
Yüksel’de Herkes Sustu, Sopalar Konu!tu!

"#ddetten ‘Ba!ka Çare Yok’ (MU)!?
18 Temmuz 2011’de, Konur Sokak 
ve Yüksel Caddes# h#ç görmek 
#stemed#$#m#z görüntülere sahne 
oldu!
Pol!s "!ddet! görüntüler!ne alı"ık olan 
#nsan Hakları Anıtı önünde bu sefer 
el!nde yen! b!ç!lm!" kazma sapları 
ve b!ber gazı !le !"portacı kovalayan 
Çankaya Beled!yes! Zabıtaları ve 
onlara kar"ı eller!nde ta", bıçak ne 
bulurlarsa onunla saldıran !"portacılar 
sahnedeyd!. 
Yüksel’! hergün abluka altında tutan 
pol!s bu sefer ortada yoktu. Çev!k 
kuvvet ek!pler! olaylar sırasında 500 
metre ger!ye, Me"rut!yet Caddes!’n!n 
Atatürk Bulvarı !le kes!"t!$! kö"eye 
kadar çek!lm!"t!. 
Sokakta gerg!nl!k sürüyor.... %% s.3
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DOSYA:

HAMAMÖNÜ
Hamamönü, adeta küller!nden yen!den do$maya çalı"an b!r efsane 
g!b!. Kend!ne çek!-düzen vermeye çalı"ıyor ve yen!den kent!n !lg!nç 
yerler!nden b!r! olmak !ç!n yola koyulmu", h!ç olmazsa Ankara’nın b!r 
bölümü !ç!n, g!d!les!- görüles! b!r yer olmu" durumda. 
PEK# HEPS# BU MU? %% s.10 

Aylık Gazete

Agustos 2011
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gazetesolfasol.com

Sanatçı Örnek De$!l Özgür Olmalıdır. 
Ya"ar Seyman,  %% s.5

Ankara’nın Amblemler!.
Enver Arcak,  %% s.6

Pad!"ahın Buyru$udur: Solfasol’da Ta" 
Ta" Üstünde Kalmasın!
Murat Ayvaz,  %% s.7

B!s!klet Güzel B!r"eyd!r.
Murat Sev!nç,  %% s.18-19

B!s!klet ve Sokak Sanatı.
Aydan Çel!k,  %% s.21

B!r Gençlerb!rl!$! Taraftarının Günces!... 
Erdem Ceyd!lek,  %% s.22

Görünmez Kahraman: Hasan &engel...
Mehmet Al! Çet!nkaya,  %% s.22

Bu Ay Ankara...  
 %% s.23

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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ORADA, 
B!R EV VAR, 
YAKINDA!.. %% s.2

Görsel: Burcu Öztürk

“Pet &!"en!n 3. Hal!”

Ola$an 
Ola$anüstü(ler)! 
B!r me"rubat "!"es! bro" 
olarak kar"ıma çıktı$ında, 
ya"adı$ımın benzers!z 
b!r deney!m oldu$unu 
anlamı"tım. 
Ola$an ola$anüstüydü 
sözkonusu olan.  Bell! k! 
standart kullanım döngüsü 
b!r yerlerde "a"mı"; uzun yıllar 
eko-s!stemde k!rl!l!k yaratacak 
tonlarca pet "!"eden b!r kaçı 
farklı b!r güzergah !zlem!". 
Selda BANCI %% s.8
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Burası neres! oyunu 
oynamayaca$ız. 
Burası Ankara, Burası 
Çankaya, Burası D!kmen 
Vad!s!. Mecl!s’e ve 
Cumhurba"kanlı$ı Kö"kü’ne 
ku" uçu"u 2 km mesafede. 
D!kmen 1. Etaptak! 1 m!lyon 
TL’l!k da!relere 500 metre. 
B!r duvarı yıkılmı" tek 
katlı b!r ev. Evde atık ka$ıt 
!"ç!s! D!yarbakırlı Mehmet, 
Mehmet’!n annes! ve 
Mehmet’!n bebe$! ya"ıyor. 
Uzaktan el!m!z! kaldırıyoruz 
merhaba n!yet!ne. Hemen 
ho"geld!n!z ed!p bahçen!n 
b!r kenarında oturacak 
b!r yer göster!yorlar. B!r 
bardak ayran !kram ed!yor 
anne. Mehmet !"e çıkacak 
b!razdan Yeme$!n! y!yor. 
Anne m!saf!rperver b!r tela"la 
“s!ze de yemek koyayım” d!ye 
yer!nden kalkıyor.

Ev!n elektr!$! !k! hafta önce 
kes!lm!". Zaten uzun süred!r 
yakındak! b!r evden elektr!k 
kullanıyorlarmı". O ev!n 
sah!b! de Büyük"eh!r !le 
anla"ıp ev!n!n elektr!$!n! 
kest!r!nce elektr!ks!z 
kalmı"lar. 
“Elektr!k olsa !y! olurdu” d!yor 
Mehmet’!n annes!. 
Evde su da yok. 
Mehmet ka$ıt toplamaktan 
dönerken yanında get!r!yor 
ev!n günlük suyunu.
“Su olsa !y! olurdu” d!ye 
geç!r!yoruz !ç!m!zden.
Ev!n !ç!nde, kundakta yatan 
b!r de bebek var. 
Adını sormaya da kalkıp 
yüzüne bakmaya da cesaret 
edemed!k.
Ev!n b!r duvarı yok. 
 “Ev!n b!r duvarı daha olsa !y! 
olurdu.” / Solfasol

Çankaya Beled!yes! ve ÇEVKO’nun 
ger!dönü"üm !le !lg!l! yaptı$ı 
!"b!rl!$! b!r türlü anlamlı sonuçlar 
üretem!yor. 

Ger! dönü"üm !ç!n Çankaya 
Beled!yes! ÇEVKO !"b!rl!$! !le 
yürütülen proje kapsamında 
Çankaya’nın dört b!r yanına metal 
ger!dönü"üm kumaraları yerle"t!r!ld!. 
Ger!dönü"üm kumbaraları aya$ına 
gelen pek çok Çankayalı evler!ndek! 
de$erl! atı$ı ayrı depolayarak bu 
kumbaralara get!rmeye ba"ladılar. 
Ancak kumbaralar dolup ta"masına 

ve aradan haftalar geçmes!ne 
ra$men pek çok kumbara hala 
bo"altılmadı. Kumbaranın bu hal!n! 
gören Çankayalılar !ç!n ger!ye 
kalan çare atıkları do$rudan çöpe 
göndermek g!b! görünüyor.
Ger! dönü"ümde ısrarlı çankayalılar 
!ç!n b!r yol daha var. 
Bütün gün Çankaya’yı sokak sokak 
gezerek atık ka$ıt, plast!k ve metal 
toplayan atık malzeme !"ç!ler!ne 
b!r merhaba dey!p topladı$ınız 
malzemeler! onlara ver!n. Ayırdı$ınız 
malzemen!n de çabanızın da 
kıymet!n! b!leceklerd!r.  

Solfasol, her sayısında bir dosya konusu seçiyor ve bu 
konuyu biraz daha derinlemesine ele almaya çalı"ıyor. 
Bu “derinlik” hem bilginin, hem de bilgiyi derleme ve sunum 
biçimlerinin ço$alması ve çe"itlenmesi anlamına geliyor. 
Dosyalarda ele aldı$ımız konular üzerinde, yazılı olabilece$i 
gibi, görsel olarak dü"ünmek de mümkün. 
Dosyaların genel amacı, kente/ Ankara’ya ili"kin bir konuyu, 
bir sorunu veya bir durumu, yeni ba"layan bir olu"umu, ya 
da artık kaybetmekte oldu$umuz bir özelli$i vb. bir büyüteç 
altında görmek. 
“Görmek” aslında biraz da “gözlemlemek” anlamına geliyor. 
Genellikle ilk etapta gözlemleme ile yetinmek istiyoruz. Bu 
konunun “iyi ya da kötü” oldu$u veya “do$ru ya da yanlı"” 
oldu$una dair kendi de$erlendirmelerimiz öne çıkarmaktan 
çok, hangi ölçütlere veya yakla"ıma göre olursa olsun, bu 
konunun sizler, siz hem"eriler tarafından tartı"ılabilmesi için 
elveri"li bir zemin olu"turmaya çalı"ıyoruz. 
Dile$imiz, olgulara dikkat çekmek, tartı"ılabilmesi için 
gerekli bilgileri aktarmak ve birlikte bu konuda yapaca$ınız 
tartı"mayı kolayla"tırmak.

Özetle istedi$imiz, sizlerin bu konuda dü"ündüklerinizi, 
deneyimlerinizi, ele"tirilerinizi, de$erlendirmelerinizi bize 
yazmanız/ bildirmeniz. 
Farklı açılardan bakarak ve farklı ölçütler kullanarak, aynı 
olguya farklı bakabilir, farklı 'kirler ileri sürebilir ve farklı 
öneriler geli"tirebilirsiniz. Biz de bunu bekliyoruz zaten.
Unutmayın lütfen, özellikle dosya konularımız hakkında 
tartı"manızı ve bu konuda dü"ündüklerinizi bize 
göndermenizi bekliyoruz. 

Yazarımız olun.
Kenti birlikte tartı"alım.

Önümüzdeki aylarda ele alaca$ımız dosya konuları:
Eylül 2011 : Hacıbayram
Ekim 2011 : Yeni Ba"layanlar #çin Ankara
Kasım 2011 : Kentsel Tarım ve Beslenme

bilgi@gazetesolfasol.com
www.gazetesolfasol.com

YAZARIMIZ OLUN KENT! B!RL!KTE
TARTI"ALIM

Burası Ankara!

Orada, Bir Ev Var Yakında...

Çankaya Belediyesi - Çevko El Ele

Geridönü#ümde Geri Geri!

Foto!raf: Mehmet Onur Yılmaz
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18 Temmuz 2011’de, Konur Sokak 
ve Yüksel Caddes# h#ç görmek 
#stemed#$#m#z görüntülere sahne 
oldu. Pol#s !#ddet# görüntüler#ne 
alı!ık olan %nsan Hakları Anıtı 
önünde bu sefer el#nde yen# 
b#ç#lm#! kazma sapları ve b#ber 
gazı #le #!portacı kovalayan 
Çankaya Beled#yes# Zabıtaları ve 
onlara kar!ı eller#nde ta!, bıçak 
ne bulurlarsa onunla saldıran 
#!portacılar sahnedeyd#. Yüksel’# 
hergün abluka altında tutan 
pol#s bu sefer ortada yoktu. Çev#k 
kuvvet ek#pler# olaylar sırasında 
500 metre ger#ye, Me!rut#yet 
Caddes#’n#n Atatürk Bulvarı #le 
kes#!t#$# kö!eye kadar çek#lm#!t#. 
Yüksel Caddes!’nde son günlerde 
ya"ananlar Ankara’nın alı"ık olmadı$ı 
görüntüler de$!ld!. Hele de Yüksel 
Caddes! #nsan Hakları Anıtı’nın 
d!l! olsa anlatacak ne çok pol!s 
"!ddet! h!kayes! vardır. Ancak k!mse 
el!nde yen! b!ç!lm!" kazma sapları 
ko"u"turan zabıtaları görmeye alı"ık 
de$!l. Üstel!k k!mse “yen! toplumcu 
beled!yec!l!k” !dd!ası !le seçmen 
kar"ısına çıkmı" Sosyal Demokrat 
Çankaya Beled!yes!’nden böyle 
b!r "ey beklem!yordu. Herhalde, 
“ne olursa olsun ba"ka b!r çare 
bulurlar ama hep ele"t!rd!$!m!z  
resm! "!ddete ba"vurmazlar” d!ye 
dü"ünüyorduk. Ama ortaya çıkan 
görüntüler ve ardından olanlar hem 
moral bozucu, hem de umut kırıcı.
Yüksel’de olanları anlamak 
Bu ya"ananların b!r anlık b!r zabıta 
c!nnet! olmadı$ı açık. Bugünlere 
nasıl geld!$!m!z! anlamak !ç!n 
Yüksel’!n son 40 yılına bakmak 
gerekt!$!n! dü"ünüyoruz. Bu bakı"ın 
bundan sonrası !ç!n çözüm yolunda 
b!r !pucu olab!lece$!n! dü"ünüyoruz. 

D!$er yandan olanları anlamaya 
çalı"ırken kend! deney!mler!m!zle 
sınırlı kalmamak !ç!n b!r yandan 
bölgen!n uzun süred!r tanı$ı olan b!r 
yandan da Çankaya Beled!yes!’nde 
çe"!tl! görevler! olan k!"!ler !le özel 
söyle"!ler yaptık. #"portacılarla 
da, esna(a da Yüksel’! mekan 
tutmu" Ankaralılarla da konu"tuk. 
Anlayı"ınıza sı$ınarak, aldı$ımız 
görü"ler! kaynak göstermeden 
aktaraca$ız.
“Beyaz M#n#büslüler…”
Görü"tü$ümüz b!r Beled!ye görevl!s! 
"öyle d!yor: 
“Sorunun temeller! yılar önces!ne 
dayanıyor. Maalesef dı"ardan 
bakıldı$ında Çankaya Beled!yes! 
büyük b!r kurum g!b! görünüyor 
ama yıllardır Çankaya’da “ceket!m! 
aday göstersem kazanırız” mantı$ı 

yüzünden kurumun !ç! bo"almı", 
kurumsal yapı da$ılmı". Bunun 
sonucunda da k!"!sel !n!s!yat!(er 
gel!"m!" beled!yede. Kontrol altına 
alınamayan k!"!sel !n!s!yat!(er. 
Öncek! dönemde (Muza)fer 
Eryılmaz dönem! kasted!l!yor) 
beyaz m!n!büsle gezen kadrosunun 
nerede oldu$u, ya da olup olmadı$ı 
b!le bell! olmayan ama beled!ye 
adına dolanan el! sopalı t!pler 
vardı. Bunların ço$u spor kulüpler! 
üzer!nden !st!hdam ed!len b!r ek!pt!. 
Yen! dönemde (Bülent Tanık’ın 
seç!ld!$! dönem kasted!l!yor) bu 
ek!pler da$ıtıldı.“
Keç!ören Beled!yes!’n!n 1990’lardak! 
“A Takımı” g!b! b!r yapılanmayı 

hatırlatan bu “beyaz m!n!büslüler!” 
geceler! atık ka$ıt !"ç!ler!ne 
uyguladıkları "!ddetten hep!m!z 
hatırlıyoruz. Bu ortamda 2004’ten bu 
yana Konur’dak! !"porta tezgahlarına 
göz yumuldu$u hatta yer 
göster!ld!$! söylen!yor. “Beled!ye’den 
de  zabıtadan da !"!n !ç!nde olanlar 
vardı.” d!yor konu"tu$umuz beled!ye 
görevl!s!. 
Beled!ye tarafından ayrı ayrı 
görü"tü$ümüz herkes !"portacıları 
mafyat!k b!r örgütlenme olarak 
tanımlıyor ve sopalı, b!ber gazlı 
saldırı !ç!n “ba"ka b!r çarem!z 
yoktu” görü"ünde b!rle"!yorlar. Bu 
sadece b!r me"rula"tırma de$!l aynı 
zamanda b!r çares!zl!$!n de !fades!. O 
gün ya"anlar !ç!n söylenen "u: 
“Zabıta !le !"portacılar uzun süred!r 
çok ger!lm!"lerd!. #"portacıların 
bazıları korunduklarını dü"ündükler! 
!ç!n Zabıta’ya çok kötü 
davranıyorlardı. Beled!ye 
!"portaların kaldırılması 
kararını alınca bu gerg!nl!kle 
müdahale ett! zabıta. 
Gere$!nden fazla b!r sertl!k 
vardı. Ama organ!zasyon 
yoktu. 60-65 ya"ında beyaz 
saçlı zabıtalar eller!nde 
sopa adam kovaladılar. H!ç 
ho" b!r görüntü olmadı. Do$ru 
de$!ld!. Ama alınan karar !"portanın 
kaldırılmasıydı. Ba"ka çarem!z yoktu.” 
Çankaya “Resm# "#ddet”# Me!ru 
Görüyor
Bu !fadeden anla"ılan "u k!  “resm! 
"!ddet” Çankaya Beled!yes!nce me"ru 
ve gerekt!$!nde ba"vurulab!lecek 
!dar! b!r !n!s!yat!f konusu olarak 
görülmekted!r. B!zce en büyük sorun 
da buradadır. “Resm! "!ddet!” mazur 

gören b!r yerel yönet!m 
bunu “yen! toplumcu 
beled!ye” kavramı !ç!nde 
nasıl açıklayab!lmekted!r?  
“Seç#m Önces# Tavır 
Alamadık”
B!r beled!ye yetk!l!s! “ 

Seç!m önces! part!n!n bazı adayları 
yüzünden Beled!ye olarak tavır 
alamadık ve sokak bo" kaldı. B!r 
!k! ayda durum daha da kötüle"t!. 
Sokakta yürüyecek yer b!le 
kalmamı"tı. Esnaf !le !"portacılar 
arasında kavgalar gerg!nl!kle ortaya 
çıkmaya ba"ladı.” d!yor ve durumun 
kron!kle"mes!ndek! Beled!ye’n!n 
"!md!k! yönet!m!n!n payını kabul 
ed!yor. 
“Olaylar bu noktaya 
gelmeyeb#l#rd#. Ama...”
“Bu noktaya nasıl geld!k? Ba"ka 
türülü olamaz mıydı?” "ekl!ndek! 
sorumuza ver!len cevaplar çok 

çarpıcı. Cevaplarda 
ortakla"ılan nokta 
Beled!ye’de yetk!s! ve 
görev! dı"ında bazı 
!darec!ler!n olaylara 
müdah!l oldu$u ve 
tam !fades! !le sokakta 
“bıçkınlık” yaptı$ı 
yönünde. Ortak kanı, 
öngörü ve !y! b!r kr!z 
yönet!m! olmadı$ı 
yönünde. “Olaylar bu 
noktaya gelmeyeb!l!rd!.” 
d!yorlar ama hemen 
ardından "unu eklemey! 
unutmuyor Beled!ye tarafı: 
“Geld!$!m!z noktada ba"ka 

çarem!z yoktu.” 
Zabıta El#yle Sokak Yönet#m# 
Zabıtaya da Haksızlık
Konunun tara(arından b!r d!$er! 
tab! k! !"portacılar. #"portacılar 
homojen b!r grup de$!l. #çler!nde 
memleket ba$ı !le b!rb!r!n! tutan b!r 
grup var oldu$u g!b!, s!yas! görü"ler! 
sebeb!yle yanyana duran b!r !k! ek!p 
de var.  Ayrıca ekmek parası derd! 
!le Yüksel’de var olmaya çalı"an 
bunun !ç!n gerekt!$!nde tezgahları 
!ç!n b!r!ler!ne k!ra ödeyen b!r grup 
da var. En çok ma$dur olanlar da 
bu ek!pten. Bunun yanında artık 
g!tt!kçe görünmez olmu" b!r grup 
daha var. Farkında olmasalar b!le 
Konur’un 30-40 yıl önces!nden gelen 
k!tap tezgahları gelene$!n!n devamı 
olan “sokak kültürü”nün tems!lc!s! 
olan tezgah sah!pler!. Konur-Yüksel-

Karanf!l yaya bölges!n!n Ankara 
‘da sokak kültürü’nün vazgeç!lmez 
b!r unsuru olmasının temel!nde 
bu gelene$!n yattı$ını hatırlayan 
k!mse yok. Çankaya Beled!yes! bu 
ek!pler !ç!nden sadece !deoloj!k 
olarak kend!s!ne yakın olan b!r 
ek!ple anlamlı b!r !l!"k! kurmu"/
kurab!lm!". Kalan gruplar !le sorunun 
çözümü yönünde anlamlı b!r l!"!k! 
gel!"t!rmek !ç!n çaba göster!ld!$!ne 

da!r b!r gösterge yok. Üstel!k bütün 
süreç zabıta el!yle yönet!ld!$!nden 
bunun mümkün olmasını beklemek 
de hayal. Uzun sürel! ve b!r!kerek 
olu"mu" sosyal b!r sorunu zabıta 
el!yle çözmeye çalı"mak zabıtayı 
da çıkmaza 
sokmaktadır ve bu 
beklent! zabıtaya da 
haksızlıktır. 
%!portacılar: “Ba!ka 
Çarem#z Yok.”
Konu"tu$umuz bazı 
!"portacılar Çankaya 
Beled!yes!’n!n 
kend!ler! hakkında 
kara propoganda 
yaptı$ını ve 
kend!ler!n! mafya g!b! gösterd!$!n! 
söylüyor. Oysa kend!ler!n!n ekmek 
pe"!nde olduklarını ve ba"ka 
çareler! olmadıklarını vurguluyorlar. 
Ded!$!m!z g!b! !"portacılar homojen 
b!r grup de$!l. Ama bu sosyal 
sorunu çözmek 
!ç!n yeter!nce çaba 
harcanmadı$ı da 
ortada. 
Esnaf korkuyor.
Konu !le !lg!l! 
görü"ler!n! almak 
!sted!$!m!z 
bölge esnafı 
ted!rg!n. Soka$ın 
‘tem!zlenmes!nden’ memnunlar ama 
görü" bel!rtmekten kaçınıyorlar ve 
!"portacılarla kar"ı kar"ıya gelmek 
!stemed!kler!n! söyleyerek bu 
konuya karı"mak !stemed!kler!n! 
söylüyorlar. 
Çankaya Beled#yes# Yalnız 
Bırakıldı.
D!$er yandan Çankaya Beled!yes!’n!n 
bu sorunlar mücadelede yalnız 
bırakıldı$ını da yadsımamak gerek!r. 
Soka$ın 50 yıllık sak!nler! Mülk!yel!ler 
B!rl!$! ve M!marlar 
Odası Ankara &ubes! 
sorundan "!kayetç! 
olmakla b!rl!kte çözüm 
!ç!n sorumluluk almı" 
de$!l. Görü"tü$ümüz 
Beled!ye yetk!l!ler!nden 
b!r!s! bu süreçte 
soka$ın bu !k! öneml! 
aktöründen h!ç b!r 
destek görmed!kler!n!n 
altını ç!zd!. 
Her Zaman, Ba!ka B#r 
Çare Vardır!

Tüm bu ya"ananlar k!msen!n ho"una 
g!tm!yor. Evet artık Yüksel’de gündüz 
saatler!nde !"porta tezgahları yok. 
Rahat rahat yürüyeb!l!yoruz sokakta. 
Ama soka$ın havasındak! gerg!nl!$! 
h!ssetmek !ç!n soka$ın müdav!m! 

olmaya gerek yok. Yüksel’!n !ht!yacı 
olan güncel tab!rle bu ‘çakma’ huzur 
de$!l. 40 yıllık gelene$! !le Yüksel’de 
bütün sak!nler!n!n b!rl!kte üretece$! 
gerçek b!r çözüme !ht!yaç var. Bu 
çözümün sadece b!r tarafı Çankaya 
Beled!yes!. Soka$ın sak!nler! olarak 

M!marlar Odası Ankara 
&ubes!’n!n de, Mülk!yel!ler 
B!rl!$!’n!n de, esnafın da, 
kullanıcıları olarak b!zler!n 
de el!m!z! ta"ın altına 
koymamız gerek!yor. 
Kenarda durup kavgayı 
seyretmek ve ba"ımıza ta" 
gelmemes!n! d!lemen!n 
çözüme b!r katkısı yok.

‘Yen! Toplumcu Beled!yec!l!k’ g!b! 
umut ver!c! b!r kavramla seçmen 
kar"ısına çıkan Çankaya Beled!yes! 
toplumculu$un öncel!$!n!n hakları 
!le b!r bütün olarak !nsan oldu$u 
gerçe$!n! akılda tutarsa bundan 
sonrası !ç!n daha katılımcı ve 
"!ddets!z b!r çözüm bulma olana$ı 
do$acaktır. 
/Tanju Gündüzalp, Muhab!r Ko"an, 
Mehmet Onur Yılmaz, Onur Mat, 
Burkay Do#an

ÇANKAYA KAYMAKAMLI*I #ZLEMEDE!
En sert olayların oldu$u 18 Temmuz 
sabahı Çankaya Beled!ye Ba"kanı Bülent 
Tanık sabah saatler!nde, olaylardan önce 
Çankaya Kaymakamı Mutstafa Hulus! Arat’la 
görü"erek b!lg! ver!yor. Ancak olay olmadan 
müdahale edemeyecekler!n! bel!rten 
Kaymakamlık yetk!l!ler! b!r anlamda Çankaya 
Beled!yes!’n! kend! derd! !le ba"ba"a bırakarak 
Yüksel’! hergün abluka altında tutan çev!k 
kuvvet! olaylar sırasında 500 metre ger!ye, 
Me"rut!yet Caddes!’n!n Atatürk Bulvarı !le 
kes!"t!$! kö"eye kadar çek!yor. Olaylardan 
b!r kaç gün sonra anla"ılmaz b!r "ek!lde ev 
operasyonlarına ba"layan Ankara pol!s! olayla 
!lg!s! olan bazı !"portacıları göz altına aldı. 

Kar!ılıklı sloganlar
Çıkan zabıta !"portacı kavgasında !"portacıların 
küfür ve sloganlarına maruz kalan zabıtanın b!r ara 
“ya"asın örgütlü mücadelem!z” "ekl!nde slogan 
attı$ı görüldü. Buna kar"ı !"portacılar !se çe"!tl! 
sloganlarla cevap verd!ler. Neden slogan attıklarını 
sordu$umuz b!r Zabıta görevl!s! “Bana fa"!st 
ded!ler. Ömrüm boyunca fa"!zmle mücade ett!m 
ben. K!mse bana fa"!st d!yemez.” d!ye cevap verd!.  
D!$er yandan olay sırasında kameralara Çankaya 
Beled!yes! Zabıtası’nın ‘bu sokaklar Çankaya 
Beled!yes!’n!n’ "ekl!nde slogan attı$ı yansıdı. 
Buna en !y! cevabı Yüksel’de 1989 yılında b!r grup 
Ankaralı tarafından çıkarılan “Sokak Ked!s!” adlı 
fanz!n!n ked!s! ver!yor: Bu sokaklar hep!m!z!n!. 

1980’lerden bu yana Yüksel...
Yüksel Caddes! 1980’ler önces!nden !t!baren Ankara’da özel b!r yer olmaya 
ba"ladı. Pek çok s!v!l !n!s!yat!f!n kayna$ı olan Yüksel’de Türk M!mar ve 
Mühend!s Odaları B!rl!$! (TMMOB) un ve Mülk!yel!ler B!rl!$!’n!n varlı$ı s!yas! 
b!r özgürlük ortam hazırlamı"tı zaten. Üzer!ne ün!vers!tel! gençl!$!n soka$ı 
yo$un olarak kullanmaya ba"laması !le Yüksel, Konur ve Karanf!l Ankara’da 
sokak kültürünün gel!"mes! !ç!n uygun b!r ortam oldu. #lk olarak !k!nc! el 
k!tap serg!ler! !le ba"layan  
sokak serg!ler!, k!tapçılar Do$a Ta"delen dönem!nde(1989)’da Olgunlar 
Sokaktak! "!md!k! yer!ne ta"ınınca yer!n! yava" yava" kend! ürünler!n! 
satan ün!vers!tel! gençlere bıraktı. Bu dönemler de oldukça sancılı geçt! 
ama sokak kend! denges!n! kend!s! üret!yordu; dı"ardan zabıta ya da pol!s 
zoru olmadan. O dönemde Yüksel’den g!den de yer!ne gelen de Yüksel’!n 
gel!"!m! !ç!n de öneml! kö"e ta"ları olarak yer ett! hafızalarda. Bu süreçte 
Engürü Kahves!, Yüksel Kahves!, Ezg! Çay Ev! g!b! soka$a özgü mekanlar da 
yer buldu kend!ne. Herb!r! kend! k!tles! !le b!r d!$er!nden farklıla"an yerlerd! 
buralar. Önce Dost K!tabev! ve Turhan K!tabev! ardından #mge K!tabev! 
Yüksel’!n “okuyan” k!tles!n!n mekanları oldular. Yüksel’!n ger!ye g!d!"! 
Haydar Yılmaz dönem! !le ba"lar. Ama en büyük darbey! Muza)er Eryılmaz 
dönem!nde yem!"t!r. Mantar g!b! b!ten “Bazaarlar” alı"ver!"!n en kötü hal!yle 
tüm soka$ı sarmı" ve dükkan !çler!nde k!raladıkları stantlar yetmey!nce 
soka$a da ta"mı" ve soka$ı satmaya, sokakta satmaya ba"lamı"lardır. Sokak 
serg!ler!n!n !"portaya dönü"tü$ü süreç bu “bazaarlar “!le ba"lamı"tır. 

Yüksel’de Herkes Sustu, Sopalar Konu"tu!
"iddetten ‘Ba#ka Çare Yok’ (mu)?
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AKILLI "EH!RLER  

PAYLA&IMCI TÜKET#M- II

 
Solfasol’ün Temmuz sayısındak! Akıllı "eh!rler’de payla#ımcı tüket!mden 
bahsetm!#, ben! en etk!leyen örnekler!nden Relayr!des’ı anlatmı#tım. Bu 
yazıda da payla#ımcı tüket!m örnekler!n! aktarmaya devam edece$!m; 
Parkatmyhouse (ev!meparket), Sharesomesugar (b!raz#ekerpayla#) ve 
%redup’tan (üstba#) bahsedece$!m.
 
"eh!r merkez!ne arabayla !nmem!n gerekl! oldu$u günlerde park yer! 
bulamayaca$ım dü#ünces!yle b!r gece önceden ger!lmeye ba#layan b!r! 
olarak son dönemde duydu$um payla#ımcı tüket!m örnekler!nden belk! de 
en aklıma yatan Parkatmyhouse (ev!meparket). Kend!s!ne a!t veya ayrılmı# 
b!r park yer! olan k!#!lerle saatl!k, günlük veya çok-günlük olarak arabasını 
park edecek yer arayan k!#!ler!n &nternet üzer!nden b!rb!rler!n! bulmalarına 
aracı olan b!r #!rket Parkatmyhouse. &nternet s!tes! üzer!nden aradı$ı zaman 
ve yerde b!r park yer! bulan k!#!, park  yer! sah!b! !le Parkatmyhouse’un 
hazırladı$ı yasal b!r sözle#me ve park yer! sah!b!n!n bel!rled!$! ücret üzer!nden 
anla#ıyor. Bu #ek!lde hem park sorunu olan bölgelerdek! mevcut park yerler! 
azam! etk!l!l!kte kullanılıyor, hem de park yer! ararken arabanın çevreye 
saçtı$ı karbon m!ktarı !le sürücünün çevreye saçtı$ı stres m!ktarı azalıyor. 
Parkatmyhouse 2006 yılında genç b!r g!r!#!mc! olan Anthony Esk!naz! 
tarafından kuruluyor; bugünse ABD, Avustralya, B!rle#!k Krallık, Hollanda, 
&rlanda, Kanada ve Yen! Zelanda’da kullanılıyor.
 
Sharesomesugar (b!raz#ekerpayla#), kom#ular arasındak! !l!#k!ler!n g!derek 
zayı'adı$ı kentsel hayatta “b!ko#u g!d!p kom#udan b!r bardak #eker 
alma” gelene$!n! yen!den canlandırmaya çalı#ıyor. Sembolü de kocaman 
gülümseyen b!r #ekerl!k. Matkaptan küre$e, faks mak!nes!nden GPS c!hazına 
b!rçok farklı ürünü aynı mahallede ya#ayan k!#!ler!n ödünç vererek veya 
k!ralayarak ortak b!r #ek!lde kullanmalarına aracı oluyor. Sharesomesugar 
aracılı$ıyla tanı#anların arasında kom#uluk !l!#k!ler!n!n güçlenmes! de cabası. 
Yan! aslında #eker bahane, kom#uluk #ahane.
 
%redup (üstba#) özell!kle yen! anne-babaların !lg!s!n! çekeb!lecek b!r 
payla#ımcı tüket!m örne$!. Kend!s!ne hed!ye gelen üstba#ı daha g!yemeden 
küçülen, akla hayale sı$mayan hızda büyüyen çocukların kıyafetler!n! ba#ka 
çocuklarla payla#malarına aracı olan, böylece bu ya#lardak! a#ırı kıyafet 
tüket!m!n!n de önüne geçen b!r g!r!#!m %redup. Postaneye g!tmeden 
evden kargo göndermen!n kolay ve yaygın oldu$u ABD’de anne-babalar 
çocuklarının az g!y!lm!# kıyafetler!n! b!r kutuya koyup kutunun !ç!ndek!lerle 
!lg!l! b!lg!y! %redup’ın &nternet s!tes!ne koyuyor. Y!ne aynı &nternet s!tes!nde 
kend! çocu$unun ya# ve !ht!yaçlarına uygun !çer!ktek! kıyafet kutusunu bulan 
anne-baba kutu ne kadar büyük olursa olsun 8 TL artı gönderme masrafını 
ödeyerek kutuyu satın alıyor. B!rkaç gün !ç!nde kutu evler!ne postayla 
ula#ıyor. 
 
Relayr!des, Parkatmyhouse, Sharesomesugar ve %redup sayıları g!derek artan 
payla#ımcı tüket!m!n sadece b!rkaç örne$!. Satın almadan !ht!yaçlarımızı 
kar#ılamamızı ve satın aldı$ımız mal ve mülkler! ba#kalarını da katarak azam! 
etk!l!l!kte kullanmamızı destekleyen her türlü g!r!#!m ve olu#um, payla#ımcı 
tüket!m olarak de$erlend!r!leb!l!r. Payla#ımcı tüket!m takas etmek, ödünç 
vermek, k!ralamak, hed!ye etmek g!b! b!rçok farklı #ekle g!reb!l!r; tüket!m 
sürec!ne kar ve kazanç dah!l ed!leb!l!r veya ed!lmeyeb!l!r. Ancak bence 
tüm bu yol ve yöntem çe#!tl!l!$!nden daha öneml!s!, payla#ımcı tüket!m!n, 
b!reyc! ve a#ırı tüket!m!n toplumsal ve f!z!ksel çevrem!ze yarattı$ı baskıyı 
b!r derece de olsa azaltma potans!yel!. Bu potans!yel!n gelecekte büyüyerek 
gerçekle#mes!n! hep beraber !zleme umuduyla.  
 
 
 - - - - - - - - -  
"eh!rde ya#arken her gün kar#ıla#tı$ımız ve !lk bakı#ta kron!k gözüken 
sorunları teknoloj!ye dayalı akıllı ürün ve s!stemlerle azaltmanın mümkün 
oldu$una !nananlardanım. Bu kö#ede, farklı #eh!rlerde gördü$üm ve ben! 
heyecanlandıran akıllı çözümler! s!zlerle payla#mak !sted!m. Bu kö#ede 
anlatılanlarla !lg!l! görü#ler!n!z! ve s!z!n gördü$ünüz, okudu$unuz ba#ka 
akıllı çözümlerle !lg!l! epostalarınızı dört gözle bekl!yor olaca$ım. Adres!m 
ozselbelel!@gma!l.com

Özsel BELEL" Ankara’da ya"ayan b!s!klet tutkunları, ba"kentte b!r b!s!klet yolunun olmamasına 
d!kkat çekmek amacıyla !k! yılı a"kın süred!r b!s!klet turları düzenl!yor. Yaz kı" 
demeden !natla sürdürülen per"embe ak"amı b!s!klet turları artık yaygın basının 
da gündem!nde.

Solfasol’ün !lk sayısında tanıttı$ımız “Per"embe Ak"amcıları B!s!kletç!ler!”(PAB) artık yaygın 
basının da gündem!nde.  NTVMSNBC’n!n haber!nde PAB’ın yakla"ık !k! yıldan bu yana b!s!klet!n 
alternat!f b!r ula"ım aracı olmasına d!kkat çekmek ve düzenl! b!r "ek!lde spor yapmak adına turlar 
düzenled!$! bel!rt!l!yor.

B!s!klet turlarına çe"!tl! meslek gruplarından ve her ya"tan !nsan katılab!l!rken, organ!zasyon, 
#zm!r, Ankara ve Alanya’da her per"embe günü ak"am saat 8’de aynı anda ba"lıyor.
Per"embe Ak"amı B!s!kletç!ler! Organ!zatörü Ay"e Yıldız, konuyla !lg!l! yaptı$ı açıklamada, 
Ankara’da b!r b!s!klet yolu olmamasının çok üzücü oldu$unu söyled!.
B!s!klet yollarının artmasıyla !nsanların daha fazla tem!z havaya kavu"aca$ını bel!rten Yıldız, 
‘’&eh!rde park ve traf!k sorunu en aza !necek. Bunlar gerçekten Ankara !ç!n çok öneml!. E$er 
b!s!klet! alternat!f ula"ım aracı olarak yaygınla"tırab!l!rsek, !nsanlar artık traf!k ç!les! çekmeyecek. 
B!s!klet! !nsan sa$lı$ına yararlı çok e$lencel! b!r araç olarak görüyoruz. B!s!klet!n artık çevre k!rl!l!$! 
yüksek olan "eh!rlerde yer alması lazım. Bu b!r gel!"m!"l!k ve meden!yetl!k gösterges!d!r’’ ded!.

B!s!klet!n sadece hob! veya e$lence aracı olmadı$ını kaydeden Yıldız, ‘’B!s!klet!n sadece anne 
babaların çocuklarına karne hed!yes! aldı$ı b!r araç olarak kalmaması lazım. B!s!klet b!r ula"ım 
aracıdır. Ankara, #stanbul g!b! metropol "eh!rler!n traf!kler!nde b!s!klet!n de b!r ula"ım aracı olarak 
yer alması gerek!yor. Amacımız b!s!klet! alternat!f b!r ula"ım aracı olarak görmek. Avrupa ba"kent! 
ded!$!m!z Ankara’da artık b!r b!s!klet yolunun olması gerek’’ d!ye konu"tu.

3 "eh#rde Aynı Anda Ba!lıyorlar
Organ!zasyonu Alanya, #zm!r ve Ankara’da aynı anda gerçekle"t!rd!kler!n! bel!rten Yıldız, 
‘’Turlarımızın Ankara etabı Kızılay Güvenpark’tan ba"lıyor. Daha sonra sırasıyla  Atatürk Bulvarı, 
Tunalı H!lm!, Me"rut!yet, M!thatpa"a ve Netac!bey Caddeler!, Sıhh!ye, Maltepe, Tando$an, 
Be"evler, Atatürk Orman Ç!ftl!$! !le Anıttepe’ye g!d!yoruz. Yakla"ık 13-14 km yol kat ed!yoruz. 
Yakla"ık 1.5 saat süren turlarımız çok uzun ve yorucu olmasına ra$men hep!m!z çok e$len!yoruz’’ 
ded!.  B!s!klet turlarına çok sayıda !nsanın katıldı$ını !fade eden Yıldız, yaz aylarında en az 40 en 
fazla 70 k!"!yle b!rl!kte b!s!klet sürdükler!n! söyled!.

Tac#z Kornaları
Ay"e Yıldız, Ankara’da düzenled!kler! b!s!klet turlarının !lk aylarında sürücüler tarafından tac!z 
kornalarına maruz kaldıklarını söyled!. Ancak zamanla bu durumun düzeld!$!n! ve taks! ve d!$er 
araçların b!s!klet turlarına destek vermeye ba"ladı$ını kaydeden Yıldız, "öyle devam ett!:
‘’#lk zamanlarda yollarda ho" kar"ılanmıyorduk ama zamanla !nsanlar b!z!m de varlı$ımızı 
kabullend!ler. &!md! daha rahatız. Araç sah!pler!nden ve taks!c!lerden artık destek görmeye 
ba"ladık. Onlar da artık b!z!mle b!s!klet sürmek !sted!kler!n! söylüyorlar. Esk!den araçlar b!ze çok 
daha az yol ver!yordu. &uan da her "ey çok de$!"t!. Pol!s b!zlere çok destek oluyor. B!r yıldan ber! 
Ankara’da her Per"embe günü aynı güzergahtan g!d!yoruz. Araç sürücüler! de do$al olarak artık 
b!zler! tanıyor ve ona göre d!kkatl! davranıyorlar.  Yıldız, b!s!klet turlarına hen ya"tan !nsanın 
katıldı$ını bel!rterek, ‘’10 !le 65 ya" arası b!rçok !nsanı bu grupta b!r araya get!reb!l!yoruz. A!lece 
katılan arkada"larımız da yer alıyor. Her meslek grubundan !nsan var. Mühend!s, doktor, ö$renc!, 
gazetec! vb. b!r çok !nsanla turlarımızı gerçekle"t!r!yoruz’’ ded!.

‘’B#s#klet Ve Spor Hayatımızın Olmazsa Olmazı’’ 
Ay"e Yıldız, b!s!klet turları sayes!nde uzun yıllar spor yapma !mkanı yakaladıklarını bel!rtt!.
Gerçekle"t!rd!kler! turlarda çok uzun mesafeler kat ett!kler!n! !fade eden Yıldız sözler!n! "öyle 
tamamladı: ‘’Ankara’da düzenled!$!m!z güzergah gerçekten uzun ve yorucu. B!z de b!s!klet 
sürerek hem spor yapıyor hem de sa$lıklı b!r ya"am !ç!n öneml! b!r adım atmı" oluyoruz. 
Turlarımız mesafes! çok uzun. Bu mesafe b!z!m kond!syonumuzun artmasını sa$lıyor. B!s!klet 
ve spor hayatımızın olmazsa olması. Spor, ya"amımızı etk!leyen çok öneml! olgulardan b!r! ve 
b!z de bunu der!nden h!ssed!yoruz. B!s!klet! !nsan sa$lı$ına yararlı çok e$lencel! b!r araç olarak 
görüyoruz. Amacımız bu duyguyu d!$er !nsanlara da h!ssett!reb!lmek.’’ / MOY

Ankaralı Bisikletçilerin Sesi Artık Daha Gür

PAB: “Bisiklet Yolu !stiyoruz” 
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SANATÇI, 
ÖRNEK DE*#L, ÖZGÜR OLMALI

AMY WINEHOUSE’un ölümü ve ardından yazılanların b!rço$u sanatı ve 
sanatçıyı yeter!nce tanımadı$ımızı b!r kez daha serg!l!yor. Amy W!nehouse, 
27 ya#ında !k! albümle dünya yıldızı ve 5 Grammy Ödülü yanında b!rçok 
ödülün sah!b! b!r sanatçı, yorumcu ve bence b!r ozan.

B!zde moda dey!md!r b!r sanatçının ölümü b!ld!k ölümler dı#ında !se hemen 
“ su test!s! suyolunda kırılır” atasözümüz gündeme oturur. B!r sanatçı !ç!n bu 
örnekleme çok do$ru de$!ld!r. 

Kaldı k!, su test!s! de su yolunda kırılmalı…

Sanatçı topluma örnek olmalı sözü anlamsız b!r sözdür. Sanatçı topluma 
neden örnek olsun k!, sanatçı tabuları yıkan, ezberler! bozan, yen! #eyler 
söyleyen, yaratan, üreten b!r!d!r. Zaten böyle oldu$u !ç!n üret!m!yle m!lyonları 
ardından sürükler. Böyle b!r! topluma neden örnek olsun?

Neden?  

Haz!ran ayında &stanbul’dak! d!nlet!s! !ptal ed!len sanatçının !k!nc! albümü 
“Back to Black”! arabada d!nlemeye ba#ladım. Böyle b!r ses olamaz. Arka 
sokakların çocu$u olunca davuldan, zurnadan, kavaldan, sazdan, klarnetten 
sonra caz müz!$!yle yıllar sonra bulu#mak !y! gel!yor, !nsana… AMY’!n 
!k!nc! CD’n! b!r arkada#ıma d!nlett!m. O ak#am uzun b!r yola çıkacaktı o 
nedenle albümü aldı ve AMY’le yolculuk ett!. Ertes! gün ben! aradı ve bu sesle 
yolculu$un kend!s!ne çok !y! geld!$!n! söyled!.  

SANATÇI TOPLUMA ÖRNEK OLMAK ZORUNDA MI?

Sanatçının yaptı$ı sanat ne olursa olsun, sanatını sundu$u k!tleye !y! gelmel!. 
Onu de$!#t!rmel!, dönü#türmel!, ezber!n! bozup, !y! #eyler duyumsatmalı. 
Böyle b!r!n!n sanatıyla örnek olması yeter de artar. B!r de ya#amı !le örnek 
olması gerekm!yor. O da b!r !nsan. Kend!ne sunulan ya#amı kend! !ste$!yle 
sürdüreb!l!r. 

Sorun b!zdek! kültürel eks!kl!kten kaynaklanıyor. B!z !nsanların yaptıkları 
!#lerdek! ba#arıyla !lg!lensek, onun özel ya#amını !zlemekten, d!d!klemekten 
kurtulsak her #ey daha güzel daha anlamlı ve daha de$erl! olacaktır.

Dü#ünün telev!zyonda b!r Kürt ve Türk,  Kürt Sorunu’nu tartı#tı$ında b!z, b!r!n! 
sev!yor, öbüründen nefret ed!yoruz. Oysa aynı !k! !nsan b!r t!yatro eser!nde, 
b!r s!nema f!lm!nde b!rb!r!ne sevdalansa ve a!leler! onların b!rl!ktel!$!ne 
kar#ı çıksa; hemen gözya#larımız sel olur ve onların b!rl!ktel!$!n! savunuruz. 
Neden? Çünkü b!r sanat eser!nde sanatın, sanatçının gücüdür b!z!m gönül 
tel!m!ze dokunan. Bu gücü görmezsek b!z kend!m!z! gözden geç!rmel!y!z.

Türk!ye’de anne ve babalara b!r anketle sorun lütfen; çocuklarınızın Yıldız 
Kenter ya da Ya#ar Kemal m! olmasını !sters!n!z yoksa m!lletvek!l! m!? Yüzde 
doksan dokuzu m!lletvek!l! olmasını !steyecekt!r. Bu dü#üncey! ta#ıyan 
toplumda ve toplumlarda sanatçının topluma örnek olmasını !stemek büyük 
haksızlık de$!l m!?

Amy WINEHOUSE kabarık saçları, 
dövmeler!, kend!ne özgü g!y!m 
tarzıyla ve ses!yle müth!#t!. O 
ses! ya#amım boyu d!nlemek hep 
!y! gel!rd!. Onu yok eden s!stem! 
görüyorum. Onun !#!n! ve ses!n! 
sev!yor ve daha uzun d!nlemek 
!st!yordum. Onun özel terc!hler!n! 
ele#t!rmek ben!m hakkım ve hadd!m 
de$!l. O gerçek b!r sanatçı oldu$u !ç!n 
topluma örnek olmak zorunda de$!l. 
Güle güle s!sl! Londra’dan dünyaya 
haykıran aykırı ses!

Güle güle Amy W!nehouse…

Ya#ar SEYMAN

Antalya Büyük"eh!r Beled!yes! ve Antalya Kültür 
Sanat Vakfı (AKSAV) Ba"kanı Mustafa Akaydın 
ba"kanlı$ında düzenlenen 48. Uluslararası 
Antalya Altın Portakal F!lm Fest!val!’n!n tanıtım 
reseps!yonu, Hal!ç Kongre Merkez!’nde yapıldı. 
Antalya Büyük"eh!r Beled!ye Ba"kanı Akaydın, 
reseps!yon önces!nde düzenlenen basın 
toplantısında yaptı$ı konu"mada, fest!val!n bu 
yılk! temasının “Ve Kadın Dünyaya Dokundu” 
olarak bel!rlend!$!n! b!ld!rd!. Fest!val!n jür! 
ba"kanlı$ını Müjde Ar’ın yapaca$ını bel!rten 
Akaydın, jür! üyeler!n!n tamamının da 
kadınlardan olu"aca$ına d!kkat! çekt!.
Fest#vale, Kenan Evren de Davetl#.
Fest!val!n 1979 yılında sansüre u$radı$ını, 1980 
yılında da 12 Eylül asker! darbes! neden!yle 
yapılamadı$ını hatırlatan Akaydın, bu yıllarda 
yapılamayan yarı"maları, 48. Uluslararası 
Antalya Altın Portakalı çerçeves!nde yapmaya 
karar verd!kler!n! bel!rtt!. 16 ve 17’nc! fest!valde 
aday olan f!lmler!n, o yılların jür! üyeler!nce 
de$erlend!r!lece$!n! b!ld!ren Akaydın, 
de$erlend!rmen!n ardından ba"arılı f!lmlere 
ödüller!n, fest!val kapsamında düzenlenecek 
törenle ver!lece$!n! açıkladı.   “Kenan Evren’! 
fest!vale davet etmey! dü"ünüyor musunuz?” 
sorusunu “Netek!m dü"ünüyorum. Ancak 
katılaca$ını dü"ünmüyorum. Rektörlü$üm 
dönem!nde de davet etm!"t!m, gelmem!"t!. 
Tepk!lerden çek!nd!$!n! !fade etm!"t!” d!ye 
yanıtladı.   
Tema da Kadın, Jür# de…
Yarım asra yürüyen fest!valde b!r !lke de !mza 
atılacak. Fest!valde tüm kategor!lerde jür!ler 
kadınlardan olu"acak. Türk s!nemasında “kadın 
f!lmler!” den!l!nce !lk akla gelen ve dönem!n 
sembolle"en oyuncusu Müjde Ar !se Ulusal 

Uzun Metraj F!lm Yarı"ması’nın jür! ba"kanı 
olacak. Müjde Ar’ın ba"kanlık edece$! jür!de 
ayrıca, yönetmen Handan #pekç!, oyuncular 
Vah!de Gördüm, Bergüzar Korel, yazarlar Ay"e 
Kul!n, Ya"ar Seyman, gazetec! Ay"e Arman, sanat 
yönetmen! Ann!e Feelmuyden Pertan, müz!syen 
ve oyuncu &evval Sam, s!nema ele"t!rmen! Mel!s 
Behl!l, akadem!syen Prof. Dr. Serp!l Kırel yer 
alacak.   Fest!valde, 30 yıllık gec!kmeyle 1979 ve 
1980 yıllarının Altın Portakal Ödüller!, “Geç Gelen 
Altın Portakallar” ba"lı$ıyla törenle sah!pler!ne 
sunulacak.
Kadın Z#rves#
Fest!val kapsamında “Türk!ye Kadın Z!rves!” de 
yapılacak. Farklı meslek ve sosyal gruplardan, 
alanlarında uzman ve saygın noktalara ula"mı" 
kadınların b!r araya gelmes!yle olu"acak z!rvede, 
Türk!ye kadınının sorunları ele alınacak. Z!rve 
kapsamında, çe"!tl! konuların ele alınaca$ı 
oturumların ardından b!r deklarasyon 
hazırlanacak. Z!rveye katılacak kadınların 
sunacakları b!ld!r!ler k!tapla"tırılacak. 

TMMOB M#marlar Odası Ankara 
"ubes#Çocuk ve M#marlık Çalı!maları 
Merkez#’nce düzenlenen yaz okuluna 
tamamlayan çocuklar, atık malzemelerden 
yapılan enstrümanlarla konser verd#. 

Mamak Dostlar Mahalles!’ndek! esk! 
açık hava s!nemasında gerçekle"t!r!len 
konserde, ta", cam kırıkları, yo$urt kapları, 
kamı", plast!k tes!sat borusu, gazoz ve 
tencere kapakları, tabak ve z!nc!r g!b! atık 
malzemelerden yapılmı" bater!, davul, 
mızıka, z!l ve def g!b! müz!k aletler! kullanıldı. 
Programda, Halkevler!’n!n !"b!rl!$! !le 4-8 
Temmuz tar!hler!ndek! yaz okuluna katılan 
75 çocuk, yürüme ses!nden tren ses!ne, 
!nsan ses!nden saat ses!ne, z!l ses!nden 
gem! ses!ne kadar kenttek! seslerden r!t!m 
olu"turdu. Konser, davetl!ler!n yo$un alkı"ları 
arasında tamamlandı. Konser!n ardından 
“Sahne Dı"ı” t!yatro grubunca sahnelenen 
oyunu !zleyen çocuklara daha sonra 
sert!f!kaları ver!ld!. 
Bu arada, “Kent!n Ses!” temasıyla düzenlenen 
yaz okulunda, drama, oyunlar, kent gez!s!, 
kenttek! sesler! d!nleme ve kent!n müz!$!n! 
yapma g!b! etk!nl!kler gerçekle"t!r!ld!. 
/Den!z SARIG#L

Antalya’da bu yıl 8-14 Ek!m tar!hler! 
arasında düzenlenecek 48. Uluslararası 
Antalya Altın Portakal F!lm Fest!val!’n!n ana 
teması, “Ve kadın dünyaya dokundu” olarak 
bel!rlend!. Bu yıl fest!val jür!s!n!n tamamı 
kadın. Solfasol yazarı Ya"ar Seyman da bu 
öneml! jür!n!n üyeler!nden. 

“Ve Kadın Dünyaya Dokundu!”
Altın Portakal’da Bu Yıl Gündem Kadın!

Atık Malzemelerden Yapılan 
Enstrümanlarla Konser



02 solfasolsolfasol Ankara’nın Gayriresmi Gazetesi 08 / 201106

Enver ARCAK

Ankara’nın amblem! y!ne de$!"t!, son ambleme 
bakarsak güya de$!"m!" demek daha do$ru 
olur. Ney! s!mgeled!$! bell! olmayan üç yıldız, 
yarı çember "ekl!nde be"e çıkmı", daha önce 
Atakule’n!n m! yoksa Kocatepe’n!n m! bell! olmayan 
kubbes! mav!le"t!r!len konturlarla Atakule olarak 
bel!rg!nle"t!r!lm!", yanı sıra m!narelere küçük 
ç!zg!ler eklenm!" heps! bu! AK Part!l! ve MHP’l! 
mecl!s üyeler!n!n oylarıyla Ankara’nın b!r öncek!n!n 
benzer! yen! amblem! bel!rlend!. Oysa k! 1995’ten 
bu yana kullanılmakta olan amblem Ankara 3. #dare 
Mahkemes! tarafından "u gerekçeyle de$!"t!r!lmes! 
!stenm!"t!;

‘’Tar!hsel geçm!"!ndek! H!t!t, Fr!g, B!zans, Selçuklu ve 
Osmanlı etk!ler!yle kültürel dokusu "ek!llenen Ankara 
günümüze yansıyan kent k!ml!#!n! a#ırlıklı olarak ulusal 
kurtulu" sava"ımız sırasında da yönetsel merkez olarak 
kullanılan TBMM’n!n bulundu#u yer olmasından ve 
Ulu Önder Atatürk öncülü#ünde yen! kurulan Türk!ye 
Cumhur!yet!’n!n ba"kent! n!tel!#!ne kavu"masından 
almaktadır. Ba"kent olduktan sonra hızlı b!r sosyal, 
ekonom!k, s!yasal, asker! ve kültürel gel!"!me sahne olan 
Ankara’yı tanıtacak amblem kent!n dönü"ümünde temel 
etken olan, Cumhur!yet!n ça#da" uygarlı#ı temel alan 
felsefes! ve dayandı#ı de#erlere !"aret etme açısından 
da büyük önem ta"ımaktadır. Buna kar"ın uyu"mazlık 
konusu amblemde kullanılan görsel ögeler!n ayrı ayrı ve b!r 
bütün olarak kompoz!syonu !le Ankara’nın kend!ne özgü 
karakter!st!#!n!, tar!hsel ve kültürel k!ml!#!n! yansıttı#ından 
söz ed!lemez.’’

Son de$!"!kl!$!n ardından Mel!h Gökçek “Mahkemen!n 
kararının aslında yasal b!r dayana$ı yok. Çünkü kanun 
d!yor k!;  ‘Beled!ye Mecl!s!n!n salt ço$unlu$uyla kabul 
ed!l!r ve Val!l!$!n onayıyla yürürlü$e g!rer. Böyle b!r 
konuyu mahkemen!n, ‘Yok efend!m "ekl! ben!m ho"uma 
g!tmed!, bu Ankara’yı tems!l etmez’ "ekl!nde, üç hak!m!n 
kend! yargısına göre yorumlaması olacak !" de$!l ama b!z 
y!ne de mahkemeye saygılı oldu$umuz !ç!n buna uyduk. 
&!md! de gerçekten güzel b!r amblem geld!, her "ey 
Ankara’yı tems!l ed!yor” dem!". (kaynak Haber312.net)

B!r sene önce ‘Gülen Ankara Ked!s!’ temalı yen! logo 
tasarımı Beled!ye Mecl!s! tarafından kabul ed!lm!"t!. 
Kabul ed!len!n amblem de$!l, logo oldu$unu söylüyordu 
Ba"kan Mel!h Gökçek. Amblem ve logo, anlamsal ve 
s!mgesel açıdan b!rb!r!ne karı"tırılan kavramlar. Mel!h 
Gökçek’!n demek !sted!$!n!n, kabul ed!len ked! gözlü 
logonun yan f!gür olarak kullanılaca$ı, beled!yen!n 
logosunun (ba"kanın dey!"!yle ‘amblem!’n!n) bu 
olmadı$ı anlamı çıkıyordu. Atakule yanında  ç!fte 
m!narel! amblem küçük eklemelerle yen! amblem 
d!ye sunuldu. Mel!h Gökçek, amblem!n yen! hal!n!n 
eklend!$! yerlerden de$!"t!r!lmes!, m!lyonlarca l!ralık 
masraf açaca$ını söylem!"t!. Pek! hem mahkemen!n 
gerekçes!yle alakası bulunmayan bu de$!"!kl!kle 
beraber yapılacak de$!"t!rme masra(arı ne olacak? 
Dahası, 70’l! yıllarda o dönem!n beled!ye ba"kanı 
Vedat Dalokay tarafından seç!len, daha sonra Murat 
Karayalçın dönem!nde st!l!ze ed!l!p kullanılmaya devam 
ed!len H!t!t Güne"! amblem!n!, 1995’te, kulel! m!narel! 
olanla de$!"t!r!lmes!nde yapılan masraf da, harcanacak 
paradan bahseden Mel!h Gökçek tarafından  yapılmı"tı. 
Bakmayın s!z H!t!t Güne"!’n!n ‘Ankara’yı yansıtan b!r 
s!mge olmadı$ı’ gerekçes!yle de$!"t!r!lm!" olmasına, 
alerj! aslında çok daha esk!lere dayanıyor. Sıhh!ye 
Meydanı’nda 70’ler!n sonunda d!k!len, H!t!t Güne"! 
!ç!nde barı"ı s!mgeleyen gey!kler!n yer aldı$ı heykel, 
dönem!n beled!ye ba"kanı Vedat Dalokay tarafından 
yaptırılmaya karar ver!ld!$!nde, o dönem ‘m!ll!yetç! 
cephe’ olarak anılan koal!syon hükümet! projeye 
kar"ıydı. Hükümet!n, Erbakan kanadı !slâm önces!, d!$er 
kısmı Türkler önces! Anadolu uygarlı$ına a!t b!r s!mge 
olmasından dolayı heykel!n yapılmamasını !stem!"lerd!.  
Öyle k!, val!l!k tarafından heykel!n yapımında çalı"anlara, 
yaya geç!d! olmadı$ı !ç!n traf!k cezası, beled!ye zabıtaları 
da onlara ç!mlere basmaları yüzünden b!rb!rler!ne 
kar"ılıklı cezalar kesm!"lerd!. Engellere ra$men, heykel 
1978 yılında b!t!r!lm!"t!. 

 Ankara, Cumhur!yet’le bütünle"m!" b!r "eh!r. Buradan 
yola çıkıp, "ık tasarlanmı" estet!k b!r amblem!n s!mge 
olması d!le$!yle, kend! görü"ümü payla"ayım; bence 
Ankara’nın amblem!n!n !ç!nde çapa olmalı, çünkü !sm! 
çapadan gel!r. 

B!zanslı tar!hç! Pausan!as’a göre Fr!gya’nın ünlü kralı 
Gord!os’un o$lu M!das’a b!r gece rüyasında !lah! b!r ses 
b!r gem! çapası aramasını ve buldu$unda da b!r kent 
kurmasını emreder. Bu çapa Ankara kales!n!n yakınlarında 
bulunur. Bunun üzer!ne M!das buraya gem! çapası 
anlamına gelen “Anker” adını vererek kent! kurar. Ba"ka 
b!r efsaneye göre, Galatlar bölgeye gel!r gelmez Pontus 
kralı M!tr!dates Ar!yabarzanes !le b!rl!kte Mısırlılar !le 
sava"ıp onları den!ze kadar sürmü"lerd!r. Kazanılan zafere 
kar"ılık Galatlara kent kurmak !ç!n yer ver!ld!$! ve kurulan 
kente zafer!n sembolü olarak gem! çapası anlamına gelen 
Yunanca Anküra, Lat!nce Ancyra adı ver!lm!"t!r (#ng!l!zce 
“Anchor” kel!mes! de çapa demekt!r). Roma devr!nde 
Ankara ve çevres!nde basılan para ve madalyonların 
üzer!nde gem! çapası res!mler!n!n olması, yukarıdak! 
kaynaklardan es!nlen!lm!" oldu$unun kanıtıdır. 

Ankara’nın Amblemleri

Polis rozetini gösteren herkesin polis 
oldu$undan emin olmak,  artık çok zor. 
Çünkü, 4 TL veren  herkes, polis rozeti 
sahibi olabiliyor.  Emniyet amiri olmak 
içinse 6 TL ödemek yeterli oluyor.

Bir süre önce, Ankara Emniyet Müdürlü$ü’nün 
gerçekle"tirdi$i bir operasyonla kendilerini 
özel harekat polisi olarak tanıtıp esnaftan ev 
e"yası ve para alan biri kadın 3 ki"i yakalanmı"tı.  
Yakalanan zanlının üzerinden yapılan aramada 
polis rozeti ve ‘özel harekat polisi’ yazılı polis 
amblemli künye çıkması, gözlerin polis ürünleri 
satan ma$azalarına çevrilmesine neden oldu.

Bakkalda satılır gibi
Sıhhiye ve Ulus’taki polis ve asker ürünleri 
satan ma$azalardan, hiçbir resmi belge 
istenmeden, ürünlerin satılması dikkat 
çekiyor.  Ma$azalardan, isteyen herkes, belirli 
bir ücret kar"ılı$ında, rahatlıkla, polis veya 

asker üniforması alabilirken, çe"itli rütbelere 
ve orjinalini aratmayan, polis rozetine sahibi 
olabiliyor.

Emniyet amiri olana  
hediye cop
Buna göre, üniforma ile kendisine polis süsü 
vermek isteyenlerin, üniformanın kalitesine 
göre,  20 ilâ 46 TL ödemeleri yeterli oluyor. 
Üniformasız kendisine polis süsü vermek 
isteyenleri ise sadece 4 TL kar"ılı$ında polis 
rozeti sahibi olabiliyor. Emniyet amiri olmak 
içinse ödemek gereken ücret sadece 6 TL. 
Polis ve asker ürünleri satan ma$azalarda silah 
kılıfı, kasatura, kelepçe, biber gazı ve cop gibi 
ürünlerde satı"a sunuluyor. Bazı ma$azalar 
promosyon amacıyla, 36 TL tutarında ki emniyet 
amiri üniforması alana cop hediye ediyor. 

“Film çekiyorum” 
Ürünlerin kontürolsüzce satılması konusunda, 
ismini vermek istemeyen bir satıcı, “ Biz bir arada 

kimlik göstermeyenlere ürün satmıyorduk. 
Ama fazla dayanamadık. Çünkü, bir ayda 5 
polis alı" veri" yapıyorsa 10 tane sivil insan 
alı"veri" yapmaya geliyor. Bu durumda kimse 
satı" yaparken kimlik sormuyor. Çünkü benden 
almazsa ondan alacak. Rozet satarken biraz 
sıkı davranıyoruz. Ama nereye kadar… Zaten 
birden malzeme alanlar kendini yönetmen 
veya güneydo$u gazisi olarak tanıtıyor” dedi. 
Satıcının, “ Bizden polis 'lmi çekece$iz diye polis 
üniforması alan birisini 2 gün sonra Mamak’taki 
bir kahvehaneye ‘ kontrol yapacam’ diyerek 
girerken gördüm” demesi ise denetimsiz 
ürünlerin kullanımı nasıl su istimal edildi$ini 
ortaya koydu. 
/MuhabirKo"an

Dikkat, Polis Rozetini Gösteren Herkes Polis Olmayabilir!

Polis Olmak Sadece 4 TL.
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4 Temmuz’da Araplar Mahalles!’nde yapılan 
toplantının ardından 6 Temmuz ak"am 
saat 20.00’da da Derbent Mahalles!’nde b!r 
halk toplantısı düzenlend!. 4 Temmuz’da 
yapılan Araplar mahalle toplantısında 
Mamak Beled!ye Ba"kanı Mesut Akgül’e !lg! 
göstermeyen halk kend! konu"macılarına 
büyük alkı"larla destek verd!.
Toplantı beled!ye !ç!n hüsrandı.
Barınma Hakkı Bürosu’da Derbent’tek! 
toplantıya gen!" katılım !ç!n çalı"tı. Yakla"ık 
yed! yüz mahallel!n!n katıldı$ı toplantı 
beled!ye !ç!n b!r hüsran oldu.
Mahallel!n!n sorularıyla terleyen Mamak 
Beled!ye Ba"kanı Mesut Akgül b!r ara “ben! 
terlett!n!z "u ceket!m! çıkarayım” demek 
zorunda b!le kaldı. Beled!ye Ba"kanı ve 
Büyük"eh!r Beled!yes! bürokratlarının 
ne konu"maları ne de toplantının 
yapıldı$ı !lkokulun bahçes!ne g!r!"!ne 
halktan herhang! b!r alkı" gelmemes! 
beled!yec!ler!n suratlarının asılmasına 
neden oldu. Derbentl!ler  “E$er bu 
kadar demokrat!ksen!z neden bu proje 
ba"lamadan b!zle gel!p bu toplantıları 
yapmadınız. &!md! !kna toplantıları 
yapıyorsunuz” sorusu büyük alkı" aldı. 

Çok sayıda vatanda"ın söz alıp konu"tu$u 
toplantıda mahalle muhtarı Nazım Karahan 
da barınma hakkı bürosu !le yaptıkları 
toplantıda aldıkları karar ve öner!ler! 
kürsüden Beled!ye Ba"kanı’na sundu. 
Büro yetk!l!s! Canda" Türkyılmaz yaptı$ı 
konu"mada kend!ler!n!n k!m! uyarı ve 
öner!ler!n!n Beled!ye tarafından kabul 
ed!ld!$!n! ve beled!yen!n ger! adım attı$ını 
söyled!. Toplantının en renkl! s!malarından 
El!f teyze s!nev!zyon göster!s!nde yer 
alan ye"!l alan görüntüler!ne atıf yaparak 
“o görüntülerde her "ey ye"!l ama b!z!m 
ev!m!z!n önü çöp dolu, b.k kokuyor. Bu mu 
s!z!n !nsanlı$ınız” d!ye seslend!.
B!r ara oldukça gerg!nle"en toplantı her 
hang! b!r arbede ya"anmadan sona erd!.
Proje f!!len !"lemez hale geld!

Ankara Büyük"eh!r Beled!yes!n!n üç 
yıldır yürütmeye çalı"tı$ı Mamak Kentsel 
Dönü"üm projes! kaplumba$a adımlarıyla 
!lerl!yor. Mamak Barınma Hakkı Bürosu’nun 
önderl!$!nde üç yıldır kentsel dönü"üm 
projes!ne d!renen Mamak halkı projey! 
f!!len !"lemez hale get!rd!.  / Den!z SARIG#L

Mamak’ta Büyük"eh!r Beled!yes!’n!n yapmaya 
çalı"tı$ı kentsel dönü"üm projes! !çer!s!nde 
bulunan 14 mahalleden b!r! olan Dostlar 
Mahalles!’nde Mamak Halkev!’ne ba$lı b!r 
halk k!taplı$ı açıldı. Daha önceden kahvehane 
olarak !"let!len b!r gecekondu mahallel!ler!n 
kolekt!f çalı"ması sonucu k!taplı$a çevr!ld!. 
Kurulan dayanı"ma a$larıyla k!taplar 
toplanmaya ba"ladı. 
Ankara’da barınma hakkı mücadeles! veren 
bölgelerden b!r! olan Mamak, açılan k!taplıkla 
barınma hakkı büroları !le b!rl!kte halkın 
barınma hakkı mücadeles! yen! b!r mekana 
daha sah!p oldu. 
Dostlar Mahalles! Halk K!taplı$ı,  (10 Temmuz) 
saat 18.00’de mahallede ver!len d!ren!"!n 
en ya"lı !sm! olan Mustafa Kemal Alpul’un 
konu"masıyla açıldı. K!taplık Hüsey!n Gaz! 

da$ının ete$!nde Çoban çe"mes! dura$ında 
bulunuyor.
Açılı"ta görü"ler!n! aldı$ımız mahalle halkı 
k!taplıklarının b!rçok eks!kl!kler! bulundu$unu 
bel!rterek tüm Halkevler!’nden ve Halkev! 
dostlarından dayanı"ma bekled!kler!n! 
bel!rtt!ler. / Den!z Sarıgül
Not: Halk K!taplı$ı’na k!tap göndermek 
!steyenler !ç!n adres: Dostlar Mahalles! 1456 
Sokak No:80/B Mamak / Ankara

Mamak Beled#yes#’n#n bölgede yürütülen kentsel dönü!üm projes#n# tanıtma 
toplantısına yüzlerce Mamaklı katılarak, barınma hakkı bürosu #le yaptıkları 
toplantılarda aldıkları kararları ve öner#ler# kürsüden beled#ye ba!kanına sundular
Mamak beled#yes#n#n kentsel dönü!üm projes#ne halkı #kna etmek #ç#n görev 
üstlenmes# kararı üzer#ne beled#ye mahallelerde toplantılar yapmaya ba!ladı. 

Pad!"ahın Buyru$udur: 
Solfasol’de Ta" Ta" Üzer!nde 

Kalmasın!

Solfasollu Çocukların Arkada"ı 
Pascal’ı Gazete Solfasol Kurtardı!

Solfasol’ü Kentsel Dönü#üm Projes! adı altında 2. Etaba dah!l eden Beled!yem!z açıkladı: 
Solfasol de dönü#ecek…
Dönü#ecek dönü#ecek de neye dönü#ecek? K!msen!n b!rb!r!ne selam vermed!$! beton 
yı$ınlarına, çocukların odalarında b!lg!sayar ba#ında oturdukları asosyal yapılara…
Yanı ba#ımızda &slam alem!n!n büyük zatlarından, Fat!h Sultan Mehmet’!n &stanbul’u 
fethedece$!n! II.Murat’a müjdeleyen Hacı Bayram-ı Vel!’n!n do$du$u ev, balkonlarımızda 
her gün #en #akrak konu kom#u hep b!r arada çay !çt!$!m!z, herkes!n b!rb!r!n!n derd!n! 
b!ld!$! bu mahalle, tar!h kokan, duvarlarından sevg!, saygı fı#kıran bu mahalle “yıkılacak” 
den!ld!.
Önce 150 m2 arsası olan herkese b!r da!re vaat ed!ld!, sonra “333 m2 arsaya 80 m2 ev alın, 
bu yeter s!ze” den!ld!,  416 m2 arsanız varsa 100 m2 ev de vereb!l!rlerm!#. Beled!yem!ze bu 
bonkör ve bol kepçe vaatler!nden dolayı te#ekkür eder!z. Ama kalsın.
Pek!, Solfasol’de 333m 2 arsası olan kaç k!#! var? Ben söyleyey!m, 4 k!#!. Kalan 100 haneden 
fazla a!le ne yapacak? Ço$unun ev!ne sadece b!r asgar! ücret g!r!yor. Olacak olan #u. Bu 
beled!ye bunları borçlandıracak. Hem de ne !ç!n? Bu !nsanlar cennet g!b! evler!nden 
çıkartıp köpek kulübes! g!b! da!relere tıkılmak !ç!n çocuklarının rızıklarını beled!yeye haraç 
verecek.
Bu Mahalle Bunları Hak Ed!yor mu?
Solfasol neden kaybett!?
Solfasol beled!ye’n!n da$ıttı$ı yanmayan kömürler !le, marketler!n h!çb!r!nde görülmem!#, 
sadece o yardımlar !ç!n beled!ye ba#kanının yanda#ları tarafından kurulmu# gıda 
markalarını, beled!yen!n ünlü markalardan daha pahalıya alıp da$ıtması !le ve bu halkın 
bunları gerçekten kar#ılıksız yardım zanned!p, o !nsanlara verd!kler! oylarla kaybett!.
Ankara’da !mar geçmeyen h!çb!r yer kalmamı#, Sadece Altında$’da C!n deres! den!len 
k!msen!n b!lmed!$! b!r yer ve b!r de Altında$’ın kalb!ndek! Solfasol’den !mar geçmem!#. 
Neden !mar geçs!n k! Solfasol’den?  Solfasol zaten kaleler!, tüm oylar onlara… Sah!p 
çıktıkları mı var? Hayır…
Solfasol Ankara’nın en esk! mahalleler!ndend!r ve bu mahalle üzer!nden yapılan rant 
payla#ımından bu mahalle yararlanamayacak g!b! duruyor. En esk! mahallen!n, !mar 
sırasında en alt sıralara atılmasının nedenler!nden b!r! de bu olsa gerek, her zamank! g!b! 
yetk!l!ler!n b!r kula$ından g!r!p d!$er!nden çıkması d!le$!yle.  
D!yolar k!; market!m!z yokmu#, bakkalımız var!...
Meden!yet yokmu#; !nsanlı$ın -kom#ulu$un- alâsı var!...
Kalor!fer yokmu#; sobanın üstünde kestaneler var!...
Sosyal hayat yokmu#; Solfasol’de hala çocuklara “topunuzu patlatırım ha!” d!yen dedeler!m!z 
b!le var…
Gecekondudan da!reye geçmen!n ne demek oldu$unu #u an TOK&’n!n dökülen evler!nde 
oturanlardan d!nley!n.

Geçen günlerde ev!m!n önünde kara kara dü#ünerek 
oturuyordum. Kara kara dü#ünmem!n sebeb! !se ev!m!n 
önünde hastalanan mav! gözlü b!r sokak köpe$!yd!, 
a$zından ve dı#kısından kan gel!yordu. H!ç b!r #ey 
yed!rem!yorduk. Bütün çocuklarla oynayan, herkese 
kend!n! sevd!ren o #!r!n hayvan çares!zce yatıyor, aya$a b!le 
kalkamıyordu.
Ve, o da ne; eller!nde “Solfasol” adında gazeteler ta#ıyan 

yabancılar gördüm… Herkesle konu#up gazete da$ıtıyorlar, hal hatır soruyorlardı 
Solfasol’de.  Muhabbet etmeye ba#ladık, konu konuyu açtı ve köpekten bahsett!m. O 
gece sabaha kadar Ankara’dak! bütün beled!yeler!n veter!ner ek!pler!n! aramı# b!r sonuç 
alamamı#, gece 4’te kom#umu uyandırıp, Veter!ner Fakültes!’ne g!tm!# ve ölmekte olan 
b!r sokak köpe$! !ç!n, üzer!mde yeter!nce param olmadı$ından oradan da #utlanmı#tım. 
Durumdan haberler! olur olmaz, hemen veter!ner arkada#larına telefon açtılar ve Pascal’ı 
araçlarına alıp veter!nere götürdük b!rl!kte. Köpe$!n kanlı !shal oldu$u, ya#ama #ansının 
da çok dü#ük oldu$unu ö$rend!k. Bunun üzüntüsü !le eve döndüm. Pascal 9 gün 
boyunca veter!ner gözet!m!nde kaldı ve bu süre zarfı !ç!nde tüm Solfasol gazetes! ek!b! 
Pascal’ı z!yaret ett!, !lg!lend! ve tab! ben de… Pascal günden güne !y!le#!yor, ayaklanıyor, 
mama yemeye ba#lıyordu… ve Pascal 9 günün sonunda  !y!le#t! -kurtuldu-… 
Solfasol sokaklarında çocuklarla oynamaya, herkes!n !lg! oda$ı olmaya, Solfasol’ün 
#ımarı$ı olmaya devam ed!yor #!md!. Tüm Solfasol Gazetes! ek!b!ne mahallen!n bütün 
çocukları ve kend! adıma te#ekkürü b!r borç b!l!yorum.
Solfasol Gazetes!’n!n mükemmel ek!b!yle tanı#mamıza sebep oldu$u !ç!n kocaman b!r 
te#ekkür de Pascal’a. 
m.ayvaz06@gma!l.com

Murat AYVAZ

Kentsel Dönü!ümde Geç Kalmı! 
Toplantılar! 
Mamak’ta Belediye’nin ikna 
çabaları sonuçsuz kaldı

Dostlar Mahallesi Halk Kitaplı$ı 
Açıldı
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“TERTIUM NON DATA”
PET "%"EN%N 3. HAL%!

Günlük hayatta çok sık kullandı$ımız PET "!"eler ısı 
!le "ek!llend!r!leb!len b!r pol!mer olan Polyethylene 
Terephthalate denen malzemeden üret!l!r. Üret!m!nde 
ısı kullanılan bu malzeme ısı kullanılarak yen!den 
"ek!llend!r!leb!l!r. Üstel!k, ısıttıktan sonra çok daha sert, 
dayanıklı, sa$lam ve camsı olur. Üzer!ne del!kler açılarak 
ferfore ed!ld!$!nde esk!s!nden çok daha sa$lam ve 
kr!stal!ze olur. 

PET "!"en!n yen!den "ek!llend!r!lm!" ve ferfore ed!lm!" kase 
olarak ba"ladı$ı yen! hayatı esk!s!ne göre çok daha uzun 
olacaktır. 

Bu yen! nesne pek çok malzeme (yumurta, ekmek, 
fındık, kalem, sabun, küçük objeler..vb) !ç!n kase olarak 
!" görmes!n!n yanında sanatsal b!r de$er de ta"ıyacaktır. 
Sah!p oldu$u del!klerden hava s!rkülasyonu sa$ladı$ından 
meyveler !ç!n de sa$lıklı br saklama kabıdır.     
1. #ht!yacınız olan malzemeler
Pet "!"e, makas ya da maket bıça$ı, leh!m mak!nası(havya), 
alev (ben, küçük b!r kabın !ç!nden çıkarıdı$ım pamuk !p !le 
kend!m yaptı$ım !sp!rto oca$ını kullanıyorum.)

2. &!"ey! kes!n. &!"en!n alt kısmını kullanaca$ız. Ama üst 
kısmını sakın atmayın. Her küçük parçaya yen!nden hayat 
vermen!n (!ler!dönü"türmen!n) pek çok yolu var. Bu tür 
parçalardan çe"!tl! takı ve aksesuarlar yapab!l!rs!n!z. 
bkz. http://gulguvenc.blogspot.com/

3. &ek!l ver!n
&!"en!n kest!$!n!z üst a$zını !sp!rto oca$ı alev! !le ısıtarak 
güzel "ek!ller ver!n. Ama bunu yapmadan önce b!r kaç defa 
küçük pet parçalar üzer!nde alev! ve pet üzer!ndek! etk!s!n! 
kontrol edeb!lene kadar denemeler yapmanızı öner!r!m. 
Unutmayın, küçük alev daha kolay kontrol ed!leb!l!r. 
Kenarlara "ek!l verd!kten sonra pet’!n d!$er kısımlarını da 
ısıtarak organ!k formlar elde ed!n. 

4. A"ama: Delme #"lem! (P!erc!ng)
Leh!m c!hazı !le "!"eye del!kler açın. Sabrınız elverd!$!nce 
bu !"leme devam ed!n. Ben dört saat dayanab!l!yorum. 
Bu sefer sadece üst kenar kısmına yapmaya karar verd!m. 
Ama tamamını da yapab!l!rd!m. Nerede duraca$ınıza karar 
vermek s!ze kalmı". 

5. Tekrar ed!n. 
El!n!zdek! tüm "!"eler! !ler!dönü"türene kadar bu !"leme 
devam ed!n. Ev!n!zde kullanın, arkada"larınıza hed!ye ed!n, 
nasıl yapılaca$ını ba"kalarına da ö$ret!n. Hatta satın ve ek 
gel!r elde ed!n. 
bkz. http://www.gulguvenc.etsy.com

Ola$anla ola$anüstüyü b!r an ayırır bazen. B!rdenb!re bastıran yaz 
ya$murunun ardından ansızın bel!r!ver!r gökku"a$ı. Ya da !" çıkı"ı 
yorgun, dalgın, ev yolunda; an! gel!"en yârenl!$e daldıktan n!ce 
sonra farkeder!m aslında o kar"ıla"manın ola$anüstü oldu$unu. 
Kısadır belk! ama key!(!d!r. Ço$unlukla farklı bakab!l!yorsam 
ortaya çıkar bu ke"!(er. B!r an !ç!n durmamı, soluklanmamı 
beklerler sank!. Ancak gökyüzüne uzun, der!n bakarsam bulutlarla 
oyun oynayab!l!r!m. &!"man b!r s!ncaba benzeyen b!r buluttan 
daha ba"ka ne !ster!m? Normal de$!lse o, b!r süpr!zd!r ben!m !ç!n.
Ola$anı ola$anüstüden ayıran !"te böyles! !nce b!r ç!zg!de dolanır 
durur. Deney!mled!$!mde bende !z bırakırlar, hem nad!rd!rler 
hem de anlamlı, b!r!kt!r!r!m. K!m! zaman ola$anı b!r sanatçının, 
b!r tasarımcının dokunu"u ola$anüstü kılar. Alı"ılmı" olan öyle 
b!r ‘kılık’ta kar"ıma çıkar k!, !lk!n tanımakta güçlük çeker!m. B!r 
zaman geçer onu tanımak, ondak! ola$anüstülü$ü anlamak 
!ç!n. Farkett!$!mde kend!m! mutlu ve "anslı h!sseder!m, b!r 
gülümseme büyür yüzümde. Hayran olurum. 
Ve Pet !"#eler"n Dönü#ü(mü)!
B!r me"rubat "!"es! bro" olarak kar"ıma çıktı$ında, ya"adı$ımın 
benzers!z b!r deney!m oldu$unu anlamı"tım. Ola$an 
ola$anüstüydü sözkonusu olan.  Bell! k! standart kullanım 
döngüsü b!r yerlerde "a"mı"; uzun yıllar eko-s!stemde k!rl!l!k 
yaratacak tonlarca pet "!"eden b!r kaçı farklı b!r güzergah !zlem!". 
Aslında, onları yeryüzünde der!n !zler bırakan bu yolculuktan 
alıkoyan k!"! Ankara’lı b!r m!mar, sanatçı, Gülnur Özda$lar. 2008 

yılından ber! atık pet "!"eler! topluyor -evet topluyor, kes!yor, 
ısıtıyor ve del!yor; onları yepyen! b!r hayata hazırlıyor. Açıkçası 
esk!s!ne göre ("!"eler ne dü"ünür b!lm!yorum ama bana göre 
çöpte p!neklemek yer!ne) daha de$erl!, daha "ık, daha güzel b!r 
!k!nc! hayat bu. 
Küpeden kolyeye, yüzükten dü$meye, yaka !$nes!nden 
lambaya, ve kaseye, ne ararsanız var. Renk renk güller, gel!nc!kler, 
papatyalar, laleler açmı" pet "!"eler!n plast!$!nden; danteller 
!"lenm!" !nce !nce. &a"ırmamak elde de$!l. Pol!et!len tereftalat’ta, 
b!ld!$!n!z pet "!"ede, neler g!zl!ym!" me$er! Dokunmak ve 
mutlaka test etmek !st!yorsunuz. Cam g!b! "e)a(ar, fakat cam 
de$!ller. B!r! b!r d!$er!ne benzem!yor mesela, yegâne parçalar 
bunlar. 
B!raz der!ne !n!nce !se b!r sanatçının bugüne verd!$! cevabı 
!"!t!yorsunuz. El eme$! ve sanatsal de$er ‘ger!-dönü"üm’ prat!$!n! 
de dönü"türeb!l!r. De$ers!z olanın de$erl!ye, ola$an ve sıradan 
olanın ola$anüstüye dönü"tü$ü b!r ‘üst-dönü"üm’ prat!$!d!r bu. 
Her pet "!"en!n kısa ya"amındak! hayal!, hedef! bel!rl! artık. B!r 
sanatçının b!r tasarımcının, !ç!m!zden b!r!ler!n!n müdahales!yle 
de$er kazanmak. Tıpkı Gülnur’un daha güzel b!r dünya !ç!n, 
ola$an ve sıradan olandan tasarladı$ı bu ola$anüstü’ler g!b!...

http://gulguvenc.blogspot.com
http://www.gulnurozdaglar.com

Ola"an Ola"anüstü(ler)
Selda BANCI

Gülnur ÖZDA*LAR
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D#ren#!teSanat “Sanaat” eylem# #le 
soka$a çıktı$ı Ankara’da “Hatırlatma 
Odaları”nın hazırlı$ında…

“B!ze "arkılar söylüyorlar, !ç!nde b!z 
yokuz. B!ze f!lmler yapıyorlar, b!zs!z. B!ze 
oyunlar sahnel!yor, serg!ler açıyor, "!!rler, 
romanlar yazıyorlar, heps! b!zden azade, 
heps! b!z! daha da görünmez kılmak 
!ç!n…”  d!yerek yola koyuldular.
“D!ren!"teSanat” olarak 26.Haz!ran.2011 
Pazar günü Ankara’da soka$a çıktı 
muhal!f, devr!mc! ve solcu sanatçılar. 
Yen! b!r kar"ıla"ma, yen! b!r sanat-temas 
!ç!n sokaktaydılar.

26 Haz!ran günü Ankara Sakarya 
Meydanı’nda gerçekle"t!r!len etk!nl!k 
gerek b!ç!m!yle gerekse hede(er!yle 
yen! b!r soluk oldu. Ankara’nın en !"lek 
meydanlarından b!r! olan Sakarya 
Caddes! üzer!ne halktan, emekten, 
ez!lenlerden yana sanatın çadırını kuran 
sanatçılar saatler boyunca alanı eme$!n 
ses!ne açtı.
‘Sanaat’ eylem! daha önce duyuruldu$u 
b!ç!m!yle b!r Beled!ye Tem!zl!k #"ç!s!n!n 
anlatımlarıyla ba"ladı. Söyle"! havasında 
geçen anlatım boyunca soru ve 
cevaplarla ayrıntılar almaya çalı"an 
sanatçılar, !"ç! ya"amına da!r her türlü 

anekdotu d!kkatle d!nled!. Alınan notlar 
ve !zleklerden yola çıkarak çalı"maya 
ba"layan sanatçılar b!r yandan söyle"! 
sürerken b!r yandan çevrede toplanan 
halka muhal!f sanata da!r f!k!rler!n! 
anlattılar ve ürünler!n! tasarladılar…
/Haber Fabr!kası - Tanju GÜNDÜZALP

www.d!ren!stesanat.org
d!ren!stesanat@gma!l.com

Bu “b#z”, gel#n “hep#m#z” 
olsun…
d!yerek 1 mayıs 2011 de yola 
çıkan yen! b!r derg!s! var artık 
Ankara’nın: “GAYRI Derg!”…
“Anne Bak, GAYRI’nın 2. Sayısı 
çıkmı"! Öyle m!! Çok güzelm!" 
canım!
Yazın okumalık derg!…
Bundan GAYRI üzülmey!n.
Bundan GAYRI, feryada f!gana 
son!
Bundan GAYRI korkmayın!
Bundan GAYRI 

end!"elenmey!n!”
D!yen GAYRI’cıların çıkı" 
açıklaması "öyle;
Bundan GAYRI, her 
kafadan b!r ses!n çıkab!lme 
özgürlü$ünü, !nsanların b!r 
arada durab!lmes! !ç!n tek t!p 
olması gerekmed!$!n!, h!ç b!r 
yapının b!r b!rey - ya da ters! 
- üzer!nde !kt!dar kurmasının 
kabul ed!lemez oldu$unu, 
b!r "!!r!n, b!r sanat eser!n!n 
h!çb!r s!yas! !deoloj!den daha 
önems!z olmadı$ını, popüler 
kültürü de yadsımadan 

estet!$!n dönü"türücü 
gücünü savunan, her 
yen! gelen !le her !lkes!n! 
sorgulayab!len, domat!k 
olmamayı tek "!arı olarak 
ortaya koyan, sürekl! tartı"an, 
naç!zane üretmeye çalı"an ve 
katılındıkça yen!lenen açık b!r 
derg!, b!r platform olmasın 
mı? B!zce olsun. Ve y!ne 
ded!$!m!z g!b!, bu “b!z”, gel!n 
“hep!m!z” olsun.
Ho" geld!n “GAYRI derg!”…
/Tanju GÜNDÜZALP

Ankara Sokaklarında Bu Yaz Sanatla D#ren#! Ye!er#yor

Merhaba ‘GAYRI’ Derg#

Tanır mısınız kırk yıllık dostum &oanna’yı? Soruyo-
rum çünkü 2005’teki Azınlık Raporu duru#masında 
adı tanık olarak ba$ırılınca, yargıç e$ilmi#ti kâtibeye: 
“Hanım Türkçe biliyor mu?” &oanna, her zamanki 
sakinli$i ve alçak sesiyle “En az sizin kadar bilirim 
Hakim Bey” deyince yargıç, Allah için gerçekten çok 
istisnai bir yargıçtı, bin kere özür dilemi#ti de, &oanna, 
hepimizi “Türk” olarak yerin dibine sokması gereken 
bir “Yok, ben alı#kınım” demi#ti gülümseyerek. Neyse, 
konumuzdan uzakla#mayalım, Prof. &oanna Kuçuradi 
geçenlerde, ömr-ü hayatında alıp alabilece$i en büyük 
ödülü aldı. Fidan gibi birkaç amatör 'ütçü gençten. 
Hemen netle#tirelim: “Alıp alabilece$i” deyi#ime 
balmumu yapı#tırınız (gençler için: “önem veriniz”) 
çünkü hani “denizde kum adamda para” der gibi; 
denizde kum Prof. Kuçuradi’de ödül. Mesela, 2003 
Dünya Felsefe Kongresi’ninki (bunlardan 13’ü için bkz. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ioanna_Kucuradi). Daha 
Dr. Asistan iken Hacettepe’de felsefe bölümünü ku-
ruyor. Sonra, Türkiye Felsefe Kurumu’nu. Sonra, &nsan 
Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Ara#tırma Merkezi’ni. 
Uluslararası Felsefe Kurumları Federasyonu (FISP) 
ba#kanı oluyor. “Felsefe ne i#e yarar?”dan yola çıkarak 
“&nsan haklarına yarar”a ula#ıyor.  

Genç Asistan Darbecilere Kar"ı
Ama bunlar o kadar önemli de$il. Esas marifet, belli 
bir ya#a ve olgunlu$a daha eri#meden yapabilmek 
bazı #eyleri. &#te onu yapıyor genç &oanna. Kendisini 
yeti#tiren hocasını, “Hekimhan &lçesinin A$ılba#ı 
Köyü’nden, Malatyalı’nın tanımadı$ı  Malatyalı” Prof. 
Takiyettin Mengü#o$lu’nu 27 Mayıs askerî darbecileri 
sorgusuz-gerekçesiz 147’lik yapıp meslekten atınca, 
bu sübyan asistan kimseciklerin maçasının sıkmadı$ı, 

dahası, aklına bile getiremedi$i bir dönemde “Ki#i” 
ba#lıklı bir yazı yayınlıyor: “[&nsanca ya#amanın ön 
ko#ulu;] insanın, daha do$rusu ki#inin ana de$er, 
kayıtsız #artsız ana de$er oldu$unu kavrayabilmek… 
Don Ki#otça da olsa bir #ey yapmaktır.” (H. Duruo$an, 
Bianet, 12.07.2010).  Duydunuz mu, “ki#i” diyor; çünkü 
“birey” terim olarak bile yok o tarihte, 1960’ta. Bizim 
#imdi büyük heyecanla ke#fetmekte oldu$umuz “birey”i 
o darbe günlerinde savunuyor &oanna. Varlık Vergisi 
rezilli$ine 6 ya#ındayken tanık olmu#. 6-7 Eylül rüsvalı$ı 
5 yıl önce ya#anmı#. &stanbul’dan 12.000 Rum’un 
sınırdı#ı edilmesi ulusal utancı da 4 yıl sonra idrak 
edilecek, hayırlısıyla. Prof. Mengü#o$lu’na asistanının 
ya#attı$ı bu #ere(n onda birine eri#mi# olsa bir profesör, 
daha ne ister hayattan? Bilmiyorum, çok mu kaptırdım, 
çok mu abartıyorum. Sadece darbeci askerlere kar#ı 
yazıyor de$il bu sübyan asistan. 24 ya#ında genç bir 
kadın olarak yapıyor bunları. Ya#ını ve kadınlı$ını 
bırak yahu; bir Türkiyeli Rum’dan bahsediyoruz. Tapu 
veya belediye memuru bile olmalarını yasakladı$ımız, 
sadece ve sadece üniversite ve sanat’a girmelerine 
izin verdi$imiz “vatanda#”lardan birinden. Siz hiç 
gayrimüslim oldunuz mu? Sizin hiç, 12 Eylül askerî 
darbesi rezilli$i sırasında, 1982’de, Uluslararası Felsefe 
Kurumları Federasyonu’nun (FISP) toplantısına gitmek 
isterken pasaportunuzun reddedildi$i oldu mu? &oanna 
i#te yukarıda bahsetti$im bu Federasyon’un 88’de genel 
sekreteri, 98’de de genel ba#kanı seçilecek…

Hoca’nın Evinde Konser
Gerçekten kaptırdık. Bu yazı Prof. Kuçuradi üzer-
ine de$il ki; bugünün gencecik 'ütçüleri üzerine. 
Ba$ı#layın. Olay #u: Ülkü Özen’in kızı Aslıhan var. Aslı 
kızım 'üt çalar. Gençleri de evine toplar, ö$retir. Ya#ları 

12 ilâ 39 arasındaki bu takımdan “Lirik Nefesler” adlı 
amatör bir grup da kurmu#tur ve özellikle otistik çocuk-
lara konserler vermektedir (www.liriknefesler.com). 
&#te, T&HV’nin toplantısına giderlerken Ülkü u$rayıp 
&oanna’yı da aldı$ında, bu Aslı da arka koltukta. Bir süre 
sonra annesine diyor ki: “Ben evine gidip özel konser 
vermek isterim Hoca’ya”. T&HV kurucusu, Hacettepe’den 
Prof. Okan Akhan ili#kiyi sa$lıyor. Bir de oturup ciddi 
a(# bastırmı#lar, oditoryum konseriymi# gibi. Kalkıp 
#öyle konu#uyor konser gecesi: “Ben &oanna Hoca’yı bir 
kez annemle arabada gördüm ve zamanla aklıma dü#tü. 
Ba#ka türlü açıklayamıyorum, ‘aklıma dü#tü’den ba#ka. 
Lirik Nefesler grubundaki ö$renci arkada#larıma söyl-
edim. Biz hiç böyle ki#iye özel konser vermemi#tik. Ama 
birdenbire ilgilendiler. Yani 6 'ütçü gelmek, tanı#mak, 
çalmak istediler. Biz bu konserle, Hoca’ya, ya#ama 
kattıkları için te#ekkür etmek istedik. Konser bahan-
edir. 6-7 ay aldı hazırlanmamız. Zeren, Hacettepe’nin 
kütüphanesinden kitaplarını getirdi. Hayat hikayesini 
internetten ara#tırdık. &#te bugün buradayız”. 

Bu sözler oradaki herkesi etkiliyor ama &oanna Hoca 
çok #a#kın, heyecanlı, ola$anüstü duygulu bir vaziyette, 
“Asıl ben size çok te#ekkür ederim… ne söyleyece$imi 
bilemiyorum… bu gerçekten çok çok özel bir #ey… ben 
te#ekkür ederim…” diye mırıldanıyor. Ba#lıyorlar 'ütleri 
ü'emeye. Tapınır gibi dinliyor kulaklar ve gönüller. Son 
nefes de ü'enince, &oanna Hoca özenle hazırlanmı# 
bir çay ikramı yapıyor. Arkasından, yeme$e götürüyor 
Lirik Nefesler’i. Be# gün sonra da, kitaplarından olu#an 
bir paket genç 'ütçülere teker teker imzalanmı# olarak 
ula#ıyor.  Aslı diyor ki, “Bir adım attık, o bize on adım 
geldi”. Yelda diyor ki, “Bu gönülden gönüle bir ba$ idi”. 
Ben de diyorum ki, ne mutlu, hepimize… 

Prof. Kuçuradi Büyük Ödülü Aldı
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A!a$ıdak#, öykü olmayan ama neredeyse b#r öyküye 
benzeyen söyle!#, 1940’lı yıllarla 1970’l# yıllar arasında 
Hamamönü’nde ya!amı! olan ve semt#n o zamank# 
dokusunu b#len, bunu tatmı! ve ya!amı!, o #nsanları 
tanımı!, o sesler# duymu! olan b#r a#len#n annes# ve #k# 
çocu$uyla yapıldı. Anne, !#md# 85’l# ya!larda ve son 
derece d#nç ve saygın b#r hanımefend#: Mel#hat Hanım. 
Çocukları, her #k#s# de Hacettepe Ün#vers#tes#’nde profesör 
olan Gönül ve %lhan Erkan. Görü!mey# yaparken söz o 
ölçüde a$ızdan a$za geçt# k#, sonuçta görü!mey# k#!#lerle 
de$#l de, a#le #le yapılmı! g#b# okuyab#l#r#s#n#z.
A#len#n ve mahallen#n toplumsal yapısı/ sosyal özell#kler# 
üzer#ne...
B#r foto$rafa bakıyoruz: #k# katlı, sarı badanalı ev#n 
kö!es#nde büyük b#r ta! var (k# daha sonra bunun, dar 
yollardan geçen araçlara kar!ı b#rçok ev#n kö!es#n# 
korumak amacıyla yapıldı$ını gördük).
B!z!m ev, Sadr!ye Hanım’ın ev!n!n yanında. Karacabey 
hamamı sırasında, Samanpazarı tarafında, o ev!n yanındaydı. 
Göztepe sok. No: 1. Yerdek! o ta" var ya (foto$rafta), bu ta"ta 
oturan herkes ün!vers!tey! b!t!rd!. Ve 6-7 doktor çıktı. Bu ta"ın 

üzer!nde oturanlardan. O ta"a oturmu" herkes adam oldu... 
Avukat, ö$retmen, savcı, doktor g!b! meslekler seçt!ler.
Bu söz, o yıllarda mahallede ya!ayan del#kanlıların 
nasıl b#r gelecek azm#/ belk# b#r yarı!ı #ç#nde, daha #y# b#r 
gelecek #ç#n hazırlanırken, b#rb#rler#n# arkada! grubu 
#ç#nde nasıl etk#led#kler#n#/ mahalle gençler# arasında 
etk#le!#m#n ne n#tel#kte oldu$unu gösteren b#r cümle.
Kom"uların heps! memurdu. Esnaf pek yoktu. Esna(ar 
caddede vardı. B!z!m soka$ımızda hemen herkes memurdu. 
Ba!langıç ve köken/ a#lede dedeler, anneanneler...
Mel#hat Hanım anlatıyor: Dedem Arnavut. #k! dede ve 
babaanne Arnavut, anneanne Türk. Esk!"eh!r do$umluyum. 
Babam Esk!"eh!r’de tekerlek yapıyordu. Ama at arabaları 
kalkalı çok oldu. 1926 babamın !"! !cabı Ankara’ya geld!k. 
Ankara’da da, ba"langıçta araba teker! yapıyordu. #tfa!ye 
meydanında çalı"tı b!r süre. Sonra b!z!m ev!n bahçes!nde 
yapıyordu !"!n!. Marangozlu$a g!rer. Kes!lm!" a$aç gel!yordu. 
Bahçede tezgah vardı ve onu araba tekerle$! hal!ne 
get!r!yordu. 
Ben bu eve 1942’de gel!n olarak geld!m. 16 ya"ında evlend!m 
ve Gönül 17 ya"ımdayken do$du. 3 çocuk. 

Evlenme
B!z!m b!r kom"umuz vardı, Kalec!kl!. Kayın peder!m orada 
nüfus memuruydu. Dürüstlü$üyle tanınan b!r memurdu. 
Rıza Bey kayınpedere “evlend!rmed!n!z m! o$lanı?” d!yor. 
“Evlend!rece$!z ama b!r Rumel!l! kız !st!yor” d!yorlar. Görel!m 
"u kızı b!r d!yorlar. Ankara’dayız. Ben! görmeye geld!ler. #k! 
taraf da Rumel!l! olunca, arkada" da çıktılar… Evl!l!kte örf-
adet, çok öneml!. 57 sene, anla"tık da yan!. 
Eve hep gelen g!den olurdu. “Ankara Otel!” derlerd!. Çok gel!p-
g!derlerd! Kalec!k’ten.
Baba 
Babasının adı Al!rıza. 1910 P!"t!ne do$umlu. 1914 yılında 
gelm!"ler. Dedemler de 1912’de gelm!"ler. Anneannemle 
dedem de Rumel!l!. Anneannem T!kve"’ten gelm!". Gönül’ün 
babası Ankara Sanat Okulu’ndan mezun olmu", kısa süre 
çalı"mı"lar, sonra o da memur oldu. Sa$lık Bakanlı$ında. 
Ne"r!yat &ubes!yd! çalı"tı$ı yer. 30 yıldan fazla Tıbb! #stat!st!k 
&ubes!’nde çalı"tı Ama evde marangoz olarak da çalı"ırdı. 
Cumartes! -pazar çalı"ır ve o gördü$ünüz ev! tam!r ederd!. 
Babamın b!r defter! vardı ve o her "ey! not defter!ne yazardı. 
Günün olaylarını yazardı. Sonra kaybett!. Do$um-ölüm 

HAMAMÖNÜ

Hamamönü’nden Eski Bir Ailenin Öyküsü
Söyle"i: Akın ATAUZ

Hamamönü, Ankara’nın esk! günler!nde 
nasıldı acaba? Ankara, 20. Yüzyıl’ın !k!nc! 
çeyre$!ne g!rerken ve kales!nden ta"ıp 
eteklere do$ru gen!"lerken, nasıldı? 
Ankara hızla büyüme e$!l!m!ne g!r!nce 
ve daha sonra yüzyılın ortalarında 
yan! 1950’l!-60’lı yıllarda ve yüzyılın 
sonuna do$ru, bu yöne do$ru gel!"me 
durup, b!r çöküntü !ç!ne g!r!nce, !y!ce 
köhnele"meye ba"ladı$ı zamanlarda?
&!md! !se Hamamönü, adeta 
küller!nden yen!den do$maya çalı"an 
b!r efsane g!b!. Kend!ne çek!-düzen 
vermeye çalı"ıyor ve yen!den kent!n 
!lg!nç yerler!nden b!r! olmak !ç!n yola 
koyulmu", h!ç olmazsa Ankara’nın b!r 
bölümü !ç!n, g!d!les!- görüles! b!r yer 
olmu" durumda.
Neler oluyor ve geçm!"ten bugüne 
kadar neler oldu? Olanları b!lmek 
ve üzer!nde b!raz dü"üneb!lmek, 
yorumlayab!lmek ve de$erlend!rmek 
gerek!yor. Kent!n de$!"en, ba"kala"an, 
yen!lenen veya köhneyen, ya da 
yen!den olu"an her yer!, her yöres! 
!ç!n, d!kkat gerek. D!kkatl! b!r ele"t!rel 
göz, d!kkatl! b!r anlama çabası ve bu 
anlamlar üzer!nden kente daha fazla 
sah!p çıkab!len b!r hem"er!l!k b!l!nc!... 
Ya da kent!n! daha !y! tanıyan ve 
ondak! gel!"meler! daha büyük d!kkatle 
!zleyeb!len kentl!ler!n ya"adı$ı b!r kent 
b!l!nc! arayı"ı…
Hamamönü, bugünlerde, Ankara’nın 
stratej!k noktalarından b!r!. Esk! kent 
dokusunun gel!p, !st!lacı yen! kent 
(somut olarak Hacettepe Ün!vers!tes! ve 
hastaneler!) !le kar"ıla"tı$ı ve modern 
olanın sonsuz b!r !"tah !le yutup 
b!t!rd!$! Hacettepe mahalles!nden 
sonra, Hamamönü’nü de arka bahçes! 
(büyük b!r olasılıkla otoparkı) hal!ne 
get!rmek üzere oldu$u b!r kent 
parçası olab!l!rd!, Hamamönü. Ama 
Hacettepe artık b!r doygunlu$a ula"tı 
ve Hamamönü de s!lkelend! ve kend!ne 
geld!. B!r anlamda kader de$!"t!, bu 
kent parçası !ç!n…
Hamamönü üzer!ndek! tek tehd!t, 
Hacettepe Ün!vers!tes! de$!l elbette. 
“Modern zamanlar” bütün boyutlarıyla 
ve katmanlarıyla çullanıyor, esk!yen 
kent parçalarının üzer!ne. Yen! konut 
t!pler!, yen! çar"ılar ve alı"-ver!" 
usuller!, yen! e$lenme ve bo" zaman 

alı"kanlıkları, de$!"en a!le, de$!"en 
de$erler, yen!lenen kent kültürü ve 
yen! kentl!ler!n Ankara kent!yle !l!"k! 
kurmalarındak! özell!kler, gelenekler!n 
yen!den !cadı, yen! müzec!l!k anlayı"ı, 
yen! gençl!k ve yen! çocukluk 
!deoloj!ler! vb… Bütün bunların 
toplamından da, yen!/ “modern” 
olanla anla"ab!lecek b!r Hamamönü 
tasarımının kavramları olu"maya 
ba"lıyor.
Öncel!kle, bu durum öneml!: Esk! 
kent ve çökmekte olan tar!h! dokusu, 
kend!n! korumak !ç!n, bu kar"ıla"mada 
nasıl stratej!ler uyguluyor ve ne 
yaparsa daha ba"arılı olab!l!r? Aynı 
"ey, modern yönet!c!ler, !"letmec!ler 
ve !st!lacı !ç!n de geçerl!: Modern, 
sonsuz b!r tem!zleme yaparak, bütün 
f!z!ksel çevres!n! dönü"türmekten ve 
“yutmaktan” ba"ka, onun “modern 
önces!” !le b!r anlamda dost olarak, 
hem kend! modern ve modernle"t!r!c! 
“m!syonunu” yer!ne get!rmek, hem 
de bütün kent! kend! (“modern”) 
dokusuna benzetmeden, onunla 
!l!"k!lenerek ve onunla eklemlenerek 
!"lev!n! sürdüreb!l!r m!? B!r anlamda 
farklı d!llerden konu"an kent parçaları/
kentsel !"levler ve kentsel ya"am 
!deoloj!ler!, b!r ortaklı$a !mza atab!l!r 
m!?
Hamamönü’nün stratej!k önem!, sadece 
kent!n bu semt!n!n co$raf! konumuna 
ba$lı yen!lemelerden kaynaklanmıyor. 
E$er burada uygulanan program 
ba"arılı olursa (k! bunun ölçütü gal!ba 
en çok kentl!n!n bu uygulamaları 
onaylaması ve be$enmes!nden ve 
yöre esnafının da bu gel!"meden kar 
edeb!lmes!nden geç!yor) uygulama 
gen!"leyecek ve Ankara kent!n!n bütün 
tar!h! dokusu, benzer b!r yakla"ımla 
çöküntüye dönü"mekten korunacak 
ve ya"atılacak… Yan! bu ba"arı, b!r 
anlamda, Ankara !ç!n tekrarlanab!l!r b!r 
model !"lev! görecek.
Mevcut uygulama, bu “ba"arıyı” 
b!r ölçüde zaten görmü" olmalı k!, 
"!md!den proje alanı, Hamamönü 
!le Kale arasında kuzeye do$ru 
gen!"lemeye ba"lamı" ve b!rçok esk! 
ev yıkılmı", b!rçok ev de epey fazla 
makyajlı b!r güzelle"t!rmeyle, estet!k 
cerrah! amel!yatından çıkmı" b!r 

görünüme bürünmü". ..
Hacıbayram ve çevres!nde de, c!dd! b!r 
“tem!zl!k” ve “güzelle"t!rme” operasyonu 
!"l!yor son dönemlerde. Kale!ç! !ç!n 
proje beled!ye el!yle m! olacak, yoksa 
val!l!k el!yle m! konusundak! çek!"me 
sürüyor, ama orası da yen!lenmen!n 
e"!$!nde. 
Bütün bu gel!"meler!, ne karamsar 
b!r yakla"ımla, ne de büyük övgülere 
bo$arak !zlem!yoruz. Ne oldu$unu 
anlamaya çalı"arak, göster!len çabaya 
ve eme$e de, bu gel!"melerden 
yararlanan !nsanların duydu$u sev!nce 
de saygı göstererek, ancak her "eye 
ele"t!rel b!r gözle bakarak, b!r tartı"ma 
yapmak !st!yoruz. Ve Ankaralıların, 
Ankara’da ya"ayan !nsanların da, 
bu tartı"maya g!rmes!n! !st!yoruz. 
Yaptı$ımız, bu tartı"ma !ç!n b!r zem!n 
olu"turmak, b!r fırsat yaratmak. Sadece 
bu kadar bütün !sted!$!m!z…
Aynı tür tartı"maları d!$er kentsel 
gel!"!mler, t!caret, sanay!, e$lence ve 
ye"!l alanlar, yen! konut gel!"meler!, 
ya da çevre, ula"ım, yoksulluk, "!ddet, 
çocukların hakları vb konusunda da 
yapmak !sted!$!m!z g!b!, kent!n tar!h! 
dokusu !le !lg!l! olarak da yapmaya 
çalı"ıyoruz. Evet, heps! bu…

Foto!raf: Resul BA$TU%
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onlardan da alırdık, rahattı. Çok satıcı olurdu. 
Kavun-karpuz hele, çok kolay olurdu. Yo$urt, 
yumurta… Omuzdan askılı olurdu. Ayrıca el 
arabası g!b! "eyde yumurta satan da olurdu. 
Kı"ın bozacı geçerd!. B!ze yakın b!r mandıra 
vardı. Ara sıra oradan da alırdık. Hamamın 
arkasına b!raz !ler!s!ne dü"üyordu. Orada çok 
güzel yo$urt yapılırdı ve ucuz olurdu.
Esk!c! geçerd!. Tabak çanak da onlardan 
alınırdı. Çok azsa mandal ver!r!ler, e$er 
kıymetl!yse, tabak ver!rler. Esk!ler! alıp, !tfa!ye 
meydanında sattıkları söylen!rd!. E"ya esk!s!. 
Yıpranmı" pantolon, çocu$a küçülmü" 
ayakkabı, ceket, o tür "eyler.
Kalaycılar gel!rd!. Te"k!latını kurardı. Yenge 
de pazarlık etm!", ama Ç!ngene olan kalaycı 
ona “ne Ç!ngene’ym!"s!n sen” dem!". Çok 
gülerd!k. 
Bohçacılar: Kız çey!z! olab!lecek el !"ler! 
satarlardı. F!yatları dı"arıda b!lenler, onlardan 
almak !ç!n pazarlı$ını yaparlardı.
Kom!ular ve kom!uluk... 
Kom"ular, kar"ıda Mesrure Hanım. #nönü 
#lkokulu’nda ö$retmend!. 3 kızı vardı: Fevz!ye 
DTCF’y! b!t!rd!, Ferhan avukat, Fah!re enst!tü 
mezunu oldu. Önümüzde Yumurtacı Kad!r 
otururdu. Ulucanlar’da dükkanı vardı. 
Toptancıydı. 
Ev!n!n altı 
yumurta kasaları 
doluydu. Yanında 
Al! Çet!nkaya’nın 
manev! evladı 
otururdu. Onların 
büyüttü$ü 
k!"!lerd!, onlar 
evlend!rm!". 
Kad!r’!n ev!n!n !lk 
sah!b!, Ankara’nın 
yerl!s!yd!. Avukat 
Musluo$lu. #k! 
o$lu vardı. B!r! 
z!raat mühend!s!, 
b!r! avukat oldu, 
sonra Cebec!ye 
ta"ındılar.
Ohr!’l! teyze Esma Hanım. Ohr!’l!ler!n 3 
çocu$u vardı. Çocukları çok !y! yet!"t!ler. 
Onu da mahallede çok severlerd!. Kom"ular 
toplanıp, had! Esma Hanım’a g!del!m derd!. 
Sonra Esma Hanım felç oldu. O zaman b!r 
yardımcı aldılar.
Bayramlarda b!rb!r!m!z! h!ç !hmal etmezd!k. 
Bayramlarda veya haber göndererek, erkek-
kadın b!rb!r!m!ze g!der-gel!rd!k.
Çok saygınlı$ı olan b!r mahalleyd!. Mahallede 
ço$u memurdu. B!r tek yumurtacı esnaf. 
Memur!yetten emekl! San!ye Hanım 
ö$retmenl!kten emekl!. Teyzeler! vardı. Hep 
okuyan k!"!ler çıktı mahalleden. Yukarıda 
saydıklarımızdan ba"ka, kaymakam, t!yatro 
sanatçısı ses ve saz sanatçıları, opera 
sanatçısı, subay, ö$ret!m üyes!, ö$retmen ve 
sosyal h!zmet uzmanı vb...
Nurhan Damcıo$lu, Nerm!n Dem!rçay 
Hacettepe’dend!r. Sa!p Egüz: müz!syen. Ak!f 
Saydam müz!syend!. Ak!f Bey keman çalardı. 
Sa!p bey "arkı söylerd!. Gaz! E$!t!mde. Bunlar 
b!z!m evde k!racı olarak oturdular. 
Ev dı!ı / ev dı!ında g#d#len yerler...
Mahalle çe"mes! vardı. Yukarıda b!r çe"me 
vardı. B!raz, 100 metre ötede. Yurdagüller!n 
oldu$u ev!n önündeyd!. Mahallen!n bütün 
çocukları #smet #nönü #lkokulu’na g!derd!. 
&!md! tamamen yıkılıp yen!s! yapıldı. Sobalı 
b!r okuldu. Son sınıfta Nez!he Ö$retmen’den 
okudum. 
S!nemaya g!derd!k: Ç!çek S!neması. Yazlık 
s!nemaydı. Cebec! ve Melek S!nemaları vardı; 
kı"ın oraya da g!derd!k. 
Dem!ryolunun üzer!nde Hacettepe Parkı 
vardı. B!z Hacettepe Parkı’na çok g!derd!k. 

Havuzlu heykel vardı. Sonra, çocuklar ç!" 
yapıyormu" d!ye kaldırdılar. H!ç k!msen!n 
rahatsız oldu$u yoktu. Çocuklar orada gezer-
e$len!rd!. O parkta çok ko"ardık. Bazen ders 
çalı"ırdık. Ko"u yapardık.  Çocuk bahçes! 
yoktu. Hatırlamıyorum. 
Esenpark: B!r arkada"ın babası kom!serd!. 
Gündüz b!z! Gönül Yazar’ın konser!ne 
götürdü. Beh!ye Aksoy da okurdu. Ama 
sesler! b!z!m eve kadar gel!rd!. Esenpark’ın 
altındak! yolun üzer!ndek! meyhanelerde 
ak"amcılar olurdu, ama k!mseye zarar 
vermezlerd!. Oradan geçerken k!mse 
korkmazdı. Esenpark, tam Samanpazarı olur. 
Esenpark yıkılıp o alamet g!b! "ey(Beled!ye 
b!nasından bah!sle) yapılınca herkes okadar 
üzüldü k!… Havasını kest! oranın. 
B!zde kahve adet! yoktu. Çok gazete 
okunurdu. B!z!mk!ler!n merakı: maç 
sohbetler!; onun üzer!neyd!, Maça çok 
g!derlerd! 19 Mayıs Stadı’na g!derlerd!. 
Ankaragücü gal!p gel!nce babam b!ze gazoz 
alırdı. Ma$lupsa almazdı.
Cumaya ve bayram namazlarına g!d!l!rd!. 
Cumaya mahalledek! mesc!de, oraya g!derd!; 
ta Bakanlıktan oraya gel!rd!. Cam!, asıl 
Hacettepe’de çok fazlaydı. Bayram namazına 

da, yakın cam!lere 
g!derlerd!. B!r 
hoca Atatürk’e 
laf etm!". Babam 
sonra b!r daha o 
cam!ye g!tmed!. 
Karacabey 
Hamamı’na pek 
g!tmezd!k ama 
sah!b!n! tanırdık. 
&!md! f!z!k 
tedav!de hoca. 
Mara" Kahves! 
vardı, "!md! 
yıkıldı. Orası çok 
öneml!yd!. Ya"lılar 
oyun oynardı. 
Gençler de 

okuldan çıkınca önünde dururlardı ve evlere 
daha sonra gel!rlerd!. Sadr!ye hanımın ev!n!n 
yanındaydı. D!van soka$ın ba"langıcına daha 
yakın. Cadde üzer!yd!.
Hacettepe Kulübü, Mara" Kahves! !le 
Karacabey Hamamı arasındaydı. Bu, daha 
sonra yapıldı. Oraya Hacettepel!ler gel!rd!. 
Futbolcular gel!rd!. #nsanlar g!rer-çıkardı, 
hatırladı$ım pek öneml! b!r "ey yok. 
Alı!-ver#! ve tanınmı! esnaf...
C!vardan pazar olarak Atpazarı’nın yanındak! 
Pazar vardı. Salı günü kurulurdu. B!raz uzaktı 
ama hamallar olurdu. Küfeye doldururduk, 
!ht!yacımızı alır gel!rd!k. Per"embe pazarı 
daha güzeld!. O Cebec!’deyd!. Melek 

S!namsının yanından Kurtulu"a g!den yolun 
sonuna do$ru…
Ve cadde üzer!nde dükkanlar vardı. 
Bunlardan b!r! Zeker!ya Bozda$’a a!tt!. 
Saz ev!. Oraya çok sanatçı gel!rd!. Oturur 
sohbet ederlerd!. Saz ev!n!n yanında b!r 
dükkan vardı. Mob!lyacı dükkanı. Mücteba 
Bey (1970’lere kadar, nerdeyse bütün 
Ankaralıları evlend!ren n!kah memuru)  
oraya gel!rd!. B!rb!r!ler!n!n dükkanına geçer 
sohbet ederlerd!. Oraya sonradan, küçük 
dükkanların yanına apartman yapıldı.
B!r kasap vardı. Kar"ı tarafta b!ld!$!m, üç tane, 
“Yahud!ler!n dükkanı” vardı. B!r!ne “K!bar 
Yahud!” den!l!rd!. #pl!k, makara, dantel vb 
satardı. Yanındak!, hanım çama"ırı satardı. 
O, Kızılay’a ta"ındı. Yanındak!ne de “kü(ü 
Yahud!” den!rd!. Ya$lıboya, ç!v!, !n"aat 
malzemes! satardı. Dükkanı da$ınıktı. Ama 
d!$er !k!s! !nsana b!r huzur ver!rd!. Hamamın 
kar"ısındak! dükkanların oldu$u yerdeyd!. 
Kız karde"!m ayakkabı ma$azalarını da 
hatırladı: Orada !k! me"hur ayakkabıcı vardı. 
B!r! Tuna, Necat!bey Caddes!’ne ta"ındı. 
D!$er! Kartal. Çok !y! ayakkabı satarlardı, 
O$ulları Sosyal Han’da Gala’yı açtı. D!$er 
o$lu Tunalı H!lm!’de Erol’u açtı. Geçen gün 
konu"tuk hatta.
B!z!m tarafta büyük b!r Apartman vardı. 
Sonra Talatpa"a bulvarını gen!"let!rken 
yıktılar onu. Onların kızları da, b!z!m 
mahallede otururdu. Kar"ıda da Tarman 
Apartmanı vardı o da yıkıldı. B!z!m sokaktan 
çıkınca, tam kar"ıdaydı. Mez!yet Abla’nın 
kızının terz! dükkanı da oradaydı.
Hayal! Küçük Al!’n!n o$lunun dükkanı, yan! 
bürosu vardı, Karagöz Kemal vardı. B!r kızı 
tecavüzden kurtardı. Büyük olay oldu. Bunlar 
k!bar kabadayılardı. Sonra Çanakkale’ye 
yerle"m!".
Yorgancı, Mesrure Hanım’ın k!racısıydı. Orası 
sonradan dükkan oldu. Onu daha yen! 
tanıdık. 
Mahalleden ayrılı!/ mahallen#n sonu...
Ayrancıya 1973’te ta"ındık. Ondan sonra pek 
oraya g!d!p gelmed!k. O zamanlar apartman 
hayatı da ba"ladı. Kat mülk!yet! çıkınca 
herkes ayrıldı mahalleden kalor!fer, vb, daha 
yoksullar geld! mahalleye.
Buranın çökü" yıları 1970’l! yıllardır. 
Ayrılanların yer!ne gelenlerle mahalle çok 
de$!"t!. Köylü sını(ardı. Ben!m babam 
çocuklarını okutmu" ve mahalleye sev!ye 
atlatmı", ama sonra gelenler sev!yey! 
dü"ürdüler. B!z!m evde 17 h!sse vardı. 
Mahallen!n terz!ler!nden b!r!ne k!raya verd!k 
sonra da sattık. B!r l!se ö$retmen!ne sattık. 
Onlar hala oturuyormu". Yıkılınca ev!n b!r 
tarafı, "!md! Ulucanlara ta"ınmı"lar.

seyahat, her "ey… Kaybed!nce çok üzüldü. 
Hamamönü’nden Sıhh!ye’ye ö$len yeme$!nde 
yürür gel!r ve dönerd!.  Ev!n yarısı amcamındı 
ve yenge de, mahallen!n yenges!yd!. Onların 
da 3 çocu$u vardı. Evde çok çocuk vardı. 
Ev mekanı, bahçe ve çevredek# ya!am, 
çocuklar...
Ev 1938’de alınmı". B!raz tad!lat görmü", 
camlar büyütülmü"tü. Babamların ev! satın 
aldı$ı k!"!ler: Marangoz #smet. . #smet’!n 
karısı, Zehra Hanım. 1940-50’l! yılların 
!nsanları. Öndek! bahçe, o zaman mahallen!n 
çöplü$üymü", b!z!mk!ler satın alınca, orayı 
bahçe hal!ne get!rm!".
Evler!n heps! 2 katlıydı, sonra caddeye 
apartmanlar yapılmaya ba"ladı. Heps!n!n 
bahçes!, avlusu vardı. Bahçes! olmayan, karakol 
olan b!na. Ohr!’l!ler!n de bahçes! çok küçüktü.  
Evlerde soba vardı. Odun yakıyorlarmı", ama 
ben geld!kten sonra hemen kömüre döndük. 
Yazın kömür gel!rd!. Çocuk aklımızda b!z buna 
çok heyecanlanırdık. Bahçem!zde kömürlük 
vardı. Ev!n kümes! vardı. Meraklıydı kümese. 
Bahçede çama"ır yıkanırdı. Kazan kurar 
yıkardık. Kı"ın evde yıkanırdı. 
Çocuklar bahçede oynardı. Meyve a$açları 
vardı. Kayısı armut, elma er!k. Meyve ver!rd!. 
Hele armut çok yapardı. Bahçelere b!rçok ev!n 
çocu$u gel!rd!. En çok çocuk da, en gen!" 
evler!n bahçes!ne gel!rd!. Müsamere b!le 
yapılırdı. Kızlı-erkekl! ça$ırırdık. Bahçen!n b!r 
tarafına !ple çar"af gererd!k. &!!r okunurdu. 
Okuldak! müsamerelerden alıntılardı herhalde. 
Yazın çocuklar soka$a çok çıkardı. Erkek 
çocuklar m!sket oynar. Kızlar !p atlardı. 
Bahçen!n yarısı beton, yarısı topraktı. Orada 
ç!zg! oyunu oynardık; el üstünde 5 ta". Hatta 
daha küçüklen de 3 ta" oynanırdı. Kapı 
önünde oturan olmazdı. Orada çocuklar ve 
gençler olurdu sadece. B!z!m ev!n ünündek! 
ta" basamakta otururlardı.
Çocuk yüzünden kavga olmazdı ama çocuklar 
da daha sak!nd!. Yalnız b!r kadın, b!r çocuk 
o$lunu dövünce çıkar ba$ırırdı. Küslük de 
pek olmazdı çocuklar arsında. Çocukken 
b!rb!r!m!ze küsünce parmaklarımızı üstü üste 
koyardık; “aç bunu” barı"tık, 10 dak!ka, fazla 
de$!l.
Hastalık olunca, dereces!ne göre davranılırdı. 
Annem doktor g!b!yd!. #lhan’a 9 aylıkken 
zatürree te"h!s! koydu. Sonra Numune 
Hastanes!’ne götürdük tedav!y! (o yıllarda 
Almanya’dan kaçıp gelen doktorlardan) 
Ek"tayn yaptı.
Sokaktan geçen seyyar satıcılar ve soka$ın 
gündel#k ya!amı...
Mahalleden satıcılar geçerd!. Kapıdan 
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Solfasol yazarları yuvarlak masaya h!lal "ekl!nde 
d!z!ld!. Masanın yıldızı Ahmet Bey dört b!r 
yandan ku"altıldı$ının farkında b!le de$!ld!. 
55 yıllık Hacettepel!l!$!n! anlatmaya kaptırdı 
kend!n!.  2500 kel!mel!k b!r röportaj yapıldı 
o gün. Akın Atauz söylenenler! not ett!.  Yer 
yer Nerm!n, Onur, Resul ve &ebnem sorulara 
yen!ler!n! ekled!…

1960’larda Hamamönünde ya!amak kolay 
ve güzeld#..
Solfasol: Ahmet b!ze anımsadı$ın !lk hal!yle 
Hamamönünü anlatır mısın?
Ahmet:  1968 do$umluyum. A!lem 1952’den 
ber! Hamamönülü. Çocuklu$unda Talat Pa"a 
Bulvarına yayılmı" esk! evler vardı. Derme 
çatma, gecekondu de$!l ama. O zaman 
ya"amak daha güzeld!. Kom"uluk ve dostluklar 
daha !y!yd!. Yazın !nsanlar evler!n!n önünde 
ser!nl!kte oturur; b!r! çay yapar, b!r! böre$!n! 
get!r!, b!r! çocuklarla oynar. Sıcak !l!"k!ler 
vardı. Gündüzler! seyyar satıcı dondurmacı 
kâ$ıt helvacı, lebleb! tozu satanlar geçerd!. 
Evler ve cam!ler koyun koyunaydı. #nsanlar 
15-20 adım atıp cam!ye g!derd!. Sonra, 
Hacettepe Ün!vers!tes!’n!n kurulmasıyla çok 
hızlı b!r de$!"!m oldu. #st!mlâk ve satın almalar 
sonucunda tar!h! doku bozuldu.
Hacettepe her zaman b#r tehl#ke…
Hacettepe Ün!vers!tes! burayı yıkar korkusu, 
hep vardı. Ün!vers!te g!derek gen!"led!. Parkın 
oldu$u yer! aldı, buraya do$ru gel!yordu. 
Tapulara "erh koydurmaya g!d!yorduk. B!z 
rızkımız !ç!n u$ra"ıyoruz. Ekme$!m!z! alacaktı 
el!m!zden. D!"ç!l!k b!nasını legal!ze etmek 
!ç!n parkı beled!yeye vermek zorunda kaldı. 
Araz! takasları yapıldı. Hastanen!n !ç!nde de 
beled!yen!n araz!ler! vardı. &!md! hesap kapandı. 
Tatar, Arnavut, Çerkez, Konyalı, Ankaralı 
Hamamönünde b#rl#kte ya!ardık… 
Solfasol: Tar!h! doku derken kast ett!$!n ned!r? 
Sadece b!nalar mı? 
Ahmet: Burası Ankara’nın "ık nez!h 
semtler!nden b!r!yd!. Yıllar önce babama 
Papazın ba$ından b!r yer vermek !stem!"ler. 
Onun yer!ne buraya yerle"m!". Ne !"!m var 
da$ın ba"ında dem!". Öyle merkez! b!r yerm!" 
Hamamönü.  Her çe"!t !nsan ya"ardı mahallede. 
B!z Kastamonu Tosya’dan geld!k. O zamanlar 
Tatarlar, Çerkezler,  Arnavutlar da ya"ardı 
mahallede. Tatarlar kapalıydı, Çerkezler sıcak 
kanlıydı.  Arnavutlar seyyar köftec!l!k yapardı. 
Ö$renc!ler o köftelere bayılırdı. Bakkal da 
Arnavuttu. Sonra burası Konyalıların ya"adı$ı b!r 
mahalleye dönü"tü. Konyalılar çok tutkundur 
b!rb!r!ne. Yerle"en e"!n!, dostunu, 
akrabasını da get!rd!. Sonra 
uygulanan bazı yanlı" pol!t!kalar 
sonucu o ortam bozuldu. 
Bugünler!n 3-5 yıl önces! bu semt 
per!"an b!r haldeyd!. 
Burası !#md# Üm#tköy g#b# b#r 
yer oldu. Ama hala esk# hal#n# 
hatırlayıp gelmeyenler de var.
Ahmet: Hamamönü çok de$!"t!. 
Mezbelel!kten kurtuldu. Bu 
duruma gelmes!nde Veysel 
T!ryak!’n!n k!"!sel çabası 
yadsınamaz. O kuruyan b!r ç!çe$e, 

ye"!l dalı çok az kalmı" ç!çe$e can verd!, hayat 
verd!. Burası Veysel Bey’!n çocu$u g!b!. 3 sened!r 
ramazan "enl!kler! de yapılıyor. Ayrı b!r renk 
geld! Hamamönü’ne.
 Solfasol: Ramazan "enl!kler! esnafı nasıl 
etk!led!?
Ahmet: C!romuzda artı" oldu. En ölü 
sezonumuz ramazandır. &!md! burada !ftar 
menüsü çıkartıyoruz. Hamamönü esk! hal!nde 
kalsaydı sonu ne olurdu…  Allah o günler! b!ze 
göstermes!n.
Solfasol: 1990’larda burası çok canlıydı. 1998’de 
ö$renc!n!n buradan aya$ını kest!$! b!r dönem 
var. O dönem neler oldu burada? 
Ahmet: Yurdun önce kapas!tes! azaltıldı 
ardından da tad!lat alındı. O dönem kan kustuk 
desem yer!d!r. Ama ba"ka sorunlar da oldu. 
Defalarca b!z buraya çek!-düzen vermek !ç!n 
esna(ar olarak toplanırdık. Çe"!tl! f!k!rler ortaya 
attık ama uygulayamadık. Esk!den burada her 
gün kavga olurdu. Hatta ab!m b!le b!r kavgaya 
karı"tı ve hap!s yattı. O dönemde yurdun 
burada olması ve ün!vers!te sosyal tes!sler!n 
az olması !lg!y! buraya yöneltt!. Ancak, merkez 
kampüste yen! yerler!n açılması pek çok esnafın 
kepenk !nd!rmes!ne yol açtı.  Esnafın da çok 
büyük suçu var. #"letme pol!t!kası, soka$a bakı" 
açımızın/ v!zyonumuzu da çok kusurları var. 
#stanbul’da Kasımpa"alı, Ankara’da Hacettepel!.
Solfasol: &!md! de bu tehl!ke var mı? 
Ahmet: Var. O günlerde günde defalarca 
sarho" olanlar, esrar âlemler, !ç!p !ç!p kavga 
dövü" çıkartanlar vardı. &!md!k! sıkıntı ba"ka: 
Bazı esnaf artık ö$renc!y! h!ç görmüyor. Güzel 
havalarda dı"arıdan gelen !nsanları görüyorlar. 
Dı"arıdan gelen a!leler gruplar, tur!stler var. Hep 
bunları görüyorlar. Ama ya$mur geld!$!nde bu 
ö$renc!y! arayacaklar.  
Hamamönü Veysel T#ryak#’n#n kartv#z#t#…
Ahmet: Her "ey!n b!r ta"ıma kapas!tes! vardır. 
1 yıl !ç!nde aynı tarzda 15 dükkân açıldı. Batan 
da var. Devamlı devreden, el de$!"t!ren yerler 
var. 21 yıldır burada esna(ık yapıyorum. Ama 
artık devred!p g!dey!m d!yorum. Her "ey!n 
b!r zamanı var. Bu güzel günler de g!der. 
Burada ben k!racıyım. K!ralar b!rden yüksel!rse, 
kaldıramam. Böyle korkuya kapılıyorum. 
Buranın "a"aalı günler! çok uzun de$!l. 3-5 yıl 
daha ya"ar. O azalan b!r !vmeyle ger!ye g!der. 
Her "eyden önce Veysel T!ryak! g!d!nce burası 
dü"er. Burası adamın eser!, onun el eme$!-göz 
nuru; kartv!z!t!... 
Esnaf mahallel#den, mahallel# de esnaftan 
rahatsız.
Solfasol: Burada hala ya"ayanlar var. Onlarla 
esnafın arası nasıl?
Ahmet: Oturan !nsanlarda sıkıntı var. Her 
gün "!kâyet ed!yorlar. Bu "a"aadan rahatsız. 
Kalabalıktan rahatsız. Kapılarının önünde 
!nsan oturuyor, kızlar kaplılarında s!gara 
!ç!yor. Oturanlar rahatsız. Beled!yeye yazıp b!r 
daha ramazan "enl!$! yapmayın d!ye yazıyor. 
Bu gel!"mey! o !nsanlar anlayamaz. Onlar 
muhafazakârdır. Kend! !ç!ne kapanık ya"ıyorlar. 
“Burada yerle!#m yer# olmamalı. Evler olursa 
sıkıntı olur.” 
Solfasol: Bütün bunlar yapılırken beled!ye 
burada oturanlara sordu mu yapacaklarını?

Ahmet: Yol kapansın mı d!ye b!ze(esnafa) sordu. 
B!z kapansın ded!k. Ama oturanlar pek !stemed! 
kapanmasını. Ego!stl!k yapmak !stem!yorum 
ama burada yerle"!m yer! olmamalı. Evler 
burada olursa, b!r sıkıntı olur. 
Burada bu yapılandırma yapıldıktan sonra 
çok net gözüken b!r "ey var. 10 l!ra eden yerler 
1000-2000 l!ra eder oldu. E$er bu artı"tan 
memnunsan, o zaman bardaktak! lekey! 
görmeyeceks!n. Önce satmaya kalktı, satamadı. 
Ama sonra 10 katına sattı. Ço$u oturanlar 
k!racıdır burada. K!racılar da de$!"!m! !stemezler, 
çünkü k!ralar artacak d!ye korkarlar. Ya da kolon! 
hal!nde oturmayı bozar bu durum. Ayrılmak 
!stemezler. 
Solfasol: Burada b!r ekonom!k hareketl!l!k var. 
Bundan oturanlar da faydalanab!l!yor mu? 
Ahmet: Ramazan ayında ev!n!n bahçes!nde 
tabldot satanlar da var. Kapısının önüne 
masa atıp !nc!k boncuk satanlar da oldu. Ama 
olmaması lazım. Bu !ç!nden zor çıkılacak b!r 
problem. Yukarı tükürsen bıyık a"a$ı tükürsen 
sakal. 
“Esnaf genelde memnun!”
Solfasol: Beled!ye esk! esnafa b!r güvence verd! 
m!?
Ahmet: Veysel Ba"kan ded! k!, s!z dükkanımızı 
!"let!n; yanınızda b!r!ne daha !", ekmek ver!n.  
#z!ns!z yapılara da karı"madı. #nsanlar para 
kazansın !st!yor. Sonuçta esnaf genelde 
memnun. 
“En büyük sıkıntı, altyapı yok burada. 
Kanal#zasyonlar devamlı tıkanıyor.”
Solfasol: Yen!leme çalı"ması nasıl gerçekle"t!? 
Oturanlara b!lg! ver!ld! m!? Soruldu mu? 
Ahmet: Beled!ye geld!, yaptı, g!tt!. Sadece 
çatı, dı" cephe, ah"ap do$maları yapıldı. 
Oturanlar arka cephe !ç!n müteahh!de r!ca 
ett!. Ama en büyük sıkıntı, altyapı yok burada. 
Bu ta"lar defalarca söküldü. 
Kanal!zasyonlar devamlı 
tıkanıyor. Neden altyapıya el 
atmadan yaptı, b!lm!yorum. 
Belk! külfet çok fazla. Belk! b!r 
an önce b!t!rmek !sted!. Belk! 
yetk!s! yoktu. Veysel ba"kan 
bunu da halledeb!l!rd!, neden 
yapamadı, b!lm!yorum. O da 
bunu yapmayı !sterd!. Veysel 
ba"kan esk! planları esas 
alarak bu uygulamayı yaptı. 
Kültür Bakanlı$ı da burayı çok 
destekd!. 10 l!ra harcandıysa 
7 l!ra Kültür Bakanlı$ı’ndan 
geld!. 
“B#lm#yorlar k# bu adam 
koku!mu! b#r yere bunları yaptı. Esnafı ve 
mahalle sak#nler# Hacettepe Ün#vers#tes#’n#n 
#st#mlak korkusundan kurtardı. 
Ahmet: Hocalar çok u$ra"tırdı beled!yey!. 
Esk!s!n!n aynısını yapaca$ım ded!$!ne b!le 
Kurul !z!n vermed!. Ama b!lm!yorlar k! bu adam 
koku"mu" b!r yere bunları yaptı. Esnafı ve 
mahalle sak!nler! Hacettepe Ün!vers!tes!’n!n 
!st!mlak korkusundan kurtardı. 100 metre 
ötemde bütün evler! Hacettepe Ün!vers!tes! 
dümdüz ett!. E$er bunlar yapılmasa ün!vers!te 
buraları da yıkmı"tı. &u an güvenl!k var. Bakanlar 
gel!yor. El!t kes!m gel!yor. Yazarlar, ressamlar 
gel!yor.  Bu 3 senede gördü$üm kadar sanatçı 
daha önce görmed!m. 
Solfasol: Yen!leme sürec! nasıldı? Beled!ye 
s!z!nle görü"tü mü, anlattı mı neler yapaca$ını?
Ahmet: Genel f!k!r alı"-ver!"! yapıldı. Kend!s! 
veya yardımcıları tarafından b!lg! ver!ld!. 
Solfasol: B!lg! nasıl ver!ld!? 
Ahmet: Ba"kan geld!, o sırada esnaf yanına g!tt!, 
konu"tu, görü"tü. B!raz !" !lerley!nce toplantı 
da oldu. B!z grupla"mayla görü"me yapmadık. 
Ama kaç k!"! randevu alırsak randevu verd!. 
F!k!rler!m!z! söyled!k d!nled! ve açıklama yaptı. 
#nsanları üzmed!. H!ç b!r Beled!ye Ba"kanı 

koluma g!r!p, “!"ler!n 
nasıl?” d!ye sormuyordu. 
Sade bana de$!l, bütün 
esnafa soruyor. Her gün 
burada, Pazar günler! 
dah!l. Her ak"am burada. 
Beled!yen!n de kend! 
of!s! var burada. Öncek! 
ba"kanı dördüncü yılında 
cam!ye g!derken b!r 
kere gördüm. Yüzünü 
tanıyamadım. Veysel 
ba"kan her ak"am 
burada. 
Solfasol: Ma$dur olan 
oldu mu?
Saat kules!n!n orda b!r 
çar"ı vardı.  Arka tara(arı 
meyhaneyd!. Ba"kan, 
defalarca yer bulun ded!. 
Yardımcı olmak !sted!. Onlar aks! davranı"ta 
bulundular. O dükkanlar !st!mlak ed!ld!. Tab! 
onların da çolu$u çocu$u vardı. Ekmek kapısı 
vardı. Ama onlara sorun "!md! “!y! k! yıkıldı, 
burası gel!"t!” d!yorlar. Onlar da bu c!varda, 
yakında ba"ka yerlere g!tt!ler. 
B!r tane akt!f olan köftec! vardı. Arkadak! kahve 
torbacı kahves!yd!. Dükkânların yıkılmasına b!z 
de üzüldük ama tal!hs!zl!kten oldu.
“Çankaya’dak#ler her gün su!# yemekten 
bıkmı!tır.”
Solfasol: Çankaya’dan !nsanların buraya sürekl! 
gelmes! !ç!n ne gerekl!? 
Ahmet: Burada b!z esna(ara çok büyük b!r !" 
dü"üyor. Beled!ye yaptı ama !" orada kalmamalı. 
B!z de düzgün esna(ık yapmalıyız. O !nsanlar 
"!md!ye kadar buraya neden gelemed!? Buraya 
her kes!mden !nsan gelmel!. O !nsanlar c!ks 
yerlerde y!y!p-!çmeye doymu" !nsanlar. Her gün 

su"! yemekten bıkmı"tır. Burası oralara göre 
alternat!f. Burada do$allık var. &!r!n, mütevazı. 
Tar!h! b!r yer var. Onlar geld!$!nde b!z onları 
tatm!n edeb!l!rsek, onları buraya ça$ırab!l!r!z. 
Oralara göre daha Anadolu kokuyor burası. 
Gel!rler elbette, neden gelmes!nler? Ben olsam 
gel!r!m. 
Solfasol: Ankara’nın "arabı me"hur, 
ama gelenler !ç!n burada "arabın tadına 
bakab!lecekler! b!r yer yok. Buna ne d!yorsun?
Ahmet: Alkol veren yer yok burada. Burada 
alkol olmaz. Burada sıkıntı olur. #n"allah olmaz. 
Zaten !z!n alamaz, yapamaz. Burada !çk! ruhsatı 
alma olayı artık yok. Ruhsatı çok esk! olan 
yerler vardı. Esk!den 2 meyhane vardı. Burayı 
mahvett!ler. Gece saat 2’de konsomatr!s!n 
bıçaklandı$ı yerd!. Burası etrafında çok hassas 
semtler!n oldu$u b!r yer. Olursa ne m! olur? 
Çakal tarzı !nsanlar geld!, oturtmak !stemed!n!z, 
ne olur?  Kavga çıkar. Burada huzur, rahat 
kalmaz. Esnafın, ö$renc!n!n ve burada oturan 
!nsanların !"!ne gelmez bu. Bu c!vardak! 
pavyonların get!rece$! !nsanlardan dolayı, 
burada alkol olamaz. Veysel Ba"kan da oldu$u 
sürece buna !z!n vermez zaten. 

55 Yıllık Bir Öykü. 
“Hamamönü Çok De$i!ti!”
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Madalyonun Öbür Yüzü: 
“Hamamönü Bir Tek Mahalleliye Dar! ”

Muhafazakar Makyaj

Yapılan yen!leme ve sokak sa$lıkla"tırma düzenlemes! !le ekonom!s! 
canlanan Hamamönü’nde bundan pay alamayan tek kes!m 
Hamamönü’nün 40 yıllık sak!nler!. Canlanan ekonom!den pay 
alamamanın yanında artık kapılarının önünde oturamamaktan 
"!kayetç!ler ve !st!mlak korkusu, zabıta g!b! pek çok sorunla da 
bo$u"uyorlar:
%st#mlak Korkusu Kol Gez#yor
Hamamönü’nün yen!leme yapılan kısmında ya"ayan a!leler!n sayısı 
çok azalmı" durumda. Kalan 20-30 a!le ya var ya yok. Kalanların ço$u 
k!racılar. Ama aralarında ev sah!b! olanlar var. Bazıları 4o yılı a"kın 
zamandır Hamamönü’nde ya"ıyorlar. En büyük sıkıntıları evler!n!n 
!st!mlak ed!lmes! korkusu. Bazıları !st!mlak yüzünden "!md!den 
beled!ye !le mahkemel!k. D!$erler! beled!yen!n kend! evler! !ç!n de 
harekete geçmes!nden kaygılı. Konu"tu$umuz b!r hamamönülü 
kadın beled!yen!n evler!n! !" yer! yapmak !ç!n eller!nden almak 
!sted!$!n!, beled!yen!n buradak! konutları !stemed!$!n! söyled!. 
“Yen#leme b#z#mle #lg#l# de$#l; esna&a #lg#l#…” 
Sokak sa$lıkla"tırması !le de$!"en Hamamönü !le !lg!l! görü"ler!n! 
sordu$umuz Hamamönü sak!n! d!$er b!r kadın, 41 yıldır 

Hamamönü’nde ya"adı$ını, tüm çocuklarının burada dünyaya geld!$!n! ve burayı sevd!$!n! 
bel!rt!p “beled!yen!n yaptı$ı !" b!z!mle !lg!l! de$!l, esna(a !lg!l!. Ev!m!z!n sadece dı"ını yapıp 
g!tt!ler. Pencereler!m! söktüler, yen!s!n! b!r buçuk ay sonra get!rd!ler. Kı"ın ortasında b!r 
buçuk ay penceres!z oturdum. Bana b!r faydası olmadı$ı g!b! zararı oldu bu !"!n. Sokakların 
tem!zlenmes! !y! oldu. Ama artık zabıta her"eye karı"ıyor. Ne kapı önünde, ne de bahçe 
kapımız açık oturamıyoruz.” ded!.
 Veysel T#ryak#’den Mahallel#ye Açık Kapı Azarı: 

“%nsan olana laf b#r kere söylen#r!”
Beled!ye görevl!ler!n!n bahçe kapılarını açık 
tutmalarına !z!n vermed!$!n! bel!rten b!r kadın. 
“Geçen sene, Veysel T!ryak! ben! çok kötü 
azarladı. &u ya"ımda azar da !"!tt!m. Ben! “&u 
bahçe kapılarınızı kapalı tutun demed!k m!? 
#nsan olana laf b!r kere söylen!r” d!ye azarladı. 
Neym!"; !çerdek! p!sl!$! ne ser!yormu"uz ortaya.  
Orası ben!m ev!m. N!ye p!sl!k oluyormu"?” derken 
Veysel T!ryak!’ye olan kızgınlı$ı ve kırgınlı$ı 
gözler!nden okunuyordu. 

“Evler#m#z esk# ama p#s de$#l!”
Evler!n !ç!ne h!ç b!r müdahale ya da onarım yapılmadı$ını bel!rten mahallel! evler!n!n 
dı"ında yapılan !"ler !ç!n de kend!ler! !le h!ç görü"ülmed!$!n!, h!ç b!r !z!n alınmadı$ını sadece 
soka$a bakan ön cephe ve çatılarının soka$a bakan tara(arının onarıldı$ını söyled!ler. 
Görü"tü$ümüz mahallel! b!r kadın ço$u k!racı olanların evler!n!n !ç!nde yen!leme yapacak 

“Sırf merakımdan "ehr!n en ücra semt!n! görmek !ç!n herhang! 
b!r otobüse b!n!p, b!lmed!#!m b!r yolda, tanımadı#ım !nsanlara 
karı"mayı bekleyen yüre#!m! kaybett!m” d!yorsanız el!n!zdek! 
gazetey! sıkıca tutun. Solfasol, bu ay s!z! Hamamönü’ne 
götürüyor.
Dü"ünün… Sabah bamba"ka b!r yüzle uyanmı"sınız! 
Be$end!$!n!z "arkıcının burnu tam yüzünüzün ortasına 
kondurulmu", yanaklarınız magaz!n derg!ler!ndek! kadınlar 
g!b! "!"!r!lm!", dudaklarınız Kaf Da$ı’na erm!". Ama en çok 
gözler!n!z de$!"m!". Bakı"larınızın anlamı nereye g!tm!"? 
Duygularınız, dü"ünceler!n!z, b!ld!kler!n!z aynı. Hem 
kend!n!zs!n!z, hem ba"kası… Yan!, ya"ama dokunu"unuz artık 
“s!z” de$!l! 
Yen!leme çalı"maları ben! hep ürkütür. Sorgularım: “Kente 
yontu yüzlü b!r kadın g!b! davranmak, !ç!ndek! hayatları nasıl 
etk!ler?” Çünkü kent, koyunda a"kla ta"ınan b!r kadındır. 
Arada b!r orada mı d!ye yoklanan, sıcaklı$ı h!ssed!l!nce çocuk 
sa(ı$ında yürek co"turan…
B!r soka$ın sadece dı" yüzünü g!yd!rmek, evler!n !ç!ne 
el sürmemek f!kr! ba"langıçta kula$a ho" gel!yor. Ev!n, 
korunması gereken b!r mahrem!yet! var çünkü. Hayat orada 
akıp, g!d!yor kend! statükosu !ç!nde. Arı kovanına çomak 
sokmaya ne gerek var de$!l m!?
O yüzden kolay olanı seç!ver!yoruz. Beyaz duvarları, cumbalı 
evler!, ah"ap do$ramaları ve kafesl! pencereler! soka$a 
yerle"t!rd!k m! modern görünü"lü b!r esk!m!z oluyor. Yapılan 
bu muhafazakar makyaj görüntüyü kurtarıyor g!b! görünse 
de; bu, k!r! çöpü halının altına saklamaktan ba"ka b!r "ey 
de$!l. Yüzey! parlatmanın, !çe ne yararı var? Amaç, ya"am 

kal!tes!n! yükseltmekse, 
önce ev!n !ç!ndek! fak!rl!$e 
dokunmalı. Fak!rl!k sadece 
sofrada de$!l k!. Kent!n !ç!nde, 
b!r o kadar da kentten uzak 
kalmayı bu !nsanlar "!md!ye 
kadar nasıl ba"ardılar acaba? 
Üstel!k kent!n en büyük 
hastaneler!nden b!r!ne sırtını 
yaslamı"ken. #ç!nde ülken!n 
en parlak ö$renc!ler!n!n en 
az altı yıllarını geç!rd!kler! b!r 
yurdu barındırırken. Belk! de 
bu m!st!k halde dergahın, 14. 
yüzyıldan kalma cam!ler!n, 
mezarların, Mehmet Ak!f’!n 
ev!n!n payı vardır.
Sormalı "!md!, kent!n ya"am 
prat!$!nde nerede duruyor 
Hamamönü? Özel günlerde 
panayır havası yaratıp sandık 
lekes! tutmu" s!mgeler!n 
serg! salonu mu bu mahalle? 
Karagöz-Hac!vat, macun, 
"erbet, lebleb! tozu, tahta çubuklar üzer!nde yürüyen ya da 
ate" yutan adamın mekanı mı burası? Hamamönü sadece 
Ramazan gelenekler!n!n ya"atıldı$ı b!r panayır yer! de$!l k!… 
Sokaklardak! "ık saksıların !ç!nde ben buradayım d!ye ba$ıran 
rengahenk ç!çeklere !nat, pencere önünde teneke ya$ 
kaplarına d!k!lm!" a"k merd!venler!ne bakınca bunu anlamak 
mümkün. Restoranların üzer!ndek! evlerde ya"am hala b!ld!k 
"ek!lde devam ed!yor. Ay"e teyze yıkadı$ı çama"ırını y!ne 
soka$ın tam ortasındak! !pe asıyor. G!zl! saklı yok, y!$!d!n 
malı meydanda. Nejla, Saf!ye, Süreyya kapı önünde dantel 

oyalarken, a$ızlarında sakız ded!koduya devam ed!yor. 
Mahallen!n ked!ler! onlarla yarı" hal!nde. Sam! ab!, Mehmet 
amca y!ne kahvede p!"p!r!k oynuyor. Ev!n genç erkekler! 
ekmek pe"!nde. C!$erc!, terz!, bakkal yerl! yer!nde. Çocuklar 
y!ne sokaklarda ko"up, duruyor. Tek fark daracık sokaklarında 
onlara meraklı gözlerle bakarak geçm!"!n !zler!n! süren, eller! 
foto$raf mak!nel!, meraklı yüzlerle kar"ıla"maları. 
Sah! onlarda soka$a böyle bakıyor mu? Yıkık dökük b!r evde 
uyanıp, ekme$e buldu$unu katık ed!p, toprak avludan 
geçerek soka$a çıktı$ında gördü$ü !le ger!de bıraktı$ını nasıl 
bütünle"t!r!yor z!h!nler!…

ekonom!k güçler! olmadı$ını ama esk! olsa da evler!n!n p!s olmadı$ını söyled!, 
sıkılarak. 
“Çorap aldım satarım d#ye. Tezgah açtırmadılar. “
Yen!leme !le olu"an ekonom!k canlılı$ı gören sokak sak!nler!nden bazıları evler!n!n 
önüne masa koyup el ürünler! satmak !stem!"ler. Ama Altında$ Beled!yes! zabıtaları 
masalara !z!n vermem!".  Hamamönü Sokak’ta düzenleme ardından Altında$ Beled!yes! 
Hanımlar Lokaller! üyeler!ne ver!len onlarca tezgah !ç!nde mahallel! kadınlara ver!len b!r 
tezgah b!le yok. Kapısının önüne tezgah açmak !ç!n çorap aldı$ını söyleyen b!r mahallel! 
zabıta !z!n vermed!$! !ç!n çoraplarının el!nde kaldı$ını söyled!. Oysa benzer ürünler 100 
metre a"a$ıda, Hanımlar Lokal! tezgahlarında Altında$’ın ba"ka mahalleler!nden gelen 
kadınlar tarafından satılıyor. Hamamönülü kadınlar da evler!n!n önünde el emekler!n! 
satab!lecekler! tezgahlar açmak ve olu"an ekonom!k canlılıktan pay almak !st!yorlar. 
/M. Onur Yılmaz

Foto!raf: Özgür ÇAKIR

A. &ebnem SOYSAL

Foto!raf: Resul BA$TU%
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“Hamamönü’nde Bir Devir Kapanırken...

Hamamönü, Öksüzler1 Sokak’tak! “Yörük Dede 
(Do$an Bey) Hazretler! Türbe-! &er!f!”n!n (14. yüzyıla 
tar!hlend!$! !dd!a ed!lmekted!r) ba"ına gelenler, sadece 
Hamamönü’nde de$!l tüm Türk!ye’de s!yasal !kt!dar 
mekân !l!"k!s!n!n nasıl kuruldu$una da!r b!r model 
sunmaktadır. Türbe, Abdülker!m Erdo$an’ın Unutulan 
$eh!r Ankara adlı k!tabından ö$rend!$!m!z kadarıyla, 
2003 yılına kadar b!r k!"!n!n malıymı"2 ve göreb!lmek 
!ç!n o k!"!den !z!n almak ve o k!"!n!n bahçes!ne g!rmek 
gerek!yormu". Aradan yıllar geçm!", türbe yen!den 
kamu malı olmu" ama türbe üzer!nde tasarruf yapma 
yetk!s! y!ne de b!rkaç k!"!n!n el!nde kalmı" (bu arada 
türben!n anahtarı hâlâ kar"ık! ev!n sak!nler!nde). Zaman 
!ç!nde çevres!ndek! yollar asfaltlana asfaltlana türbe yol 
sev!yes!n!n epey altında kalmı"; türbeye g!reb!lmek !ç!n 
b!rkaç basamak merd!ven !nmek zorunlu hale gelm!". 
N!hayet 2009’da türbe “yen!lend!$!”nde türben!n çevres! 
kazılarak türben!n endamı ortaya çıkarıldı; esk! g!r!"! 
kapatıldı; tu$layla örülü pencere bo"luklarına ah"ap 
(neyse k! PVC de$!l) pervazlar eklend! ve g!r!" tam 
ters yöne ver!ld!. Neden restorasyon yer!ne “yen!leme” 
kavramını terc!h ett!$!m! "!md! anlamı"sınızdır sanırım.  
“#nanç Co$rafyası” üzer!ne çalı"malarını sürdüren 
Erdo$an’ın yukarıda bahs! geçen k!tabına göre, 
“Ankara’da ‘kümbet’ örne$! bu yapı tekt!r. Be"gen 
planlı, beden duvarları b!r sıra !k!l! veya üçlü tu$la 
!le hatıl, b!r sıra kesme ta" kullanılarak örülmü"tür. 
Ongen b!r kasna$a oturtulan pram!dal külah tamamen 
tu$ladandır. Türbe !ç! !se be"gen olup, taban toprak 
ve tek mezar vardır” (s. 204). Ankara’da tek olan b!r 
yapının mütevazı ola$anüstülü$ü artık yok. Türben!n 
mütevazı ola$anüstülü$ü boyutlarının !nsan!l!$!nden 
ve çevres!yle kurdu$u sah!c! !l!"k!den kaynaklanıyordu. 
Bel verm!", üç katlı kâg!r b!r b!nanın önündek! bu alçacık 
türbe, çevres!ndek! dut ve kavak a$açlarıyla ve üzer!n! 
sarma"ıkların örttü$ü duvarlarla p!toresk b!r uyum 
!ç!ndeyd! ama artık de$!l…
1990’ların ve 2000’ler!n Hamamönü, ben!m !ç!n AÜ 
(Ankara Ün!vers!tes!) SBF’den kaleye çıkmak !ç!n, !ç!nden 
geç!len b!r tür zaman ve aynı zamanda üret!m !l!"k!ler! 
tünel!yd!. Ben!m !ç!n Hamamönü’nün s!mges!, !ç!ndek! 
kekl!$!yle a$aç kabuklarından yapılmı" kafes!yle terz! 
dükkânıydı. Açık havalarda alçak tavanlı dükkânının 
önüne çıkardı$ı bu kafese uzun uzun bakardım ve 
yanımda get!rd!$!m arkada"ları baktırırdım. Kente özgü 
b!r mesle$! !cra eden b!r!n!n, aslında kırsal kes!mle ve 
do$ayla !l!"k!s!n! tam koparmadı$ını göster!yordu. Esnaf 
hâlâ hasat mevs!m! geld!$!nde köyüne g!d!yor ve ev!nde 
hâlâ geçen yılın mahsulünü tüket!yordu. Bu ayaküstü 
yaptı$ımız sınıfsal anal!z!n b!r parçasıydı (proleterle"me, 
yarı-proleterle"me, burjuvaz!n!n yoklu$u…). Ardından 
hâlâ varlı$ını azalarak da olsa sürdüren müz!k aletler! 
satan dükkânlar gel!yordu. Ve Karacabey Hamamı’ndan 
Çıkrıkçılar Yoku"u’na kadark! ara sokaklar; onlar ben!m 
!ç!n sah!c! ve gerçekten görülmeye de$er olanlardı. 
“Or!j!nal” de$!l “sah!c!” kavramını terc!h ed!yorum çünkü 
or!j!nal da!ma kurgusaldır ve b!r yanılsamadır; bu “sah!c! 
sokaklar”, Ankara’dak! b!rçok yer!n aks!ne, yukarıdan 
b!r !raden!n müdahales!yle de$!l, zaman !ç!nde sürekl! 
dev!nerek b!rb!r! !ç!ne geçen yapboz ya da kaleydoskop 
parçaları g!b! !ç !çe geçm!" evler, cam!ler, a$açlar ve 
elbette !nsanlar bütünüydü…
Türk!ye’de modernle"men!n gündel!k hayattak! en 
görünür hal! m!marî alandak!d!r sanırım. Bursa’da 
Çatalfırın’dan Heykel’e do$ru g!den gen!" cadden!n 
ortasında b!r cam! ve b!rkaç yüz metre !lerde de b!r türbe 
bulunur. Bunların traf!$! engelled!$! ölçüde rahatsız 

1.Abdülker!m Erdo$an’ın (2004), Unutulan $eh!r Ankara 
(Ankara, Akça$ Yayınları) adlı k!tabında Öksüzce Sokak’ta; 
H!kmet Tanyu’nun (1967), Ankara ve Çevres!nde Adak ve 
Adak Yerler! (Ankara, Ankara Ün!vers!tes! #lah!yat Fakültes! 
Yayınları) adlı k!tabında !se Öksüzce Çe"mes! Soka$ı ve 
maps.google.com’da Öksüzler Sokak olarak adlandırılan 
soka$ı, “Öksüzler” olarak anmayı ben!msed!m: “In google 
we trust…”
2.1926 yılında Ankara #l Özel #dares! tarafından bu "ahıslara 
satılmı".

ed!c! oldu$u ortadadır ama k!mse neden bunlar burada 
d!ye dü"ünmez. Bu (T!murta" Pa"a) türben!n neden 
yolun ortasında oldu$una da!r b!r açıklamayı l!sedek! 
#ng!l!zce ö$retmen!m yapmı"tı. Kend!s!ne b!raz da 
Arthur Conan Doyle havaları vererek ve #ng!l!zce olarak 
b!ze bu “g!zem!” anlatmı"tı. Kısaca özetleyecek olursak, 
kent merkez!ndek! yol gen!"letme çalı"malarının hız 
kazandı$ı 1960’larda, türben!n oradan kaldırılması 
gündeme gelm!". Ancak türbey! söküp götürecek 
olan !"ç!ler!n rüyasına g!ren T!murta" Pa"a, kend! 
türbes!n!n yerleb!r ed!lmes!n! engellem!". O zamanlar 
bu tür g!zeml! olayların (kend! kend!ne yanan !nsanlar, 
Bermuda &eytan Üçgen!, Kar Adamı Yet!…) yer aldı$ı 
B!l!nmeyen Derg!s! hayl! revaçtaydı ve bu öykünün 
ö$renc!ler!n tüyler!n! d!ken d!ken ett!$!n! tahm!n 
edeb!l!rs!n!z.
2010’da aynı öykünün, bugün türbes! Hamamönü’nün 
önünden geçen Talatpa"a Bulvarı’nın üzer!nde bulunan 
Tezveren Dede !ç!n de anlatıldı$ını ve Ankara’da Bent 
Deres!’nde yolun ortasında yer alan b!r ba"ka türbe daha 
oldu$unu ö$rend!m. 
Bu makale !ç!n H!kmet Tanyu’nun k!tabını karı"tırırken 
de "u paragrafa denk geld!m: “[Tokat’ta] T!murlenk 
Türbes! = Lenk T!mur Tekkes!: Tokat Caddes!nde 
bulunan bu türbe önce Val! tarafından yıktırılıyorsa 
da, sonra val!n!n rüyasına g!rerek tekrar yaptırılıyor” (s. 
287). Val!n!n rüyasına g!ren T!murlenk elbette pa"alara 
ve dedelere göre daha güçlü olacak ve yıktırılan 
!st!rahatgahını yen!den yaptıracaktır. Yazarın hang! val! ve 
ne zaman oldu$unu bel!rtmemes! man!dardır.
Ama aynı k!tapta yer alan daha da güzel b!r pasajı henüz 
görmem!"t!m: “Ahmed Vef!k Pa"a’nın Bursa val!l!$!nde, 
sokakları gen!"letme faal!yet! sırasında, arabasını çıkmaz 
sokaklara sokarak, yol kapanınca: ‘Val! Pa"a’nın arabasının 
durması h!ç olur mu’ d!yerek hemen beled!yeden 
amele get!rt!p, engel olan duvarın yıktırıldı$ı b!l!nen 
fıkralardandır. B!r gün yollara engel olan “[Y]ürüyen 
Dede”n!n türbes!n!n yıkılması gerek!nce, ‘ulema ve 
e"raftan’ bazılarını alarak türben!n yanına gel!r: ‘Yürü. Ya 
dede’ d!ye üç defa ba$ırır. Sonra: ‘Dede hazretler! elbette 
yürümü" g!tm!"t!r. Ayak altında kalmıyacak a’ d!yerek 
türben!n yıkılmasını emreder” (s. 5). “Gem! Azıya Almı" 
B!r Modern!st Olarak Ahmet Vef!k Pa"a’nın Portres!”nde 
de gördü$ümüz g!b!, dönem!n “tepeden !nmec!” 
modern!stler!, !kt!darlarının kuts!yet!n! (val!n!n arabası), 
d!n!n ve mahrem!yet!n kuts!yet!n! (türbe, ev!n duvarı…) 
yerleb!r etmek !ç!n kullanmaktan çek!nmeyecek kadar 
gözü dönmü" !nsanlardır. Onların dünyevî !kt!darlarına 
kar"ı kullanılab!lecek olan y!ne uhrevî olandır. Bursa’da, 
Ankara’da ve Tokat’ta aynı "ek!lde ortaya çıkan aynı 
mesel, “gem! azıya almı" modern!zm!n önüne geçme 
çabası”dır. 
Hamamönü’nü kurtarmak !ç!n Veysel T!ryak!’n!n, Mel!h 
Gökçek’!n ve Recep Tayy!p Erdo$an’ın rüyasına k!m 
g!rmel!yd!… Onlar del!ks!z uyuyab!ld!kler! !ç!n artık 
kurtarılacak b!r "ey de pek kalmadı… Cam!ler “restore 
ed!ld!” öyle k! “bu cam!ler! sosyal b!l!mc! arkada"lara 
postmodern!zm!n c!s!mle"m!" hal!” olarak göster!yorum. 
Cam!ler!n önünde, adları ye"!l ledl! lambalarla yazılmı" ve 
gece gündüz yanan panolar asılı. Hele “Karanlık Sabunî 
Cam!!/13. Yüzyıl” panosu sank! traj!kom!k olsun d!ye 
!nadına yapılmı". 
Evler !se beled!ye bültenler!ne göre “!çer!s!nde oturanlar 
rahatsız ed!lmeden” restore ed!ld!. Buna restorasyondan 
ba"ka her "ey den!r. B!r de bu !çer!de oturanlar sorunu 
var: Bu tür restorasyonlardan en çok zarar görenler ve 
görmekte olanlar, "u an !ç!nde ya"ayan Ankara’nın en 
yoksulları. Restorasyonla sermayen!n bölgeye akaca$ı 
beklent!s!yle gayr!menkuller!n satı" ve k!ra bedeller! hızla 
artarken, yoksullar yava" yava" bölgey! terk ed!yor ya da 
terk etmeye zorlanıyor. Atıkların ayrı"tırıldı$ı ard!yelere 
2010’u 2011’e ba$layan yılba"ından b!rkaç gün önce 
kepçeler sokuldu ve ard!yeler! kullanılamaz hale get!rmek 
!ç!n der!n “kanal”lar kazıldı. 
Bölgede mutlu olanlar sadece “Osmanlı Tapusu Sah!pler!” 
k! bunlara Ankara’nın e"rafı mı demel!y!z b!lem!yorum. 
Bu a!leler geçm!"te de varlıklıydı ve modern hayatın 
n!metler!nden (ev!n !ç!nde yer alan tuvalet ve musluktan 

akan su…) yararlanab!lmek !ç!n, çok önceler! belk! !lk 
koruma kararının alındı$ı 1940’larda modern b!nalara 
ta"ındı3. Hamamönü’nde kalanlar !se bu evler!n avlularına 
gerçek anlamda Ankara’nın !lk gecekondularını !n"a ett!; 
b!r !dd!aya göre Altında$ Beled!yes!’n!n yıkaca$ı evler 
!se bu “gecekondular”; Osmanlı tapulu evler!n !se restore 
ed!lece$! söylen!yor. Restore ed!lecek evler!n sah!pler!, 
"!md!den mülk!yet haklarını !spat edeb!lmek !ç!n, 
yıllardır yüzüne b!le bakmadıkları evler!n!n sokaklarını 
ar"ınlamaya ba"ladı.
Hang! ev!n yıkılaca$ı hang!s!n!n restore ed!lece$! tam 
b!r muamma oysa. Karacabey Hamamı’ndan Altında$ 
Beled!ye B!nası’na kadark! bölgede 2011 yılının !lk 
aylarında “gem! azıya almı"” b!r yıkım gerçekle"t!. 
Asla yıkılmaz d!ye dü"ündü$üm evler de yok ed!ld!. 
&!md! onların yer!nde, !k! !nsan boyu yüksekl!$!ndek! 
brandadan “utanç duvarları”nın arkasında, hummalı b!r 
!n"aat faal!yet! sürüyor. Daha önce !n"a ed!len, !ç!nde 
oturulmayan ama t!caret yapılan “Sanat Soka$ı”nın b!r 
benzer!n!n kısa sürede tamamlanaca$ı kes!n. Ç!nl!lerle 
rekabet ett!$!m!z !kt!sadî büyüme hızından ba"ka b!r 
alanın daha oldu$unu artık rahatça söyleyeb!l!r!z. Ç!nl!ler 
Avrupa’nın çe"!tl! tur!st!k kentler!n! en küçük ayrıntısına 
kadar ölçüp b!ç!p kend! ülkeler!nde !n"a etmekteym!". 
B!z!m de artık “repl!ka” sokaklarımız var. #ç!nden tur!stler!n 

geç!p g!tt!$!, güverc!nler dah!l h!ç k!msen!n gerçek 
anlamda !ç!nde ya"amadı$ı ve Ç!n’dek! repl!ka kentler4 
kadar sah!c! sokaklarımız.

3.Suav! Aydın, Kudret Em!ro$lu ve d!$erler! (2005), Küçük 
Asya’nın B!n Yüzü: Ankara, Ankara Dost K!tabev! Yayınları, 
s. 537.
4. Rad!kal Gazetes!, 20 Haz!ran 2011.
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Her "ey Hamamönü’nde Ba!ladı ve Bitti
S. Erdem TÜRKÖZÜ

Zamanın döngüsell!$!n! s!mgeleyen 
kend! kuyru$unu ısıran yılana benzeyen 
bu ba"lık aslında olayı tam anlamıyla 
yansıtmıyor: Evet olay Hamamönü’nde 
ba"ladı ve b!tt!. Olayı ba"latan k!tabı1, 
Kâ$ıtçı Kıvırcık Mehmet’ten (n!ye sen!n 
soyadın var da onunk! yok d!ye soranlara, 
çok kl!"e olacak ama, “gar!banın soyadını 
b!r kend! b!r de devlet b!l!r”, der!m) aldı$ım, 
2011 Mayısında okudu$um kadar do$ru… 
K!tabı olu"turan Cafer 
Güne"’!n otob!yograf!s! 
(Sırat: Ya"amla D!ren!" 
Ba"larken), Hamamönü’nde 
!"lenm!" b!r c!nayetle 
noktalandı. Da!re kapandı, 
yılan kuyru$unu ısırdı… 
Ama tam olmadı g!b!, 
Cafer Güne" hâlâ hayatta 
ve umarım söz verd!$! g!b! 
anılarının ger! kalanını 
yazmaya devam ed!yordur. 
Ben onun anıları üzer!ne 
yazmaya ba"ladım. 
Cafer Güne", Solfasol’da 
yazımı okuduktan sonra 
Hamamönü’ne gel!p bana 
fırça kayarsa ya da d!l!m 
varmıyor… O zaman b!r 
yılan daha kuyru$unu 
ısırır ama her "ey gene 

Hamamönü’nde ba"layıp b!ter… Sadece 
1992’de y!t!p g!den !lk maktul !ç!n de$!l bu 
sefer ben!m !ç!n de… 
Cafer Güne" tam anlamıyla nev! "ahsına 
münhasır, b!r hayat!nsanı. “#nce Mehmet” 
olmak !sterken, hayattan payına “sol 
mafya tet!kç!s!” olmak dü"mü"; 19 Kasım 
1956’da A$rı’da sek!z çocu$un dördüncüsü 
olarak dünyaya gelm!" b!r 78’l! (yakın 
zamanda oto/b!yograf!s! yayınlanan 
O$uzhan Müftüo$lu 1944 do$umlu). 
Tabelacılık/ressamlık g!b! dönem!n 
öneml! meslekler!nden b!r!n! ö$ren!rken 
b!r yandan da konjonktürün etk!s!yle 
pol!t!ze olan ve pankart hazırlamak, asmak 
g!b! aslında mesle$!n!n uzantısı !"ler!, 
devr!mc!l!k olarak !cra ederken, üzer!ne 
olmadık f!!ller yıkılan ve daha 12 Eylül’den 
b!rkaç yıl önce !"kenceye ve cezaev!ne 
vakıf olmu" b!r!. 
Cezaev!nde s!yasal b!l!nc!n! ve k!ml!$!n! 
ed!nm!" (s. 42) ama y!ne cezaev!nde 
(Ankara Merkez) ba"ta #nc! Baba olmak 
üzere dönem!n “baba”larıyla tanı"mı" 
ve kend!s!n! onların yanında bulmu": 
belk! de #mralı Yarı Açık Cezaev!’ne 
b!r grup devr!mc!yle n!zam vermeye 
g!r!"mes! (geçm!"te Yılmaz Güney de 

oradaydı) (s. 63-64) ve 
sek!z buçuk yıllık yo$un 
b!r !"kence ve cezaev! 
sürec!nden sonra, yaptı$ı 
!lk "ey!n de cezaev!nde 
kend!s!ne !"kence yapan 
ba"gard!yanı bulup, 
a!les!n!n önünde “mafya 
usulü” bacaklarından 
kur"unlaması da bundan (s. 
74)… 
Cafer Güne" ve b!rl!kte eve 
çıktı$ı cezaev! arkada"ları 
!ç!n dı"arıda tam her "ey 
yolunda g!derken, b!r 
grup arkada"ı, 7 Ek!m 
1986’da Tuzla Katl!amı’nda 
öldürülür (s. 84); kend!s! 
de benzer b!r sondan, 
“B!n Operasyon”ların 
b!r!nden son anda kurtulur. 

Cezaev!ndek! arkada"lara yardım etmek 
!ç!n kar"ılıksız çek vermek, haraç almak 
g!b! mafyöz yollara ba"vurur. #stanbul’da 
barınamayınca Sur!ye’ye geçer 
ama !k! ay sonra ger! döner. 
Ed!p Akbayram, #lyas Salman, 
#brah!m Tatlıses !le arkada"lık 
eder ve onların devr!mc!lere 
maddî/manevî katkı yaptı$ını 
!ma eder. 
Haraç almak !ç!n mekân 
basmalar, yaralamalar, 
gözaltılar ve elbette !"kenceler 
b!rb!r!n! !zler… Sonunda 
pol!s!n baskısı neden!yle 
#stanbul’dan kaçmak 
zorunda kalır. Ankara’da da 
“sol mafya”t!k faal!yetler 
!ç!nded!r ama durum sank! 
b!raz daha !y!d!r. Her "ey 
yoluna g!rmek üzereyken ve 
evlen!p durulacakmı" g!b! 
görünürken, 8 Ocak 1992’de 
“ülkücü mafya”nın adamlarıyla, 
Sarıkadın Sokak, No: 14’de 
bulunan (o zamank! Kafe/
P!kn!k’te “Barok”ta) bıçaklı kavgaya g!rer 
ve olay sırasındak! tek p!"manlı$ı bel!ndek! 
s!laha davranamamasıdır. Yaralanır ve 
yaralar. Gözaltındayken kavgada ölümüne 
sebep oldu$u Kad!r Ero$lu’nun öldü$ünü 
b!lmemekted!r ve o nedenle kısa süre 
cezaev!nde yatıp çıkaca$ını dü"ünerek 
olayı !nkâr etmez ve !fades!n! ona göre 
ver!r. Maktulün kavgaya da karı"an 
arkada"ları !se aralarında anla"arak 
neredeyse b!rb!r!n!n e"! !fadeler! tekrar 
ederler. 
Olayın ayrıntıları, !fade tutanakları ve olaya 
!l!"k!n gazete kupürler! k!tabın sonunda 
yer almaktadır. Olay “Behzat Ç.: B!r Ankara 
Pol!s!yes!”n!n b!r bölümüne konu olursa 
"a"ırmayın… 
Gazete kupürler!nde d!kkat çeken b!r nokta 
da dönem!n basınının, Cafer Güne"’!n 
sevg!l!s!nden b!r femme fatale yaratma 
g!r!"!m!d!r. Söz konusu k!"!n!n foto$ra(arı, 
olay mahall!nde olmamasına ra$men, 
“c!nayet! so$ukkanlılıkla !zled!” ba"lı$ıyla 

!f"a ed!l!r. 
Cafer Güne"’!n k!tabı kötü yazılmı" b!r 
k!tap: s!stemat!k olmayan anlatı, kl!"elere 

sık sık ba"vurulması ve yazım hataları 
okurun sabrını gerçekten zorluyor. 
K!tap !k! açıdan öneml!: Türk sa$ında 
ger! planda kalan k!"!ler!n anıları uzun 
zamandır ra(arda yer!n! almı"tı. Örne$!n, 
Cafer Güne" g!b! oradan oraya savrulan 
ve yakla"ık on yılını cezaev!nde geç!ren Y. 
Z. Arpacık’ın (d. 1958) anılarını derled!$! 
Ba"e#med!ler adlı k!tabı 2004’te yayınlandı. 
Oysa bu konuda solda der!n b!r sess!zl!k 
hâk!md!: Hele böyle mafyat!k !"lere 
bula"mı" b!r solcunun anılarını yazması, 
solun tar!h! üzer!ne çalı"anlar !ç!n öneml!. 
B!r de elbette, k!tabın burada özetlemeye 
çalı"tı$ım, Hamamönü’nün 1990’lardak! 
sosyal tar!h!ne yaptı$ı katkı var. 

1. Cafer Güne", Sırat: Ya"amla D!ren!" 
Ba"larken, Ankara, 1848 Yayın & Tasarım, 
2011.

Enver ve #hsan Tabak karde"ler 1968’den 
ber! çay deml!yorlar, hergün  ve hep taze. 
1978’den ber! Hamamönü Sokak’talar. 
Yen!leme !le aynı sokakta hemen kar"ıdak! 
dükkana geçm!"ler. &!md! esk! dükkanlarına 
kar"ı kom"u olmu"lar.  Yen! dükkanları 
daha büyük ve ferah. Mü"ter!ler!n ço$u 
müdav!m. Z!yaretç!ler!n pek de gelmed!$! 
b!r ö$le saat!nde çok sıcak b!r havada 
Hamamönü’nde oldu$umuzdan etraf sak!n. 
#hsan ab! el!ne aldı$ı b!r kap su !le yerler! 
ıslatıyor, tabureler!n arasından gezerek. 
Do$al kl!ma hemen ser!nlet!yor ortamı. 
Yen!leme !le !lg!l! f!k!ler!n! sordu$umuzda h!ç 
detaya g!rmeden !k! cümle ed!yor Enver Ab!:
“Esk!den batakhaneyd! buralar, "!md! tur!st!k 
yer oldu. Kapatmak üzereyd!k dükkanı. 
&uan Ankara’nın b!r numarası oldu burası.” / 
Solfasol

Karde!ler Çayevi
Hamamönü’nde, 
43 Yıldır, 
Hergün, 
Demli Çay!
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Altında$ Beled!yes! tarafından gerçekle"t!r!len ‘Hamamönü Bölges! 
Restorasyon Projes!” artıları ve eks!ler!yle de$erlend!rmey! bekl!yor. 
2009 sonlarından !t!baren Internet’de sıkça dola"an “B!l!n bakalım 
burası neres!?” ba"lıklı b!r foto$raf sunumu ve çe"!tl! s!telerde 
yer alan foto$raf ve yorumlar, Ankaralı’nın hafızasında g!derek 
s!l!kle"m!" b!r semt!n yen!den ke"fed!lmes!ne yol açtıysa da, meslek 
ortamlarında henüz yeter!nce tartı"ılmadı.
Ankara’nın Kale ve Hacıbayram’dan sonra en esk! yerle"!m 
bölges! olan Hamamönü Mahalles!’n!n canlanmaya ve kentl!ler 
tarafından ben!msenmeye ba"laması olumlu b!r gel!"me. Er!y!p 
g!tmes!ne sey!rc! kalınmı" tar!h! b!r dokuya sah!p çıktı$ı ve projey! 
gerçekle"t!rmek !ç!n !rade gösterd!$! !ç!n, Beled!ye Ba"kanı Veysel 
T!ryak!’y! kutlamak gerek!r. Ell! yılı a"kın b!r süre boyunca !hmal 
ed!l!p çöküntüye terked!lm!" b!r alana !lk defa, tar!h! yapıları yıkıp 
yen! yapıla"maya yer açma dı"ında b!r n!yetle el atılmı" olması 
övgüye de$erd!r ku"kusuz. 
Öte yandan, projen!n kotarılmasındak! klas!k beled!ye acelec!l!$! ve 
k!m! acem!l!kler! de mercek altına almak ve benzer! uygulamalar 
!ç!n dersler çıkarmak gerek!yor. Beled!yeler!n koruma mevzuatı 
neden!yle zorunlu kalmadıkça, projeler!n! etra(ıca tartı"ıp görü" 
almadan kend! ba"larına !craat e$!l!m!nde olmaları, burası !ç!n 
de kısmen geçerl!. “B!r zamanlar v!raneyd!, mezbelel!kt!” sözüyle 
ba"layan savunmaları artık a"mak gerek!r. Kent!n yönet!m!nde 
bulunan, gelm!" geçm!" herkese buraların neden v!rane 
hal!ne geld!$! sorulmalıdır. Dahası, v!ranen!n yer!ne ne get!r!lse 
get!r!ls!n, "ükred!p yet!nmem!z beklenmemel!. “H!ç yoktan !y!d!r” 
kanaatkarlı$ını da a"ıp, çıtayı yüksek tutmak gerek!yor. 
Solfasol Gazetes!’n!n yöneltt!$! soruları, projen!n hayata 
geç!r!lmes!nde tanık olab!ld!$!m kadarıyla cevaplamaya çalı"ayım. 
Proje, esk# dokunun korunması ve mekansal düzenlemeler 
bakımından ba!arılı mıdır?
Ankara Yen!leme Alanı Koruma Bölge Kurulu’nda göreve 
ba"ladı$ım 2008 Mart’ında, öncel!kle F!l!z ve Kurnaz Sokaklar, daha 
sonra  Sarıkadı, Sarıca, Gebze ve Dutlu Sokaklar Kurul gündem!nde 
!d!. Mehmet Ak!f Ersoy Meydanı/Parkı !se, Beled!ye’n!n kend! 
tasarrufunda gerçekle"t!rd!$! b!r uygulamadır. 
Kurul üyeler! arasında büyük ölçüde payla"ılan görü", meydanın/
parkın aceleye get!r!lm!" olu"u !d!. Geçm!"!nde olmayan “tar!h!” 
görünümlü b!r saat kules!, Mehmet Ak!f Ersoy heykel! ve #st!klal 
Mar"ı Anıtı !le donatılmı" mekan, bu önemdek! b!r projeden 
beklenecek standartları kar"ılamıyor. &a!r!n #st!klal Mar"ı’nı yazdı$ı 
müze ev olarak düzenlenen Tacett!n Dergahı’nın yakın çevres! 
!ç!n söz konusu heykel ve anıt, çevre tasarımıyla b!rl!kte l!teratüre 
geçecek n!tel!kte eserler olmalıydı. Epk! yapılanlar, sanat ve tasarım 
dünyası !ç!nde ses get!recek özell!kte m!d!r? En yakınımızdak! 
Ulusal M!marlık Ödüller!’nden ba"layıp, dünyanın saygın ödüller!ne 
aday olab!lecek b!r çevre m!d!r yaratılan? (2011 yılının “Avrupalı 
Seçk!n Tur!st Dest!nasyonu” ödülünü almı" olması, tar!h! mekanın 
sıcaklı$ıyla ve mekanın tur!st!k de$er!yle !lg!l!.) Müell!(er!n 
bel!rlenmes!nden eserler!n seç!m!ne, konu kamuoyu gündem!nde 
yer aldı mı? Sanat ve kültür alanındak! ele"t!rmenler ne d!yor? 
Bu açılardan bakıldı$ında, müell!(er!n! ve h!zmet alım süreçler!n! 
b!lemed!$!m!z, b!r araya gel!"ler!n! düzenleyen b!r kentsel tasarım 
çalı"masının varlı$ından em!n olamadı$ımız b!r uygulama söz 
konusu. B!tk!lend!rme, havuz, ç!çek tarhı ve p!kn!k çardakları da 
eklen!nce üzer!ne, halkın soluk alaca$ı b!r alan çıkıyor ortaya; ancak 
bu soluk alı", b!r ba"kent!n tar!h! de$er ta"ıyan b!r semt! !ç!n yeterl! 
kültürel !kl!m! sa$lamıyor. 15 b!n metrekare alan üzer!ne !n"a ed!len 
meydan ya da park (her !k! "ek!lde de anılmakta), !k! futbol sahası 
büyüklü$ünde. Bu açık alanın olu"ması !ç!n yok ed!len yapılar, 
konunun b!r d!$er yönü. Esk! dokunun kaybı konusunda, koruma 
alanındak! uzmanların görü"üne ba"vurulmalıydı. M!mar! açıdan 
söyleyeb!lece$!m !se, özell!kle cam!, mesc!t ve türbeler!n etrafının 
açılarak ortaya çıkarılması, özgün durumdan farklı sonuçlara 
götürüyor mekanı; yapılar mahallen!n sıkı"ık dokusundan kopuyor, 
yabancıla"ıyor. 
Ankara Yen!leme Kurulu’nda toplantı gündemler!n!n d!$er 
kurullara kıyasla haf!f olu"u, Kurul’a projeler! get!r!len sokaklar !ç!n 
t!t!z !rdelemelere fırsat tanıdı. 2009’un Eylül toplantısından sonra 
Kurul çalı"malarına 31 Mart 2009 tar!h!ne kadar (açılmı" davalar 
neden!yle) ara ver!lm!" olması ve bu arada Hamamönü’nün Kurul 
alanından çıkartılması neden!yle, ba"layan projeler!n !lerleyen 
a"amalarını !zleme fırsatı olmadı. Uygulama, bütünüyle b!r “koruma-
yen!leme” projes! !le de$!l, “sokak sa$lıkla"tırma” kapsamında kısm! 
projelerle yürüdü. Proje kapsamında ba"lıca dört tür uygulama 
sayılab!l!r. B!r!nc!s!, esas olarak sokaklara ve b!na cepheler!ne çek! 
düzen ver!lm!", b!naların sokak yüzeyler! ve çatıları onarılmı"tır. 
#k!nc!s! aralarında, onarılmı" tesc!ll! yapılar da vardır. Üçüncüsü 
tesc!ll! olmayan yapıların bazıları, yıkılıp yen!den yapılmı"tır. Son 

olarak da tar!h! dokuya a!t olmayan k!m! yen! yapılara, Beled!ye’n!n 
kend! tasarrufuyla, “tar!h! makyaj” uygulanmı"tır.
Sayılan türlerden son !k!s!, “çakma tar!h” olarak adlandırılan 
uygulamalar olarak, canlandırılmak !stenen mahallen!n yer yer 
“sahne dekoru” !zlen!m! vermes!ne yol açmakta. Yıkılıp yen!den 
yapılan b!nalarda geleneksel m!mar!n!n takl!t ed!lmes! Kurul 
tarafından te"v!k ed!lmem!" !se de, tar!h! çevreyle uyumlu 
modern b!r d!l!n kurulması yönünde tatm!n ed!c! çözümler ortaya 
çıkmamı"tır. Bu konuda Beled!ye ve mal sah!pler!n!n e$!l!m! kadar, 
müell!(er!n de geleneksel!n tekrarını daha az r!skl! bulmalarının payı 
vardır. Uygulamanın kabul ed!leb!l!r yönü, bu tür yen! yapıla"mada 
ço$unlukla, yıkılmı" b!nanın yen!den !n"ası yoluna g!d!lm!" 
olmasıdır. Hang!ler!n!n onarım görmü" özgün b!nalar, hang!ler!n!n 
yen!den yapım oldu$unun anla"ılmaz halde olu"u !se, ülkem!zde 
koruma prat!$!n!n uygulama sorunlarından b!r!d!r. 
Son gruptak!, esk!yle h!çb!r alakası olmayan b!nalara makyaj 
uygulamalarına gel!nce, bunun kabul ed!leb!l!r yönünü bulmak 
daha zor. Bazı yapıların estet!k operasyona !ht!yaç duydu$u 
konusunda anla"mak mümkündur; bunun !t!barlı yolları da vardır. 
Doku !ç!ne dü"mü" !r! kıyım ve n!tel!ks!z b!r b!nanın payandalar 
ve ah"ap s!lmelerle "!r!nle"t!r!lmes!nde anla"mak !se mümkün 
görünmüyor. Hele b!r de n!tel!kl! b!r b!naya makyaj uygulanmı"sa, 
“esk! eserle"t!rme” operasyonu m!mar! c!nayett!r. Hamamönü’nün 
sınırında yer alan, Bruno Taut’un Cebec! Orta Okulu’na çakılan 
payandalar ve kafesler bu kapsama g!r!yor. (B!nanın özgün hal!ne 
get!r!lmes! !ç!n Kurul kararı, b!ld!$!m kadarıyla henüz uygulanmadı.)
Proje, toplumsal yapı ve kültürel devamlılıklar bakımından 
ba!arılı mıdır? 
Yen!leme g!r!"!mler! görsel k!rl!l!$!n g!der!lmes! ve h!jyen!k 
!y!le"men!n yanında, sosyal anlamda b!r tem!zl!k ve tasf!yeyle 
b!rl!kte gerçekle"t!$!nde, “soylula"tırma” olarak adlandırılan, 
rant esaslı topyekün de$!"!m ortaya çıkmakta. Yen!lemeyle 
b!rl!kte gelen yen! !"levler ve yen! nüfus, mekanın gerçekl!$!n! 
kaybederek sahneye dönü"mes!ne, olu"an yen! rantın kend! 
ortamını kurmasına yol açab!l!yor. Alternat!f kentsel yen!leme 
yakla"ımlarında !se, yer!n ruhunu koruyarak !y!le"t!rmek esastır. 
Burada korunması beklenen sadece yapılar da de$!ld!r. Yerle"!k 
!nsanıyla, sürdürülmeye de$er bulunan sosyal yapısı ve kültürel 
dokusuyla, yere kend!ne has karakter!n! veren unsurlarıyla, söz 
gel!m! yerle"!k sokak hayvanları ve b!tk!s!yle, devamında yarar 
görülen üret!m ve t!caret!yle, b!r bütün olarak gözet!lmes! gereken 
karma"ık b!r durum vardır plancının kar"ısında. 
Öte yandan, yen!leme alanının zaman !ç!nde geç!rm!" oldu$u 
dönü"ümler çok katmanlı b!r tablo serg!ler. Plan, hang! katmanı 
d!kkate alacak, neler! sürdürecek veya canlandıracak, de$!"mes! 
gereken sa$lıksız unsurlar yer!ne ney! önerecekt!r? Mevcudu aynen 
devam ett!rme !le mekanı tamamen yabancıla"tırma arasında, 
en uygun konumu nasıl bel!rleyecekt!r? Hamamönü’nde karar 
ver!c!ler!n !k! uç arasındak! seçenekler! ne ölçüde !rdeled!kler!n! 
b!lem!yoruz. Terc!h!n görüntü olarak nostalj! yönünde oldu$u 
açık; bunu destekleyen altyapı !se o kadar net de$!l. Sonuçta 
gerçekle"en!n tam anlamıyla b!r soylula"tırma olmadı$ı, karma b!r 
yapının ortaya çıktı$ı söyleneb!l!r. Olu"an yen! rantın kamu yararına 
dönmes!n! sa$layan !"levler!n (sanat soka$ı g!b!) bütün !ç!ndek! 
oranlarını, konuya !l!"k!n d!$er sayısal b!lg!lerle b!rl!kte ed!n!p, 
etra(ıca de$erlend!rmen!n zamanıdır.
Beled!ye’n!n proje sırasında mal sah!pler!yle talep sah!pler!n! 
bulu"turma yoluna g!tt!$!n! b!l!yoruz. #deal olan, tek!l uzla"malardan 
z!yade, yen!lemen!n mahalle sak!nler! !le b!rl!kte tartı"ılarak 
yürütülmes!, kararların katılımcı b!r süreç sonunda alınmasıdır. 
Yen!leme g!r!"!mler!nde sıkça kar"ıla"ıldı$ı g!b!, mekanın gerçek 
sah!pler! artık burayı, kend! rızasıyla da olsa, terk etmekted!r. 
Yen! gelenler !se ba"ka b!r kültüre a!t olab!lmekted!r. Solfasol 
Gazetes!’n!n bu kapsamda ele alınab!lecek b!r d!$er sorusu 
"öyle: Projen!n, tar!h! kent!n özgünlü$ünü ortaya çıkaran, farklı 
kes!mlerden !nsanları bulu"turan ve esk! mahalle ya"amını da b!r 
yönüyle modern!ze eden b!r uygulama oldu$u söyleneb!l!r m!? 
Mahallen!n kent halkına açılarak kamusal mekana katılması, 
Ankara’nın kentsel ya"amını çe"!tlend!rmes! bakımından olumludur 
ku"kusuz. Burada ortaya çıkan çel!"k!, geleneksel ya"amın 
sürdürülmek !stenmes! !le mekanın bütün kente açılması arasında 
gözlen!yor. Muhafazakar de$erler!n egemen oldu$u toplumsal 
doku hızla de$!"!rken, sözgel!m! !çk! satı"ına !z!n ver!lmey!"!, 
yen!leme alanının kullanımını sınırlandırmı" oluyor. Burası kent!n 
kamusal mekanı !se, her kes!mden kentl!n!n kullanımına açılması ve 
ço$ulcu b!r yapının gel!"mes! beklenmel!d!r. 
Proje, Hacettepe Ün#vers#tes#’n#n ez#p yok ett#$# esk# dokuyla 
barı!ması #ç#n yen#l#kç# dü!üncelere sah#p olab#l#r m#?
Bunun !ç!n geç kalınmadı$ını dü"ünüyorum. Hacettepe 

Ün!vers!tes!’n!n projeye katılmı" oldu$undan söz ed!lmekte. 
Katılımın etk!n b!r modelle devamı hal!nde, projen!n ba"langıcında 
eks!k kalan kapsamlı, çok boyutlu b!r kentsel tasarım projes! 
hayata geçeb!l!r.  Yukarıda de$!n!len ço$ulcu yakla"ımın b!r 
anahtarı da burada görünüyor. Yen! projen!n ulusal b!r yarı"ma 
yoluyla elde ed!lmes!, tasarım kültürünün gel!"mes! yönünde yerel 
yönet!mlere dü"en görevler arasında olsa gerek. Meslek! h!zmet 
alımında göster!lecek !t!na, projeler!n ba"arıya ula"masındak! ba" 
etkenlerden b!r! olarak, Altında$ Beled!yes!’n!n sorumlulu$undadır.
Meslek! h!zmet alımı konusunda, geçm!" deney!m!n de artıları 
ve eks!ler!yle de$erlend!r!lmes! yer!nde olur. Hamamönü projes!, 
b!rb!r!nden ba$ımsız !hale ed!lm!" b!r d!z! projeden olu"makta !d!. 
Bu model!n bütünlük açısından sorunları olmakla b!rl!kte, gerek 
zaman kazanımı gerekse de farklı of!slere !" !mkanı yaratması 
bakımından olumlu yönler!nden söz ed!leb!l!r. Proje h!zmetler!n!n, 
heps! de genç ku"ak kadın m!marlar tarafından üstlen!lm!" 
olması, !"!n tek elden yürütülmey!p paralel deney!mlerden 
dersler çıkarılması g!b! olumlu yönler! de sayılab!l!r. Projelend!rme 
standartları açısından bakıldı$ında, Kurul’a gelen projeler!n 
belgeleme ve plan düzey!ndek! t!t!zl!$!ne kar"ılık, uygulamada 
kar"ıla"ılab!lecek t!p!k sorunlar !ç!n yaratıcı çözümler!n 
üret!lmes!nde, hede(enen düzeye er!"!lemed!$! dü"ünces!ndey!m. 
M!marların kontrollük h!zmetler!n! tam üstlenemey!"ler! de, 
uygulamadak! sorunların b!r d!$er neden!d!r. Bunda, meslek! 
h!zmet! ucuza get!rme e$!l!mler! kadar, uygulama kararlarını 
yer!nde, ayaküstü alma alı"kanlıklarının da payı vardır. B!r ba"ka 
dey!"le, uygulamanın öneml! bölümü projes!z, yer!nde üret!lm!" 
çözümlerle, eldek! malzemen!n elverd!$!yle gerçekle"mekted!r. 
Sözgel!m!, stokta “top akasya” (“yalancı akasya” olarak da b!l!nen, 
a"ılı Rob!n!a-Pseudoacac!a) bol !se, elde peyzaj projes! olsa b!le 
bakmaya gerek olmaz, her yere aynı toplar d!k!lerek mekan 
anlamsızla"tırılır.  Soka$ın adı “Dutlu” da olsa farketmez, o artık 
“Yalancı Akasya Soka$ı” olarak hayatımıza katılır...
Solfasol Gazetes!’n!n “Ba"ka nasıl olab!l!rd!?” sorusunu, 
meslek! h!zmet alımından kaynaklanan sorunlar açısından da 
!rdeleyeb!lmen!n anlamı, çuvaldızı kend!ne batırma hakkan!yet!yle 
de okunab!l!r. Meslek !nsanı, yönet!m!n her !ste$!ne tesl!m olmadan, 
Rob!n!a-Pseudoacac!a vb. !craata dur d!yeb!lecek donanımda 
olmalıdır. Meslek Odası da, konuları uzaktan !zlemey!p Kurul 
çalı"malarına katılarak, yasal sorumlulu$unu yer!ne get!rmel!d!r.
(*) Hamamönü, konulardan yalnızca b!r!; Hacıbayram, Kale!ç! ve 
Ulus’un h!kayes! !se ba"kadır.

(*) Görev yaptı$ım kurulun toplantılarına, &eh!r Plancıları Odası’nın 
tems!lc!s! hemen h!ç aksatmadan katıldı. M!marlar Odası’nın katılımı 
!se dü"üktü; ender olarak yolladı$ı b!r tems!lc!, esk! Ankara’yı !y! 
b!lmes! ve konuya hak!m!yet! neden!yle, kurul çalı"malarına olumlu 
katkılarda bulunmu"tur. 

ARTILARI VE EKS%LER%YLE HAMAMÖNÜ DÜZENLEMES%
Aydan Balamir 
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Mevzu Hamamönü oldu$unda M#mar Yavuz Önen ve 
M#mar Rezzan Önen #le konu!madan olmazdı. Hem 
Hamamönü çevres# #ç#n yapılan Koruma Amaçlı %mar 
Planı’nın müell#&er# oldukları, hem de Türk#ye %nsan 
Hakları Vakfı’nın merkez#n# 2005’te Hamamönü’ne 
ta!ıması #ç#n ön ayak olan k#!#ler olarak Hamamönü #le 
#lg#l# söyleyecekler#, öneml# tesp#tler# oldu$unu dü-
!ündük. Haksız de$#lm#!#z.  

Bu öneml! söyle"!y! !k! parçada yayınlayaca$ız. Bu ay #n-
san Hakları Vakfı’nın Hamamönü’ne gel!" sürec! ve restore 
ederek yerle"t!$! b!naya yakından bakaca$ız. Hamamönü 
Koruma Amaçlı #mar Planı’nı yapma süreçler! ya"adıkları 
sıkıntılar, tesp!t ve öner!ler! !le !lg!l! !k!nc! bölümü Eylül 
sayımızda okuyacaksınız. 

Solfasol: Türk#ye %nsan Hakları Vakfı(T%HV)’ndan 
ba!layalım mı? Hamamönü Koruma amaçlı %mar 
Planı’nın müell#f#s#n#z. Ama planı yapıp g#tmed#n#z 
Hamamönü’nden. Artık s#z de buradasınız. En azından 
kurucularından oldu$unu ve uzun yıllar ba!kanlı$ını 
yaptı$ınız T%HV olarak. T%HV’# Hamamönü’ne get#rmek 
#sterken öngörünüz neyd#? 
Yavuz Önen: Öncel!kle "unu söylemel!y!m. Bu planı 
yapmaya ba"ladı$ımızda b!z bu sosyal yapıdan neden 
bu kadar uza$ız d!ye sorduk kend!m!ze ve hem buradak! 
b!naları b!r de$er olarak kurtarmak hem de o sosyal yapı 
ve tar!h! çevre !le !ç!çe ya"amanın tadına varmak !ç!n 
T#HV’! buraya get!rd!k. Yen!leme sadece b!naları koruyarak 
olmaz. Sosyal çerven!n hayat!yet kazanması !ç!n b!r takım 
müdahaleler olması gerekt!$!ne karar verd!k. T!car!, kültü-
rel, sosyal, meslek! amaçlı müdahaleler. S!v!l toplum ku-
rulu"larının varlı$ını da sosyal olarak poz!t!f b!r müdahale 
olaca$ını dü"ündük. T#HV’nın varlı$ı böyle b!r örnekt!. 
Onunla yet!nmek !stemed!k. Türk Tab!pler B!rl!$!(TTB)’n!, 
Ankara Barosu’nu, TMMOB’u ve bazı send!kaları te"v!k 
ett!k buraya gelmeler! !ç!n. Ama çe"!tl! sebeplerden deva-
mı gelmed! henüz. 
Rezzan Önen: Örne$!n TTB’ye almak !sted!$!m!z yer !k! 
mülk!yetl! b!r b!naydı. Sah!pler!nden b!r!s! !kna oldu ama 
d!$er! !stemed!. 
Y.Ö.: &unu da belirtmeliyim ki Hamamönü’ne gelmek o 
kadar da kolay olmadı Vakıf için. Kendi içimizde de üç 
yıllık bir ikna süreci geçirdik. Neden Hamamönü’nde 
olmalıyızı tartı"tık kendi içimizde. #çimizden kar"ı çıkanlar 
oldu. Uzak oldu$unu, güvenlik sorunu oldu$unu 
söyleyenler oldu. Herkesi olmasa da pek çok ki"iyi ikna 
ederek kentin bir merkezi olan Kızılay’dan asıl merkezi 
olan Hamamönü’ne geldik. 
R.Ö.: Yurt !ç!nden dı"ından gelen herkes çok be$en!yor 
b!namızı. &!md! herkes çok mutlu bu karardan. 
Solfasol: Vakıf olarak mahallel# #le aranızın çok #y# ol-
du$unu da b#l#yoruz. %nsan hakları g#b# pol#t#k ve zor 
b#r kavramı muhafazakar b#r çervede nasıl kabul ett#r-
d#n#z. Zorluklar ya!amadınız mı?
Y.Ö.: Bu konuda çok özel b!r çaba harcamadık. Ama me-
sela vakıfa !k! açılı" yaptık. B!r resm! açılı". B!r de halka 
açılı" yaptık. Mahallel! bütün gün yenilenen b!nanın her 

kö"es!n! gez!p dola"tılar. Sonra her"ey daha güzel oldu. 
&imd! hem çocuklar g!r!p çıkar. Vakfın müsa!t oldu$u 
zamanlar gel!r ders çalı"ırlar. D!n! günlerde a"ure gel!r. 
Yemekler gel!r. Mahallel!n!n sıkıntıları !le !lg!len!r!z. Hukuk! 
danı"manlık da ver!yoruz halka. Güvenl!k sorunu ya"ama-
dık. Ufak tefek hırsızlık oldu. Ç!nko ya$mur boruları çalın-
dı açılı"tan sonra. Ama bunun da mahallel! !le b!r alakası 
yoktu. B!r de b!lg!sayarlarımızdak! hardd!skler çalındı. 
Onu yapanın hırsız oldu$undan b!le "üphel!y!z.(gülüyor-
lar) Gel!p sadece b!lg!sayarların bellekler!n! alıp g!tt!ler. 
Artık ne arıyorlardı b!l!nmez? Ama sonuçta mahallel! !le 
aramız çok !y!. 
Solfasol: Vakfın restore ett#$# b#nada çok özenl# ve al-
çakgönüllü b#r yen#leme yakla!ımı oldu$unu görmek 
#ç#n uzman olmaya gerek yok. Bunun altında yatan 
ned#r?
Y.Ö.: B!nanın her detayına saygı, büyük emek, sabır ve 
çaba. Çok özver!l! ve profesyonel b!r ek!b!m!z vardı. Res-
torasyon projem!z! sevg!l! Kemal Nalbant yaptı. Emre 
Madran ve N!met Özgönül’ün çok özver!l! destekler! oldu. 
Uygulaması sırasında yed! ay boyunca Rezzan ve ben 
ba"ka h!ç b!r !"le u$ra"amadan sadece bu b!na !le !lg!len-
d!k. Örne$!n dı" sıvası !ç!n aradık ve en uygun malzeme-
n!n Bala’da oldu$unu ö$rend!k. Bala’dan toprak get!rd!k. 
Ustası Kastamonulu b!r ustaydı. Tavanlardak! boyalar san-
t!m sant!m kazındı. Bunları yapacak sabırlı ve özver!l! b!r 
ek!p kurduk. H!ç b!r detayı de$!"t!rmed!k. Aslına uygun 
yapmak !ç!n çok özen gösterd!k. Sonuçta da çıkan ürün 
herkes! mutlu ett!.  
Solfasol: Pek# ya !#md# Hamamönü’nde yapılan ona-
rımlar hakkında ne dü!ünüyorsunuz? 
Y.Ö.: &!md! yapılan onarımlar yeter!nce emek, sabır ve 
saygı olmaksızın yapılıyor g!b! görünüyor. B!naların ta-
mamı beton sıva !le kaplandı örne$!n. Yollara do$al ta" 
olması gerek!rken ate" tu$lası !le dö"end!. Kolaya kaçıldı. 
Tuhaf saksılar, çatı detayları uyduruldu. Aslında olmayan 
detaylar. Esk! yapılara çok büyük saygısızlıklar yapıldı, 
tar!he tecavüz ed!ld!. Muhafazakar oldu$unu söyleyen b!r 
yönet!m!n daha özenl! olması beklen!rd!.
R.Ö.: Her"ey o kadar kötüydü k! "!md! yapılan her"ey kötü 
de olsa eks!k de olsa çok !y! görünüyor herkese. Ama bu-
nunla yet!nmemek gerek. 
 
(Söyle"!n!n devamını Eylül sayımızda okuyab!l!rs!n!z.)

Söyle"i: Mehmet Onur Yılmaz

Hamamönü’nün Yeni Sakini: 
Türkiye %nsan Hakları Vakfı
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Bu satırların yazarı, tat!ller!n! b!r süred!r !k! tekerlek üzer!nde yapmayı terc!h ed!yor. Böylece 
volta atab!l!yor co$rafyada. Ko"turmayınca, motor ses!nden de uzak; do$anın nasıl güzel 
koktu$unu, havanın nasıl sıcak oldu$unu, otların da ses çıkardı$ını fark ett! yıllar önce. Hastalık 
g!b! b!r "ey bu. B!r kez kullanmaya ve yol almaya ba"layınca, ba"ka b!r "ey dü"ünemez oluyor 
!nsan. Dü"ünememek, yalnızca yolu, sıca$ı, pedal çev!rmey!, rüzgarı h!ssetmek kadar rahatlatan 
b!r "ey olab!l!r m! !nsan beyn!n!. #k! tekerlek, arkasında üç be" k!loluk b!r bagaj, b!r !k! matara su; 
heps! bu. Yakla"ık b!r hafta ba"kaca b!r "ey yok ya"amında. Onlar sana sen onlara bakıyor, sah!p 
çıkıyorsun. Hele k! b!z!m co$rafyada bu a"kın tadı tuzu da ba"ka. #nsan sevg!s!yle dolu olanlar 
darılmasın ama ya"ayana pek tat vermeyen bu ülke sah!ller!, b!s!klet kullanmak !ç!n yaratılmı" 
g!b!.

“B!s!klet !le yola çıkmak !ç!n ne lazım?” d!ye soranlar oluyor. Tab!! önce b!r b!s!klet! Ama öyle 
süpermarketten alınab!lenlerden de$!l. B!s!kletç!den ve b!raz da paraya kıyarak alınanlardan. 
B!r !k! öneml! eklent! olmalı; mesela ‘suluk’, ‘bagaj/heybe’ ve bas!t ‘tam!r set!’ g!b!. Yolda last!k 
patlarsa tam!r! en fazla on be" dak!ka sürecekt!r. E$er gölge b!r yer bulamazsanız dak!kalar 
geçmek b!lmez; ayrı mesele! Her y!$!d!n yo$urt y!y!"! farklı elbet. K!m! çadırda kalmayı terc!h 
ed!yor. Ben ve bu yılk! yol arkada"ım pans!yoncuyuz. Bu ya"tan sonra b!raz rahat etmek 
hakkımız de$!l m!? A"a$ıda yol arkada"ımdan söz edece$!m. Kask ve tayt da olmazsa olmazları 
bu !"!n. Tayt den!ld!$!nde hemen her zaman yüzlerde b!r gülümseme bel!r!r k! yapacak b!r "ey 
yok. Gar!p b!r durum. Yabancılarda oldu$unu sanmıyorum bu bıyık altı gülümsemen!n, ama 
Türk!ye’de ‘tayt’ erkekl!kle ba$da"mayan b!r kıyafet olarak algılanıyor bell! k!. C!ns!yet!nden her 
da!m gurur duyan ve yıllarca o erkekl!$! ampul de$!"t!r!p mangal yelleyerek kanıtlamaya çalı"an 
muhterem c!ns!m!z, tayt g!yd!$!nde kend!s!n! çıplak mı h!ssed!yor acep? Belk! de. Ama her ne 
kadar seks sembolü muameles! yapılacak olsa da, b!s!klet yolculu$u onsuz olmaz. Poposuna 
güven!p denemek !steyen! de engellememek gerek tab!!! Arkadak! çantaya (sırt çantasını 
dü"ünmey!n) ne sı$dıraca$ınız s!ze kalmı". #stersen!z b!r !ç çama"ırı alır, yıkayarak kullanırsınız. 
Yükün, özell!kle rampalarda s!z! çok üzeb!lece$!n! hesaba katmakta yarar var. Ne kadar haf!f o 
kadar !y!. Haf!(!k, az e"yalı olmak, yolun ruhuna da uygun.

“Yükün, özell!kle rampalarda s!z! çok üzeb!lece$!n! hesaba katmakta yarar var. 
Ne kadar haf!f o kadar !y!. Haf!(!k, az e"yalı olmak, yolun ruhuna da uygun...”

Her "ey!n!z hazır ve yola çıkıyorsunuz. Pedala bastınız, tepede güne" ama fazla yakıcı de$!l, 
düz b!r yerde !lerl!yorsunuz, çok sıkıcı. B!rden yolun kenarında (k! zaten en kenardan, beyaz 
ç!zg! üzer!nde sürmek zorundasınız) b!r tabela fark ett!n!z. Üzer!nde üç ok !"aret!; b!r! yukarıyı, 
!k!s! a"a$ıyı göster!yor ve altında ‘5 km.’ yazıyor. Anlamı: be" k!lometre tırmanacaksınız. E$lence 
ba"lıyor. Tırmanıyorsunuz. Tırmanıyorsunuz. Kö"ey! dönerken b!r de bakıyorsunuz, daha çok 
var ve uzaklarda b!r ba"ka v!raj. Tırmanıyorsunuz. Duruyorsunuz. #n!p b!r süre yürüyorsunuz. 
Tırmanıyorsunuz. Su !ç!yorsunuz ve o sırada ter!n!z gözlük !ç!nde b!r!kmeye ba"lıyor. Tuz, 
gözünüzü yakıyor. Tırmanıyorsunuz. #"te o mav! tabela! #k! ç!zg! ve b!r! ortadan d!$er!ne 
meyletm!": rampa b!t!yor. Z!rvedes!n!z. Su !çerken a"a$ıya yan! !n!" yolunuza bakıyorsunuz. 
Mutluluktan del!recek g!b!s!n!z. O rampayı çıktınız, yapab!ld!n!z ve !n!"e hak kazandınız, daha 
ne olsun?! #nerken, el!n!z frende. Yok öyle ‘saldım bayıra mevlam kayıra’ saçmalıkları; her 
an dü"eb!l!rs!n!z ve !ht!yat yolculukta en temel duygu. Olması gereken. Ama y!ne de zevkl! 

tab!! !n!"tek! sürat. B!r de arada b!r ba$ırmak. Ama b!r ba"ka kuralı hatırlıyorsunuz ba$ırınca: 
a$zını açarsan, araba camlarına yapı"an böcekler ba"a bela olacak. #"te y!ne !ht!yat! O sırada 
rüzgar çıkıyor, tam kar"ıdan, yoku" a"a$ı !nememek ne demekm!" görüyorsunuz. Olsun, o 
da zevkl!, rüzgar sen! ça$ırmadı k!, sen g!d!p dadandın! K!lometrelerce, saatlerce, günlerce… 
Kar"ıla"tı$ınız herkes s!z!nle konu"uyor, soru soruyor. H!çb!r zaman kar"ıla"mayacaklarınızla 
sohbet ed!yorsunuz, tanıyorsunuz. Motor ‘vasıtasıyla’ olmayacak !"ler bunlar. Pek! bunu neden 
yapıyorsunuz? Böyles! zorlu denemeler, !nsanın h!çb!r mecbur!yet! yokken f!z!ksel ve z!h!nsel 
"artlarını a"maya çalı"arak yaptı$ı eylemler belk! de ‘evl!l!$e’ benzet!leb!l!r. E$er yaptı$ınızın 
çok güzel b!r "ey oldu$unu ve s!ze mutluluk verd!$!n! dü"ünürsen!z kaslarınız çalı"ır. Ne zaman 
k! sorgulamaya ve saçma bulmaya ba"ladınız; l!(er!n!z!n !(as ett!$! andır. Yan! kend!n!z! !kna 
edeb!ld!$!n!z sürece o pedalı çev!reb!l!rs!n!z. Hal!yle, f!z!ksel güçten daha öneml!s! ps!koloj!k 
hazırlık. Evl!lere de selam olsun bu arada, kızmasınlar; çok de$erl! b!r müessese !ç!ndeler. Amma 
uzadı laf…

Kemal. #nanmayacaksınız ama 51 ya"ındak! bu del!kanlı b!s!klet sporuna 50 
ya"ında ba"ladı. Nasıl b!r az!m ve sevg!yse bu, b!r yıl !ç!nde tur yapmaya hazır 
h!ssett! ve Temmuz’un ba"ında Ka"’tan bastık pedala. Bodrum’a do$ru. 

Bu yıl !k! k!"! çıktık turumuza dem!"t!m. #k!nc!s! #stanbul’dan geld! Ka"’a: Kemal. #nanmayacaksınız 
ama 51 ya"ındak! bu del!kanlı b!s!klet sporuna 50 ya"ında ba"ladı. Nasıl b!r az!m ve sevg!yse bu, 
b!r yıl !ç!nde tur yapmaya hazır h!ssett! ve Temmuz’un ba"ında Ka"’tan bastık pedala, Bodrum’a 
do$ru.

#lk gün ısınmak !ç!nd!. Kalkan’a vardık b!r !k! saat !ç!nde; 28 km. B!len b!l!r, güzel yoldur. B!raz dar, 
b!r yanı kayalık d!$er yanı m!s g!b! den!z. #nsan daha ne !ster? Kaputa"’ta durduk ama henüz 
"uurumuzu kaybetmed!$!m!z !ç!n merd!venlerden !nmed!k. Saçma olurdu. Ak"am üstü daha 
önce tek ba"ıma kaldı$ım Kelebek Otel’de yer!m!z! ayırmı", du"umuzu almı" ve kend!m!z! 
Kalkan sokaklarına vurmu"tuk. Her kaldı$ımız yer!n adını vermeyece$!m de burası hak!katen, 
hem hesaplı hem de tertem!z b!r mekân. Sah!pler! de efend!. Tur!zm yöres!nde az bulunan üç  

n!tel!k b!r arada anlayaca$ınız. Ak"am, haf!f b!r "eyler atı"tırıp çay kahve vs. derken odamıza 
çek!ld!k. &anssızlı$ım Kemal’!n benden erken uyuması oldu. Anlatması zor. Bütün gece, 
!ç!ne orkestra kaçmı" yol arkada"ımı d!nley!p kulaklarıma tıkadı$ım tuvalet ka$ıtları da !"e 
yaramayınca, ertes! ak"amdan !t!baren ‘mesafel! ve düzeyl! b!r !l!"k!’ öner!p ayrı odada kalmak 
!sted!$!m! söyled!m. #nsa(a kabul ett!! Ertes! sabah yolumuz uzuncaydı. Kalkan-Feth!ye. Yol 
80-90 km. c!varında. Saat!m yok oldu$u !ç!n kes!n rakam vermekte zorlanıyorum. Güzel b!r yol 
sayılır. Fazla rampası yok ve bazı noktaları çok ye"!l. Bu arada her ö$le üzer!, d!nlenecek, sed!rl! 
gölgel! b!r gözlemec! vs. bulup !k! üç saat vak!t geç!rd!$!m!z!, b!r "eyler okuyup uyukladı$ımızı 
söylemeye gerek yok. Güne" en tepedeyken zorlanmamakta yarar var. Feth!ye yolunun 
ortalarında b!r yerlerde b!s!kletler! almadıkları b!r tünel var. Tırmanıyorsunuz. Neyse k! bu ç!le 
700 metre c!varında. Feth!ye’ye vardı$ımızda, y!ne daha önce konakladı$ım, merkeze yakın, 
geces! yalnızca 25 TL olan b!r Otel’de kaldık. #lk kalı"ımda tek ba"ınaydım ve “acaba gece ben! 
keserler m!?” d!ye dü"ünmü"tüm! #k! k!"!y!z d!ye olsa gerek, bu kez aynı kaygı olmadı. N!tek!m 
k!mse kesmeye yeltenmed!. Feth!ye ak"amında, alı"ılmadık b!r rahatlıkla gez!nd!k sokaklarda. 
Her yer g!b!, orası da sak!nd!. Sah!ldek! lokanta !"kembe çorbasıyla me"hurmu". Antalya’dan 

Bisiklet Güzel Bir "eydir...
Murat SEV#NÇ

Pedala basmadan hemen önce: Son mutlu dakikalarımız...

Yıllar önce okumu" etm!" b!r tanıdı$ım, “gez!nmek !ç!n #st!klal’e çıkıyorlarmı", yalnızca gez!nmek !ç!n; ya"amım boyunca h!ç gez!nmed!m!” dem!"t!. Sa$a sola bakarak 
yollarda yürümen!n böyle de algılanab!lece$!n! o gün fark etm!"t!m. Tab!!, ben de bazen amaçsızca gez!nenlerden oldu$umdan, mahcub!yet duygusuyla ne 
söyleyece$!m! b!lemey!p sess!z b!r “do$ru tab!!!” d!yeb!ld!$!m! hatırlıyorum. Oysa gezmek, gez!nmek; aynı "eyler olmasa da ça$rı"tırdı$ı duygu ‘ferahlık’ g!b! gel!r 
bana. Sonunda b!r bel!rs!zl!k, amaçsızlık var. Gezmen!n b!tt!$! yerde ney!n ba"layaca$ını b!lm!yor !nsan. ‘Gezmeye çıkmak’ !le “gez!ye çıkmak” arasında da fark var. 
Gez!ye çıkmak daha c!dd! ve plan program gerekt!ren b!r eylem. Yan! !nsan gez!n!r ama gez!ye çıkıyorsa bell! k! gez!nmekten öte b!r "eyler yapacak. Hal!yle bu !fade 
!lk! kadar ferahlatıcı olmayab!l!r; !ç!ne ‘planlama’ g!rd!$! !ç!n. #k! tekerlek üstünde yol almak hem gez!nmen!n hem gez!ye çıkmanın b!r yöntem!. Gez!n!rken, o gez!nt! 
yolculuk da oluyor.

Bir rampanın orta yerinde, yorgunluktan "uurunu kaybetmi" bisikletçi...
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çalı"maya gelen Rah"an’ın 
serv!s!yle, b!r !"kembe 
çorbası !çt!m k! bugüne dek 
!çt!kler!m!n en !y!s!yd!. Sonrak! 
h!kaye b!r öncek!n!n aynısı. Ayrı 
odalarda güzel b!r uykunun 
ardından çıktık yola. Hedef 
Akyaka. Gökova’nın hemen 
yakınında. Okal!ptüslü yoldan 
geç!len, Çakırhan evler!n!n 
mekânı sev!ml! b!r yer. Pek 
sevmed!$!m Feth!ye-Akyaka 
arası yakla"ık 105 km. B!raz 
yorucu oldu. Ö$le yeme$!n! 
a$aç evler!n oldu$u b!r yerde 
yed!k, uyukladık. Karayolu 
üzer!nde umulmadık b!r 
sürpr!zd!. Herhang! b!r aks!l!k 
ya"amadık yolda. Ama b!raz 

uzadı; Saklıkent’e u$ramayı !sted!$!m!z !ç!n. Yolu karı"tırınca g!tmekten vazgeç!p üç be" km. 
kala b!r gözlemec!de mola verd!k. Ö$le sıca$ında. Sah!b! genç adam tatlı d!l!yle oturttu, e"! 
yeme$!m!z! yaptı, çocu$uyla oynadık. Bu arada Kemal yakla"ık yed! sek!z bardak ayranı b!r anda 
!ç!verd!. Yapmayana anlatması zor. #nsan o yorgunluk ve hararetle sürekl! b!r "ey !çmek !st!yor k! 
ayran, su ve soda üçlüsü bulunmaz n!met. Bu gez!ye dek soda !çmem!" olan Kemal, müptelası 
oldu! Oradan çıkıp ara yollardan, pek de lezzetl! olmayan b!r yolculu$un ardından vardık 
Akyaka’ya. Merkez’de b!r otel ayarlayıp b!r "eyler atı"tırdık. Ayazma Deres! kenarında yemed!k 
yeme$!m!z!; yorgunluktan, fazla uzatacak hal!m!z yoktu ak"amı. Aynı odada kaldık ama önce 
ben uyudum! Ertes! sabah, Akyaka g!r!"!ndek! kaya mezarlarının yanından geç!p okal!ptüslü 
yoldan revan olduk Marmar!s rampasına. #k! yıldır b!tmeyen duble yol !n"aatı canımıza okudu. 
Yıllar önce oradan geçerken, ‘dünyanın en güzel yollarından herhalde’ d!ye dü"ünmü"tüm. 
Artık b!nlerce a$acın yer!nde ‘duble yol’ var. K!msen!n talep etmed!$! bu yolu ele"t!rsek 
‘!deoloj!k bakıp’ ‘h!zmet s!yaset!n!’ anlamamı" olur muyuz k!? Aman ha; durup dururken m!llet 
!rades!yle cebelle"meyel!m "!md!! Yol uzun de$!l de, bakım çalı"ması bezd!r!c!yd!. Toz, toprak, !" 
mak!neler!… Marmar!s’ e vardık. Varmaz olaydık. #nsanı tat!lden so$utuyor Marmar!s’!n merkez!. 
Vah"! yapıla"manın en sert örnekler!nden b!r! herhalde. Yören!n en berbat mahaller!nden b!r! 

ve Ku"adası kıvamında. Oturacak b!r a$aç altı olmayan tat!l beldes!. Her dükkandan b!r genç 
çıkıp yüzüne tüp patlamı" g!b! kızarmı" tur!stlere d!l döküyor. B!r an önce kaçtık hal!yle. Rampayı 
çıkınca Datça’ya do$ru, y!ne güzelle"t! !"te. Marmar!s’ten H!sarönü, yakla"ık 20 km. H!sarönü, 
Orhan!ye-Sel!m!ye-Bozburun yolunda. Güzel b!r pans!yon var sah!lde. Yerle"t!k. Ak"am olunca 
ters yöne b!r km. yürüyüp H!sarönü Köftec!s!ne g!tt!k. Sah!b! #stanbullu esk! b!r lokantacı. 
Karavanıyla gezerken oraya yerle"m!". Üstü tamamen yapraklarla örtülü b!r yer ve köftes! nef!s. 
Kı"ın da$lık yörelere g!d!yormu" y!ne karavanıyla, Selçuk Bey. #y! b!r adam. Sabah Datça’ya 
do$ru yola koyulduk. 70 km. c!varında. Kemal ted!rg!nd!, çünkü en me"hur rampalardan b!r! 
orada: 66 adıyla b!l!n!yor. K!lometrelerce düz duvar mübarek. Tırmandık. Su !çt!k. Yürüdük. 
Tırmandık. Z!rveye çıkarken, b!r noktası var k! yoku"un; b!r yanınızda Ege d!$er!nde Akden!z. 
Pes be karde"!m, bu ne güzell!k! A"a$ı !nerken hemen sol yakada, o yöredek! tek gözlemec! var. 
Sah!b!n!n o$lunun adı #lker. G!de gele el!m!zde büyüdü sayılır! Ama b!raz da küstahla"mı". “Ab! 
b!raz ya"lanmı"sın.” ded!; duymazdan geld!m. #k! yıl önce, Allah’ın unuttu$u bu gözlemec!de 
sed!rlere yayılmı"ken 06 plakalı b!r a!le gelm!"t!. Tüm fertler! domb!l! olan a!len!n 12-13 ya"ında 
olan erkek domb!l!s!, sed!re oturur oturmaz “buyurun” d!yen adamca$ıza, “burada w!reless var 
mı?” d!ye sorunca; adam, “ab! peyn!rl!, patatesl! var.” dem!"t!. &eh!rl! veletler!n dramı !"te! Ak"am 
üstü Datça yolunda, kar"ıdan esen rüzgarın "!ddet!n! anlatmak mümkün de$!l. Büyük, çok 
büyük ez!yet oldu. Datça’dak! pans!yona yerle"t!$!m!zde artık !k!m!z de yol b!tt! d!ye dü"ündük. 
Yeme !çme uyku… Sabahın köründe Bodrum fer!botuna kadar sürdük (10 km. kadar). Den!z 

yolculu$u yakla"ık !k! saat. Bu arada Fer!bot ücret! k!"! ba"ı 25 TL. haber!n!z olsun. B!s!klete 
para almıyorlar; çok !y! !nsanlar! Bodrum merkezden, Kemal’! a!les!ne tesl!m edece$!m 
Turgutre!s Akyarlar Köyü’ne  kadar sürdük k! tüm seyahat!n en azap ver!c! kısmıydı. Bodrum 
beldeler! arasında, 34 ve 06 plakalarla b!rl!kte, yapımı b!tmem!" yollarda per!"an b!r yolculuk; 
mecbur!yetten.  Neyse k! otel!n önünde a!les! ve arkada"ları Kemal’! alkı"larla kar"ıladı da 
yorgunluk unutuldu!

K!msey! umursamayın, her da!m "ezlong tat!ller!n! redded!n. Basın pedala, 
güzelle"!n...

B!s!kletle yolculuk, ba"ka herhang! b!r "eyle yol almaya benzemez. Kafanız rahatlar, !y! 
h!sseders!n!z kend!n!z!. Üstel!k "eh!r !ç!nde, mesela Ankara’da kullanmak kadar r!skl! de de$!l. 
B!r !k! "akacı dı"ında tac!z eden çıkmıyor. Onlar da c!dd! b!r tehl!ke yaratmadı bugüne dek. 
Tayt sohbetler!ne, ‘del! m!s!n?’ sorularına, kamyoncularla !lg!l! espr!lere aldırmıyorsanız; yolu 
h!ssetmek, kokusunu almak ve kend!n!z!, özell!kle sabrınızı sınamak !st!yorsanız çıkın yola. 
k!msey! umursamayın, her da!m "ezlong tat!ller!n! redded!n. Basın pedala, güzelle"!n…

Yürüyü" de en az pedal çevirmek kadar sa$lıklı!...

Hisarönü yakınında günbatımı...

Datça’ya giri"..
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Sadece b!r tane ı"ık vardı hep!n!z!n b!rden üzer!nde, 
mutlak karanlı$a engel olan, sen!n sırtına da vurdu$unu 
fark edene kadar, ben kocaman gölgemle ruhunu 
"enlend!r!yordum, herkes!n yüzünde bıraktı$ım gr! !zlerle. 
Sen!n de üzer!nde o ı"ı$ın sarı g!zler! vardı ve ben b!r 
sürü !nsanı arı g!b! !zl!yorken, ensende ben! !zled!$!n! 
varsaydı$ım gözler!n!n kama"masına engel olmamak !ç!n 
b!r "ey yapmamam, pek ayıp olurdu gülü"üne. Üzer!ne 
ı"ıklar ya$dırab!lece$!m !k! yer vardı durab!lece$!m, 
yalnızca b!r!nde sen de gözler!n h!ç kama"madan 
göreb!l!rd!n ben!, mecburen oradaydım.  

L!se defter!m!n arasında b!r yerdeyd! o uzun ve f!nal!nde 
b!r gülümsemeyle nabız yoklaması yapılan bakı"malar, 
b!r tek defter!m olmu"tu sadece, y!ne de, bulamadım b!r 
anda. Bulsaydım hang! küçük not kâ$ıdında oldu$unu 
kopyanın, hemen yazardım alnımın tam ortasına, !nan, 
büyükçe, gelm!" geçm!" h!ç b!r edeb!yatçı fark edemeden 
okuyab!l!rd!n sen de, aynı notu alırdık bu sınavdan 
böylece. Ama sen, h!ç kopya vermed!n, ben daha çok "ey 
b!l!yordum sank! ama sen geçt!n, ben kaldım; g!tt!n...

Oldum olası kalırım ben zaten, ve ben kalırken, 
geç!p g!denler!n ardından baka-kalırım, herkes 
mezun oldu$unda ben koskoca b!r ç!menl!k 
araz!n!n ortasında h!ç b!r!n!n görmed!$! kalın 
s!ms!yah cüppe !le yana yana güne"!n altında 
dona-kalırım, her sona kalan g!b!, ve ba"lar b!r 
geleneksel p!"manlık fest!val!: ke"ke...

Sen varken b!r sürü balon vardı, çocuklar vardı ko"u"an, 
onların eller!nde heps!. Balonların el!nde heps! çocuktu, 
sakallı bıyıklı ve kırı" kırı" suratlıydı b!r kısmı, kadınlı 
erkekl! b!r sürü balon sah!b! !"te, tek b!r sah!ps!z balon... 
Uçan balon da de$!l, uçmuyordun hal!yle, uçu"uyordun 
ama yerde. Tam o sıra yere uzandın sen ve ben yer!m! 
de$!"t!rm!" oldu$umdan, bu mevzulara bakı" açım da 
de$!"m!"t!. Aslında !y! de olmu"tu, çünkü b!r güzel adam 
Venüs’ü gösterm!"t! az önce bana, b!r tek o vardı üstel!k. 
Ve ay, ama orada dururken ben, b!lemed!m; Venüs’e m! 
bakayım, sana mı, gözler!m! aya çev!rd!m. Dahası, bu 
yen! koord!natlarımda dururken, herkes! göreb!l!rd!m 
!stesem, !stemem!" olmalıyım, sadece sen! göreb!l!yordum. 
Ses!n! duymaya da çalı"tım, olmadı önce, herkes "arkı 
söylüyordu, ama o herkes! kapattı$ımda gölgemle, sesler! 
de görünmez oldu ve sen de duymazdan geleb!ld!ysen 
e$er, mutlaka fark etm!" olmalıydın: Yalnız !k!m!z 
söylüyorduk!
Ama sen, bazen uyduruyordun "arkının sözler!n!, 
ya b!lm!yordun, anla"ılmasın !st!yordun, ya asıl 
söylemek !sted!$!n! aynı müz!$e yed!r!yordun. Neyse 
ne, anla"ılıyordu !"te, dudak okumayı b!lm!yor da 
olsam, dudaklarının üzer!ndek! ı"ı$ı gözler!mden 
yüzüne do$rulttu$umda verd!$!n kopyaların heps!n! 
okuyab!l!yordum, b!r an !ç!n, ama ben, y!ne kaldım, sen 
g!tt!n, sen!n hatan de$!l, ben gene ney! nereye yazmam 
gerekt!$!n! b!lemed!m. 

Ha, unutmadan, sen! daha önce de gördü$üme em!n!m...

B!tmeyen F!naller Dönem!
B!rol ÖZDEM#R

Cumhurba"kanı Abdullah 
Gül’ün, a!le !ç! "!ddet 
konusunda ara"tırma 
yapmak üzere Devlet 
Denetleme Kurulu’nu 
(DDK) görevlend!rmes!n!n 
ardından, Kaos GL Derne$!, 
Gül’e mektup gönderd!. 
Derne$!n gönderd!$! 
mektupta, DDK’ n!n 
e"c!nsel, b!seksüel ve 
trans kadınların a!le !ç!nde 
ve kamusal alanlarda 
ya"adıkları sorunları 
ara"tırmasını !stend!.
Toplumsal c!ns!yet, 

homofob! ve transfob! 
kaynaklı ya"adıkları "!ddet! 
önleme mekan!zmaları 
yaratma konusunda 
derne$!n her türlü 
!"b!rl!$!ne açık oludu$u 
vurgulandı$ı mektupta 
"öyle den!ld!:
“E"c!nsel, b!seksüel ve 
trans kadınlar çe"!tl! 
toplumsal baskılara maruz 
kalmakta ve "!ddete 
u$ramaktadır. E"c!nsel, 
b!seksüel ve trans kadınlar 
sadece ataerk!l toplumsal 
yapının c!ns!yetç!$! !le de$!l 

aynı zamanda homofob!k 
ve transfob!k "!ddet!ne 
maruz kalmaktadırlar.”

Yasa tasla$ına eklens#n
Gönderd!$! mektupta, 
#ç!"ler! Bakanlı$ınca 
hazırlanan  
“Ayrımcılık Yasa 
Tasla$ı”ndan çıkartılan 
c!nsel k!ml!k !bares! yer!ne, 
“c!nsel yönel!m” ve “c!ns!yet 
k!ml!$!” !bareler!n!n 
eklenmes! taleb!  
hatırlatıldı. 

E#cinsellerden Gül’e mektup: 

“E#cinsel Kadınların Ya#adı$ı 
"iddet de Ara#tırılsın”

Sa$lık Emekç!ler! 
Send!kası(SES), Sosyal 
H!zmetler ve Çocuk 
Es!rgeme Kurumu 
Genel Müdürlü$ü’nün 
(SHÇEK), f!!len 
kapanmasına 
ra$men, bo" bulunan 
!l müdürlükler! 
ve !l müdür 
yardımcılıklarına atama 
yaptı$ını !dd!a ett!. 
Söz konusu !dd!a, SES 
Ankara &ubes!’n!n 
yen! kurulan A!le ve 
Sosyal Pol!t!kalar 
Bakanlı$ıyla !lg!l! 
yapılan de$erlend!rme 
toplantısında gündeme 
geld!.  
 
#dd!aya göre, SHÇEK’ !n 
kapandı$ı !lan ed!len 
A!le ve Sosyal Pol!t!kalar 
Bakanlı$ının Te"k!lat ve 
Görevler! Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname’n!n, 

8 Haz!ran’da yayınmasının 
ardından SHÇEK Genel 
Müdürlü$ü 16 Haz!randa 
b!r genelge yayımlandı. 
Genelgen!n yayımlamasının 
ardından b!rkaç gün sonra 
Genel Müdürlü$ünün bo" 
bulunan !l müdürlükler! ve 
!l müdür yardımcılıklarına 
atama yaptı.

”Kapatılan kuruma atama” 
yapma !dd!asının gündeme 
ta"ıyan de$erlend!rme 
toplantısında, SHÇEK’te 
görev yapan personel!n 
özlük hakları ve kurumun 
durumu da de$erlend!r!ld!. 
Kurulan bakanlı$ın 
kadınları a!leye ba$layarak, 
kadına yönel!k baskı 
mekan!zmaları kurulmaya 
çalı"ıldı$ı öne sürülen 
toplantıda, mevcut 
sorunların çözülmes! !ç!n 16 
çözüm öner!s! sunuldu. 
 Çözüm öner!ler!n!n bazıları 
"unlar: 
- Yasanın uzmanlar 
tarafından !ncelenerek 
rapor hazırlanması ve 

nasıl b!r hat !zlenmes! 
gerekt!$!ne !l!"k!n pol!t!ka 
bel!rlemek ,

- #" güvences!, özlük hakları 
ve h!zmet alanların hakları 
korunmak, 

- Sosyal H!zmetler!n tek 
çatı altında toplanmasını 
savunmak, 

-  Sosyal h!zmet!n  
b!r hak oldu$unu, hak 
kavramının tartı"ılması 
gerekt!$!n!, sosyal h!zmet!n 
b!r yardım de$!l hak 
oldu$una vurgu  
yapmak ,

-  Sosyal pol!t!ka alanına 
dönük !lkeler! bel!rlemek,

-  Sorunun Mecl!se 
yansıması a"amasında 
Mecl!ste grubu bulunan 
part!ler ve blok 
b!le"enler!ne gensoru 
verd!rmek.

SES Ankara "ubesi’nden 
Usulsüz Atama !ddiası
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Ankara Devlet T!yatrosu, 1-7 A$ustos 
tar!hler! arasında Bulgar!stan’ın Varna 
"ehr!nde düzenlenen II. Uluslararası 
Monodram T!yatro Fest!val!’ne “B!r Del!n!n 
Hatıra Defter!” adlı oyun !le katılacak. 

Varna Beled!yes!’n!n deste$! !le 
Uluslararası T!yatro Enst!tüsü (ITI) ve 
UNESCO Kültür Da!res!’n!n h!mayes!nde 
“Yıldızlara Do$ru Dünya Sanat Forumu” 
tarafından düzenlenen fest!val 
kapsamında “B!r Del!n!n Hatıra Defter!” 
adlı oyun 3 A$ustos Çar"amba günü 
sahnelenecek. Aynı gün, fest!val 
kom!tes!nce düzenlenen basın toplantısı, 
kokteyl ve göster!lerle “Türk!ye Günü” !lan 
ed!lecek.

N!kolay Vas!l!yev!ç Gogol’un yazdı$ı, 
Sylv!e Luneau  Roger Cogg!o’nun 

uyarladı$ı, Co"kun Tunçtan’ın çev!rd!$!, 
Cem Emüler’!n proje tasarımını ve 
yönetmenl!$!n! yaptı$ı  “B!r Del!n!n 
Hatıra Defter!” adlı tek k!"!l!k oyunda 
Erdal Be"!kç!o$lu rol alıyor. Be"!kç!o$lu 
bu oyundak! ba"arılı yorumuyla  2008-
2009 sezonu !ç!n Baykal Saran adına ve 
anısına a!les! tarafından ver!len “Yılın 
T!yatro Sanatçısı” ödülüne de$er görüldü. 
Oyunun, dekor  kostüm tasarımı Sertel 
Çet!ner, ı"ık tasarımı Seyhun Aya", Zeynel 
I"ık, müz!k ve ses efekt tasarımı !se Tayfun 
Gültutan tarafından hazırlandı.

Varna’dak! “Romam Hamamları” ant!k 
kalıntılarında gerçekle"t!r!lecek olan 
fest!val!n amacı !se dünya t!yatrosunun 
yıldızları !le bu türün en !y! örnekler!n! 
sunmak. 

ADT’nin Ödüllü Oyunu Bulgaristan’da...

Stens!l! b!l!rs!n!z. 

Han! "u önceden hazırlanmı" "ablonlara boya püskürtülerek 
yapılan sokak sanatı. 

Stens!l, uzun b!r nekahet dönem!nden sonra ger! döndü. 

Bütün dünyada b!r “fetret” devr! olarak geç!r!len 80’lerde stens!l 
de uykuya dalmı"tı. 

Son yıllarda yükselen sokak muhalefet!, hem stens!l! hem de 
karde"! gra)!t!y! hayata yen!den ça$ırdı. 

Bu süreçte dünya duvarları, çok sayıda, yetenekl! !nsana tuval 
oldu. 

Stens!lc!ler!n çok azının gerçek k!ml!$! b!l!n!yor, ço$u takma 
!s!mler!yle tanınıyor. 

Bunların en b!l!nen!, Banksy takma adıyla tüm dünyada 
eserler!n! gördü$ümüz k!"!. 

Kend!n! “ger!lla sanatçı” olarak tanımlayan Banksy’n!n stens!ller!, 
sava" kar"ıtlarının, ant!-kap!tal!stler!n, ekoloj!k hareket!n öneml! 
b!r parçası hal!ne gelm!" durumda. 

El!ndek! ç!çek demet!n! atmaya hazırlanan eylemc!, omzunda 
roketatar ta"ıyan Mona L!sa, Amer!kan asker!n!n üstünü arayan 
kız çocu$u, Banksy’n!n çok sayıdak! çalı"masından yalnızca b!r 
kaçı. 

www.banksy.co.uk s!tes!nde, üstadın çalı"malarının öneml! b!r 
bölümünü bulmak mümkün. 

*** 

Fernando Traverso, Banksy kadar olmasa da b!l!nen b!r sokak 
sanatçısı. Buenos A!res’!n çok sayıda soka$ında, duvarında, 
kapısında, Traverso’nun yapıtlarını görmek mümkün. 

Bu kö"e açısından Traveso’nun önem! "urada: Onun yapıtlarının 
heps! b!s!klet stens!ller!nden olu"uyor. 

Traverso’nun yaptı$ı 350 b!s!klet, Arjant!n’de 1978’de yapılan 
askerî darben!n ardından kaybolan 350 d!ren!"ç!n!n anısını 
s!mgel!yor. (Zaten s!tes! de aynı adı ta"ıyor: www.00350.com.ar) 

Bu dönemde kaybolan d!ren!"ç!ler genell!kle terk ed!lm!" 
b!s!kletlerden anla"ılıyormu". #"te o terk ed!lm!" b!s!kletler!n 
!mgeler!n! kent!n sokaklarına serp!"t!ren Traverso, “Unutmaya 
kar"ı mücadele, !kt!dara kar"ı mücadeled!r” özdey!"!n! sanatının 
mottosu hal!ne get!rm!". 

*** 

Traverso’nun yaptı$ının b!r benzer!n! 2007 #stanbul B!anel!’nde 
Avusturyalı sanatçı Ra!ner Ganahl yapmı"tı. 

B!r b!s!klet tutkunu olan ve dünyanın b!rçok yer!nde b!s!kletle 
sanatı b!rle"t!ren Ganahl’ın B!anel’dek! çalı"ması: “Susturulan 
Sesler” ba"lı$ını ta"ıyordu. Alt ba"lıkta !se: “#stanbul’un Gazetec! 
C!nayetler! Topografyasını B!s!kletle Dola"mak” yazıyordu. 

Sanatçı, çalı"masını esk! Galata Köprüsü’nden ba"latmı", 
Halâskargaz! Caddes!’nde sona erd!rm!"t!. 

Çünkü #stanbul’da !lk gazetec! c!nayet!, 1909’da Galata 
Köprüsü’nde !"lenm!". #tt!hatçılar Serbest! ba"yazarı Hasan 

Fehm!’y! burada vurmu"tu. 

Halâskargaz! Caddes! !se, 2007’de katled!len Hrant D!nk’!n 
dü"tü$ü yerd!. 

Ganahl’ın !z!n! sürdü$ü 21 gazetec! !ç!nde ba"ka k!mler yoktu 
k!? 

Ahmet Sam!m’den Abd! #pekç!’ye, Onat Kutlar’dan Met!n 
Göktepe’ye, Çet!n Emeç’ten #lhan Darendel!o$lu’ya, Turan 
Dursun’dan Sam! Ba"aran’a, #"t!rakç! H!lm!’den Rıza Güne"er’e 
kadar, gazetec!l!$!n farklı kulvarlarında, farklı f!k!rlere sah!p 21 
!nsan. 

Ganahl, bu 21 noktaya b!s!klet!yle g!tm!", gazetec!ler!n 
dü"tükler! yere yazılar yazmı", foto$raf ve v!deo çek!mler! 
yapmı". Bunları B!anel’de serg!lem!". O yılın en çarpıcı !"ler!nden 
b!r!ne !mza atmı"tı. 

Meraklısı daha fazla ayrıntı !ç!n "u s!teye bakab!l!r: http://www.
ganahl.!nfo/!stanbul.html 

*** 

Bisiklet ve Sokak Sanatı
Aydan ÇEL"K

Londra sokaklarından bir Banksy stensili.

Bir Traverso Bisikleti...
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“K!, b!lenler b!l!r, Gençlerb!rl!#! taraftarlı#ı ‘kulübe ra#men’
yürütülen, zorlu b!r zenaatt!r!” 
(Tanıl Bora, 2005)

Taraftarlı$ın "anındandır, öncek! sezon nasıl geçerse geçs!n, yen! sezon, yen! umutlar demekt!r. 
Geçen sezon dü"mekten kıl payı kurtulsanız b!le, en !y! oyuncularınız (#stanbul’a !" bulup g!den 
arkada"larınız yetmezm!" g!b!!) #stanbul takımlarının yolunu tutmu", esk! hoca g!tm!", yer!ne 
l!g!n ka"arlanmı" hocalarından b!r! gelm!", elle tutulur b!r transfer yapılmamı" olsa b!le, yen! 
sezon, yen! umutlar demekt!r! Umut ded!ysek, l!g ya da kupa "amp!yonlu$unu bırakın, Avrupa 
kupalarına g!decek b!r sıralamayı yakalamaktan b!le bahsedemeyel! yıllar oldu Gençlerb!rl!kl!ler 
!ç!n. Beklenen "ey, altyapıdan yet!"m!" b!r !k! oyuncuyu sahada mücadele ederken görmek, 
sezon boyunca k!"!l!kl! b!r futbol !zlemek, "artlar elver!rse #stanbul takımlarına b!rer !k!"er çelme 
takmak ve en olmazsa olmazı, tr!bünde dostlarla b!r araya gelmekt!r. Sezon araları ve devre 
araları, her taraftar !ç!n oldu$u g!b!, Gençlerb!rl!$! taraftarı !ç!n de özlemek demekt!r!

Ama sadece özlenen "ey!n yoklu$uyla de$!l, renkler!ne tutuldu$unuz kulüpte gerçekle"en 
“gar!p” uygulamalarla da mücadele etmen!z gerek!r bu “yokluk” dönem!nde. Yen! sezon 
komb!ne b!letler!n! almak !sted!$!n!z zaman örne$!n, zorlu b!r parkuru a"manız gerekecekt!r!

Kulüptek! tüm olumsuzluklara ra$men, d!yel!m k!, komb!ne b!let almaya yen!den karar verd!n!z. 
Öncel!kle b!lmen!z gerek!r k!, kend! yönet!m!n!z stadyumun ana tr!bünü olan maraton tr!bünün 
yarısı !ç!n komb!ne b!let çıkarmaz, öncek! yılların aks!ne. Küçük hesapların !nsanları hesabı 
"öyle yapar: “Ben zaten geçen yıldan daha az !dd!alı b!r takım kuruyorum, o yüzden daha az 
b!let satarım bu sene. O halde neden bu tr!bünün yarısını kend! taraftarımdan alıp, kalabalık 
deplasman yapan 5-6 takım taraftarına fah!" f!yatla satmıyorum k!?” Ve tüm bu kararlar, b!r kez 
olsun b!le stada gel!p, o tr!bünden maç !zlemem!" k!"!lerce, tamamen tüccar mantı$ıyla alınır. 
Ama b!lmezler k! artık l!gde kazanılan her puan ba"ına, bu küçük hesapların katbekat üzer!nde 
m!ktarlar kazanmaktadır kulüpler. Bar!, ders!n, bar! tüccarlı$ı eller!ne yüzler!ne bula"tırmasalar!

Y!ne de komb!ne b!let almakta ısrar edersen!z, hafta !ç! mesa! saatler!nde g!tmed!$!n!z takd!rde 
avucunuzu yalarsınız. Çünkü b!let! alab!lece$!n!z tek yer, Be"tepe’dek! kulüp tes!sler!d!r ve mesa! 
saatler! dı"ında, ö$le tat!ller!nde, hafta sonları bu of!s kapalıdır. Ola k! açık yakaladınız, “yen! yasa 
gere$!” s!z! f!"leyecekler! formları doldurursunuz. Emn!yettek! dosyanızın yıllardır komb!ne b!let 
alan b!r! olarak nasıl da kabardı$ını dü"ünürsünüz. Yasaları bu kadar önemseyen kulübünüz, 
maraton tr!bünün en orta yer!nde yüzlerce b!let! am!goya vermekte b!r sakınca görmez ama!

Tüm bunlar yetmezm!" g!b!, b!r de kulübe kazık çakmı" otuz yıllık ba"kanınızın, her gün çıkıp, 
basına "!ke soru"turması !le !lg!l! saçma sapan açıklamalarda bulundu$unu görürsünüz. 
Artık haberlere bakmaya korkar olursunuz, çünkü “acaba bugün akla mantı$a sı$mayan ne 
açıklamalarda bulunmu" Sayın Ba"kan?” d!ye sorarsınız !çten !çe.

Sezon b!r "ek!lde ba"lar, s!z o köhne stada y!ne mazo"!st b!r zevk alarak g!ders!n!z. Ankara, 
sporda güvenl!k !ç!n p!lot bölged!r ve s!z üç kere arama noktasından geçers!n!z, bozuk para, 
kalem, toka, ruj dah!l h!çb!r "ey! stada sokamazsınız. 1950’lerden kalma turn!kelerden !k! büklüm 
olarak geçers!n!z. Pankarta ve bayra$a !z!n ver!lmez, çünkü Ankara p!lot bölged!r. Üç #stanbullu 
!le yapılan maçlarda b!r de aranıza sızan m!saf!r takım taraftarlarıyla u$ra"manız gerek!r. 

S!z !se sahadak! futbolun güzell!kler!n! göremezs!n!z, çünkü m!saf!r taraftar, kulüp yönet!m!, 
güvenl!k güçler! b!r olup s!n!rler!n!ze yeterl! zararı verm!"t!r b!le. Sahada kend!n! yere atan 
rak!p takım oyuncusu ya da “acem! hakem” b!le masum kalır bu organ!ze !"ler!n yanında. Maç 
b!ter, kazanır ya da kaybeders!n!z. Sakarya’ya yönel!p, kuruyan bo$azınızı ıslatır ve ev!n yolunu 
tutarsınız. Evde telev!zyonda, Gençlerb!rl!$! ba"kanı, sank! tüm bu olumsuzlukların sorumlusu 
kend! de$!lm!" g!b!, Ankaralı sporseverler!n, kend!ler!n! yalnız bıraktıklarından yakınmaktadır!  

Ankaragücü’nün taraftar gruplarından Sol Kapalı, Maraton Gençgüçlüler 
ve Maraton Sonkale adına açıklama yapan Fat!h K!"! "unları söyled!:   
Ver#len sözler tutulmadı!
“Bu açıklamayı k!mseden destek almadan ba$ımsız olarak Ankaragücü 
taraftarı olarak yapıyoruz. Mahkeme klübün genel kurulunu !ptal ett!. 
&!md! Ankaragücü’nün gelece$!n!n ne olaca$ını merak ed!yoruz. Daha 
önces!nde Ankaragücü’ne ver!len sözler var. Usülsüzlük, kulübün borcu, 
yapılan transferler ve Mel!h Gökçek’!n kulübe aktarmayı taahhüt ett!$! 
aylık 5 tr!lyon para. Tüm bunlar ne oldu? Öte yandan kulübe ver!lece$! 
söylenen otoparklar var. Bu otoparkların "!md! k!m!n el!nde oldu$unu 

Adı sürekl! spekülasyon ve saha dı"ı olaylar !le anılan Ankaragücü’nde taraftar 
grupları da !syan ett!. Kend!ler!ne ver!len sözler!n tutulmadı$ını bel!rten 
taraftarlar, gel!r get!rmes! !ç!n klübe ver!lece$! söylenen otoparkların k!m!n 
el!nde oldu$unu sordular?

soruyoruz. Ankaraspor’dan gelen futbolcuların 
Ankaragücü’nü borç bata$ına sürüklemes! ve 
Mel!h Gökçek’!n her sefer!nde Fenerbahçel! 
oldu$unu söylemes! b!ze sıkıntı yaratıyor. 
Ankaragücü’nde 33 k!"!l!k yönet!mde sadece 
2-3 Ankaragüçlü yönet!c! var. Daha önces!nde 
taraftarlar arasından delege alınaca$ı söylend! 
ama yapılmadı. Yıldız b!r takım kuraca$ız ve 
bu takımı "amp!yon yapaca$ız ded!ler ama l!g! 
13. sırada tamamladık. Ver!len sözler!n h!çb!r!s! 
yer!ne get!r!lmed!. B!z "amp!yon olacak b!r 
takım beklerken mahkemelerle u$ra"ıyoruz. 
Mahkemeye ba"vuran !nsalardan da mevcut 
yönet!mden de rahatsızız. Ankaragücü sah!ps!z 
de$!ld!r. E$er Ankaragücü’ne sah!p çıkacak 
tal!pler varsa bu kulübün sah!ps!z olmadı$ını 
söyles!nler. B!z de taraftar olarak davacıyız. B!z! 
rahat bıraksınlar. B!z arkada"larla aramızda 
toplantı yaptık ve yönet!me kar"ı oldu$umuzu 
söylemek !st!yoruz. Bu yönet!m! !stem!yoruz. 

“Gerekt#$#nde b#r araya da gelmes#n# de 
b#l#r#z.” 
E$er 5 m!lyonluk b!r Ankara’da bu takıma 
sah!p çıkacak b!r !"adamı, m!lletvek!l! vs. yoksa 
herkese yazıklar olsun. Bu zamana kadar 
beklemem!z!n sebeb! besled!$!m!z umuttur. 
#nancımızı y!t!rd!k. Gösterd!$!m!z tepk!den 
dolayı tepk! toplayab!l!r!z. Yönet!c!ler!n sırayla 
!cra !le kulübü bo"altmaya ba"ladıklarını 
duyduk. Bu ba"kan ve yönet!c!ler! !stem!yoruz. 
B!z taraftar olarak ne kadar zıt dü"sek de 
herzaman b!r araya gelmes!n! b!l!r!z. Çünkü !y! 
günde de kötü günde de hep beraber!z, çünkü 
b!z Ankaragüçlüyüz.”
Ç#ngene Kemal tr#bünden çek#ld#!
Öte yandan taraftar l!derler!nden Ç!ngene 
Kemal’!n Ankaragücü Kulübü !le !lg!l! !nsanları 
sam!m!yets!z buldu$u ve son ya"anan olaylar 
neden!ylede t!rübünlerden çek!ld!$! bel!rt!ld!. 
/Solfasol

Yıllar önce b!r arkada"ım, tes!slerde antrenman !zlerken !"aret etm!"t! Hasan &engel’!. “Cavcav’ı 
get!ren adam” dem!"t! onun !ç!n. Ya"lı ve çok sev!ml! görünen b!r adamdı. Hem Ankara 
Rüzgarı’nda, hem de gencler.org !ç!n görü"tü$üm esk! futbolcularımızın anlatımlarında sıkça 
duydu$um, ama h!ç yüz yüze gelmed!$!m!z Hasan Ba"kan’ın yanına g!d!p selamla"mı"tık. 
H!ç tanımasa da, b!z! görür görmez sıcacık b!r selam verm!"t!. Hal!m!z! hatırımızı sormu"tu. 
Sev!nm!"t!k. Ho"umuza g!tm!"t!…

B!rkaç yıl sonra esk! kaptanlardan Cemalett!n Sakallıo$lu’nun 
organ!ze ett!$!, “Esk! Gençlerb!rl!kl! Futbolcular Geces!”ne 
davet ed!lm!"t!m. Çok büyük onur duymu"tum. Orada Hasan 
Ba"kanla b!r kere daha tanı"ma fırsatı bulmu"tum. Cemalett!n 
A$abey ben!, “gencler.org’u yapan arkada"” d!ye tanıtmı"tı. 
B!raz utanmı", ama aynı zamanda da yaptı$ım !"ler!n b!r !"e 
yaradı$ını dü"ünüp gururlanmı"tım. O gece Hasan Ba"kan 
tüm futbolcularla tek tek !lg!lenm!"t!. Futbolcuları b!r ba"kan 
edası !le ses!n! yükselterek yanına ça$ırı"ı, onlar hakkında anılar 
anlatması ve bu anılarda çok !nce ayrıntılara g!rmes! ben! hem 
"a"ırtmı" hem de çok etk!lem!"t!.

Aylar sonra tes!slere maç yapmaya g!tt!$!m b!r gün, güvenl!kten 
geç!p !lerlerken Hasan Ba"kan arkamdan seslenm!"t!. Yanına g!d!p selam verm!"t!m. Bana 
“Cemalett!n b!r türlü sana ula"amamı". Ak"am futbolcularla yeme$!m!z var, gelsene” dem!"t!. 
Ben de, telefonumun de$!"t!$!n!, halı saha maçımın oldu$unu, bu yüzden gelemeyece$!m! ve 
gösterd!$! !lg!den ötürü çok te"ekkür ett!$!m! söylem!"t!m. O da bana “Sen Gençlerb!rl!$!’ne 
h!zmet ed!yorsun. Sen! ça$ırmayaca$ız da k!m! ça$ıraca$ız” dem!"t!…

Bu anlar ben!m aklımdak! Hasan &engel’! 
anlatıyor.

Hasan Ba"kan, bana göre Gençlerb!rl!$!’n!n 
bugünlere gelmes!nde en öneml! paya 
sah!p !nsan. Takımın 2. L!g’den 3. L!g’e 
hatta sonrasında Amatör kümeye dü"üp-
çıktı$ı zamanlarda kulübe sah!p çıkanların 
ba"ında gelen k!"!. Cavcav’ı ve ondan önce 
de b!r sürü k!"!y! Gençlerb!rl!$!’ne sah!p 
çıkmaları !ç!n yüreklend!rmeye çalı"an, 
kasada be" kuru"un olmadı$ı o buhranlı 
dönemlerde kulübü ayakta tutmak !ç!n 
kend!n! paralayan, hatta kulübü !ç!n hap!s 
yatan ve bugünlerde, !lerlem!" ya"ına 
ra$men, hala Gençlerb!rl!$!’n!n tanıtımı ve 
gel!"mes! !ç!n çabalayan !nsan…

Gençlerb!rl!$! !le "öyle veya böyle !lg!s! 
olan herkes!n, hep !y! yanını görmeye ve 
onları her kötü "ey! görmezden gelerek 

yan yana get!rmeye, yan yana tutmaya çalı"an Hasan Ba"kan’ın, kulübe ufacık b!r deste$! 
olanları b!le hatırlayıp, onları sürekl! gururlandıracak sözler sarf etmes! b!le onun, hem ne 
kadar büyük b!r !nsan oldu$unu hem de Gençlerb!rl!$!’n! ne kadar sevd!$!n! anlatmaya yet!yor 
herhalde…

Çok ya"a Hasan Ba"kan ve o unutulan anıları sürekl! anlatmaya devam et…

Görünmez Kahraman: Hasan 
"engel…

Bir Gençlerbirli$i Taraftarının 
Güncesi
Erdem CEYD#LEK Mehmet Ali ÇET#NKAYA

Ankaragüçlü Taraftar Grupları Soruyor: 
“Otoparklar Kimin Elinde?”
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B!r B!z Eks!kt!k!
Solfasol Artık Tw#tter’da!...
Gazetem!z!n !çer!$!n!n detaylarını tw!tter aracılı$ıyla s!zlerle payla"maya ba"ladık. 1 A$ustos !t!bar!yle 
gazetem!z!n Tw!tter hesabı akt!f hale geld!!
tw!tter.com/GazeteSolfasol

Ankara Velileri ve Basketbol
Do$an Gökmen &ahinPOL#T#K ANKARA

“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

SOLFASOL
Ankara’nın Gayriresmi Gazetesi
A$ustos 2011
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Yaygın Süreli Yayın
5.000 Adet Basılmı"tır

01 A$ustos 2011 
(Çankaya Belediyesi  
Sinema Günleri) 
Memleket Meselesi 
Ahmed Arif Parkı  
Saat: 21:00

03 A$ustos 2011 
CERMODERN 
Açık Havada Caz   
Saat: 20:00-23:00 

03 A$ustos 2011 
(Çankaya Belediyesi  
Sinema Günleri)  
Katırcılar 
Ahmed Arif Parkı  
Saat: 21.00

 
04 A$ustos 2011 
Per"embe Ak"amı 
Bisikletçileri Bulu"ması  
Saat: 20:00 Güvenpark

04 A$ustos 2011 
(Çankaya Belediyesi  
Sinema Günleri)  
Çalgı Çengi 

Emek Pazar Yeri  
Saat: 21:00
 

05 A$ustos 2011  
(Çankaya Belediyesi  
Sinema Günleri) 
Memleket Meselesi 
Esat Pazar Yeri Saat: 21:00 

06 A$ustos 2011 
CERMODERN  
Açık Hava Sineması  
Film Gösterimi  
Saat: 21:00

(Çankaya Belediyesi  
Sinema Günleri)  
Yılanların Öcü 
Emek Pazar Yeri  
Saat: 21:00

08 A$ustos 2011 
(Çankaya Belediyesi  
Sinema Günleri) 
Memleket Meselesi 
100. Yıl Pazar Yeri  
Saat: 21:00

10 A$ustos 2011 
(Çankaya Belediyesi  
Sinema Günleri)  
(Katırcılar) 
100. Yıl Pazar Yeri  
Saat: 21:00

11 A$ustos 2011 
Per"embe Ak"amı 
Bisikletçileri Bulu"ması  
Saat: 20:00 Güvenpark 

Konser: Bedük 
IF Performance Hall  
Saat: 22:00
 
(Çankaya Belediyesi  
Sinema Günleri)  
Çalgı Çengi 
Sokullu Pazar Yeri  
Saat: 21:00

12 A$ustos 2011 
(Çankaya Belediyesi  
Sinema Günleri)  
Yılanların Öcü  
Sokullu Pazar Yeri  
Saat: 21:00

Katırcılar 
Esat Pazar Yeri  
Saat: 21:00

13 A$ustos 2011  
(Çocuk ve Do$a)  
Üç Elma Do$al  
Tarim Çiftli$i 
(Do$anbeyköyü,  
Çankırı)  
Ekolojik, Sürdürülebilir  
Ve Do$al Ya"am  
E$itimi

CERMODERN  
Açık Hava Sineması  
Film Gösterimi  
Saat: 21:00 
 
15 A$ustos 2011  
(Çankaya Belediyesi  
Sinema Günleri)  
Katırcılar  
Bademlidere Pazar Yeri 
Saat: 21:00  

17 A$ustos 2011  
(Çankaya Belediyesi  
Sinema Günleri)  
Katırcılar 
Bademlidere Pazar Yeri 
Saat: 21:00

18 A$ustos 2011 
Per"embe Ak"amı 
Bisikletçileri Bulu"ması 
Saat: 20:00  
Güvenpark
 
Konser: Zakkum  
IF Performance Hall 
Saat: 22:00 
(Çankaya Belediyesi  
Sinema Günleri) 
Çalgı Çengi
Çayyolu TODAM  
Saat: 21:00

19 A$ustos 2011 
(Çankaya Belediyesi  
Sinema Günleri)  
Yılanların Öcü  
Çayyolu TODAM 
Saat: 21:00 

20 A$ustos 2011  
CERMODERN  
Açık Hava Sineması  
Film Gösterimi  
Saat: 21:00 

21 A$ustos 2011  
(Çocuk ve Do$a)  
Ye"ilöz, Tahtalıörencik 
(Güdül Köyleri-Ankara)  
Köy-Çevre Gezisi, 
Do$a E$itimi

22 A$ustos 2011  
(Çankaya Belediyesi  
Sinema Günleri)  
(Memleket Meselesi) 
Ayrancı Pazar Yeri  
Saat: 21:00
24 A$ustos 2011 
(Çankaya Belediyesi  
Sinema Günleri)  
Katırcılar 
Ayrancı Pazar Yeri  
Saat: 21:00 
 
25 A$ustos 2011  
KOnser: Cem Adrian  
IF Performance Hall  
Saat: 22:00 

25 A$ustos 2011 
Per"embe Ak"amı 
Bisikletçileri  
Bulu"ması  
Saat: 20:00  
Güvenpark

25 A$ustos 2011  
(Çankaya Belediyesi  
Sinema Günleri) 
Çalgı Çengi  
Karapınar  
TODAM  
Saat: 21:00

26 A$ustos 2011  
(Yılanların Öcü)  
(Çankaya Belediyesi  
Sinema Günleri) 
Karapınar TODAM  
Saat: 21:00

27 A$ustos 2011  
CERMODERN Açık Hava 
Sineması Film Gösterimi 
Saat: 21:00

31 A$ustos-3 Eylül 2011  
(Çocuk ve Do$a)  
Tanal Çiftli$i  
(Elmali-Antalya)  
Ekolojik, Sürdürülebilir  
Ve Do$al Ya"am  
E$itimi
Saat: 21.00 
 
10 Eylül 2011  
CERMODERN  
Açık Hava Sineması  
Film Gösterimi  
Saat: 21:00

ANKARA’DA BU AY



SOLFASOL’E
ABONE 
OLMAK
%STER M%S%N%Z? 

Solfasol, do$rudan satı" yanında destekç! abone ve aboneler!n!n katkılarıyla yayın hayatına  
devam etmey!, tüm Ankaralılara, Ankara’nın sokaklarına, meydanlarına, ün!vers!teler!ne, kahveler!ne, parklarına, k!tapçılarına; en uzak 
kö"es!ne kadar; sonra ses!m!z ve gücümüz nereye kadar yeter !se oraya kadar ula"mayı hede(emekted!r.  
Solfasol’e k!"!sel ya da kurumsal destekç! ve abone olmak !ç!n e-postanızı bekl!yoruz: abone@gazetesolfasol.com 
Katkı, görü" ve öner!ler!n!z !ç!n b!ze yazın: b!lg!@gazetesolfasol.com www.gazetesolfasol.com 

Son 60 yılın en kurak yılını ya"ayan Afr!ka 
Boynuzu; ba"ta Somal!, Et!yopya, Kenya, 
Er!tre ve C!but!’de b!r nes!l ölümün çok 
yakınında.
Yüzlerce k!lometrey! aç ve susuz yürüyerek 
kom"u Kenya’dak!, 370.000 k!"!l!k dünyanın 
en kalabalık mültec! kampı Dadaab’a 
varmaya çalı"an, vardı$ında da uzunca b!r 
süre kayıt olma sırası bekleyen b!nlerce 
!nsan açlık, suzuluk ve salgın hastalık 
sebeb!yle ölüm r!sk! !le kar"ı kar"ıya.
Kuraklı$ın merkez!ndek! Somal!’de, Somal! 
yönet!m! !le çatı"ma hal!nde olan El Ka!de 
destekl! #slamcı El-&ebbab m!l!tanlarının, 
s!v!l örgütler!n halka y!yecek ve !laç 
ula"tırma çabasına engel oldu$u bölgeden 
gelen haberler arasında. 

Dünya Sa$lık Örgütü, Sınır Tanımayan 
Doktorlar (FSM), Un!cef kamplarda y!yecek 
da$ıtımı ve a"ı çalı"malarını yürütmeye 
devam ed!yor. BM, Bakol ve Alt &abel’den 
sonra Afgoye, Balad ve Adel’de de kıtlık !lan 
etm!" durumda. Türk!ye Kızılay’ı da yardım 
kampanyası ba"lattı. 
Dünya yeterl! yardımı yapamamakla 
b!rl!kte, telev!zyon haber! olarak !zlemekte, 
(hep!m!z!n yarattı$ı kuraklık ve kıtlık 
sonucu) ölüme g!den onca çocuk ve 
kadını! Yapab!lece$!n!z b!r"eyler oldu$unu 
unutmayın. 
Afr!ka’ya el!n!z! uzatın. Gücünüz neye 
yet!yorsa. Çünkü en kötüsü, h!ç b!r"ey 
yapmadan !zlemek.   

Afrika’da Hergün 
Onlarca !nsan Açlıktan 
Ölüyor!
Ya"adı$ımız dünyanın, 11 m!lyon !nsanı (genel! 
çocuk ve kadın) Afr!ka Boynuzu’nda kıtlık ve açlık 
!ç!nde ölüme g!d!yor.

Büyülü Fener Kızılay S!neması, 
“Sürekl! Fest!val” sloganıyla 
#stanbul Uluslararası F!lm 
Fest!val!’nde göster!len 40 
f!lm! yıl boyunca Ankaralı 
!zley!c!lerle bulu"turacak.

G!"e f!lmler!nden hazetmeyen 
Ankaralılar !ç!n key!(! b!r 
yıl olacak. Büyülü Fener 
Kızılay salonlarından b!r!s!n! 
fest!val f!lmler!ne ayırdı. Yıl 
boyu sürecek göster!mlerde 
Uluslararası #stanbul F!lm 
Fest!val!’nde gösrer!lm!" ve 

pek ço$u Ankara’da göster!me 
g!rmem!" f!lmler Ankaralı 
sey!rc! !le bulu"acak. 

Gazetem!z yayına 
hazırlanırken göster!m 
programı henüz 
netle"mem!"t!. Ancak 
ayrıntılarını daha sonra 
vermek üzere bu müjdey! 
"!md!den s!zlerle payla"mak 
!sted!k. Programın ayrıntılarını 
ay boyunca s!nema g!"es!nden 
ö$reneb!l!rs!n!z. 
/ Solfasol 

Ankara’nın Gayr!resm! Gazetes! daha fazla 
Ankaralı’ya ula"mak !ç!n da$ıtım ve satı" 
noktalarını her geçen gün artırıyor. Solfasol’ü 
bulab!lece$!n!z yerler!n l!stes! a"a$ıdak! g!b!:
Ankara Satı" Noktaları: 
Dost K!tabev! (Konur Sokak), D!pnot K!tabev!, 
#mge K!tabev!, Turhan K!tabev!, Ada K!tabev! 
(Arcad!um AVM)
#stanbul Satı" Noktaları: 
Meph!sto K!tabev! (Beyo$lu #st!klal Caddes! no: 125)
Parmak!z! K!tabev! (Kadıköy Akmar Pasajı No: 70/25)
Semerkand K!tabev! (Beyo$lu Süslü Saksı Soka$ı No: 5)
Solfasol Mekanları
Solfasol’ü okuyab!lece$!n!z mekanlar da var!
Kızılay’da Esk!Yen!, Ortadünya, Tenedos 
ve Sakal’da; Kaleye yolunuz dü"erse K!r!t 
Kafe’de (Koyunpazarı Sokak No:60) Solfasol 
bulab!l!rs!n!z. 
Ya da b!ze b!r ma!l atın b!z s!ze ula"alım.
abone@gazetesolfasol.com

Ankaralı Sinemaseverlere Gün Do$du! 

SOLFASOL’u Nereden Bulab!l!rs!n!z?

Büyülü Fener Kızılay’da ‘Sürekli Festival’ Ba#lıyor


