taat, s!n!r ger!l!m!ne dayanım prat!#!,  
parmakları topluca kaldırma ve !nd!rme j!mnast!#! den!l!r belk!…

Ama bu b!z! neden !lg!lend!rs!n?
B!z! !lg!lend!rse !lg!lend!rse, pol!t!kanın gerçekten yapıldı#ı yerler !lg!lend!r!r.
Nereler! olab!l!r buralar? Nerede arayaca#ız ve bulaca#ız s!yaset!?
Ankara’da s!yaset nerede? Pol!t!k olan nerede?
Sokakta mı? &u çalan Band!sta "arkısında mı yoksa?
Evde m!? Ev!n !ç! pol!t!k b!r alan mı?
Meslek odalarında mı, esnaf, t!caret, sanay! odalarında mı?  
STK’lar ya da derneklerde m! yoksa? Henüz örgütlenemem!" b!r !ns!yat!f grubunda mı?
S!yas! part!lerde olab!l!r m!? Olmadı#ına !nanıyoruz ama y!ne de, bazılarında, acaba?
Belk! de b!z!m mahallen!n muhtarlı#ındadır? Apartman veya s!ten!n yönet!m!nde?
Belk! ö#renc! hareketler!nde, “ö#renc! kolekt!f!nde”?
Ün!vers!teler!n senatosunda? Hayır, h!ç öyle görünmüyor.

Parlamento genel kurulunda de#!l ama belk!, kom!syonlarında mı?
Hastane yönet!m! pol!t!ka yapar mı?  
Sa#lık pol!t!kasını uygularken pol!t!ka yapmak mümkün mü?
Genelkurmay’da pol!t!ka mı yapılıyor, plan mı?  
Karakollarda ne yapılıyor? “erkekt!r; döver de sever de”  
d!yerek ev!ne yollanan kadınlar b!r pol!t!kanın mı kurbanı?  
Mahkemeler? Mahkeme hak!mler!, yüksek hak!mler ne tür b!r pol!t!ka yapıyorlar  
ve hang! pol!t!kayı uyguluyorlar?
Hang! sanatçıların serg!ler! açılıyor? Hang! f!lmler oynuyor s!nemalarda?  
Hang! oyunlar sahnelen!yor? B!r pol!t!kaya göre m! yapılıyor bu seç!mler?
Meyhaneler soka#ının b!r pol!t!kası ve bu soka#a g!rmeye cesaret eden kadınlara yönel!k 
olarak erkek saldırganlı#ının b!r pol!t!kası var mıdır? (yoksa "!ddet sadece b!r gelenek  
veya !çgüdü arkasına mı saklanır?)

Ankara !ç!n, pol!t!kanın yapıldı#ı yer kes!n “merkez”d!r.  
Pol!t!ka merkezde yapılıyordur. Ama b!z o pol!t!kayı görem!yoruz.  
Belk! de “ayaktakımı” arasında yapılan pol!t!kayı aradı#ımız !ç!n görem!yoruzdur. 

Konut pol!t!kası? Gecekondu pol!t!kası? Toplukonut pol!t!kası?
Ya#mur sularının, kanal!zasyonun, san!tasyonun pol!t!kası?
Çöpler! b!r!kt!rmen!n, ayrı"tırmanın ve toplamanın, çöpler! ayrı"tırırken !nsan onurunu  
h!çe saymanın b!r pol!t!kaya dayandı#ını dü"ünemez m!y!z?
Tüket!m!n b!r pol!t!kası vardır mutlaka. AVM’ler!n her b!r!ne özgü b!r pol!t!ka 
 ya da mü"ter!ler!n AVM’lerden alı"ver!" pol!t!kası?
Beled!ye otobüsler!n! çok beklemen!n b!r pol!t!kası? Otobüs dura#ı sıklı#ı,  
otobüs güzergahı pol!t!kası? Toplu ta"ıma pol!t!kası ve raylı s!stemler pol!t!kası? $"e  
otomob!lle g!tme pol!t!kası? Otomob!ller!n beled!ye tarafından özend!r!lmes! pol!t!kası?
Stadyumları dolduran !nsanların pol!t!kası, stadyumları doldurma pol!t!kası?
Sokakların numaralandırılması pol!t!kası?
A"kın b!r pol!t!kası?
Ama meydanları doldurmanın b!r pol!t!kası vardır mutlaka.
$syanın b!r pol!t!kası var mıdır? Fırlatılacak molotof kokteyller!n!n hede'er!n!n pol!t!kası? 
D!ren!"!n b!r pol!t!kası?

Dü"ündükçe !nsan, “ne çok pol!t!ka varmı" bu ya"amda?” d!yor.
Bütün bunlar b!rer “pol!t!ka” olab!l!r elbet. Ama acaba bütün bunlardan daha çok, s!yas! 
!l!"k!ler!n demokrat!kle"mes! m!d!r acaba pol!t!ka? Bu ney!n pol!t!kası olsa k!?  
K!m yapacak bu pol!t!kayı?
Demokras! !sted!#!m!z her yerde m!d!r pol!t!ka?
S!yaset, !nsanlar arası e"!tl!#! !sted!#!m!z her yerde m!?
Özgürlü#ü !stemek m! s!yaset? Barı"ı !stemek m!d!r s!yaset?

Nerede arayaca#ız pek! özgürlü#ü, e"!tl!#! ve barı"ı?  
Ankara’da s!yaset yapılan yer! nasıl bulaca#ız? Nasıl bulaca#ız Ankara’nın s!yaset yapma 
b!ç!m!n!, s!yaset tarzını, Ankara’nın merkez!n!?
$"te bunu arıyoruz. 
 
 
 

“Devr#m vakt#yle b#r #ht#mald# ve çok güzeld#”
Murat Uyurkulak - Tol

Kentler!n bellekler!, gelenekler! var. Ne kadar ez!l!rse ez!ls!n, gözardı ed!lmeye çalı"ılırsa 
çalı"ılsın toplumsal hafızalarının b!r ucundan yırttı mı b!r kez bu gelene#!n umudu, onu 
d!zg!nlemek zordur artık. Ankara’nın, Tanıl Bora’nın dey!m!yle “Büyük Çankırı Projes!’ne” 
dönü"türülmeye çalı"ılan yüzünün; o 3 Ankara’dan en sol, en genç, en ö#renc!, en muhal!f 
yüzünün umudunu da d!zg!nlemek aynı "ek!lde zordur o vak!t. 

Ankara’yı ö#renc! hal!yle, muhal!f hal!yle d!#er "eh!rlerden farklı kılan b!r özell!#! var. O da 
Türk!ye’de -daha çok vakt!yle demek daha do#ru sanırım- b!r f!k!rle e" tutulan b!r kuruma, 
b!r parçaya, b!r ün!vers!teye sah!p olu"u. Ankara’nın devr!mle özde" b!r ODTÜ’sü, ODTÜ’nün 
de devr!mle özde" b!r tar!h! var. $deoloj!ler!n yok oldu#u, tar!h!n sonuna geld!#!m!z! 
söyleyenlere !nat bugün hala ısrarla Ankara’nın b!r yerler!nde yılda b!r kez de olsa, b!r !nada, 
devr!me ça#ırarak yürüyen gençler varsa Bad!ou’nun Komün!st H!potez! !ç!n de umut var 
demekt!r öyleyse. Bu gelene#!n sürdü#ü, ODTÜ’nün yürüdü#ü b!r ya#murlu baharı daha 
ger!de bırakırken aklıma dü"en Beckett’ten b!r d!ze: “Y!ne dene, y!ne yen!l, daha !y! yen!l...”

E#r! oturalım do#ru konu"alım: özgür, e"!t, ad!l ve  “yar!n yana#ından gayrı her"eyde hep 
beraber” d!yeb!lecek b!r sokak s!yaset!n!n !mkanları ben!m g!b! 90’ların ba"ında çocuk 
olmu"lar !ç!n çok umut ver!c! de#!ld!. Serbest p!yasanın serbest çı#lıkları, yen! sa#ın 
sokakta artan muhafazakarlı#ı ve devr!m f!kr!n!n tar!he a!t m!toloj!k b!r h!kaye oldu#u 
görü"ünün baskın oldu#u sokaklarda geçen bu dönem!n !n!"ler!yle çıkı"larıyla günümüzde 
de der!nle"erek devam ett!#!n! söylemek yanlı" olmaz sanırsam. Bütün bu hegemon!n!n 
orta yer!nde, bozkırın orta yer!nde hala her yıl (!nanıp !nanmadıklarından ba#ımsız 
olarak) b!r grup genc!n, Ankara’nın tar!h!ne selam çakar "ek!lde, de#!"en ve dönü"en 
muhalefet b!ç!mler!yle b!r !dea’nın pe"!nden g!tmes! bence Ankara’yı Ankara yapan müh!m 
noktalardan b!r tanes!.

Öyleyse devr!m b!zler !ç!n b!r gerçekten öte sürekl! denenmes! gereken b!r h!potez. 
Denenmes! ve gerek!yorsa u#runda yen!l!nmes! gereken b!r hedef. Sürekl! ve devamlı 
yürünecek, kend!m!ze sorular sorarak yürüyece#!m!z b!r yol Ankara’da devr!m. Z!zek’!n 
alıntıladı#ı "ekl!yle Ala!n Bad!ou bu “Komun!st H!potez”! terketmey!n d!yor ve ekl!yor:
“Bu h!potez! terk ett!#!m!z anda artık kolekt!f eylem alanında herhang! b!r "ey yapmamıza 
de#mez. B!r f!lozofa tar!hsel ve s!yasal olu"tak! h!çb!r "ey komün!zm!n ufuk ç!zg!s! ya da bu 
!dea olmaksızın !lg!nç gelmez. Bununla b!rl!kte !dea’ya ve h!potez!n varolu"una ba#lanmak, 
onun mülk ve devlete odaklanmı" !lk göster!l!" b!ç!m!n!n oldu#u g!b! korunması gerekt!#! 
anlamına gelmez. Aslında, b!ze felsef! b!r görev hatta b!r sorumluluk olarak yüklenen "ey, 
h!potez!n varolu"unun yen! b!r k!p!n!n hayat bulmasına yardım etmekt!r.”

Yen! b!r k!p, yen! b!r hayat. Ankara’nın Devr!m’!n!n aradı#ı bugün bu olmalı muhakkak. 
Devr!m f!kr! olmadan, topyekün ve b!rl!kte yen! b!r hayat, yen! b!r Ankara yarat(a)madı#ımız, 
bunun !ç!n u#ra"madı#ımız sürece o devr!m!n de gelmeyece#!n! b!lmem!z gerek!r. Ursula 
K. LeGu!n’!n Mülksüzler’dek! o muhte"em pasajını hatırlamamız gerek!r öyleyse Ankara’nın 
Devr!m’!n! dü"ünürken:
“Vermed!#!n!z "ey! alamazsınız, kend!n!z! vermen!z gerek!r. Devr!m’! satın alamazsınız. 
Devr!m’! yapamazsınız. Devr!m olab!l!rs!n!z ancak. Devr!m ya ruhunuzdadır ya da h!çb!r 
yerde de#!ld!r.”

Ankara, o genç, muhal!f, ö#renc! hal!yle en güzel gelene#!n!, devr!m f!kr!n! korumaya 
devam etmel! o halde. Sadece varolan s!yasete !nat de#!l, ona ra#men b!r !mkan ve !ht!mal 
olarak, en "enl!kl! hal!yle o devr!m dü"üne !nanmayı sürdürmel! öyleyse. Ankara’nın en 
güzel gelene#!, en güzel sokak s!yaset! ancak böyle devr!m olmamızı sa#layacaktır. Bırakın 
Ankara’nın Devr!m’! b!z!, "ehr!, ülkey! ve gezegen! dönü"türme fırsatını z!h!nlere b!r kez daha 
eks!n. Bahar ya#murundan sonra muhakkak güzel, güne"l! günler ye"erecekt!r. 

Ankara’nın Devrim’i
Ethemcan TURHAN

Politika Nedir, Nerede Yapılır? 
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Dokuz Türk!ye’l!, yed! Hollanda’lı sanatçı tarafından 20 Mayıs’ta Yüksel, Karanf!l ve Konur 
sokaklarına yayılmı" karma b!r sokak serg!s! açıldı. Sanatçıların geç!c! yerle"t!rme çalı"maları  
17 Haz!ran’a kadar görüleb!l!r.  
 
Küratörlü#ünü Hollandalı heykel ve v!deo sanatçısı Jerome Symons’un, yardımcı 
küratörlü#ünü Umut &umnu’nun yaptı#ı göster!m!n adı Jerome’un söyleyeb!ld!#! tek Türkçe 
"arkıdan gel!yor: “Ben!m de Kalb!m Var”.  Proje, sanatı serg! mekanlarından kent mekanlarına 
do#ru gen!"letmey!, özel ve kamusal mekan arasındak! kaygan sınırı ara"tırmayı, sanatı 
gündel!k hayat prat!kler! !ç!nde yen!den dü"ünmey!, en öneml!s! sadece !let!"!m aracı olmayan 
ama aynı zamanda b!r d!ren!" aracı olarak sanatı yen!den konumlandırmayı amaçlıyor.

Serg! Çankaya Beled!yes!’n!n katkıları !le gerçekle"t!r!l!yor. Jerome Symons bu durumun 
yardımı kadar zorlu#u da oldu#unu, proje sürec!nde pek çok bürokrat!k engele takıldıklarını 
söylüyor. Ney!n yapılab!l!r oldu#undan çok !mkansız oldu#unu d!nled!kler!n! ve bununla 
mücadele ett!kler!n! söyleyen küratör, bu mücadele sonucunda beled!ye çalı"anlarının 
kamusal alan !le !lg!l! farkındalıklarını arttırdıklarını, neler!n yapılab!lece#! hakkında hayal 
güçler!n! zorladıklarını söylüyor. Bu nedenle benzer yen! kamusal projeler!n yolunu açtıklarını 
dü"ünüyor. N!tek!m konu"mamız sırasında sanatçılar b!r yandan da, !"!n tesl!m!, !"!n bedel!, vb. 
maddeler! !le dolu, daha çok müteahh!tlere yönel!k hazırlanmı" formları doldurup !mzalıyorlar. 

Jerome “Burada kamusal mekan yoktu, bu proje !le oldu” d!yor. $nsanların b!r yerden b!r 
yere g!derken fark etmed!kler! alan ve çevreler!ndek! !nsanlar !le !l!"k! kurmalarını sa#lamayı 
amaçlıyor sanatçılar.

Umut &umnu, “Ben!m de Kalb!m Var” !le sanata ve mekana da!r daha müzakerec!, 
özgürle"t!r!c! ve ço#ulcu anlayı"ı yüzeye çıkartmayı amaçladıklarını söylüyor. 

“Kamusal alan tüm ya$amların özgür ve güvenl# b#r $ek#lde bulu$ab#ld#!# ve kalabalıklı!a ra!men 
herkes#n kend# mahrem#yet#n# ya$ayab#ld#!# b#r yer olarak görüleb#l#r. Aynı zamanda ekonom#k 
ve s#yas# çıkarların çatı$tı!ı b#r sava$ alanıdır da. %çer#s#nde b#rb#rler#yle kes#$en, bazen çatı$an b#r 
çok katman vardır. Bu nedenle kamusal mekana sadece serbest ve özgür b#r mekan demek yeterl# 
de!#ld#r: bu mekan #çer#s#nde kanunların, düzenler#n, tehd#tler#n, $#ddet#n olu$turdu!u de!#$ken 
olgular her sefer#nde bu açık mekanı yen#den kurar. ...
Kamusal sanat, kamusal alanda ses# / yüzü olmayanların görünür kılınması, herkes#n kalb#n#n 
ses#n#n duyulması #ç#n öneml# b#r araçtır “

Sonuç olarak, “Ben!m de Kalb!m Var” ba"lı#ı, sanata ve mekana da!r daha ‘müzakerec!’, daha 
‘olumlayıcı’, daha ‘özgürle"t!r!c!’ ve daha ‘ço#ulcu’ b!r anlayı"ı yüzeye çıkarma amacı ta"ıyor.

$"ler, !zley!c!s!n! de !"e katan, ortamla etk!le"!ml! 
ve zaman !ç!nde dönü"en, de#!"en, yan! ya"ayan 
eserler.

KAZI - Marco Cops

Marco Cops  genell!kle evs!zler ve !"gal evler!nde ya"ayan alt kültürlerle çalı"an b!r görsel 
sanatçı. Proje kapsamında Türk!ye’ye geld!#!nde sokak satıcıları !lg!s!n! çekm!". Onları 
foto#ra'amı" ve hayat h!kayeler!n! d!nlem!". Hayatları !le !lg!len!lmes!nden memnun olan 
satıcıları payla"ıma çok açık bulmu". Türk!ye’de çok yaygın oldu#unu gördü#ü kazı-kazan 
!le sokak satıcılarının hayatlarını b!rle"t!rerek !"!n!n çerçeves!n! olu"turmu". $"! !le, b!z!m 
!ç!n yüzü olmayan, hayatlarına uzak oldu#umuzu dü"ündü#ümüz bu !nsanların hayatları 
!le temas etmem!z! sa#layarak ne kadar yakın ve benzer oldu#umuzu göster!yor. Ödülü 
b!r hayat h!kayes! olan bu kazı-kazanda,aynı satıcının 3 foto#rafını bulan "anslı oyuncular, 
satıcıyı bularak resm!n büyük hal!n! alıyor ve hayat h!kayes!n! d!nl!yor. Böylece görünmez 
olan bu !nsanların merak etmed!#!m!z h!kayeler! kulaktan kula#a yayılıyorlar.

“Kend!ler!n! !fade edeb!lecekler! b!r platforma !ht!yacı olan !nsanlar !ç!n onları görünür 
kılacak akt!v!teler yapmak, bu !nsanların kullanaca#ı stratej!ler üretmek ve böylel!kle 
ana-akım kültürün parçası olmak !ç!n sanatı b!r platform olarak kullanmakla !lg!len!yorum” 
d!yor Marco. 

TUTULMAMI% B$R SÖZ G$B$ - Batur Gökçeer

Cemal Süreya’nın b!r "!!r!nde Ankara !ç!n yaptı#ı bu benzetme, Batur Gökçeer’!n !lhamı 
olmu". Çalı"ması bastırılmı" d!ren!"ler!n söylemler!n! alana yen!den sunmayı amaçlıyor. 

$"!n! ve sürec! "öyle anlatıyor: 
“&##r Ankara’nın üzer#mde yarattı!ı h#ss# yen#den anlamlandırmamı sa!ladı. Bu proje #ç#n b#r 
#$ üretmeye çalı$ırken ‘söz’ü sah#plenen ve ‘tutulmamı$’ h#ss# veren k#m# anlara a#t foto!ra"ar 
seçt#m. %$#m# #ç#nde konumlandırmaya çalı$tı!ım (kamusal alanda b#r #$ gerçekle$t#rmek 
ben#m #ç#n yen# b#r süreçt#) $ehr#n duvarlarına yapı$tırılan posterler#n zamanla yırtılması, 
yıpranması sonucunda altından çıkan esk# posterlerle olu$turdu!u yen# doku b#r form olarak 
önümdek# foto!ra"arı algılayı$ımı dönü$türmeye ba$lıyordu. Zaman, mekan ve ta$ıdı!ı h#s 
olarak b#rb#r#yle tezatlık ve çel#$k#ler ta$ıyan daha önce çekt#!#m foto!ra"arı soka!a posterler 
g#b# yapı$tırmak ve zamanın müdahales#n# bu kez b#l#nçl# b#r $ek#lde yen# b#r duygu yaratmak 
üzere üst üste yapı$tırdı!ım foto!ra"ara uygulamak bu #$# meydana get#ren dü$ünce ve 
eylemler# tanımlamaktalar”.

 
NEDENAHMET - Metehan Özcan
Metehan Özcan’ın “NEDENAHMET” adlı mekan ve c!nsell!k 
üzer!ne foto#raf çalı"ması e"c!nseller!n kamusal alandak! 
mekansızlık durumunu sorguluyor. 

“‘ ‘Nedenahmet’ çok fazla soru sordu#u !ç!n Ahmet Yıldız’a 
okul arkada"ları tarafından ver!len lakap. Ahmet Yıldız, 
a!les!ne e"c!nsel oldu#unu açıkladıktan sonra 2008 yılında 
26 ya"ında öldürüldü. U#runa ölünen/öldürülen "eyler! 
sembol!ze ett!#! !ç!n bayrak kullandım. Bu, aynı zamanda çok 
yönlü benl!#!m!z!n nasıl tekl!#e !nd!rgend!#!ne b!r örnek”. 

“Kamusal alan tüm ya$amların özgür ve güvenl# b#r $ek#lde bulu$ab#ld#!# ve kalabalıklı!a ra!men herkes#n kend# mahrem#yet#n# ya$ayab#ld#!# b#r yer olarak görüleb#l#r. Aynı zamanda ekonom#k 
ve s#yas# çıkarların çatı$tı!ı b#r sava$ alanıdır da. %çer#s#nde b#rb#rler#yle kes#$en, bazen çatı$an b#r çok katman vardır. Bu nedenle kamusal mekana sadece serbest ve özgür b#r mekan demek yeterl# 
de!#ld#r: bu mekan #çer#s#nde kanunların, düzenler#n, tehd#tler#n, $#ddet#n olu$turdu!u de!#$ken olgular her sefer#nde bu açık mekanı yen#den kurar”.

Serg# Katalo!undan 

Soka"ın Kalb# Var!
Benim de Kalbim Var 

I also Have A Heart
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Homofob# Kar!ıtı Bulu!ma  
Ankara’ya Renkler#n# Bıraktı

Bahar, "ehre 6. Uluslararası Homofob! Kar"ıtı Bulu"ma’nın 
renkler!yle b!rl!kte geld!…
6. Uluslararası Homofob! Kar"ıtı Bulu"ma; söyle"!, konferans, 
göster!mler, serg! ve forumlar !le atölyelerden olu"an renkl! 
b!r haftayla geld!. Koord!nasyonunu Kaos GL Derne#!’n!n 
yürüttü#ü !le 6. Bulu"ma’da, Homofob!ye Kar"ı Kampüs 
Bulu"maları’nın bu yıl gerçekle"t!#! ün!vers!te/kampus sayısı 19 
oldu. 14 Mart’ta “yerel ayaklar”la ba"layan 6.Bulu"ma, 22 Mayıs 
günü Ankara’dak! “Homofob! ve Transfob! Kar"ıtı Yürüyü"” !le 
sokaklardaydı.

6. Bulu"ma !ç!nde, 15. Mayıs “V!cdan! Ret Günü” de bulu"maya 
dah!l oldu ve “Ant!-m!l!tar!st forum” düzenlend!. Forumlardan 
“M!ll!yetç!l!#!n Kapadı#ı Kapılar Neler!n Üstünü Örter?” de, 

katılımcılar ve sunum yapanlar kend! önyargılarını tartı"maya açarken, “Irkçılı#a ve 
m!ll!yetç!l!#e kar"ı da mücadele etmeden homofob! ve transfob!ye kar"ı mücadelem!zde 
neden ba"arılı olamayız?” sorusu tartı"ıldı ve de#erlend!r!ld!. “Homofob! ve transfob!ye 
kar"ı mücadelede dostlarımız ve ortaklarımız k!mler olab!l!r?” sorusu tartı"ıldı.  
 
Bulu"ma çerçeves!nde $stanbul’da Bo#az!ç! Ün!vers!tes!’nde, Ankara’da Ankara Ün!vers!tes! 
S!yasal B!lg!ler Fakültes!’nde “Akadem!k Forum” yapıldı. Ankara’da “Cebec! Kampüsü S!yasal 
B!lg!ler Fakültes!’ndek! Akadem!k Forum’da ; “Heteroseks!zme Kar"ı Gökku"a#ını Yaratmak 
ve LGBT Hareket!” oturumu ve “Sahaya Bakarken: C!nsel K!ml!kler” konu"uldu.

6. Uluslararası Homofob! Kar"ıtı Bulu"ma kapsamında gerçekle"ecek olan “Homofob!ye 
Kar"ı Bölgesel A#” g!r!"!m! !ç!n uluslararası ça#rıda bulunan Kaos GL, 13 ülkeden homofob! 
kar"ıtlarını 20 Mayıs’ta Ankara’da bulu"turdu. Ortado#u, Kafkasya ve Balkan Ülkeler! LGBT A#ı 
olu"turmayı planlayan Kaos GL, Bosna-Hersek, Lübnan, Sırb!stan, Hırvat!stan, F!l!st!n, $sra!l, 
Ermen!stan, Gürc!stan, Makedonya, Yunan!stan, Karada#, Mısır, $ran’dan katılım cevabı aldı. 

Ayrımcılı#a ve nefret suçlarına kar"ı Lezb!yen, Gey, B!seksüel, Travest! ve Transeksüel (LGBT) 
b!reyler!n haklarının gel!"t!r!lmes! adına çalı"an ve  mücadele eden Kaos GL Derne#!, 
Uluslararası Homofob! Kar"ıtı Bulu"ma’yı, 17 Mayıs Homofob! Kar"ıtı Gün ves!les!yle 6 yıldır 
organ!ze ed!yor.

“1990’ların son günlerinde cezaevlerine yönelik sözde “hayata dönü$ operasyonu” kar$ısında 
bilmemeyi, duymamayı ve görmemeyi tercih eden medyaya kar$ı elimizdeki kameranın 
kaydetti!i gerçe!in ne kadar de!erli oldu!unu fark etti!imizde olu$tu beki de Karahaber 'kri. 
O zamandan beri Karahaber, bir video-eylem kolekti' olarak önce Ankara sokaklarından, 
sonra da Karahabercilerin ula$abildi!i her yerden haber vermek için, soka!ın yitip giden 
hafızasına kar$ı durabilmek için, o gün o sokakta haykırdı!ımız $eylere gerçekten inandı!ımız 
için, görüntünün sahicili!ine tutulup kaldı!ımız için ve homofobiyi, namus cinayetlerini, 
vicdani ret açıklamalarını, Kürtlerin yedi!i sürgünleri, Hrant’ın vuruldu!u soka!ı, tecridi, 
19 Ocakları, 8 Martları, 1 Mayısları, 2 Temmuzları, bize zehir ya da $enlik olan her günü 
hatırlamak ve hatırlatmak adına hep bir yerlerde var oldu”. 

Hatırlamak o rüyayı yeniden görmek, bir görüntüye geri dönmekse aslında bu kent 
anılarını neremize yazar? Bu kent sırlarını bize emanet eder mi bütün çatlaklarından ona 
bakmazsak? Unutamadı#ımız bir "ey ya"amamı"sak, nedir unutturmak istemedi#imiz "ey? 
Yüksel’de bir kadın hakkımızı okur. ’Hatırlama )gürleri’. $pekçi Parkı’ndaki ta" eller. Ölüm 
oruçları sırasında 450 gündür o ellerin altında gece gündüz bize yalvaran kadın Özgür’ün 
annesiydi. 457. gün Özgür öldü, bedeni 23 kilo çekti. Annesi hala orada, eller bizden 
umudu kesti, tanrıya yalvarıyor. Karahaber neyin )gürü olacak? Kentin sokaklarında tarihi 
bozanlar zamanla dala"ıyor, yazanların elinde kırılmı" kameralar.

Sanal bir "ey yok. Her "ey gerçek. Sanmayalım ki o kasette ta"ıdı#ımız akrep sokmayacak 
bizi. Sanmayalım ki; o sürme hep o göze çekilecek, o mikrofondaki ses kimsenin kalbini 
ısırmayacak.
 

Bir cazibesi vardır onlar için, dara#acına giderken yaptı#ı zafer i"aretinin izlenecek 
olmasının daima. Tehlikelidir bizim için, eylemin kendi sahicili#ini yitirip ‘gösteri’ye 
dönü"mesi, arenayı kameranın düzenlemesi? Eylemcinin i"i yıkmaktır ya,  
nasıl ta" attı#ını göstermek de#il. Karahaber, kırar onların kendilerine bakı"ını.  
Bu çatlaktır biraz onu kara yapan.

Karahaber:  
V#deo Eylem Kolekt#f#
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Bu yıl Fabr!kaMühye !"gal!n!n onuncu yılı. B!na Mühye kö-
yünde, 1906 yılında !n"a ed!lm!", 1950’ler!n sonlarına ka-
dar tu#la fabr!kası olarak kullanılmı" ve 2001 Aralı#ında 
!"gal ed!lene kadar terk ed!lm!" b!r yapı. 

$"gal! gerçekle"t!ren kolekt!f!n !lk etk!nl!#!  
b!nayı ya"anab!l!r hale get!rerek çocuklar da da-
h!l 25 k!"!n!n barına#ını olu"turmak olmu".

Daha sonra, yerl! kom"ularının da yardımıyla, b!nanın ara-
z!s!n! ekoloj!k tarıma uygun hale get!rm!"ler. Vad!dek! yıl-
lardır kullanılmayan sulama s!stem!n!, kanalları ve kuyu-
ları onararak !"ler hale get!rm!"ler. $lk bahçeler! yarattıkla-
rında b!r ço#unun el! neredeyse !lk defa topra#a de#!yor-
mu".

N!san 2002’de, daha projen!n !lk aylarında pol!s!n b!r bo-
"altma g!r!"!m! !le kar"ıla"mı"lar ancak çevre halkının da 
do#rudan ve "!ddet !çermeyen destek eylemler! !le ba"a-
rıyla savu"turulmu". 

Vad!ye hayat get!ren projelerden b!r!s!, !"gal!n yerle"!kle-
r!n!n meydana get!rd!#! “ya"ayan kolekt!f”. Kend! hayatla-
rını komünal olarak organ!ze eden bu kolekt!f, vad!de dü-
zenlenen etk!nl!kler!n de arkasındak! !t!c! güç. Ancak ey-
leml!l!kler! vad! !le sınırlı deg!l. B!r ço#unuzun hatırlayaca-
#ı !"gal ve sokak eyemler!n! organ!ze etm!"ler veya destek 

olmu"lar, ba"ka yerlerdek! !"galler! ve kurtarılmı" bölge-
ler! desteklem!" ve savunmu"lar. Bu merkezdek! faal!yet-
ler!n! arttırarak sürdürmekteler.  $"gal deney!m!n! payla"-
mak ve yaygınla"tırmak !ç!n Ankara !ç!nde ve yakın çevre-
s!ndek! !"gale uygun özel ve kamu mekanlarının ver! ta-
banını olu"turmu"lar. Yayınladıkları bu ver!tabanı katkıla-
ra açık. 5 sene !çer!s!nde Ankara’da en az 10 alı"ver!" mer-
kez!n!n ekonom!k ömrünü tamamlayarak terk ed!lece#!-
n! öngörüyorlar.  
 
Dünyada örne#! çok olmayan alı"ver!" merkez! 
!"gal! deney!m! !ç!n Ankara’nın öneml! b!r  
merkez olaca#ını söylüyorlar. 

Kolekt!f!n kend! kend!ne yeteb!l!rl!#!n!n en öneml! da-
yanaklarından b!r!s! tarımsal üret!m!. Fabr!ka araz!s!nde 
olu"turulan “ortak bahçeler”de, ço#unlu#unu Mühye, $m-
rahor ve B!rl!k mahalleler!nden katılımcıların olu"turdu#u 
20 - 85 ya" arası 80 k!"!, tek tek veya gruplar hal!nde kend! 
parseller!nde ekoloj!k tarım yapmaktalar. Artık kend! ken-
d!ler!ne yetmen!n ötes!ne geçm!", ürün ve deney!mler!n! 
payla"acak noktaya gelm!"ler.

Kolekt!f, !"gal!n sosyal merkez!n! çalı"tırmakta, z!yaret 
günler!ndek! etk!nl!kler! organ!ze etmekte ve bu günler-
de ortak bahçe ürünler! !le z!yaretç!ler! !ç!n yemek p!"!r-
mekte. Sosyal merkez pazar günler! genell!kle çevre ve 

adalet konularındak! atölye çalı"maları ve sem!nerler !le 
b!r toplanma merkez! olarak çalı"makta. Çalı"malar ücret-
s!z ve herkese açık.

&u anda kolekt!f!n gündem!nde vad!n!n rüzgar potans!-
yel!nden yararlanarak elektr!k üret!m! yapmak var. Bunun 
!ç!n ön çalı"malar olumlu sonuç verm!", gerçekle"t!rmek 
!ç!n planlamalar ba"lamı". 

B!r ütopyayı b!l!nen "eh!r hayatının !ç!nde, dünyanın ger-
çekl!#! !le !l!"k!s!n! kopartmadan, gerekt!#!nde onun araç-
larını da kullanarak ya"atan Mühye kolekt!f!n!n çalı"ma-
larının heyecanla tak!p etmeye devam edece#!z.  Ankara 
!ç!n "u anda sadece b!r olasılık olan bu !"gal!n gerçekle"-
m!" hal!n! canmasdeu.net  adres!nden tak!p edeb!l!rs!n!z. 

Bir $!galin Yıldönümü
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Ankaralılar Evdeyken, Sokakta...

Magnetmus: Kaset zamanlarından pasif dinleyiciye kendi müzi#ini üretmeye davet  - Ali M. Demirel

“Hepsi Gidecek”

?
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Ucay#p

Mel!h Gökçek, H!t!t  Güne"! logosunu ‘Ankara’yı yansıtan b!r s!mge olmadı#ı’ gerekçes!y-
le de#!"t!rm!"t!. Ne var k!, onunla !lg!l! alerj! de esk!lere dayanıyordu. Sıhh!ye Meydanı’nda 
70’ler!n sonunda d!k!len, H!t!t Güne"! !ç!nde barı"ı s!mgeleyen gey!kler!n yer aldı#ı hey-
kel, dönem!n beled!ye ba"kanı Vedat Dalokay tarafından yaptırılmaya karar ver!ld!#!nde, 
o dönem II. M!ll!yetç! Cephe’ olarak anılan koal!syon hükümet! projeye kar"ıydı.  Hüküme-
t!n, Erbakan (M!llî Selamet Part!s!) kanadı $slâm önces!, m!ll!yetç! (M!ll!yetç! Hareket Part!-
s!) kısmı Türkler önces! Anadolu uygarlı#ına a!t b!r s!mge olmasından dolayı heykel!n ya-
pılmamasını !stem!"lerd!. Heykel!n yapımında çalı"an beled!ye !"ç!ler!ne, olmayan yaya 
geç!d!n! kullanmadıkları !ç!n val!l!k emr!yle traf!k cezası kes!lm!"t!. Beled!ye zabıtaları da 
pol!slere “ç!mlere basma” cezasıyla kar"ılık ver!yordu. Engellere ra#men, heykel 1978 yılın-
da b!t!r!lm!"t!.

&eh!rle"meden daha esk! b!r u#ra" olan sanat, günümüzde meden!yetle beraber yol al-
maya devam etmekted!r. Kars’ta heykeltıra" Mehmet Aksoy tarafından yapılırken de  ‘$n-
sanlık Anıtı’na kar"ı olan muhafazakâr b!r muhalefet zaten vardı. Ba"bakanın 8 Ocak 2011 
tar!h!ndek! "ehr! z!yaret!nde ‘ucube’ tanımlaması ve ‘b!r dahak! gel!"!me görmeyey!m!’ an-
lamındak! sözler!yle ülke gündem!ne geld!.

Beled!ye mecl!s!n!n aldı#ı kararla kaldırılmaya karar ver!len heykel;  estet!k kaygısıyla mı, 
s!mgeled!#! konu yüzünden m!, s!t alanı üzer!nde olmasından mı, d!nsel sebeplerden m! 
kaldırıldı? Kamuoyuna gerekçe ‘s!t alanı üzer!nde olması’ d!ye sunuldu. Bu gerekçey! su-
nanlar, ‘burası s!t alanı oldu#u !ç!n, "uraya ta"ıyaca#ız” dem!yorlar k! gerekçen!n sam!m!-
yet!ne !nanalım. $nsanlık Anıtı’ndan önce Kars’ta kaldırılan ba"ka heykeller de var. Bun-
lardan b!r tanes! "ehr!n s!mgeler!nden kaz heykel!. Onun kaldırılma gerekçes!, Beled!ye 
Ba"kanı’nın açıklamasına göre ‘traf!kte görü"ü ngell!yor’ olmasıydı!

¬Yazıdan ve sözden önce form vardı. $nsanlı#ın yerle"!k hayata geç!" önces!ne dayanan, 
formlarla ba"layan sanat kavramı, b!r anlatım b!ç!m! olarak günümüze kadar kültürel,  
co#raf! "artların etk!ler!yle "ek!llend!. Üret!mler! sanat yapan de#er, duygu ve dü"üncele-
r!n k!"!sel anlatımla estet!#e dönü"eb!lmes!d!r. Sanat, z!hn!n h!zmet!ndek! k!"!sel !fade b!-
ç!m! olup, özgür ve esnek b!r alanda var olab!l!r. S!yaset!n katı kurallı gel!"!me ve özgür-
le"mekten uzak tarzından farklı olarak, hayal gücünün sınırsızlı#ında dola"ır. Bu sebep-
ten, bazıları !ç!n yabancı b!r d!l g!b!d!r. Merak ve !lg! kavramayı ba"latır. Dolayısıyla, !lg!s!z 
oldu#unuz b!r konuyu kavramak ve anlamak s!ze uzaktır.  Sı# ölçülerdek! kend! ahlak an-
layı"larını ‘sınırlar’ olarak gören z!hn!yetler!n be#en! de#erler! bu durumda !fades!z kalır. 
Görsel sanatların anlatım tekn!#!n!n d!#erler!ne göre daha yalın olması anla"ılmasını ko-
layla"tırsa da, b!r sanatçının ortaya çıkardı#ı eser! de#erlend!rmek her da!m b!r!k!m !ster.

Bu aralar “ucube’”den!l!nce ne gar!pt!r k! b!r sanat eser! akla gel!yor. Ülkem!z, heykel sanatındak! en son !mt!hanını  ‘ucube’ d!ye et!ketlenen, Mehmet 
Aksoy’un ‘$nsanlık Anıtı’ eser!yle vermekte.  Yapımıyla ba"layan tartı"ma ve çek!"meler!n ardından, b!tmeden kaldırılmasına karar ver!len anıt-heykel 
üzer!nden ya"ananlara, geçm!"ten hatırlatmalarla bakacak olursak buralara nasıl geld!#!m!z konusunu daha kolay kavrayab!l!r!z. 17 yıl önce Mel!h 
Gökçek’!n y!ne Mehmet Aksoy’a a!t ‘Su Per!s!’ heykel!ne da!r “!ç!ne tükürürüm böyle sanatın !ç!ne” sözünü söyleyeb!lmes!n!n gücüyle !lg!l! ya"ananlar. 
Yetm!"l! yıllarda ‘Canım $stanbul’ heykel!n! müstehcen bulup kaldırılmasını !steyen z!hn!yet!n yıllar sonra ardına gelen ‘Su Per!s!’ne tükürmeye n!yetl! 
eylem, bu son yıkımın yanında masum mu kaldı sank!?

sten

sonra keserek noktaları birle"tirin ve "ekli çıkartın. Ufak tefek hatalara aldırı" etmeyin, 
bunları daha sonra düzeltece#iz. 
 

zımparayla düzeltebilirsiniz. 
 

. c#l:
- #s#m: b!r !fadey! sokakta hızlı ve ser! "ek!lde yayma tekn!#! 
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Ankara Mayıs ayında Anadoluyu Vermeyece#iz hareketine ev sahipli#i yapıyor. Fakat pek 
de misa)rperver bir kar"ılama yapamadık. &ehrin giri"inde polis tarafından durdurulan 
kervanlar, durduruldukları noktada zor ko"ullar altında kamp yapmaya zorlandı. Oysa 
onlar 50 gündür yürüyorlardı. &ehir insanının pek de alı"ık olmadı#ı, ezberleri bozan bir 
eylem biçimiyle, geçtikleri köylerde, kasabalarda ve "ehirlerde ortak dertleri payla"tıkları 
insanlara dokunarak. 50 gün boyunca bedenleri Anadolu yollarında eskir ve yorulurken 
hafızalar tazelendi. “Tüketim alı"kanlıkları” dediler, “ekolojik denge” dediler, “sömürü” 
dediler, neo-liberal politikalardan bahsettiler. Köylünün gündeminin, "ehirlininkinden 
farklı olmadı#ını gördük. Da#lardaki sessizli#i bozup direni"e geçerek, kırsalın kendi 

kaderine terkedilmedi#ini hatırlattılar. Tabandan çıkan otonom bir hareket olarak Ana-
dolu yürüyü"ü, hiçbir siyasi ideolojiye angaje olmadan yürümek konusunda mücadelesi 
bakımından öncelikle politik eylemlilik biçimlerimizi bize sorgulatan bir örnek sundu. 
Üstelik alanında bir ilk ve gelece#e model olu"turacak yeterlili#e sahip olarak. Bu yeterli-
lik, birbirinden farklı kültürel ortamlardan çıkarak bir araya gelen ve aynı amaçlar u#runda 
50 gün birlikte yürüyebilen insanların birlikte ya"ayabilme deneyiminden geliyor. Geç-
tikleri co#rafyalarda evlerine, köylerine konuk oldukları insanları eylemlili#e ça#ıracak 
kadar, onlarla kurdukları yakın ili"kileri de cabası. Sıcak, sulu, temiz çar"a'ı evlerden çıkıp, 
soka#a dökülmenin ve tüketimi azami düzeye indirmenin yarataca#ı )kirsel de#i"im, 
matemati#in formülle"tiremeyece#i kadar büyük. Onları bir ate"in ba"ında birle"tiren "ey; 
su, hava ve toprak. &ehrin ekolojisinin bize unutturdu#u dört element, parasal birimle 
e"itlenince, sömürgecili#in tarihsel mirası zihniyet, yerel hayatların ayrıntılarını ka#ıt 
üzerinde yeniden "ekillendiriyor. 

Kendi a#ızlarından "ikayet ettikleri "ey yerelde tüketimin istenilen düzeye 
ula"mamasından birilerinin duydu#u rahatsızlık. Çünkü hala kültürel dönü"üm ekonomik 
dönü"ümün gerisinde bir hızla ilerliyor. Da#da keçi besleyerek geçinen Pervin ana bun-
dan "ikayetçi de#il. Ama kendi üretim biçimlerinden devlet eliyle uzakla"tırılmı" tarım 
i"çisi aynı "eyi dü"ünmüyor. Çünkü onun tohumu, kültürü aynı zamanda. 14 Mayıs’ta 
soka#a dökülen baraj kar"ıtı &ilililerle aynı )kri payla"ıyor Karadenizli yürüyü"çüler; ya"am 
alanları ormanların sular altında kalması ve ortak ya"am sürdürdükleri birçok canlının yok 
olması. Bunlar hükümetin teleskopik ölçümlerine yansımıyor tabi. Yönetimi, sermayeyi 
elinde bulunduran "irketlere bırakmı"ız çoktan. Yatırımların yarar- maliyet zinciri, komik 
çevreci sloganlarla uyuturken birilerini, köylülerin direni"i örtbas ediliyor ve oy derdine 
dü"mü" siyasetçilerin hiç ilgilerini çekmiyor atları, develeri ve e"ekleriyle Ankara’ya 
girmeye çalı"an kervanlar. Ate"in ba"ında konu"urken içlerinden biri “biz Anadolu olduk” 
demi"ti. Bu Anadolulu olmaktan daha farklı bir )kre i"aret ediyor belli ki. Mekanı ve 
zamanı a"arak de#il tam tersine topra#ına sıkıca ba#lanmı", tarihini eme#inde bulan 
köylünün sesleni"i bu..!  

“Anadoluyu Vermeyece"iz” Ne $çin Mücadele Veriyor?

Aramızda Yapılmak $stenen Bu Yıkım, Talan, $hanet ve Ölüme Birebir %ahit Olmu! $nsanlar Var - Selma AKAR

Murat Sarı ya"adı#ı yer olan Trabzon Çaykara’da yapılmak istenen 34 HES "antiyesini duyunca ci#eri yananlardan. $kizdere’de köstebek yuvasına dönen dere yataklarının molozlarla, 
ta"larla doldurulmu" hali kar"ısında projelerin çok zararlı oldu#unu görüp yöre halkıyla konu"masına ra#men "antiyelerde i" sözü aldı#ı için tepkisiz kalan insanlarla da u#ra"mak 
zorunda kalmı".
 
Timur Danı! Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer santral üzerine harekete geçenlerden. 17 Nisan insan zincirinde do#anın, suyun, topra#ın, denizin ve tüm ya"am alanlarının 
zehirlenmesine ve nihayet yok olmasına neden olacak bu belanın kar"ısında kenetlenen insanlarla el ele yürüyor.
 
Yunus Pıtırlı için bu yürüyü" Loç’ta ba"lamı". Loç’ta i" makinelerinin önüne geçen insanların yanında o da varmı". Loç insanının birbirine ve do#aya ba#lılı#ını gördü#ünde daha 
sonra toplantılarına katılmaya ba"lamı". Yunus, tüm yüre#iyle Anadolu’nun her yerinde do#aya kar"ı yapılan tüm tahribatların kendisini çok yakından ilgilendirdi#ini söylüyor. 

Ceren Ünsever ise halkın yollara dökülecek kadar isyanı oldu#unu görünce tartı"maya bile açık olmaması gereken do#a katliamı kar"ısında kendini yürüyü"ün içinde bulanlardan.
 
Kevser Çetin derelerde yüzerek büyümü". Dereler üzerine yapılması planlanan her bir Hes in"aatına kar"ı adımlamı" binlerce kilometrelik Büyük Anadolu yürüyü"ünü.

Ay"e USLU
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Val!  Alâadd!n Yüksel, “ Bu "e-
h!rde bulunan 40 kütüpha-
ne den b!rkaç tanes!n! engell! 
yurtta"larımızın h!zmet!ne su-
namıyorsak, nasıl Ankara’nın 
dünya "ehr! oldu#undan söz 
edeb!l!r!z” d!yerek, yerel yö-
net!c!ler! ele"t!rd!.
Özürlüler Haftası neden!yle 
Türk!ye Sakatlar Konfederas-
yonu Ba"kanı Yusuf Çeleb! ve 
Yönet!m Kurulu Üyeler!, An-
kara Val!s! Alâadd!n Yüksel’! z!-
yaret ett!.  Z!yarette, Val! Yar-
dımcısı Turan  

Atlamaz, Sosyal Yardımla"ma 
ve Dayanı"ma Vakfı Müdü-
rü Handan Arıtürk ve $l Sosyal 
H!zmetler Müdürü Lale Öcal 
hazır bulundu.

Yerel Yönet#mler Yer#nde 
Sayıyor 
Yüksel’e, Ankara’da ya"ayan 
özürlüler!n kar"ı kar"ıya kaldı-
#ı sorunları !çeren b!r dosya 
sunan Çeleb!, yerel yönet!c!le-
r!n özürlüler konusundak! ça-
lı"maların yeters!z oldu#unu 
söyled!. Çeleb!,” Ankara’dak! 

yerel yönet!mler yer!nde sa-
yıyor. 2005’te özürlüler yasa-
sının çıkmasına ra#men, h!ç-
b!r de#!"!m olmadı” ded!.  Tra-
f!kte engell!ler!n can güvenl!-
#!n!n tehl!kede oldu#u söyle-
yen Çeleb!, bu sorunun b!r an 
önce çözülmes!n! !sted!. 

Yüksel: Kutlanacak  
B!r"ey Yok
Yüksel, özürlüler!n ya"adı#ı 
sorunların çözümü !ç!n çalı"ıl-
dı#ı d!le get!rerek "öyle ded!: 

” Özürlüler Haftası’nda 
b!r kutlama yapmaktan 
öte, özürlü  vatanda"la-
rın sorunlarının tartı"ıl-
ması gerek!r. Bu tür haf-
talarda b!raraya  geld!#!-
m!zde, (hayd! p!kn!k ya-
palım, uçurtma uçura-
lım) "ekl!nde bugünü 
geç!r!p, ertes! güne kal-
dı#ımız yerden devam 
edersek h!ç b!r anlamı ol-
maz” .

Engell#ler Yoksa Sosyal 
Devlette Yok
Özürlüler!n sorunlarına yöne-
l!k ele"t!r!lerde bulunan Yük-
sel, sorunların ortaya koyul-
masının b!r!nc! ko"ullunun, 
sorunlara !l!"k!n sayısal ver!-
ler!n!n ortaya çıkarılması ol-
du#unu söyleyerek, “B!r so-
runu yansıtan rakamlar yok-

sa, o sorunun çözümüde 
yoktur”ded!. Sorunların raka-
ma yansımasını sosyal devlet-
t!n sundu#u h!zmet kal!tes!-
n!n gösterges! oldu#unu söy-
leyen Yüksel, 
“B!r "eh!rde ne kadar engel-
l! vatanda"ın oldu#u, bunla-
rın ne kadarının e#!t!me !h-
t!yacı oldu#u, ne kadarın !s-
t!hdam ed!ld!#!n!n rakamları 
yoksa, bana göre sosyal dev-
let tanımından söz ed!lemez” 
d!ye konu"tu.

Bu Nasıl Dünya Kent#
Önümüzdek! yıl b!l!m 
adamlarının !ç!nde 
olaca#ı, yerel yönet!c!ler!n 
katkı yapaca#ı b!r 
bulu"mayapacaklarını 
ve bütün payda"larla 
engell!ler!n sorunlarıyla 
b!rl!kte çözümler!n! 
konu"acaklarını vurgulayan 
Yüksel, engell!ler!n Ankara’da 
ya"adı#ı sorunlarla !lg!l! 
olarak üstü kapalı yerel 
yönet!c!ler! ele"terd!. 
Yüksel,“ Bu "eh!rde 
bulunan 40 kütüphane 
den b!rkaç tanes!n! engell! 
yurtta"larımızın h!zmet!ne 
sunamıyorsak, nasıl 
Ankara’nın dünya "ehr! 
oldu#undan söz edeb!l!r!z” 
ded!.

34 Ki!i “Vatanda!lık 
Hakkı”na Kavu!tu

Ankara Val!l!#!, 
k!mses!z ve sokakta 
ya"ayan vatanda"lar !ç!n 
dönü"türdü#ü otelde kalan, 
yıllardır k!ml!ks!z ya"ayan 34 
k!"!ye nüfus  cüzdanı çıkarttı.  
Nüfus cüzdanı çıkartılarak 
“vatanda"lık hakkına” 
kavu"turulan  
34  k!"!n!n yanı sıra,  
yıllardır kayıp olarak  
aranan 30 k!"! bulunarak  
a!leler!n!n yanına gönder!ld!.

“Devlet#n Uzanan El#... 
” sloganıyla ba"latılan 
projeyle, k!mses!z ve 
sokakta ya"ayan vatanda"lar 
!ç!n m!saf!rhaneye 
dönü"türdü#ü otel, 
yıllardır k!mses!z, sokakta 
ya"ayanların ya"amını 
de#!"t!rmeye devam ed!yor. 

K!mses!z ve sokakta ya"ayan 
vatanda"ın ba"ta, barınma 
h!zmet! olmak üzere, sa#lık 
ve sosyal destek aldı#ı 
otelden, aralık ayından 
bugüne kadar, 724 vatanda" 
yararlandı. 

K#mses#zler Artık  
Devlet#n
Val! Yardımcısı Turan Atlamaz 
koord!natörlü#ünde 
yürütülen  proje !le k!mses!z 
ve sokakta ya"ayan 
vatanda"lara, sosyal devlet!n 
olanaklarından yararlanmak 
!mkanı sa#lanırken, 
kaybett!kler!n ger! 
kazandırılması !ç!n çalı"malar 
sürdürülüyor. Bu kapsamda 
Val!l!#!n, m!saf!rhaneye 
dönü"türdü#ü otelde kalan 
ve yıllardır k!ml!ks!z ya"ayan 

34 k!"!ye nüfus cüzdanı 
çıkartılarak, “vatanda"lık 
hakkını” ger! kazanmaları 
sa#landı.

Yıllardır Kayıp Olanlar 
Bulundu 
Val!l!#!n, k!mses!z ve sokakta 
ya"ayanların, kaybett!kler!n! 
ger! kazandırma çalı"maları,  
nüfus ve vatanda"lık 
b!lg!ler!n! ortaya çıkartmakla 
sınırlı kalmıyor. Buna göre, 
çe"!tl! nedenlerden dolayı 
sokakta ya"ayan, a!leler! 
tarafından kayıp olarak 
b!lmes!ne kar"ılık, k!mses!z 
olarak b!l!nen 30 k!"!, a!leler! 
!le ba#lantı kurularak, 
a!leler!n!n yanına gönder!ld!. 
 
Muhab#r Ko$an

Vali Yüksel’den, Engelliler Haftasında Sosyal Devlet Ele#tirisi:  
“Engelli vatanda"ların verisi yoksa, sosyal devlet de yok”

Hepimizin 
Savunmanı  

Halit 
Çelenk

Babam onların mücadelesiyle, 
yani sosyalizm, yani 
ba!ımsızlık, yani demokrasi 
mücadelesiyle, yani sınıfsız 
ve sömürüsüz bir dünya 
mücadelesiyle o kadar 
bütünle$ti ki, adeta onlarla 
anılmak, onlarla olmak için 
ölece!i günü bile kendisi seçti 
gibi dü$ünüyorum. Babam 
Halit Çelenk hepimizin 
savunmanı, hepimizin 
avukatıydı.   
 
Babam neler ö!retti bize; 
babam hepimize ba$ 
e!memeyi, sermaye düzenine 
kesinlikle teslim olmamayı, 
sosyalizm mücadelesini 
hiçbir zaman bırakmamayı, 
inanmayı, dik durmayı, hiç 
kimsenin önünde e!ilmemeyi, 
sonuna kadar, son nefesine 
kadar inandı!ı davayı 
savunmayı ö!retti.  

Dolayısıyla, ben bu  
mücadelenin bir parçası 
olarak  onların mücadelesini 
onurla payla$ıyorum, onları 
mücadelemde onurla 
ta$ıyorum.’’ 

Halit Çelenk’in Kızı  
Serpil Güvenç  - 6 Mayıs 2011

‘’Bugün 6 Mayıs; 
Deniz, Hüseyin ve 
Yusuf’un 12 Mart 
askeri yönetimince 
katledildi!i gün. Ve 
bugün babamın, 
yolda$ımın, 
avukatımın onlara 
katıldı!ı gün. 

Ankara Val!s! Alâadd!n 
Yüksel, Türk!ye Sakatlar 
Konfederasyonu’nun  
z!yaret!nde,  engell!ler!n 
sorunlarına yönel!k 
ele"t!r!lerde bulundu.   
Yüksel, sorunların 
ortaya koyulmasının 
b!r!nc! ko"ullu rakamsal 
ver!ler!n!n ortaya  
çıkarılması oldu#unu 
söyleyerek,   

“ B!r "eh!rde ne kadar 
engell! vatanda"ın 
oldu#u, bunların  
ne kadarının e#!t!me 
!ht!yacı oldu#u,  
ne kadarın !st!hdam 
ed!ld!#!n!n rakamları 
yoksa, bana göre  
sosyal devlet 
tanımından söz 
ed!lemez”  
ded!.
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Bu sabah da her sabah g!b! uyandım. 

Hep böyle oluyor saat! kuruyorum ama saat çalmadan  b!r kaç dak!ka önce uyanıyorum. 
Bu aradak! zamanda yatakta p!neklemey! terc!h ed!yorum.
Odam d!#er odalara  göre fena sayılmaz, ancak gene de her sant!metrekares!n!n b!r "eyler 
!le de#erlend!r!lmes! gerekl!. Ekonom!k olması !ç!n bu bölgede çalı"mak zorunda kalanla-
rın tamamı bu yapıya sıkı"tırılmı". Bu yüzden de odalar küçük ve sıkı"ık. 

Böyle zamanlarda hep bundan 150 sene evvel bu odada neler yapıldı#ını dü"ünmü"üm-
dür. Bu b!na b!r zamanlar tarım bakanlı#ına a!t b!r yapıymı". Sonra bu t!p merkez! kurum-
ların yönet!m yapıları !kl!m!n halen ya"anab!l!r oldu#u kuzey kıyılarına ta"ınmı". Ara duvar-
larla bölünmeden önce büyük b!r salonmu" burası. Halen ana kapı olarak çalı"an yerden 
!çer! g!ren kalabalıklar gel!r gözümün önüne. K!m!ler! burada çalı"an !"ler!nden bıkmı" , k!-
m!ler! türlü çe"!tl! !"ler!n! halletmek !ç!n gelm!" tela"lı !nsanlar.

Ama en çok da  ya#murun ya#dı#ını görürüm. 
Ben henüz b!r çocukken büyükbabamın anlattıklarından ve bazı esk! f!lmlerde gördü#üm 
b!r "ey bu ya#mur. Sak!n sak!n ama tükenmeden ya#dı#ını artık ortalıkta olmayan a#açla-
rı ve !nsanları ıslattı#ını görürüm. Muhtemelen ya#muru hayaller!m!n dı"ında h!ç göreme-
yece#!m. 

Gördü#üm  gündüz dü"ler!n!n büyükbabamdan kaynaklandı#ını dü"ünürüm. 

O da daha  çocukken tar!h! mekanlara g!tt!#!nde bazen dü" görmeye ba"lar ve orada üç-
b!n sene önce ya"ayan !nsanları anlamadı#ı d!llerde konu"urken görürmü". Üstler!nde g!y-
s! olarak  sarmalandıkları kuma"lar, ayaklarında  sandaletler olan !nsanlar, anf! t!yatroda 
oturur çek!rdek ç!tlerlerken konu"ur gülü"ürlerm!".

&!md! bende aynı öyle, "ems!yeler!n! açmı" yürüyen, ya da "ems!ye ya da ya#murlu#u ol-
madı#ından ko"arak kar"ıdan kar"ıya geçen !nsanlar görüyorum.

Ve buradan, bu penceren!n önünden bakarken hep b!r "ey aklıma takılıyor. 
Nasıl olurda bu kadar kısa zamanda bu hareketl! ya"antıdan, ola#anüstü !kl!m çe"!tl!l!#!n-
den ger!ye  sadece bu kuru çöl kalır?

Saat 04:00, alarm çalıyor. Artık kalkmalıyım. Yeter!nce su olmadı#ı !ç!n k!myasal maddeler 
emd!r!lm!" mend!llerle vücudumu s!lece#!m. Aslında ak"am yapmalıydım bunu. Ama me-
sa!m!z! mecburen uzattık.
Vücudumu tamamen saran tek parça elb!sem! g!yd!kten sonra, güne"ten gelen tehl!ke-
den korunmak !ç!n yüzüme krem sürece#!m. Ozon tabakası bu kadar !ncelm!"ken yapa-
cak ba"ka b!r "ey de yok.

Görev!m!z aslında çok kolay. M!lyonlarca !nsan ya"arken !ht!yaçmı" g!b! gözüken ama artık 
b!zden ba"ka h!ç k!msen!n kalmadı#ı bu "eh!rde metal yı#ınları olarak duran yapıları sök-
mek. Buradan sökülen her "ey daha kuzeye, b!r zamanlar ba"kent olan bu "ehr!n yer!ne 
kurulan “Yen! Ankara” ya g!decek.

Bugün bu "eh!rde m!lyonlarca !nsan ya"arken açık havada gez!p dola"mak yer!ne kend!-
ler!n! kapattıkları alı"ver!" merkezler!nden b!r!n! sökmeye ba"layaca#ız. Yen!den çel!k !mal 
etmek çok pahalı. Ve artık bulamayaca#ımız çok fazla enerj! gerek!yor bu !malat !ç!n.
$"te geld!k. Artık paslanmaya ba"lamı" kaplamanın altında ve çatıda halen ekonom!k de-
#er! olan çel!k malzemey! sökece#!z. 

$çerde terked!lm!" ma#azalardan b!r!nde b!r bro"ür buluyorum. Bu alı"ver!" merkez!n!n ça-
tısındak! aydınlıkların altında bugün artık sadece b!r avuç çok zeng!n veya güçlü !nsanın 
g!yeb!lece#! g!ys!lerle gezen !nsanlar var. Gerçekten parası olanlar olab!ld!#!nce büyük !n"a 
ed!lm!" onları güne"ten koruyan fanuslarda ya"ıyorlar.

Ben!m de gelecekte  kuzeyde den!zden tem!n ed!len suyu tüketeb!len az sayıda !nsandan 
b!r! olma "ansım belk! olab!l!r.

Dü"ünüyorum. Bu foto#ra'arda k! mutlu mutlu gülümseyen !nsanlar b!lseler d! k!, bu ya-
"am b!rkaç ku"ak !ç!nde kaybolup g!decek. Yer!ne çöl kumu kalacak. Özenle yet!"t!rd!kler! 
bahçe b!tk!ler! kavrulup kalacak.

B!lselerd! k! !nsano#lu en !y! !ht!malle fanuslarda, ma#aralarda ya"amak zorunda kalacak. 
Ne yaparlardı acaba?

Ak"am odama dönece#!m. Önce soka#a bakaca#ım sonra gözler!m! kapayaca#ım.
Önce sokaklar !nsanlarla dolacak. Sonra ya#mur ba"layacak. $nsanlar ko"acak kaçacaklar 
saçak altlarına ıslanmamak !ç!n. Sadece b!r k!"!, yan! ben  kollarımı !k! yana açıp ıslanaca-
#ım.

 Bu anı !k! oda sa#ımda kalan kumral kızı !sted!#!m kadar çok !st!yorum.
Buradayım. Ya#muru bekl!yorum. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlü#ü’nün, (SHÇEK), 
arasında Ankara $l Sosyal 
Hizmetler Müdürlü#ü’nün 
de bulundu#u kurulu"larına 
gönderdi#i, sosyal inceleme 
ve evde bakım hizmetinde 
görevli personel 
tarafından imzalanması 
istenen taahhüt belgesi, 
tartı"maya yol açtı. 
Sa#lık ve Sosyal Hizmet 
Emekçileri Sendikası (SES) 
Genel Hukuk ve Toplu $" 
Sekreterli#i’nin SHÇEK’teki 
üyelerine gönderdi#i 
yazıda, taahhüt belgesinde 
yasal dayanak belirtilmedi#i 
vurgulanarak, üyelerin 
ve çalı"anların belgeyi 
imzalamaması konusunda 
uyarılması istendi.

SHÇEK’te Taahhüt  
belgesi Krizi Ya!anıyor. 
SHÇEK Genel Müdürlü#ü, 
SGK ile imzaladı#ı 
protokol do#rultusunda, 
arasında Ankara $l Sosyal 
Hizmetler Müdürlü#ü’nün 
de bulundu#u $l 
Müdürlüklerine bir yazı 
gönderdi. Gönderilen 

yazıda, e- devlet üzerinden 
PTT’den "ifre alarak, il 
veri payla"ımı sistemini 
kullanacak sosyal inceleme, 
evde bakım hizmetinde 
görevli personeline listesi 
istendi. Ayrıca gönderilen 
yazının eki olan, taahhüt 
belgesinin, söz konusu 
görevli personele 
imzalatılması önemle 
vurgulandı. 

Yasal dayana"ı yok. 
Belgeyi imzalamayın!
SHÇEK Genel 
Müdürlü#ü’nün, gönderdi#i 
yazının eki olan, taahhüt 
belgesinin, imzalatılması 
üzerine SES Genel Hukuk 
ve Toplu $" Sekreterli#i’nin 
SHÇEK’teki üyelerine 
yazı göndererek, taahhüt 
belgesinin yasal dayana#ı 
olmadı#ını beirterek, 
üyelerin ve çalı"anların 
belgeyi imzalamaması 
konusunda uyarılmasını 
istedi. SES Genel Sekreteri 
Sıddık AKIN  ve Genel 
Hukuk ve Toplu $" Sekreteri 
Aslıhan Han imzasıyla 
üyelere gönderilen  yazıda 
"u ibarelere yer verildi:

“SHÇEK $l Müdürlükleri 
tarafından çalı"anlara 
“Taahhüt Belge”leri 
imzalatılmak istenmektedir. 
Yasal dayana#ı 
belirtilmeyen bu tür 
belgelerin imzalanmaması 
için üyelerimizin ve 
çalı"anların uyarılması 
önemlidir.” 

“Neden Yapıldı 
Bilmiyoruz”
Genel Hukuk ve Toplu $" 
Sekreteri Han, imzalatılmak 
istenen taahhüt belgesinin, 
ucu açık oldu#u ve  nerede 
nasıl i"leme koyulaca#ının  
bilgisi verilmedi#ini 
söyledi. Han, ” Asaleten 
devlet memurlu#una 
ba"latılan ki"iye devlet 
yemin ettirir. Yemin eden 
ki"i, zaten çalı"tı#ı kurumun 
bilgisinin saklamakla 
yükümlüdür. SHÇEK’in bu 
uygulamayı neden yaptı#ını 
anlayamadık” dedi. 

Tartı"malara Yol Açan 
Belge  "öyle:
“Edindi#im verileri 
sadece talebe esas 
gerekçe do#rultusunda 
kullanaca#ımı, üçüncü 
ki"i ve kurum/kurulu"larla 
payla"mayaca#ımı, 
sorgulama için "ahsıma 
verilen "ifreyi kimseye 
devretmeyece#imi, 
kullanıcı adı ve "ifrem 
kullanılarak yapılacak her 
türlü veri sorgulaması 
sonucu olu"acak maddi 
ve manevi zarar talepleri 
sonucu hakkımda 
uygulanacak her türlü idari, 
adli ve mali sorumlulu#u 
kabul etti#imi ve hakkımda 
uygulanacak müeyyidelere 
ili"kin bilgi sahibi 
oldu#umu beyan ederim”.

Sosyal Hizmet Çalı!anlarına Saygısızlık 

SHÇEK’te  
Taahhüt Belgesi Krizi

$çi"leri Bakanlı#ı, Gündem 
Çocuk Derne#i’nin, 
çocukların, silaha ve 
"iddete yatkınla"tırarak 
psikolojik geli"imlerinin 
olumsuz yönde etkilemesi 
gerekçesiyle, Polis 
Haftası’nda çocukların polis 
üniformaları giydirilerek ya 
da ellerine oyuncak silahlar 
verilerek istismar edilmesinin 
önüne geçilmesine dair 
ba"vurusuna yanıt verdi.
Bakanlık, yapılan ba"vuru 
üzerine, derne#e gönderdi#i 

yazıda, derne#in konuyla 
ilgili taleplerinin dikkate 
alınaca#ı belirtildi.
$çi"leri Bakanlı#ı Sosyal 
Hizmetler Dairesi Ba"kan 
Yardımcısı, Recep Kaplan’ın, 
imzasıyla gönderilen yazıda 
"u ifadelere yer verildi:
“ Gündem Çocuk Derne#i 
Yönetim Kurulu Ba"kanı 
Celal Musao#lu’ nun 
dilekçesinden, Emniyet 
Te"kilatımızın Kurulu" 
Yıldönümü kutlama 
etkinlikleri çerçevesinde 

çocukların ön plana 
çıkartılmamasını, çe"itli 
polis üniformalarının 
giydirilmesini ve oyuncak da 
olsa  silah ta"ıttırılmamasını 
talep etti#i anla"ılmı"tır. 
Bundan sonraki Emniyet 
Te"kilatımızın Kurulu" 
Yıldönümü kutlama 
etkinliklerinde, dilekçenizde 
belirtilen konuların dikkate 
alınaca#ının bilinmesi ile 
göstermi" oldu#unuz ilgi 
ve alakadan dolayı te"ekkür 
ederiz.” 

$çi!leri Bakanlı"ı’ndan  
Gündem Çocuk Derne"i’ne Cevap
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Birbirine çok uyan iki kelime. Basketbolu her yönü ile 
en güzel ya"ayan "ehri idi Ankara. #di diyorum çünkü 
artık de$il. Günümüzde kulüp sayısı (özellikle basketbol 
okulları ), oyuncu sayısı, hakem sayısı ve antrenör sayısı 
olarak 20 sene öncesinin 4 -5 katı olurken, o zamanki 
ba"arılar ve sonuçlar nerede? Öncelikle Türkiye’nin 
en ahlaklı, en bilinçli, en kültürlü ve en bilgili an-
trenörlerini, oyuncularını, idarecilerini ve hakemlerini 
yeti"tiren Ankara’ ya ne oldu? Ben de yıllardır bu 
soruyu soruyorum. Benim tabii ki i"in içinde bir insan 
olarak tespitlerim var. Onları zamanla konu"aca$ız. 
Karamsar bir tablo ile ba"lamak istemezdim ama hiç 
kimse bir "ey söylemeyince ne yazık ki hiçbir konuya 
çözüm bulunmuyor. Bu benim için önemli çünkü ; bir 

antrenör olarak çok üzülüyorum. Milyonların ve bir o 
kadar bilinçli basketbol severin bir araya geldi$i Ankara 
ne yazık ki git gide kötüye gidiyor. Zamanla Ankara’ 
daki antrenör a$abeylerimiz ve büyüklerimizle bu 
konuları konu"up yayınlayaca$ız. Sizlerin de katılımı 
ile belki bir çıkı" yolu ya da küçük de olsa bir sonuç 
alabilmeye çalı"aca$ız. Basketbol takım sporları olarak 
(özellikle Türkiye için ) çok farklı bir yerdedir. Bu 
sporu geli"tirmek ve ö$retmek zaten herkesin kazancı 
olacaktır. Sporun özellikle takım sporlarının yeni 
nesillere yani çocuklarımıza faydası yadsınamayacak 
kadar çoktur. Yeni nesillere katkıda bulunmak ve iyi 
bir toplum için çocuklarımızın spor ile geli"mesi ve 
büyümesi çok önemlidir. Bundan sonra bu kö"ede 

basketbolu ele alıp görü"lerinizi bekleyece$iz ve biz de 
sizleri bazı konularda bilgilendirmeye çalı"aca$ız.

1923 yılında okul takımına alınmamalarına tepk! gösteren b!r 
grup ö#renc!n!n mücadeles!n!n sonucudur Gençlerb!rl!#!. Ata-
türk L!ses!’n!n o zamanlark! adı Ankara Sultan!s!... Okul takı-
mına kar"ı, !kt!dara kar"ı, hegemonyaya kar"ı kurulur Genç-
lerb!rl!#! takımı. $ler!de Ankara’nın !lk s!v!l takımı olarak anıla-
cak olan Gençlerb!rl!#!’n!n kurulu"u, b!raz romant!zm bahara-
tıyla anlatmaya çok müsa!tt!r. Tanıl Bora’nın Gençlerb!rl!#! tar!-
h!n! roman okur g!b! okumamızı sa#layan o güzel k!tabı Anka-
ra Rüzgarı’nda söyled!#! g!b! örne#!n: “Gençlerb!rl!#! renkler!n!, 
kıtlı#a, darlı#a, mü"külâta borçludur buna göre; Hal!n yanında 
yer alan Karao#lan Çar"ısı’ndak! o dükkânda, kırmızı-s!yahtan 
ba"ka forma (veya ba"ka anlatımlara göre ö#renc!ler!n evde 
d!kt!recekler! kırmızı-s!yah basmadan ba"ka uygun malzeme) 
bulunmamasına..” Takım kurulduktan, renkler ve !s!m seç!ld!k-
ten, formalar d!kt!r!ld!kten sonra !lk !" Ankara Sultan!s!’n!, o ka-
pısından alınmadıkları takımı maça davet etmek olur. &!md!k! 
Do#umev! c!varlarında bo" b!r araz!de yapılan maçı kırmızı-
s!yahlılar 3-0 kazanır ve Ankara L!g! 1923-1924 sezonuna k!m!n 
katılaca#ı da bel!rlenm!" olur: Gençlerb!rl!#!..

M!ll! L!g’!n 1959’da kurulmasından önce kazanılan !k! "amp!-
yonluk, M!ll! L!g’!n kurulmasıyla b!rl!kte kend! ya#ında kavru-
lan, kâh yukarılara kâh küme dü"memeye oynayan ama !nat-
la kurulu"tan get!rd!#! özell!kler!n! koruyan, sport!f ba"arıdan-
sa, bu okullu, d!s!pl!nl!, cent!lmen, güçlü olanın teker!ne çomak 
sokan k!ml!#! devam ett!rmen!n daha öneml! oldu#u b!r takım-
dır Gençlerb!rl!#!. Yıllar b!rb!r!n! kovalar, Gençlerb!rl!#! küme dü-
"er, amatör kümen!n kıyısından döner, Türk!ye Kupası’nı kaza-
nır, Avrupa Kupaları’nda dünyanın en !y! takımlarını saf dı"ı bıra-
kır ama bu k!ml!#!nden tav!z vermez. “D!s!pl!n+Cent!lmenl!k=G
ençlerb!rl!#!” pankartı hala tr!bünler! süsler. Zamanında Atatürk 
L!ses!’nden,  Mülk!ye’den taraftar ve oyuncu dev"!ren kulüp ar-
tık ba"lı ba"lına b!r okuldur. Altyapıda verd!#! e#!t!mle b!nlerce 
gence fırsatlar sunan koca b!r okul..   Ama futbolun o bo" araz!-
de oynanan amatör b!r oyun olmaktan çıkmasıyla b!rl!kte ba"-
lı ba"ına b!r kültür olan Gençlerb!rl!#!’n!n ülke futbolundak! yer! 
sorgulanmaya ba"lanır k!m! a#ızlarda. Gerekçeler genelde aynı-
dır: “Taraftarı olmayan b!r takımın l!gde yer! ne?” !le ba"layan bu 
gerekçeler, “futbolun ancak taraftarla güzel oldu#u” g!b! bey-
l!k la'arla devam eder. Bazılarına göre Gençlerb!rl!#! !le yapma-
cık beled!ye takımları arasında b!r fark yoktur. Tr!bünler tıklım 
tıklım dolmuyorsa, futbolun güzell!#! yoktur. Bu arenada ancak 
güzellere yer vardır ve kend! takımları !le kıyaslandı#ında Genç-
lerb!rl!#! ç!rk!nd!r.

Tıpkı Ankara g!b!.. Tıpkı Ankara’nın gr!, den!z! olmayan, !ç!nde 
ya"amak !ç!n !nsanüstü b!r çabanın gerekt!#! b!r "eh!r oldu#u-
nu papa#an m!sal! tekrarlayanların a#ızlarından dü"ürmed!#! 
ç!rk!nl!k g!b!, Ankara’nın ç!rk!nl!#! g!b!...
Öncel!kle söylenmes! gereken "ey sanırım, Gençlerb!rl!#! adını, 
pol!t!k çıkar, ekonom!k çıkar ya da sırf o#luma oyuncak olsun 
d!ye kurulmu" beled!ye takımlarının yanında anmayı bırak, yel-
tenen b!r!n!n çok ac!l yukarıda da b!r kısmı alıntılanmı" Anka-
ra Rüzgarı: Gençlerb!rl!#! Tar!h! adlı k!tabı okumaları gerekt!#!-
d!r. Son yıllarda l!gde ba"arısız sonuçlar alıyor olması, tr!bünle-
r! dolduramıyor olması, 88 yıldır tırnakla kazarak olu"turulmu", 
s!ze göre küçücük ama b!ze göre koskocaman b!r cam!ayı yok 
sayma fırsatı vermez k!mseye. Gençlerb!rl!#!, sport!f ba"arılarını, 
ba"arısızlıklarını b!r kenara bırakın, b!r kültürdür. Nasıl k! el!nde 
saz olan, k!tap olan adamdan b!l k! zarar gelmez derler, Genç-

lerb!rl!kl! olmak da öyle b!r "eyd!r. Elbette tamamen homojen 
de#!ld!r bu cam!a, ba"ındak! $lhan Cavcav’dır bunun en öneml! 
!st!snası mesela.. Ama $lhan Cavcav’ın, ya da ön planda yer alan 
d!#er bazı !s!mler!n Gençlerb!rl!#! k!ml!#!ne, duru"una ters yap-
tıkları onca "eye kar"ın bu taraftar, bu cam!a hala de#erler!n! 
koruyab!lmekted!r. Rüzgarın o#lu Zeyneller’!n, Baba Tevf!kler’!n, 
Hasan &engeller’!n ve daha n!ces!n!n ve her Gençlerb!rl!#! taraf-
tarının katkısıyla ortaya çıkmı" bu kültürü anlamsız kılmaz bazı 
!st!sna! !s!mler..

Azınlık olmanın her anlamıyla zor oldu#u b!r ülkede, elbet Ana-
dolu takımı taraftarı olmak da zordur. Tüm kanalların, gazetele-
r!n sayfalarını ayırdı#ı, transfer haberler! “'a" haber” olarak ve-
r!len, kulüp ba"kanı !sted!#! zaman ertes! gün !ç!n ba"bakan-
dan randevu alab!len, hang! "eh!rde oynarsa oynasın b!nlerce 
taraftarı tr!büne çekeb!len o takımları tutmuyorsanız, zaten zor 
b!r !"e kalkı"mı"sınız demekt!r. Takımınızla !lg!l! b!r haber alab!l-
mek !ç!n çaba harcamanız, kend! sahanızda s!ze küfreden m!sa-
f!r takım taraftarına kulak tıkamanız ve genell!kle haftaya mo-
rals!z ba"lamanın alı"kanlı#ına gö#üs germen!z gerek!r. Ama 
Gençlerb!rl!#! taraftarı olmak daha da zordur. K!tleler! olan "e-
h!r takımları, 4büyük(!)ler!n n!cel!ksel tezler!ne ant!tezler üret-
meye çalı"ırken, aynı n!cel!ksel tezler! Gençlerb!rl!#! üzer!ne kul-
lanırlar. B!r anlamda n!cel!ksel anlamda az k!tlelere h!tap etme-
ler!n!n, tv gel!rler!nden daha az gel!r almaları anlamına geld!#!-
n! me"rula"tırırlar. Ama “b!z büyü#üz, d!#erler! de k!m oluyor k!” 
dürtüsü o kadar !çselle"t!r!l!r k! günümüz ülke futbolu çerçeve-
s!nde, empat! denen "eyden pek fazla k!"! nas!b!n! alamaz.

Evet, Gençlerb!rl!#! maçlarını çok büyük k!tlelere oynamaz. Bu-
nun açıklamasını yapacak türlü türlü sebepler vardır. Mese-
la herhang! b!r Anadolu "ehr!-Ankara kıyaslaması yapıldı#ın-
da, o haftasonu "eh!rde gerçekle"t!r!len sosyal etk!nl!k sayıla-
rı arasındak! da#lar kadar fark, ya da Ankara’nın yüksek oranda 
göç alan b!r "eh!r olmasından dolayı, Ankaralılık b!l!nc!ne sah!p 
k!"! sayısının fazla olmaması ya da bu b!l!nce sah!p olanların ço-
#unun da Ankaragücü-Gençlerb!rl!#! arasındak! bel!rl! yapısal 
farklılıklardan dolayı Ankaragücü tarafını seçm!" olmaları g!b!.. 
Ya da Türk!ye’de tr!büncülü#ün gel!"meye ba"ladı#ı dönemle-
r! Gençlerb!rl!#!’n!n 2. l!gde geç!r!p, Ankaragücü’nün o yıllarda 
bu kayna#ın ço#unlu#unu kend!ne çekmes! g!b!.. Ama sorun o 
de#!l.. Az(ın)lı#ımızı me"ru göstermeye çalı"mak de#!l burada 
anlatılmaya çalı"ılan..

B!z, Gençlerb!rl!#! taraftarları olarak Ankara’da, Türk!ye’de azın-
lı#ız.. Bunda herkes hemf!k!r sanırım. Ama b!z varız.. Kelle hesa-
bıyla tr!büne gelen adam saymaktansa, b!z, duru"umuzla va-
rız bu ülkede..

Ço#alınca e#er, üç-dört tane am!gonun satın alınmasıyla, be" 
ay önce sövdü#ü beled!ye ba"kanına, “büyük ba"kan” d!ye ba-
#ıran taraftarlar g!b! olacaksa; ço#alınca e#er, her deplasman 
maçına g!tt!#!m!zde rak!p taraftarların arasından 20 tane Genç-
lerl! el!m! kolumu sallayarak, h!çb!r tac!ze maruz kalmadan ge-
çemeyeceksem artık, ve bunun yer!ne ta"lı sopalı kavgalar 
ed!p, "!ddet! körükleyeceksek; ço#alınca e#er, deplasman oto-
büsünü "eh!r g!r!"!nde durdurup, kontrol ed!p, “emanet” ara-
yan pol!sler!n “Kom!ser!m bunlardan b!r "ey çıkmaz. B!r "ey bu-
lamadık burada” derken ya"adıkları dumuru göremeyeceksem 
b!r kez daha;  varsın olsun kelle sayımız artmasın. Varsın sayı-

mız artmasın ve Gökçek’!n satın alamayaca#ı tr!bünler!m!z, tüm 
takım taraftarları tarafından b!l!nen cent!lmenl!#!m!z, deplas-
man otobüsler!m!zdek! a!le ortamlarımız b!zlere kalsın. Çün-
kü b!zler b!l!yoruz k!, “ben! b!r Arap’a terc!h ett!n!z” d!yen Genç-
lerb!rl!#! tekn!k d!rektörünün yaptı#ı ırkçılı#a tek b!r a#ızdan 
kar"ı durmak, tr!büne gelecek 50 b!n taraftardan daha de#er-
l!. B!zler b!l!yoruz k!, altı ay sakatlıktan sonra !lk kez çıktı#ı saha-
da gol atan oyuncumuzun döktü#ü sev!nç gözya"ları, satılan l!-
sanslı ürün sayısından daha de#erl!.  $"te tüm bu sebepler so-
nucunda, Gençlerb!rl!#! taraftarı olmanın h!kayes!, Ankaralı ol-
manın h!kayes!yle çok benz!yor b!rb!r!ne. $kt!dar sah!pler! tara-
fından görmezden gel!nen, küçümsenen, gereks!zl!kle suçla-
nan !k! “olmak” durumu: Gençlerb!rl!#! taraftarı olmak ve Anka-
ralı olmak... Gençlerb!rl!#! de Ankara da s!ze öyle sürekl! güzel-
l!kler sunmuyor. Her yıl "amp!yonlu#a oynamıyorsunuz mesela, 
her maç sonunda gal!b!yet! kutlayamıyorsunuz ya da bu olum-
suzlukları  m!lyonlarca taraftarınız sayes!nde bastıramıyorsu-
nuz. Ankara da pek farklı sayılmaz. &eh!r merkez! otobana dön-
mü" b!r "eh!rde ya"ıyorsunuz, kar"ısına geç!p martılara ekmek 
atab!lece#!n!z b!r sah!l!n!z de yok zaten. Ama Gençlerb!rl!#! ve 
Ankara’nın s!ze sun(a)madı#ı bu güzell!kler, bunları a#ızlarına 
pelesenk etm!" k!"!ler, yok sayılanların h!kayeler!n! yok etmeye 
yetm!yorlar. Sahada ter akıtan, tr!bünde destek veren her b!r k!-
"!n!n kend! h!kayeler! oldu#u gerçe#!n! de#!"t!rem!yorlar. Sa-
karya Caddes!’nde demlenen, Kale’den bozkıra bakan, ak"am 
üzer! Kurtulu" Parkı’nda tek ba"ına yürüyen, A&T$’den hep b!r!-
ler!ne el sallayan her b!r k!"!n!n kend! h!kayeler! oldu#u gerçe-
#!n! de de#!"t!rem!yorlar.  Ve en öneml!s! de futbolun ve haya-
tın, bu ufak h!kayeler sayes!nde güzel oldu#u gerçe#!n! unut-
turamıyorlar. Çünkü Gençlerb!rl!#! taraftarı olmak ve Ankara-
lı olmak s!zlere “kend! hal!nde” ya"anab!lecek bo" sayfalar sunu-
yorlar. O bo" sayfaları da güzel ufak h!kayelerle doldurmak s!z-
lere kalıyor.    

Bozkırda Bir Gelincik: Gençlerbirli#i
Atatürk L!ses! Ankara’nın en köklü okullardından b!r!. Yüz yılı a"kın b!r süred!r, b!nlerce mezun verd!, bu mezunların b!rço#u ço#umuz tarafından b!l!nen !s!mler 
oldu. Ama b!r! hep unutuldu: Gençlerb!rl!#!! 
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“Ah ben nasıl  
!nanmı"tım
#u 
gökyüzüne 
bakarak
Gelmez 
dem!"t!m  
h!çb!r 
kötülük
$nsana bu 
kadar  
yıldızla
Bu 
"ehre 
geld!%!m 
günün geces!”

S. Aldanır

Kasım 2010,  
Papazın Ba"ı’nın Parçası 
B#r Bahçe…
- 1. Ses: B!r!kt!rd!kler!m!z!, 
"ehr!n b!r!kt!rd!kler!n! 
b!rl!kte payla"sak…
- 2. Ses: Evlerde, 
ün!vers!telerde, kafelerde 
ele"t!ren, muhalefet eden, 
zorlayanların “paralel 
hayatlar ya"adı#ı” "eh!r 
Ankara…
- 3. Ses: Görünmeyenler 
!ç!n, ana akım medyanın 
yazdı#ı ve yazmadıklarına 
sı#amayan bu "ehr!n b!r 
gazeteye !ht!yacı var…
- 4. Ses: Ün!vers!teler!n 
etk!s! !le doldur-bo"alt 
"eh!r b!z!mk!s!… ama 
duranı da var, kalıp da b!r 
"ey yapmak !steyen!… 
ev!ne kapanıp dü"ünen!… 
b!r "ey yapmak !ç!n 
“zem!n” arayanı da…
- 5. Ses: Yerel yönet!m!n/
yönet!c!n!n, "ehr!n 
sah!pler! !ç!n yapması 
gerekenler! b!rer b!rer 
koymalıyız ortaya… 
Ula"ım, ekmek, göç, 
yoksulluk…
- 6. Ses ded! k!: Evet nefes 
almayı zorla"tıran çok 
"ey ya"ıyor olab!l!r!z, 
ama ele"t!r!ler!m!zde/
muhalefet ed!"!m!zde 
dah! poz!t!f bakalım "ehre, 
yapanlara, yok edenlere, 
!zler! unutturmaya 
çalı"anlara...

Çok De"#l B#r Yıl Önce…  
1 Mayıs, Tar#h# B#r Gün,  
Taks#m... 
Meydandayız… $"ç! 
bayramı co"kulu, 
görülmem!" b!r çoklukla… 
Sabahın !lk saatler!nde 
meydana g!ren D!sk’ten 
!"ç!ler ve 30 yıl sonra 
yen!den orada olmanın 
b!r!kt!rd!kler!… Ve 
b!nlerce !nsanın arasında, 
otobüs dura#ının 
üzer!nde, kaçmadan, 
cesurca, d!b!ne kadar 
g!ren !nsanlara ra#men 
yavrusunu korumaya 
çalı"an kumru…
$st!klal Caddes!’nde 
gezen 3 Ankaralı… 
Nard!s Caz Bar’a g!tmek 
!ç!n aldılar k!tapçıdan 
aylık programı…  Saat 
!lerlem!"t!… Programa 
"öyle b!r göz atıyorlardı 
k!, !lg!nç b!r "ey gözler!ne 
!l!"t!… Programda yer alan 
24 sanatçıdan 16’sı Ankara 

kökenl! !d!… Gözler! 
açıldı, haf!f aptalla"tılar… 
O sırada Ankara’da caz 
d!nleyecek b!r mekan b!le 
bulamamaktaydılar…  
Bu duruma  !çlend!ler, 
b!lemed!ler ne 
yapacaklarını, !ç!nden 
bu duruma küfreden 
oldu… Ankara’nın 
yet!"t!rd!kler!, ne kadar da 
çoktu da, bulunamıyor/
ula"ılamıyordu onlara… 
Ankara !ç!n de var 
olab!l!rler m!yd!..?
Mekanda, Ankara’dan b!r 
ses, S!bel Köse’n!n ses! ve 
müz!#!n tınısı arasında 
belleklere kaydoldu 
dü"ünceler…
Belk! !lk tohum, !lk kıvılcım 
g!b! denemeye karar 
verd! “Solfasol”; muhal!f, 
ele"t!ren, renkl! f!k!rlerle 
ve Ankara’da gayr!resm! 
kalma !nadıyla…
B!r aya#ı sokakta b!r 
medya olmanın, kentte 
b!r “zem!n” olmaya 
g!r!"men!n, ka#ıda yazı/
dü"ünce ta"ımanın, 
Ankara’nın b!r!k!m! 
!le ço#alab!lmen!n ha 
dey!nce olab!lecek b!r 
"ey olmadı#ını söyled! 
b!ze 2011’!n !lk 3 ayı. 
Konu"makla, yapmanın; 
yazmakla, !let!"!me 
geçmen!n;  Ankaralıya, 
b!r b!lene, tar!hsel 
b!r akla, ya"ayana, 
hep!m!z sah!b!y!z d!yene 
ula"manın ve resm!yete 
bürünmen!n ne kadar 
zorlayıcı oldu#una da…

Ve 30 N#san Sabahı… 
Solfasol el!m!zde…  
Bayram ab!, te"ekkürler 
harcadı#ın tüm emek ve 
katılımına, son dak!ka 
düzeltmeler!ne…
ve Mahlas aradı,  
Solfasol’ü !lk el!ne alan 
H!kmet Ab!’y!…

…1 Mayıs 2011 sabahı, 
(H!kmet ab!’n!n bastı#ı) 
pankartıyla Gar’ın önünde 
!lk olarak bulu"tu Solfasol, 
parçası oldu#u "eh!r ve 
!nsanlarıyla… Meydan 
açık, bayram co"kusu 
herkes!n, hep!m!z!n 
yüzünde… Ve b!r grup 
ba"ladı Solfasol’ü 
da#ıtmaya…
 Heyecanlıydık, ama 
b!r!kt!rd!kler!m!z!n b!r 
parçası da özele"t!r! 
oldu#undan, ted!rg!nd!k 
te…
- Esk! Ankara 
foto#raflarından, !nsan 
öyküler! yazan abla…
- $ved!k’te çalı"an  ab!’n!n 
yazıyı okuduktan sonra 
yürek yakıcı yüz !fades!…
- “D!l!, ç!zg!s!n! çok 
sevd!k... Lütfen devamını 
get!r!n…” d!yen ses…
- “Ben de alab!l!r m!y!m b!r 
tane” cümles!n! sevmen!n 
dayanılmaz haf!fl!#!…
- “Mutlaka görü"el!m, 
b!z!m de söyleyecek, 
yazacaklarımız var.”  
d!yen konur sokak 
!"portacılarından 
arkada"…
-  “B!z de varız… Yazaca#ız 
ve s!ze ula"aca#ız…” 
yorumları…
- “Abone olmak !st!yorum, 
gazetem!z! ben de 
da#ıtab!l!r!m…” d!yen…
- Ankara’nın gr! bulutlarını 
da#ıtacak bozkırın rüzgarı 
esmeye ba"ladı artık…
Son ses d!yordu da#ıtırken 
gazetey! “…belk! s!z de 
yazmak !sters!n!z…” 

Havada gez!nen bu 
ses! duyduysanız, 1. 
ve 2. Sayıyı… Pol!t!k 
Ankara’yı… B!tmem!" 
metromuzu… &eh!rde/
anılarımızda kaybetmek 
!stemed!kler!m!z!…   
Gül kahve’y!…

“S!z!nle” konu"mak, 
tartı"mak, dü"ünmek, 
h!ssetmek, b!rl!kte 
üretmek !st!yoruz…

Bazılarınız haf!f haf!f, 
bazılarınız b!raz daha 
haberdar; 1 Mayıs’ta 
yen!, Ankara’ya da!r ve 
de gayr!resm! olarak 
“Merhaba” d!yen 
Solfasol’den…  
$ç!m!zden, b!zden b!r 
parça, b!ze da!r...

Umut, payla"ım, 
dayanı"ma, haberdar 
etme, b!r "eyler yapma, 
b!r "eylere dokunma 
"ekl!nde uzayıp g!den, 
b!r zem!n, b!r mıknatıs 
olsun d!ye Ankara 
sokaklarına, kafeler!ne, 
k!tabevler!ne, kahveler!ne, 
ün!vers!teler!ne,  
... adım atan  
Solfasol’ün “Merhaba”sı:
“Yen# b#r Ankara baharı #ç#n 
b#r araya geld#k… %dd#amız 
“Ankara’nın gayr#resm# 
gazetes#” olmak. Adımız 
“Solfasol”; hem Ankara’ya 
a#t, hem de #nadına sol 
oldu!umuz #ç#n. Ta$ra 
muhafazakarlı!ının korkak 
ve baskıcı dünyasına 
sıkı$mayı redded#yoruz. 
Ankara’nın sah#p oldu!u 
b#r#k#m# derley#p, ço!altıp 
$ehre yansıtacak b#r ayna 
olmak #st#yoruz. Ankara’ya, 
Ankara’nın sorunlarına 
ve güzell#kler#ne bu 
b#r#k#m#n gözler# #le 
bakmak, kalemler# #le 
yazmak, ç#zmek; göstermek 
arzusundayız. Bu b#r#k#me 
dokundu!umuzda 
ortaya çıkaca!ını 
dü$ündü!ümüz enerj# 
b#z# heyecanlandırıyor. 
Bu heyecanla, Ankara’nın 
ta kend#nden Ankara’yı 
de!#$t#recek, dönü$türecek 
b#r hareket yaratmak 

#st#yoruz. Bu heyecanla, 
$ehre da#r sözler#m#z#, 
#stekler#m#z#, ele$t#rel 
ama ad#l b#r yakla$ımla 
Ankara’nın sokaklarına, 
meydanlarına, 
ün#vers#teler#ne, 
kahveler#ne, parklarına, 
k#tapçılarına yaymak, 
en uzak kö$es#ne kadar 
ula$tırmak ve ço!almak 
#st#yoruz; sonra ses#m#z 
ve gücümüz nereye kadar 
yeter #se oraya kadar 
g#tmek...”

E#er s!zce de b!r anlamı 
varsa bu sözler!m!z!n; 
Ankara’nın Gayr!resm! 
Gazetes! Solfasol’e el 
vermek !ç!n yazınızla, 
ç!z!n!zle, ses!n!zle bu 
harekete katılmaya, 
b!z!mle yanyana durmaya 
davetl!s!n!z. 

Do#umgününü 1 Mayıs’ta 
kutlayacak Solfasol.  
Çünkü !lk sayısı  
1 Mayıs’ta, 1 Mayıs 
alanında “Merhaba” ded! 
b!z Ankaralılara.

Solfasol’ü ed!nmek/abone 
olmak/katılmak !steyenler 
!ç!n...

b!lg!@gazetesolfasol.com 
abone@gazetesolfasol. com 
- yaz!!sler!@gazetesolfasol.com
Internet adres!: http://www.
gazetesolfasol.com/ (yapım 
a"amasında)
Tanıtım görsel!: http://v!meo.
com/23694018
Facebook: Solfasol, Ankara’nın 
gayr!resm! gazetes!

Abonel#k - Tel
0 533 653 32 75
0 536 956 64 26

gazetesolfasol.com

Önces#yle, %ehr#n Sesler#yle…  
B#r Do"um, B#r Olu!um H#kayes#: Solfasol...!

SOLFASOL
Haziran 2011
2. Sayı 
 
Ayda Bir Yayımlanır.

Sahibi ve Sorumlu  
Yazı $!leri Müdürü 
Mehmet Onur Yılmaz

Yayın Koordinasyon 
Tanju Gündüzalp- Ezgi Koman

Dosya Editörü
Onur Mat - Akın Atauz

Yayına Hazırlayanlar 
A. Necati Koçak, Akın Atauz, 
Aktan Acar, Burcu Öztürk, 
Ebru Baysal, Emrah Kırımsoy, 
Enver Arcak, Ezgi Koman, 
Gözdem Üner Tubay, Kübra 
Ceviz, Mehmet Onur Yılmaz, 
Muhabir Ko"an, Nermin Atılkan, 
Olcay Ko"an,  Onur Mat, Önder 
Algedik, Sibel Durak, Tanju 
Gündüzalp,  
Tülin Yıldırım.

Katkı Verenler
Ali Cengizkan, Alper &en,  
Aydan Çelik, Ayhan Çelik,  
Ay"e Uslu, Birol Özdemir,  
Celal Musao#lu, Deniz Enli,  
Erdem Ceydilek, Ethemcan 
Turhan, Gökmen &ahin, Gülru 
Höyük,  Ozan Küçükusta, Özsel 
Beleli, Rabia Ç. Çavdar, Selçuk 
Atalay, Selda Bancı, Serap 
Günay, Sine Çelik, Ankara Tabip 
Odası,  Sümeyra Ertürk, Tanıl 
Bora, Ya"ar Seyman. 

Te!ekkür  
Ahmet $ncegül

Tasarım ve Uygulama
Ezgi Koman - Aktan Acar

Yayın $dare Merkezi
Kuleli Sok. 37/ 2 GOP - ANKARA
Tel- Faks: 0 312 437 76 41

$stanbul $rtibat 
0 537 683 94 70

Basım Yeri
Cem Web Ofset Alınteri Bulvarı 
No:29 Ostim / ANKARA
0 312 385 37 27

Basım Tarihi
01. 06. 2011

Yaygın Süreli Yayın
10.000 Adet Basılmı"tır



29 Mayıs’ta, Türk!ye Büyük 
M!llet Mecl!s! önündek! Akay 
kav"a#ını, an! bastıran ya#-
mur neden!yle y!ne su bastı.  
Altyapı yeters!zl!#! her yo-
#un ya#ı"ta tekrar ortaya çı-
kan kav"akta çok sayıda araç 
mahsur kaldı. Sürücüler araç-
larını tünelden güçlükle dı-
"arı çıkarırken, traf!#! yönlen-
d!rmeye çalı"an b!r pol!s me-
murunun da tünelde mahsur 
kaldı#ı görüldü. Su baskını 
haber!n! alan Ankara Büyük-
"eh!r Beled!yes! ek!pler! tü-
neldek! suyu bo"altmakta ye-
ters!z kaldı. Beled!ye ek!ple-
r! yakla"ık 2 saat süren çalı"-

malar sonucunda tünel! aça-
b!ld!. Duruma tepk! gösteren 
sürücüler !se ek!pler!n yeter-
s!z kaldı#ını Ankara’nın orta-
sında böyle b!r rezalet!n ya-
"anmasına anlam vereme-
d!kler!n! bel!rtt!. Öte yandan 
traf!#! yönlend!rmeye çalı"an 
b!r pol!s memurunun da su 
neden!yle kaldırımda mah-
sur kaldı#ı görüldü.  
Ya"anan baskının ardından 
Büyük"eh!r Beled!yes! ek!ple-
r!n!n b!r !tfa!ye aracı ve !k! te-
m!zl!!k aracı !le Akay yakınla-
rında 24 saat nöbet tutmaya 
ba"ladı#ı görüldü.  

B$R ANKARA KLAS$($:  
YA&MUR YA&AR, AKAY’I SEL BASAR!

ARKA SAYFA GÜZEL$

“Çılgın Ankara Projesi”, 16 x 24 cm, Bi"eng Özdinç

1 Haziran 1981  
Adalet A#ao#lu’nun 
romanı “Fikrimin $nce 
Gülü” toplatıldı.

2 Haziran 1935  
$lk kez pazar günü hafta 
sonu tatil ilan edildi. 
 
3 Haziran 1925  
$lk muhalefet partisi  
Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası kapatıldı.  

7 Haziran 1995  
Ankara Musevi Cemaati 
Ba"kanı Profesör Yuda 
Yürüm arabasına konulan 
bombanın patlamasıyla 
yaralandı.

10 Haziran 1981  
Sol görü"lü Veysel Güney 
idam edildi. 

11 Haziran 1981  
Bülent Ersoy’un sahneye 
çıkması yasaklandı.
 
13 Haziran 1969  
Ankara’da 14 ö#renci 
kurulu"u ortak bildiri 
yayımladı. “Gençlik ne 
yaptı#ını bilmektedir” 
denildi.

14 Haziran 1923  
Kadınlar Halk Fırkası  
kuruldu.
 
16 Haziran 1994  
Anayasa Mahkemesi, 
Demokrasi Partisi’ni 
(DEP) 16 Haziran 1994’de 
kapattı.

17 Haziran 1995  
Grevli toplu sözle"meli 
sendika hakkı isteyen 10 
binlerce memur Ankara’da 
oturma eylemi yaptı.

19 Haziran 1934  
$lk Türk operası Özsoy 
Ankara’da oynandı.

21 Haziran 1986  
Turgut Özal’a silahlı 
saldırıda bulunan Kartal 
Demira#’ın polise verdi#i 
ifadeyi haber yapan 
gazeteci Erbil Tu"alp 
gözaltına alındı. Cumhuri-
yet gazetesinin Ankara 
bürosu arandı.

22 Haziran 1988 
Futbolcu Tanju Çolak 
39 golle “Avrupa Gol Kralı” 
oldu.

23 Haziran 1995 
Kültür Bakanı Ercan 
Karaka" Ola#anüstü Hal 
ve Çekiç Güç süresini 
uzatma kararnamesini 
imzalamadı. Karaka" 
bakanlık görevinden istifa 
etti.

26 Haziran 1977 
Ankara Ulus’taki Merkez 
Çar"ısı tamamen yandı.

28 Haziran 1965 
Toplum polisine tam 
otomatik tabanca ve 
zırhlı araçlar verilmesi 
kararla"tırıldı.

29 Haziran 1995 An-
kara Büyük"ehir Belediye 
Meclisi Ankara’nın Hi-
tit Güne"i amblemini 
de#i"tirdi. Ankara’nın yeni 
amblemi cami oldu.

30 Haziran 1921 
Çocuk Esirgeme  
Kurumu kuruldu.

TAR$HTE BU AY

HES Protestosu Ölüm Sebeb# 
31 Mayıs günü  Artv!n’!n  Hopa !lçes!nde,  

Recep Tayy!p Erdo#an’ı ve  HES’ler!  protesto eden  
gruba pol!s "!ddet uyguladı. Yo#un gaz bombası ve gördü#ü "!ddet sonucu  

Emekl! Ö#retmen Met!n Lokumcu kalp kr!z! geç!rerek ya"amını y!t!rd!.  
Met!n Lokumcu’nun ölümü Ankara, !stanbul ve $zm!r’de protesto ed!ld!. Ankara’da 
yakla"ık 1000 k!"!n!n katıldı#ı protesto yürüyü"ünde onlarca k!"! göz altına alındı.


