
Gökçek, OST!M-!vedik Kayıplarının Yakınlarına Ev Verece"i Sözünü Tutmadı

Söz Verirken Her!ey Serbest, Ev Verirken ‘Yasalar Engel’!
Büyük!eh"r Beled"ye Ba!kanı Mel"h Gökçek 
3 #ubat 2011’de OST$M ve $ved"k Sanay" 
Bölgeler"’nde meydana gelen patlamaların 
hemen ardından, enkaz ba!ında, henüz 
arama kurtarma çalı!maları devam ederken 
yaptı%ı açıklamada “Patlamada ya!amını 
y"t"ren ve evl" olan hem!ehr"ler"m"z"n 
a"leler"ne tüm mecl"s üyes" arkada!larımızın 
da onayı "le b"rer ev verece%"z.” d"yerek söz 
verm"!t". 
Aradan geçen altı ayın ardından Büyük!eh"r 
Beled"yes" Mecl"s"’n"n A%ustos toplantısında 
patlamalarda hayatlarını kaybedenler"n 
a"leler"ne sosyal konutlardan bedels"z tahs"s 
yapılması kararından vazgeç"ld". Konutlar 
talep edenlere taks"tl" olarak satılacak. Bahane 
"se $ç"!ler" Bakanlı%ı’ndan gelen olumsuz 
görü!.
Kayıp Yakınları: “B"zle !"md"ye kadar görü!en 
k"mse olmadı. Bu ev meseles" tamamen b"r 
yalan!” .... && s.3
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DOSYA:

HACIBAYRAM
Bu meydanı bugün gezenler de, hala bu tapınakla omuz omuza duruyor 
mu acaba? Nasıl bakıyor bu beyaz ta! tapına%a Ankaralılar?  Hem!er"ler"m"z 
bu tapına%ı Agustus’a arma%an etmey" dü!ünmü!ler ve öyle olmasını 
sa%lamı!lar. Roma’ya gönderd"kler" Ankaralı (Ank"yra mı demel"y"m, yoksa 
Ankura mı b"lem"yorum) daha do%rusu Galatyalı senatörler… && s.10 
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Emrah Gezer Davası Sona Yakla!tı 
Erdem Türközü,  && s.6

Eylül, Barı! Kokmalı
Ya!ar Seyman,  && s.7

B"r Hayal Kırıklı%ı: Tarık #engül
Eren Aksoyo%lu,  && s.8

Sa%lık Haberler"
Jül"de Kaya,  && s.9

Hamamönü $ç"n B"r Proje Yönet"m" #art
Yavuz Önen, Rezzan Önen
Söyle!": Mehmet Onur Yılmaz,  && s.17

Kend"nden G"tarlı Adam:
Süleyman Ba%cıo%lu 
Söyle!": Kübra Cev"z, Ers"n Embel,  && s.19

Akıllı #eh"rler: D"nleyen Beled"yeler
Özsel Belel",  && s.20

#"ke Mübahtır
Mehmet Zek",  && 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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Ankara Büyük!eh"r Beled"yes", Ankara’da ekonom"k ve f"z"ksel büyümen"n 
yarattı%ı baskı kar!ısında çözümsüz kalan ula!ım sorunlarına yen" yollar 
açarak cevap vermek "st"yor. 

Orta Do%u Tekn"k Ün"vers"tes"’n"n yerle!kes" "ç"nden, e%"t"m ver"len 
b"naların arasından v"yadük veya tünel olarak geç"r"lmes" dü!ünülen 
yolu öneren Nazım $mar Planı Ankara 1. $dare Mahkemes" tarafından 
durduruldu. Ardından, Danı!tay tarafından "se "ptal ed"ld". Beled"ye karara 
"t"raz ett". Dosya savcılık tarafından tekrar "ncelen"yor. Beled"ye "ptal 
neden"n" anlayamadıklarını söylüyor. 

ODTÜ Rektörlü%ü "se b"r kente nefes aldıran ormanın Eym"r Gölü’nün 
Ankaralılar’la elele gerçekle!t"r"! b"r zeng"nl"k oldu%unu, rant "ç"n "!tah 
kabartmanın k"mseye b"r fayda sa%lamayaca%ı görü!ünde.

 Aktan ACAR && s.4-5

Ankara’nın Geli!mesinin 
Önündeki Engel ODTÜ mü?

Ankara’nın Bilinmeyen Fosil Yatakları: 
Çocuk Parkları 
Erdem TÜRKÖZÜ && s.4

B"r Pedal Daha 
Durdu, 
Durduruldu…
Kırmızı ı!ık "hlal" yapan süratl" b"r 
araç M. Onur Karaca’yı karde!"n"n 
!ah"tl"%"nde b"zlerden aldı. 
B"s"klet severler"n tek "ste%" ula!ım 
aracı olarak kullandıkları b"s"kletler"n"n 
traf"kte araç olarak kabul görmes" ... 
&& s.16

"klim "çin Harekete Geç! 
Bisikletini Kap Gel!
&& s.17

350 Ankara, 24 Eylül’de, Saat 11’de, 
Herkes" B"s"kletler"yle, Tren Garı 
Önüne Ça%ırıyor 
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3 #ubat 2011’de OST$M ve $ved"k’te aynı gün, 
pe!pe!e meydana gelen "k" ayrı patlamada 
20 "!ç" ya!amını y"t"rm"!t". Son yılların en 
büyük "k" "! c"nayet"nde a"leler ve duyarlı 
Ankaralılar 6 aydır "dd"anamen"n çıkmasını 
ve davanın ba!lamasını bekled". N"hayet 
geçt"%"m"z günlerde Ankara Cumhur"yet 
Savcısı Vel" Güney, patlamayla "lg"l" olarak 6 
aydır sürdürdü%ü soru!turmasını tamamladı 
ve hazırladı%ı 21 sayfalık "dd"anamey" Ankara 
10. A%ır Ceza Mahkemes"’ne gönderd". 
$dd"anamede b"l"rk"!" raporları do%rultusunda 

Ersoy Gaz’ın yüzde yüz kusurlu oldu%u ve 
patlamanın oks"jen tüpler"nden kaynaklandı%ı 
tesp"t ed"ld". Savcılık Ersoy Gaz’ın CNG satı! 
l"sansı olmamasına ra%men Oks"jen tüpler"ne 
CNG gazı sıkı!tırarak sattı%ını ortaya çıkardı. 
$dd"anameye göre !üphel" 9 k"!"den 7’s" 
“b"l"nçl" taks"rle b"rden fazla k"!"n"n ölümüne 
ve yaralanmasına neden olmak” ve “tehl"kel" 
maddeler"n "z"ns"z olarak bulundurulması ve 
el de%"!t"r"lmes"yle”, 2 k"!" "se “taks"rle b"rden 
fazla k"!"n"n ölümüne ve yaralanmasına neden 
olmakla” suçlanıyor.

Ruhsat Taleb" Var, Denet"m Yok!
Ancak "dd"aname patlamanın sebeb" olarak 
göster"len oks"jen tüpler"n"n sa%layıcısı olan 
Ersoy Gaz "le sınırlı kaldı. $dd"anamede ne 
Sanay" Bakanlı%ı ne Sa%lık Bakanlı%ı ne de 
Büyük!eh"r Beled"yes" yetk"l"ler" hakkında 
tek b"r sözcük geçm"yor. Ölen "!ç"ler"n 
yakınları mahkemeye "k"nc" b"l"rk"!" raporu 
"ç"n ba!vurdular ve sabırla "dd"anamen"n 
kamu görevl"ler"n" de "ç"ne alacak !ek"lde 

gen"!let"lmes"n" bekl"yorlar. Ersoy Gaz’ın 
CNG l"sans ba!vurusu oldu%u ancak ba!vuru 
sürec"nde OSB yönet"m" ve Sanay" Bakanlı%ı’nın 
gerekl" denet"mler" yapmayarak ruhsatsız gaz 
dolumuna göz yumdukları "dd"a ed"l"yor. Bu 
"dd"alara "dd"anamede kend"s"ne yer bulamadı. 
Savcılık, Soru!turma $ç"n $z"n M" Bekl"yor?
Öte yandan savcılı%ın sanay" bölges"nde 
gerekl" "nceleme ve denetleme görev"n" yer"ne 
get"rmeyen OSB, Sanay" Bakanlı%ı ve Ankara 
Büyük!eh"r Beled"yes" görevl"ler" hakkında 
da soru!turma açmak "ç"n Sanay" Bakanlı%ı 
ve $ç"!ler" Bakanlı%ı’ndan soru!turma "zn" 
bekled"%" ancak henüz "z"n ver"lmed"%" "ç"n 
b"r "!lem yapamadı%ı da "dd"alar arasında. 
“Ruhsatsız "!letme var, denetlemes" 
gerekenler yok!”
Konu "le "lg"l" görü!ler"ne ba!vurdu%umuz 

S"bel Kavak (Ölenlerden Dursun Kavak’ın 
ablası) “$dd"anamen"n yeterl" oldu%unu 
dü!ünmüyoruz. Ortada b"r ruhsat ba!vurusu 
var. Ancak ruhsat ba!vurusu yapan "!letme 
"le "lg"l" h"ç b"r "!lem yapmayan OSB yönet"m", 
Sanay" Bakanlı%ı, Sa%lık Bakanlı%ı ve 
Büyük!eh"r Beled"yes" yetk"l"ler" hakkında 
"dd"anamede b"r suçlamada bulunulmamı! 
olmasını anlamak mümkün de%"l. Ruhsatsız b"r 
"!letme var ama onu denetlemes" gerekenler 
ortada yok. Mahkemeye "k"nc" b"r b"l"rk"!" 
"ncelemes" "ç"n ba!vurduk. Sorumlulu%u 
bulunan Büyük!eh"r Beled"ye Ba!kanı’ndan, 
Sanay" Bakanlı%ı yetk"l"ler"ne kadar tüm kamu 
görevl"ler"n"n yargılanmasını "st"yoruz.” ded". 
“Ömrümüz yett"#"nce yakınlarımızın 
hakkını aramak "ç"n mücadele edece#"z!”
S"bel Kavak, kaybett"kler" yakınlarının 
haklarını aramak "ç"n Türk"ye’de b"r adalet 
varsa onun "!lemes"n" bekleyecekler"n", ama 
sürec"n "lerlememes" durumunda konuyu 
Avrupa $nsan Hakları Mahkemes"’ne kadar 
götürecekler"n" bel"rtt". S"bel Kavak sözler"n" 
“B"r daha böyle olayların olmaması "ç"n 
sorumlulu%u bulunan herkes"n en a%ır !ek"lde 
cezalandırılması gerekl". Ömrümüz yett"%"nce 
bunun "ç"n mücadele edece%"z” d"yerek 
noktaladı. 

03 $ubat 2011’de OST%M ve %ved"k Sanay" Bölgeler"’nde meydana gelen "k" ayrı patlamada 
20 k"!"n"n ölümü Ankara’yı der"nden sarsmı!tı. Olay "le "lg"l" "dd"aname 6 aylık b"r 
bekley"!"n ardından tamamlandı.  Ancak çıkan "dd"aname kayıp yakınları ba!ta olmak 
üzere konuyu yakından tak"p eden k"msey" tatm"n etmed". Tek suçlunun tüpler"n 
sa#layıcısı olan Ersoy Gaz f"rması yetk"l"ler" olarak göster"ld"#" ve denet"m sorumlulu#unu 
yer"ne get"rmeyen kamu görevl"ler" hakkında "se h"ç b"r "bare bulunmayan "dd"aneme "le 
"lg"l" mahkemeye ba!vuran kayıp yakınları "k"nc" b"r b"l"rk"!" "ncelemes" talep ett"ler. 

OST!M-!vedik Patlamalarının Gazı Alındı!

Günah Keçisi ‘Ersoy Gaz’.
Peki Ya Gerçek Sorumlular?!!

- B"r ba!bakan %50 oy aldı%ı 
ülkes"n"n küçük b"r "lçes"ne seç"m 
propagandası "ç"n g"tt"%"nde ba!ına 
en kötü ne geleb"l"rd"?
- O küçük "lçen"n bütün halkı 
ba!bakana kar!ı tankla tüfekle gelse 
b"le güçler" ne ederd", ne kadar etk"l" 
olurdu ve ne kadar yayılab"l"rd" bu 
tepk" ülkeye?
Recep Tayy"p Erdo%an 12 Haz"ran 
Genel Seç"mler"’nden hemen önce 
Artv"n’"n Hopa $lçes"’ne seç"m 
propagandası "ç"n g"tt"%"nde bu 
soruların yanıtlarını ya!ayarak 
ö%rend" tüm Türk"ye. 31 Mayıs 
2011 günü; deres"n", suyunu, 
çayını sattırmayaca%ını b"r kere de 
Ba!bakan’a anlatmak "ç"n sokakları 
dolduran Hopa halkı, "nsanca b"r 
ya!am "ç"n horona durmu!tu. Pol"s"n 
Hopa halkına b"ber gazıyla ve 
coplarla saldırmasının sonucunda 
emekl" b"r ö%retmen olan Met"n 
Lokumcu kalp kr"z" geç"rerek hayatını 
kaybett". Buna sess"z kalmayanlar 
Met"n Ö%retmen"n ölümünü protesto 
etmek "ç"n, Hopa ve Türk"ye’n"n farklı 

yerler"nde sokaklara çıktı. 
Devamında ya!ananlar da tam b"r 
"ler" demokras"(!) örne%"yd"; Hopa’da 
nokta operasyonları, Ankara’da ev 
baskınları, gözaltılar, terör örgütü 
üyel"%"ne del"l olarak toplanan ders 
k"tapları, derg"ler, yasal yayınlar, 
ekmek bıçakları…
$!te b"r ba!bakan %50 oy aldı%ı 
ülkes"n"n küçücük b"r "lçes"nde en 
kötü bunları ya!ayab"l"rd", otor"tes" 
ancak bu kadar sarsılab"l"rd". 
Arkada!ları tutuklu olarak yargılanan 
Ö%renc" Kolekt"f", Hopa’da 
ya!adıklarının Ba!bakan "ç"n tam b"r 
kabus oldu%unu ‘tek yol sokak tek 
yol devr"m’ pankartını durmaksızın 
hatırlatmasından, Hopa halkını 
‘e!kıya’ olarak n"telemes"nden açıkça 
gördükler"n" söylüyorlar. 
Ya!ananların ardından yurdun dört 
b"r yanında pol"s operasyonları 
ba!ladı. Hopa’da 16, Ankara’da "se 22 
k"!" “terör örgütü faal"yet"ne katkıda 
bulunmak, Toplantı ve Göster" 
Yürüyü!ler" Yasası’na muhalefet 
etmek ve kamu malına zarar 

vermek” suçlamalarıyla tutuklandı. 
Ankara’da 10’u Ö%renc" Kolekt"'er" 
üyes" ün"vers"te ö%renc"s" 22 k"!";  
4 Haz"ran’dan bu yana S"ncan 
Cezaev"’nde tutuklu. 
Ankara’dak" tutuklu ö%renc"ler"n 
avukatı Sev"nç Hocao%ulları’nın 
a!a%ıdak" "fadeler" "ler" demokras"ye 
geçt"%" söylenen ülkem"zdek" gerçek 
durumu ortaya koyuyor:
‘$nsanların demokrat"k haklarını 
kullanması gayr"me!ru g"b" 
göster"lerek toplumsal muhalefete 
yönel"k özel b"r operasyon yapıldı. 
Amaç, demokrat"k taleplerle soka%a 
çıkmayı gayr"me!rula!tırmak, 
kr"m"nal"ze etmek. Ço%u ün"vers"te 
ö%renc"s" olan bu k"!"ler Hopa 
protestosu neden"yle yakla!ık 100 
gündür tutuklular. Ortada henüz 
"dd"aname yok. Ö%renc"ler"n 
ev"ndek" yasal k"taplar b"le del"l 
olarak yazılmı!. Gençlere, THKP-C, 
Dev-Yol ya da THKO "le ba%lantın 
var mı, g"b" sorular soruldu. Örgüt 
üyel"%" suçlaması o kadar kolay k" 
artık. Türk"ye demokrat"kle!"yor 

den"yor ya! D"yel"m b"r protestoya 
katıldınız. X örgütünün de o 
protestoya da"r "nternette b"r ça%rısı 
var. Orada gözaltına alınıp o örgüt 
adına faal"yette bulunmaktan 
tutuklanab"l"rs"n"z.’ 
Bu arada, Ankara Ö%renc" Kolekt"'er", 
Hopa protestolarında tutuklanan 
ün"vers"tel"ler "ç"n “Soka%ı özgür 
bırak” kampanyasına tüm enerj"s"yle 
devam ed"yor. $mza kampanyasına 
yo%un "lg" gösteren Ankaralılar 
"le dertle!en ün"vers"tel"ler halka 
ya!anan haksızlı%ı tüm detsyları "le 
anlatıyor.  
$k" haftadır Konur Sokak’ta ve Sakarya 
Caddes"’nde açtı%ı masalarda 
yakla!ık 3000 "mza toplayan 
Kolekt"fç"ler, masa açtıkları bölgelere 
“Soka%ı Özgür Bırak-Pad"!ah Mecl"ste 
Ö%renc"ler Hap"ste” pankartı asarak 
ve aralıksız duyurular yaparak Ankara 
halkının d"kkat"n" çekmey" ba!ardılar. 

AKP pol"t"kalarından rahatsız olan, 
v"cdan sah"b" herkes" "mza masasına 
ça%ıran Kolekt"fç"ler, tutuklu 
ün"vers"tel"ler "ç"n soka%ın ses"n" 
yükseltmeye devam edecekler"n" 
"natla ve umutla tekrarlıyorlar.
Ö%renc" Kolekt"f" Ankara halkını 
kampanyalarına deste%e ça%ırıyor: 
“Onlar b"z"m okul arkada!larımız, 
onlar b"z"m sıra arkada!larımız ve 
onlar AKP tarafından susturulmaya, 
b"z"m mektup arkada!larımız 
yapılmaya çalı!ılıyorlar. B"zler soka%ı 
susturmaya ve yasaklamaya çalı!an 
AKP’ye, ‘sokakların, meydanların bo! 
olmadı%ını’ göstermeye kararlıyız.
Bu nedenle ‘SOKA(I ÖZGÜR BIRAK’ 
d"yoruz. Arkada!larımızla tekrar 
sokaklarda, kampüslerde, amf"lerde 
bulu!ana kadar; ün"vers"tel"ler ve 
sokak özgür kalana kadar sokakta 
olmaya ve ‘soka%ı özgür bırak’ d"ye 
haykırmaya devam edece%"z.” 
/ N"hal ÇARIKÇI, Tanju GÜNDÜZALP

‘Soka%ı Özgür Bırak’ kampanyasına 
uluslararası "lk destek Ukrayna’dan 
geld". 
Ukrayna’dak" ba%ımsız ö%renc" 
send"kası ‘D"rect Act"on’ (Do%rudan 
Eylem) grubu, 
Ankara’da tutuklanan 10 
ün"vers"tel" "ç"n özgürlük sloganıyla 
yürüdü.  

Tutuklu Üniversiteliler Cezaevinde 70. Günlerine Girerken
Arkada!ları Ankara’da Kampanya ba!lattı: 
‘Soka#ı Özgür Bırak!’ 

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:
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
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Foto#raf: Radikal Gazetesi

Esenbo%a Haval"manı "le kent merkez" arasında yapılması 
planlanan ve Ula!tırma Bakanlı%ı tarafından hayata 
geç"r"lecek raylı s"stem "ç"n harekete geçen Büyük!eh"r 
Beled"yes" Mecl"s", çalı!malara ba!laması "ç"n EGO Genel 
Müdürlü%ü’nü yetk"lend"rd". 
Toplantıda, Ba!bakan Recep Tayy"p Erdo%an "le yapılan 
görü!melerden sonra fuar alanı ve Kızılay arası raylı s"stem" 
2012 yılında "hale etmeye karar verd"kler"n" açıklayan 
Gökçek, “Havaalanı Yolu Metrosuna da ba!lıyoruz. 
Ula!tırma Bakanlı%ı "le görü!meler"m"z ba!ladı. Ba!bakan’ın 
tal"matına "lk adımı atmı! oluyoruz. Bu hattın yapımını 
da Ula!tırma Bakanlı%ına devredece%"z, d"%erler" g"b" 
yapılacak. Muhtemelen sonra da b"ze devredecekler. Yen" 
b"r protokol gerek"rse y"ne Mecl"se b"lg" verece%"z” ded". 
Kızılay-Esenbo%a hattı "le her b"r" en az 15 sened"r !ant"ye 
hal"nde olan, her seç"m dönem"nden önce gazetec"lere 
gezd"r"l"p “ha b"tt" ha b"tece%"” müjdelenen ama b"r türlü 
b"tmeyen Kızılay-Çayyolu, Ulus-Keç"ören, Batıkent-S"ncan 
metro hattı "n!aatlarına b"r yen"s" daha eklen"yor.  
Raylı s"stem"n tahm"n" 25 k"lometre olaca%ını bel"rten 
Gökçek, resm" prosedürün tamamlanması ve çalı!maların 
ba!lamasının ardından hattın 4 yıl "ç"nde b"t"r"leb"lece%"n" 
"fade ett". 

MÜJDE! 
S%NCAN’A, KEÇ%ÖREN’E, ÇAYYOLU’NA DE&%L AMA 
HAVAALANINA METRO %LE G%DEB%LECE&%Z!
Hattın tahm"n" güzergahı hakkında da b"lg" veren Gökçek, 
“Kızılay, Sıhh"ye, yen" yapılan "stasyon, Ulus, Bentderes", 
Dı!kapı Kuzey Ankara, Pursaklar "ç", Saray "ç", Ülker 
Fabr"kası, fuar alanı ve en son havaalanına g"decek. $lk 
dü!üncem"z böyle. Ula!tırma Bakanlı%ı "le yapılacak 
çalı!malar "le güzergah de%"!"kl"kler" zarur" olarak ortaya 
çıkab"l"r” d"ye konu!tu.  /Solfasol 

Gökçek: “Yasalar Önümüzde Engel!” 
Beled"ye Mecl"s" toplantısının ardından 
yaptı%ı açıklamada bu t"p durumlara 
"l"!k"n m"lletvek"ller" ve Ba!bakan 
Recep Tayy"p Erdo%an’a yen" b"r öner" 
götürece%"n" aktaran Gökçek, “Kaza, 
patlama g"b" olaylara maruz kalanlar 
"ç"n amatör sporculara ver"len ödül g"b" 
kanun düzenlemek gerek"r. Yaptırmaya 
çalı!aca%ım. Söz ver"p de sözümüzü 
tutmamı! de%"l"z. Yasalar önümüzde 
engel.” "fadeler"n" kullandı.
 Kayıp Yakınları: “B"zle !"md"ye 
kadar görü!en k"mse olmadı. Bu ev 
meseles" tamamen b"r yalan!”
Kayıp yakınlarının konu "le "lg"l" 

görü!ünü ö%renmek "ç"n 
konu!tu%umuz kayıp yakını S"bel 
Kavak, 3 #ubat’tan bugüne kadar 
kend"ler" "le Büyük!eh"r Beled"yes"’nden 
konut meseles" da dah"l herhang" 
b"r konu "le "lg"l" görü!en k"mse 
olmadı%ını, kend"ler"ne ev ver"lece%" 
konusunu da, vazgeç"ld"%"n" de 
d"%er herkes g"b" basından tak"p 
ett"kler"n" söyled". Kend"ler" üzer"nden 
s"yas" !ov yapılmasından rahatsız 
olduklarını bel"rten S"bel Kavak, “bu 
ev meseles" tamamen b"r yalan” ded". 
Kend"ler"n"n ba%ı!a, sadakaya de%"l 
adalet"n yer"n" bulmasına "ht"yaçları 
oldu%unu, söyleyen Kavak, sürec"n 
sonunda gerek"rse devletten madd", 

manev" tazm"nat talep haklarının saklı 
oldu%unu da sözler"ne ekled". 
Kayıp Yakınları: “Ev vermes"ne engel 
olan yasa 3 $ubat’ta söz vermes"ne 
engel de#"l m"yd"?”
Büyük!eh"r Beled"ye Ba!kanı Gökçek’"n 
konu "le "lg"l" son açıklamasının 
sam"m" olmadı%ını bel"rten b"r ba!ka 
kayıp yakını “Yetk"l"ler"m"z"n d"l"n"n 
kem"%" yok. Mel"h Bey’"n bugün kayıp 
yakınlarına ev vermes"ne engel olan 
yasa, 3 #ubat’ta ev sözü vermes"ne 
neden engel olmadı? Seç"m önces" 
b"z" s"yas" !ovlarına alet ett"ler.” d"yerek 
tepk"s"n" d"le get"rd". / Mehmet Onur 
Yılmaz

Büyük!eh"r Beled"ye Mecl"s", Esenbo#a Haval"manı "le Kızılay arasında yapılması planlanan raylı s"stem konusunda 
çalı!malara ba!laması "ç"n EGO Genel Müdürlü#ü’ne yetk" verd". 18 yıldır 1 m b"le "lave metronun h"zmete açılmadı#ı 
ve yıllardır "n!aat hal"nde olan üç metro hattının oldu#u göz önüne alındı#ında Ankara’da 4. b"r metro hattına 
ba!lamanın gerekçes"n" anlamak çok zor.  

Büyük!eh"r Beled"ye Ba!kanı Mel"h Gökçek 3 $ubat 2011’de OST%M 
ve %ved"k Sanay" Bölgeler"’nde meydana gelen patlamaların hemen 
ardından, enkaz ba!ında, henüz arama kurtarma çalı!maları devam 
ederken yaptı#ı açıklamada “Patlamada ya!amını y"t"ren ve evl" olan 
hem!ehr"ler"m"z"n a"leler"ne tüm mecl"s üyes" arkada!larımızın da 
onayı "le b"rer ev verece#"z.” d"yerek söz verm"!t". Aradan geçen altı 
ayın ardından Büyük!eh"r Beled"yes" Mecl"s"’n"n A#ustos toplantısında 
patlamalarda hayatlarını kaybedenler"n a"leler"ne sosyal konutlardan 
bedels"z tahs"s yapılması kararından vazgeç"ld". Konutlar talep 
edenlere taks"tl" olarak satılacak. Bahane "se %ç"!ler" Bakanlı#ı’ndan 
gelen olumsuz görü!.  

Metro Bitmez Ankara Bozkırında Yeni Bir Metro !n#aatı 

Büyük!ehir Kızılay-Esenbo#a Metro Hattı 
"çin Harekete Geçti

Gökçek, OST"M-"vedik 
Kayıplarının Yakınlarına 
Ev Verece#i Sözünü 
Tutmadı!

Söz Verirken Her#ey Serbest, Ev Verirken ‘Yasalar Engel’!

Ankara’da !u anda tamamı "n!aat hal"nde olmak üzere 
üç metro hattı bulunuyor. Kızılay-Çayyolu, Ulus-Keç"ören 
ve Batıkent-S"ncan Metro hatları 15 yılı a!kın süred"r 
!ant"ye hal"nde. Uzun yıllardır h"ç b"r "!lem yapılmaksızın 
terk ed"lm"! ve köhnem"! olan metro "n!aatlarının pek 
ço%unda su yalıtımı ve kullanılmamaktan kaynaklı tes"sat 
sorunları h"ç kullanılmayan metrolarda defalarca tad"lat 
yapılmasına sebep oldu. Konuyu Solfasol Haz"ran sayımızda 
“Ula!tırma Bakanlı%ı Enkaz Devraldı” ba!lı%ı "le "!lem"! ve 

örnek olarak Kızılay-Çayyolu metrosunun ODTÜ önündek" 
ana "stasyonunun "çler acısı hal"n" foto%ra'arla gündeme 
get"rm"!t"k. Büyük!eh"r Beled"yes" tarafından b"t"relemeyen 
metro "n!aatları 12 Haz"ran Genel Seç"mler"’nden hemen 
önce alelacele Ula!tırma Bakanlı%ı’na devred"lm"!t". Makyaj 
uygulamalarla üstü örtülen yalıtım ve tes"sat sorunları 
metro "stasyonlarının kullanılamaz hale gelmes"ne sebep 
olacak kadar c"dd" boyutlarda. 
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Ba!kanlar ODTÜ’yü Hedef Gösterd": “ODTÜ Sürece Destek 
Vermel"”
Ankara T"caret Odası, Ankara Sanay" Odası ve Ankara G"y"m 
Sanay"c"ler" Derne%" ba!kanlarının Temmuz ayı sonunda art 
arda yaptıkları açıklamalarda Ba!kent’"n ula!ım sorunları "le 
artan ekonom"k-f"z"ksel büyüme baskısına çözüm olarak hem 
kurumsal olarak hem de co%raf" olarak ODTÜ’yü "!aret ett"ler. 
Ba!kanlar, 2023 Ankara Nazım $mar Planında, Esk"!eh"r 
Yolu’nu omurga olarak alan Güneybatı Kor"doru "le Konya Yolu 
omurgasına paralel olarak gel"!en Güney Kor"doru üzer"nde 
4114 hektarlık b"r alanda kurulmu! olan ODTÜ’nün Ankara’nın 
sosyal, ekonom"k ve f"z"k" gel"!"m" üzer"ndek" olumsuz etk"s"n"n 
altını ç"zd"ler ve ekled"ler: “ODTÜ, planda yer aldı%ı "fade ed"len, 
Anadolu Bulvarı – Konya Yolu ba%lantısının yapılması "ç"n 
gerekl" deste%" sa%lamalı; B"lkent Ün"vers"tes" Ba%lantı Yolu’nu 
Yüzüncü Yıl’a ba%layan ve ODTÜ Yerle!kes"n" Esk"!eh"r Yolu’na 
paralel olarak kesen er"!"ml" yol projes"ne "z"n vermel"; Eym"r 
Gölü Ankaralılar’ın kullanımına açılmalı.”
Kampanyalar Ba!ladı: “ODTÜ Yol Olmasın!” 
B"r "nternet blogunda konunun kentsel rant ve ODTÜ’nün 
Büyük!eh"r Beled"yes" "le yıllardır süregelen çatı!maları 
ba%lamında ele alınması "le b"rl"kte Facebook ve Tw"tter g"b" 
sosyal payla!ım a%larında gen"! çaplı b"r tartı!ma, ardından 
da ODTÜ YOL OLMASIN sloganı "le b"r kampanya ba!latıldı. 
Tak"p eden günlerde TMMOB M"marlar Odası Ankara #ubes" ve 
TMMOB  #eh"r Plancıları Odası da konuyu çe!"tl" platformlarda 
gündeme ta!ıma kararı aldılar.
Gökçek: “Kes"n Kararlıyız. ODTÜ’den Yol Geçecek!”
A%ustos ayı ortasında Ankara Büyük!eh"r Beled"ye Ba!kanı 
Mel"h Gökçek’"n “ODTÜ konusunda kes"n kararlıyız, planımızı 
geç"rece%"z. Oradan yol geçecek.” !ekl"ndek" açıklamaları 
tartı!maları alevlend"rd". Gökçek Beled"ye’n"n web s"tes"nde 
yeralan açıklamalarında Anadolu Bulvarı’nı Konya Yolu’na 
ba%layan, ayrıca Hacettepe’den y"ne Konya Yolu’na ula!acak 
olan yolların 1/5000’l"k planlara Murat Karayalçın ve 
önces"ndek" dönemlerde konuldu%unu bel"rten Gökçek, “B"z 
1/5000’" 1/25000’e "!ley"nce ODTÜ yürütmey" durdurma aldı. 
Akıl, sır erd"rmek, anlamak mümkün de%"l. Dü!ünüyorum, 

ta!ınıyorum kararın mantı%ını bulamıyorum. Bunu ben 
yapmadım, seneler önce yapılmı!. #"md" yen"den yapıyoruz ve 
yen"den onları koyaca%ız. Bu ay yet"!med", büyük b"r "ht"mal 
Eylül’de gel"r.”
ODTÜ Rektörlü#ü Sess"zl"#"n" Bozdu:  
Konunun tarafı olarak "!aret ed"len ODTÜ Rektörlü%ü 23 
A%ustos Salı günü düzenled"%" basın toplantısı "le sess"zl"%"n" 
bozdu.  ODTÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Acar ve #eh"r ve Bölge 
Planlama Bölümü Ö%ret"m Üyes" Prof. Dr. Baykan Günay’ın 
katılımıyla düzenlenen toplantının ba!ında Rektör Acar, 
ün"vers"ten"n taraf olmadı%ı yapay b"r tartı!ma "le gündem 
yaratılmasını do%ru bulmadıklarını "fade ett". 
Baykan Günay: ODTÜ ve ODTÜ Ormanı Ankara’nın önünde 
engel de#"l, Ankara’nın sa#lıklı gel"!"m" "ç"n b"r !ansdır.
Prof.Dr. Baykan Günay, ODTÜ’nün, kurulu!undan bu güne 
f"z"k" ve yasal çerçeves"n" aktardı%ı açıklamalarına ODTÜ’nün,  
do%al ve kültürel varlıkları "le b"r de%er oldu%u, bu de%er"n 
Ankaralılar "le b"rl"kte yaratıldı%ını söyleyerek ba!ladı. Günay,  
Orta Do%u Tekn"k Ün"vers"tes"’n"n 4114 hektar yüzölçümüne 
sah"p, tesc"ll" do%al ve arkeoloj"k s"t alanları "le 3124 hektarlık 
kadastrosu yapılmı! özel statülü orman araz"s"n" kapsayan 
b"r yerle!ke "ç"nde yeraldı%ını, bu alanlar "le "lg"l" Koruma 
Amaçlı $mar Planı’nın Büyük!eh"r de dah"l tüm "lg"l" kurumlarla 
koord"nel" b"r !ek"lde tamamlandı%ını ve Ankara Büyük!eh"r 
Beled"yes"’ne sunulma a!amasına get"r"ld"%"n" bel"rtt".
Baykan konu!masında ODTÜ Koruma Amaçlı $mar Planı’nın 
kend"s"nden daha önce yapılmı! 1993 tar"hl" Ankara Ula!ım 
Ana Planı Ankara "ç"n yapılmı! üst ölçekl" planlara ra%men 

de%"l, bu planların öngörü, 
"lke ve hede'er"n" gözet"lerek 
yapıldı%ının altını özell"kle ç"zd". 
Baykan Günay: “B"z yolun 
geçece#" araz"y" 18 yıl önce 
Karayolları’na terk ett"k. Bu 
yolun 18 yıldır yapılmamı! 
olmasında ODTÜ’nün h"ç 
b"r kabahat" olmadı#ı g"b" 
o yolun ODTÜ "le "lg"s" de 
yoktur.”
Söz konusu tartı!ma "ç"nde 
"k" ayrı yoldan bahsed"ld"%"n", 
kafa karı!ıklı%ının da k"m"n 
hang" yolu kastett"%"n"n 
anla!ılmamasından 
kaynaklandı%ını bel"rten Günay 
konuya açıklık get"rmek "ç"n 
her "k" yol "le "lg"l" güzergah ve 
yasal durumu ayrıntısı "le anlattı. 
Günay: “Ula!ım Ana Planı’nda 
yeralan Anadolu Bulvarı’nı 
Konya Yolu’na ba%layan yol 
"ç"n,(1 nolu yol) "lg"l" güzergah 
üzer"ndek" araz" ODTÜ 
tarafından 1993’te Karayolları’na 
terk ed"lm"!t"r. Bu yolun 18 
yıldır yapılmamı! olmasında 

ODTÜ’nün h"ç b"r kabahat" olmadı%ı g"b" o yolun ODTÜ "le "lg"s" 
de yoktur.” ded". 
ODTÜ: “Yerle!kem"z" Ortadan %k"ye Böldürtmey"z. Ama 
Ormanımızı Tahr"p Etmeyen Tünel Vb. Alternat"f Projelere 
Açı#ız.“
Günay d"%er yol "le "lg"l" olarak "se !u b"lg"ler" verd": “ODTÜ 
Yerle!kes" "ç"nden geçece%" söylenen yolun 2023 Ankara 
Nazım $mar Planı kapsamında 1/25000 ölçekl" plana "!lenen 
ve B"lkent Yolu "le Anadolu Bulvarı arasında Esk"!eh"r Yolu’na 
paralel olarak ODTÜ Yerle!kes" "ç"nden geçmes" öner"len yoldur 
(2 nolu yol). $mar Planı’nın ün"vers"te "lg"l" olan bu bölümü 
mahkemelerce uygun görülmem"!t"r. Ancak ODTÜ’nün, do%al 
ve arkeoloj"k s"t alanları "le orman olarak tesc"l ed"lm"! alanları 
tahr"p etmeden yapılacak tünel uygulamalarına açı%ız. Ancak 
bu güne kadar b"ze bu kapsamda h"ç b"r öner" gelmem"!t"r.” 
ODTÜ Rektörü Acar: “Uzun Yıllardır B"tmeyen Metrolar 
Devreye G"rmed"kçe Kalıcı Çare Bulunamaz.”
Baykan Günay’ın açıklamalarının ardından gazetec"ler"n 
sorularını yanıtlayan ODTÜ rektörü Acar b"r soru üzer"ne:

“Ankara’nın traf"k sorununun çözümü "ç"n, yen" yollar 
açmaktan çok, toplu ta!ıma s"stem"n"n gel"!t"r"lmes"ne 
"ht"yaç vardır. Esk"!eh"r yolu aksında, araç traf"%"n"n her gün 
artmasının ba!lıca neden" metro s"stem"n"n uzun yıllardır 
h"zmete sokulmamasıdır. Metro ve d"%er toplu ta!ıma 
s"stemler" devreye g"rmed"%" takt"rde, Ankara’nın ula!ım 
sorunlarına kalıcı çare bulunamayacaktır.” ded". 

Acar’dan Ankaralılara Ça#rı: “Bu Ormanı Ankaralılarla 
B"rl"kte Büyüttük. ODTÜ Ormanı’na Sadece ODTÜlüler"n 

Ankara’nın Geli!mesinin 
Önündeki Engel ODTÜ mü?
Ankara Büyük!eh"r Beled"yes", Ankara’da ekonom"k ve f"z"ksel büyümen"n yarattı%ı baskı 
kar!ısında çözümsüz kalan ula!ım sorunlarına yen" yollar açarak cevap vermek "st"yor. 
Orta Do%u Tekn"k Ün"vers"tes"’n"n yerle!kes" "ç"nden, e%"t"m ver"len b"naların arasından 
v"yadük veya tünel olarak geç"r"lmes" dü!ünülen yolu öneren Nazım $mar Planı Ankara 1. 
$dare Mahkemes" tarafından durduruldu. Ardından, Danı!tay tarafından "se "ptal ed"ld". 
Beled"ye karara "t"raz ett". Dosya savcılık tarafından tekrar "ncelen"yor. Beled"ye "ptal neden"n" 
anlayamadıklarını söylüyor. ODTÜ Rektörlü%ü "se b"r kente nefes aldıran ormanın Eym"r 
Gölü’nün Ankaralılar’la elele gerçekle!t"r"! b"r zeng"nl"k oldu%unu, rant "ç"n "!tah kabartmanın 
k"mseye b"r fayda sa%lamayaca%ı görü!ünde.

Aktan ACAR

Kurulu! yıllarında ODTÜ A#açlandırma $enli#i.

KO
NY

A 
YO

LU
Yüzüncü Yıl Mah.

ODTÜ Yerle!kes"

Hazırlık 
Okulu

ODTÜ Kolej"

ODTÜ Altyapı ve 
Tekn"k Destek 
B"r"mler"B"lkent 

Kav!a#ı

ODTÜ Kav!a#ı

Armada AVM

Sa
m

su
nKızılay - Kent Merkez"

Esk"!eh"r

Ko
ny

a

B"
lk

en
t

ESK%$EH%R YOLU

%PTAL ED%LEN YOL
(2 NOLU YOL)

ANADOLU 
BULVARI

1993 YILINDA 
KARAYOLLARINA 
TERKED%LEN YOL
(1 NOLU YOL)



solfasol Ankara’nın Gayriresmi Gazetesi Eylül 2011 5

Yen" Yollar Çözüm De%"l, 
Önce Metro B"t"r"lmel"!

Ankara’nın 2015 yılına yönel"k gel"!"m" ve f"z"ksel b"ç"mlenmes"n"n esasları ve 
"lkeler" 1985 yılında hazırlanan Ankara Metropol"ten Alan Stratej"k Planında 
bel"rlenm"!t"r. Bu planda kent"n temel sorunları ve "ht"yaçları d"kkate alınarak 
2015 yılına yönel"k v"zyon ve sektörel stratej"ler bel"rlenm"!, bu stratej"ler 
do%rultusunda konut, t"caret, sosyal altyapı ve ula!ım s"stem"ne yönel"k 
kararlar "çeren Stratej"k Plan onaylanmı!tır. Bu planın onanmasından 8 yıl 
sonra 1993 yılında Ankara Ula!ım Ana Planı hazırlanmı!tır. Etüd çalı!maları 
sonunda 2004 yılında tamamlanan bu çalı!ma henüz resm" olarak 
onanmamı!tır (onandı "se "lan ed"lmem"!t"r). Kent"n ula!ım s"stem"ne yönel"k 
uzun vadel" yapısal yatırımlar ve kararlar "çeren bu plan günümüze kadar en 
kent"n ula!ımı "le "lg"l" temel referans olarak kabul ed"lmekted"r. 

METRONUN PARASI ALTGEÇ%TLERE HARCANDI.

Gerek Stratej"k Planda ve gerekse Ula!ım Ana Planı’nda Anadolu Bulvarı’nın 
Konya Yolu’na kadar uzatılarak yol s"stem"nde bütünlük sa%lanması 
amaçlanmı!tır. Planda sadece yol s"stem"ne yönel"k yatırımlar öngörülmem"!, 
kent"n ula!ım sorunlarının çözümü ve taleb"n kar!ılanmasına yönel"k en 
öneml" yatırımlar olarak raylı s"stem yatırımları da öngörülmü!tür. Ancak 
aradan geçen 17 yıl "ç"nde öngörülen raylı s"stem yatırımları tamamlanmamı!, 
beled"ye kaynakları planda öngörülmeyen çok sayıda katlı kav!ak "ç"n 
kullanılmı!tır. Bu nedenle kentte otomob"l kullanımı yüksek oranda artmı!, 
raylı s"stemler"n tamamlanmaması neden"yle otobüs, özel serv"sler ve dolmu! 
sayıları neden"yle yol s"stem" yeters"z kalmı!tır. Mevcut durumda kent"n yol 
altyapısı ek yollar yapılsa dah" mevcut taleb" kar!ılayacak yapıda de%"ld"r. 
Kent"n bütün yol s"stem"n"n de%"!t"r"lme olana%ı olmadı%ından bel"rl" 
kes"mlerde yol ve kav!ak düzenlemeler" traf"k sorununu çözmeyecekt"r. 

METRO YOKSA ÇÖZÜM DE YOK!

Ula!ım planlamasında toplam ta!ıma kapas"ten"n arttırılması ve kapas"ten"n 
en ver"ml" kullanılması "lkes" esas alınır. Bu ba%lamda herhang" b"r yen" yol 
sadece bel"rl" b"r kes"mde rahatlama sa%layab"l"r. Kent"n yol s"stem" "se mevcut 
otomob"l, m"n"büs, serv"s ve dolmu! sayısını barındıracak kapas"tede de%"ld"r. 
Raylı s"stemler dı!ında herhang" b"r yatırımın ula!ım s"stem"n" "y"le!t"rme 
olana%ı bulunmamaktadır. 

ANADOLU BULVARI – KONYA YOLU BA&LANTISI MUTLAKA YAPILMALIDIR.

Anadolu Bulvarı’nın Esk"!eh"r Yolu "le ba%lantı yaptı%ı kav!ak (ODTÜ Kav!a%ı) 
gerek tasarımın uygun olmaması ve gerekse Anadolu Bulvarının sürekl"l"%"n"n 
olmaması neden"yle traf"k sorunu ve kaza r"sk" barındırmaktadır. Bu yolun 
güney yönünde devam ederek Konya Yolu’na ba%lanması "le Esk"!eh"r Yolu’nun 
ODTÜ-Balgat Kav!a%ı arasındak" kes"m"nde traf"k kısmen rahatlayacaktır. Bu 
yol ODTÜ Kampüsü’nün do%u sınırından ODTÜ araz"s"n"n b"r kısmı geçmekte 
yol platform alanına denk gelmekted"r. Söz konusu yol kent"n en öneml" 
kuzey güney ba%lantılarından b"r"d"r. Bu yolun sürekl"l"%"n"n sa%lanması plan 
bütünlü%ünün sa%lanması ve ula!ım s"stem"n"n daha "y" "!lemes" "ç"n gerekl" 
görülmekted"r. Ula!ım Ana Planı’nda bu yolun Konya Yolu’ndan sonra do%u 
yönünde devam etmes" ve Çankaya-Ayrancı yönüne g"decek ta!ıtlar "ç"n 
alternat"f b"r güzergah sa%lanması amaçlanmı!tır. 

ODTÜ A1 G%R%$% ÖZENLE PLANLANMALI.

Söz konusu yol projes"n"n uygulanması "le ODTÜ kuzey g"r"!"n"n (A1) yen"den 
düzenlenmes" gerekecekt"r. Mevcut kav!akta geç"c" b"r çözüm üret"lm"! 
olmakla beraber yol tasarım esaslarına uygun olmayan bu tasarımın 
de%"!t"r"lmes" gerekmekted"r. Bu durumda ODTÜ g"r"!"n"n yapılacak yen" 
kav!aktan (yonca t"p" dörtlü kav!ak) ver"lmes" uygun olmayacaktır. Kampusün 
öneml" anı de%erler"nden b"r" olan A1 g"r"!"n"n özell"kler"n" bozmadan yen" 
kav!a%a yakın b"r noktada yen" b"r g"r"! sa%lanması gerekmekted"r. Bunun "ç"n 
özenl" b"r çalı!ma gerek"r. Çünkü bu tür b"r ba%lantı oldukça karma!ık olacak, 
d"kkatl" ve özenl" b"r tasarım gerekmekted"r. 

KAMPUS %Ç%NDEN YOL GEÇMEMEL%.

D"kkat ed"lmes" gereken d"%er öneml" b"r konu Ula!ım Ana Planı’nda Esk"!eh"r 
Yolu’na paralel b"r yol öner"s" bulunmadı%ıdır. Bu tür b"r yolun ODTÜ Araz"s"ne 
denk gelecek !ek"lde "n!a ed"lmes" durumunda traf"k sorununu "y"le!t"rme 
olana%ı bulunmadı%ı g"b", Anadolu Bulvarı ve Konya Yolu ve çevres"ndek" 
mevcut yol s"stem"n"n standartlara aykırı b"ç"mde bozulması söz konusu 
olacaktır. 

* #eh"r ve Bölge Plancısı / Mers"n Ün"vers"tes" 

Yard.  Doç.  Fikret  Zorlu*

ODTÜ Yerle!kesinin 31 yılda geçirdi#i de#i!im. 
1964-1995

De#"l, Tüm Ankaralıların Sah"p Çıkmasını 
Bekl"yoruz.”
Basın toplantısında Solfasol muhab"r"n"n 
sorusu üzer"ne Rektör Acar, ODTÜ Ormanı’nın 
ODTÜ’nün kuruldu%u 1963’ten bu yana her 
yıl düzenlenen a%açlandırma bayramlarına 
katılan Ankaralılarla ODTÜ’lüler"n b"rl"kte 
d"k"p, büyüttükler" b"r orman oldu%unu 
ve tüm Ankaralıların ormanı oldu%unu 
bel"rtt". Her ye!"l alan üzer"ne b"na d"kmek 
alı!kanlı%ından vazgeç"lmes" gerekt"%"n" 
bel"rten Acar tüm Ankaralıları ODTÜ 
Ormanı’na sah"p çıkmaya ça%ırdı. 
Rektör Acar Uyardı: “K"mse ODTÜ 
Ormanına Bakıp Rant %!tahı Kabartmasın!”
ODTÜ Rektörü Acar 45 yıllık kolekt"f b"r 
çalı!manın ürünü olan ve bugün Ankara’nın 
ortasında büyük b"r ye!"l kor"dor olu!turan 
ODTÜ Ormanı’na bakıp rant "!tahı 
kabartmanın alem" olmadı%ını bel"rtt".
ARKA PLAN: 
Basın toplantısının ardından konunun 
kapsamlı b"r ara!tırma "le der"nle!t"r"lmes" 
"ht"yacından hareketle  SOLFASOL olarak b"r 
ver" toplama çalı!ması gerçekle!t"rd"k. 
Büyük!eh"r de Tünelle Geç"!e Olumlu 
Bakıyor.
$lk olarak 2023 Nazım $mar Planı’na "t"razlarını 
"ncelend"k ve Beled"ye Mecl"s"’n"n 15.08.2007 
tar"h 2035 sayılı kararında, Esk"!eh"r Yolu’na 
paralel olarak B"lkent Yolu - Anadolu Bulvarı 
arasında öner"len yol "le "lg"l" olarak, “ODTÜ 
tarafından yol güzergahına "l"!k"n olarak; 
söz konusu yol güzergahının Esk"!eh"r 
yoluna alternat"f/zorunlu b"r güzergah 
olması ve uygulama a!amasında do%al 
s"t alanını olu!turan a%açlık dokuya ve 
yerle!ke bütünlü%üne zarar vermeyecek 
!ek"lde tünel veya v"yadük olarak geç"r"lmes" 
öngörüldü%ü ayrıca yol güzergahı geç"!"ne 
"l"!k"n kurul kararı alınması ve karara göre 
uygulama yapılması gerekece%"nden bu 
a!amada "t"razın uygun olmadı%ı” yönünde 
b"r madde bulundu%unu gördük. Bu da 
göster"yor k", aslında ODTÜ Rektörlü%ü’nün de 
olumlu baktı%ı tünel veya v"yadük alternat"f" 
Beled"ye’n"n de kabul ett"%" alternat"'er 
arasında yer alıyor. 
Mahkeme Yerle!ke %ç"nden Geçen Yolu %ptal 
Ett"
Ankara 2023 Nazım $mar Planı’nın ODTÜ "le 
"lg"l" bölümüne ODTÜ tarafından Ankara 
1. $dare Mahkemes"’nde Yürütmen"n 
Durdurulması "stem" "le dava açıldı%ı 
ve mahkemen"n plan hakkındak" dava 
sonuçlanıncaya kadar yürütmey" durdurdu%u 
kararın gerekçes"nde 
“…. yalnızca ün"vers"te kampusunun 
bütünlü%ünü zedeleyen ve çevresel zararlar 
do%uran dava konusu yolun de%"l, 1/25.000 
ölçekl" 2023 Ba!kent Ankara Nazım (mar 
Planı’nda yen" öner"len yolların h"çb"r"n"n 
savunulab"l"r tekn"k b"r gerekçes"n"n 
bulunmadı%ı, ODTÜ’nün kuruldu%u "lk yıllarda 
özel olarak b"r kampus ün"vers"tes" olarak 
tasarlanarak aradan geçen yıllar "çer"s"nde 
de bu özell"%"n" y"t"rmeden f"z"ksel gel"!"m"n" 
sürdürdü%ü, kampus ün"vers"teler"n"n 
en öneml" özell"%"n"n, bell" b"r mekansal 
bütünlük "çer"s"nde e%"t"m, ö%ret"m, ara!tırma, 
rekreasyon, konaklama vb. faal"yetler"n 
güven "çer"s"nde b"r arada yürütüleb"lmes"ne 
olanak sa%laması oldu%u, bu güne kadar 

sa%lanmı! olan bu özell"%"n dava konusu 
yolun gerçekle!t"r"lmes" "le bozulaca%ı, ... 
ba!ta ün"vers"te güvenl"%" olmak üzere 
kampus hayatını olumsuz olarak etk"leyece%", 
buna ek olarak, do%u-batı do%rultusunda 
geç"r"lmes" planlanan yolun, kampus alanını 
"k"ye bölerek yolun kuzey"nde ve güney"nde 
kalan ün"vers"te alanı parçaları arasındak" 
"l"!k"n"n koparılaca%ı….. dava konusu 
yolun çevres"ne ve kampus ya!amına zarar 
vermeden geç"r"lmes"n"n olanaksız oldu%u….”  
"fadeler"ne yer ver"ld"%" b"lg"s"ne ula!tık. 
Son Söz Danı!tay’ın!..
Danı!tay 6. Da"res"’n"n 2010 yılı Ek"m Ayında 
planın "ptal" "ç"n aldı%ı onama kararından 
sonra Ankara Büyük!eh"r Beled"yes"’n"n 2011 
yılı "ç"nde karar düzeltme "ç"n ba!vurdu%u, 
dosyanın savcılık "ncelemes"nde oldu%u "se 
ed"nd"%"m"z b"lg"ler arasında. Yan" B"lkent 
yolundan ba!layarak ODTÜ yerle!kes"n" "k"ye 
bölecek olan yol "ç"n son söz Danı!tay’ın.
Büyük!eh"r’"n 2023 Planında ODTÜ’den 
Geçecek Yol "le %lg"l" Ver" Yok!
Belge taraması "le e!zamanlı olarak Ankara 
2023 Nazım $mar Planı’na a"t dökümanlarda 
yaptı%ımız ara!tırmaların sonucunda, 1/25000 
planlarda görsel anlatımlar har"ç, “Mekansal 
Stratej"ler” ba!lı%ı altında Madde 16f bend" 
“ODTU-Anadolu Bulvarı ba%lantısı "le kent" 
kuzey-güney do%rultusunda ku!aklayacak 
s"stem bütünlü%ünü olu!turmak” "bares" 
dı!ında ODTÜ yerle!kes" "le "lg"l" ba!ka b"r 
yol hükmü – öngörüsü olmadı%ını ve “1998 
yılından bu yana Ankara kent"nde b"r ula!ım 
ana planına esas kapsamlı ve s"stemat"k ver" 
derleme "!lem" gerçekle!med"%"” tesp"t"n"n 
yapıldı%ını gördük.  
Ankara Nazım $mar Planı’nın ula!ım "le "lg"l" 
olarak ortaya koydu%u genel hükümler ve 
açıkça "fade ed"len ver" eks"kl"%" göz önüne 
alındı%ında "t"razlara ve davalara konu 
olan ba%lantı yolunun hang" gerekçe "le 
öngörüldü%ü, nasıl gerçekle!t"r"lece%" ve 
Ankara’nın gel"!"m"ndek" rolü tartı!maya açık 
hale gelmekted"r. Yan" yol "le "lg"l" ba!latılan 
tüm bu tartı!ma ODTÜ Rektör Acar’ın ded"%" 
g"b" bu “yapay b"r tartı!ma” ve b"r "natla!ma 
görüntüsü ver"yor.

Eski!ehir Yolu’ndan, yerle!keyi ikiye bölecek yolun 
geçece#i alana bakı!.
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B"r c"nayet…
D"yarbakır’ın S"lvan $lçes" nüfusuna kayıtlı 29 ya!ındak" Emrah 
Gezer, 1994 yılından ber" ya!adı%ı Ankara’da, söyled"%" Kürtçe 
!arkı neden"yle 26 Aralık 2009 geces" öldürüldü. Emrah Gezer, 
Ankara’nın Çankaya $lçes"’ne ba%lı Kavaklıdere Semt"’nde 
bulunan 3A adlı barda “Ag"r Ketye D"lemın/Yüre%"me Ate! 
Dü!tü” !arkısını söyled"%" gerekçes"yle, Çankaya’dak" 10 N"san 
Pol"s Karakolu’nda çalı!an ve geçm"!te Özel Harekât #ubes"nde 
görevl" "k" pol"s memuruyla tartı!tı; barın dı!ına ta!an tartı!ma 
sırasında, görgü tanıklarının "fades"yle tartı!mayı ba!latan Pol"s 
Memuru Serkan Akbulut’un (32) “hedef gözeterek” ate! etmes" 
sonucu Emrah Gezer üç kur!unla vuruldu. Emrah Gezer artık 
aramızda de%"l…
Serkan Akbulut’un Ankara 9. A%ır Ceza Mahkemes"’nde 
yargılandı%ı dava 8 Eylül 2011 tar"h"nde karara ba%lanacak. 
B"r Maktul… 
Ya!asaydı (ya da ya!amasına "z"n ver"lseyd" m" demel"?) 
bugünlerde 31 belk" 32 ya!ında olacak olan Emrah Gezer 
do%du%u topraklardan uzaklarda, kend"s"ne ve arkada!larına 
do%up büyüdükler" ama artık terk etmek zorunda kaldıkları 
toprakları hatırlatan b"r !arkıyı, anneler"nden ö%rend"kler" b"r 
d"lde söyled"%" "ç"n öldürüldü. Kürt’tü ve as"m"le ed"lemed"%" "ç"n 
öldürüldü.
B"r Azmett"r"c"…
Emrah Gezer’"n öldürüldü%ü olayın b"r ba!ka haz"n boyutu 
olayda S"nem Uluda%’ın oynadı%ı roldür. Kamuoyunun Kumkapı 
C"nayet" olarak b"ld"%" 23 Temmuz 1995’te $sma"l Kızılkaya’nın, 
kızkarde!" Zeynep Uluda% tarafından bıçaklanarak öldürülmes" 

olayında orada bulunan S"nem Uluda%, yıllar sonra b"r ba!ka 
c"nayete daha karı!ır. Bu sefer olayın ma%duru olarak de%"l 
azmett"r"c"s" sıfatıyla… 
Mahkemede Kürtçe !arkıdan rahatsız oldu%u ve Kürtlerle aynı 
ortamda bulundu%undan dolayı s"n"rler"n"n ger"ld"%" "ç"n bara 
g"r"p çıktını söylemekten çek"nmeyen; barda “y"ne Kürtler"n 
"çer"s"nde kaldık”, “P"s Kürtler”, “Kürtçe s"z" m" d"nleyece%"z ulan”, 
“s"z PKK’lı mısınız?”, “PKK’lılarla aynı ortamda kalamam” g"b" 
sözler sarfeden, arbede sırasında Emrah ve arkada!larına do%ru 
bardak ve kül tablası fırlatarak, “s"z nasıl erkeks"n"z. Sıkın bunlara” 
!ekl"nde ba%ıran S"nem Uluda%’ı fa"l olmaktan kurtaran belk" de 
sadece s"lahsız olmasıydı. 
Kumkapı C"nayet"’nden bu yana geçen on be! yılda 
ma%durluktan zal"ml"%e terf" eden S"nem Uluda% da cezasız 
kalmamalıdır…
B"r Fa"l…
Pol"s memuru Serkan Akbulut sadece ırkçı b"r sa"kle c"nayet 
"!lemekle kalmadı; devlet"n ma%durları mütecav"zlerden 
koruması "ç"n kend"s"ne verm"! oldu%u s"lahı kullanarak b"r 
yargısız "nfaz gerçekle!t"rd". B"r kez daha “koruyuculardan b"z" 
k"m koruyacak” sorusunu sormalıyız. 
Yargı Mekan"zması…
“Türk M"llet adına…” adalete aracılık ett"%" "ler" sürülen 
mahkemen"n kararı, Kürtler"n ve Türkler"n b"rl"kte ya!ama 
"ste%"n"n ve "rades"n"n olup olmadı%ını; Türkler"n Türk, Kürtler"n 
"se Türkmü! g"b" yaparak ya!adı%ı b"r ülkeden mesafe kat ed"p 
etmed"%"m"z"; Kürtlere yönel"k "nkâr ve as"m"lasyon s"yaset"n"n 
s"yasal "kt"darın "dd"a ett"%" g"b" son bulup bulmadı%ını b"ze 
gösterecek.
Solfasol olarak b"zler, Kürtçe !arkı söylemen"n, Güneydo%u’da 
görev yapmı! olmanın, "çk" "!m"! olmanın, b"r azmett"r"c"n"n 
varlı%ının haf"'et"c" sebep olarak görülemeyece%"n" vurgulamak 
ve Serkan Akbulut’un en a%ır !ek"lde cezalandırılması "ç"n karar 
duru!masına katılaca%ız ve tüm okuyucularımızı da b"z"mle 
b"rl"kte orada olmaya ça%ırıyoruz. 

Erdem TÜRKÖZÜ

Emrah Gezer Davası 
Sona Yakla!tı

Savcılıktan ve pol"sten kaynaklı sorunlar var

Ba!kentte, 8 ay önce, korunma taleb"n"n redded"lmes" 
neden"yle, bo!andı%ı $st"kbal Yetk"n tarafından, öldürülen Ay!e 
Pa!alı’ nın ardından ayrılmak "ç"n bo!anma davası açan ve 
mahkemeden “6 ay uzakla!tırma” kararı çıkartan Na"le Ek"nc"’ 
n"n, e!" Sal"h Ek"nc" tarafından öldürülmes", kadıların devlet 
tarafından ‘korunamadı%ı’ tartı!malarını gündeme get"rd". 
Tartı!malar devam ederken, Avrupa B"rl"%" Genel Müdürlü%ü 
Tetk"k Hâk"m" Özgür Beyazıt "le  Ceza $!ler" Genel Müdürlü%ü 
Tetk"k Hâk"m" Arzu Beyazıt’ın, kaleme aldıkları, “4320 sayılı 
A"len"n Korunmasına Da"r Kanun Üzer"ne De%erlend"rmeler” 
adlı makalede, tesp"tler d"kkat çekt". Pa!a’lı c"nayet"nden yola 
çıkarak, kaleme alınan makalede, özell"kle korunma kararlarıyla 
"lg"l" öneml" de%erlend"rmelerde bulunurdu.
Uygulamada  sorun var 
Adalet Bakanlı%ı’nı yayın organı Adalet Derg"s"’n"n son sayısında 
yayımlanana makalede, uygulamada sorunlar oldu%u mevzuata 
uygun uygulamanın gerek adl" gerekse kolluk makamlarından 
kaynaklanan nedenlerden dolayı yapılamadı%ına d"kkat çek"ld". 
Temel 6 sorun
Uygulamada ya!anan problemler makalede, “Tedb"r"n tak"b"nde 
ya!anan problemler”,“Ma%durun tedb"re hükmed"len a"le 
b"rey" "le tekrar b"rl"kte ya!amaya ba!laması”, “Mahkemeden 
zamanında talepte bulunulmaması”, “Mahkemeden kararın geç 
çıkması”,  “4320 sayılı Yasa uyarınca tutuklama” ve “Bo!anmı! 
e!ler"n 4320 sayılı Yasa uyarınca korunması”, ba!lıkları altında 
toplandı. Sorunları 6 ana ba!lıkta toplayan makalede,  “Tedb"r"n 
tak"b"nde ya!anan problemler” ve “Ma%durun tedb"re 
hükmed"len a"le b"rey" "le tekrar b"rl"kte ya!amaya ba!laması” 
ba!lı%ı altında yapılan tesp"tler d"kkat çekt".  /Muhab"rko!an

Hakimlerden, 
Ailenin Korunmasına 
Dair Dü!ündürücü 
De"erlendirme

Aslen Malatyalı olup 
$stanbul’da "kamet etmekte 
olan U%ur Kantar, Kıbrıs’ta 
28. Tümen, 61. Alay, 3. Tabur, 
9. Bölük’te uzun dönem er 
olarak (90/2 tert"p) askerl"%"n" 
yapmakta oldu%u sırada, b"r 
haftalık, askerler arasında 
“d"sko” olarak b"l"nen “d"s"pl"n 
ko%u!u” uygulaması cezası 
aldı. Cezasının "nfazı sırasında 
gördü%ü "!kence ve kötü-
muamele sonucunda U%ur, 25 
Temmuz 2011’de komaya g"rd" 
ve durumunun c"dd"yet"nden 
ötürü derhal ambulans uçakla 
Ankara GATA’ya gönder"ld" ve 
hâlâ komada.  Ba!ına bu olay 
gelmeseyd" 1 A%ustos 2011’de 
terh"s olacaktı. 
U%ur “d"sko”dak" gard"yanlar 
tarafından "!kenceye 
maruz kaldı. Arkada!larının 
anlatımlarından U%ur’un 
gördü%ü "!kence “d"sko”dan 
çıkaca%ı gün olan 25 Temmuz 
2011’de "y"ce arttı. U%ur 25 
Temmuz Pazartes" günü 
gard"yanlar tarafından kelepçe 
"le sandalyeye ba%lanarak 
güne!"n altında saatlerce 
bırakıldı ve kend"s"ne su 
ver"lmed". Uzun süre susuz 
bırakıldıktan sonra su "sted"%" 
"ç"n sandalyeye kelepçe "le 
ba%lı haldeyken gard"yanlar 
tarafından dövülerek komalık 
ed"ld". 

Hâlbuk" 9 A%ustos 2011 
tar"hl" gazetelerde bu “d"s"pl"n 
uygulaması”nın Avrupa $nsan 
Hakları Mahkemes" (A$HM) 
tarafından mahkûm ed"ld"%" 
okumu!tuk . 1

Bundan sonra ne olacak? 
Türk"ye’de ya!ayanlar, "!kence 
yapanların cezasız kaldı%ını 
sık sık gözlemleme !ansına 
sah"p oldu. $!kencec"ler"n 
ya h"ç yargılanmadı%ı ya 
da sadece b"rkaç günah 
keç"s"n"n yasak savma 
mah"yet"nde göstermel"k 
cezalara çarptırıldı%ı vakalar 
hafızalarımızda tazel"%"n" 
koruyor. S"yasî "kt"darın fa"l" 
ordudan oldu%u sürece 
"nsan hakları "hlalc"ler"n"n 
yargılanmasını destekled"%" 
de b"r vaka. Hayat Dönü! 
Operasyonu’nun Bayrampa!a 
Cezaev" aya%ında oldu%u 
g"b", b"rkaç rütbes"z"n (39 
er"n) sanık sandalyes"ne 
oturtulmasını bekleyeb"l"r"z. 
Ama bu cezasızlık kültürüne 
son vermek el"m"zde: En 
alt rütbedek"nden en üst 
rütbedek"lere kadar tüm 
sorumluların (TCK 94. ve 95. 
maddeler" uyarınca) “"!kence” 
f""l"nden yargılanması ve en 
a%ır cezalara çarptırılması !art. 
/ Solfasol   
Ntvmsnbc, “D"sko’ya G"dene 9 b"n 
Euro”, 09 A%ustos 2011.

Türk"ye’de kötü muamele ve "!kence malesef hâlâ yaygınlı%ını 
koruyan ve fa"ller"n"n cezasız kaldı%ı b"r suç olma n"tel"%"n" 
sürdürüyor.Kötü muamele ve "!kence vakalarını görünür kılmak 
tekrarını engellemek "ç"n en etk"l" yöntemlerden b"r"s".... $!te s"ze 
çok yakınımızda Ankara’da gerçekle!en "k" vaka. Her "k" vaka da 
$nsan Hakları Derne%" tarafından yasal olarak tak"p ed"lmekted"r.  
Vakalar "le "lg"l" gel"!melere "lerk" sayılarımızda yer vermey" 
sürdürece%"z. / Solfasol
-1-
Lokman Acar, 9 A#ustos 2011
$nsan Hakları Derne%" ($HD) Ankara #ubes"’nde basın toplantısı 
düzenleyen Lokman Acar, 9 A%ustos 2011’de Anıttepe’de 
b"r çe!mede su "çt"kten sonra kar!ıya geçerken, b"r pol"s"n 
yakla!arak kend"s"ne çelme taktı%ını ve yere dü!ürdü%ünü; 
yerde üç pol"s"n kend"s"n" dövmeye ba!ladı%ını açıkladı. Ne 
oldu%unu anlamadan koluna kelepçe takılarak Çankaya Pol"s 
Karakolu’na götürüldü%ünü bel"rten Acar: “‘suçum ne?’ d"ye 
sorunca, ben" döven pol"s b"r tutanak hazırladı. Üzer"nde 
‘!ahıs kaçarken yakalanmı!tır’ d"ye yazdı%ı "ç"n "mzalamayı 
reddett"m. Alpay "s"ml" pol"s ‘"mzalamazsan ve suç duyurusunda 
bulunursan kafana sıkarım’ d"yerek ben" tehd"t ett"” ded".
Lokman Acar, Çankaya Pol"s Karakolu’ndan Emn"yet Genel 

Müdürlü%ü’ne ve yarım saat sonra da, serbest bırakılmak üzere 
hastaneye götürüldü. Burada Acar’ın kolundak" kırık burada 
tesp"t ed"ld" ve alçıya aldı. Acar, olayın ardından doktor raporuyla 
savcılı%a g"derek suç duyurusunda bulundu.
-2- 
Kemal Tunç,  17 A#ustos 2011
Kemal Tunç, kend" anlatımına göre, 17 A%ustos 2011’de ev"nde 
oldu%u b"r sırada bacana%ının (F.T.) bıçaklı saldırısıyla ba!ından 
yaralanır. E!" pol"s ça%ırır ve gelen pol"s ek"b" e!"n", kend"s"n", 
e!"n"n teyzes"n" Mamak Akdere Pol"s Karakolu’na götürür. 
F.T.’n"n “bu Kürt’tür, PKK’lıdır” d"ye pol"sler" kı!kırtması üzer"ne, 
karakolun bahçes"nde "k" pol"s, Kemal Tunç’a aynı anda b"ber 
gazı sıkmaya ba!lar ve tüp b"t"nceye kadar da sıkmaya devam 
ederler. Yere dü!en Tunç’a ters kelepçe takan 7-8 pol"s, Tunç’u 
yumruk ve tekmelerle darp eder. Tunç, pol"sler"n kend"s"n" 
kelepçel" halde nezarette beklett"%"n" ve sabah 5:30 c"varında 
bıraktı%ını, davacı olaca%ını söyled"%"nde pol"sler"n kend"s"n" 
tehd"t ett"%"n" bel"rtt".
Darp ed"ld"%"ne da"r rapor alan ve suç duyurusunda bulunan 
Tunç, $HD Genel Merkez"’ne 18 A%ustos 2011’de ba!vurarak 
hukukî yardım taleb"nde bulundu.

Er U"ur Kantar 25 Temmuz’dan Bu Yana Komada

Bir Hayat Daha 
‘Disko’da Sönmesin!

Kötü Muamele ve !#kence Çok Uzakta De"il! 

Ankara’da "ki "!kence Vakası

Abidin Dino
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Tolga ÖZÇEL$K

EZLN ve Kürt Hareket" Üzer"ne 
Yapılan Spekülasyonlara Da"r

Son zamanlarda "nternet 
medyalarında yalan yanlı! 
!ek"lde PKK’nın Meks"ka’da 
mücadele eden EZLN’den 
"lham aldı%ı hatta onu 
model seçt"%"ne da"r yazılar 
yayınlanmakta. Yazıların 
genel olarak ortak kayna%ı 
"se UTSAM’ın (Uluslararası 
Teror"zm ve Sınıra!an Suçlar 
Ara!tırma Merkez") Haz"ran 
2011’de yayınladı%ı b"r 
rapor. 

Rapor, “Zapat"sta Hareket" 
ve EZLN” adıyla 

http://www.utsam.org/
!mages/upload/attachment/
Zapat!sta%20Hareket!%20
ve%20EZLN.pdf 

l"nk"nden tak"p ed"leb"l"r.

Çok özet b"r !ek"lde 
üzer"nden geç"l"rse 
rapor, Zapat"st hareket 
ve EZLN’n"n kısa tar"h" ardından PKK ve 
EZLN’n"n farklarını anlatan gel"!me bölümü 
ve arkasından "k" örgütün benzerl"kler"ne 
de%"nen sonuç bölümünden olu!uyor. 

Rapora göre Zapat"st hareket ırk mücadeles" 
de%"l ekonom"k nedenlerle ortaya çıkan 
sınıfsal b"r mücadele. EZLN "se 94’tek" 
12 günlük çatı!madan bu yana s"lahlı 
eylemlerden uzak durmasına kar!ın halen 
s"lah bırakmadı%ı "ç"n çel"!k"ler barındıran b"r 
örgüt. Örgüt yen" b"r devlet önermemekte 
ve Meks"ka bayra%ına ba%lılıklarını deklare 
etmeler"ne ra%men özerkl"k "stemekte 
ancak buna kar!ın part"le!me metodunu 
ben"msememekte. Bu saptamalar aslında 
PKK "le EZLN arasındak" farklar olarak 
sıralanıyor.

Ancak EZLN’n"n “ya basta” (artık yeter) 
söylem"n"n PKK’de “ed" bese” olarak 
ben"msem"! olması, Öcalan’ın önerd"%" 
D"yarbakır-Ankara arasındak" barı! yürüyü!ü 
"le 2001 Mart’ındak" büyük Zapat"st yürüyü! 
arasındak" benzerl"k ve y"ne rapor "dd"asına 
göre Marks"st-Len"n"st ç"zg"dek" ortaklık 
"lhamın haklılı%ını savunur g"b" görünüyor. 
Ayrıca yukarıda da alıntılandı%ı g"b" EZLN 
mücadeles"n"n etn"k b"r temele dayanmadı%ı 
saptamasıyla çel"!"r !ek"lde her "k" örgütün 
de etn"k k"ml"k üzer"nden s"yaset yaptıkları 
söylenmekte. Raporda d"kkat çek"len 
b"r ba!ka ortaklık "se her "k" örgütün de 
söylem"nde olan barı! ve demokras" vurgusu 
"le tüm ez"lenlerle dayanı!ma "dd"ası.

Rapor, özde!l"k ve farklılık saptamalarının 
sıralanması ardından PKK "le EZLN arasında 
çok büyük benzerl"kler olmadı%ı sonucuna 
vararak b"t"yor k" bu sonuç bölümü 
yukarıda bahsett"%"m"z yalan yanlı! yargı 
ve haberler"n müsebb"pler"n"n bu kısmı 
okumadı%ı ya da görmezden geld"%" 
yargısına varmamız "ç"n yeter-sebep. Z"ra 
“PKK’ın "lham kayna%ı bell" oldu”, “pol"s 
akadem"s"n"n çalı!ması PKK’nın Zapat"stler" 
örnek aldı%ını gösterd"” haberler" bu raporla 
desteklenemez n"tel"kte.

Rapordak" çel"!k"lere gel"nce: Öncel"kle 
yukarıda andı%ımız ve rapor bütününde 
b"le bütünlüklü b"r yargıya ula!ılamamı! 

olan Zapat"st hareket"n ırk ç"zg"s" üzer"nden 
hareket etmes" konusu b"r muamma de%"l. 
Z"ra zaten do%al kaynaklar açısında zeng"n 
ancak kaynakları ulusal ve uluslararası 
!"rketlere pe!ke! çek"l"rken yerel halkı 
Meks"ka genel"n"n en yoksul halkı olan 
Ch"apas halkının "syanı Marks"st teor"n"n 
de tar"'ed"%" türe benzer b"r sınıf sava!ıdır. 
$k"nc" olarak EZLN’n"n Marks"st-Len"n"st 
"deloj"yle do%rudan ya da organ"k b"r 
ba%ları yoktur z"ra bu konuda El-sub Marcos 
yeter"nce açık konu!mu! ve mücadeleler"n"n 
Marks"st, Stal"n"st ya da Maocu b"r ç"zg"ye 
oturtulmaya çalı!ılmasından duydukları 
rahatsızlı%ı d"le get"rm"!t"r. Zapat"st 
hareket barı!, e!"tl"k ve özgürlük (ya da 
özerl"k) hareket"d"r. Üçüncü olaraksa 2005 
senes"nde EZLN tarafından la%ved"ld"%" 
"lan ed"len FZLN’n"n geçen sene kurulan 
DTK "le özde!l"%" b"r kurmacadır. EZLN’n"n 
akt"f b"r s"lahlı eylem örgütü olan FZLN’y" 
la%vetme gerekçes"n"n, akt"f b"r s"lahlı 
eylem örgütünün DTK’yı öne sürmes"yle b"r 
benzerl"%" yoktur. 

Sonuç olarak söz konusu rapordak" 
çel"!k"ler b"r kenara bu raporu referans 
veren yayınlardak" mal"pülat"f çel"!k"ler 
dah" Kürt hareket" "le Meks"ka’dak" Zapat"st 
hareket arasında kurulmaya çalı!ılan "l"!k"n"n 
sa%lıksız ve mesnets"z oldu%unu "spat 
ed"yor. Yapılmaya çalı!ılan haberler"n ve 
olu!turulmaya gayret ed"len kamuoyunun 
bu zem"n üzer"ne sa%lıklı b"r yapı "n!a ederek 
çerçeve ç"zmes" çok olası görünmüyor. 

Meks"ka’nın Ch"apas bölges"nde ya!ayan ve 
tamamı yoksul olan halkların mücadeles" 
"le kend" burjuvasıyla, a%asıyla ve tar"kat 
!eyhler"yle henüz topyekün b"r mücadeleye 
g"r"!mem"! olan Kürt hareket"n"n b"r oldu%u, 
b"rb"r"n"n es"n" oldu%u "dd"aları haf"f tab"r"yle 
b"r kafa karı!ıklı%ıdır. Ancak y"ne de b"r 
mücadele gelene%"n" tak"p edersek IRA ya da 
ETA "le kurulab"lecek ortaklı%ın EZLN "le Kürt 
hareket" arasında pekala kurulab"lece%"n" 
de saptamak, ancak bunun her hareket"n 
kend"ne özgü ayrı d"nam"kler" oldu%unu 
görmezden gelmem"ze yol açab"lecek b"r 
aymazlı%a dü!meden yapılması gerekt"%"n" 
eklemek gerek"yor.

EYLÜL, BARI# KOKMALI

Eylül, çocuklu!umuzda okulların açılması, gençl"!"m"zde b"raz Sonbahar, b"raz 
hüzün, en kötüsü ’12 Eylül Darbes"’ sonra ‘Eylül Karanlıkları’ ve sonra çocuklara 
ver"len ‘Eylül’ "s"mler" sonunda sıcaklı!ını yen"den yakaladı!ımız ay… Ya#ananları 
unutmadan, acılara takılmadan barı#tı!ımız suçsuz Eylül ayı... Ve ‘1 Eylül Dünya 
Barı# Günü’

$nsanlı!ın gelece!" adına Eylül’de sadece barı# konu#ulmalı.

Eylül barı# kokmalı…

Barı# dünyanın tüm dü#ünürler"n"n, yazarlarının, toplumsal l"derler"n"n, 
sava#çı komutanların üstüne söz söyled"!", dünyada özlem" duyulan henüz 
gerçekle#t"r"lemeyen, sava#tan zor görünen b"r kavram…

Bakın sava#ın egemen oldu!u dünyada barı# "ç"n söylenen sözlere: 

“Aynı anda, hem sava#a hazırlanıp, hem de sava#ı önleyemezs"n"z.” 

 ALBET E$NSTE$N

“Sava#ı zeng"nler çıkarır, fak"rler ölür.”

NAPOLYON

“Barı#ta o!ullar babalarını, sava#ta babalar o!ullarını gömerler.” 

 KREZÜS

“Sava# hayatın kazançlarını, b"r"kt"rd"kler"n", s"l"p süpürür.”

EUGENE O’NE$LL

“Sava#ın "y"s", barı#ın kötüsü yoktur.”

BENJAM$N FRANKL$N

“Sıkılmı# yumruklarla el sıkı#amazsınız.”

MAHATMA GAND$

“ Koyunlar, keç"ler ve koçlar "ç"n ne kadar bayramsa kurban bayramı, bu barı# var ya, 
bu barı# cephedek"ler "ç"n o kadar barı#.” 

 CAN YÜCEL

“ Yurtta Barı#, Dünyada Barı#.”

 ATATÜRK

$#te bu sözdend"r k" kaç kez yazdım, ‘Nobel Barı# Ödülü’ Türk"ye’ye yakı#ır.

“ Ün"vers"teler 70 gündür tutsak, soka!ı özgür bırak!”

$nsanın ülkes"n"n sokaklarında Hes’lere kar#ı ‘Horon "syandır!’ d"ye ses veren 
"nsanların Hopa’da öldürülmes", bu ölümler" protesto eden gençler"n tüm kentlerde 
ve Ankara’da gözaltına alınması, tutuklanması, haksızlı!ı g"der"lmeden, nasıl bayram 
kutlanır?

 Nasıl toplumsal barı#tan söz ed"l"r?

Da!larında sava# süren b"r ülkede neden barı# "ç"n u!ra# ver"lmez?

“Gözya#ının reng" aynıdır” d"yen anneler"n ses"ne neden kulak tıkanır?

Bakın Güneydo!u’da kadınlar barı# "ç"n önderl"k ed"yor. B"r olayda kadınlar önderl"k 
ed"yorsa; dü#ünülmel". Kadınlar o kınalı co!rafyada tülbent attı mı orada artık 
her #ey b"tt" demekt"r. Erkek egemen co!rafyada bu kolay mı? Bu eyleme saygı 
duyacaksınız. Anneler, “B"z bu yangını söndürmel"y"z.” D"yorlar. Güneydo!ulu 
kadınlar asker"n yer"ne “Ben öley"m” d"yor. Karaden"z’de de tülbent yer"ne ya#mak 
atılır, d"ye b"l"yorum. O zamanda her #ey b"tt" demekt"r. Kadınlar bunu yapıyorsa 
bıçak kem"!e dayandı demekt"r.

Yıllar önce ‘Anneler Alanlara Çıkın!’ d"ye yazdım. 

B"r ülkede söz b"ter, s"lahlar konu#ursa barı#tan uzakla#ılır…

Oysa barı# "ç"nde ya#amaya gereks"n"m"m"z var. Çünkü da! g"b" sorunların çözümü 
b"z" bekl"yor. Bunların üstünü örterek, demokrat"k "stemlere kar#ı çıkarak, baskı 
uygulayarak, gözaltına alarak, tutuklayarak ülke yönet"lemez.

Ba#ka seslere saygılı olmalıyız.

Soka!ın ses"ne kulak vermel"y"z.

O sesten yoksun kalanlar ülkeler"n"n gelece!"n" karartanlardır.

‘Sokak güzeld"r! 

Sokak yaratıcıdır!

Sokak yurtseverd"r!

Sokak barı#ın kayna!ıdır!

Sokaktan gelen ses yüre!"n ve v"cdanın ses"d"r.

Ve barı# sava#tan zordur. Gel"n zoru ba#aralım…

Ya!ar SEYMAN
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Ankara yerel s"yaset"ne yön veren kadroların CHP aya%ı 
Kılıçdaro%lu’nun ‘l"derl"%"yle’ de%"!t". Önceler" Kemal"stler 
yerel yönet"mlerde üstünlük sa%lamı!ken !"md"lerde sosyal 
demokratların ve sosyal"stler"n a%ırlı%ını görüyoruz. Özell"kle 
Çankaya’da kullanılan ‘yen" toplumcu beled"yec"l"k’ anlayı!ı 
beraber"nde kabuklarını atan ve yen"lenen kadroların sancılı 
b"r de%"!"m sürec"ne b"z" ta!ıdı%ını gözlemled"k. Z"ra sosyal 
beled"yec"l"kten yen" toplumcu beled"yec"l"%e geç"! kolay 
görünmemel"yd". Hem de Çankaya Beled"yes" g"b" yönet"lmes" zor 
b"r yerde. 
Bu de%"!"m"n genelden yerele yansıyı!ını mesela ODTÜ’lü olmakla 
anlatmak tek ba!ına kısır kalab"l"r. Ancak CHP Genel Merkez"’n"n 
genelden yerele do%ru yansıttı%ı de%"!"m" anlamak "ç"n Sencer 
Ayata, Aykan Erdem"r ve Tarık #engül üçlüsüne bakmak gerek. 
Kemal Kılıçdaro%lu’nun bu üç ODTÜ’lüye görev vermes" ODTÜ 
ekolünün CHP üzer"nde etk" bırakmasını beklemes"nden 
kaynaklanıyor. 
ODTÜ ekolünü anlamak "ç"n "se duruma daha der"nlemes"ne 
bakmak gerek"yor.  

Kılıçdaro%lu, b"r öncek" genel ba!kandan koltu%u devraldı%ından 
ber" part"s"n" kemal"zmden sosyal demokras"ye do%ru sürükleme 
çabası "ç"nde oldu. Çünkü farkına vardı%ı !ey !uydu: CHP, bulunması 
gereken yer olan sosyal demokras"den çok uzakta b"r yerlerde, AKP 
"le MHP arasında dar b"r m"ll"yetç" alana sıkı!maya çalı!ıyordu. AKP 
bo!lu%u görüyor, CHP’n"n bo!alttı%ı alana do%ru hücum ed"yor, 
hatta sosyal"stler" masadan dü!ürmek "ç"n devr"mc" söylemlere b"le 
sarılıyordu. CHP’n"n sınıf ve emek temell" söylemlerle, Kürt sorunu 
ve Alev" meseles" g"b" solun ‘bugünkü heyecanıyla’ "lg"lenmes" 
gerek"yordu. Kılıçdaro%lu part"s"n" yen"den bu alana do%ru ta!ıma 
ve sosyal demokrat b"r cephe olu!turma derd"ne dü!tü%ünden 
ber" Türk"ye s"yaset" ‘normal’e döndü. $!te bu yüzden Sencer Ayata 
ve Aykan Erdem"r’"n de "ç"nde bulundu%u ODTÜ ekolü ba!arılı. 
(Burada Sencer Hoca’nın ‘yen" orta sınıf’ tez"n" tartı!ab"l"r"z ama 
bu b"r "ç tartı!madır ve ODTÜ’lüler"n ba!arılı oldu%u gerçe%"n" 
de%"!t"rmez) 
Pek" k"m bu Tarık Hoca?
Sosyal demokrat cephe kuran b"r part" h"ç !üphes"z, sosyal"stler"n 
masadan dü!mes"n" engelleyecekt"r. Bu nedenden ötürü Tarık 

#engül’ün CHP Ankara $l Ba!kanlı%ı’na get"r"lmes" elbette heyecan 
uyandırdı. Kend"n" ‘marks"st’ olarak tanımlayan, B"rGün gazetes" 
yazarı, ODTÜ ekolünden b"r hocanın Ankara yerel yönet"mler"n"n 
ba!ına get"r"lmes" alı!ılageld"k b"r durum de%"l. 
Geçt"%"m"z ocak ayından ber" Ankara "l örgütünün ba!kanı #engül, 
çalkantılı b"r ba!kanlık dönem" geç"rd"kten sonra Kılıçdaro%lu’na "k" 
kez "st"fasını sundu. $k" farklı yönet"m kurmu!tu ancak "k"s" de çöktü. 
Seç"m harcamalarını kend" yönet"m kuruluna "bra edememes", 
part" gönüllüler" toplantısındak" tartı!ması, kavgacı tutumu ve 
ek"p odaklı yakla!ımı !ık olmayab"l"r. CHP gelenekler"ne uymayan 
b"r ba!kan görüntüsü de vereb"l"r. Ama en kötü "ht"malle CHP’de 
yıllardır ya!anmayan b"r !ey" ba!ararak, b"r Marks"st olarak örgütün 
ba!ına get"r"ld". B"r hayal kırıklı%ı olarak Ankara yerel s"yaset"ndek" 
yer"n" alırken, CHP Genel Merkez"’n"n yolun yarısını kat ett"%"n" "dd"a 
edeb"l"r"z. 
Ama CHP’dek" asıl sorunun, gerçekten sosyal demokrat olma 
"dd"ası ta!ıyan kadroların “CHP’y" de%"!t"rmes" yer"ne CHP "çer"s"nde 
‘esk" s"yaset’e do%ru dönü!mes"” oldu%unu görmel"y"z. Tarık #engül 
bunun örne%"yd". 
ODTÜ ekolü ve hatta son b"rkaç aydır yaptı%ı hatalarda zor 
durumda kalan ve kamuoyu deste%" azalan Kılıçdaro%lu da 
maalesef bunun b"r örne%". 
Bu kadrolar "ved"l"kle CHP’n"n "deoloj"s"n" ve s"yaset yapma b"ç"m"n" 
dönü!türmel", kend" dönü!meden.
tw"tter.com/erenaksoyoglu

Seç"m önces"nden bu yana yönet"m "ç" sorunlarla 
bo%u!an CHP Ankara "le örgütü A%ustos ayı 
"ç"nde "k" kez de%"!t". A%ustos ba!ında $l ba!kan 
Yardımcılarından Dursun Bayram’ın #engül’e 
tepk" göstererek "st"fasıyla dü!en yönet"m 
Kılıçdaro%lu’nun "ns"yat"f" "le tekrar #engül’e 
emanet ed"lm"!t". Son olarak CHP’l" Yen"mahalle 
ve AKP’l" Büyük!eh"r Beled"yeler"’n"n "ç"nde 
oldu%u b"r planlama yolsuzlu%u "dd"ası "le basın 
kar!ısına çıkan ve "!"n "ç"nde CHPl" b"r yönet"c"n"n 
de oldu%unu öne süren Tarık #engül’ün ba!ında 
bulundu%u "l yönet"m" A%ustos ayında "k"nc" 
kez "st"fa ett". Öncek" kr"z" MYK tarafından tekrar 
atanarak atlatan #engül "k"nc" kr"zden Ankara $l 
Ba!kanı olarak çıkamadı.
YÖNET$M $ST$FA MI ETT$, DÜ#TÜ MÜ?
Tarık #engül’ün "st"fa mı ett"%" yoksa seç"m 
harcamalarını "bra edemes" sebeb"yle 
yönet"m"nde olu!an çatlak sebeb"yle m" dü!tü%ü 
bel"rs"zl"%"n" koruyor. CHP tüzü%üne göre atama 
"le ba!a gelen "l yönet"m kurullarında b"r üye dah" 
"st"fa etse yönet"m dü!mü! sayılıyor. Atandı%ı "lk 
günden bu yana yönet"m "ç"nde denge ve b"rl"%" 
kurmakta zorlanan #engül kend" kurdu%u her 
"k" yönet"m "ç"nden de kısa zamanda tepk"lerle 
yüz yüze kaldı. $dd"alara göre #engül, her "k" 
seferde de kend"s"ne tepk" "ç"n "stfaya yeltenen 
b"r yönet"c" ortaya çıktı%ında sürec" kend" leh"ne 
çev"rmek "ç"n önce davranıp "st"fasını sundu. 

$lk olayda yen"den atanmayı ba!aran #engül 
"k"nc" seferde buna fırsat kalmayınca basının 
kar!ısına çıkarak yaptı%ı açıklamalarla b"r adım 
öne geçmeye çalı!tı. Ancak bu sefer $l Ba!lanlı%ı 
koltu%unu korumayı ba!aramadı. 
YEN$ $L BA#KANI ATANDI. $DD$ALAR 
SORU#TURULACAK. 
Son olayların ardından bo!alan "l yönet"m"ne 
CHP Genel Merkez" Tarık #engül’ün yer"ne 
Gençl"k Kolları Esk" Ba!kanı Zek" Alçın atadı. CHP 
MYK, #engül’ün "dd"aları "le "lg"l" b"r genel ba!kan 
yardımcısı rapor hazırlamak üzere görevlend"rd". 
Ayrıca Kılıçdaro%lu, konuya el koymaları "ç"n 
savcıları göreve ça%ırdı. 
#ENGÜL’ÜN $DD$ALARI
Tarık #engül, CHP’l" Yen"mahalle Beled"ye Ba!kanı 
Feth" Ya!ar’ı Ankara Büyük!eh"r Beled"ye Ba!kanı 
Mel"h Gökçek’le "!b"rl"%" "ç"nde "mar yolsuzlu%u 
yaptı%ını "dd"a etm"!t". Yen"mahalle Beled"ye 
Mecl"s"’n"n Büyük!eh"r’"n Alacaatlı Mahalles"nde 
"mar haklarının 5 katı artıran plan de%"!"kl"%"ne 
onay verd"%"n" anlatan #engül, bu karara kar!ı 
dava açılmasının engellenmes" "ç"n kend"s"ne 
rü!vet tekl"f ed"ld"%"n" söyled".
#engül, rü!vet eden k"!"n"n "se tenz"l" rütbeye 
u%ramı! CHP’l" b"r yönet"c"n"n gönderd"%" b"r 
"!adamı oldu%unu söyled". Ancak #engül ne söz 
konusu "!adamının ne de CHP’l" yönet"c"n"n adını 
vermed". /Solfasol

Ev"n"z"n hemen yakınlarındak" çocuk 
parkı b"r fos"l yata%ıysa, fos"l koleks"yonu 
yapmaya ba!lamak "ç"n h"ç de geç kalmı! 
sayılmazsınız.
Ankara’nın Kazan $lçes"’ndek" dere/sel 
yataklarından kamyonlara doldurularak 
çocuk parklarına get"r"l"p ser"len çakıl 
ta!larının arasında, b"nlerce foram"n"ferler 
olarak adlandırılan tek hücrel" canlılara a"t 
fos"ller bulunmaktadır. 
Merc"mek tanes"n" andıran bu fos"ller"n 
merkezler" !"!k"n kenarları "se "nced"r. 
Çapları yarım "la "k" sant"metre arasında 
de%"!mekted"r. 
Tek hücrel" b"r canlının bu kadar 
büyük fos"ller"n"n olmasının neden" 
foram"n"fer’ler"n kend"ler"ne s"l"syum, ya da 
k"reçta!ından b"r kabuk yapmasıdır ve bu 
kabukların üzer"nde "r"l" ufaklı b"rçok del"k 
vardır. 
Be! yüz m"lyon yıldır yeryüzünde 
oldukları b"l"nen foram"n"fer’ler"n 
dünya üzer"ndek" k"reçta!ı yataklarını 
olu!turdu%u bel"rt"lmekted"r. Öyle k" 
Hayvanlar Ans"kloped"s"’ne göre, Par"s Kent" 
foram"n"fer’lerden meydana gelmekted"r.
Hocam Alaedd"n #enel’e foram"n"fer’ler 
üzer"ne yazaca%ımı söyled"%"mde, Yıldırım 
Bölge Askerî Cezaev"’nde yattı%ı 1970’ler"n 
ba!ında, volta atarken yerlerdek" ve 

duvarlardak" beton harcının "ç"nde ve 
harçtan kopmu! olarak çakılların arasında, 
bu fos"llerden görüp toplama alı!kanlı%ı 
ed"nd"%"n" söyled". 
B"r ba!ka arkada!ım (Funda Karapehl"van), 
çocuklu%unu geç"rd"%" Man"sa’da 
(1970’ler"n sonu 1980’ler"n ba!ında) bu 
fos"llere “u%ur ta!ı” ded"kler"n" hatırladı. 
Onlara bazı yerlerde “!eytan parası” 
dend"%"n" b"l"yoruz. S"z"n de bu fos"llerle 
"lg"l" anınız varsa bana yazın…
turkozu.erdem@gma"l.com

Seç"mlerden önce, 4 N"san 2011’de alınan b"r Bakanlar Kurulu 
Kararı ancak seç"mlerden sonra 4 Temmuz’da ortaya çıktı. 
Halkevler"’n"n “Kamuya Yararlı Dernek Statüsü“ Bakanlar 
Kurulu tarafından kaldırılmı!tı. Halkevler" kararın "ptal" "ç"n 
Danı!tay’da dava açtı. Halkevler" Genel Ba!kan Yardımcısı Samut 
Karabulut kamuya yararlı dernek statüsünün h"ç b"r avantajını 
devlet"n kend"ler"ne kar!ı tutumu sebeb"yle zaten f""len 
kullanamadıklarını bel"rtt" ve  “kamuya yararlı olup olmadı%ımıza 
AKP’n"n de%"l, yıllardır Halkevler" "le "l"!k"lenm"! halk karar 
verecek” d"yerek bunun "ç"n tasarlanan “mektup kampanyasının” 

bayramdan sonra ba!layaca%ını duyurdu. 
Halkevler"’n"n kamuya yararlı dernek statüsü kaldırıldıktan 
sonra Halkevler"’n"n tutumunu ve yapacaklarını ö%renmek 
"ç"n görü!tü%ümüz Halkevler" Genel Ba!kan Yardımcısı Samut 
Karabulut’tan "k" öneml" açıklama geld". Bu statünün kend"ler" 
"ç"n aslen b"r!ey "fade etmed"%"n" çünkü s"yas" "kt"darın 
kend"ler"ne kar!ı tutumu sebeb"yle “kamu yararına dernek” 
statüsünün h"ç b"r n"met"nden faydalanamadıklarını bel"rten 
Karabulut, böyle b"r karar alınmasının hükümet"n "nt"kam 

duygusu "le hareket ett"%"n" 
gösterd"%"n" ve bunu "f!a etmek 
"ç"n Bakanlar Kurulu’nun aldı%ı 
kararın "ptal" "ç"n Danı!tay’da dava 
açtıklarını bel"rtt". 
Karara kar!ı asıl eylemler"n"n "se 
b"r mektup kampanyası olaca%ını 
duyuran Karabulut, kampanya 
kapsamında yıllardır Halkevler" 
"le gerek gönüllü gerek katılımcı 
olarak "l"!k"lenm"! onb"nlerce 
"nsandan Halkevler"’n"n kamuya 
yararlı olup olmadı%ına da"r görü!ler"n" "çeren mektuplar 
"steyecekler"n" söyled". Halkevler"’n"n kamuya yararlı olup 
olmadı%ını bu mektuplarla ortaya koyacaklarını bel"rten Samut 
Karabulut “Kararı AKP de%"l halk verecek” ded". / Solfasol

Atandı#ı $ubat ayından bu yana sürekl" yönet"m "ç" sorunlarla bo#u!an Tarık $engül’ün 
ba!ında bulundu#u CHP Ankara %l Yönet"m" son b"r ay "ç"nde "k" defa dü!tü.  

CHP Ankara !l Örgütü’nde A"ustos Sıca"ı 
Tarık $engül Gitti, Geldi, Gitti! 
Yeni "l Ba!kanı Zeki Alçın

S. Erdem TÜRKÖZÜ

Görmek !steyen Gözler !çin Ankara! 
Ankara’nın Bilinmeyen Fosil 
Yatakları: Çocuk Parkları

B"r Hayal Kırıklı#ı: Tarık $engül 
(Veya B"r Hayal Kırıklı%ının Çok Ötes"nde: Tarık #engül)

Halkevleri Gn.B!k.Yard.
Samut Karabulut

Bakanlar Kurulu Halkevleri’nin Kamuya Yararlı Dernek Statüsünü Kaldırdı.
Karara Kar!ı Halkevleri “Mektup Kampanyası” Ba!latıyor.

Bakanlar Kurulu kararı ile “kamuya yararlı dernek statüsü” kaldırılan Halkevleri kamuya yararlı olup olmadı#ını 
halka soracak. “Mektup Kampanyası” Ramazan Bayramı’ndan sonra ba!lıyor. 

Eren AKSOYO(LU
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Ankara’da 15 Temmuz 2010 yılında 
uygulanmasına ba!lanan A"le Hek"ml"%" b"r 
yılını doldurdu. Sa%lık Bakanlı%ı tarafından 
2010 yılında yapılan B"r"nc" Basamak Sa%lık 
H"zmetler"nde Hasta Memnun"yet" Anket"’ne 
göre A"le Hek"ml"%" Uygulaması’nda 
memnun"yet neredeyse had safhada. Bu 
memnun"yet testler"n"n ne derece güven"l"r 
oldu%u "se maalesef tartı!ma konusu k" 
bu anket"n sonuç bölümü böyle b"r "t"rafı 
"çer"yor zaten: “Çalı!manın örneklem"n" sa%lık 
kurulu!larına ba!vuran k"!"ler"n olu!turması, 
anket konusunda tecrübel" olmalarına ra%men 
anketörler"n Sa%lık Bakanlı%ı personel" olması 
çalı!mamızın zayıf noktalarını olu!turmaktadır. 
Ölçe%"n gelecektek" uygulamalarında, 
saha çalı!malarının tarafsızlı%ından !üphe 
duyulmayacak, anket çalı!maları konusunda 
uzman k"!"lerce yapılması uygun görülmekted"r.” 
Bu ankete göre b"r"nc" basamak sa%lık 
h"zmetler"nden memnun"yet düzey" a"le 
hek"ml"%" olan "llerde yüzde 82, uygulamaya 
geç"lmeyenlerde yüzde 80, ülke genel"nde "se 

yüzde 81 düzey"nde. 
Hek"mler ve sa#lık çalı!anları sorunlarla 
bo#u!uyor
Ancak konuyu hek"mler ve sa%lık çalı!anları 
açısından ele aldı%ımızda kar!ımıza !u 
sorunlar çıkıyor. A"le hek"mler" !u sıkıntıları 
d"le get"r"yor: Türk"ye’de b"r"nc" basamak sa%lık 
h"zmetler" daha çok e%"t"mle, daha çok meslek 
gruplarından elemanların katılımıyla gen"!leyen 
b"r ek"p h"zmet" olarak yürümüyor. A"le 
hek"m"n"n s"steme uyum e%"t"m" göstermel"k 
yapılıyor. Öte yandan ebe, hem!"re, sa%lık 
memurunun n"tel"%"ne de önem ver"lm"yor. 
A"le hek"mler"nden 4 b"n k"!"n"n tesp"t", en geç 
6 ay "ç"nde evler"nde z"yaret ed"l"p muayene 
ed"lmes", ortalama günde 50-60 hasta 
muayenes"n"n yapılması, gebeler"n bebekler"n 
"zlemler"n"n yapılması, a!ıların yapılması, evde 
bakım h"zmetler"n"n koord"ne ed"lmes", gez"c" 
sa%lık h"zmet" ver"lmes", verem hastalarının 
do%rudan gözet"m tedav"s"n"n yapılması, "dar" 
yazı!maların sürdürülmes" beklen"yor.
A"le Hek"ml"%" B"lg" S"stem"’nde ya!anan 

aksaklıklar sürerken, a"le hek"m"nden b"lg"ler"n 
zamanında aktarılması, "daren"n verece%" ek 
görevler"n yapılması "sten"yor. Öte yandan 
"! yükü artan a"le hek"mler" A"le Sa%lı%ı 
Merkezler"ne sıkı!ıp kalmı! durumdalar ve saha 
çalı!ması yürütem"yorlar.
A"le hek"mler" gelecek ve "! güvences" kaygısı 
ta!ıyor. Ücretler" konusundak" bel"rs"zl"k sürüyor. 
A"le hek"ml"%" kamusal mı yoksa özel b"r h"zmet 
m" bell" de%"l. A"le hek"mler" uygulamalar neden" 
"le "!letmec" g"b" görünüyor ve meslekta!ları "le 
rekabete zorlanıyor.
Bebek "zlem", gebe "zlem" ve a!ı performans 
dah"l"nde de%erlend"r"l"yor ve bu h"zmetler" 
yer"ne get"remeyen a"le hek"m"nden 
performans kes"nt"s" yapılıyor. A"le hek"mler" b"r 
yandan da yüksek k"ra bedeller" "le bo%u!uyor. 

Sa%lık müdürlü%ünün b"na tahs"s" yapamadı%ı 
hek"mler 15-20.000 TL cepten ödeme yaparak 
k"raladıkları ve her türlü tad"latı masrafı 
yaptıkları yerlere yüksek k"ralar ödemey" 
sürdürüyor. AÇSAP, 112 Merkez", Verem Sava! 
D"spanser" "le b"rl"kte aynı b"nayı kullanan a"le 
hek"mler"n"n k"ra, ısınma ve aydınlatma g"derler" 
de b"r muamma olarak sürüyor.
A"le hek"ml"%" ba!langıcından "t"baren geçen 
sürede !artlar devamlı çalı!anlar aleyh"ne 
de%"!"yor. Durmaksızın yen"lenen yönetmel"kler 
çel"!k"ler barındırıyor. 
B"r a"le hek"m"n"n gözünden…
1 Temmuz - 31 Temmuz 2011 tar"hler" arasında 
b"r a"le hek"m" tarafından "nternet üzer"nden 
yapılan ve 395 a"le hek"m"n"n katıldı%ı “a"le 
hek"ml"%" memnun"yet anket"” sonuçlar "se 
!öyle:
395 a"le hek"m"n"n %62 s" a"le hek"m" olduktan 
sonra kend"s"ne ve çevres"ndek"lere yeter"nce 
zaman ayıramadı%ını bel"rt"yor. Gene ankete 
katılanların %81,6’ sı mevcut "! yükünün fazla 
oldu%unu söylüyor. Ankete katılanların %63,8’" 
Sa%lık Bakanlı%ı ve sa%lık müdürlükler"n"n 
kend"ler"ne yardımcı olmadı%ını dü!ünüyor. 
Ankete göre; a"le hek"ml"%" s"stem"ndek" en 
büyük sıkıntıların neden" a"le hek"ml"%" "le "lg"l" 
yönetmel"kler"n kötü hazırlanması. 
Ba%lı bulunan nüfusu 3500’ün üzer"nde olan 
a"le hek"mler" "se nüfus sayısının çok fazla 
oldu%unu bel"rt"yor. 

Merkez" Hastane Randevu S"stem" MHRS; 
“vatanda!ların Sa%lık Bakanlı%ına ba%lı 2 ve 
3. basamak Hastaneler "le A%ız ve D"! Sa%lı%ı 
Merkezler" "ç"n 182 MHRS Ça%rı Merkez"’n" 
arayarak canlı operatörlerden kend"ler"ne 
"sted"kler" hastane ve hek"mden randevu 
alab"lecekler" b"r uygulama” olarak tanıtıldı 
ve Ankara dah"l 41 "lde bu uygulama hayata 
geç"r"ld".
182 ça%rı merkez"n" arayan hastaların, 
operatörlerden "sted"kler" !eh"rdek" hastane 
ve hek"mden TC k"ml"k numaralarını vermek 
suret"yle randevu alab"lece%" söylend" ama 
gel"n görün k", 182 Randevu S"stem"’n"n ç"les" 
b"tmek b"lm"yor.
Her !eyden önce, uygulama altyapı 
hazırlıkları tamamlanmadan hayata 
geç"r"ld"%"nden pol"kl"n"kler önünde 
randevulu ve randevusuz hastalar arasında 
gerg"nl"klere yol açan karma!a devam ed"yor. 
Bu konuyla "lg"l" haber"m"ze Solfasol’ün 
Temmuz sayısında yer verm"!t"k.
“S"stem"m"zde böyle b"r pol"kl"n"k kayıtlı 
de#"l.”
182 Randevu S"stem"’ndek" karma!a 
bununla sınırlı kalmadı. #öyle k"; Ankara 
Atatürk E%"t"m Ara!tırma Hastanes"’ne ba%lı 
b"r pol"kl"n"k olan $ç"!ler" Bakanlı%ı Semt 
Pol"kl"n"%"’nden randevu almak "sted"m ancak 
182 MHRS Ça%rı Merkez" operatöründen 
aldı%ım yanıt !u oldu: “S"stem"m"zde böyle 
b"r pol"kl"n"k kayıtlı de%"l.”
Oysa $ç"!ler" Bakanlı%ı Semt Pol"kl"n"%" 
11 bran!ta 12 pol"kl"n"k odası ve uzman 
doktorları "le yıllık ortalama 58.000 
hastaya h"zmet ver"yor. Ama bu pol"kl"n"k 
182 Randevu S"stem"’nde tanımlanan 
pol"kl"n"kler arasında yer almıyor. Yan" Sa%lık 

Bakanlı%ı’nın hastaların "sted"%" hastaneden 
randevu alab"lece%" söylem" yalan oldu. 
Tanımlanmamı! kaç pol"kl"n"k oldu%u "se !u 
an "ç"n bel"rs"z. 
Telefonla Randevu Paralı, WEB %se 
Çalı!mıyor!
182 Randevu S"stem"’n"n ücretl" oldu%unu 
da b"r kez daha hatırlatmak gerek"yor. Öte 
yandan, 
http://www.b"lg"rehber"n.com/hastane-
randevu-alma/alo-182-ned"r-alo-182-
ucretl"-m"-alo-182-hang"-"llerde-vard"r.
html adres"nde, Web üzer"nden alınan 
randevuların ücrets"z oldu%u duyurulmu!. 
Hal"yle web üzer"nden randevu almaya 
yönel"m artar sanıyoruz.
Ancak web üzer"nden randevu almaya 
kalktı%ınızda ba!ka b"r sorunla daha 
kar!ıla!ıyorsunuz. Çünkü üyel"%"n"z"n 
ardından TC k"ml"k numarası ve parola "le 
g"rd"%"n"z s"stem "!lem"yor. S"stemde sadece 
Mu%la "l ve "lçe hastaneler" tanımlı. Sonuç 
y"ne aynı: Web üzer"nden de "sted"%"n"z 
!ehr"n "sted"%"n"z hastanes"nden randevu 
alamıyorsunuz. 

Kütahya Gümü!köy’de bulunan Et" Gümü! 
A.#.’ne a"t maden "!letmes"nde çalı!an "!ç"ler"n 
bazılarında sınır de%er"n üzer"nde a%ır metal 
k"rl"l"%"ne rastlanması üzer"ne 65 "!ç" Ankara 
Meslek Hastalıkları Hastanes"’nde tedav" altına 
alındı. $!ç"lerden kan, saç ve "drar örnekler" 
alınarak Hıfzısıhha’ya gönder"ld" ve "!ç"ler"n 
vücudunda krom, n"kel, ç"nko, bakır, b"zmut, 
kalay, alüm"nyum, c"va, arsen"k, kur!un ve d"%er 
metaller ara!tırıldı. Vücutlarında yüksek oranda 
arsen"k ve a%ır metale rastlanan "!ç"ler, 10 gün 
"le 25 gün arasında de%"!en çalı!amaz raporları 
"le hastaneden taburcu ed"l"rken, hastaneye 
bölgeden yen" "!ç"ler gelmeye devam ed"yor.
$"rket"n kayıtlı "!yer" hek"m" yok
Daha önce s"yanürlü atık havuzunda ya!anan 
kazayla gündeme gelen ve 900 "!ç"n"n çalı!tı%ı 
Et" Gümü! A.#.’de 100 "!ç" sa%lık kontrolünden 
geç"r"ld", "!ç"ler"n 98’"nde yüksek oranda arsen"k 
ve çe!"tl" a%ır metaller tesp"t ed"ld". 
Et" Gümü! A.#.$nsan Kaynakları $dar" ve Sosyal 
$!ler Müdürü’nün "mzasıyla gönder"len yazıda 
"se "!ç"lere “tetk"k ve tedav"ler"n" yaptırmak 
üzere "lg"l" sa%lık kurulu!una ba!vuru yapmaları” 
yönünde b"ld"r"mde bulunuldu. Bunun üzer"ne 
"!ç"ler kend" "mkanları "le Ankara’ya geld". 
Kütahya’da sözü geçen gümü! maden" 
"!letmes"1986 yılında kuruldu, 2006 yılında "se 
özelle!t"r"ld". $!letme en fazla kar eden !"rketler 
arasında yer alıyor. $!letme 900 "!ç" çalı!tırmasına 
ve “çok tehl"kel" "!yer"” sınıfında yer almasına 
ra%men uzun süred"r haftada bazı günler "!yer" 
hek"m" çalı!tırıyor. Ankara Meslek Hastalıkları 
Hastanes" Ba!hek"ml"%"’n"n "!letmeden "!ç"ler"n 

yıllık per"yod"k sa%lık muayene raporlarını 
"stemes" üzer"ne "se "!ç"ler"n düzenl" olarak 
muayene ed"lmed"%" ortaya çıktı. $!letmen"n 
kayıtlı "!yer" hek"m" tesp"t ed"lemed".
$"rket "lg"lenm"yor
Hastanede z"yaret ett"%"m"z "!ç"ler "se 
!"rket"n "lg"s"zl"%"nden yakınıyor. $!ç"ler tedav" 
süreçler" boyunca !"rket yetk"l"ler" tarafından 
aranmamı!lar. $!ç"ler !"md" raporları b"t"m"nde 
aynı sa%lıksız ko!ullarda çalı!acak olmanın 
end"!es"n" ta!ıyor. Öte yandan Et" Gümü! A.#. 
bölge halkının sa%lı%ını tehd"t ederek maden 
"!letmes"n" çalı!tırmaya devam ed"yor.
Köylüler zeh"rlenm"!t"
7 Mayıs 2011 tar"h"nde "se Et" Gümü! 
Fabr"kası’nın s"yanürlü atık sularının tutuldu%u 
gölet çökmü!, 8 köylü zeh"rlenm"!t". Kütahya 
Val"l"%" $l Çevre Kurulu "se !"rkete 4.5 m"lyon TL 
para cezası verm"!t".
ATO tedav" altına alınan "!ç"ler" z"yaret ett"
$drar ve kanında kur!un, arsen"k, kadm"yum 
ve c"va bulunan "!ç"lerden 65’"n"n Ankara 
Meslek Hastalıkları Hastanes"’nde tedav" altına 
alınmasının ardından TTB ve ATO yönet"c"ler" 
27 Temmuz 2011 tar"h"nde Ankara Meslek 
Hastalıkları Hastanes"’ne g"derek "!ç"ler" z"yaret 
ett" ve "!ç"ler"n sa%lık durumu hakkında 
hastanen"n ba!hek"m" Dr. Hınç Yılmaz’dan b"lg" 
aldı.  Hastane Ba!hek"m" Dr. Hınç Yılmaz konuyla 
"lg"l" yaptı%ı açıklamada, "!ç"ler"n Hıfzısıhha’ya 
gönder"len laboratuvar sonuçlarını bekled"kler"n" 
ve herhang" b"r olumsuzlukla kar!ıla!ılması 
durumunda gerekl" müdahalen"n yapılaca%ını 
söyled".  /Solfasol, Ankara Tab"p Odası

Ankara’da b"r yılını dolduran A"le Hek"ml"#" Uygulaması Sa#lık Bakanlı#ı’nın "dd"alarının 
aks"ne beklent"ler" kar!ılamadı. A"le hek"mler", "! güvences" ve gelecek kaygısı ta!ırken, 
a#ır "! yükü altında ez"l"yor.

Kütahya Gümü!köy’de bulunan Et" Gümü! A.$.’ne a"t maden "!letmes"nde çalı!an 
"!ç"ler"n bazılarında sınır de#er"n üzer"nde a#ır metal k"rl"l"#"ne rastlandı. %!ç"ler"n 
bazıları Ankara Meslek Hastalıkları Hastanes"’nde tedav" altına alındı. 900 "!ç" çalı!tıran 
ve “çok tehl"kel" "!yer"” sınıfında yer alan !"rkete kayıtlı b"r "!yer" hek"m" "se tesp"t 
ed"lemed".

Ankara’da Aile Hekimli"i Bir Yılını Doldurdu
Kaos sürüyor!  

Alo 182’de Altyapı Sorunları Sürüyor!
Hani "stedi#imiz Hastaneden 
Telefonla Randevu Alabilecektik? 

Önce Hayvanlar Ölmeye Ba#ladı, Sonra 
Köylüler Zehirlendi, $imdi Sıra !#çilerde!
Eti Gümü! A.$.’ye Ait Maden 
"!letmesi Tehlike Saçıyor 

Jülide KAYA

Jülide KAYA
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HACIBAYRAM HACIBAYRAM

DOSYA
 Tabakhane Camii iyönünden Hacıbayram’a bakı! - 1925

Cuma cemaat" da%ılmı!, ama oradan ayrılmak "stemeyen, 
parlak kı! güne!"n"n altında dola!anlar var meydanda. 
Meydan, tam"rat sonrasında henüz normal açıklı%ına ve 
düzen"ne geçmem"!.

Dola!an "nsanlar… $çler"nden ne geç"yor acaba? Neden 
geld"ler bugün buraya ve "çler"ndek" ses, onlara, orada 
ne bulacaklarını söylüyor? Ankara kent" ve onun evl"yası 
Hacıbayram, tekken"n ve tar"katın kurucusu… Ya o, buraya 
geld"%"nde "lk kez, bu meydanı gördü%ünde ne dü!ünü!tü 
acaba? Ne vardı aklında? Ne vardı ruhunda? Hacıbayram, 
Augustus tapına%ını gördü ve dü!ündü mutlaka, bundan 400 
küsur yıl önce. Ne dü!ündü? Bunun dü!manca, yadırgayıcı, 
reddeden b"r dü!ünce olmadı%ı açık. Ho!görülü, "nsancıl, 
yumu!acık b"r bakı! oldu%u, !"md" b"le görüleb"l"yor. B"r 
tapınakla omuz omuza durdu karde!çe, yüzyıllar boyu. Hala 
duruyor. 

Dün Roma’ya, bugün Brüksel’e

Bu meydanı bugün gezenler de, hala bu tapınakla omuz 
omuza duruyor mu acaba? Nasıl bakıyor bu beyaz ta! 
tapına%a Ankaralılar? Sapasa%lam "k" duvarı d"md"k duruyor 
bugün de ayakta… Hem!er"ler"m"z bu tapına%ı Agustus’a 
arma%an etmey" dü!ünmü!ler ve öyle olmasını sa%lamı!lar. 
Belk" de kolay b"r "! de%"ld" bu. Roma’ya gönderd"kler" 
Ankaralı (Ank"yra mı demel"y"m, yoksa Ankura mı 
b"lem"yorum) daha do%rusu Galatyalı senatörler, orada epey 
u%ra!mı! olmalılar, bu unvanı alab"lmek 
ve Agustus’u tanrı olarak kabul eden 
kentler"n ba!ında geleb"lmek "ç"n… Ama 
u%ra!tıklarına de%m"! de%"l m"? Bugün kent" 
hala süslüyor ve gönend"r"yor. E%er AB’ye 
g"rerse Türk"ye b"r gün, 2000 küsur yıl sonra, 
bu defa Ankara, tems"lc"ler"n" Roma yer"ne 
Brüksel’e gönderecek; b"raz daha uzak 
yan"…

Romalılar da, gerç" onlara ne kadar “Romalı” 
d"yeb"l"r"z k", onlar da b"raz Galatyalı, 
b"raz yerl" Helen halklarındandılar; bu 
meydanda b"z"m g"b" gez"yor ve beled"yen"n 
düzenled"%" !enl"klere katılıyorlardı. #"md" 
güverc"nler uçuyor meydanın üzer"nde. 
Etrafıma bakıyorum, ayak sesler"n" 
duyuyorum, meydanda dola!anların. Bunlar 
sess"z, mütevazı ve tahakküm "çermeyen 
ayak sesler"… Ço%u orta ya!ın üzer"nde ve 
orta gel"r grubundan. B"rço%u, Hacıbayram’ı 
z"yarete gelm"! olan ya!lı ç"ftler. El ele tutu!mu!, bazen kadın 
b"raz ger"de, örtünmü!, ya!lılı%ın !"!manlı%ı ve a%ırlı%ı "ç"nde 
yava!ça geç"yorlar meydandan…

B"nlerce yıllık hem!ehr"ler"n bulu!ma meydanı

Meydana kurulmu! olan dev çadırlar toplanıyor yava! 
yava!. D"rekler sökülüyor, k"r"!ler "nd"r"l"yor v"nç yardımıyla. 
Ankara’da ba!ka h"çb"r meydan, burası kadar, Ankara’nın 
esk" ve yen" hem!er"ler"n" bulu!turmaz. Burası Ankara’da, 
b"nlerce yıllık hem!er"n"n b"rb"r"yle bula!ab"lece%" tek 
meydan. Bu bulu!ma aslında ancak bunu hayal edeb"l"rsen"z, 
yapab"lece%"n"z b"r bulu!ma ama neden olmasın? Augustus 
tapına%ının önünde hala durup duruyor "!te. Orada 2000 yıl 
önce de Ankaralılar vardı !"md" de var. Onlar pagan d"nler"ne 
"nanıyor ve bu kutsal tepeye gel"yorlardı d"nsel "nançlarının 
gere%"n" yer"ne get"rmek "ç"n. #"md" meydan y"ne var. Belk" 
!ekl", boyutları b"raz de%"!m"!t"r ama yer"nde duruyor. Bu 

meydanda, bugün gördü%üm Ankaralılar var. Bugünkü 
"nsanlar, kutsal tepen"n üzer"ndek" Bayram" tekkes"ne 
a"t cam"de namaz kılmaya de%er ver"yorlar. Her Cuma 
dolduruyorlar bu cam"y", bu meydanı. Kadınların adadıkları 
adaklar b"le, belk" de aynıdır?

Cam" bütünüyle b"r erkek mekanı mıdır? 

Cam"n"n kadınlar bölümü, onarımdan sonra, zem"n altı kata 
alınmı!. Böylece erkekler bölümü “ferahlatılmı!,” gen"!let"lm"!. 
Kadınlar da tamamen yapay olarak aydınlatılan bodrum 
katına gönder"lm"!. Böylece cam"n"n "ç"nde erkekler"n 
kadınları görmes" tamamen engellenm"!. Ama Müslüman 
b"le olmasa bütün kadınlar cam"ler"n 
"ç"ne g"rmez m", ayrı bölümlerde 
b"le olsa, aynı cam"n"n "ç"nde "badet 
etmez m"? Cam" bütünüyle b"r erkek 
mekanı mıdır? Yüzyıllardan ber" neden 
dü!ünülmem"! acaba kadınların en 
alt katta görünmez kılınması? $nsan 
dü!ünmeden edem"yor: “Allahın ev"” de 
olan cam" g"b" b"r mekanda, en d"ndar 
olması gereken erkekler ve kadınların 
b"rb"r"n" görmes" neden “u%ursuzluk” 
get"rs"n d"ye. Bu erkekler k" ço%u ya!ını 
ba!ını almı! erkekler, bu kadınları görünce k" kadınların da 
ço%u ya!ını-ba!ını almı! zaten, neden "radeler"n" kaybed"p, 
“tahr"k” olsunlar? ( Ramazan ayında geç"c" olarak cam"n"n 

erkeklere ayrılan "ç" kadınların "badet"ne 
açıldı. D"yanet $!ler" Ba!kanlı%ı’nın ‘açılımı” 
"le erkekler b"r sürel"%"ne yerler"n" kadınlara 
bıraktılar. Ramazan b"tt"%"nde esk" düzene 
ger" dönüldü.)  

Cam" erkeklere, türbe kadınlara...

$nsanların meydana yı%ılma b"ç"mler"nde 
b"r "lg"nçl"k var. Kadınlar meydanda, 
Hacıbayram’ın türbes" ve cam"n"n g"r"! 
kapılarının önünde toplanmı!lar. Zaten 
nedense, türbe z"yaret" sadece kadınlara 
a"tm"! g"b". Erkekler, belk" orada gördükler" 
kadın kalabalı%ından ötürü, belk" de, 
gelece%e da"r d"lekler, adaklar ve gelece%"n 
kaygısını duyan daha çok kadınlar oldu%u 
"ç"n, türbeye pek yakla!mıyorlar. Türbe, 
kadınlara bırakılmı! b"r yer g"b" duruyor.

Meydanın b"raz "ler"s"nde, esk"m"!, 
kö!ede kalmı! ve anlamını oldukça y"t"rm"! saat kules"n"n 
oldu%u tarafa do%ru, b"r küçük toprak ada güverc"nlere 
bırakılmı!. Ama güverc"nler orada o 
kadar yo%un b"r b"ç"mde duruyorlar 
k", sank" onlar da, o kutsal mekanın 
(onlara atılacak yemler" satan 
yemc"lerden ötürü, güverc"n kutsalı) 
uzmanla!mı! müdav"mler" g"b"… Her 
!ey b"r uzmanla!ma mantı%ı "ç"nde 
dü!ünülmü! g"b": D"nsel mekan, t"car" 
mekan, güverc"n mekanı… B"r sorun 
yok bunda, ancak bu meydandak" 
"nsanlar, daha gel"!"-güzel, daha azade 
bu sını'andırmacı yakla!ımdan. Ama 
b"rb"r"ler"ne de%m"yor bu "k" mantık 
zaten. B"rb"rler"n" "hmal ed"yorlar sadece. 
Görmemey" terc"h ed"yorlar.

Cam"n"n arka tarafı b"raz daha gen"!let"lm"!, mahallen"n 
meydana bakan evler"n"n cepheler" yen"lenm"!, ya da 
sadece badana ed"lm"!; h"ç b"r" b"r harabe g"b" gözükmes"n, 
meydanın görünümünü bozmasın "stenm"!. Kötü b"r n"yet 
de%"l. Y"ne de sank" b"r göster"!, b"r t"yatro dekoruyla gerçe%" 
saklama gayret" var g"b"… Ancak belk" sadece zaman 
kazanmak "st"yordur beled"ye ve bu evler"n heps" gerçekten 
onarılıp b"r "!leve kavu!ana kadar, ç"rk"n de görünmes"n 
"stem"!t"r?

B"raz daha dönünce cam"n"n arkasına do%ru, do%u 
cephes"ndek" tapına%ı görmek "ç"n, meydanın bu kısmının 

da gen"!let"lm"! oldu%u görülüyor. 
Tapına%ın do%usuna, b"rb"r"ne 
ba%lı b"r d"z" havuz yapılmı! ve 
daha da do%uya do%ru terasa 
oturulacak banklar konulmu!. 
Hoparlörler meydana do%ru müz"k 
yayını yapıyorlar. Aslında b"ld"%"m"z 
!arkılar bunlar; ancak makamları 
a%ırla!tırılmı!, !arkıların "ç"ne d"n" 
b"r uhrev"yet, "ç bayıltan ve elast"k" 
b"r tat bırakan b"r a%dalılık eklenm"! 
g"b"…

Güne!"n altında havuzun mav" sularını fı!kırtan 
fısk"yen"n köpükler" parlıyor. Havuzun suyu, daha çok su 
g"b" görünsün d"ye mav"le!t"r"lm"!. Parlak b"r su, mav" mav" 
akıp duruyor havuzların arasında. Kalabalık azalınca fısk"ye 
kapanıyor. Anla!ılan pek de ucuz b"r s"stem de%"l. Augustus 
tapına%ına yakla!ılamıyor. Sa%lam duran "k" duvarını 
b"rb"r"ne ba%layan b"r makas yerle!t"r"lm"! yukarıda. B"r 
çe!"t, çatının ba%layıcılı%ı "!lev"n" görüyor bu metal borular. 
Tapına%a yakla!amıyorsunuz, esk"den oldu%u g"b" ve "ç"n" 
görem"yorsunuz. Oradak" k"tabey" ve Ankara’yı me!hur eden 
yazıttan, haber"n"z olamıyor tab"". Belk" bu koruma amacıyla, 
do%ru b"r tutumdur. Ancak y"ne de, buraya kadar gelen 
z"yaretç"lere bunu hatırlatan, tıpkısını serg"leyen b"r küçük 
gayret göster"lemez m"yd"? Yapılsaydı. Ankara "ç"n, b"r hak 
b"l"rl"k örne%" ver"lm"! olurdu. Çünkü Ankara’yı, o yazıt tanıttı 
dünyaya b"nlerce yıldır…

... yüzyıllarca görkem"n u#ramadı#ı, bas"t ve göster"!s"z 
b"r kutsal mekandı.

Sonuç olarak nasıl b"r "zlen"m bıraktı, “h"çb"r masraftan ve 
gayretten kaçınılmaksızın”, el-hak düzgün ve tem"z yapılmı! 
bu yen"leme, üzer"m"zde? B"r cümle "le söylemek gerek"rse, 
fazlaca süslü, fazlaca zeng"n, fazlaca erkek ve fazlaca 
göster"!l" her !ey… “Beled"ye heves etm"!, n"yet etm"! ve 

Ankara’nın b"r"c"k kutsal mekanını, kutsal 
saydı%ı Hacıbayram cam"s"n" d"kkatl"ce 
onarmak "stem"! ve öyle de yapmı!” da 
d"yeb"l"rs"n"z, “ne gerek vardı bunca !atafata 
ve göster"!e? Hacıbayram, "ç"nden çıktı%ı 
halk g"b" sadece ve yoksulca, mütevazı b"r 
derv"!t"” de d"yeb"l"rs"n"z. Hacıbayram’ın 
tekkes" ve cam"s" yüzyıllarca, görkem"n 
u%ramadı%ı, bas"t ve göster"!s"z b"r kutsal 
mekan olarak ya!adı. Ama !"md" ba!ka 
b"r dünya var, ekonom"k olan zeng"nle!en 
müm"nler var, onların s"yas" otor"tes" var, 
bunlar da kent"n mekanına yansır b"r b"ç"mde 
d"yorsanız, bu b"raz da dünyaya bakı!ımıza, 
s"yas" terc"hler"m"ze, d"n" "nanı!larımıza göre 
de%"!en b"r konudur herhalde… /Akın ATAUZ
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Hacıbayram’da Bir ‘%lk Cuma’
Mehmet Onur YILMAZ

Uzun süred"r kapalı olan Hacıbayram Cam"" Büyük!eh"r 
Beled"yes" tarafından yürütülen restorasyon çalı!masının 
tamamlanmasının ardından 14 #ubat 2011’de, Rega"p 
Kand"l"’nde açıldı. 

Küçük ölçe%"ne ra%men, konumu, tar"hsel anlamı ve 
Augustus tapına%ı kalıntıları "le sırt sırta verd"%" mesaj "le 
Ankara’nın "nanç merkez" olacak kadar güçlü b"r yapı olan 
Hacıbayram Cam""’nde ve bulundu%u meydanda neler 
olup b"tt"%"n" zaten merak ed"yorduk. D"%er yandan "s"m 
babamız Solfasol’un hem!er"s" Hacı Bayram’ın "!"n "ç"nde 
olması konuya kayıtsız kalmamızı "mkansız kılıyor. Ne de 
olsa ev sah"b" sayılırız ded"k ve açılı! günü olmasa b"le 
açılı!tan "k" gün sonra 16 #ubat 2011’de, "lk cuma namazı 
önces"nde Gazete Solfasol ek"b" olarak Hacıbayram’a g"tt"k.  

Açılı!ın Kand"l’e yet"!t"r"lmes" tela!ı "le henüz !ant"yen"n 
de, cam" kapalı "ken kullanılan namaz çadırlarının da 
kaldırılmadı%ını gördük. Seç"m önces" b"tmem"! "!ler"n 
açılı!ını yapma gelene%" sürüyor. Cam" b"nası tamamlanmı! 
ancak çevres" henüz !ant"ye hal"nde. Çevre düzenlemes" ve 
çevredek" yen" yapıla!ma M"marlar Odası’nca dava konusu 
ed"lerek durdurulmu! oldu%unu kayda geçel"m. Konunun 
bu kısmını ayrıca ele alaca%ız "lerde. 

Ö%len namazı 12.13’te. Saat henüz 11.30 olmasına ra%men 
cam"n"n "ç" de etrafı da cuma namazını kılmaya gelenlerle 
tıka basa dolu. Sadece kadınlar kısmında yer oldu%unu 
duyuyoruz yer bulamadan ger" dönen erkeklerden. 
B"razdan kadınlar kısmı da doluyor. Dı!arıda cam" etrafına, 
seccade b"ç"mde dö!enm"! ta!ların üzer"ne sıralanan 
erkekler altlarına serd"kler", karton, seccade, k"l"m, ceket 
üzer"nde ezan okunmasını bekl"yor. Düzgün sıralarında 
arasında yı%ınla ayakkabılar ve aralardan geçerek cam"ye 
ula!maya ve her !eye ra%men "çerde yer bulma !ansını 
denemek "steyen kadın ve erkekler var. Her ya!tan, her 
kes"mden. 

Protokol De Yok, E!"tl"k De!

Bembeyaz kıyafet", b"r o kadar beyaz sakalı "le dı!arıda 
buldu%u "lk yere oturan dede hem kıyafet" "le hem gördü%ü 
hürmet ve saygı "le kalabalıktan hemen ayrılıyor. Fazladan 
gördü%ü saygı b"le saf tutan erkekler arasındak" e!"tl"k 
görüntüsünü bozmuyor. “Herkes farklı herkes e!"t” d"ye 
sloganı yapı!tırmak buraya çok yakı!ırdı ama “sadece 
erkekler arasında “notu "le b"rl"kte. Namazın ardından 
bo!alan Cam"n"n "ç"n" gezerken daha önce kadınların 
kullanımına ayrılmı! olan üst katın da, g"r"! katla b"rl"kte 

artık erkeklere a"t oldu%unu, kadınların "se cam"n"n yer 
altında açılan yen" bodrum katında "badet edeb"ld"%"n" 
ö%rend"k. Buna ra%men b"rkaç kadının kapıdak" ANFA 
personel"n" b"r !ek"lde a!arak cam"n"n erkeklere ayrılan 
kısmına g"rmey" ba!armı! oldu%unu gördük. Sadece 
gezmek "ç"n b"le olsa. Çünkü ANFA personel", "çer"ye g"rmek 
ve onarımdan sonra cam"n"n "ç"n"n nasıl yen"lend"%"n" 
görmek "steyen kadınları “hanımlar kapısı arka tarafta” 
d"yerek durduruyor. Israr eden kadınlara ANFA görevl"s"n"n 
cevabı hazır: “Dur hanım, u%ursuzluk get"r"r.” Ama bunu 
"ç"nde b"r kötülük oldu%u "ç"n yapmıyor. Bu söyled"%"n"n 
do%ru oldu%unu dü!ündü%ü, hatta dü!ündü%ü "ç"n b"le 
de%"l öyle oldu%una "nandı%ı, "man ett"%" "ç"n söylüyor.

Hacı Bayram’ın türbes"n"n bulundu%u kısımdan kalabalı%ı 
yararak, saf tutanların aralarında açılmı! dar kor"dorlardan 
geçerek cam"n"n etrafında b"r tam tur atmamız yarım saat 
kadar sürdü. Turu tamamladı%ımız sırada ezan da okundu. 
Aynı sıralarda Anakent Beled"ye Ba!kanı Mel"h Gökçek 

de kalabalı%a son 
katılanlardandı.  
Acaba çevres"ndek" 
kalabalık "le "çerde 
kend"ler"ne ayrılan 
yere do%ru mu 
g"d"yorlar derken o 
da aksakallı dede g"b" 
"lk buldu%u yerde saf 
tuttu. 

FOTO: ADAK DA(ITAN 
KADINLAR

Namaza katılmayan 
kalabalık suyu mav"ye 
boyanmı! havuzun 
etrafında beklerken 
b"r kaç kadın da 
okunmu! kesme 
!ekerler da%ıtıp 
adakları "ç"n dua 
etmeler"n" "st"yordu 

!eker alanlardan. B"r kaç kadının da Augustus tapına%ına 
do%ru el açıp dua ett"kler"n" gördük. El açtıkları yapının 
2100 yıl önces"n"n Augustus tapına%ı ve yüzyılların k"l"ses" 
oldu%unu b"l"yorlar mıydı? Pek", önem" var mı acaba 
bunun?  Augustus tapına%ı, ardından Hır"st"yan k"l"ses" 
!"md" sırt sırta verd"%" cam" "le b"nlerce yıldır dua ed"len 
b"r yer. Hacıbayram Cam"’n" ve üzer"nde bulundu%u tepey" 
e!s"z kılan da bu sürekl"l"k olsa gerek. 

DAHA BÜYÜK, DAHA LÜKS, DAHA YEN$!

Namazın ardından cuma "ç"n gelen kalabalık hızla da%ıldı. 
Onları yer"n" b"z"m de "ç"nde oldu%umuz Cam"’y" gezmeye 
gelen meraklı ve hareketl" d"%er b"r kalabalık aldı. Yapılan 
restorasyonun öncel"kl" amacının cam"y" gen"!letmek 
oldu%u hemen sez"l"yor. Yapılan eklent"lerle kapas"tes" 
"k" katına çıkmı! 
durumda. Ama 
kadınlara ayrılan yer 
yer"n altında, yer"n 
üstünde görünen her 
yer erkeklere ayrılmı!.

D"z" d"z" sorular 
gel"yor aklımıza? 

Bu s"mgesel yapının 
restorasyonunda 
öncel"kl" amacın 
yapıyı gen"!letmek 
olması ne kadar 
do%ru? Bu cam" daha 
ne kadar büyütüleb"l"r 
k"? Nereye kadar? 
B"r"n"n kalkıp 
Roma’da Pantheon’a 

kat çıktı%ını, yen" b"r mekan ekled"%"n" dü!ünün. Dü!ünces" 
b"le gar"p, de%"l m"? Ama d"%er yandan, Hacı Bayram 
Cam""’ne ek b"na, üstüne kat altında da bodrum açmaktan 
ger" duramıyoruz.

Bu arada, Cam"’y" gezenler memnun görünüyor. Esk" b"r 
cam"n"n restorasyonundan onun kapas"tes" "le malzemes" 
"le yen"lenmes"n"n daha göster"!l" hale gelmes"n"n 
anla!ıldı%ını, esk" ve sade görünen"n b"r cam" "ç"n 
bakımsızlı%a "!aret ett"%"n" b"lm"yor de%"l"z.

Meydanla "lg"l" ne yapıldı%ı "se halen muamma. 

Önümüzdek" sayılarda buradak" gel"!meler" tak"p etmey" 
sürdürece%"z. 

(Foto%ra'ar: Mehmet Onur Yılmaz)
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Kutsal b"r tepen"n üzer"ndek" meydan, yan" Hacıbayram 
Cam"s" ve türbes"n"n önündek" meydan, Ankara’nın en 
özel meydanlarından... Hatta b"r yaya bölges" oldu%u b"le 
söyleneb"l"r. Belk", sadece meydandak" onarım çalı!maları 
b"tmed"%" "ç"n oraya otomob"l g"rem"yordur. Ama !"md"l"k 
otomob"llerden kurtulmu!/ otomob"ls"z b"r meydan.

Yen"leme öyles"ne b"r göster"! merakı, “zeng"n görünüm” 
merakı "le yapılmı! k", b"lm"yorum, yoksul b"r orta 
Anadolu tar"katı olan “Bayram"”l"#"n kend" tevazuu ve 
"çsel anlamı "le ne ölçüde uyu!uyor?

Hacıbayram Cam"s" c"dd" b"r onarımdan geçt" ve epeyce 
yen"lend". B"r restorasyon uzmanı olmadı%ım "ç"n, bu konuda 
ancak kend" f"k"rler"m" söyleyeb"l"r"m: Onarımda, sanırım, her 
!ey aslına sadakatle yapılmı!. Ancak bu sadakat daha çok 
kategor"lere sadakat olarak dü!ünüleb"l"r. Daha önceden 
v"tray varsa camlarda, yen" çok özenl" zeng"n süslemel" 
b"r v"tray yapılmı!. Yukarıdan sallanan b"r aydınlatma var 
"d"yse esk"den, yer"ne çok azametl" ve parlak, bezemeler 
ve yaldızlar "ç"nde b"r av"ze asılmı!. Ah!ap "!ler" de öyle, 
so%uk dem"r "!ler" de, alçı "!ler" de, ç"n" "!ler" de… Yen"leme 
öyles"ne b"r göster"! merakı, “zeng"n görünüm” merakı "le 
yapılmı! k", b"lm"yorum, yoksul b"r orta Anadolu tar"katı olan 
“Bayram"”l"%"n kend" tevazuu ve "çsel anlamı "le ne ölçüde 
uyu!uyor?

...esk"s" g"b" muhafazakar 
olmayan b"r muhafazakarlık...

Cam", kadınları ayrı b"r kapıdan 
alarak bodrum katına "nd"ren 
b"r gen"!leme "le erkekler "ç"n 
büyütülmü!. Esk"den "k"nc" katta 
kadınlara a"t olan bölüm, (sanırım 
o da sonradan yapılmı! b"r eklent" 
olmalı) !"md" erkeklere ver"lm"! ve 
cam"n"n asıl tar"h" olan (ve !"md" 
pırıl pırıl yen"lenm"! bulunan) 
bölümünden kadınlar çıkartılmı!. 
Onlar !"md" erkek gözler"nden 
uzak, yapay ı!ıklarla aydınlatılmı! 
bodrumda kılıyorlar namazlarını. 
Meydanın zem"n katının altındak" 
kadınlar tuvalet"ne g"den yürüyen 
merd"venler var ve bu kattan, 
cam"n"n bodrumdak" kadınlar 

bölümüne ba%lantı yapılmı!. Oysa kadınlar artık, kamusal 
d"n" alanları daha çok kullanmayı "st"yorlar. Mütedeyy"n 
kadınlar da artık, erkekler g"b", evler"n"n dı!ındak" kamu 
mekanlarını kullanarak, bunu da d"%er "!ler"yle 
"l"!k"lend"rerek yapmayı terc"h ed"yorlar gal"ba.” 
Modern-muhafazakar” g"b" b"r ter"m olab"l"r m" 
b"lm"yorum, ama sank" “esk"s" g"b" muhafazakar 
olmayan b"r muhafazakarlık” görünüyor meydanda.

Nerdeyse her be! k"!"ye bel"nde uzun b"r cop 
ba#lı olan turuncu gömlekl" b"r beled"ye güvenl"k 
görevl"s", ya da “ANFA” görevl"s"/ h"zmetl"s" 
dü!tü#ü "ç"n, b"r bakım ve h"zmet sorunu yok.

Erkek tuvaletler"ne de, kuzeyde, meydanın 
zem"n"nden a!a%ıya do%ru "nen yürüyen 
merd"venlerle g"d"l"yor. Merd"venler, tuvaletler"n 
kapısının açıldı%ı küçük b"r manzara terasına "n"yor. 
Burası, meydanın tepe üstü konumundan yararlandı%ı 
"ç"n, tuvalet"n dı!arıya açılan v"traylı pencereler" var. 
Bu tuvalet ve abdest alma yerler"n"n Ankara’nın (hatta 
belk" Türk"ye’n"n) kamuya açık en lüks tuvaletler" 
oldu%una h"ç ku!ku yok. Büyük, çok ı!ıklandırılmı! 
ve bol aynalarla donatılmı! bu tuvalette, gen"! 
abdest alma bölümler", tuvaletler ve lavabolar var. 
Duvarlardak"/ tezgah üzerler"ndek" ta!/ mermer 
"!ç"l"%", seram"kler ve fayanslar, musluklar, av"zeler, 
yaldızlar, her !ey, her !ey “masraftan kaçınılmadan” 
çok zeng"n ve göster"!l" b"r b"ç"mde, gen"! ve 
fedakarlıklarla yapılmı!… Bu çok bel"rg"n. Buralar 
tertem"z ve çok bakımlı. Nerdeyse her be! k"!"ye 

bel"nde uzun b"r cop 
ba%lı olan turuncu 
gömlekl" b"r beled"ye 
güvenl"k görevl"s", ya 
da “ANFA” görevl"s"/ 
h"zmetl"s" dü!tü%ü "ç"n, 
b"r bakım ve h"zmet 
sorunu yok.

... mahalleler 
bo!altılıyor, evler"n 
ço#u yıkılıyor ve 
yer"ne b"r benzer", 
bazılarının aynısı 
yen"den (betonarme) 
olarak yapılıyor 
ve ba!ka tür 
kullanımlara açılıyor. 

Hacıbayram tepes" etekler"ndek" ve c"vardak" 
mahalleler ve konutlar, !"md"lerde çok seyrelm"! 
durumda. Bu mahalleler bo!altılıyor, evler"n ço%u 
yıkılıyor ve yer"ne b"r benzer", bazılarının aynısı 
yen"den (betonarme) olarak yapılıyor ve ba!ka tür 
kullanımlara açılıyor. Yan" bazılarının g"r"! cepheler" 
dükkana dönü!türülüyor, bazıları "se, kullanmaları "ç"n, 
beled"yen"n uygun buldu%u s"v"l toplum örgütler"ne 
k"ralanıyor. Bu örgütler, kolayca tahm"n ed"leb"lece%" 

g"b", Hacıbayram’ın d"nle "lg"l", b"raz 
m"st"k atmosfer"ne uygun b"ç"mde 
çalı!malar yapan örgütler…

Yoked"lm"! mahalleler"n çok "lg"nç 
konut ve sokak dokusu ve özgün 
karakter" vardı.

Bu günlerde, bu mevs"mde, artık 
cam"n"n çevres", b"r anlamda 
“soylula!tırılıyor” esk" evler 
bo!altılıyor ve onarılıyor, yen" 
kullanıcılarına ver"l"yor. Böylece 
mahallen"n esk" yoksul konut 
dokusu, b"r anlamda ve görüntü 
"t"barıyla “tem"zlenm"!” oluyor sess"zce. 
Bunu be%enmeyen, ya da kar!ı çıkan 
k"mse var mı b"lm"yorum. Bu uygulama, 
daha çok meydanın kuzeye bakan mahalle 
ve konutlar "ç"n geçerl", oradak" evler, 

bütünüyle bo!altılmı! (belk" bazıları zaten bo!tu) ve pek çok 
ev yıkılmı!. Zaten bu tepen"n çevres" bütünüyle b"r yıkıma 
u%ramı! durumda. Bentderes"’ne bakan yamaçta, a!a%ıda 

Bentderes" kotundak" esk" mahalleler "se bütünüyle yıkılmı! 
ve oradak" esk" evler, ya da tar"h" doku, artık bütünüyle 
“tem"zlenm"!” ya da yok ed"lm"!. Oysa bu mahalleler"n çok 
"lg"nç konut ve sokak dokusu ve özgün karakter" vardı.

Ankara’nın 3000 Yıllık Meydanı:
Hacıbayram
Akın ATAUZ
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Meydanın güney"ndek", Ah" Tura Mesc"d" çevres"ndek" 
mahalle ve buradak" konutlar, meydana do%rudan 
açılmadı%ı ve çar!ının arkasında kaldı%ı "ç"n, burada yapılan 

uygulama farklı. Burada, beled"ye, bu konutlarda oturmakta 
olan yoksulları evler"nden çıkartmamı!. Onların evler"n"n 
sadece cepheler"n" yen"l"yor ve bakımdan geç"r"yor. Bu 
"!lem "ç"n evlerde oturmakta olanlar b"r para ödem"yor 
ama evler"n"n "ç", bu cephe yen"lenmes"nden büyük ölçüde 

etk"len"yor ve o evler, b"r süre "ç"n, oturulamaz oluyor. Bazı 
evler "se, bu "n!aat "!lemler"nden yararlanarak ve kend" 
"mkanlarıyla, evler"n"n "çler"n" de onarıyorlar ve evler" daha 

rahat ya!anab"l"r hale get"r"yorlar. 

Bu uygulamanın haklılı%ı veya umursamazlı%ı, 
beled"yen"n uygulamayı böyle (sadece dı! görünü!ü 
güzelle!t"rme/ b"r dekor g"b" cephey" süsleme 
anlayı!ıyla) yapmasının hang" ölçülere/ kurallara uygun 
oldu%u konusunda b"r f"kr"m yok. Ancak bunu b"len 
uzmanlar vardır mutlaka ve ele!t"r"ler" de vardır sanırım. 
Ancak “cepheler" süslenen” evlerde oturanların, "n!attan/ 
bu süreçten ötürü epey ma%dur oldukları açıkça 
gözleneb"l"yor.

Bu meydan her zaman kalabalık… Farklı b"rçok "nsan 
dola!ır burada, gel"r-geçer ve bu meydanda durur, 
türbeye g"reb"lmek "ç"n bekler. Çocuklarıyla gelen 
kadınlardan ötürü, çocuk kalabalı%ı da fazla. C"vardak" 
mahalleler"n çocukları da buraya gel"yorlar. Meydanda, 
bell" b"r düzenlemeye göre d"k"lmem"! oldu%u kes"n, 
bazı dalları kocamı! ve kurumu!, öyle pek de ya!lı 
olmayan ama kötü görünümlü, b"r-kaç çınar a%acı var.

Bentderes"’ne bakan tarafta, tapına%ın güney duvarını 
artık daha yakından göreb"l"yorsunuz. Ama gördü%ünüz 
tapına%ın ne oldu%una da"r h"çb"r "!aret olmadı%ı "ç"n, 
buranın da esk"den cam"n"n b"r parçası oldu%unu 
zannedeb"l"rs"n"z. Zaten bu esk" yapı "ç"n fazla b"r merak 
gösteren de yok g"b"…

Augustus Tapına%ı, Hacıbayram’ın sank" ayrılmaz "k"z 
karde!" g"b", hemen yanında ama etrafındak" cam 
duvardan ötürü, ula!ılamaz b"r durumda, kalabalı%ın 
yadırgamadı%ı b"r yapı g"b" duruyor. 

Tapına#ın güney 
yönündek" duvarı, 
"lk bakı!ta çıplak b"r 
duvar g"b" görünüyor 
uzaktan, ama d"kkatl" 
bakınca Augustus’un 
“vas"yetnames"n"n” Lat"n 
har'er"yle yazılı oldu#unu 
göreb"l"yorsunuz çıplak 
gözle.

Tapına%ın güney yönündek" 
duvarı, "lk bakı!ta çıplak 
b"r duvar g"b" görünüyor 
uzaktan, ama d"kkatl" 
bakınca Augustus’un “vas"yetnames"n"n” Lat"n har'er"yle 
yazılı oldu%unu göreb"l"yorsunuz çıplak gözle. Gerç" 
bunu, meydanı gezen h"ç k"msen"n fark ett"%"n" 
zannetm"yorum. Yazıtın orada oldu%unu b"ld"%"m halde, 
ben de, bunca yıl onu göremeden geç"p g"tm"!"m 
demek k"… Gerç", tapına%ın güney duvarına yakla!mak 
kolay de%"ld", daha öncek" yıllarda. Ama !"md", konut 
dokusu çoktan yok ed"lm"! ve yer"ne "lg"nç havuzlu b"r 
park yapılmı!.

Bu havuz ve fısk"yeler, renkl" sular, renkl" ı!ıklandırmalar 
vb, bu yaz ramazanında buraya gelecekler "ç"n 
hazırlanmı! g"b". Gündüzler" de çoluk çocuk gelenler 
"ç"n oldukça e%lencel" ve b"raz oturup soluklanmak 
"ç"n düzenlenm"! b"r yer g"b". Burası kadınlar tuvalet"ne 
ve tuvaletten cam" g"r"!"ne yakın oldu%u "ç"n, daha 
çok kadınlardan ve çocuklardan olu!an b"r kalabalık 
var. Banklar kalabalık ve bazı a"leler, evden get"rd"kler" 
y"yeceklerle p"kn"k yapıyor. Fısk"yeden fı!kıran suların 
boyu hab"re uzuyor ve kısalıyor. B"r ara, sular da çok 
"dd"alı b"r b"ç"mde renklend"r"lm"!t". #"md" renks"z. 
Meydanın bu bölümünde, açık havada yapılan müz"k 
yayını daha çok duyuluyor. B"r d"n" müz"k yayını yapılıyor 

burada, ama sank" b"raz popülerle!t"r"lm"! ya da popüler 
müz"klere benzet"lm"! b"r d"n" müz"k g"b". $lah"ler okunuyor 
ama makamları, r"t"m, b"raz da kula%ımızın alı!ık oldu%u 
güncel popüler müz"klerden es"nlen"yor…

Özetle bu bölüm "ç"n söyleneb"lecek !ey, meydanın bu 
bölümün artık daha az ruhan" oldu%u. E%lenceye b"raz 
daha çok önem ver"lm"!, çocukları da gözeten, gölgel"k ve 
ç"çekl" b"r bölüm. Havuzun üzer"ndek" köprülerde a"leler 
foto%raf çekt"r"yorlar. Yıkıp yen"den yapılan esk" doku, çar!ı 
ve yeme-"çme yerler" g"b" h"zmet vermeye daha çok ba!layıp, 
a%açlar b"raz daha büyüyünce, (tepen"n güney"ndek" bu 
bölümünden, Ankara Kales"’ne do%ru çok görkeml" b"r 
manzara var) burası gece ve gündüz kullanılab"l"r, küçük b"r 
d"nlenme parkı olacak.

Müz"k yayını, d"reklere ba%lanmı! hoparlörlerden yapılıyor. 
Ama aynı d"reklere ba%lı güvenl"k kameraları da o kadar çok 
k"… Sank" bütün ya!am MOBESE kameraları denet"m"nde 
g"b". B"r ordu kadar kalabalık olan turuncu gömlekl" 
güvenl"kç"ler, neden b"lm"yorum, yeterl" görülmem"! olacak.

Adak, Roma Ankarası "ç"n de, büyük b"r olasılıkla daha 
öncek" Fr"g ve daha sonrak" B"zans Ankarası "ç"n de, aynı 
b"ç"mde önem ta!ıya b"r "!levd", bu kutsal tepede…

Tepe, b"nlerce yıllık "!lev"n" yer"ne get"rmeye devam ed"yor: 
Adak ve ada%ın yer"ne gelmes" durumunda topluma 
da%ıtılan hed"yeler, bu meydanın en köklü r"tüeller"nden. 
Adak, Roma Ankarası "ç"n de, büyük b"r olasılıkla daha öncek" 
Fr"g ve daha sonrak" B"zans Ankarası "ç"n de, aynı b"ç"mde 

önem ta!ıya b"r "!levd", bu 
kutsal tepede… Bugün de 
öyle. Havuzun yanından 
geçerken, en az b"r-kaç kadın, 
eller"nde karton kesme!eker 
paketler"yle s"ze yakla!ıp, 
"kramda bulunab"l"r. E%er 
adak sah"b" daha zeng"nceyse, 
bu "kram ak"de !eker"ne 
dönü!üyor. Ama kesme!eker, 
ak"de !eker" g"b" "kramı 
ed"lmek üzere kullanılan, çok 
yaygın b"r adak olsa gerek.

Namaz saatler" geç"p 
erkekler "!ler"ne dönünce, zaten bütün meydan, 
nerdeyse tamamıyla kadınlara kalıyor

Augustus Tapına%ı’nın kö!es"n" batıya do%ru döndü%ünüzde, 
y"ne meydana ve Hacıbayram’ın türbes"ne gel"yorsunuz. 
Meydan ve bu kutsal tepe, her zaman ada%ı olanlarla ya da 
ada%ı kabul ed"lenlerle dolu. Namaz saatler" geç"p erkekler 
"!ler"ne dönünce, zaten bütün meydan, nerdeyse kadınlara 
kalıyor ve onlar da, cam" g"r"!ler"nde ya da türbe g"r"!ler"nde 
çoluk-çocuk toplanıyorlar, ya da çocuklarıyla meydanı 
gez"yorlar, parkta oturuyorlar. 

Bu kutsal tepe, bunca b"n yıl sonra, Ankara’nın en gez"lmeye 
de%er yerler"nden b"r" olmaya devam ed"yor.
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Hacıbayram’ın 40 Yıllık Kebapçısı: Nazım Usta
Akın ATAUZ

Kartpostal - 1972

Tanpınar’ın Hacıbayram’ı

Ahmet Hamd" Tanpınar, 260 sayfalık Be! #eh"r ($stanbul, MEB, 
1969)adlı k"tabının lütfed"p 18 sayfalık kısmını Ankara’ya 
ayırır. Sank" k"tap aslında Dört #eh"r’d"r de b"r"ler"n"n 
zorlamasıyla Be! #eh"r oluverm"!t"r. Bu 18 sayfanın da 
üç sayfasını Hacı Bayram’a  ayırır yazar. Ama $stanbul’un, 
pay"tahtın gölges" bu üç sayfanın üzer"ne de dü!er: Üç 
sayfadan b"r buçuk sayfası Fat"h’"n hocası Ak #emsedd"n’e 
ayrılmı!tır. 
Tanpınar, b"r “köylü çocu%u” olarak n"teled"%" Hacı Bayram’ın 
neden ç"lehanes"n" Roma kartalının yanında seçt"%"n" sorarak 
ba!lar ama bu sorunun k"tapta b"r yanıtı yoktur. “Muhac"r 
b"r ku! g"b"” bu ab"den"n yanına yerle!en köylü çocu%unun, 
“"nsanlara kad"m $mparatorlu%un ayakta durmasını sa%layan 
hak"katlerden çok ba!ka b"r hak"kat"n sırrını açtı”%ını 
"ler" süren Tanpınar, Hacı Bayram’ın b"r dörtlü%üne yer 
ver"r. Aslında bu dörtlük kad"m $mparatorlukların ayakta 
durmasını sa%layan hak"kat"n b"r ba!ka d"lde "fades"nden 
ba!ka b"r !ey de%"ld"r: “B"lmek "stersen sen"/Can "çre ara 
canı,/Geç canından bul anı/Sen sen" b"l, sen sen"!” Son d"zes" 
popçuların tecavüzüne u%rayan bu dörtlük, Protagoras’ın 
“"nsan her !ey"n ölçütüdür” sözünde "fades"n" bulan 
"mparatorlukların hak"kat"nden (yönetenler tüm tebasına 
e!"t mesafede olmalıdır. Mutlak hak"kat yoktur; var oldu%unu 
"dd"a edersen"z en"nde sonunda "mparatorlu%unuzu "çerden 

çökert"rs"n"z: $nsan her !ey"n ölçütüdür.) ba!ka ne anlama 
gel"r? 
Ardından Tanpınar, Hacı Bayram’ın kurdu%u  Bayram"ye 
Tar"katı’nın yapıcı b"r rol oynayıp esnaf ve ç"ftç"ler"n tar"katı 
oldu%unu "ler" sürer: “Böylece Anadolu’da Horasanlı Baba 
$lyas’la ba!layan gen"! köylü hareket"yle ah"l"k te!k"latı onun 
etrafında b"rle!"r” (s. 10).   Tanpınar’ın "dd"a ett"%" b"rle!me 
gerçekle!mem"!t"r: “Horasanlı Baba $lyas’la ba!layan gen"! 
köylü hareket"” zaman "ç"nde evr"l"p bugünkü Alevî-Kızılba! 
hareket"ne dönü!mü! ve s"yasal "kt"darla çatı!malı b"r "l"!k" 
"ç"nde olmu!tur; Ah"l"k "se, "ç"ndek" heterodoks ögeler" 
ayıklayıp Sünnî-Hanef"le!m"! ve "kt"dara kapılanmı!tır. 
D"yeb"l"r"z k" sarayın edeb"yatçısı, sarayın tar"hç"s" ve 
"lah"yatçısı da olmakta be"s görmemekted"r.
Ak #emsedd"n’"n Tanpınar’ın anlatısında bu kadar gen"! yer 
kaplaması da bundandır: Hacı Bayram’a b"at ett"%"n", onun 
köpekler"yle aynı kaptan y"yerek gösteren Ak #emsedd"n, 
böylece Bayram’ın mür"tl"%"ne kabul ed"l"r ve halef" olur: “(…) 
yahut h"ç olmazsa tar"kat"n fazlaca !er"atç" kolu onu !eyh 
tanır” (s. 11).  Tanpınar Hacı Bayram’ı, Ak #emsedd"n’"n !eyh" 
oldu%u; h"yerar!"k "kt"dar "l"!k"ler"n", b"at kültürünü, yen"den 
ürett"%" ölçüde ben"mser.  

türközü.erdem@gma"l.com

S. Erdem TÜRKÖZÜ
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$ftara sayılı dak"kalar kalmı!. Oruç tutanların 
aks"ne rahat b"r !ek"lde Hacıbayram’da 
kurulu stantları gez"yoruz. Arka tarafta 
"ftar çadırı önündek" kuyruk "k" yüz metrey" 
geçm"!; her türlü "nsan sırada. Otomat"k 
tesp"hler, pet !"!e "ç"nde ‘buz g"b"’ zemzem 
suları, ç"n malı ba!örtülü bebekler, sesl" 
namaz e%"t"m posterler", çocuklar "ç"n 
"slam" oyuncaklar, çocuklar "ç"n seccadeler, 
d"n adına her konuda sözü olan yazarların 
k"tapları, gül suyunun b"nb"r çe!"d", kokusu 
on metreden burnunuzun d"re%"n" sızlatan 
hacı ya%ları… $lg"l" "lg"s"z ne ararsanız var 
Hacıbayram’dak" Ramazan pazarında. 
Pazardak" onlarca serg" arasında 
d"%erler"nden farklı olan b"r" çok "lg"m"z" 
çekt": StyleIslam markalı tarz t"!örtler"n 
satıldı%ı serg". 
Rengarenk t"!örtler"n üzer"nde $ng"l"zce 
olarak yazılmı! sloganlar ve f"gürler 
d"kkat"m"z" çek"yor. Sloganlar zamanın 
ruhuna uygun. Heps" "slam" mesajlar 
ver"yor. Mesajlar farklı olsa da mesaj 
"çer"kl" t"!örtler"n graf"%" ve tarzı tanıdık. 68 
hareket"n"n ve ardından çevrec" gençl"%"n 
topluma kend"ler"n" anlatmak "ç"n kullandı%ı 

araç $slam" mesajlarla yen"den üret"lm"!. 
Mesajların hemen heps" $ng"l"zce, bazıları çok 
tanıdık: “Terör"zm"n d"n" yoktur. Sevg" atın, 
bomba de%"l”, “Yaratan’a tapın, yaratılana 
de%"l”, “Cennet anaların ayakları altındadır”. 
Bunun yanında tek tük Türkçe t"!örtler de 
var. Bakanlara ‘5 vak"t namazı’ hatırlatan 
b"r d"%er t"!örtün üzer"nde kocaman b"r 5 
rakamı altında ‘VKT’ onun altında da ‘NMZ’ 
har'er" sıralanmı!. Serg"de duran çocuklar 
t"!örtler"n k"m(ler) tarafından tasarlandı%ını 
b"lm"yorlar. Onların derd", satı! rakamları; k" 
ondan da b"r hayl" memnunlar. Almanya’dan 
geld"%"n" söyleyeb"l"yorlar sadece. Ger"s" 
hazret" google’da yaptı%ımız der"nlemes"ne 
b"r ara!tırmadan çıktı. 
Tasarımlar ve Style$slam markası Almanya’da 
ya!ayan gurbetç" b"r a"len"n çocu%u olan 
Mel"h Kesemen’e(Melo) a"t. Mel"h, "lk t"!örtü 
olan “I love my Prophet” (peygamber"m" 
sev"yorum) temalı t"!örtü 2004’te 
Dan"marka’da yayınlanan Muhammed 
peygamber kar"katürler"n ardından 
tasarlamı! ve kend"s"n" Londra sokaklarına 
bırakmı!. Sonrası b"l"nd"k b"r t"car" ba!arı 
h"kayes". Melo’nun, e!" "le kurdu%u Style$slam 

f"rması !u günlerde bebek e!yalarından, 
erkek ve kadın g"y"m"ne, anahtarlıktan 
ev aksesuarlarına kadar gen"! b"r ürün 
yelpazes" sunuyor tak"pç"ler"ne. Bebekler 
"ç"n tasarladı%ı “m"n" musl"m” t"!örtler" hayl" 
"lg"nç.  
Hayranlarının ve tak"pç"ler"n"n yanında 
“Jesus "s Musl"m”($sa Müslümandır) mesajı "le 
tasarladı%ı t"!ört yüzünden hır"st"yanlardan 
ve ama genel olarak Müslümanlardan 
çok olumsuz tepk"ler de alıyor. Tepk"ler"n 
"nternete yansıyan b"r tanes"nde blog sah"b" 
$slam’ın t"caret unsuru olarak kullanılmasına 
kes"nl"kle kar!ı olduklarını ve $slam" 
de%erler"n t"caret"n" yapmak $slama "hanet 
oldu%unu vurguluyor. Blog sah"b" ‘mücah"t 
modacılar!’ ba!lı%ı altındak" yorumuna !öyle 
devam ed"yor. “Burda yapılan b"r alı!ver"! var. 
Style $slamcı Melo (Mel"h K.) bu t"!örtlerden 
dünyanın parasını götürüyor. En çok 
kazancını da Gazze katl"amları sırasında elde 
etm"!. F"l"st"n’de !eh"tler sapır sapır topra%a 
dökülürken, bombalar evler"n, okulların 
üzer"ne ya%arken Style $slamcı Melo 
“Gazze katl"amlarına son” sloganlı t"!örtler" 
bastırmı!.”
Bütün bu tartı!maların Türk"ye’ye dü!en 
tarafı "se çok "lg"nç. Ramazan ayı boyunca 
TRT ekranlarında "ftar duası yapan Eng"n 
Noyan b"r süre ekranlara Style$slam marka 
t"!örtlerle çıktı. Ancak gelen tepk"ler ve 
Noyan’ın Style$slam f"rmanın Türk"ye 
tems"lc"s" oldu%u ortaya çıkınca bu t"!örtlerle 
yayına çıkması TRT tarafından yasaklandı. 
T"!örtlerden b"r"nde yer alan mesajla 
b"t"rel"m:
“#eytanı z"nc"rley"n, ona !ans vermey"n.” 
/A. #ebnem SOYSAL , Mehmet Onur YILMAZ

Dört, b"lemed"n be! ya!larındayım. Ankara’ya d"z boyu kar 
ya%mı!. Annem"n el"m" sımsıkı tutması h"ç çıkmıyor aklımdan. 
Onca yakınlı%ımıza kar!ın, eller"m"z buz g"b". Gözler"m"zde 
yakalanma korkusu. B"rb"r"m"ze te%et geçen bakı!larla ta! 
b"r b"nanın önünde bekl"yoruz. Annem gözya!ı döküyor 
bell" bel"rs"z. Yanında duran teyzeler anlamadı%ım b"r !eyler 
söylüyor. Sess"z olmam gerekt"%"n" h"ssed"yorum. Ayakkabıların 
çıkardı%ı sesler ba!ka b"r d"lde söylenen !arkı g"b" çınlıyor 
kulaklarımda. B"r s"m"tç", b"r de "s kokularıyla zamanı oyalayan 
kestaneler tanıdık gel"yor bana. Ü!üyorum. 
Kırmızı b"r palto g"y"nm"!"m. Gen"! b"r meydanda duruyoruz. 
Yürüyecek, ko!acak alanlar var. Ku!lar b"r b"r konup, kalkıyor. 
Arkamda her zamank" g"b" b"r ked". Hoplaya zıplaya e!l"k ed"yor 
bana. Çocukluk "!te! Bırakıyorum annem"n el"n".  Ko!uyorum 
sa%a sola. Kara basma "z olur oyunu oynuyorum belk" de. O 
sırada eller"nde kocaman b"r hed"ye paket" "le b"rkaç adam 
gel"yor. Daha önce h"ç böyle büyük b"r paket görmem"!"m. 
Oldu%um yerde durup, merakla bakıyorum. Avluda b"r 
hareketlenme oluyor. Haykırı!lar, a%lamalar... Ne oldu%unu h"ç 
anlamıyorum. Adamlar, dem"rden b"r sıraya bırakıyorlar usulca 
eller"ndek" paket". Me%er o paket"n "ç"ndek" dedemm"!…  
Uyurmu! oracıkta b"r ba!ına. So%ukta! G"d"yormu!… Bana 
ho!ça kal b"le demeden, g"d"yormu!… Neden k"mse bana 
bunu söylemem"!? Çok sonra kavradım k" ben"m gözya!larını 

tak"p ederek olup b"ten" anlamam gerek"rm"!. 
$lk tanı!mamız böyled"r Hacıbayram’la… Sonra 
ba!ka vedalarda b"r araya gelen esk" "k" dost 
olduk. Derken ya!ım "lerled" ve ba!ka avlularla 
tanı!tım: Maltepe, Kocatepe…  
----
Solfasol ed"törü M.Onur Yılmaz, Hacıbayram 
dosyasını hazırlayaca%ımızı söyled"%"nde "lk 
aklıma gelenler bunlardı. Yıllar sonra üzer"mde 
kırmızı olmaksızın g"tt"m Hacıbayram’a 
Onur, Umut, Aktan ve  Tanju "le b"rl"kte. D"k 
yoku!u çıkarken h"ç acele etmed"m. Esk"ye 
nur ya%mı!casına g"r"!tek" apartmanın 
tuhaf b"r kılı%a bürünmes" gülümsett" ben". 
Pencerelerden b"r"n"n "ç" tu%lalarla örülü olarak 
kalmasına "çerled"m. Mav"ye boyayasım geld" 
kara ta!ı. Soran gözlerle Onur’a baktım. El"nde 
mak"nes" çoktan soka%ı karelemeye ba!lamı! 
b"le. #ekerc"ler"n önünde kaybett"k b"rb"r"m"z".  
Umut bastonları, tesp"hler" görüntülerken, 
tezgahlardak" k"taplara kaydı gözler"m. Evl" 
ç"ftler "ç"n c"nsel b"lg"ler "le d"n" k"taplar b"rb"r"ne yaslanmı! 
!ek"lde duruyordu. Ç"n mallarının "st"lasındak" tezgahlarda 
b"zden b"r !eyler aradı gözled"m. Küçük adımlarla stantları 
dola!tık. Esna'a söyle!t"k. Oyuncaklarla oynadım.  Ve sonunda 
paltomun kırmızısını aramak "ç"n Hacıbayram’a döndüm 
yüzümü. 
Avlu hala kocaman. Ku!lar tek tük… K"m b"l"r belk" de 
onlarda "ftara g"tm"!t"r. Gözler"m çocuklu%umdak" g"b" ben" 
kovalayan ked"ler" arıyor. $ftar çadırının önü kalabalıkla!ınca 
acıktı%ımızı fark ed"p, Nazım Usta’nın lokantasına oturuyoruz. 
Önden merc"mek çorbası üzer"ne Ankara döner". Masada 
Kavacık suyu. Cam !"!ede su "çmeyel" çok olmu!. Hele o 
parmak kesen kapaklar yok mu! Salatanın suyuna banıyoruz 
ekmekler"m"z". Tanju ve Aktan ODTÜ kav!a%ını anlatıyor 

usuldan. Eks"k olan !ey radyodan gelen yanık b"r türkü d"ye 
dü!ünüyorum. Kadayıfın olmadı%ını ö%ren"nce, çayımızı 
"çmek "ç"n Hacıbayram Kahves"’ne do%ru yürüyoruz. Yolda 
gözüm kaçakları arıyor. Yavrucuklar saklanmı!lar b"r yıkıntının 
"ç"ne d"yorum. B"r ked" kona%ı ke!fed"yoruz. #arjımız b"tt"%" 
"ç"n onların foto%rafını çekem"yoruz. $ç"m buruluyor. Cep 
telefonunu el"ne alan ed"törüm “gülümse” derces"ne altı 
ked"c"%" karel"yor. Tar"h" Gül Kahvec"s"’nden aldı%ım kahve 
ruhuma "!l"yor. Buram buram anılar çarpıyor ben". $nce bell" de 
çaylar tav!an kanı. Sohbet koyu. D"llerde SOLFASOL!
Eve g"derken dü!ünüyorum… Nedense Ankara’ya artık esk"s" 
g"b" kar ya%mıyor. Dedem g"del" otuz yıldan fazla olmu!. 
Hacıbayram hala burada duruyor. Uygun adım meydan okuyor 
zamana. Ba!ka vedalara tanıklık etmek "sterces"ne. 
*A. #ebnem Soysal - Özgür Çakır

Uygun Adım
yarenl!k b!z!mk!s!
uygun adım hayat yürüyü"ü
ben, sen!n gölgende usul usul
sen, ben!m kanatlarımda pır pır 
r!tm! tutturduk mu?
tutturduk…
aynı yolda kend!m!z g!b! yürüyen de#!l m!y!z?
gem takılmı" b!r a"ktan öte!
yeter k! yüre#!n ku" olsun, aklın de#!l…*

A. #ebnem SOYSAL

Yeni – !slami – Moda 
Style"slam Hacıbayram’daydı… 
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Onur ve Orcan Karaca 
"k"zler yakla!ık b"r hafta 
kadar önce, ö%ren"m 
gördü%ü Antalya’dan 
b"rl"kte tat"l "ç"n Ankara’ya 
gelm"!lerd". Per!embe 
Ak!amı B"s"kletç"ler" 
Antalya a"les"yle 
döndürdükler" pedalı, 
18 A%ustos 2011’de 
Per!embe Ak!amı 
B"s"kletç"ler" Ankara 
a"les"yle döndürmekt" n"yetler". D"kmen’dek" evler"nden 
b"s"kletler"yle yola çıkan b"s"klet sever dostlarımız Emn"yet 
Genel Müdürlü%ü önünde kend"ler"ne ye!"l ı!ık yandı%ı "ç"n 
yollarına devam etm"!lerd". Ancak kırmızı ı!ık "hlal" yapan 
süratl" b"r araç M. Onur Karaca’yı karde!"n"n !ah"tl"%"nde 
b"zlerden aldı. 

B"z b"s"klet severler"n tek "ste%" ula!ım aracı olarak 
kullandı%ımız b"s"kletler"m"z"n traf"kte araç olarak 
kabul görmes" ve b"s"klet kültürünün daha etk"n hale 
gelmes"d"r. $!te bu noktada b"s"klet yolları büyük önem 
ta!ır. Sevg"l" Onur da pedalını her Per!embe bu yüzden 
döndürmekteyd" "natla, "nançla… Acımız büyük. B"z 
Onur’u b"r k"lometre b"s"klet yolu olmayan ba!kent 
Ankara’da kaybett"k. Acımız büyük. B"z Onur’u traf"k 
kanunlarında henüz b"s"klet kazalarıyla "lg"l" yaptırımı ve 
açılımı olmayan ülkem"zde bunun mücadeles"n" ver"rken 
kaybett"k. Acımız büyük. B"z Onur’u kaza sonrasında 
götürüldü%ü hastaneler"n ac"l bölümler"nden alınmadı%ını 
ö%rend"%"m"zde, kazaya neden olan sürücünün Onur 
hastanedeyken ya!ıyor gerekçes"yle serbest bırakıldı%ını 
ö%rend"%"m"zde, kaza sonrasında olay yer" "nceleme 
yapılmadı%ını ve aracın ba%lanmadı%ını ö%rend"%"m"zde 
b"nlerce soru "!aret"yle kaybett"k. B"z Onur’u geçen yıl 
Çevreyolu’nda antrenman yaparken kaybett"%"m"z Ça%atay 
Av!ar’ın henüz kat"l" bulunamamı!ken ve acısını s"nd"rmeye 
çalı!ırken kaybett"k.    

D"le%"m"z Onurlarla, Ça%ataylarla ve sayamadı%ımız n"ce 
adalets"z acı kayıpların son bulması. B"z kayıplarımızı 
unutmayaca%ız, unutturmayaca%ız. Onur’un anısına b"r 
çok "lde düzenlenen turlarla b"rl"kte 25 A%ustos 2011 
tar"h"nde kazanın yapıldı%ı noktaya beyaza boyanmı! b"r 
b"s"klet bırakıldı. Bu anma etk"nl"%" dünyada “ghost b"ke” 
"sm" "le b"l"nen projen"n b"r parçası olarak düzenlend". Bu 
etk"nl"kler dünyada sadece traf"kte kaybed"len b"s"kletç"ler" 
de%"l, traf"%"n motorlu ve motorsuz ta!ıtların ortak 
kullanım alanı oldu%unu hatırlatmak "ç"n uygulanmaktadır. 
Hatırlatmaya gerek kalmayacak b"r Türk"ye d"l"yoruz 
$NATLA, UMUTLA…

Per!embe Ak!amı B"s"kletç"ler"

Son durum "t"bar"yle kazaya karı!an sürücü Mustafa Gümü!, 
elde olan del"ller ve tanıkların "fadeler" üzer"ne savcılık 
tarafından tutuklama taleb"yle nöbetç" mahkemeye sevk 
ed"lm"! olmasına ra%men nöbetç" mahkeme tarafından 
serbest bırakılmı!tır.

Dosya 26. Asl"ye Ceza Mahkemes"’nde olup "lk duru!ma tar"h" 
henüz bel"rlenmem"!t"r.

Orcan Karaca (%k"z Karde!"): Bu b"r kaza de%"l, kasıtlı olarak 
"!lenm"! b"r c"nayet. Bu kaza s"yah BMW j"p sürücüsünün 
‘Ben"m aracım büyük araç, traf"k kurallarının ne ded"%" öneml" 
de%"l, sen b"s"kletç"s"n, bana yol vermek zorundasın. Bana 
b"r !ey olmaz, sen ölürsün.’ z"hn"yet"n"n b"r sonucudur. J"p 
sürücüsü, karde!"m Onur ve ben"m geld"%"m"z yöne ye!"l 
yanmasına ra%men b"lerek üstümüze kırdı ve karde!"m"n 
hayatını kaybetmes"ne neden oldu.  

Nural Karaca (Annes"): Çocu%um traf"k kurallarına uymayan 
b"r sürücü tarafından katled"lm"!t"r. Tek "ste%"m, yüre%"m"z"n 
b"raz ser"nlemes" "ç"n suçlunun cezalandırılması ve bu tür 
suçlara ver"len cezaların arttırılması.

Ula! Karaca (Ab"s"): Bu olay d"kkats"zl"k sonucu ortaya çıkan 
b"r kaza de%"ld"r. Bu düpedüz b"l"nçl" "!lenm"! b"r c"nayett"r. 
Maalesef ya!adı%ımız toplum b"r duyarsızlık, !"ddet ve korku 
toplumu oldu. Canım karde!"m Onur’umu kaybett"k ama 
ba!ka Onur’ları kaybetmemek adına Onur’lu mücadelem"z" 
sonuna kadar sürdürece%"z. H"çb"r suçu ya da günahı 
olmadan katled"len n"ce b"s"kletç", motos"kletç" ve yayanın 
kanlarının yerde kalmaması "ç"n "nsanlıktan nas"b"n" almı! 
tüm duyarlı vatanda!ların deste%"n" bekl"yoruz. 

B"rsen Kele! (Teyzes"): B"z unutmuyoruz, unutturmayaca%ız, 
b"s"klet kullanan, b"s"klet malzemes" satan, b"s"klete b"nen 
yakını olan, b"s"klete b"nmeye heves eden herkes lütfen b"rl"k 
olalım, güç olalım ancak o zaman yaptırım gücümüz olur. 
Bugun Onur’un ba!ına gelen yarın ben"m çocu%umunda 
ba!ına geleb"l"r. S"z"n çocu%unuzun ba!ına da geleb"l"r. Buna 
kayıtsız kalmamanızı d"l"yoruz

Merhaba sevg"l" okurlar,

Yazının ba!lı%ı, Ankara’nın traf"%" g"b" oldu. 

Bu traj"k soruyu b"z b"s"klete b"nenler fazlasıyla duyuyoruz. 

Sevg"l" Fat"n Kanat’ın master tez" olan ‘$ran S"neması’nda 
Kadın’ çalı!masının kapak foto%rafında, kara çar!a'ar 
"çer"s"nde b"r yolda tüm güçler"yle pedal çev"ren, çar!a'arı 
uçu!an ve gülümseyen, özgürle!en kadınları görürüz. Butch 
Cass"dy and the Sundance K"d f"lm"nde Paul Newman, 
ra"ndrops fall"n’ "n my head !arkısı e!l"%"nde, yüzyılın 
muc"zev" alet"n"n pedallarını çev"r"r. Oraya gönderme yapan 
Before The Ra"n f"lm"n"n ana karakterler"nden “taraf olan” ve 
b"z"m buralara denk dü!en h"kayes"yle Alexander, ıslı%ıyla 
ra"ndrops fall"n’ "n my head’" söyler ve her !eye ra%men 
pedallarını çev"r"r. Farklı co%rafyalar, denk dü!en hayatlarla 
b"s"klete heryerde, her ko!ulda ne!eyle b"n"l"r.

B"s"klete b"nersen"z ne olur d"ye soralım. Güzel olur! $!tah 
açılır, ne!e ço%alır, yolda b"r"ne rastlanır. Yol, sohbet uzar. 
Hantal b"r m"llet"n bacakları, eklemler", kalp ve c"%erler" 
çalı!ır. Uzun vadede toplumsal b"l"nç, beden, "nsan ve 
co%rafya "le kurulan "l"!k", sa%lık gel"!"r, davranı!lar de%"!"r. 
Yol mevhumu, har"ta okumak, z"h"nler"m"z rahatlar ve neden 
olmasın k" çevre ormanlara b"r g"d"p bakmak dü!ünülür 
(bknz: Kızılcahamam, I!ıkda%ı).

Nerede b"neb"l"r"z sorusu "se traf"k saçmalı%ından dolayı 
sorulmaktadır.

Bu h"kayelend"rmen"n sebeb"n" az sonra ele alaca%ız. 

V"rg"n"a Woolf’un kadınlara salık verd"%" “ne olursa olsun 
yazın!” ö%üdü g"b" ne olursa olsun b"n"n ve lütfen kaskınızı, 
mümkünse eld"venler"n"z", arka ve öne lambalarınızı 
takın. Kaskınız dünyada e!" olmayan kafanızı, eld"venler 
de dü!ersen"z s"z" "!lerden alıkoymaması "ç"n eller"n"z" 
koruyacaktır. Dü!mekten korkmayın altınızda s"zden haf"f 
b"r araç var. Sevg"l" Ça%atay Av!ar’ın ded"%" g"b", “dü!mem"! 
b"s"kletç" yoktur, dü!ecek b"s"kletç" vardır”.

#"md" de bu h"kayelend"rmen"n sebeb"n" ele alalım… 

Tepegöz, Golyat beled"ye ba!kanının koca !ehr" b"r "lçe g"b" 
“"!letmes"yle” çözemed"%" traf"kte b"r can daha y"tt"…Bu 
beled"yey" ve o kırmızı ı!ıkta geçen !ap!alı, aya%ının tozuyla 
Antalya PAB’dan Ankara PAB’a gelen, z"hn" yönet"c"lerden 
"ler"de olan sevg"l" Mustafa Onur Karaca’nın avucuna 
konduralım. 

A"les"ne sabır, kalanlara sa%lık ve cesaretle. 

Evet, ya!amak !akaya gelmez! $nadına ya!ayaca%ız…

$nsanın, "nsanlı%ın, heykeller"n yıkıldı%ı ülkem"zde, yollarda 
sokaklarda ne kadar ço%alırsak o kadar "y"…

Ve hep beraber b"s"kletler"m"ze Mustafa’yla Ça%atay’la 
b"nel"m artık !

 $mza :  

 S"syphos ve D"onysos, Satyr’ler ve Küçük Prens

Ya!amak !akaya gelmez,
Büyük b"r c"dd"yetle ya!ayacaksın
B"r s"ncap g"b" mesela
Yan" ya!amın dı!ında ve ötes"nde h"çb"r !ey beklemeden, 
Yan" bütün "!"n gücün ya!amak olacak 
Nazım h"kmet 

B"r Pedal Daha Durdu, 
Durduruldu…

Ankara’da 
B"s"klete Nerelerde B"neb"l"r m"y"z??…

Onur’un Davası $le $lg"l" Son Durum 
Ve A"les"n"n Görü!ler":…
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Söyle!i: Mehmet Onur Yılmaz

Hamamönü %çin Bir Proje Yönetimi $art!    -  (4. Sayıdan Devam)

Otomobilsiz Kent Gününde Bu Yıl Sokaklar Bisikletlilerin 
"klim "çin Harekete Geç! 24 Eylül’de Bisikletini Kap Gel!
$lk olarak 1994 yılında Toledo’da Uluslararası Ula!ılab"l"r Kent-
ler Konferansı’nda Amer"kalı S"yaset b"l"mc" ve sürdürüleb"l"r 
çerve akt"v"st" Er"c B"rtton tarafında d"le get"r"len ve 1995’ten 
ba!layarak g"tt"kçe yaygınla!an b"r !ek"lde dünyanın pek 
çok kent"nde Eylül’ün 3. Pazar günü Otomob"ls"z Kent Günü 
olarak kutlanmaya ba!landı. 2004’ten bu yana Ankara’da da 
de%"!"k etk"nl"klerle kutlanmaya ba!lanan Otomob"ls"z Kent 
Günü bu yıl Ankaralı b"s"kletl"ler"n 350 Ankara öncülü%ünde 
sokaklarda boy göstermes" "le belk" de en gen"! katılımla 
kutlanacak.  /Solfasol
Hedef 500 B"s"klet!
“$kl!m $ç!n Harekete Geç” teması !le düzenlenecek bu yılk! etk!n-
l!kler kapsamında Ankara Garı Önünde ba"layacak olan eyleme 
500 b!s!kletl!n!n katılımı hede%en!yor. 350 Ankara, yaptı#ı ça#-
rısında b!s!kletl! b!s!klets!z tüm Ankaralıları 24 Eylül’de !kl!m !ç!n 
harekete geçemeye ça#ırıyor. 350 Ankara’nın ça#rısı "öyle:
$kl!m felaketler! her geçen gün daha "!ddetlen!yor. Bu sene 16 
Haz!ran’da Turan Güne" Bulvarının dolu neden!yle buzlanması 
hala akıllarda.  
Fos!l yakıtlar kaynaklı !kl!m de#!"!kl!#!ne kar"ı harekete geçme-
yen hükümetler! göreve ça#ıran ve her sene bütün dünya !le 
b!rl!kte gerçekle"en eylemler, bu sene 24 Eylül tar!h!nde gerçek-
le"ecek. Tüdef, Tükoder, Afsad, Odtü Mezunlar Derne#!, PAB g!b! 
örgüt ve gruplarca desteklenen 350 Ankara, 24 Eylül’de saat 
11’de b!s!kletlerle herkes! tren garı önüne bekl!yor. “Geze-
gen! harekete geç!r” sloganı !le ula"ımda !kl!m dostu çözümler 
teması neden!yle bulu"ma yer! tren garı, etk!nl!k aracı !se b!s!klet 
olarak seç!ld!. B!s!kletler, daha sonra yola çıkarak Ulus, Kızılay ve 
Mecl!s kav"a#ında dola"arak saat 13’de katılan yayalarla b!rlkte 
Güvenpark’da basın açıklaması performansını gerçekle"t!recek. 
Bulu"ma noktalarında sokak sanatçıları ve b!s!klet orkestrası yer 
alırken, katılan yayalara ek olarak 500’den fazla b!s!kletl!n!n de 
katılması hede%en!yor.
350 Ankara’nın ça#rısında, !kl!m !ç!n h!ç suçu olmadı#ı halde 
projer! hayata geç!ren Et!yopyayı, ula"ımda halkın %85’!n!n top-
lu ta"ıma kullandı#ı, b!s!klet yollarının kent! kapladı#ı Cur!t!ba-
Brez!lyalı ve Bogota-Kolomb!ya’yı anlatan konuklar olacak.
350 Ankara, ça#rısında ayrıca "u b!lg!lere de yer verd!: “Dünyada, 
!kl!m !ç!n gerekl! adımlar hala atılmadı.Devletler a#ırdan alıyor.. 
Türk!ye !se henüz h!çb!r hedef koymadı. Hala toplu ta"ımayı 
planlamaktan, b!s!klet yollarını özend!rmekten bahsed!yor...24 

Eylül’de $kl!m !ç!n harekete gecel!m ve sokakları dolduralım!.
$kl!m meseles! hep!m!z!n meseles!: $kl!m !ç!n harekete geç!
1979 yılında bu yana hükümetler, !kl!m de#!"!kl!#!n! “müzake-
re” ed!yor. Bugün atmosferdek! karbond!ks!t m!ktar! 393 ppm 
(m!lyonda parçacık sayısı). Bu b!ze yakla"ık b!r derecel!k küresel 
ısınma anlamına gel!yor. Ancak sorun, artık ısınmanın da ötes!n-
de, a"ırı !kl!m olaylarının ola#an hale gelece#! !kl!m!n devr!lme 
noktası. 2007 yılına kadar, böyles! b!r noktanın 450 ppm oldu#u 
dü"ünülüyordu. Ancak, o yıl çıkan raporda 450 ppm’!n çok r!skl! 
oldu#unu ortaya koyarken, b!l!m güvenl! yo#unlu#u geçt!#!m!z! 
ve bununda 350 ppm oldu#unu ortaya koydu.
$kl!m de#!"!kl!#!n!n faturasını h!ç suçu olmayan fak!rler ve fak!r 
ülke halkları acı b!r "ek!lde öderken, b!zlerde bu faturadan payı-
mızı acı b!r "ek!lde alaca#ız. Çözüm !ç!n ülkeler b!r taraftan azal-
tım hede%er! koyarken, b!r taraftan 2012’den sonrası !ç!n Kyoto 
Protokolünün !k!nc! yükümlülük dönem! anla"masını a#ırdan 
alıyor. Ülkeler!n hede%er! yeterl! de#!l. Bu hede%er sadece !kl!m!n 
devr!lme noktasına da!r r!skeler! b!r kaç yıl öteleyecek kadar 
ama çözecek kadar de#!l. H!ç yükümlülü#ü olmayan Mald!vler 
2020’de karbon nötr olmayı hede%erken, Et!yopya g!b! ülkeler 
herkes! !mrend!recek projelere !mza atıyor.
Ülkeler!n attıkları adımlar yeterl! de#!l ancak Türk!ye h!çb!r adım 
atmıyor. Hala kömürün heps!n! kullanlamayı hede%!yor, toplu 
ta"ıma ve raylı s!stem yer!ne otoyollar planlıyor ve sera gazı 
salımlarını 2’ye katladı b!le!
B!l!m dünyası 350 ppm’!n güvenl! karbond!ks!t yo#unlu#u oldu-
#unu açıkladıktan sonra, dünyada 350 hareket! ortaya çıktı. 24 
Ek!m 2009’da 4500 kentte harekete geç ça#rısı !le eylemler yaptı. 
10.10.2010’da !se pol!t!kacıları beklemen!n ötes!ne geçmek !ç!n 
!" yapma ça#rısı !le 6000 kentte eylemler yaptı. 2011’de !se daha 
fazla kentte ve !nsanla 24 Eylül’de sokakta olunacak!
350 Ankara !ç!nde b!r d!z! akt!v!st var. $çler!nde tüket!c!ler!, foto#-
rafçılar, b!s!kletc!ler ve örgütler! yer alıyor ve herkese ula"maya 
çalı"ıyor. Ancak, !kl!m meseles! hep!m!z!n meseles! ve gelece#!-
m!z !ç!n herkes!n harekete geçmes! gerek!yor!

www.350ankara.blogspot.com 
350ankara@gma!l.com

Geçen sayımızda Yavuz Önen ve Rezzan Önen 
"le ba!ladı%ımız söyle!"de Önen ç"ft"n"n mes-
lek" olarak Hamamönü’ne da"r yakla!ımlarını 
ve $nsan Hakları Vakfı’nı Hamamönü’ne ta!ın-
ması sürec"nde oynadıkları rolü konu!mu!tuk. 
Bu sayımızda h"kayen"n daha da ba!ına g"de-
rek müell"f" oldukları Hamamönü ve c"varını 
kapsayan “Ankara Merkez Esk" Kent Dokusu 
Koruma Planı” "le "lg"l" öneml" noktaları akta-
raca%ız. 
MOY: Hamamönü "le "lg"l" planlama sürec" 
nasıl "!led"? 
YÖ: Bu planı yapmaya ba!ladı%ımız 1998 
yılında Hamamönü tamamen b"r çöküntü 
alanıydı. #"md" baktı%ımızda dört yıl süren 
ço%unlu%u gönüllü yürütülen ve çok detaylı 
b"r çalı!ma oldu%unu görüyorum. B"nlerce 
sayfa dökümantasyon, ara!tırmalar sonucun-
da ortaya çıktı. Sadece b"r koruma – yen"leme 
projes" de%"l sosyal olarak b"r yen"lenme, 
Hamamönü’nü güncel ya!amla bulu!turma 
projes" olarak ele aldık bu sürec". Planı 2002 
yılında b"t"r"p tesl"m ett"k.
MOY: Pek" bugün durum nasıl? Planın uygu-
lanması sürec" ne durumda? Beled"ye plana 
uygun davranıyor mu? 
RÖ: B"z"m yaptı%ımız plan b"tt"%"nde koruma 
kurulunca onaylanıp Büyük!eh"r’e gönder"ld" 
ama Büyük!eh"r Beled"yes", ben tüm Ulus "ç"n 
yen" plan yapaca%ım d"yerek planı onaylama-
dı. Ama b"r ay "ç"nde onaylamadı%ı "ç"n b"z"m 
plan otomat"k olarak yürürlü%e g"rd". Yan" 

hal"hazırda Hamamönü "ç"n geçerl" plan b"z"m 
yaptı%ımız plan ama uygulanıyor mu dersen 
cevabım kısmen evet olur.  Altında% Beled"-
yes" aldı%ı kararlarda kısmen projeye uyuyor. 
Bazı yerlerde "sted"%" !ek"lde davranıyor. 
YÖ: Planlama "lkeler"nde bel"rtt"%"m"z bazı 
hususlar h"ç d"kkate alınmadı. Örne%"n ev 
sah"pler"n"n uygulama sürec"n"n etk"n katı-
lımcıları olması en öneml" "lkeler"m"zdend" 
ama bugün geld"%"m"z noktada ev sah"pler" 
süreçten dı!lanmı! görünüyor. D"%er yandan 
b"z Hamamönü yen"lemes"n"n sosyal olarak 
b"r yen"den örgütlenme "!" olması gerekt"%"n" 
ortaya koymu!tuk. Proje "ç"n b"r yönet"m ta-
nımlanmadı. Proje yönet"m"nde farklı kamu 
kurumları, s"v"l toplum örgütler", ev sah"pler", 
bölge sak"nler" "le b"rl"kte ortak b"r yapı olu!-
turulmalı d"ye önerd"k. Bu yapı !"md"ye kadar 
olu!turulmadı. 
MOY:#"md"ye kadar olmadı. Bunun "ç"n hala 
b"r !ans var mı s"zce?
YÖ: Tab" k". Altında% Beled"yes" "y" n"yetle, 
bahsett"%"m aktörler" b"r araya get"r"rse 
Hamamönü’nü sadece b"r sokak sa%lıkla!-
tırma projes" olmaktan çıkarıp sosyal b"r 
yen"lenme projes" hal"ne get"rme !ansı halen 
mevcut. 
MOY:Projede ortaya koydu%unuz planlama 
"lkeler"nden bugün öne çıkanlar neler? 
YÖ: Ev sah"pler" "le "lg"l" konuyu söyled"k za-
ten. Onun dı!ında bölgedek" yen"leme sokak 
sa%lıkla!tırma "le sınırlı kalmamalı ve yapıların 

da aslına uygun restorasyonu gerekl". Bunu 
yaparken tek yol da o yapıları kamula!tırmak 
olmamalı. Ev sah"pler"ne konutlarını yen"le-
yeb"lmeler" "ç"n f"nasman sa%lanmalı. K"acılar 
yer"nden ed"lmemel". T"caret ve konut b"rl"kte 
varolmalı, gel"!eb"lmel". Sadece cephe ve ça-
tıları onarıp evler"n "çler"n" görmezden gelen 
yakla!ım terk ed"lmel". B"r de kaçak yapıların 
kes"nl"kle tem"zlenmes" gerekl". Fabr"ka ölçe-
%"ne ula!mı! ekmek fırınlarının varlı%ı sorgu-
lanmalı. Örne%"n Tar"h" Ye!"l Ah" Cam"’n"n ya-
nındak" fırın uzattı%ı bacasını sa%lamla!tırmak 
"ç"n telle cam"n"n çatısına ba%lamı!. Resmen 
tar"he tecavüz söz konusu. O fırına güna!ırı 
kamyonla un gel"yor. O fırın, o ölçekle orada 
barındı%ı sürece s"z"n yaptı%ınız sokak sa%lık-
la!tırma da b"r "!e yaramaz.  
MOY: Öngördü%ünüz proje yönet"m" örgüt-
lenmes" "le bu sürec"n "!ley"!" nasıl olacak? 
Kısaca özetleyeb"l"r m"s"n"z? 
YÖ: Bugünkü görünümü "le proje esna'ar 
üzer"nden yürüyen b"r proje g"b". Yan" proje-
n"n "k" tarafı var g"b" görünüyor. Beled"ye ve 
bölge esnafı. Öncel"kler" de uygulama pren-
s"pler" de bu "k" tarafın bel"rled"%" !ek"lde or-
taya çıkıyor. Oysa "!"n "ç"ne bölgede oturanlar 
g"b", bölgen"n esk" sak"nler" g"b", TMMOB g"b", 
Türk Tab"pler B"rl"%" g"b", hasta yakınları g"b" 
aktörle de katılsa durum çok daha farklı olur. 
Beled"ye’n"n koord"nasyon ve son karar ver"c" 
konumunu koruyarak mümkün olan en fazla 
sayıda aktörle sürec" yönetmes" çok öneml". 
Projen"n sürdürüleb"l"rl"%" "ç"n !art.

MOY:#u ank" hal"yle projen"n sürdürüleb"l"rl"-
%"nden b"r end"!en"z m" var?
RÖ: #u anda, Hamamönü yen" hal"yle "lg" 
çek"yor. Ramazan aylarında Beled"ye’n"n de 
öncülü%ü "le caz"be merkez" olmu! durumda. 
Ama bu geç"c" olacaktır. B"r kaç sene sonra 
Hamamönü’nü ayakta tutacak ve esk" çökün-
tü günler"ne dönmes"n" engelleyecek yen" 
d"nam"klere "ht"yaç var. Bu da esnaf yanında 
bölgeye sah"p çıkan ba!ka unsurlar olması 
"le mümkün. Ev sah"pler" bu yüzden orada 
kalmalı, s"v"l toplum kurulu!ları orada bulun-
malı…
MOY:Koruma planının müell"'er" olarak bu 
konuda s"z de sorumluluk alab"lece%"n"z" dü-
!ünüyor musunuz?
YÖ: B"z zaten yıllardır oradayız. Artık Hama-
mönülü sayılırız. Hem mahallel" hem de proje 
müell"f" olmak üzer"m"ze dü!en" yapma so-
rumlulu%unu b"rl"kte get"r"yor. Ama "ns"yat"f 
Altında% Beled"yes"’nde...

350 Ned"r?
350 ppm ned"r?
B"l"m "nsanları ve "kl"m uzmanları, 
artık atmosferdek" karbond"oks"t 
m"ktarının güvenl" üst sınırının 
m"lyonda 350 parçacık olması 
gerekt"%"n" söylüyor.

Atmosferdek" mevcut 
karbond"oks"t m"ktarı m"lyonda 
392 parçacık. Bu oran güvenl" 
sınırın çok üzer"nde. #u an 
uçurumun kenarında bulunuyoruz, 
atmosferdek" karbond"oks"t 
m"ktarı hızlı b"r !ek"lde m"lyonda 
350 parçacı%a "nmezse Grönland 
Adası’ndak" buzların er"mes" ve 
donmu!  toprak tabakalarının 
altından yüksek m"ktarda 
metan gazı salımları g"b" ger" 
döndürülemez etk"ler ya!anab"l"r.

275, 392 ve 350
200 yıl önces"ne kadar, atmosferde 
bulunan karbond"oks"t m"ktarı 
m"lyonda 275 parçacıktı. 
M"lyondak" parçacık sayısı (ppm), 
atmosferde bulunan gazların 
yo%unlu%unu hesaplama yoludur 
ve b"r m"lyon gaz molekülü 
"ç"nde kaç tane karbond"oks"t 
molekülü oldu%unu bel"rt"r. 275 
ppm gezegen"m"z "ç"n "deal 

karbond"oks"t m"ktarıdır, e%er 
h"ç karbond"oks"t olmasaydı 
gezegen"m"z ya!amak "ç"n çok 
so%uk olurdu.

Karbond"oks"te "ht"yacımız var, 
ama ne kadarına?
18. yüzyılda "nsanlar enerj" ve 
üret"m "ç"n kömür ve petrol 
kullanmaya ba!ladılar. Bu noktada 
atmosferdek" karbond"oks"t 
m"ktarı artmaya ba!ladı. Günlük 
"!ler"m"z"n pek ço%unda kömürle 
üret"len enerj"y" kullanıyoruz. 
Yeryüzündek" m"lyonlarca yıllık fos"l 
yakıtları atmosfere karbond"oks"t 
olarak salıyoruz. Günümüzde, 
karbond"oks"t m"ktarı 392 ppm ve 
her yıl yakla!ık 2 ppm artıyor.

$lk"m de%"!"kl"%"n"n hızlandı%ının 
belk" de en açık gösterges" buzullar. 
2007 yazındak" den"z buzu m"ktarı, 
1979-2000 yaz ortalamasından 
yakla!ık %39 daha az. Kayıp alanın 
büyüklü%ü neredeyse Br"tanya 
kadar.

Hızlanarak artan etk"ler sonucunda 
"lkl"m uzmanları, güvenl" 
karbond"oks"t üst sınırını 350 ppm 
olarak bel"rled"ler. 350, gezegen"n 
sa%lı%ı açısından çok öneml" b"r 
sayı.
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K- Aslında bell" b"r tak"pç" k"tlen"z var 
ama hakkınızda pek b"r b"lg" yok. Solfasol 
"ç"n kend"n"z" anlatab"l"r m"s"n"z? Neden 
Ankara’dasınız? Kabata! Erkek L"ses" 
mezunusunuz b"ld"%"m"z kadarıyla, 
$stanbul- Ankara h"kâyes" ned"r?
S- Amasya do%umluyum, babam orada 
hâk"md", 3 ya!ımda Ankara’ya gelm"!"z. 
53 yıldır Ankara’dayım. L"seye kadar da 
Ankara’daydım. Çankaya L"ses" sonra 
Kabata! L"ses"’nde yatılı okudum. Karnem 
zayıf olunca oraya gönderd"ler. $y" k" 
gönderm"!ler, oranın "y" zamanlarına 
denk geld"m. Orada zorlu ama çok güzel 
seneler"m geçt". 
E- Müz"%e orada mı ba!ladınız? 
S- Hayır, Ankara’da a%abey"mden (Murat 
Ba%cıo%lu)  görüp g"tara ba!ladım 9 
ya!ımda. O okula g"d"nce g"zl" g"zl" onun 
g"tarını çalıyordum. 65 seneler"nde 
Türk"ye’de dı!arıdan b"r kültür akımı vardı, 
b"z ondan etk"lend"k. Plaklar gel"yordu 
dı!arıdan. 
K- K"mler" d"nl"yordunuz o yıllarda?
S- $lk Shadows vardı,  Beatles, The Roll"ng 
Stones... onları d"nl"yorduk.
E- $y" enstrüman bulab"l"yor muydunuz?
S- O zamanlar $spanyol g"tarı vardı, akust"k. 
Sonra elektr"k g"tara geçt"%"m"z zaman "nce 
“m"” tel"n" bulamıyorduk saz tel" takıyorduk 
mecburen. 
E- G"tar dem"!ken, s"z"n yıllardır 
kullandı%ınız Fender Stratocaster pek 
me!hurdur, ned"r bu Stratınızın h"kayes"?
S- Onu ben kend"m yaptım. $sveç’te müz"k 
yapan b"r arkada!ım 1980 senes"nde 
Ankara’daydı. Bana b"r g"tar sapı verd", 
g"tar yapmam "ç"n. Toka" sapı, Japon.. O 
zamanlarda beraber çaldı%ımız basg"tarcı 
arkada!ım Arın Yüceler "le beraber karar 
verd"k yapmaya. O, esk" b"r akça kütük 
bulmu!,  muhte!emd". Ondan ben g"tarımın 
gövdes"n" yaptım, Arın da bas gövdes" 
yaptı. #ansıma çok güzel tuttu. 82’de 
yaptım, 83’de çalmaya ba!ladım. 20 sene 
bütün manyet"kler" dened"m. Manyet"kler"n 
a%açla uyu!ma durumu öneml"d"r. Son 
hal"nden memnunum, tamamdır. 
E- Bunu sormamın neden" !u: G"tarla 
"lg"lenenler hak verecekt"r, g"tar alınacaksa 
mutlaka Amer"kan olmalı, or"j"nal olmalı 
d"ye dü!ünülür halbuk" markasız b"r g"tarla 
da "y" "!ler yapılab"l"r.
G"tar, çalmadan, denenmeden alınmaz.
S- Tab", 90’ların ba!ına kadar G"bson 
ve Fender markaları güzel üret"yordu. 
Sonrasında bu markaların g"tar yapımı "ç"n 
kullandı%ı orman b"tt". A%açlar kurumamı! 
ve "y" çıkmadı, "!ç"l"k ucuz olunca da 
kötü "!ler çıktı. Geçen senen"n ba!ından 
ber" tekrar güzel g"tarlar var ama ben 
hala ver"len paranın markaya ver"ld"%"n" 
dü!ünüyorum. Ç"n’den b"le "y" g"tar çıkıyor. 
$lla k" marka olması zorunlu de%"l. G"tar, 
çalmadan, denenmeden alınmaz. Markasız 

b"r g"tar da çok güzel çıkab"l"r. 
E- Çaldı%ınız mekânlara geçel"m. Ankara’da 
"lk zamanlarda Balgat’tak" Amer"kan 
Üssü’nde çalıyormu!sunuz?
S- Profesyonel anlamda öyleyd", ondan 
önce de Amer"kan Kültür Derne%"’nde 
konserler oluyordu. $k" üç ayda b"r oluyordu. 
O zamanlar barlar yoktu, çalacak b"r mekan 
yoktu, Amer"kan üssünde çalıyordum. 
80’l" yılların ba!ıydı. D"nley"c"ler, Amer"kalı 
askerlerd", dı!arıdan Türk g"rem"yordu; 
sadece özel m"saf"rler"m"z. Sonra "lk S"yah 
Beyaz’da ba!ladık. Arın ve Cemal Atahan 
vardı. Davul yoktu. Cemal hem vokal"stt" 
hem tumba çalıyordu. $lk l"ve müz"k 
Ankara’da orada ba!ladı b"z"mle. B"r sene 
sonra A-Bar oldu, Farab"’n"n oradaydı. B"r 
sene sonra oranın sah"pler" F34A d"ye 
d"skotek açtılar

E- Bu mekânların açılmaları nasıl kar!ılandı? 
Ankara aç mıydı böyle mekânlara? 
S- Tab"" k", zaten S"yah Beyaz, res"m 
galer"s"yd". Sah"b" "le Cemal çok "y" 
arkada!lardı, Cemal’"n f"kr" "le çalmaya 
ba!ladık 84 yılında. Haftada "k" gün 
çalıyorduk, #"l" meydanına kadar kuyruk 
oluyordu. $lk b"r sene acay"p b"r talep vardı. 
A-bar b"r sene sonra patladı, 85-86 yılı g"b". 
Orada da haftada "k" gün çalıyorduk, 300-
400 k"!" oluyordu. Ve "çer"de b"r tane yanlı! 
adam yoktu. Çok güzeld". #"md" "le uzaktan 
yakından alakası yok. 
E- S"z o yıllara tanıklık ett"n"z, b"z de merak 
ed"yoruz; Ankara’da 80’l" yıllardan "t"baren 
müz"k hayatı nasıl b"r yönde de%"!t"?
Müz"k, e#lence, dü!ünce tarzı, mekânlar 
tek t"p. Mekânların dekorasyonu b"le 
standart !"md", sank" heps"n"n sah"b" b"r.
S- Her taraf rock veya blues olsun d"ye 
dü!ünen b"r manyak de%"l"m, ama ters" 
olarak her !ey tek t"p olmaya ba!ladı. 
Müz"k, e%lence, dü!ünce tarzı, mekânlar 
tek t"p. Esk"den de sponsorlar vardı ama 
"çer"s"n"n tefr"!"ne karı!mazdı. Mekânların 
dekorasyonu b"le standart !"md", sank" 
heps"n"n sah"b" b"r. B"r kere mekân sah"pler" 
buna sah"p çıkmalı. Ucube mekânlar ortaya 
çıktı. 
E- Sakarya’nın Sakarya oldu%una da 
tanıklık etm"!s"n"zd"r. Önceler" klas"k rock 

cuma-cumartes" ak!amları olurdu, sonra 
2000’lerde kırılma noktası oldu. Sonra 
alternat"f rock çıktı ve pop’a döndü. Ruh" 
Bey bu gelene%" ya!atıyor sanırım.
Her tür müz"#" yansıtacak mekânlar 
olmalı, seçme !ansımız olmalı.
S- Evet, Ruh" Bey’"n sah"b" "le kafalarımız 
uyu!uyor. Aynı jenerasyondayız. B"z kara 
kara nerede çalaca%ımızı dü!ünüyorduk. 
Burası hem l"ve müz"k hem dj müz"%"nde 
çok "y". H"çb"r yerde bu dj müz"%" 
çalınmıyordur, em"n"m. Bu müz"k zaten 

mü!ter"n"n kal"tes"n" de 
bel"rl"yor. Ama k"mse bunu 
dü!ünmüyor, hang" grup 
revaçtaysa onu get"rel"m 
anlayı!ı var. Bu yanlı!, sen 
önce b"r amb"yans yarat 
sonra gelen mü!ter"ye 
gece çorba serv"s" 
yapıyormu! g"b" l"ve müz"k 
sunacaksın. Karakter"n 
olmalı. Her tür müz"%" 
yansıtacak mekânlar 
olmalı, seçme !ansımız 
olmalı. Ama yok. B"z"m 
seçme !ansımız yok. 
K- G"tt"%"n"z, sevd"%"n"z 

mekânları soralım yer" gelm"!ken?
S- Zod"ac ve James Cook’a g"d"yorum. 
Çalınan müz"kler ve gelen "nsanlar 
yüzünden terc"h ed"yorum. E%lencel" müz"k 
d"ye b"r !ey çıkardılar, kavramlar tek t"p 
oldu. E%lencel" müz"k herkese göre de%"!"r. 
K"m"s" Bach d"nleyerek e%len"r, k"m" ba!ka. 
$nsanların beyn"n" tek t"p hale get"r"p 
e%lencel" müz"k, eller havaya, pop müz"k 
oldu. 
E- B"r v"rtüöz d"yeb"l"r"z s"ze, pek" ulusal 
ölçekte "nsanların s"z" tanıması "ç"n albüm, 
beste çalı!maları neden olmadı, ya da 
olacak mı? 
... ben bestec" de#"l"m, çalgıcıyım...
S- Esta%furullah, ben bestec" de%"l"m, 
çalgıcıyım, yan" 
yorumcu. Bestec" 
olsaydım, !"md"ye 
kadar çıkardı. Albüm 
"ç"n kend"me a"t b"r 
müz"%"m olmalı, 
çaldı%ım parçaların 
orj"naller" var. 
Böyle olmaktan 
gocunmuyorum, 
ben buyum. Bunu 
sev"yorum. $nsanlar 
hep soruyor beste "!"n". 
Ama yok. 
E- S"z"n g"b" "y" çalan 

b"r" hemen el"ne m"krofonu alab"l"r, albüm 
yapmaya g"r"!eb"l"r, b"r sürü örne%" var. Bu 
s"z"n tevazunuz. 
S- Bu k"!"sel b"r durum, ben çok "nce eley"p 
sıkı dokudu%um "ç"n bunu yapamam. 
Kend"m" mukayese ett"%"m b"r tarz, b"r 
ç"zg" var, orası var.  Kalsın yer"nde d"yorum. 
Belk" de yanlı! yaptım. Kafa yordum buna 
aslında ama b"r !eyler olsaydı çıkardı 
!"md"ye. Beatles’a bak, dünyanın en büyük 
bestec"ler", 17-18 ya!larında bunu yaptılar. 
K- Buradan “Kend"nden Prensl" At” 
ve önces"ne, s"z"n çaldı%ınız gruplara 
geçeb"l"r"z? 
... Emrehan Halıcı davulcumuzdu.
S- L"sede, L"selerarası M"ll" E%"t"m Müz"k 
Yarı!ması’na katılmı!tık, Ankara’ya 
döndükten sonra Parthenogenes"s Mus"c 
d"ye b"r gurubumuz vardı. G"tar, davul, 
trombone vardı. Hatta Cumhur"yet 
Halk Part"s" m"llet vek"l" Emrehan Halıcı 
davulcumuzdu. 73’ten ber" arkada!ız, 
onunla çaldık çok. Vokal yoktu, 
enstrümanteld". Son 5 yıldır fest"vallere 
ön ayak oluyor hatta. Sonra Amer"kan 
Kültür Derne%" salonunu açıyordu b"ze 
orda çalıyorduk. Üç dört ayda b"r konser 
etk"nl"kler" oluyordu. Ab"mle Çalarsaat 
grubunu kurduk. Ab"m, ben, Kemal Ç"ftç", 
Al" Aktan, davulda Nusret Gündüz. $k" sene 
o grup devam ett". Sonra Cemal "le b"r araya 
geld"k, The Gang’" kurduk ve S"yah Beyaz’da 
çalmaya ba!ladık, sonra A-Bar. Ben bu arada 
Tur"zm Bakanlı%ı’nda 7 sene memurluk 
yaptım. Son "k" senes"nde Tur"zm Bankası’na 
geçt"m, ben" Beld"b"’ne gönderd"ler. Bu 
"k" sene bo!luk oldu bende. 1989’da "st"fa 
ett"m, Gra*"t"’yı açtık. Ortaklardan b"r"y"m. 
Sadece çalmak "sted"m, "!letme sah"pl"%" 
bamba!ka b"r !ey. Bu nedenle devrett"m. 
91’de Dog Bar açıldı Çankaya’da, The 
Gang olarak çaldık, 94’te Manhattan’da 
çalıyorduk. 3-4 yıl sonra Blues Express, 
sonra In Rock kuruldu. $lk "sm" Project’t". 
Klavyec"m"z d"rett" ama h"çb"r"m"z "sm"m"z" 
sevm"yoruz ama de%"!t"rem"yoruz.Yapı!tı 
kaldı. Kend"nden Prensl" At’ı sev"yorum 
mesela. O grupla "k" sene çaldık ama yer 
bulamadık, kend" hal"nde duruyor. 
E- Müz"kle devam edel"m, enstrüman 
bulmak yetm"yor, b"r de bunun bakımı 
vardır. Bunlar ne zamandan ber" Ankara’da 
rahat ula!ılır hale geld"? Ankara’da müz"k 
alet" satan dükkânlar ne zaman canlandı?
S- 80’den "t"baren ac"l olanları 
bulab"lece%"n"z dükkânlar vardı. G"tar da 
amf" de vardı ama ufak parçalar yoktu. Yurt 
dı!ına g"den b"r"ne s"par"! ed"yordunuz 
y"ne. B"r de pavyonlarda esk"den ber" 
çalanların çok güzel aletler" vardı. 80’lerde, 
70’lerde pavyon ded"%"m"z yerler acay"p 
yerlerd". Saat 9-12 arası çok "y" gruplar 
çıkardı. Feyman d"ye b"r yer vardı mesela 
orada çok özel gruplar çıkardı. 12’den 
sonra sanatçı çıkardı. O zaman da b"z"m 
d"nlemed"%"m"z müz"kler ama !"md"yle 
kar!ıla!tırınca çok "y"yd"ler. 
E- #u sıralar, Türk"ye’de, dünyada k"mler" 
d"nl"yorsunuz?

Kendinden Gitarlı Adam: 
SÜLEYMAN BA&CIO&LU

“Kula#ımızı kentin sesine kapatıp yürüdü#ümüz sokaklarda birileri bizim kendimize 
sakladı#ımız “hey you” ları çalıyor, söylüyor. Biz de kulaklı#ımızı biraz olsun çıkarıp 
bu sesin pe!in dü!tük. Ankara’da Pink Floyd denince ilk onun ismi tela(uz ediliyor. 9 
ya!ında gitar çalmaya ba!layan ve Ankara’da 80’li yıllardan beri gecelere “Shine On You 
Crazy Diamond” ritmini veren isimlerden bir ku!a#ın temsilcisi, gitar virtüözü; Blues Express, In 
Rock ve Kendinden Prensli At gurupları ile de bildi#imiz Ankaralı Gitarist Süleyman 
Ba#cıo#lu ile Arjantin Caddesi’nde, rock-blues gelene#ini ya!atan Ruhi Bey’de sizler 
için söyle!tik.” 

Söyle!": Kübra CEV$Z - Ers"n EMBEL 
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S- Hep esk"ler" d"nl"yorum. 1980’de 
D"re Stra"ts o defter" kapattı. 80’den 
sonra çıkanlar, haklarını yemey"m ama 
be%enm"yorum. 
E- Belk" U2, Muse falan olab"l"r? Sahne 
performansı olarak
Ortada "y" müz"k olmayınca !ov öneml" 
hale geld"
S- Performans dey"nce "nsanlar ney" kast 
ed"yor, sahne performansı "se, sahne efekt" 
"se P"nk Floyd bunun en alasını yaptı. $y" 
müz"k olunca zaten d"%erler"ne gerek 
yok. Grup kötü ama d"%er aldatmacalarla 
"nsanları da kandıramazdınız. Yumurta 
yerlerd" herhalde. $sted"%" kadar "y" !ov 
olsun. Ortada "y" müz"k olmayınca !ov 
öneml" hale geld". 
K- Yen"ler "ç"n !u "y"d"r, konser"ne g"d"l"r d"ye 
terc"h ett"%"n"z yok mu yan"?
Sonradan dönüp baktı#ımda o yıllarda 
Almanya’da neler" kaçırmı!ız onu 
gördüm. Aklınız durur. O zamanlar Deep 
Purple’dan Led Zeppel"n’den yer yoktu, 
me!hur olamıyorlardı. $"md" onları 
bulup d"nl"yorum. 
S- Terc"h etm"yorum, zorunda da 
h"ssetm"yorum henüz. Bu arada 
ben"m h"çb"r ar!"v"m yoktu, beyn"me 
kayded"yordum. Sonradan dönüp 
baktı%ımda o yıllarda Almanya’da mesela 
neler" kaçırmı!ız, aklınız durur. O zamanlar 
me!hur olamamı! gruplar bunlar. Deep 

Purple’dan Led Zeppel"n’den yer yoktu 
me!hur olamıyorlardı, onlar b"raz kenara 
çek"l"nce ortaya çıktılar. Mesela Metall"ca, 
geçenlerde $stanbula’a gelen "ron ma"den, 
meydanı bo! bulunca çıktılar. $k"nc" Led 
Zeppel"n çıktı%ında ‘heavy metal’ kavramı 
o zaman geld", metal grubuydular, Black 
Sabbath da öyle. 
E- Ben"m ku!a%ımdak" Rock müz"k 
d"nley"c"s" "ç"n Yüksel Caddes"’nde Hayr" 
vardı, daha esk"ler Amer"kan Pasajı’ndan 
bahsederler. S"z"n ku!a%ın aradı%ını 
buldu%u mekânlar nerelerd"? 
S- Tansel Plakçı vardı YKM’n"n oralarda. 
Ben tam b"lm"yorum, o zaman plak da 
almıyordum. Çünkü parayı vermek zorunda 
oldu%um g"tar ve aletler vardı. Ama y"ne de 
rahat ula!ıyordum. 
E- Ankara’da sosyo-kültürel anlamda kötüye 
do%ru b"r g"d"! m" var? 
S- Bana göre öyle. Ama ba!kasına göre "y" 

olab"l"r. Tando%an Meydanı’nda 
oturuyorduk mesela b"z, çok güzel 
b"r meydandı. #"md"k" g"b" de%"ld". 
Güzel b"r heykel vardı, 70’lerde 
yapılan. Çıplak d"ye kaldırdılar 
onu, çok güzel b"r heykeld". #"md" 
rezalet b"r ma!rapa var. Bunu 
anlamıyorum, çok acay"p. 
K- Son zamanlarda Ankara’da 
uluslararası fest"valler ço%aldı, nasıl 
de%erlend"r"yorsunuz?
Ankara’da da Elton John d"nled"k 
çok ucuza, ço#u k"!" farkında 

de#"ld". 
S- $stanbul’da çok "y", "y" k" orada de%"l"m 
para yetmez. Ankara’da da Elton John 
d"nled"k ucuza, ço%u k"!" farkında de%"ld". 
$ng"ltere’de böyle d"nlemek zor. 
K- Müz"k’ten Ankara’ya geçel"m, zaten hep 
vardı ama. Sanatçının kent "le kurdu%u 
"l"!k"y" dü!ünel"m. Sanatçının ruhu "le 
kent"n ruhu b"rb"r"n" etk"ler. Ankara s"z" nasıl 
etk"l"yor?
Ankara manya#ıyım gal"ba.
S- Bu "k" ruh o kadar ba%lantılı k", sanatçı 
de%"l memur olsanız ya!adı%ınız yer"n ruhu 
ya!antınıza etk" eder. Mutlu olursunuz ya 
da olmazsınız. Ayr"yeten res"m, müz"kle 
falan "lg"len"yorsanız beslenmen"z lazım. 
Ama Ankara’nın bu durumuna ra%men hala 
beslen"yorum. Ankara manya%ıyım gal"ba.
E- Hemen soralım o zaman Ankara’nın 
en sevd"%"n"z, özel olan, kend"n"z" "y" 
h"ssett"%"n"z lokasyonu neres"?
S- Mesela Kale acay"p, çok güzel. Bu 
tara'arı, Gaz"osmanpa!a’yı sev"yorum. 
Genelde her yer" güzel ama farklı b"r enerj"s" 
olan b"r tek Kale var, d"%er yerler !eh"r "!te.
K- Az önce sordu%um soru "le ba%lantılı 
olarak, Zek" Dem"rkubuz Yeraltı’nı sadece 
Ankara’da çekeb"l"r"m ded". Kent"n ruhu 
s"z"n yaptı%ınız müz"kle de "l"!k"l"? 
Ankara aslında ba!ka b"r !eh"r. Burada 
mekandan z"yade onun anlamını 
bel"rleyen "nsanlar öneml".
S- Evet, mesela ben $stanbul’da hem 
okudum, müz"k çalmaya da g"tt"m 
haftada "k" gün. Çok güzel b"r !eh"r ama 
oraya g"tt"%"m zaman b"r"s" resmen 
bütün hatlarımı kes"yor. Üretme "ht"yacı 
duymuyorum, çalayım da g"dey"m 
b"r an önce oluyorum. Ankara’nın en 
be%enmed"%"m hal"nde b"le böyle 
h"ssetmed"m. Bu da ben"m problem"m. 
Ankara aslında ba!ka b"r !eh"r. Burada 
mekandan z"yade onun anlamını bel"rleyen 
"nsanlar öneml". Yoksa cennettes"n ama 
acay"p b"r tayfa var yanında, ben ne 

yapayım orayı. Bence $stanbul’da negat"f b"r 
durum var. 
K- O zaman Ankara’nın pol"t"k gündem"ne 
geçel"m, 50 yıllık Ankaralı olarak dertl"s"n"z 
de. Ankara’nın pol"t"k gündem"ne, gündel"k 
hayatına, kentsel sorunlarına sanatçıların 
"lg" göstermed"%"n" gözleml"yoruz, bu b"r 
tür yabancıla!ma mı?
Körler sa#ırlar b"rb"r"n" a#ırlar durumu 
var. Sadece Ankara’da de#"l Türk"ye’de...
S- Öyle görünüyor ama bence n"ye 
Ankara yabancıla!mı! olsun, belk" de 
$stanbul’dak"ler yabancıla!ıyorlar. Körler 
sa%ırlar b"rb"r"n" a%ırlar durumu var. Hem 
sadece Ankara’da de%"l Türk"ye’de öyle. 
Türk"ye’n"n ses" çıkmıyor. Evet ben"m de 
problemler"m var, gördükler"m ve memnun 
olmadıklarım var ama de%"!t"rmek "ç"n 
demokras" var, öyle den"yor. B"r de "ler"s" 
var !"md". Memnun olmayınca "nsanlar 
akıllarını kullanıp oy ver"p de%"!t"rs"nler. 
de%"!med"%"ne göre b"z memnun 
olmayanlar azınlıktayız demekt"r. Yapacak 
b"r !ey yok. Kar!ı duru!lar da oluyor aslında 
ama dü!ünce tarzı tamamen de%"!"rse b"r 
!eyler olur. 
K- Ankara’ya da"r anlataca%ınız özel b"r 
h"kâye, zaman-mekan-"nsanlar var mı?
Ya!am alanlarmıza ne oldu? Herkes"n 
g"tmek "sted"#" yer" olsun !eh"rde, 
g"tmey" terc"h edeb"lece#"...
S- 95 yılına kadar Ankara’da her !ey 
çok özeld". Ya!am alanlarımız daraldı. 
Ankara’nın bütün görünümü de%"!t". 
F"z"b"l"tes"n" b"lm"yorum ama aklım, gözüm 
var bu alt geç"tler ne "!e yaradı mesela? 
Görüntü olarak Ku%ulu Park c"varı !"md" 
!eh"rlerarası yol g"b" oldu. Tekn"k b"lg"ye 
sah"p de%"l"m ama "nsanım, görüyorum. 
Yaptılar oldu. Key"f aldı%ımız yerler g"tt"kçe 
azalmaya ba!ladı. Herkes"n g"tmek "sted"%" 
yer" olsun !eh"rde, terc"h edeb"lece%" yer 
olsun. B"z"m g"b"ler"n ya!am alanlarına ne 
oldu ama, daraldı ve sıfıra "nmeye ba!ladı. 
B"z"m ya!am alanımıza ne oldu?

Gun Barrel

Orphaned Land

Ankara’da Sonbahar, Havada Rock Kokusu 
Ankara’nın Rock Festivali “Anki Rock Fest 2011” 23-24-25 
Eylül’de Ahlatlıbel’de 
Bu yıl dördüncüsü yapılacak olan, "lk üç senes"nde 
yüzlerce müz"syen ve on b"nlerce müz"ksevere ev 
sah"pl"#" yapan Ank"Rock Fest 23 – 24 – 25 Eylül 2011 
tar"h"nde Çankaya Beled"yes" Ahlatlıbel Tes"sler"nde 
gerçekle!ecek.
 FEST%VAL KADROSU ÇOK ZENG%N
Ank" Rock Fest 2011’de  kes"nle!en programa  göre Orphaned 
Land ( $sra"l ) / Hayko Cepk"n / Kurban / Ayl"n Aslım / Ogün 
Sanlısoy / Baba Zula / TNK / Mars"s / Emrehan Halıcı XYZ Projes" 
/Art N"yet /Senforock Project ( Musa Göçmen ) /Cem Köksal 
/ Gun Barrel ( Almanya ) / P"ll" Bebek / Metropol"s / Deja Vu / 
Black Tooth / Denges"z Her"'er / Rawen Woods / DarkPhase / 
N"tro / Rema ( Gürc"stan ) / V"oleqtra  / Narkoz / Karaked" / None 
Shall Return / Erdem Ocak / Tahr"p / Mehmet Et" /M"lk Hunter 
olmak üzere 30 ayr sanatçı ve grup sahne alacak.
 %SRA%L’DEN ‘ORPHANED LAND’, ALMANYA’DAN ‘GUN 
BARREL’, GÜRC%STAN’DAN ‘REMA’

Bu yıl fest"vale Türk sanatçılar dı!ında $sra"l’den katılan 
ve geçt"%"m"z sene $stanbul T"caret Ün"vers"tes" 
tarafından Ortado%u’da Müslüman-Musev" b"rl"ktel"%"n" 
savundu%u "ç"n, albümler" aracılı%ıyla sık sık barı! ça%rısında 
bulundu%u "ç"n barı! ödülü ver"len Orphaned Land, 
Almanya’dan her albüm sonrası cezaevler"nde mahkumlara 
konser vermeye g"den Gun Barrel ve Gürc"stan’dan da 
Rema sahne alacaktır. Ayrıca bu yıl fest"valde orkestra !ef" 
Musa Göçmen’"n yönet"m"nde b"l"nen parçaları d"stort"onla 
güçlend"r"lm"! olarak sahneleyen Senforock Project , CHP 
Genel Ba!kan Yardımcısı Emrehan Halıcı ve Xyz Projes", 
Sahneye motors"kletler ve danscı kızlarla çıkan yasaklı !arkıları 
"le tanınan Art N"yet, Ra"nbow vokal"st" Joe Lyn Turner’la b"r 
DVD yapan Cem Köksal ve Mercan Dede "le b"r albüm yapmı! 
olan Rawen Woods d"kkat çeken d"%er "s"mler olarak göze 
çarpmaktadır.
FEST%VALDE BARI$ AKARSU DA ANILACAK
Fest"valde aynı zamanda geçm"! yıllarda kaybetm"! oldu%umuz  
Rock’ın en ba!arılı tems"lc"ler"nden ve Barı! Akarsu da anılacak. 
Ank" Rock Fest 2007’de Barı! Akarsu’nun sahne aldı%ı son 
fest"val olma özel"%"n" ta!ıyor. 
Camküre Organ"zasyon ve Belde A.#. tarafından düzenlenen 
Ank"rockfest 2011, yerl" - yabancı sanatçı ve grupların 
katılımıyla gerçekle!en Türk"ye’n"n en uzun sürel" açık hava 
fest"val" olma özell"%"n" ta!ıyor. Üç gün sürecek olan ve bu 
yıl dördüncü ya!ını kutlayan fest"val"n en büyük destekç"s" 
Çankaya Beled"yes". Fest"val organ"zatörler"nden Koray 
Uganta! "le yaptı%ımız görü!mede Ankara’da bu kapsamda 
b"r Rock fest"val" düzenlemen"n çok zor oldu%unu Çankaya 
Beled"yes"’n"n ama özell"kle de Beled"ye Ba!kanı Bülent 

Tanık’ın fest"val"n sürekl"l"%" "ç"n 
k"!"sel "lg" ve deste%" olmasa 
bunu sürdürmeler"n"n mümkün 
olamayaca%ını özell"kle bel"rtt".  
FEST%VAL VE FEST%VAL ALANI 
%LE %LG%L% ÖNEML% B%LG%LER:
*Fest"val alanında b"r çok akt"v"te 
"mkanı ve b"r de lunapark var. 
Ayrıca, alanda her türlü y"yecek ve 
"çecek stantları bulunacak.
*Konserler her gün 12.00’da 
ba!layıp 23.00’a kadar devam edecek.
*B"let f"yatları günlük 25 TL - Komb"ne 60 TL olup b"letler 
BILETIX’den tem"n ed"leb"l"r.
*Bu yıl fest"valde, kamp yapab"lme "mkanı da sunuluyor. 
D"leyen rock severler, kend"ler" "ç"n düzenlenm"! kamp alanında 
konaklayarak fest"val co!kusunu 24 saat ya!ayab"lecek. 
*Ank"rockfest 2011, 3 gün boyunca sürecek konser 
programının yanı sıra 40.000 k"!"n"n tüm "ht"yaçlarını 
kar!ılayab"lecek !ek"lde onları y"yecek-"çecek, çar!ı ve e%lence 
alanlarından faydalanab"lece%", farklı akt"v"telere katılab"lece%" 
olanakları barındırıyor. 
*Ahlatlıbel Tes"sler", Çankaya’nın Atakule’ye 9, 5 km 
mesafeded"r. Tes"sler toplam 244.906 m2 alana sah"p 
*Fest"val alanına Ankara’nın merkez" yerler"nden g"d"! ve 
dönü! serv"s "mkanı sa%lanacak. Bununla "lg"l" detaylar ve d"%er 
gel"!meler" fest"val"n web sayfasından tak"p edeb"l"rs"n"z. 

www.ank"rockfest"val.com   
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AKILLI $EH"RLER  

D$NLEYEN BELED$YELER

Telefon ve e-posta d"lek-!"kayet hatları son yıllarda Türk"ye’dek" "r"l" ufaklı b"rçok 
beled"ye tarafından kullanılmaya ba!landı. Hatta Ankara ve $zm"r’de b"r dönem 
babamla beraber d"lek-!"kayet hatlarının haf"f ba%ımlısı hal"ne geld"k d"yeb"l"r"m. 
$t"raf etmek gerek"rse ben sonuç almaktan çok ne zaman ve nasıl b"r yanıt 
gelece%"n" merak ett"%"m "ç"n yazdım b"rçok kere. D"lek ve !"kayetler"m"z bazen 
karanlık b"r del"kte kaybolup g"tt"ler, bazen de haftalar sonra sorunu çözen de%"l, 
sorunun varlı%ını gerekçelend"ren yanıtlar aldılar. 

Kent düzey"nde "y" yönet"!"m"n beled"ye bürokras"s" "le kentl" arasındak" kar!ılıklı 
"let"!"m yollarının açık olmasından geçt"%"n" dü!ünenlerden"m. Seç"mden 
seç"me kullanılan oylar veya kısıtlı sayıda kentl"n"n etk"n olarak katılab"ld"%" Kent 
Konsey" g"b" olu!umlar bu yolları sadece b"r derecede açab"l"r. Tüm kentl"ler" 
kapsayan, er"!"m" kolay "let"!"m yollarının olu!turulmasını önemsemem"n neden" 
b"raz bundan. B"raz da kentl" ve beled"ye arasındak" "let"!"m"n yerel h"zmetler" 
"y"le!t"r"c" gücüne "nancımdan.

B"r yıldır kentl"s" oldu%um Boston ve "lçeler"nden Cambr"dge’"n bu "let"!"m 
yollarını "y"le!t"rmek "ç"n yaptıkları oldukça heyecan ver"c". Örne%"n Cambr"dge 
Beled"yes", "k" yılda b"r vatanda! anket" (c"t"zen survey) düzenl"yor; amacı 
ya!amlarını Cambr"dge’de kuranların sorunları, öncel"kler" ve öner"ler"yle "lg"l" 
gen"! tems"l"yet" olan b"lg" toplamak. Bu b"lg"den hareketle gelecek "k" yıllık 
süreç "ç"n kent pol"t"kaları gözden  geç"r"l"yor, öncel"klend"r"l"yor. Anketler özel 
b"r ara!tırma !"rket" tarafından telefon, "nternet ve posta yoluyla yapılıyor; 
ara!tırma !"rket"n"n raporu oldu%u g"b" kamuoyuyla basın ve "nternet üzer"nden 
payla!ılıyor. 

Vatanda! anketler" Cambr"dge’e özel b"r uygulama de%"l. Uzun yıllardır ABD’dek" 
b"rçok kent tarafından düzenl" aralıklarla uygulanıyor; hatta dü!ük mal"yetle 
uygulanab"lmes" "ç"n ulusal çapta Kentsel Yönet"m Derne%" (ICMA) ve Ulusal 
Ara!tırma Merkez"’n"n (NRC)  bazı ortak g"r"!"mler" b"le mevcut.

Boston Beled"yes"’n"n kentte ya!ayanlarla "let"!"m yollarını "y"le!t"rmek "ç"n "k" 
yıl önce ba!lattı%ı C"t"zens Connect (Vatanda!lar Ba%lantıda) g"r"!"m" özell"kle 
"lg" çek"c". Beled"yen"n müdahales"n" gerekt"ren örne%"n yollardak" çukurlar, 
kaldırımlarda çökmeler, çalı!mayan sokak lambaları g"b" sorunlarla "lg"l" anında 
ve ayrıntılı b"lg" toplamasını sa%layan b"r s"stem. Ancak telefon ve epostaya dayalı 
d"lek-!"kayet hatlarının yer"ne yaygınla!an IPhone ve Dro"d telefon teknoloj"ler"n" 
kullanıyor. D"yel"m k" her sabah "!e g"derken kullandı%ım otobüs dura%ındak" 
oturma bankının kırıldı%ını farkett"m. Telefonuma ücrets"z olarak yükled"%"m 
uygulamayı kullanarak anında ve çok az emekle beled"yen"n "lg"l" b"r"m"ne kırık 
bankın foto%rafı ve varsa konuyla "lg"l" kend" yorumumun yanı sıra otomat"kman 
bankın küresel konum bel"rleme s"stem" (GPS) koord"natlarını gönder"yorum. 
$lett"%"m !"kayet "ç"n y"ne aynı uygulamadan bana b"r !"kayet "zleme numarası 
ver"l"yor ve bu numarayı kullanarak !"kayet"n çözüm sürec"n"n hang" noktasında 
oldu%unu göreb"l"yorum.

Boston Beled"yes" kentl"lerle "let"!"m"n" güçlend"rmek "ç"n IPhone ve ve Dro"d 
telefon teknoloj"ler"n" kullanan belk" de "lk beled"ye ama artık tek de%"l. Y"ne 
benzer amaçlarla kurulan San Franc"sco Beled"yes"’n"n tw"tter üzer"nden 
kurguladı%ı d"lek-!"kayet s"stem" "le Boston’unk"ne benzer !ek"lde telefon 
uygulamaları üzer"nden kurgulanan R"o de Jane"ro Beled"yes"’n"n 1-RIO 
ve E"ndhoven Beled"yes"’n"n Bu"tenBeter s"stemler" d"%er heyecan ver"c" 
uygulamalar. Bakalım Ankara’da hang" beled"ye benzer b"r s"stem"n kurulması 
"ç"n önderl"k yapacak.

  - - - - - - - - -  

#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$

Birol ÖZDEM$R

Kavaklı Dere

Ho!geldin Likya...
Likya bebek 21 A"ustos 2011’de 
dünyamıza Ankara’dan merhaba 
dedi.
Sevgili Kına ve Enver’i tebrik 
ediyoruz.

Çok kısa b"r süre önce g"tm"!t" "ç"mdek" 
b"r sürü acının müsebb"b", “özgürlü%ümü” 
"st"yorum d"yerek, her !ey" özetleyerek. 
Artanlardan gelen sıkıntı dalgası daha da 
so%uk ve !"ddetl"yd", sek "ç"yordum rakıyı ve 
gözya!larım tüm dostlarımın bardaklarını 
doldurmaya yet"yordu. Ölsek ölürdük bazı 
geceler bulvarda, ama uyuyanlar olurdu 
nedense hep arka koltukta, hüngür hüngür 
a%larken el"m" tutan b"r güzel arkada!ım 
b"r de, C"nnah’ta, çek"p çıkarmaya çalı!ırken 
ben" nedense hep aynı koltuktaydı, 
d"zler"n"n üzer"nde hep aynı battan"ye. 
Kurumu!tu bütün dereler gözler"mde, 
a%açlar duruyordu tek tük, a%açlar 
kuruyordu tek tek ve “romant"zmden 
kap"tal"zme geçme zamanıdır” dem"! 
olacak k" b"r" kula%ıma, tam bu kavaklarla 
çevr"lm"! kuru dere yata%ının üzer"ne yen" 
ve göster"!l" b"nalar d"kmeye ba!lamı!tım; 
ned"r k" para ded"%"n. De%"!"k b"r h"st", 
daha önce denemed"%"mden belk", çok 
e%lencel" gel"yordu. Gözüm arada b"r 
tamamen kurumamı! a%açlara takılıyordu, 
o zaman "!te, tıkanıp kalıyordum, bütün 
"skeleler" ala!a%ı ed"p, tek b"r a%aç olsun 
ye!erteb"l"rd"m yen"den, b"lemed"m, b"r 
a%açlar kes"yordu yolumu, b"r kend"me 
bakıyordum kocaman lüks b"nalarımın 
aynalarından. 

O kadar çok defa dü!mü!tüm k" o kadar çok 
a%açtan, korkuyordum artık gal"ba, en üst 
katına çıkıyordum en göz alıcı, en yüksek 
ve güvenl" b"nanın, kuleden kaleye !ah"nler 

uçurmaya. Ama kayıtsızlık ne mümkün; 
hep b"r bardak su el"mde, a!a%ıya, 
seyrett"%"m b"rkaç kurumamı! a%aca korka 
çek"ne serpt"%"m, ortaokul !akaları g"b", 
su dü!meden kaçıp "çer"ye g"zlenerek, 
gözler"m" s"lerek dü!meden burnumun 
ucuna do%ru süzülen damla, "y"ce 
ovu!turup sonra yalandan gülümseyerek, 
soran olursa: “hep bu kavaklar "!te, alerj"k!”.

Sonra b"r gün, tam da e!"n dostun duyup 
sordu%u en yen", en a%ır makyajlı b"naya 
do%ru g"derken, “ben" tak"p et” ded" 
battan"yey" önüme ser"p. Aslında bunu 

kastetmem"!t", yanlı! anlamı!tım, sank", her 
!ey" ben ayarlamı!tım, araba da yanlı!tı bu 
sefer, ama do%ru sefer g"b"yd". Arabamın 
sa% koltu%una kocaman b"r paket koyup 
mor vosvosuyla önüme dü!tü. $y" b"ld"%"m 
b"r yoldan "y" b"ld"%"m b"r yere geld"k, h"ç 
b"lm"yormu!um g"b"yd", b"r tuha'ık vardı. 
“Aç” ded" gülerek, hed"ye sanmı!tım, 
severd" böyle !eyler" ama asıl söylemek 
"sted"%"n" açtı%ımda anladım: yen" semt"m" 
tamamen yıkıp, bu yalnız b"r kırılmamı! dalı 
olan, kökler"ne tutunmu! toprak parçaları 
hala neml" a%acı d"kmem" "st"yordu orta 
yer"ne ve o tek dalın tam ucunda, küçücük 
b"r yaprak ye!er"yordu. Döktü%üm tüm 
gözya!larımı özel !arap !"!eler"yle ger" 
toplamaya, "ç"mdek"ler" tapalar taktı%ım 
küvetlere depolamaya karar verd"m, "!te 
y"ne kahkahalar atıyordum, her yanından 
ya!am fı!kıran bu a%aç, romant"zm"n 
dudaklarına yapı!ıp "ç"ndek" bütün nefes" 
payla!ıyordu. O kadar bell"yd" k", kırık bütün 
dallarının acısı kabu%una yazılı bu a%aç 
ben" a!a%ıya atmayacaktı.

Kavaklıdere’n"n Musa’sı olmu!tum 
b"rdenb"re, alkolün de verd"%" cesaretle, 
asaya b"le gerek duymadan, el"m"n tek 
hareket"yle yıktım kend" yaptı%ım b"naları 
"k" tarafa, yarısı Esat’a, yarısı Kızılay’da. 
Asfaltın nasıl er"d"%"n" anlamadım b"le, 
toprak nasıl yarıldı, nasıl ba!ladı dere 
yen"den akmaya; "!te kend"l"%"nden 
yerle!m"!t" küçücük a%aç tam kenarına. 
Sabırsızlandı%ımın da farkına varmadım, 

kırılmamı! tek 
dala çıkıp, yen"den 
açacak ç"çekler"n" 
koklamak "ç"n bütün 
d"%erler"n" budadım, 
kabu%undak" bütün 
acıları b"r Musa’ya 
yakı!ır !ek"lde 
sadece dokunarak 
d"nd"rd"%"mde fark 
ett"m k", bütün 
yapmak "sted"%"m 
bu…

Uyuyakalmı!ım, 
uzun zaman olmu!, 
ortalık "lk küçük 
zelzelede yıkılacak 
pahalı b"nalarla 
dolmu!, etraftak" 
bütün taze a%açların 
dallarında asılıp 
koparan maymunlar… 
Hala aynı dalın 
üzer"ndey"m, a%aç 
kocaman olmu!, 
ben" ta!ımaktan 
b"raz yorulmu!. 
Ama bütün dalları 
yen"den ç"çek açmı!, 

ç"çekler" rüzgâra uyup ba!kentten ba!ka 
kentlere b"le kaçmı!, g"derken $nönü’den 
ev"n"n önüne !uncacık hal"yle her tarafa 
m"s kokulu yen" b"r ya!am saçmı!. Dere 
buraya do%ru ta!mı!, bell" k" ben uyurken 
b"le, korkumdan, h"çb"r maymun a%acıma 
yana!amamı!.

A!a%ı "nme vakt"d"r, bana yaslansın, a%aç da 
d"nlens"n b"raz…
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A. #ebnem SOYSAL

Akın ATAUZ

Saat 19.00 suları, Hamamönü…

Saat kules"n" çevreleyen banklardan b"r"ne oturdum. B"r 
zamanlar modernl"%"n s"mges" olan bu saat kules", bugün 
bana de%"!en zamana kar!ın, sab"t b"r mekânda sıkı!mı! 
oldu%umu h"ssett"r"yor. Ardımdak" c"%erc", terz" ve bakkal, 
kar!ımdak" kahvehane bu h"ss" yaratmı! olab"l"r. B"r de el"mde 
tuttu%um k"tap…
Açık Çekmece, b"r k"tap "ç"n oldukça davetkar b"r "s"m. El"m" 
çekmeceye soksam k"m b"l"r neler bulaca%ım d"ye dü!ünüp, 
muz"pçe gülümsüyorum.  Çünkü, k"tap geçm"!"n "zler"n" 
bugüne get"r"yor. 40’lar, 50’ler ve 60’lar Ankarası… Böyle b"r 
k"tabı okumak "ç"n Hamamönün’den güzel mekan mı olur 
d"ye dü!ünüyorum. Ba!lıyorum k"tabın sayfalarını çev"rmeye.
Ahmet Say’ın sunu!u kar!ılıyor ben". Herhang" b"r anı k"tabını 
el"mde tutmadı%ımı anlıyorum o vak"t. Ahmet Say okurun 
kula%ına fısıldıyor çünkü, “d"kkatl" b"r okur, yakın tar"h"n 
krok"s"n" çıkarab"l"r anı k"taplarından…”
Çekmecey" araladı%ımda arı, duru b"r d"l sarıver"yor z"hn"m". 
Konu!ur g"b" ama b"r o kadar da özenle kaleme alınmı! 
Açık Çekemce. B"r solukta ell" sayfayı z"hn"me "nd"r"yorum. 
Yazar, okuru satırlarında tutmayı çok "y" b"l"yor. Tam olaylar 
yuma%ında kaybolacakken b"r !a"r"n d"zler" "le buluyorsunuz.
“Ulan Ankara, ben sen"n o%lun de%"l m"y"m,
Kasket"m"n altında tepeden tırna%a bozkır,
Gönlümde ıslık ıslık b"r türkü ça%ırır...”  

Att"la $lhan’ın d"zeler"n" okuyunca "ç"m b"r ho! oluyor. Ba!ımı 
kaldırıp hareketlenen soka%a bakıyorum. Cah"t Küleb", Cemal 
Süreyya, Nazım H"kmet ve d"%erler"n" okuyorum. Sıra Orhan 
Vel"’ye geld"%"nde Karacabey Hamamı’yla yüzle!"yorum. “(…) 
La%ımcının hamam r"yasıdır, / Rüyaların en güzel", / Uzanır 
yatar göbek ta!ına, / Tellaklar gel"r d"z"l"t yanı ba!ına, / B"r" 
su döker, / B"r" sabunlar,/ El"nde kese sıra bekler b"r", / Yen" 
mü!ter"ler g"rerken "çer", / La%ımcı, pamuklar g"b" çıkar dı!arı.” 
K"tabın sayfaları arasındak" yolculu%um "lerled"kçe yarım 
yüzyıl önces"ndek" Ankara’yı dü!ünüyorum. $sm" de%"!m"!, 
artık esames" okunmayan mekanlar b"r b"r geç"yor gözümün 
önünden. “Akman…” d"ye mırıldanıyorum bell" bel"rs"z, "ç"m 
sızlayarak. S"yas" çek"!meler"n, kısır tartı!maların gölges"ndek" 
gr" !eh"rden 60’ların renkl" dünyasındak" Ankara’yı önce b"r 
çocu%un sonra da b"r del"kanlının gözler"nden görmek "se 
çok key"'". 
Açık Çekmece’den, aklıma yazdıklarıma gel"nce… Üçüncü 
bölümü çok sevd"m ben. Her da"m çocuklu%umu ceb"mde 
ta!ıdı%ımdandır belk". Gazete Solfasol, Oyuncak Müzes"’ne 
götürür "lerleyen sayılarda b"z". Ya!arız çocuklu%umuzu 
doyasıya. Sel"m Esen’"n tenekeden yapılmı! buharlı botunun 
"z"n" sürer"z orada. Be!"nc" bölümdek" Kenan Öner ve Hasan 
Al" Yücel davası… Ama en çok d"kkat"m" çeken dönem"n 
k"tap ve derg"ler", d"nlen"len müz"kler, ed"len danslar ve 
g"d"len mekanlar… 
Çekmecen"n yarısını b"le göremeden k"tabın b"tmes" b"raz 
burukluk yaratıyor. Ama, yazar son noktayı koymamı!. Belk" 
bu sonbahar Sel"m Esen’"n kalem"nden 70’ler, 80’ler ve 
90’ların Ankara’sını okuruz.
Sel"m Esen- 2010  Açık Çekmece, Evrensel Basım Yayın, 
245 sayfa…

Roma Dönem"’nde Ankyra k"tabını çıkar-
çıkmaz aldım ve b"r solukta okudum. 
Bu k"tabı öyles"ne merak ve sabırsızlıkla 
bekl"yordum k", satın almak "ç"n b"r gün 
daha gec"kemeyecekt"m. K"tabı aldım ve 
eve g"derken otobüste ba!layarak, hemen 
okudum ve b"t"rd"m
$lk paragraf, sank" b"r pol"s"ye romanı tanıtmaya 
daha uygunmu! g"b" oldu, b"l"yorum ama 
gerçekten, "ç"nde ya!adı%ım kent"n, çok az 
b"ld"%"m"z bu dönem"ne a"t b"lg"lere sah"p 
olab"lece%"m"z kaynaklar o kadar az k"… Gerç" 
artık merak ett"%"n"z her !eye, yapaca%ınız b"r 
"nternet ara!tırmasıyla da ula!ab"l"rs"n"z. Ama 
bu tür k"tapların vereb"ecekler"ne de%"l. Bu 
k"tabı alıp okumanız gerek. Daha da öneml"s", 
her okudu%unuzu, k"tabın arkasındak" plana 
bakarak daha çok anlamaya çalı!manız ve 
böylece Roma Ankara’sını b"lme serüven"n"z" 
der"nle!t"rmen"z, ancak bu k"tabı el"n"zde 
tutuyorsanız gerçekle!eb"lecek b"r !ey…
Bu k"tapta ben" asıl heyecanlandıran !ey, 
elbette Roma Ankara’sının har"tası "ç"n yapılmı! 
bu öner"y" göreb"lmek ve böylece bugün 
göreb"lece%"m"z Roma yapıları yanı sıra, artık 
göremeyece%"m"z, kalıntılarına rastlanmı! 
ve "y"-kötü belgelend"kten sonra yok ed"lm"! 
yapılarla, har"ta üzer"nde kar!ıla!ab"lmekt".
Üzer"ndek" ya!amın bu güne kadar devem 
etmekte oldu%u kentler"n arkeoloj"s" hakkında 
b"lg" ed"nmen"n ne kadar güç oldu%u ve 
süregelen tahr"batlar çok açık. Artık ya!amayan 
b"r kent olsa, arkeologlar, kazı parasını 
sa%layab"ld"kler" sürece, ke!fetmeye devam 
edeb"l"rler. Oysa Ankara, $stanbul, $zm"r, hatta 
Kayser", Antakya, Urfa, D"yarbakır vb. kentler"n 
Roma geçm"!"n" b"leb"lmek, neredeyse 
muc"zelere dayalı. Aynı !ey", kentler"n B"zans 
geçm"!ler" "ç"n de söyleyeb"l"r"z. 
Kültür pol"t"kamız bunu açıkça söylem"yor 
olsa da, Türk-$slam sentez"n"n dı!ında kalan 
kültürler"n "zler"n"n b"l"neb"l"r olması, ne de 
olsa daha zor. Hem mevcut kent"n gel"!me 
talepler"n"n, topra%ın altındak" tar"hsel 

dokuyu acımasızca yok ed"p s"lmes", hem de 
kültür pol"t"kasının “yabancı kültür” saydı%ı 
Anadolu’nun bu dönemler"ne bakı!ındak" 
“üvey evlatlık” bu zorlukların ba!lıca kaynakları. 
Buna ra%men arkeologlar ve ep"gra'ar, 
“y"%"tçe” d"yeb"lece%"m"z b"r u%ra!la, kentler"n 
bu dönemler" hakkında b"ze b"lg" kazandırmak 
"ç"n, neredeyse "%neyle kuyu kazmaktan 
yılmıyorlar.
Bu k"tabın hazırlanab"lmes"nde katkısı olan 
AKA Anadolu Kültür Akadem"s" Derne%" 
de, ku!kusuz övgüyü hak ed"yor: Böyles" b"r 
merakı-arayı!ı destekled"%" ve bu k"tabın 
el"m"ze ula!masını sa%ladı%ı "ç"n. Bu tür 
destekler"n s"v"l toplumun örgütlenmes"yle 
sa%lanması da, çok nad"r rastlanan 
örneklerden…
B"r kentte ya!ıyorsunuz ve s"z"n bugün 
ya!adı%ınız kent mekanlarında daha önce 
k"mler ya!amı!, nasıl ya!amı!, neler yapmı!, 
bunları yaparken nasıl "zler bırakmı!, hang" d"l" 
konu!uyormu!, zaman "ç"ndek" gel"!meler, o 
esk" hem!er"ler"m" nasıl etk"lem"!, ne güçlükler 
çekm"! ve bunlara kar!ı nasıl çareler bulmu! 
vb türü soruların yanıtını merak etmeden, b"r 
"nsanın ya!adı%ı kent"n hem!er"s" olab"lmes" 
mümkün mü? Hem!er" olmaktan vaz geçt"m, 
o kent" tanıyab"lmek, anlayab"lmek, ondak" 
der"nl"kler", "ncel"kler", özgünlükler" vb ba!ka 
türlü nasıl mümkün olab"l"r k"? 
B"r kente g"tt"%"m"zde, o kent"n gez" 
k"tapçı%ındak" b"lg"lere göz atıp, ertes" sabah 
o kent"n tar"h" yerler"n", o yapılarını görmeye 
g"tm"yor muyuz? O kentte "k" gün kalacaksak 
b"le, onu tanımak "ç"n hemen kent"n 
esk"den ber" b"r"kt"rmekte oldu%u de%erlere, 
özgün b"r"k"mlere bakarak bu tanı!mayı 
gerçekle!t"rm"yor muyuz? Pek", bunu kend" 
kent"m"zden nasıl es"rgeyeb"l"r"z k"? 
Böyle olunca, bu k"tabın yayınlandı%ını 
duymak, hem!er"lere müth"! b"r heyecan 
vermez m"? 
Acaba onlar, kutsal saydıkları mekanları nereye 
yaptılar ve nasıl yaptılar, Hat"p Çayı’nı nasıl 
bentled"ler, ana yollarını nereden geç"rd"ler, 

çar!ıları/ alı!-ver"! yaptıkları yerler nerdeyd", 
t"yatroları, stadyumları nereye kurulmu!tu, 
çe!meler, anıtlar nerelerde duruyordu, suyu 
neren get"rm"!lerd" ve suyollarını nereden 
geç"rm"!lerd", hang" kamu yapıları vardı ve 
neredeyd" bunlar? Bunun g"b" b"rçok sorunun 
yanıtını, Ankara har"tası üzer"nde görmek, 
hang" hem!er"y" heyecanlandırmaz?
K"tabın ba!lıca bölümler" !u adları ta!ıyor:

Ankyra: Yazıtlar I!ı%ında b"r Tar"h

Bu bölümler"n alt ba!lıkları da, b"rb"r"nden 
heyecan ver"c". Bunlara b"r-kaç örnek verecek 
olursak, "lk bölüm "ç"n: “Ankyra’da yerel 
ar"stokras"”, “Ankyra !ehr"nde toplum ve düzen” 
“Ankyra’da yüksek kültür” vb. $k"nc" bölüm 
"ç"n “Augustus ve Roma Tapına%ı”, “Stad"on”, 
“T"yatro”, “Cardo Maks"mus”, “Sütunlu Cadde”, 
“Küçük hamam”, “Roma bend"”, “Jul"en sütunu” 
vb. Bunlar "ç"nde en d"kkat çek"c" olanı, “Kent 
planı gel"!"m"” ba!lı%ı. Çünkü bu, Roma 
Ankara’sını anlatan h"çb"r k"tapta bulunmayan 
b"r ba!lık ve "k" har"ta öner"s"yle bütünle!m"! 
durumda.
K"tabı b"r solukta okudu%umu bel"rtm"!t"m. 
Ancak bu, k"tabın b"r serüven romanı 
üslubu "le yazıldı%ını da dü!ündürmemel". 
Aslında, tam ters"n" söylemem gerek"r. K"tap, 
sadece d"%er meslekta! 
arkeologların okuması 
"ç"n yazılmı! g"b". Çok fazla 
tekn"k ter"m kullanılıyor 
ve sadece b"r arkeologun 
katı b"r ç"zg" "zleyen 
raporlama/ met"n üretme 
anlayı!ından-!emasından 
h"ç ayrılmıyor. B"r-kaç örnek 
ver"l"rse: “Sahne yüksekl"%" 
(pulput"um) orkestra opus 
sect"le taban sev"yes"nden 
kuzeydo%uda yer alan 
k"reçta!ı ortostad’ın üst 
kısmına yakla!ık 1.20 m.d"r.” 
Ya da: “Postament’ler"n 
olu!turdu%u stylobat 

"le andez"t dö!el" cadde sev"yes" arasında 
yakla!ık 1 m. yüksekl"k farkı bulunmaktadır.” 
Görüldü%ü g"b", anla!ılmayacak g"b" de%"l, 
ama zorlayıcı karakterde b"r "fade. Klas"k b"r 
akadem"k yayın d"l". Buna kar!ı çıkacak b"r 
!ey söylenemez elbette. Ancak, meslekta! 
olmayan okuyucuların, k"tabın sonunda 
ayrıntılı b"r sözlük de olsa, bu k"tapta pek 
d"kkate alınmamı! oldu%u söyleneb"l"r.
Ankara’nın bu dönem"n" (de) anlatan ba!ka 
b"r-kaç k"tap b"l"yorum. Bunlardan en öneml"s", 
ku!kusuz, Af"f Erzen’"n “$lk Ça%da Ankara” 
adlı k"tabı. TTK Yayınları "ç"nde 1946 yılında 
basılmı! olan bu k"tap da, bölümler"nde, 
sırasıyla, Ankara hakkındak" kaynaklara da"r 
b"lg" ver"yor, adını ve kurulu!unu açıklıyor, 
Ankara’nın s"yas" tar"h"n" ve kültür tar"h"n" 
anlatıyor ve bu son bölüm, kenttek" yapılar 
hakkında, tek tek b"lg" "çer"yor. Ne yazık k", bu 
k"tap yayınlandı%ında, henüz b"r kent har"tası 
önerecek kadar b"lg" b"r"k"m" olu!mamı!tı.
Ankara Enst"tüsü Vakfı tarafından yayınlanan 
ve “Ankara, Ba!kent"n Tar"h" Arkeoloj"s" ve 
M"mar"s"” adını ta!ıyan d"%er b"r k"tap da, yer 
yer Roma dönem" Ankara’sının yapılarına 
kısaca de%"n"yor ve standart b"lg"ler ver"yor. 
Ancak bu k"tap, bu döneme da"r or"j"nal b"r 
b"lg" "çerm"yor. Roma Ankara’sı "le "lg"l" d"%er 
b"r k"tap da Ankara Anıtı adını ta!ıyor. Yazarı: 

Augustus. MEB’"n Lat"n Klas"kler" 
d"z"s" "ç"nde, sanırım 1941’de 
yayınlanmı! (el"mdek" baskı, 
k"tabın 1999 yılında Cumhur"yet 
k"tapları "ç"nde yayınlanmı! 
gen"!let"lm"! ve d"l" yen"lenm"! 
olan kopyası).
Sonuç olarak, k"tabın b"lg" açlı%ı 
çeken Ankaralılar "ç"n, son 
derece öneml" b"r b"lg" kayna%ı 
oldu%unu tekrarlamam gerek.
*Musa Kadıo%lu-Kutalmı! Görkay, 
Stephen M"tchell, Roma Dönem"’nde 
Ankyra, Yapı Kred" Yayınları, Haz"ran 
2011
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Türk"ye’ye kı! ne zaman gel"r? Tab"" k" $stanbul’a 
kar ya%dı%ı ve köprü traf"%"n"n k"l"tlend"%" 
zaman!
Futbol ve m"ll"yetç"l"k arasındak" "l"!k" ço%u 
zaman do%rudan ve alen". Yan" tr"bünlerdek" 
ırkçı söylemler, m"ll" maçlar zamanı yaratılan 
!oven atmosfer vesa"re vesa"re. Ama $stanbul-
merkezc"l"%"n, bu ülkedek" hegemon m"ll"yetç" 
söylem "ç"n "fade ett"%" !ey b"raz daha 
çaktırmadan yarattı%ı sonuçlarda g"zl".
M"ll"yetç"l"k, l"teratürde çok farklı kategor"lere 
ayrılmı! durumda. K"me sorsanız farklı farklı 
ba!lıklar altında toplar dünya üzer"ndek" 
m"ll"yetç" akımları. M"chael B"ll"g’"n “banal 
m"ll"yetç"l"k” (1) ve Bened"ct Anderson’ın “hayal" 
cemaatler” (2) yakla!ımları, Türk"ye’dek" bu 
$stanbul hegemonyasını ve bu hegemonyanın 
daha gen"! m"ll"yetç"l"kler "ç"nde ne rol 
oynadı%ını açıklamada gayet ba!arılı bence.
Banal m"ll"yetç"l"k ned"r pek"? Kabaca söylemek 
gerek"rse, vatan m"llet sakarya söylemler"n"n 
dı!ında kalan, aslında "lk bakı!ta m"ll"yetç"l"kle 
"lg"s" olmadı%ını dü!ündü%ümüz, ama 
gündel"k hayatta sürekl" görerek, unutarak 
ve tekrar görerek b"l"nc"m"z" ve b"l"nç altımızı 
bu genel m"ll"yetç" söylem çerçeves"nde 
!ek"llend"ren ö%eler" "çer"yor banal m"ll"yetç"l"k. 
Mesela kullandı%ımız para b"r"m". Ya da 
gazetelerdek" haberler"n "ç haberler-dı! 
haberler d"ye ayrılması g"b".. Kanıksanmı! 
!eyler bunlar günlük hayatta ama, heps"n"n b"r 
k"ml"k üret"c" gücü var. Sana sürekl" Türk"ye’de 
oldu%unu hatırlatıyor ve sen b"l"yorsun k" 
bu paraları bell" sınırlar "ç"ndek" "nsanlar 
kullanıyor, bu gazeteler" bell" co%rafyadak" 
"nsanlar okuyor.. Ve sen de okuyorsun. O 
zaman sen bu grubun, bu co%rafyanın b"r 
üyes"s"n. Gündel"k hayatımız, bunu hatırlayıp, 
unutup, tekrar hatırlamakla geç"yor. Ve bu 
döngü b"z"m k"ml"%"m"z" !ek"llend"r"yor. Öyle 
ya, Yunan"stan’dak" ö%renc"ler"n d"ren"!ler", 
gazeten"n dı! haberler sayfasında yer alıyorsa, 

demek k" evrensel "!ç" sınıfı b"r yalanmı!, b"z 
Türk’üz onlar da d"%erler"..
$!te burada Anderson’ın hayal" cemaat kavramı 
sahney" alıyor. B"ll"g’"n bu argümanına temel 
olu!turuyor. Anderson d"yor k", m"llet gerçek 
de%"l hayal" b"r cemaatt"r. Çünkü çok çok 
ufak köy topluluklarını saymazsak, ger"ye 
kalan h"çb"r toplulukta, o topluluk üyeler"n"n, 
d"%er herkes" b"reb"r, do%rudan tanıması ve 
b"lmes" mümkün de%"ld"r. Bu yüzden, b"rey, 
yakın çevres" dı!ında ger"ye kalan m"lyonlarca 
b"rey" ve onlarla kurdu%u m"ll"yet ba%ını 
hayal etmel"d"r. Bu hayal sürec" do%rudan 
b"r !ek"lde m"llete, devlet el"t" tarafından 
d"kte ed"leb"lece%" g"b", banal m"ll"yetç"l"%"n 
ö%eler" tarafından da dolaylı ve “çaktırmadan” 
da hatırlatılır. 
D"yarbakır’dak" 
b"r"yle, 
$zm"r’dek" b"r" 
gazeten"n 
“dı! haberler” 
sayfalarına 
bakarken, 
anlayacaktır k" 
aynı cemaat"n 
parçasıdırlar. 
Çünkü ortada 
b"r “dı!” vardır ve "k"s" de o “dı!”a göre "çer"de 
kalmaktadırlar. Belk" ne o $zm"rl" D"yarbakır’a 
ne de D"yarbakırlı $zm"r’e g"decekt"r hayatları 
boyunca ama “g"tmesek de görmesek de o köy 
b"z"m köyümüzdür” mottosuyla hayatlarına 
devam ed"p, bu sanal cemaat"n sadık b"rer 
üyes" olmayı sürdüreceklerd"r.
$y" anlatab"ld"m m" bu kavramları b"lm"yorum 
ama, “$stanbul güzellemes"” de aynen böyle b"r 
rol üstlen"yor: Para b"r"m" g"b", gazete sayfaları 
g"b" b"r ortak d"l olu!turuyor bu sınırlar "ç"nde 
kalan "nsanlar "ç"n. $stanbul’un ne kadar güzel 
ve öneml" b"r yer oldu%unu söylemek, ona 
hayran olmak bu hayal" cemaat" hayal ed"leb"l"r 

kılan öneml" b"r ö%e hal"ne gel"yor. Ortak d"l"n 
öneml" b"r b"le!en" oluyor. B"rçok eften püften 
nedenden dolayı ayrı dü!en cemaat üyeler", 
$stanbul’un kapısından "çer" g"rmem"! olsa 
da, belk" h"çb"r zaman göremeyecek olsa da, 
$stanbul d"z"ler"n" "zleyerek, gazetelerde boy 
boy $stanbul haberler"n" okuyarak ve tab"" k" 
$stanbul takımlarını destekleyerek aynı "deal 
etrafında “b"rden” b"rle!t"r"lm"! olurlar.
Bu çerçevede futbol g"b" k"tleler" pe!"nden 
sürükleyen b"r olgunun gördü%ü "!lev 
oldukça büyük oluyor. Ülkedek" 70 m"lyon 
"nsanın büyük ço%unlu%unun aynı anda aynı 
olaya kenetlend"%", aynı anda aynı konudan 
bahsett"%", ertes" gün "!e g"tt"%"nde aynı 
mesele üzer"ne sohbet ett"%" ba!ka b"r alan 
zor bulunur. M"ll" maçlar bu duyguyu yılda 
10-15 kere ya!atab"l"yor cemaat üyeler"ne. 

Ama yıl boyu 
devam eden 
l"gler, ülken"n 
ço%unun 
aynı takımları 
tutması 
sayes"nde, 
her hafta 
"nsanların aynı 
mutlulukları, 
kaygıları 

ya!amalarını sa%lıyor ve hayal etme 
sürec"n" çok kolayla!tırıyor. Ve bunu o kadar 
çaktırmadan yapıyor k", $stanbul’a ayak 
basmamı! b"r"n"n Fenerbahçe taraftarı olması 
dünyanın en normal !ey"ym"! g"b" gel"yor 
"nsanlara. Samsun’dak" Fenerbahçe taraftarıyla, 
Antep’tek" Be!"kta! taraftarı "lk bakı!ta ayrı 
kutupların "nsanları g"b" gözükse de, aslında 
$stanbul-merkezc"l"k mayası sayes"nde çok 
güzel b"r !ek"lde b"r araya get"r"l"yor.
Kısacası, m"lletler (büyüklü küçüklü her cemaat 
g"b") ezelden gelen, varlı%ı ve karakter" bel"rl" 
olan ve h"çb"r zaman de%"!meyen olu!umlar 
de%"l. Böyle olmadı%ı "ç"n, bu m"ll" b"l"nç, yan" 
70 m"lyonun aynı cemaat"n üyeler" oldu%u 

f"kr" sürekl" do%rudan ya da dolaylı olarak 
d"kte ed"l"r b"zlere, hatırlatılır ve genelde 
“$stanbul güzellemes"” ve özelde de “$stanbul 
takımı tutma” durumları bu hatırlatmanın 
öneml" b"r parçasını olu!turur. Zaten ülken"n 
tamamından takımların katıldı%ı ulusal b"r 
l"g"n varlı%ı hal"hazırda b"r banal m"ll"yetç"l"k 
öges"d"r. Her takımın e!"t sayıda taraftarı 
ve medya görünürlü%ü olsaydı da bu etk"s" 
kaybolmayacaktı elbette. Ve fakat $stanbul-
merkezc"l"k bu l"g"n ortak b"r k"ml"k üretme 
gücünü oldukça arttırıyor.
Sanırım oldukça "ron"k b"r durum, görünürde 
en büyük çatı!maların, kavgaların, ayrı!maların 
ya!andı%ı b"r ortamın, böyles"ne b"rle!t"r"c" 
olması, böyle b"r ortak d"l yaratıyor olması.
Tab" olan y"ne bu ortak d"l"n dı!ında kalanlara 
oluyor. Futbolla "lg"lenm"yorsan, "lg"len"yor 
ama takım tutmuyorsan, takım tutuyorsan 
ama bu takım “üç büyükler”den b"r" de%"lse, 
“üç büyükler”den b"r"n" tutmuyorsan ama bu 
takım Gençlerb"rl"%" "se…. d"ye uzar g"der bu. 
E%er öyleysen, sen bu ortak d"l"n farklı farklı 
sev"yelerde dı!arı attı%ı, marj"nalle!t"rd"%", 
anormal gösterd"%" o gar"p yaratıklardansın 
arkada!ım. Azsın, azınlıksın..
Ve nasıl k" bu ortak d"l çaktırmadan o "nsanlara, 
b"r bütünün parçası oldu%unu hatırlatıyorsa, 
sana da sürekl" o bütünün b"r parçası 
olmadı%ını hatırlatmaya devam edecek. 
Bundan üzüntü duymak ya da gurur duymak 
sana kalmı!.
Hayatımda gurur duydu%um çok fazla !ey yok 
ama, sanırım ben bu konuda gurur duymayı 
seç"yorum.. Azlı%ımdan, azınlı%ımdan, 
Gençlerb"rl"%" taraftarlı%ımdan gurur 
duyuyorum.
——————-o——————-
(1) B"ll"g, M"chael. Banal M"ll"yetç"l"k. Gaye 
K"tabev" Yayınları, 2003.
(2) Anderson, Bened"ct. Hayal" Cemaatler. 
Met"s Yayınları, 2007.

B"r yazıya ba!lamanın en kolay yolu, o yazıya 
ba!lamanın ne kadar zor oldu%unu yazmaktır.  
Yazdım. #"md" sıra futbola geld"; !öyle güzel 
oynandı mı tadından yenmez b"r sey"rl"%e… 
Dünyayı pe!"nden ko!turan 22 balete… Bu 
dünyanın maçoları ne der b"lmem ama, bence 
futbol oynamak ve bale yapmak arasında 
görsel b"r uyum var. Her "k"s"n"n de koreograf"s" 
ve dansçıları d"s"pl"nl", yetenekl" ve yaratıcı 
oldu%unda s"z" ba!ka b"r boyuta ta!ıyab"l"rler; 
"zlerken kolay gelen çalımların, o b"rkaç san"yede 
uçulan tozlu sahaların büyüsü "ç"n"ze yer ett" 
m", g"tmes" zordur. Tuttu%unuz takımla veya 
en sevd"%"n"z dansçıyla ba%ınız zaman zaman 
"n"!l" çıkı!lı olab"l"r, ama b"r kere, gerçekten 
sevd"ysen"z "zlemey", "!te o de%"!mez. 

Tam da bu duygusal ba%, kend"s"ne bula!an tüm 
p"sl"klere ra%men, futbolun sadece kend"s"n" 
sevenler"n varlı%ını kanıtlamak adına s"z" ekran 
ba!ına k"l"tler. Ben ekran "zley"c"s"y"m b"raz; 
bale yapamadı%ım g"b" maalesef sahalarda 
da uçamıyorum. Tr"bün alı!kanlı%ım da pek 
yok, "t"raf edey"m. Ama telev"zyonda tam b"r 
tak"pç"y"m. Avrupa maçlarının yayınlanmasıyla 
b"rl"kte Türk"ye l"gler"n"n pabucunu dama 
atanlardanım. Oryantal"stl"%"mden de%"l, sey"r 
zevk"m" öncel"kl" tuttu%umdan. Artık s"n"r harb" 
yer"ne, b"r maç "zlerken !öyle "ç rahatlıyla “vay 
be” d"yeb"lmek "ç"n… Yoksa geçm"!te gözya!ı 
dökmü!lü%üm, tura çıkmı!lı%ım vardır yan", 
ama gal"ba rahata alı!tım !"md". Y"ne de takım 
tutmuyor muyum, tutuyorum elbette. Rıdvan’a 
kızanlar bana da kızab"l"r d"yerek kapatayım bu 
bahs". 
Ya da kapatmadan “rahata alı!mak”a ger" 
döney"m aslında; sonuçta fanat"k b"r taraftar 
olmaktan uzakla!mamın neden" elbette bu 
yers"z bahane de%"l. Neden" sanırım ben"m 
her geçen gün bu k"ml"k meseles"ne daha 
fazla kafayı takmı! olmam; gereks"z "n!a ed"len 
sınırların yarattı%ı saçma kör hırsları anlamakta 
zorluk çekmem. Sadece güzel oynadı%ı "ç"n 
b"r takımı sevmek yer"ne, “ölmeye ölmeye 
geld"k” çı%lıklarının estet"k olab"lecek b"r 
tabloyu sava! arenasına çev"rmes". M"lyarlarca 

dolarla dönen oyunun hâlâ b"r ruhu oldu%una 
kend"m" "nandırmaya çalı!ırken, sadece tek 
b"r takıma nedens"z b"r h"çl"kle ba%lanmanın 
futbolu ruhsuzla!tırma kapas"tes". Öte 
yandan takımsızlık da bu ruhsuzlu%u yaratma 
potans"yel"ne sah"p elbette… N"hayet"nde b"r 
rekabet "zl"yoruz; "y" olan kazansın d"yoruz en 
fa!r play hal"m"zle… $!te zurnanın zırt ded"%" yer 
burası ben"m "ç"n. Belk" de yukarıda yazdı%ım 
!eylerle çel"!k"ye de dü!er"m; k"m b"l"r…
Bu “zırt” noktası ben"m "ç"n “"y"” futbol. $y"? 
Amatör ruhlu profesyoneller olacak b"r kere, 
hem kend" "ç"n hem toplum "ç"n sanat olacak; 
e%er b"r takıma kar!ı duygusal b"r !eyler 
gel"!ecekse "ç"mde, o takımın ruhu olacak… 
$!te o zaman fanat"k de%"l, ama tutkulu 
olab"l"r"m. Kend" “"y"”m" h"ssett"%"mde, yukarda 
tükürdükler"m" yalayab"l"r"m. Ama takım, ruhunu 
kaybetmeye ba!ladı%ında, ya da mesela –ben"m 
"ç"n öneml" b"r mesele- fazla !ımardı%ında, her 
a!k b"term"! dey"p çek"p g"tmey" de b"lmel"y"m; 
gerek"rse b"r !ans "sted"%"nde ger" vermey" de… 
#"md" bunu okuyan b"r"ler" !öyle d"yordur 
em"n"m; “takım de%"!t"r"lmez”; “dönekl"kt"r bu!” 
vs. vs. N"ye? Çocukluk a!kımızla Katol"k n"kahı 
mı yapmalıyız? Neden takım de%"!t"rmek büyük 
"hanet damgası? Neden? Neden? Derken… 
Acaba futbol ve m"llet arasındak" yakın 

temas? Olab"l"r m"? Olamaz mı? Olab"l"r. “Vatan 
bölünmez”; “B"r gün herkes …’lı olacak”; “Erkek 
adam karı g"b" dönmez”…  $!"n "ç"ne toplumsal 
c"ns"yet de g"rd" m"? G"rd". Üstel"k bu satırların 
yazarı da b"r kadın! Oh my GOD! 
$!te b"r de bu yüzü var futbolun; baleyle 
kıyaslarken b"rden kar!ınıza çıkan m"ll"yetç"-
c"ns"yetç" yüzü. Tuttukları takımı k"ml"kler"n"n 
sacaya%ına ekleyenler"n öfkes"… Balet d"yerek 
ben"m de b"l"nçs"zce kadın futbolunu dı!ladı%ım 
gerçe%"! #"ke, mafya, sermaye üçgen"… 
$kt"dara g"den yolda k"tleler"n afyonu… $kt"dar 
arayanların hedef"… 
Sonra… 
Sonrası “Mess", Mess"… Bu adam ney"n nes"?”, 
sonrası b"r Manu Chao !arkısı: “E%er Maradona 
olsaydım, onun g"b" ya!ardım”… Sonrası L"vorno, 
Franco’ya d"renen Barselona… Sonrası altyapı, 
takım oyunu, pas, emek, mücadele…haz…
Sonrası dünya kupalarında "ç"len b"ralar, derb" 
totemler"…
ve sonrası n"ces"…  “bütün kara parçalarında/
Afr!ka har!ç de#!l”
Dozunda afyon k"tleler" uyuttu%u kadar 
uyandırma potans"yel"ne de sah"p. Olab"l"r m"? 
Olab"l"r. 

“Ke!ke yalnız bunun için sevseydim seni.”
Elç"n AKTOPRAK

“Büyük” Takım Taraftarlı#ı ve Milliyetçilik
Erdem CEYD$LEK
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Ankara Velileri ve Basketbol
Do%an Gökmen #ahinPOL$T$K ANKARA

E%er, 
Be! ya!ında b"r çocuk, kend"yle aynı ya!ta b"r kız 
çocu%unu görüp, “Anne, bana bunu al” dey"nce; 
annes" “#"md" olmaz. B"raz daha büyü” cevabını 
ver"yorsa…
B"r k"!", bankadak" sıra mak"neler"nden üç 
tane sıra alıp, kend"s"nden yarım saat sonra 
gelen e!"ne-dostuna öncel"k tem"n ed"p; arada 
gelenler"n hakkını y"yorsa…
Devlet güvences"yle kadına poz"t"f ayrımcılık 
yapılıyorsa…
$! ararken, durumu oldu%u halde, torp"l ve 
"lt"mastan yüz çev"ren b"r k"!" enay", daha da 

ötes" aptal "lan ed"l"yorsa…
“Bu dev"rde uyanık olacan aslanım” d"yenler"n 
zekası, d"%erler"n"nk"nden üstün tutuluyorsa…
B"r k"!", bakkaldan aldı%ı be! kuru!luk fazla para 
üstünü kar sayıp, ceb"ne atab"l"yorsa…
Kemal Sunal’ın Zübük’ü örnek alınıyorsa…
Ambulanslar, hızlı ula!ım aracı olarak 
kullanılıyorsa…
Beden e%"t"m" ö%retmen", maç kaybeden on 
ya!ında çocu%u, sırf bu yüzden azarlıyorsa…
$k" rak"b"n oldu%u yerde hesap da oluyorsa…
Kaybeden, ez"k duruma dü!ürülüyorsa…
Kaybeden, sempat"s"n" “acınacak” hal"nden tem"n 
ed"yorsa…
Kazanmak, ya!amın mottosu olmu!sa…

Hastanelerde b"le sıraya g"rmemek "ç"n tanıdık 
ayarlanıyorsa…
$haleler hak etmed"kler" halde, en tanıdık onlar 
oldu%u "ç"n, yakınlara ver"l"yorsa…
Vükela, üzer"nde TBMM yazılı bloknotları 
ham"l"ne “r"ca” aracı olarak kullanıyorsa…
Daha fazla hırs, daha fazla "ht"ras göz 
kama!tırıyorsa… 
Bu örnekler"n b"n" b"r paraysa…
VE 
Çıkarcılık ve “Amaca g"den her yol mubahtır” 
kafası, h"ç "ler" g"tmeden söylüyorum, “"deoloj"” 
olmu!sa; menfaatç"ler"n kıbles" Floransa’dır. 
Bu "deoloj"n"n man"festosunu yazan N"ccolo 
Mach"avell"’n"n müzele!t"r"lm"! ev" oradadır. 
Ayrıca, sek"z yüroya gez"leb"l"r halded"r. 

$ike Mubahtır!
Mehmet ZEK$
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ANKARA’DA BU AY

“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
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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 

Mamak Halk Gazetes"’n"n haber"ne göre Mamak Beled"ye Mecl"s"’nde kabul 
ed"len ve Encümen tarafından da onaylanan kararla, "lçede 35 parka baz 
"stasyonu kurulacak. Karara tepk" gösteren CHP Beled"ye Mecl"s Üyes" Yusuf 
Sa#lık, “Bu "haleyle rant gözet"lerek "nsan sa#lı#ı h"çe sayıldı” ded".

Ankara Satı! Noktaları: 
Dost K"tabev" (Konur Sokak), D"pnot K"tabev", $mge 
K"tabev", Turhan K"tabev", Ada K"tabev" (Arcad"um 
AVM)
%stanbul Satı! Noktaları: 
Meph"sto K"tabev" ($st"klal Cad. no: 125)
Parmak"z" K"tabev" (Kadıköy Akmar Pasajı No: 70/25)
Semerkand K"tabev" (Beyo%lu Süslü Saksı Sok.No: 5)

Solfasol Mekanları:
Solfasol’ü okuyab"lece%"n"z mekanlar da var!
Kızılay’da Esk"Yen", Ortadünya, Tenedos ve Sakal’da, 
Tabut Kafe’de, ODTÜ Sunsh"ne’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

SOLFASOL’u Nereden Bulab"l"rs"n"z?

Mamak’ta Beled"ye Mecl"s" kararıyla, 35 
parka baz "stasyonu kurulacak. Mecl"s’tek" 
oylamada karara kar!ı çıktıklarını bel"rten 
CHP’l" Mecl"s Üyes" Yusuf Sa%lık !öyle 
konu!tu:
%nsan Sa#lı#ı H"çe Sayılıyor
“$hale yapılarak "k" operatör tarafından 
bu "!"n yapılması onaylandı. CHP 
grubu olarak bu duruma kar!ı çıktık. 
Kar!ı çıkmamızdak" temel nokta bu 
"stasyonların parklara kurulacak olması. 
Bu "haleyle rant gözet"lerek "nsan sa%lı%ı 
h"çe sayıldı. Parkların kapalı b"r"ler"ne 
pe!ke! çek"lmes"ne "nsan sa%lı%ının h"çe 

sayılmasına göz yummayaca%ız.”
Halkın Duyarlılı#ı D"kkate Alınmalı
Beled"ye Ba!kanı Mesut Akgül’le de 
konuyu görü!tükler"n" ve uzla!macı b"r 
yakla!ımla kend"s"ne bu "stasyonların 
"nsan sa%lı%ını tehd"t etmeyecek !ek"lde 
kurulması gerekt"%"n" söyled"kler"n" 
bel"rten Yusuf Sa%lık bu görü!meden 
b"r sonuç çıkmadı%ını söyled". Beled"ye 
Ba!kanı "le görü!meler"nden sonuç 
alamayınca Val"l"%e, Kaymakamlı%a ve 
$ç"!ler" Bakanlı%ı’na suç duyurusunda 
bulunma kararı aldıklarını söyleyen Sa%lık 
“Baz "stasyonlarının kurulması "le "lg"l" Val"l"k 

tarafından bel"rlenen !artlar var. #artlar 
"çer"s"nde yer alan baz "stasyonlarının 
kurma kararında halkın duyarlılı%ının göz 
önüne alınması gere%" bu "halede göz ardı 
ed"lm"!t"r.” ded". 
Baz %stasyonlarnın Sa#lı#a Zararlı 
De#"ld"r Raporları Yok
Parklara kurulmak "stenen baz 
"stasyonlarının B"lg" Teknoloj"ler" ve $let"!"m 
Kurumu’ndan sa%lı%a zararlı de%"ld"r raporu 
alması gerekt"%" ancak Beled"ye Mecl"s" 
Toplantısında bunun da olup olmadı%ının 
bel"rt"lmed"%" "dd"a ed"l"yor. 
Mamak Beled"yes"’n"n CHP’l" Mecl"s 
Üyes" Yusuf Sa%lık sözler"n" “Parklar 
halkın ortak kullanım alanı oldu%u "ç"n 
"halen"n durdurulmasını "st"yoruz. Buralar 
sosyal donatı alanlarıdır, halkın sah"b" 
oldu%u yerlerde t"caret yapılmasına "z"n 
vermeyece%"z. Zaten parklarımızın ço%u b"r 
dönümlük dar alana sah"p, bu "stasyonlarda 
kurulursa alanlar kısıtlanmı! olacak. Mahalle 
muhtarlarımızda bu duruma kar!ı çıkıyorlar. 
B"z de bunların kurulmaması "ç"n el"m"zden 
gelen tüm çaba ve d"ren"!" gösterece%"z.” 
d"yerek noktaladı. / Mehmet Onur Yılmaz

Do%u! Ün"vers"tes" Elektron"k ve Haberle!me Mühend"sl"%" 
Bölümü Ö%ret"m Üyes" Prof. Dr. Levent Sevg"’n"n konu 
"le "lg"l" görü!ü bu noktada d"kkate de%er. Sevg"’ye göre, 
kent "ç"nde kurulacak baz "stasyonları "le "lg"l" karar alma 
süreçler"nde Dünya Sa%lık Örgütü’nün(DSÖ) yakla!ımı esas 
alınmalı
Sa#lıklı olmak f"z"ksel, ruhsal ve sosyal olarak "y" 
durumda olmaktır.
DSÖ sa%lıklı olmayı sadece hasta olmamak ya da bell" b"r 
hastalık ta!ımamaktan öte “f"z"ksel, ruhsal ve sosyal olarak 
"y" durumda olmak” d"ye tanımlamakta. Balkonunun 
kar!ısında, b"rkaç metre ötede b"r baz "stasyonu anten" 
kurulması sırf ps"koloj"k etk"ler neden"yle k"!"de gerçek 
rahatsızlıklara neden olab"l"r. Olaylara “sadece sınır de%erler 
sa%lanıyor o halde sorun yok” d"ye yakla!mak kar!ı kar!ıya 
olunan problem" haf"fe almak anlamına gelecekt"r.

 “...tehd"tler"n ve ger" dönülmez 
potans"yel zararların söz konusu 
oldu#u durumlarda b"l"msel bel"rs"zl"k 
(henüz olumsuzluklar ortaya çıkmasa 
b"le) önlem almama ya da önlem 
almayı gec"kt"rme "ç"n bahane olarak 
kullanılamaz.”
Bu felsefeye temel alan B"rle!m"! M"lletler, 
1992 R"o Deklerasyonu “Ülkeler, çevrey" 
korumak "ç"n, olanakları ölçüsünde 

temk"nl" yakla!ım prens"b"n" uygulalarlar. 
Baz "stasyonları mesles"nde oldu%u 
g"b" c"dd" kaygıların, tehd"tler"n ve ger" 
dönülmez potans"yel zararların söz 
konusu oldu%u durumlarda b"l"msel 
bel"rs"zl"k (henüz olumsuzluklar ortaya 
çıkmasa b"le) önlem almama ya da önlem 
almayı gec"kt"rme "ç"n bahane olarak 
kullanılamaz” hükmünü get"rd". 
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