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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.
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Akıllı !ehirler: 
Belediyeler için Akıl Aracıları
Özsel Beleli, >> s.4

Dikkat Dikkat!..
Tanju Gündüzalp, >> s.7

Kalehöyük Arkeoloji Müzesi
Bir Umuttu Gerçek Oldu
Pınar Temiz "lman, >> s.8

Solfasol’da Yazar Olmak:
Ben de Bunlardanım
Do#aç Mirza, >> s.19 
 
Ayı$ında Agora:
Anadolu Yurdum, Ben Evliya, 
Gönlüm Darda 
Ali Akın Akyol, >> s.20

Arif Olan Anlaya
Murat Tangal, >> s.21

Ankara’da Açan Bir Çiçek:
14 !ubat Dünya Öykü Günü
Selim Esen, >> s.22
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Ankara Metrosunun 18 Yıllık Yılan H!kayes!
Kararı S!z Ver!n: K!m, K!me, N!ç!n M!nnettar?

Büyük"eh!r Beled!ye Ba"kanı Mel!h Gökçek, beled!ye 
mecl!s! kararı !le ba"kent!n b!llboardlarında Ba"bakan’a 
“m!nnettarlı#ını” sunuyor;  !lk!ne 11 yıl önce ba"lanılmı", 
dört metro hattına yaptı#ı katkılarından dolayı. 
Ankara’nın Gayr!resm! Gazetes! Solfasol olarak 
üzer!m!ze dü"en! yapıp bu m!nnet!n arka planını b!raz 
görmeye, göstermeye çalı"aca#ız. Sonra kararı s!z ver!n; 
k!m, k!me n!ç!n m!nnettar!

En Az 1 m!lyon Ankaralı,  5 Yıldır Bo"una Ç!le Çek!yor 
Beled$ye kaynakları $le Batıkent-S$ncan hattı b$t$r$l$p en az be! yıl 
önce $!letmeye alınab$l$rd$. O hat çalı!ırken d$"er hatların yapımına 
ba!lanıp b$t$r$leb$l$rd$. Ama olmadı. En az be! yıldır, en az b$r (1) 
m$lyon Ankaralı saatlerce yolda ç$le çekmeye devam ed$yor, onca 
bo!a geçen zaman ve ya!anılan stres! Üstüne fazladan harcanan 
onca akaryakıt, atmosfere salınan onca part$kül, bunlar da cabası. 
%$md$ b$z m$nnettar mı olmalıyız hesap mı sormalıyız?   >> s.3

Ankara’da Yerel Basın
Resm$ rakamlara göre Ankara’da çıkan kayıtlı yerel sürel$ 
yayın sayısı 3 b$ne yakın. Pek$ nerede bu yayınlar? Gören 
var mı? O zaman sorma vakt$d$r: Ankara’da yerel basın 
neden gel$!m$yor? Basılı olanın artık anlamı de"er$ kalmadı 
mı? Ankara’da yerel basını yen$den dü!ünmek, hayal 
etmek $ç$n el$m$zde Solfasol, aklımızda sorularımız... >> s.10

4 N!san’da Ankara Adl!yes!’nde  
12 Eylül 1980...  >> s.5 

Do#a Tar!h!n!n 
B!r Ba"ka Hal!
Murat D$r$can>> s.5 

Eller, Yüzler, Ku"lar 
Münevver Bıçakçı’nın $nsan Hakları 
Derne#!’ne ba"ı!ladı"ı seram$klerden 
olu!an serg$s$ 8 Mart’tan $t$baren 
Cumhur$yet Kültür Merkez$’nde.  Ahmet 
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Kurulu"undan bu yana Ankara’dak! !kt!darlar,  kent halkı üzer!nde 
!deoloj!k  baskısını özell!kle sokak ve cadde !s!mler!n! de#!"t!rerek 
göstermeye çalı"ıyorlar. Bunun son örne#! Par!s ve De Gaulle 
caddeler!… Ankara Büyük"eh!r Beled!ye Mecl!s!, Par!s ve Dögol 
caddeler!n!n !s!mler!n!n de#!"t!r!lmes!n! karara ba#ladı.

Kızdıkça Hırsımızı 
Caddelerden Çıkarıyoruz

Charles de Gaulle, Fransız tar$h$nde 
sa"cı b$r f$gürdür. Fransa’nın Almanlar 
tarafından $!gal$nde bu $!gale 
kar!ı #ng$ltere’n$n (ve ABD’n$n) de 
deste"$yle Özgür Fransa Kuvvetler$n$ 
kurdu. Fa!$st Fransa Ba!bakanı V$chy 
kar!ısında Özgür Fransa’nın hükümet 
ba!kanlı"ını yaptı. 1946’dan sonra 
uzun süre akt$f s$yasetle u"ra!madı. 
1958’de Cezay$r #syanının ardından 

de"$!t$r$lmes$ne katkı verd$"$ 4. 
Anayasanın tanıdı"ı gen$! yetk$lerle 
donanmı! olarak Fransa’nın 
Ba!bakanı oldu. Ba!bakanlı"ında $lk 
$! olarak Cezay$rdek$ ayaklanmanın 
büyümes$nden ve uluslararası 
baskılardan da çek$nm$! ve Cezay$r’$n 
ba"ımsızlı"ına $z$n vererek ülkes$ndek$ 
m$ll$yetç$ler$n boy hedef$ hal$ne 
gelm$!t$. 

18 Ocak 1991’de b!r araya gelen 
emekl! !"ç!, memur, mühend!s, 
ö#retmen, ev kadını 23 k!"! 
örgütlenmen!n çok daha zor 
oldu#u zamanlarda Tüket!c! 
Hakları Derne#!’n! kurdu. 
Bugün 10 b!n!n üzer!nde üyes! 
!le tüket!c! hakları alanında sözü 
d!nlenen, etk!l! ve toplumsal 
deste#e sah!p b!r örgüt var 
yanımızda. 

Güvenl!, ucuz, sa#lıklı, çevreye 
zarar vermeyen…. 
Derne"$n 1850 üyes$ $le en büyük 
b$r$m$ olan Çankaya %ubes$ Ba!kanı 
Na$me Al$mo"lu 21 ya!ına basan 
THD’n$n amacını “tüket$c$ haklarının 
yerle!t$r$lmes$ ve yaygınla!tırılması 
$le tüket$c$n$n korunması konusunda 
çalı!malar yapmak, bu kapsamda 
evrensel kabul görmü! tüket$c$ 
haklarının ülkem$zde yerle!t$r$lmes$, 
yaygınla!tırılması savunulması ve 
tüket$c$n$n korunması; ba"ımsız ve 
etk$l$ b$r tüket$c$ hareket$ yaratılarak 
haklarını b$len, arayan savunan b$l$nçl$ 
b$r tüket$c$ k$tles$n$n olu!turulması; 
güvenl$, ucuz, sa"lıklı, çevreye ve do"al 
dengeye zarar vermeyen, kaynak 
$srafına neden olmayan,tüket$c$n$n 
temel gereks$n$mler$n$ ön planda 
tutan b$r üret$m ve tüket$m s$stem$n$n 
olu!masını sa"lamaya katkıda 
bulunmak” olarak özetl$yor. 2004 
yılından bu yana kamuya yararlı 
dernek statüsü de olan THD pek çok 
konuda öneml$ ba!arılara da $mza 
atmı!. Kred$ kartı yıllık ücretler$n$n ger$ 
alınab$lmes$ne $mkan tanıyan davanın 

kazanılması, su sa"lama h$zmet$nde 
yüzde 10’dan az kar ed$lemeyece"$ 
kararının $ptal$ son dönemde derne"$n 
öneml$ ba!arıları arasında.

Devletten de %!rketlerden de 
Ba#ı" Almıyor 
Al$mo"lu’nun verd$"$ b$lg$ye göre her 
yıl THD’ye 60 b$ne yakın telefonla,  
5000 c$varında da yazılı !$kayet 
$let$l$yor. Her gün ortalama 15 tüket$c$ 
do"rudan ba!vuru $ç$n derne"e 
ba!vuruyor. Çok kısıtılı mal$ kaynaklarla 
tüm ba!vuruları yanıtlamaya çalı!an 
dernek ne devletten ne de !$rketlerden 
kes$nl$kle ba"ı!, destek ya da reklam 
almıyor. Tek destekç$s$ tüket$c$ler. 

Bu alanda çalı!mak $steyen Ankaralılara 
kapılarının her zaman açık oldu"unu 
söyleyen Tüket$c$ Hakları Çankaya 
%ubes$ Ba!kanı Na$me Al$mo"lu 
Ankaralıları kend$ler$ne destek vermeye 
ça"ırıyor. / Solfasol

Adres:&&Gaz$ Mustafa Kemal Bulvar$ 
No:12 Onur #!han$&3.Kat Da$re: 64 
Kızılay / Ankara  
Tel&&&&& : 0 312 417 93 34 
Faks&& : 0 312 425 15 29

“Satılan Mal Ger! Alınmaz” Tabelasını Onlar "nd!rtt! 
Tüketici Hakları Derne!i 21 Ya"ında

Ankara Büyük!eh$r Beled$ye Mecl$s$, 
ocak ayında Fransız Parlamentosu’nda 
Ermen$ soykırım $dd$aları redd$n$ suç 
sayan karara tepk$ olarak, Par$s Caddes$ 
ve De Gaulle (Dögol) caddeler$n$n 
$sm$n$n de"$!t$r$lmes$n$ kararla!tırmı! 
ve $s$mlend$rme kom$syonuna 
havale etm$!t$. Beled$ye Mecl$s$ !ubat 
ayında yaptı"ı ola"an toplantısında,  
$s$mlend$rme kom$syonundan gelen 
olumlu görü! do"rultusunda,  “Par$s” 

ve “Dögol”  caddeler$n$n $s$mler$n$n 
de"$!t$r$lmes$n$ karara ba"ladı. Bu 
karara göre Fransa’dak$ soykırım 
$dd$alarının redd$ yasası $ptal olmadı"ı 
takd$rde, Par$s ve Dögol Caddeler$n$n 
hem $s$mler$ de"$!t$r$lecek hem de 
Fransa Büyükelç$l$"$n$n yakınında 
b$r alana da  Cezay$r’dek$ Fransız 
Katl$amlarını hatırlatacak b$r  anıt 
d$k$lecek.   
/Aydın Bodur

S. Erdem Türközü

1 %ubat 2012’de Ba!bakan “d$ndar 
b$r nes$l yet$!t$rece"$z” buyurdu. 
Vel$ler$n önündek$ seçenekler 
sınırlı oldu"undan -ya ate$st ya da 
t$nerc$- özgür b$r seç$mden söz 
etmek mümkün olmasa gerek. 
Ba!bakanın çok tartı!ılan sözler$n$ 
farklı !ek$llerde adlandırmak 
mümkün: kend$ler$ne verd$kler$ 
adla muhafazakâr demokratların ne 
kadar özgüvenden yoksun oldu"unu 
ortaya koyan popül$st b$r söylem, 
k$tle kuyrukçulu"u, pragmat$zm, 
ba!ta Robosk$ olmak üzere katl$amları 
örtme g$r$!$m$,  vs. Bu tür durumlarda 
ba!vurab$lece"$m$z kavramsal 
havuzumuz oldukça gen$! ama ne 
yazık k$ sık kullanıldı"ı $ç$n anlam 
y$t$m$ tehl$kes$ de yok de"$l.

AKP’n$n $kt$dara gel$!$n$n onuncu 
yılına yakla!ırken ma"dur 
konumundan mukted$r konuma 
çoktan geçen $kt$dar blo"u, sermaye 
b$r$k$m sürec$ üzer$ndek$ denet$m$ ele 
geç$rme u"runa çatırdarken ($kt$dar-
cemaat çatı!ması) ve bu çatı!ma, 
demokrat$k, ulvî, uhrevî b$r sosla 
kamuoyuna sunulurken böyle b$r 
hamle gerek$yordu tab$$. Ben$ en çok 
güldüren $se, Nagehan Alçı’nın M#T’$n 
demokrat$kle!t$r$lmes$nden söz etmes$ 
ve bunun özel yetk$l$ savcılar el$yle 
gerçekle!t$r$lece"$n$ $ma etmes$yd$. 
[CIA M#T $ç$n b$r demokrat$kle!me 
model$ olab$l$r m$?] B$r $kt$dar 
grubunun yer$n$ d$"er$n$n almasını 
demokras$ olarak n$telemek b$r tür 
bönlük olmalı. 

“D$ndar nes$l” !$md$ye kadar askerî 
darbe dönemler$ dah$l kes$nt$s$z olarak 
yet$!t$r$l$yordu yet$!t$r$lmes$ne ama 
Sünnî-Hanefî #slamcılar, Türk$ye’y$ hâlâ 
fethed$lmes$ gereken b$r Dar’ül Harb, 
b$r Küfür D$yarı olarak gördü"ünden 
(“Fet$h 1453”, “Müslümanın 
Müslümana propagandası” tam da 
bu ay göster$me g$rd$), umutlarını 
gelecek ku!aklara ba"ladılar: Bu 
da olmadı belk$ b$r sonrak$… B$raz 
c$layı kazıdı"ımızdaysa $k$ farklı 
cumhur$yet model$n$n çatı!masını 
görmek mümkün. Bu tartı!mayı 
burada sürdürmek mümkün de"$l 
ama #slamcıların Fransız Devr$m$ 
sonrasındak$ Katol$k cemaatç$lere ne 
kadar çok benzed$"$n$ söylemeden de 
geçemeyece"$m. 

Makro düzeyde kullanılacak $deoloj$k 
aygıtlar (4+4+4+…) üzer$ndek$ 
hegemonya mücadeles$ sürüp 

g$derken, m$kro 
düzeyde toplumun 
muhafazakâr- 
la!tırılmasının 
nasıl $!led$"$ne 
da$r b$r anekdot 
$ç$n el$m$ze ho! 
b$r $pucu geçt$.
Sahaftan aldı"ınız 
$k$ k$tabın 
üzer$nde, “S$nop 
Ün$vers$tes$ Merkez 
Kütüphanes$” 
damgası varsa $lk 
aklınıza gelen, bu 
$k$ k$tabı “ödünç” 
alan k$!$n$n 

k$tapları ger$ $ade etmey$ unuttu"u 
ve geçen zaman $ç$nde de S$nop’tan 
$y$ce koptu"u $ç$n, Ankara’da b$r 
sahafa k$tapları sattı"ıdır. #k$nc$ el 
k$tap alanlar bu tür k$tapların h$ç de 
az olmadı"ını b$l$r. Ama ya k$taplarda 
tuhaf olan b$r !eyler varsa… K$taplar 
yen$d$r: b$r$ 2006 d$"er$ $se 2008 
baskıdır. Dahası S$nop Ün$vers$tes$’n$n 
kütüphane kayıtlarında bu k$taplar yer 
almamaktadır. B$r$ler$ kütüphaneye 
bu k$tapları ba"ı!lamı! [Her $k$ k$tapta 
da “Özen ve #lker Çakmakkaya’nın 
Arma"anıdır” damgaları var]; 
b$r kütüphane görevl$s$ k$tapları 
kayıt altına almı!; b$r ba!kası da 
k$tapların “kaydını dü!üverm$!” g$b$ 
görünmekted$r. Ayrıca k$tapların 
ne ödünç alındıklarına ne de 
kütüphaneden çıkarıldıklarına da$r ne 
b$r kart ne de b$r damga vardır. Neden 
sorusu hemen akla gel$yor; evet neden 
bu k$taplar kütüphaneden f$$l$ olarak 
sürgün ed$lm$!t$r?

K$taplar Semra Topal’ın Yara (2006) 
ve Mukaddes C!ld!n Parçalanı"ı 
(2008) adlı romanlarıdır ve “sol” 
b$r yayınev$nden [Agora K$taplı"ı] 
yayınlanmı!tır ve kapaklarındaysa 
kadın beden$ serg$lenmekted$r ama 
kes$nl$kle müstehcen b$r tarzda 
de"$l. Bu a!amada b$r tümdengel$me 
ba!vurmak gerek: Türk$ye yukarıdan 
a!a"ıya ve devlet el$yle hızla 
muhafazakârla!tırılan b$r ülked$r. 
Bunun l$beraller$n çok sevd$"$ b$r 
tab$rle “toplum mühend$sl$"$” oldu"u 
ortadadır ama nedense l$beraller 
henüz “açık toplumun dü!manları”nı 
fark edemem$!t$r.  
 
N$tek$m, S$nop Ün$vers$tes$’nde 
olup b$ten de b$r mühend$sl$k 
faal$yet$ olab$l$r: “#y$ n$yetl$” b$r 
kütüphane görevl$s$ belk$ kend$, 
belk$ de am$rler$n$n de"er yargılarına 
ters dü!tü"ünü, dü!eb$lece"$n$ 
dü!ündü"ü $ç$n k$tapları 
kütüphaneden çıkarıverm$!t$r. #y$ 
n$yetl$ ded$m çünkü k$tapları $mha 
da edeb$l$rd$. Bu $y$ n$yet, Roma ve 
B$zans dönem$nden kalan heykeller$n 
pen$sler$n$ kırarak “topluma kar!ı 
görev”$n$ yapan ve onları $mha 
etmey$p toplu olarak saklayan 
görevl$n$n $y$ n$yet$yle e!de"erd$r.

El$m$zdek$ $puçları ne yazık k$ farklı 
okumalar yapmayı pek mümkün 
kılmıyor. [Meraklısına not: K$tapların 
kütüphane numaraları: 008001800 ve 
00801600]

D!ndar Nes!le Do#ru…
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Bu $!ler$n toplamına yakla!ık 800 m$lyon Amer$kan 
doları harcanmı!. 2008 yılında $mzalanan elektro 
mekan$k ve s$nyal$zasyon sözle!mes$n$n dolar 
c$ns$nden bedel$ $se yakla!ık 230 m$lyon ABD 
Doları. Bu rakamlar !$md$l$k $lk sözle!me bedeller$; 
muhtemelen ke!$f artı!ları da olmu!tur. Bugünkü 
de"erlerle metro $n!aatlarına yapılan harcamalar 
yakla!ık 2 m$lyar TL. Pol$t$kacıların yaptı"ı $!$ çok 
göstermek $ç$n söyled$kler$ !ekl$yle yazarsak; esk$ 
parayla 2 katr$lyon l$ra. 

B!r Metre B!le Metro B!t!r!lemed! 
Bu tes$sler$n henüz b$r tanes$ b$le tamamlanıp 
$!letmeye açılamadı. #lk $halen$n üzer$nden tam 11 
yıl geçt$. %$md$ hükümet, b$r türlü tamamlanamamı! 
yatırımları devraldı ve üzer$ne tamamlanmamı! 
$!lerden dolayı tamamlama $haleler$ açtı. #hale 
sonuçlarına göre Ankaralıların metro özlem$n$ 
b$t$rmek $ç$n gerekl$ para !öyle: 

Batıkent-S$ncan Metrosu    63 M$lyon $

Kızılay-Çayyolu Metrosu                   75 M$lyon  $

Tando"an –Keç$ören Metrosu                169 M$lyon $

Yan$ toplam 307 m$lyon dolar (500 m$lyon TL). Ger$ye 
kalan b$r $hale daha var:  5 Mart 2012’ye ertelenen 
324 set araç d$z$s$ (metro vagonları) $ç$n alım $hales$. 
Bunun bedel$ henüz bell$ de"$l. 
Ama en azından 200 m$lyon 
dolar olaca"ını söyleyeb$l$r$z. 
Bu durumda en az 500 M$lyon 
Amer$kan Doları daha gerekl$. 
Yan$ !$md$ye kadar harcanan 2 
m$lyar TL’n$n yanına 800 m$lyon 
TL (esk$ parayla 800 tr$lyon) 
daha harcanması gerek$yor. 

Pek! Ya B!z, Ankaralılar: 
M!nnettar Mı Olmalıyız, 
Hesap Mı Sormalıyız? 
Gel$n bu soruyu cevaplamaya 
bas$t b$r hesapla ba!layalım. 
B$r m$lyar dolar paranız var 
ve s$z bunu topra"a gömüp 
yıllarca h$çb$r !ey yapmadan 
bekl$yorsunuz. Bunun b$r 
mal$yet$ var mıdır? Önce bunu 
hesaplayalım. Mel$h Gökçek’$n 
11 yıl önce harcamaya ba!ladı"ı 
ve h$ç $!letmeye almadı"ı 
b$r m$lyar doların f$nansman 
mal$yet$n$ hesaplarsak !öyle 
b$r tablo çıkıyor ortaya:  B$r 
m$lyar dolar $ç$n ortalama 7 
yıl üzer$nden hesap edersek 
b$le get$r$s$n$n en az % 50 
olaca"ını görürüz. Bu da en az 

500 m$lyon Amer$kan Dolarıdır. Yan$ Ankara topra"a 
gömdü"ü b$r m$lyar dolar parası yüzünden 500 
M$lyon dolar para kaybetm$!t$r. Kamuyu bu kadar 
zarara u"ratmanın hesabının sorulması gerekmez m$?

#n!aatına $lk ba!lanan Batıkent – S$ncan hattı 
$ç$n Ula!tırma Bakanlı"ının tamamlamak üzere 
harcayaca"ı 63 m$lyon ABD doları eklend$"$nde ve 
üstüne y$ne kaba b$r tahm$nle araçlar $ç$n eklenecek 
200 m$lyon dolar da eklend$"$nde;  toplam 270 
m$lyon dolar gerek$yor?

Soru !u: Neden Batıkent – S$ncan hattını tamamlayıp 
$!letmeye açmadan Kızılay –A%T#-Çayyolu hattı $hale 
ed$ld$?  Yetmezm$! g$b$ üzer$ne b$r de  Tando"an-
Keç$ören hattı $hales$ yapıldı. Neden? 
 
En Az 1 m!lyon Ankaralı, En Az 5 Yıldır 
Bo"una Ç!le Çek!yor 
Oysa Beled$ye kaynakları $le Batıkent-S$ncan hattı 
b$t$r$l$p en az be! yıl önce $!letmeye alınab$l$rd$. 
O hat çalı!ırken d$"er hatların yapımına ba!lanıp 
b$t$r$leb$l$rd$. Ama olmadı. En az be! yıldır, en az b$r  
m$lyon Ankaralı saatlerce yolda ç$le çekmeye devam 
ed$yor, onca bo!a geçen zaman ve ya!anılan stres! 
Üstüne fazladan harcanan onca akaryakıt, atmosfere 
salınan onca part$kül, bunlar da cabası. %$md$ b$z 
m$nnettar mı olmalıyız hesap mı sormalıyız?

Ula"tırma Bakanlı#ı Enkaz Devraldı: 
Çürümeye Terk Ed!len $stasyonların 
Tam!r!ne M!lyonlarca Dolar Harcanacak  
Bu kadarla b$tm$yor. B$r de görünmeyen g$derler 
var k$ onlar da b$z$m ceb$m$zden çıkacak. Ula!tırma 
Bakanlı"ı’nın devraldı"ı Ankara metrosu $ç$n 
harcayaca"ı paranın öneml$ce b$r kısmı, yıllardır 
kullanılmadı"ı $ç$n çürüyen $stasyonların onarımına 
g$decek. #nanmayan Metro’nun ODTÜ $stasyonuna 
g$d$p bakab$l$r. #çer$s$ Damlata! Ma"arası’ndan 
daha kötü durumda. ODTÜ $stasyonunun $çler 
acısı durumunu Solfasol’un Haz$ran 2011 sayısında 
foto"ra'arıyla belgelem$!t$k. Yaratılan bu kamu 
zararının bedel$ $se henüz bell$ de"$l. M$lyon dolarlar 
mertebes$nde olaca"ını tahm$n etmen$n zor olmadı"ı 
bu zararın hesabını k$m soracak o da bell$ de"$l!

Bunu Yapan $" Adamı Olsa... 
Daha $y$ anlatmak $ç$n gel$n olan b$tene b$ld$k b$r 
!ek$lde “tüccar kafası” $le bakalım: Mevcut s$stem 
$ç$nde hang$ $! adamı, $n!aatını b$t$rd$"$ b$r tes$s$ daha 
h$zmete açmadan, $k$nc$ b$r tes$s$n yatırım mal$yet$ne 

katlanır? Had$ d$yel$m yaptı 
b$r yanlı!lık. Kullanılmadı"ı 
$ç$n çürümeye ba!lamı! $k$ 
yatırımının üstüne, üçüncü 
ve hatta dördüncü tes$s$n$n 
yatırımına ba!lar mı? Bu 
!ek$lde, faal$yete geçmeyen 
yatırım kararları alan ve 
yatırımları heba eden $! 
adamının akıbet$ ne olurdu? 
Pek$, bu k$!$ b$r beled$ye 
ba!kanı oldu"unda ne olur? 

B$z Ankaralılar, m$nnettar 
mı olmalıyız, hesap mı 
sormalıyız? 

Hesaba k$taba 
vuruldu"unda m$lyar 
dolar mertebes$ne çıkan 
ve Ankaralıların yüklend$"$ 
bu maal$yetler$n hesabını 
sormak k$msen$n aklına 
gelmeyecek m$? 

M$nnettar olan k$m? 
Ankaralı mı? Yoksa 
bu zararın hesabının 
sorulmayaca"ının hesabını 
yapan Sayın Gökçek m$?

Soruyoruz?

Metronun ODTÜ #stasyonu

Yıl Hat Gökçek’!n Yakla"ık Mal!yet! Yen! $hale Bedel!
2001 Batıkent-S$ncan Metrosu  151 M$lyon Dolar 63 M$lyon Dolar
2002 A%T# – Çayyolu Metrosu   109 M$lyon Dolar -
2003 Tando"an-Keç$ören Metrosu 153 M$lyon Dolar 169 M$lyon Dolar
2005 Kızılay - Çayyolu Metrosu   382 M$lyon Dolar 75 M$lyon Dolar

795 M$lyon Dolar 307 M$lyon Dolar

Ankara Metrosu: 18 Yıllık Yılan H!kayes!
Kim, Kime, Niçin Minnettar?
Ayhan Çelik

Büyük"eh!r Beled!ye Ba"kanı Mel!h Gökçek, beled!ye mecl!s! kararı !le ba"kent!n 
b!llboardlarında Ba"bakana “m!nnettarlı#ını” sunuyor;  !lk!ne 11 yıl önce ba"lanılmı", dört 
metro hattına yaptı#ı katkılarından dolayı. Ankara’nın Gayr!resm! Gazetes! Solfasol olarak 
üzer!m!ze dü"en! yapıp bu m!nnet!n arka planını b!raz görmeye, göstermeye çalı"aca#ız. 
Sonra kararı s!z ver!n; k!m, k!me n!ç!n m!nnettar!

Bas!t Hesaplar: 2 Katr!lyon Harcandı, 800 Tr!lyon Daha Gerekl! 
Mel$h Gökçek $lk metro hattına 2001’de ba!ladı. 2005’e kadar b$rb$r$ ardına 3 metro hattının sözle!meler$n$ 
$mzaladı ve ardı ardına metro çukurları açıldı. Bu hatlar ve bel$rlenen yakla!ık maal$yetler$ !öyle:
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Solfasol’ün $lk sayısından ber$ bu kö!ede !eh$r ya!antısında 
kar!ımıza çıkan sorunları çözmeye çalı!an teknoloj$ye dayalı 
akıllı ürünler ve s$stemlerden bahsed$yorum. Bu sayıdaysa 
tek$l sorunlara tek$l çözümler arayan merce"$m$ b$r kenara 
bırakıp kentsel sorunlara çözüm arama süreçler$ne gen$! 
açıdan bakmaya çalı!aca"ım. Geçm$! sayılar $ç$n bu kö!ey$ 
hazırlarken $nternet ortamında kar!ıma çıkan akıl aracılarından 
bahsedece"$m.
&
Akıl aracılı"ı ter$m$n$ bu yazı bahanes$yle uydurdu"umu 
dü!ünürsek sanırım $lk önce ney$ kastett$"$m$ açıklamam 
gerek$yor.  Akıl aracılarının ortaya çıkması $ç$n gerekl$ olan ana 
malzemeler akıl arayan b$r kurulu! - k$ bu b$r beled$ye, !$rket 
veya dernek olab$l$r - ve akıl verme potans$yel$ olan b$r kurulu! 
veya k$!$d$r -bu b$r !$rket, akadem$syen veya Z$hn$ S$n$r b$r b$rey 
olab$l$r-. Burada temel olan akıl arayanın akıl aradı"ı konuyla $lg$l$ 
olarak kend$ çevres$nde akıl verme potans$yel$ olanlara er$!$m$n$n 
kısıtlı olmasıdır. B$r d$"er dey$!le hal$ hazırda kullanılan akıl 
arama yollarının bahs$ geçen konu özel$nde yeters$z kalmasıdır. 
#!te bu noktada akıl aracıları devreye g$rer. Akıl arayanların akıl 
ver$c$lere ula!malarını kolayla!tırıcı aracılık h$zmetler$ sunarlar. 
Bu bazen b$r yarı!ma olab$l$r, bazen b$r webs$tes$, bazen de b$r 
fuar. N$tek$m Akıllı %eh$rler$n bu yazısında beled$yelere özel akıl 
aracılı"ı yapan L$v$ng Labs Global Award yarı!ması, C$tyMart 
webs$tes$, ve Intell$gent C$t$es Expo’dan bahsedece"$m. 
&
L$v$ng Labs Global Award (Ya!ayan Laboratuvarlar Küresel 
Ödülü) yarı!ması 2009 yılından ber$ yılda b$r kez düzenlenen 
b$r yarı!ma. Her yıl yüzlerce beled$yeyle ba"lantıya g$ren 
yarı!ma ek$b$, farklı konulardak$ sorunlarına çözüm arayan ve 
böyle b$r süreçte yer almayı $steyen beled$yeler$n gönderd$kler$ 
sorunlardan hareketle ba!vuru kategor$ler$ olu!turuyor. 
Örne"$n 2012’de çözüm öner$s$ $ç$n yarı!maya açılan kategor$ler 
arasında dü!ük mal$yetl$ çevre dostu konut tem$n$nden (Lagos 
Beled$yes$’n$n ba!vurusu) yol üzer$nde araba park s$stem$n$n 
$y$le!t$r$lmes$ne (Sant$ago Beled$yes$’n$n ba!vurusu) 21 kategor$ 
bulunuyor. Bu kategor$lerdek$ sorunlara !$rketler, b$reyler, 
dernekler$n sundukları çözüm öner$ler$ arasından b$r jür$ 
tarafından seç$lenler $se ba!vuruyu yapan beled$yeyle $!b$rl$"$ 
$ç$nde p$lot olarak uygulanmaya ba!lıyor. Ya!ayan Laboratuvarlar 
Küresel Ödülü g$b$ b$r akıl aracısı sayes$nde beled$yeler küresel 
akıl havuzuna etk$n b$r !ek$lde er$!erek kend$ sorunlarına özel 
çözümler$ dü!ük mal$yetle tesp$t edeb$l$yorlar.
&
B$r d$"er akıl aracısı C$tyMart (KentPazarı) webs$tes$ $se 
beled$yeler $le ula!tırma, sa"lık, loj$st$k, kamu h$zmetler$ g$b$ 
konularda çözüm öner$ler$ üreten b$rey ve !$rketler$ b$r araya 
get$ren küresel b$r pazar yer$. Web s$tes$n$n amacı, sundu"u 
700’ü a!kın sunum $le b$r yandan beled$yeler$n olası çözüm 
yelpazeler$n$ gen$!letmek, d$"er yandan da beled$yeler$n kamu 
alımlarında daha etk$l$ ve dü!ük mal$yetl$ çözüm sa"layıcılara 
ula!malarını kolayla!tırmak.
&
Intell$gent C$t$es Expo (Akıllı %eh$rler Fuarı) $se daha geleneksel 
b$r yöntem olan fuar üzer$nden akıl aracılı"ı yapan b$r g$r$!$m. 
Her yıl düzenlenen fuarda beled$yeler $le kent$n ula!ım, 
atık yönet$m$, enerj$, güvenl$k g$b$ alanlarda kar!ıla!tıkları 
sorunlara çözüm üreten !$rketler b$r araya get$r$l$yor; 
sem$nerler ve sunumlar aracılı"ıyla $y$ uygulamalar payla!ılarak 
yaygınla!tırılmaya çalı!ılıyor.
&
Kend$ $mkanlarıyla sürdürdükler$ çözüm arayı!larının !u veya bu 
sorun özel$nde yeters$z kaldı"ının farkına varan tüm beled$yelere 
bu ve benzer$ akıl aracıları !$ddetle tavs$ye ed$l$r. 

*************
#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.

Özsel Beleli

AKILLI %EH$RLER: 

Beled!yeler !ç!n Akıl 
Aracıları

Sanat Kurumunu Gençl$k Parkından tahl$ye 
etmek $ç$n sürekl$ u"ra!ıldı"ını hatırlatan Çet$n 
sürec$ !öyle özetled$: “1994 yerel seç$mler$n$ 
ardından ba!a geçen Gökçek’$n $lk $craatı b$z$ 
tahl$ye etmek oldu. Olay yargıya ta!ındı ve 
süreç b$z$m leh$m$ze sonuçlandı ama o b$naya 
Büyük!ehr$n $lg$s$ h$ç eks$lmed$. O mekan 
onlara göre de"erlend$r$lmes$ gereken b$r 
mekan olarak algılandı. Gençl$k Parkı Alanı 
Atatürk Kültür Merkez$ alanı ve Büyük!ehr$n 
bu alan üzer$nde yetk$s$ yok. 2004’te M$ll$ 
Kom$te peyzaj anlamında Büyük!eh$rden 
Gençl$k Parkını düzenlemes$n$ $sted$. Bunlar 
da durumdan vaz$fe çıkardı orayı bo!altmaya 
ba!ladılar. Dava açarak, s$nd$rerek…B$z$ de 
tahl$ye etmeye çalı!tılar. Ancak kar!ılıklı açılan 
davalar sonucunda süreç leh$m$ze $!led$. %u 
an  aynı !ey$ Kültür Bakanlı"ı yapıyor. M$ll$ 
Kom$te tarafından tahs$s ed$len b$r yer$n Kültür 
Bakanlı"ı tarafından tahl$yes$ $stenemez. 
Kültür Bakanlı"ı sadece kom$ten$n sekreterya 
görevler$n$ yürütüyor. Protokoller$ Kültür 
Bakanlı"ıyla yapıyor olab$l$r ama kararı M$ll$ 
Kom$te ver$r. Bu ayrıntıyı atlayıp b$z$ çıkarmak 
$st$yorlar. B$l$yoruz k$ b$z$ buradan çıkarıp bu 
b$nayı Büyük!eh$r’e verecekler.”

2005’ten bu yana tek u"ra!tı"ım konu var b$na 
ve davalar d$yen Çet$n, kend$ler$n$ yıldırmak 
amacıyla 6 kez s$nd$rme amaçlı oldu"unu 
dü!ündü"ü hırsızlık ve b$r yangın ya!adıklarını 
hatırlattı. 

%u an Kültür Bakanlı"ıyla hala davalık 
olduklarını söyleyen Çet$n sözler$n$ “ #hale 
Kanununa göre de bakanlı"ın b$z$ buradan 
atma yetk$s$ yok. Ba!tan sona usulsüz 
b$r yöntemle b$z$ çıkarmaya çalı!ıyorlar. 
Büyük!eh$r de aynı !eyler$ yapmaya çalı!tı 
ama ba!aramadı. Bakanlı"a dava açmayı 

$stemezd$m. B$r$mler arasında $let$!$m eks$kl$"$ 
oldu"unu ve b$r$ler$n$n $!güzarlık yaptı"ını 
dü!ünüyorum. 60 yıllık b$r kurumun $t$barını 
$!galc$ d$ye zedeleyemezler” d$ye sürdürdü. 

Çet$n bo!altılmak $stenen b$nayla $lg$l$ 
beklent$ler oldu"unu bel$rterek “$lk olarak 
orayı b$r telev$zyon kanalına stüdyo 
olarak verecekler$n$ duyduk. Sonradan 
kebapçı olaca"ını ö"rend$k. Bunlar 
kanıtılayab$lece"$m$z !eyler de"$l. %$md$ 
de dü"ün salonu olaca"ı konu!uluyor.” 
$dd$alarında bulundu. “Gençl$k parkı 
postmodern b$r anlayı!la düzenlend$. Her 
!ey var ama h$çb$r !ey yok” d$yen Çet$n 
sözler$n$ !öyle sürdürdü “Parkın özü yok. O 
park Cumhur$yet$n devr$m$n$ s$mgeleyen b$r 
park. %elalen$n ayrı b$r anlamı var. Havuzun 
ayrı b$r anlamı var. Böyle b$r kültürel yapıdan 
ne $dü"ü bel$rs$z b$r !ey yapıyorsunuz, 
betona döndürüyorsunuz. Gençl$k parkının 
düzenlenmes$yle $lg$l$ estet$k yozla!mayı 
önleyecek !ey gönüllü b$r kurulu!un 
yönet$m$nde olan b$r b$nanın kültür sanat 
merkez$ olmasıydı.” Bu hayal$ hayata geç$rmek 
$ç$n g$r$!$mlerde bulunduklarını bel$rten 
Çet$n tüm bu bel$rs$zl$kler $ç$nde yapmayı 
planladıkları projeler$ askıya almak zorunda 
kaldıklarını sözler$ne ekled$. 

Sanat Kurumu Gençl!k Parkından Atılıyor
“60 Yıllık Bir Kurumun #tibarını 
#"galci Diye Zedeleyemezler”
Kültür Bakanlı#ı, Gençl!k Parkı !ç!nde Esk! Göl Gaz!nosu olarak b!l!nen b!nada 
faal!yetler!n! gösteren Sanat Kurumunu tahl!ye etmek !ç!n kolları sıvadı. Kuruma 
gönder!len !hbarnamede pol!s zoruyla tahl!ye ed!lecekler! b!ld!r!ld!. Konuyla 
!lg!l! görü"ler!n! aldı#ımız Sanat Kurumu Ba"kanı $lker Çet!n “ Bu alan b!ze M!ll! 
Kom!te tarafından tahs!s ed!ld!. Kültür Bakanlı#ının b!z! tahl!ye etme g!b! b!r 
hakkı yok. 60 yıllık b!r kurumun !t!barını !"galc! d!ye zedeleyemezler” ded!. 

Sanat Kurumu
Demokrat Part$’n$n Güzel Sanatlar Genel Müdürlü"ü’nü kapatmasının ardından ortaya çıkan kültürel 
bo!lu"u doldurmak amacıyla 1952’de Sanatseverler Derne"$ kuruluyor.  Kızılay Tuna Caddes$’ndek$ 
SSK b$nasında bulunan dernek Ankara’nın kültür ya!amına katkısı olan pek çok $sm$ bünyes$nde 
barındırıyor. 1967’de Kamu Yararına Dernek statüsü kazanan dernek 80’den sonra  Sanat Kurumu 
adıyla yen$den b$ç$mlen$yor.  B$r kültür merkez$ g$b$ $!lev gören dernek Tuna Caddes$’ndek$ merkezden 
sonra, Adakale Sokak’ta etk$nl$kler$n$ sürdürüyor. Sanat Kurumunu b$r dönem Ankara Büyük!eh$r 
Beled$yes$ $le !$md$ de Kültür Bakanlı"ıyla kar!ı kar!ıya get$ren !u an faal$yet gösterd$"$ yapı b$r 
dönem$n Esk$ Göl Gaz$nosu olarak b$l$nen yapısı. Gaz$no kapanınca b$na Altında" ve Çankaya 
Beled$yeler$ tarafından n$kah salonu olarak kullanılmaya ba!lıyor. Çankaya Beled$yes$ Kurtulu!tak$ 
Vedat Dalokay N$kah Salonunun yapımının ardından buraya ta!ınıyor. Beled$yen$n bo!alttı"ı kısım $se 
94 N$san’ında M$ll$ Kom$ten$n Kararıyla “yıkılıncaya kadar” Sanat Kurumuna tahs$s ed$l$yor.

Gazetem$z$n yayına hazırlandı"ı sırada          
29 %ubat Çar!amba günü Kültür ve Tur$zm 
Bakanlı"ı tarafından b$nanın “amaca 
uygun kullanılmadı"ı” gerekçes$ $le tahl$ye 
ed$lece"$n$ ö"rend$k. Sürec$ tak$p etmey$ 
sürdürüyoruz...
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Haklarında $dam cezası ver$lenlerden 50’s$ asıldı. 
(18 sol görü!lü, 8 sa" görü!lü, 23 adl$ suçlu, 1’$ Asala 
m$l$tanı). 
#damları $stenen 259 k$!$n$n dosyası Mecl$s’e 

gönder$ld$. 
71 b$n k$!$ TCK’n$n 141, 142 ve 163. maddeler$nden 

yargılandı. 
98 b$n 404 k$!$ “örgüt üyes$ olmak” suçundan 

yargılandı. 
388 b$n k$!$ye pasaport ver$lmed$. 
30 b$n k$!$ “sakıncalı” oldu"u $ç$n $!ten atıldı. 
14 b$n k$!$ yurtta!lıktan çıkarıldı. 
30 b$n k$!$ “s$yas$ mültec$” olarak yurtdı!ına g$tt$. 
300 k$!$ ku!kulu b$r !ek$lde öldü. 
171 k$!$n$n “$!kenceden öldü"ü” belgelend$. 
937 f$lm “sakıncalı” bulundu"u $ç$n yasaklandı. 
23 b$n 677 derne"$n faal$yet$ durduruldu. 
3 b$n 854 ö"retmen, ün$vers$tede görevl$ 120 

ö"ret$m üyes$ ve 47 hâk$m$n $!$ne son ver$ld$. 
400 gazetec$ $ç$n toplam 4 b$n yıl hap$s cezası 

$stend$. 
Gazetec$lere 3 b$n 315 yıl 6 ay hap$s cezası ver$ld$. 
31 gazetec$ cezaev$ne g$rd$. 
300 gazetec$ saldırıya u"radı. 
3 gazetec$ s$lahla öldürüldü. 

Gazeteler 300 gün yayın yapamadı. 
13 büyük gazete $ç$n 303 dava açıldı. 
39 ton gazete ve derg$ $mha ed$ld$.

Cezaevler!nde; 
   Toplam 299 k$!$ ya!amını y$t$rd$. 

144 k$!$ ku!kulu b$r !ek$lde öldü. 
14 k$!$ açlık grev$nde öldü. 
16 k$!$ “kaçarken” vuruldu. 
95 k$!$ “çatı!mada” öldü. 
73 k$!$ye “do"al ölüm raporu” ver$ld$. 
43 k$!$n$n “$nt$har ett$"$” b$ld$r$ld$.

‘Kaos ortamındak$ ülkeye düzen get$rmek’ askere 
dü!mü!tü o vak$tlerde. Ve asker rej$m$ ülke 
demokras$s$ne, la$kl$"e, e"$t$me vurmu!tu asıl 
darbes$n$. Türk$ye belk$ de h$çb$r zaman b$r arada 
yet$!t$remeyece"$ ‘aydınlarını’ hap$shanelerde 
yet$!t$rm$!t$. Tek b$r duru!ma görmeden yıllarını 
geç$rm$!t$ b$rçok k$mse. Çok a"ırdı o yılların 
b$lançosu. Hem madd$, hem manev$…

Tam 171 k$!$n$n $!kenceden öldü"ü belgelenm$!t$. 
300 k$!$n$n ölüm neden$ b$l$nmed$. 571 k$!$ye $dam 
cezası ver$lm$! ve 50 ‘s$n$n $nfazı gerçekle!t$r$lm$!t$. 
Bunlar yalnızca bu dünyadan göçüp g$denler$n, 
göçtürülüp gönder$lenler$n, tatm$ns$z rakamlarıydı. 
Sa"cı, solcu tanımamı!tı bu darbe, bu rej$m…                 
 
Yıllar sonra bürokrat$k engeller$n kaldırılmasıyla 
hesap sorulacaktı. 13 Eylül 2010 tar$h$nde, 
Sultanahmet Adl$yes$’nde, $çer$s$nde 78’l$ler G$r$!$m$, 
#nsan Hakları Derne"$ (#HD)’n$n de bulundu"u, 
çe!$tl$ s$v$l toplum örgütler$nden, send$kalardan ve 
derneklerden olu!an 40 kurulu! suç duyurusunda 
bulundu. #!te bu suç duyurusundan sonra, dönem$n 

Genelkurmay Ba!kanı ve 7. Cumhurba!kanı Kenan 
Evren $le dönem$n Hava Kuvvetler$ Komutanı Emekl$ 
Orgeneral Tahs$n %ah$nkaya, ‘’Türk$ye Cumhur$yet$ 
Anayasasının Tamamını veya B$r Kısmını De"$!t$rmeye 
veya Ortadan Kaldırmaya ve Anayasa #le Te!ekkül 
Etm$! Olan Türk$ye Büyük M$llet Mecl$s$n$ Ortadan 
Kaldırmaya veya Görev$n$ Yapmasına Engel Olmaya 
Cebren Te!ebbüs Etmek’’ suçlamasıyla a"ırla!tırılmı! 
müebbet hap$s cezasından, 4 N$san 2012 günü, saat 
09.30 ‘da $lk duru!malarına çıkacaklar.

Fakat b$l$yoruz k$ utanç dolu yılların m$marları 
Kenan Evren ve Tahs$n %ah$nkaya olsa da bu 
utançları uygulamaya geç$ren onlarca $nsan var. 
Darben$n $!kencec$ler$ de pekâlâ en a"ır cezalarla 
yargılanmalılar. 

Y$ne de !$md$l$k gözümüz 4 N$san’dak$ duru!mada. 
Umalım k$ bu dava tems$l$ olmanın ötes$nde sonlanır.

12 Eylül ma"durlarının $lt$haplarını, beraberce 
tem$zlemek $ç$n, 4 N$san’da Ankara Adl$yes$’nde 
bulu!mak d$le"$yle…                                  

4 N!san’da Ankara Adl!yes!’nde  
12 Eylül 1980...
$lt!haplanmı" yaraların, uykusuz ve rüyasız geçen geceler!n lekeler!n!n, ülkeye sürüldü#ü 
b!r tar!h. Geleneksel b!r söylemle, ‘Kaç yıl ger!ye g!tt! bu ülke?’.  Ve alı"ılmadık b!r 
söylemle, ‘Kaç gecey! ma#durlarının !ç!ne gömdürdü bu darbe?’.  

Türk!ye $nsan Hakları Vakfı (T$HV) Ver!ler!ne Göre 12 Eylül 1980 Askerî Sarbes! Sonrasında

Ya!ar Seyman

Onlarca yıl kadın konu!tum… Onlarca yıl ülkem$n 
ve Avrupa’dak$ göçmen yurtta!larımızın düzenled$"$ 
etk$nl$klere ko!tum. Yıllarca bana kadınlar neden 
toplumsal örgütlenmeye uzak d$ye soruldu.  S$yasette 
kadın neden yeter$nce yok sorusuna yüzlerce kez yanıt 
verd$m. 

Kadınlar send$ka yönet$m$nde neden yer almıyor?

Kadınlar örgütlenmelere neden so"uk? Kadınlar 
toplumsal u"ra!a neden $lg$ duymuyor? Neden? 
Neden? 

Kısacası nedense tüm sorular kadınları suçlamaya 
yönel$kt$r. 

Toplumsal etk$nl$klerdek$ kadın nedense görülmez. 
Kadınlar adına sorular, vurgular, yargılar sürer g$der.
Kadının her $nsanda b$r tanımı vardır.  Kadın bende 
ya!amın reng$d$r! Ya!ama bakı!ı, duru!u, g$y$m$yle 
b$r gökku!a"ıdır kadınlar… Kadını nedense hep $k$ 
üret$m$yle dü!ler$m. Kadın güzell$"$yle, estet$"$yle, 
do"asal üret$m$yle ça"lar boyu var olur. Do"asal 
üret$m$n adı annel$kt$r.

Yıllar boyu do"asal üret$m kadının tüm dünyasını 
doldurur. Hatta erkek egemen bakı! bu üret$mle 
kadının yet$nmes$n$ b$le $ster. Onun dört vard$yasını  
‘e!$m, ev$m, çocu"um, $!$m’ göremez. Onun yorgun 
ve mutsuz olu!una çare olamaz. #k$ $!veren$n$, $k$l$ 
sömürüsünü, $k$l$ mesa$s$n$ do"al kar!ılar.

Oysa ça"lar de"$!t$kçe, teknoloj$ gel$!t$kçe kadın 
sadece do"asal üret$m$yle yet$nemez olur. Ya!am 
dayatır, toplumsal üret$m$yle de sorgulamak, ses 
vermek, var olmak $ster. Toplumsal mücadelen$n 
b$l$nc$yle adım atar. 

Do"asal üret$mde kend$ çocu"unun sevg$s$yle sınırlı 
anne; toplumsal üret$m $ç$nde çocu"undan çocuklara 
sınırsız sevg$ el$n$ uzattır.

Do"asal üret$mdek$ yoksul ya!am tablosu toplumsal 
üret$m $ç$nde ansızın varsılla!ır.

Y$ne de kadın 21. Yüzyılda yen$ b$r yıla g$rerken;  
sadece ev$m, çocu"um demen$n anlamsız b$r benc$ll$k 
oldu"unu görmel$ ve bu tabloyu de"$!t$rmeye karar 
vermel$.

E!$m, ev$m, çocuklarımız, ülkem$z ve dünyaya 
objekt$f$n$ çev$rmel$… Anadolu’da d$llere pelesenk 
söz ‘kadının yer$ ev$d$r.’ Günümüz toplumunda artık 
kadının yer$ ev$d$r, s$yas$ part$s$, send$kası, örgütüdür. 
En güzel$ de kadının $k$nc$ adres$ örgütü olmalı ve 
örgütünün adını a"ız dolusu sevd$kler$n$n adı g$b$ 
haykırmalı. Ve her $k$ üret$mde de ba!arılı kadın mutlu 
olur, mutlu eder. Kadın yılların b$r$km$! potans$yel$n$ 
ev$ne, çevres$ne, topluma ta!ıyınca toplum renklen$r. 
Sevg$ egemen olur. Çatı!macı d$l yer$n$ sevg$ ve barı! 
d$l$ne bırakır. Kadının el$n$n, gözünün, sözünün, 
üret$m$n$n de"d$"$ yer ansızın ç$çek bahçes$ne döner. 
Anca b$r kadın çocu"una;“tuttu"un dallar ç$çe"e 
dursun” d$ye dua eder.

Kadın sevd$"$n$n ses$yle mevs$mler tüket$r.

Acıyı bal eyler… Dayanı!ma ruhuyla, kadın duyarlı"ıyla 
ya!ama asılır. Ortak akıldan yana tavır serg$ler…

Sadece g$ys$ler$yle de"$l, toplumsal üret$m$yle ya!am 
renkl$ b$r kültür bahçes$ne dönü!ür. Kadınsız b$r ya!am 
soluk ve renks$zd$r. Özces$ kadın ya!amın reng$d$r…

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

yasarseyman@gma$l.com

Kadın Ya$amın 
Rengidir
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Ankara Ostim Bir “Sanayi” Bölgesidir 
Sanayide özellikle metal parçalar, Oksi-Gaz kayna"ı 
olarak da adlandırılan  kaynatma yöntemiyle 
birle!tirilirler. Bu kaynatma sürecinde genellikle 
Asetilen (C2H2), Bütan, Propan ya da bildi"imiz Likit 
Petrol Gazı,  Havagazı, Do"al Gaz vb gibi tamamı 
yanıcı gazlar kullanılır. Bu yanıcı gazların yanması 
için, mutlaka Oksijen’le birle!mesine ihtiyaç vardır. 
Oksijen tüpünden ve yanıcı gaz tüpünden, (hortumla 
ü'eç adı verilen) musluk a"zına ta!ınan gazlar, vanayı 
açtıktan ve küçük bir kıvılcımla etkile!tikten sonra 
ü'eçten dı!arıya do"ru çok güçlü bir alev püskürtür.  
Bu sıcaklık, iki ayrı metali birbirine bir bütün gibi 
kaynatabilmekte ya da aynı güçlü alev, bir metali iki 
ayrı parçaya kesmek için de kullanılabilmektedir.  

$" Güvenli#i Için Standartlar: Farklı Tip Ve 
Renkte Tüpler
Yüksek ısı, insana çevreye zarar verme riski ta!ır. 
Oksijen kayna"ı ile çalı!acak insanlara, kendilerine 
ve çevreye zarar vermemeleri için i! güvenli"ine 
dönük e"itimler verilir. Bu e"itimlerde öncelikle bu i! 
kolunun standartları ö"retilir. Daha en ba!tan bilinir 
ki, mavi uzun tüpler, oksijen tüpleridir ve dik olarak 
saklanmalıdır.  Sarı renkli boyu kısa ve !i!man tüpler, 
Asetilen denilen yanıcı gaz tüpleridir, onlar da dik 
olarak saklanmalıdır. Tüpler, darbe almamalıdır. Gaz 
sızıntıları sık sık kontrol edilmelidir. Tüpler, güne!ten 
ve dolayısıyla sıcaktan uzak ortamlarda saklanmalıdır. 
Yanıcı gaz tüpü ile oksijen tüpleri birbirlerine mümkün 
mertebe uzak tutulmalıdır vesaire vesaire… 

Yanıcı Gaz, Oksijenden Uzak Tutulmalıdır
Tüplere doldurulan gazlar, çok yüksek basınç altında 
doldurulur ve tüplerde sıvı olarak saklanırlar. Oksijen 
ve di"er yanıcı gazların kendi özelliklerinden ve yine 
dolum !artlarından kaynaklı olarak, herkes bilir ki, 
bu renkleri ve biçimleri farklı üretilen tüplere, sadece 
olması gereken gazlar doldurulmalıdır. Yanıcı gaz 
tüpüne, asla oksijen doldurulmamalıdır; oksijen 
tüpüne de yanıcı gaz doldurulmamalıdır. #ki gaz aynı 
tüpe doldurulursa bilinir ki, çok tehlikelidir. Bunu 
yapanlar ya kör cahildir, ya da cani.  

$hmaller Ve Kazalar
Uygulamada her yıl binlerce i!çi, kaynak yaparken i! 
kazasına u"rar. #!çi eldiven giymeyi ve maske takmayı 
sevmez. Hele sadece iki punto atmak için kayna"ı 
eline aldıysa, bu geçici i! için asla gereken önlemi 
almaz, Allah’ına sı"ınır. Eliyle kayna"ı maskeler. 
Sonra? Sonra ya elini yakar, ya kaynak gözünü alır, 
gözüne çapak kaçar. #!çi doktora bile gitmez bu 
“ehemmiyetsiz kazalar”ın ço"unda. Kimi zaman daha 
büyük kazalara davetiye çıkarılır. Ya conta sızdırır, 
ya hortum oraya buraya sürtünmekten ya da darbe 
almaktan delinmi!tir. Asıl sorumlu olması gereken 
i!yeri sahibi de, bizzat çalı!an i!çi de “ihmal etmi!”, 
gereken güvenlik önlemi olarak hortumu ya da 
contayı de"i!tirmemi!tir. Gaz alev alır, yangınlar çıkar, 
patlamalar olur. #hmalkar her kaynakçının ba!ına 
mutlaka gelir bunlar. Bu ülkede, bu !ehirde neredeyse 
“herkes” ihmalkardır ama Allah’ına sı"ınır. 
E"er !anslıysalar, sadece bir iki parça bir !ey yanar 
ya da birkaç ki!inin “azıcık” canı yanar. Canı yanana 
merhem sürülür, ortalık yandıysa elbirli"i ile 
söndürülür. Ertesi gün yine aynı !eyler devam eder 
gider. Böyle biraz büyük tipteki zarar ziyan, yetkililere 
bildirilir; bunlar  da i! kazası olarak istatistiklere 
geçirilir. Ankara’nın dı! mahallelerinde ya da sanayi 
bölgelerinde bütün görece küçük ölçekli metal 
i!leme atölyelerinde, önlem alınmadı"ından, bu tür 
i! kazalarından geçilmez, bir gün bile. Öyle ki gözünü 
kaynak almamı! i!çiye, usta gözüyle bakmazlar 
buralarda…

Pek! Nasıl? 
Patlayan metal $!leme atölyes$nde $!ler yo"undur. 
Kaynakların yet$!t$r$lmes$ gerekl$d$r. #!ler yet$!mezse 
f$rma (Özkanlar A%) patronu para kaybedecekt$r. Gece 
gündüz çalı!ılmalı ve $!ler b$t$r$lmel$d$r. #!ç$lerden b$r 
kısmı atölyede yatıp kalkmaktadır. Ustaba!ı stoklara 
baktı"ında, eller$nde oks$jen tüpü kalmadı"ını görür.  

Gaz satı!ı yapan f$rmaya (Ersoy Gaz) oks$jen s$par$!$ 
ver$l$r. Gaz satı!ı yapan f$rmanın, el$nde satı!a hazır, 
doldurulmu! oks$jen tüpü kalmamı!tır. Gaz s$par$!$ 
ver$len f$rmanın, “dolum yapma $zn$” de yoktur. 
El$ndek$ toplama tüplere kaçak dolum yapmaktadır. 
El$ndek$ 12’l$k büyük boy mav$ “oks$jen tüpler$ne 
yanıcı gaz” basarak satmaktadır! Çevrede bu b$l$n$r 
ve kanıksanmı!tır!  Küçük 9’luk mav$ tüplere $se 
normal oks$jen gazı doldurmaktadır. Oks$jen s$par$!$ 
gel$nce kolay yol seç$l$r? El$nde küçük boy oks$jen 
tüpü kalmayınca; daha önce aset$len (ya da yanıcı 
türde ba!ka türde gazlar) doldurdu"u büyük boy 
mav$ oks$jen tüpler$ne oks$jen basmaya karar ver$rler! 
Kaçak yapılan dolum, deney$ms$z elemanlar tarafından 
yapılmaktadır! Deney$ms$z eleman, bo! oldu"unu 
sandı"ı büyük boy oks$jen tüpler$n$n d$b$nde gaz olup 
olmadı"ını kontrol etmeden, basar oks$jen$ ve s$par$! 
veren atölyelere gönder$r! 

S$par$!$ alan b$r atölyede (F$rmat), tüp kontrol ed$l$r. 
#ç$nde oks$jen olması gereken mav$ uzun $nce tüpün 
vanası açıldı"ında, alevler fı!kırır tüpten. Bell$ k$, tüpe 
oks$jen basılmadan önce, tüpte yanıcı gaz kalmı!tır ve 
vanayı açınca dı!arıya kıvılcımlar saçarak çıkmaktadır, 
oks$jenle b$rle!en yanıcı gaz. F$rma yetk$l$s$ korkar ve 
tüpler$ $ade eder, do"ru olanı yapar. 

Ama tüpler$ tesl$m alan d$"er $k$ f$rma çalı!anları, 
o kadar !anslı de"$ld$r. Tüpler tesl$m alınmı!tır. 
03.%ubat.2011 günü önce saat 11:00’de Ost$m Mega 
Center’de tüpler 
gaz sıkı!masından 
alev alır ve b$rer 
bomba g$b$ 
patlarlar.  Dört 
katlı b$na çöker. 
#lk bel$rlemelerde 
yed$ (7) çalı!an 
ölmü!tür. 
Çok geçmez 
ak!am saatler$nde, 
#ved$k Organ$ze’de 
b$r patlama daha 
olur ve on (10) 
çalı!an daha 
hayatını kaybeder.  
Sonrak$ günlerde 
ölenler$n sayısı 
y$rm$y$ bulacaktır.

%ubat 2012 
03.02.2012’de patlamadan b$r yıl sonra, ölen $!ç$ler$n 
yakınları, b$r araya geld$ler. Olayın oldu"u yerde 
toplanmak ve kaybett$kler$n$ anmak $sted$ler. OST#M 
Organ$ze Sanay$ bölges$n$n güvenl$k elemanları, 
anmaya gelenlere, acılarını duyurmak $steyenlere 
olmadık zorluklar çıkarttılar. Avukat Murat Kemal 
Gündüz ve ma"dur yakınları 17.%ubat.2012’de devam 
eden mahkeme dolayısıyla b$r basın açıklaması 
yaparak, b$r yıldır sonuçlanmayan davadak$ gel$!meler$ 
b$r kez daha aktardılar. 

Olayın Sorumluları K!mler:  
#lk “b$l$rk$!$” raporlarında olayın b$r kullanıcı hatası 
oldu"u rapor ed$l$r. Oysa satı!ı yapan f$rmanın 
faturaları $ncelend$"$nde ve bu f$rmadan tüp alan b$r 
f$rmanın ve dolum yapan f$rma çalı!anların $fadeler$ne 
bakıldı"ında, olayın b$r$nc$ dereceden sorumlusunun 
dolum yapma $zn$ olmadı"ı halde, dolum ve satı! 
yapan f$rma oldu"u ve adeta b$le b$le bu “kazalar”a yol 
açtı"ı anla!ılmı!tır. 

Olayın oldu"u yer,  OST#M sanay$ bölges$d$r. Önlem 
almak zorunda olanlar $!yer$ sah$pler$ kadar, bu sanay$ 
bölges$n$n yönet$m$d$r. Davanın Avukatı Murat Kemal 
Gündüz’de aynı gerekçe üzer$nden yapar savunmasını. 
%üphel$ler arasında OSB yönet$m$ de vardır.

N$tek$m geçt$"$m$z günlerde, OST#M’$n de"$!en 
yönet$m$, $! kazalarını önlemek $ç$n yeterl$ önlemler$ 
almayan $!yerler$ne denet$m$n sıkıla!tırılaca"ına da$r 
b$r b$ld$r$ yayımlar.  Daha önce denet$mler$n gerekt$"$ 
!ek$lde yapılmadı"ının $t$rafıdır bu.

Ve y$ne b$r yıl sonra !ubat ayında çıkan ve olayı 
hatırlatan hemen tüm haber ba!lıklarında da, “ya!anan 
fac$anın b$r kaza de"$l c$nayet” oldu"u yazılıdır.

Ost!m-"ved!k Patlamalarının Üzer!nden B!r Yıl Geçt!

Ölen Öldü Kalan Sa!lar Tehlikede
Ankara Ost!m’de geçen yıl, metal !"leyen !k! !"yer!nde, !k! büyük patlama olur. Y!rm! (20) 
!"ç!, bu patlamayla hayatını kaybeder, y!rm! a!len!n oca#ı söner. 
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Tanju Gündüzalp

Dikkat Dikkat!..
B!r ulusal do#a tar!h! müzes!n!n faydaları 
saymakla b!tmez. Faydasını görmek !ç!n b!r!ne 
sah!p olmak gerek, ama b!zde yok... Unuttuklarım 
a&ets!n, 90’lı yıllarda Al! Dem!rsoy ve Tuna 
Ek!m’!n gayretler! gel!yor aklıma...   

Do"a tar$h$ ya da müzes$ ne $!e m$ yarar? Lafı 
uzatmadan hemen özetleyey$m: Her ülken$n 
kend$ co"rafyasında, canlı ve  cansız zeng$nl$"$n$ 
saptamaya, geçm$!ten günümüze, b$tk$ ve hayvan 
$zler$n$ ve varlı"ını bel$rlemeye, bunları kayıt altına 
almaya, her b$r$nden en az b$rer tane saklamaya 
ve var olanları ekos$stem$yle b$rl$kte korumaya 
çabalayan kurumlarıdır. 

Bu tür müzeler$n genel z$yaretç$ye açık olan bölümler$ 
$ç$n, b$r buzda"ının su üsünde kalanı demek abartılı 
olmaz. Sadece ara!tırmacılara açık b$tk$ ve hayvan 
koleks$yonları, botan$k bahçeler$, kayaç, m$neral, fos$l 
koleks$yonları, ara!tırma laboratuvarları, yazılı ve 
görsel yayınları ve yayın organlarıyla hatırı sayılır b$r 
organ$zasyon gerekt$ren, farzım$sal b$r bakanlık kadar 
gerekl$ b$r kurumdur aslında... 

En bas$t$nden de !u $!e yarar; ara!tırmacıları, kend$ 
ülkeler$ne a$t türler$ çalı!mak üzere ba!ka ülkelerdek$ 
koleks$yonlara g$tmek zorunda bırakan b$r büyük 
kepazel$"$n önüne geçer. 
Tam burada $!$n ehl$ne kulak vermekte yarar var. Tuna 
Ek$m, Haz$ran 1996 tar$hl$ Tüb$tak B$l$m ve Tekn$k 
Derg$s$’nde yayımlanan “Neden Ulusal Do"a Tar$h$ 
Müzes$?” ba!lıklı yazısında, bakın bu $ht$yacı nasıl da 
çarpıcı b$r b$ç$mde ortaya koyuyor: “Anadolu’da artık 
Anadolu parsı yok. Son Anadolu parsı 1974 yılında 
Beypazarı’nda vuruldu. De$!l gelecek nes!ller, "!md!k! 
nes!ller b!le onu tanımıyor. Do$al populasyonu yok 
olan kelaynakların son b!reyler! B!rec!k’te koruma 
altına alınmı"tı. #!md! neredeyse son kelaynak ç!ft!n!n 
ne zaman ölece$! beklen!yor. Kardelenler!n do$al 
popülasyonunun ne kadar oldu$u b!l!nm!yor. K!m 
g!d!p kardelenler! sayacak. Lale so$anları 1550’lerde 
Hollanda’ya götürülmü". Ke"ke b!raz da kend!m!ze 
ayırsaydık! Tüm bunlar canlı cansız varlıkları korumanın 
saklamanın önem!n! ortaya koyuyor. Sah! nerede 
saklamalıydık, nasıl koruyamadık bunları? Bu görev 
k!me dü"üyordu?” 

Ama ne yazık k$ hala ulusal b$r do"a tar$h$ müzem$z 
yok. Dünyanın en zeng$n b$tk$ çe!$tl$l$"$ne sah$p 
co"rafyalarından b$r$ olan Anadolu’ya b$r !ey olmaz 
d$ye m$ dü!ünüyoruz, aynı Türk g$b$? Bu !aka g$b$ 
tablo kar!ısında müsaaden$zle kend$m$ b$raz !akaya 
vuraca"ım. 

#!te bu yoksunlu"un ben$ bunalıma sürükled$"$ 
günlerden b$r$nde, sıkıntımı b$raz olsun haf$'etmek 
$ç$n Ulus’dak$ akvaryumcuları ve aktarları, Sulu 
Han’dak$ plast$k ç$çekç$ler$ b$r b$r dola!ıyordum. 
Fark etmeden yaptı"ım b$r ke!$f ben$ b$raz olsun 
tesell$ ett$. Aslında Türk$ye $ç$n çok erken b$r tar$hte, 
böyles$ b$r müzen$n temeller$ Ulus’ta atılmı!tı ve 
!$md$ kar!ımda duruyordu. Üstel$k koleks$yonların 
sunumunda, bugün b$le cesaret ed$lemeyen avangart 
b$r yakla!ımın ben$msenm$! ve hala sürdürülüyor 
olması, heyecanımı b$r kat daha artırdı.

Posta Caddes$’n$n do"u ucundak$ müze, 1937’de, 
Avusturyalı m$mar Robert Oerley tarafından 
tasarlanmı! ve uygulanmı!, betonarme teknoloj$s$n$n 
$lk örnekler$nden b$r$. Tek katlı ve d$kdörtgen planlı 
müze b$nasının, kısa kenarlarında, hem g$r$! hem de 
çıkı! amacıyla kullanılan $k$!er kapı bulunuyor. 

Gelel$m müzen$n tefr$!atına ve koleks$yonlara. 
Müze düzen$ genel $t$bar$yle dört ana seks$yondan 
olu!uyor. Salonun ortasında, boylu boyunca uzanan 
bölüm, a"ırlıklı olarak botan$k seks$yonuna ayrılmı!. 
Çe!$tl$ b$tk$ türler$ne a$t meyveler$n, yaprakların ve 
sapların serg$lend$"$ botan$k bölümü, müzen$n en 
gen$! koleks$yonu. 

Zooloj$ koleks$yonuysa, çok zeng$n olmamakla 
b$rl$kte, genell$kle “büyükba!” ve “küçükba!” olarak 
tab$r ed$len omurgalı hayvanlara; “kümes hayvanı” 
olarak b$l$nen sınırlı sayıdak$ ku! türler$ne a$t, organ, 
uzuv, doku parçaları ve yumurtalarının serg$lend$"$ 
b$r$mlerden te!ekkül. 

Akvaryumlardan z$yade kırmızı ya da mav$ renktek$, 
büyük yuvarlak ah!ap teps$lerde serg$lenen den$z 
canlıları, müzen$n b$r d$"er öneml$ seks$yonunu 
olu!turuyor.  Mevs$m$ne göre canlı türler$n$n de"$!t$"$ 
bu bölümde, mangallık ve tavalık olarak tab$r ed$len 
balık türler$ a"ırlıklı olarak te!h$r ed$l$yor. Çok sayıdak$ 
müze çalı!anıysa, canlılıklarını kaybetmes$nler d$ye 
sabahtan ak!ama te!h$rdek$ numuneler$ sulamakla 
görevlend$r$lm$!. 

Müzen$n b$r d$"er öneml$ seks$yonuysa, çe!$tl$ 
b$tk$lere a$t, ham ya da ayıklanmı! tohumların ve 
kurutulmu! yaprakların ya da bunların ö"ütülerek 
un hal$ne get$r$lm$! tozlarının, paketler ve çuvallar 
$ç$nde serg$lend$"$, b$r çe!$t arboretum olarak 
dü!üneb$lece"$m$z “Aktar” adını alan b$r bölüm.  

Geld$k bu küçük müzen$n, ba!ta da de"$nd$"$m 
avangart yanına. Serg$dek$ örnekler üzer$ne 
$l$!t$r$lm$! et$ketlerde, alı!ılmı!ın aks$ne, örnekler$n 
Lat$nce adları de"$l sadece yerel adları ve k$m$ 
zaman da nereden toplandı"ı b$lg$s$ bulunuyor.
Müzede b$r hed$yel$k e!ya bölümü bulunmuyor. 
Ama hemen üzülmey$n... Et$ketlerdek$ en çarpıcı 
b$lg$ de serg$lenen numunen$n; b$r meta olarak, k$lo 
ya da tane ya da l$tre ölçe"$nde p$yasa f$yatı. Çünkü 
serg$lenen her numuneden $sted$"$n$z kadar satın 
alıp çıkab$l$yorsunuz! 

Seks$yonlarda görev yapan lac$vert önlüklü onlarca 
müze görevl$s$, numuneler hakkında b$lg$ vermek ve 
satın almanıza yardımcı olmak $ç$n can atıyor. Öyle 
k$ bu heyecandan, uluorta sesler$n$ yükselt$kler$n$n 
hatta kavgaya tutu!tuklarının b$le farkında 
olmuyorlar ço"u zaman.

Müze, neredeyse günün her saat$ z$yaretç$lerle dolup 
ta!ıyor. G$tmek $ç$n sabırsızlandı"ınızın farkındayım. 
Adrese h$ç gerek yok, Posta Caddes$’nden Anafartalar 
Caddes$’ne do"ru yürürken, burnunuza çalınan $!tah 
açıcı kokular müzeden gel$yor, onu tak$p ed$n!

Pastırma, sucuk, baharat kokuları e!l$"$nde, Ulus 
Sebze-Meyve Hal$’ne ho!geld$n$z!

Do#a Tar!h!n!n B!r Ba"ka Hal!
D!kkat d!kkat, hemen yanınızda oturan kadın/çocuk/
kürt, T.C.’n! bölme eylem! !çer!s!nde olab!l!r…

(“Koma C$waken Kurd$stan-Kürd$stan Topluluklar B$rl$"$/
Türk$ye Mecl$s$ (KCK/TM)13 %ubat 2012 operasyonları 
ı!ı"ında ya!ama/ele!t$rme/muhal$f olma özgürlü"ümüze 
–gereks$z- b$r bakı!)

Bu sıralar sabahları, kent$n bell$ yerler$nde, b$r 
apartmanın, b$r ev$n önünde ve/veya kend$ ev$n$z$n 
kapısında b$r grup pol$s görürsen$z !a!ırmayınız. Bölmeye 
çalı!anlar, örgüt kuranlar, devlete ba! kaldıranlar her an 
her yerde olab$l$rler. Bulundu"unuz her ortamda, evde, 
okulda, sokakta, $!yer$nde, ün$vers$tede, send$kada, 
kafede, aman d$kkat. Ve lütfen; okul çıkı!ı eve gel$p 
sokakta oyun oynayan çocu"unuza lütfen ta!, sopa, 
a"aç, dal g$b$ pol$t$k saldırı aygıtlarından uzak durmasını 
temb$h ed$n$z. Ve lütfen; ev$n$ze kapanınız.

#nsan, ne d$yece"$n$ !a!ırınca, ne yazaca"ını b$lemey$nce, 
$ron$ye veya kar$katür$ze etmeye yönel$yor demek k$. 
#!te bu da 5-10 satır yazı ed$yor. B$l$n$z k$ (AKP-CHP-
MHP... beled$yeler$ s$zlereded$r bu uyarı) kent konseyler$, 
mahalle örgütlenmeler$ $ç$ne g$rmey$n$z, kurmayınız. 
Her an DTK’lı (Demokrat$k Toplum Kongres$) olab$l$rs$n$z. 
Gel$nen nokta, protestoya hazırlanan k$!$ler$ (8 mart 
önces$ KESK l$ kadınlar), protesto mekanlarını (taks$m 
projes$ ve meydanın katl$amı), protesto örgütlenmeler$n$ 
(tüm send$ka, part$, derneklere baskınlar, TMMOB) 
pas$f$ze etmey$ geçt$, yok etmeye yöneld$…

Selahatt$n Dem$rta!’ın açıkladı"ı toplam tutuklular:
6 m$lletvek$l$… 94 gazetec$… 30 gazete da"ıtımcısı… 
36 avukat… 31 beled$ye ba!kanı… 7 beled$ye ba!kan 
yardımcısı… 5 beled$ye ba!kan vek$l$… 183 part$ 
yönet$c$s$… 28 Part$ Mecl$s$ üyes$… 6 MYK üyes$… 2 
e!genel ba!kan yardımcısı… 400’e yakın ö"renc$… Ve 
d$"er tüm yargılananlarla toplam 6.300 tutuklu.

Hatırlayalım; 13 %ubat 2012 pazartes$ sabahı, Türk$ye’de 
aynı anda 30 kentte yapılan operasyonların ardından 
Ankara’da 15’$ KESK, SES, Tüm Bel-Sen yönet$c$ ve 
üyes$, -14 ü kadın 18 k$!$ gözaltına alınmı! ve dört 
gün gözaltında kaldıktan sonra Ankara 11. A"ır Ceza 
Mahkemes$ Hak$ml$"$ tarafından sorgulanıp, dokuz 
send$ka üyes$ 
-kadın- “örgüt üyes$ olmak” suçundan tutuklanmı!, 9 k$!$ 
de serbest kalmı!tı.

Tutuklanan kadın send$kacılar;

Sekreteri),

Genel Ba!kanı ve hâlâ Kadın 
Sekreteri),

Kadın Sekreteri),

Ankara %ube Kadın Sekreteri),

Komisyonu üyeleri),

Komisyonu üyeleri)

Bu b$r $lk hukuk açısından. KESK, SES ve Tüm Bel-
Sen’l$ send$kacı kadınlar, kend$ler$yle $lg$l$ soru!turma 
dosyasının b$r cümles$n$ dah$ görmeden tutuklanma 
kararına maruz kaldılar. B$l$nmeyen b$r k$!$n$ 
b$lg$sayarından çıktı"ı söylenen 2009 yılına a$t b$r yazıda, 
kend$ler$ne a$t özgeçm$! ver$ler$ bulunması gerekçes$yle, 
“yasadı!ı örgüt üyel$"$” yle suçlandılar. Har$c$nde somut 
b$r suçlama söz konusu olmaksızın tutuklandılar.

S$z s$z olun sakın muhal$f olmayın… Muhal$'er$n yanı 
ba!ında oldu"unuzu/olab$lece"$n$z$ unutmayın… 
Kapıyı sıkıca kapatın ve h$ççç dı!arı çıkmayın, f$k$r beyan 
etmey$n… Her an $sm$n$ b$lmed$"$n$z ve/veya ya!amayan 
b$r örgütün parçası olab$l$rs$n$z… 

TTT
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Kaman Kalehöyük Arkeoloj$ 
Müzes$ Ankara’ya 120 km uzaklıkta 
Anadolu’nun bak$r b$r kö!es$nde 
kurulmu! ke!fed$lmey$ bekleyen b$r 
haz$ne... 
 
Japon Hükümet$n$n Kültürel M$rası 
Kalkındırma Projes$ kapsamında Kültür 
ve Tur$zm Bakanlı"ına h$be ed$len 
müzen$n, 10 Temmuz 2010 tar$h$nde 
Kültür ve Tur$zm Bakanı Ertu"rul Günay 
ve Japonya Altes Prens$ Tomoh$to 
M$kasa tarafından açılı!ı yapıldı. 

Müzen$n adını aldı"ı Kalehöyük’te 
kazılar bundan 40 yıl önce ülkem$ze 
Ankara Ün$vers$tes$ne ara!tırmacı 
olarak gelen Dr. Sach$h$ro Omura 
tarafından ba!latılmı! ve 26 yıldır 
sürdürülüyor. Dr. Omura, sadece 
yaptı"ı kazı çalı!malarıyla de"$l, yaptı"ı 
çalı!malarla kasabada öneml$ b$r yer 
ed$nm$!t$r. 26 yıl önce kasabada b$r 
tar$h$ eser bulundu"unda bundan nasıl 
kazanç sa"layab$l$r$z veya nasıl kaçak 
kazı yapab$l$r$z d$ye dü!ünen yerl$ 
halktan bazı $nsanlar !$md$ herhang$ 
b$r yerde b$r eser buldu"unda hemen 
b$ze get$r$yor. #!te bu sonuç, çok 
özver$l$ b$r çalı!manın ürünüdür. Dr. 
Omura en küçük vakt$n$ b$le yerl$ halkın 
e"$t$m$ $ç$n harcamı!, burada kazıda 
çalı!an $!ç$ler adeta b$r arkeolog g$b$ 
yet$!t$r$lm$!t$r.

Kazıda çalı!an $!ç$ler, daha sonrasında 
eserler$n b$l$msel $ncelemes$ne de dah$l 
ed$lm$!, 1998 yılında kasabada kurulan 
Japon Anadolu Arkeoloj$ Enst$tüsünde  

Restorasyon, Ç$z$m, Dökümantasyon 
g$b$ alanlarda görev yapmaya devam 
etm$!lerd$r.

Kasabalı kend$ el$yle çıkardı"ı eserler$ 
kend$ eller$yle b$l$msel $ncelemes$n$ 
yapmı!tır.

%$md$ onlara bu eserler$ göstermek 
gerek$yordu bu sebeple de kasabada 
müze kurulmak zorundaydı. Dr.Omura, 
bu büyük hayal$, b$r kasabada hatta 
köyde müze olur mu d$ye kar!ı çıkan 
$nsanlara ra"men burada uzun b$r 
u"ra! sonucunda b$r $lk$, müze kurmayı, 
ba!ardı. Artık eserler d$"er ören 
yerler$ndek$ g$b$  !eh$r merkezler$ne 
ve büyük !eh$rlere g$tm$yordu. Kaman 
hatta Ça"ırkan Kasabası kazı alanı, 
enst$tü ve müzes$yle b$r arkeoloj$k b$l$m 
merkez$yd$ artık.

B$r umuttu, gerçek oldu...

Ben Dr. Omura’yı $lk olarak 12 yıl 
önce ö"renc$l$"$m sırasında kazı 
ara!tırmaları sempozyumunda 
gördüm. B$r hafta süren sempozyumun 
son günüydü, sempozyumda görev 
alan d$"er ö"renc$ler g$b$ ben de çok 
yorulmu!tum.Tam d$nlenme sırasında 
b$r kutu baklava geld$. Ded$ler k$:’ 
Sach$h$ro Omura’nın çalı!an ö"renc$lere 
$kramı.’Bu $ncel$k ben$ çok etk$lem$!t$. 
Çünkü o kadar kalabalıkta sadece b$r 
k$!$ b$z$ önemsem$!t$. 1. sınıfta olmanın 
verd$"$ heyecanla kazı arayı!ındaydım 
ve zaten esk$den ber$ olan uzak do"u 
kültürü hayranlı"ımla ‘Aaa ne güzel, 
Japonlar kazı yapıyormu!.’ d$yerek o 

gün Kalehöyük kazılarına g$tmeye 
karar verd$m Dr. Omura’nın yanına 
baklava $ç$n te!ekkür etmeye g$tt$m. 
Sonrasında da kazısına katılmak 
$sted$"$m$ söyleyecekt$m. Fakat yanına 
g$tt$"$mde utandım söyleyemed$m. 
O günden sonra bende ayrı b$r yer 
ed$nen Kalehöyük’ü sürekl$ tak$p ett$m.
#lk olarak 2005 yılında basından müze 
f$k$rler$n$ okudum, sonra 2008 yılında 
b$r gün $nternetten haberler$ okurken 
müzen$n temeller$n$n atıldı"ını 
okudum. Sınava g$recekt$m ve o anda 
yanımda olanların da duyaca"ı !ek$lde, 
!u sözler$ fısıldadım: ‘Ke!ke buraya ben 
atansam...’

Ve yıl 2010, müzen$n açılı!ıyla b$rl$kte 
oraya atanan $lk arkeolog ben oldum. 

        Buraya geld$"$mde  
26 yıldır süren b$r 
özver$ye b$zzat !ah$t 
oldum. Bu kazı ek$b$ 
burada muc$zeler 
yaratmı!tı. Dr. Omura 
kazı çalı!masından 
öte,  gerçekten 
kasabayı gözeten tüm 
$nsanlarını a$leler$ $le 
b$rl$kte tanıyan, k$m 
hasta k$m$n neye 
$ht$yacı var tak$p eden, 
özell$kle kasabalı 
çocukların gel$!$m$ $ç$n 
el$nden gelen$ yapan 
b$r$yd$ ya da  kasabalı 
halkın dey$m$yle 
o artık kasabalının 
Omura"a’sıydı. 
 

Öyle k$ Omura’nın kızı b$le yazları 
okul vakt$nden artan zamanlarında 
kasabaya gel$p kasabalı çocuklara 
#ng$l$zce ders$ ver$yordu.

      B$r Japon ve ek$b$ 
hatta a$les$ ben$m 
ülkemde ben$m 
$nsanımın gel$!mes$ 
$ç$n el$nden gelen$ 
yapıyordu. Ben de b$r 
!eyler yapmalıydım...
Çe!$tl$ derneklerde çocuklar $ç$n çe!$tl$ 
projelerde çalı!mı!tım. B$r hayal$m 
vardı, e"er b$r gün arkeolog olarak 
atanırsam çocuklar $ç$n b$r !eyler 
yapacaktım. Çünkü çocuklar ne 
ver$rsen almaya açık, gelecek $ç$n en 
güzel yatırım araçlarıydı ben$m $ç$n. 
Çocuklar konusunda  b$r deney$me 
sah$pt$m, Burada da çocuklar $ç$n 
yapılacak b$r faal$yet $ç$n ortam da 
yıllar önce zaten Omura  tarafından 
olu!turulmu!tu. Bu b$r enst$tü 
gelene"$yd$ aslında.Enst$tü ve müzen$n 
çocuklar $ç$n e"$t$m beklent$ler$ aynı 
noktada bulu!mu!tu, ger$ye kalan 
böyle b$r $!$ projelend$rmekt$.

#lk olarak ‘Arkeokulu,’Müzemde Yaz 
Okulu’ Projes$n$ dü!ündüm. Müze 
müdürüme ted$rg$nl$kle bu f$kr$ 
açtı"ımda gayet olumlu kar!ılandım. 
Böylel$kle azm$m daha da arttı. Bu 
ver$len destek d$"er atılımların da 
temel$n$ olu!turmu!tu. 

Büyük !eh$rlerdek$ çocuklar ve 
madd$ olanakları $y$ olan çocuklar 
okulları kapandıktan sonra çe!$tl$ 
$mkanlar $ç$nde yüzüyor, b$r çok 
faal$yetlere katılıyorlar. Pek$ ya 
Anadolu’dak$ler, okulları kapandıkları 
zaman telev$zyonun ya da b$lg$sayar 
oyunlarının etk$s$ altında, ver$ms$z 
vak$t geç$r$yorlar. B$z de okullar kapalı 
ama müzeler açık, müzeler yaz okulu 
olsun ded$k. Bu kapsamda $lk defa 
bakanlı"ımıza ba"lı b$r müzede yaz 
okulu çalı!ması yaptık.

Kalehöyük Arkeoloj! Müzes!: B!r Umuttu, Gerçek Oldu...
Pınar Tem$z #lman
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Yaz okulumuzda çocuklara, k$!$sel 
gel$!$m, duvar boyama, çömlekç$ 
çarkında seram$k yapımı, seram$k 
boyama, ç$v$ yazısı tablet yapımı 
ve ç$v$ yazısı, af$!, mühür kullanımı, 
takı, restorasyon, kazı çalı!ması, eser 
ç$z$m$, yaratıcı drama g$b$ dersler 
ver$ld$. Aynı zamanda müdürümün b$r 
f$kr$yle bu çocukları kend$ $ller$ndek$ 
kültürel de"erler$ ve kend$ kültürler$n$ 
tanımaları $ç$n Kır!eh$r’e götürdük 
orada ne kadar tar$h$ alan varsa 
gezd$rd$k.

      Böylel$kle 
arkeoloj$y$, tar$hler$n$ 
e"lenerek ö"renen 
çocuklar manev$ ve 
kültürel de"erler$n$n 
farkında b$reyler 
olarak yet$!t$r$lmeye 
çalı!ıldılar . Çünkü 
26 yıl önce Kaman 
Kalehöyük kazılarında 
çalı!an çocuklar 
kültürel de"erler$n$n 
farkında b$reyler 
olarak yet$!m$!lerd$ ve  
onlar b$zlere en güzel 
referanstı...
Arkeokul projes$ b$r projey$ daha 
gündeme get$rd$. Gönüllülük. 
Arkeokul tamamen gönüllü e"$t$mc$ler 
sayes$nde yapılmı!tı. Avanos’tan 
gönüllü çömlekç$m$z tar$h ö"retmen$ 
Erta! Yurtyapan kend$s$ $ç$n de b$r $lk 
olan bu heyecan $le $k$ saatl$k yoldan 
sırf çocuklara bu ders$ vermek $ç$n 
gelm$!t$. Çalı!ma sonunda da aldı"ı 
bu hazla bundan sonrak$ projeler$m$z 
$ç$n de kend$s$n$ aramamızı $sted$. Pek$ 
bütün dünyada uygulanan müzelerde 
gönüllülük s$stem$ b$z$m ülkem$zde 
neden uygulanmıyordu? Gerçekten 
bu durum b$raz gar$pt$. B$z k$ zaten 
Osmanlı dönem$nden ber$ gönüllülük 
s$stem$yle b$rçok $!$ ba!armı! b$r 
m$llett$k.

Bu sebeple Arkeo-gönüllü projes$ne 
ba!ladık !$md$ kanunlarımızın el verd$"$ 
her alanda $nsanlar gönüllü olup 
çalı!ab$l$yorlar. Örne"$n geçen gün 
müzem$zde b$r t$yatro faal$yet$ düzend$k. 
T$yatrodak$ çocuklarımızın kıyafetler$n$ 
gönüllü terz$ler$m$z d$kt$.

T$yatro dem$!ken neden t$yatro, 
Arkeokul projes$nde !unu fark ett$k k$ 
bu küçücük yerde çocukların kel$me 
da"arcıkları ve özgüvenler$ de küçücük 
kalmı!tı, kend$ler$n$ $fade etmekte 
oldukça zorlanıyorlardı. Bu durumu 
nasıl düzelt$r$z d$ye dü!ündük, bunun 
en $y$ aracı $se t$yatroydu. %$md$ 
kasabalı çocuklarımız 2011-2012 e"$t$m 
dönem$nde 150 saatl$k b$r t$yatro ders$ 
alıyor. Bu $ste"$m$ anlattı"ımda ben$ 
kırmayıp gönüllü olarak 150 saat ders 
veren Hülya Tandırcı hocamıza sonsuz 
te!ekkürler. T$yatro oyunu da buranın 
tar$h$ne uygun olarak Hülya Hocamız 
tarafından yazıldı.Adı da ‘Hatt$ler 
Aramızda’

B$r gün müzede otururken yanıma 
Omura Bey gelerek, çocukları yet$!t$ren 
anneler$n de önem$nden bahsett$. 
Hocamın bana verd$"$ bu mesaj ben$m 
$ç$n çok öneml$yd$, bunu atlamamam 
gerek$rd$. Çünkü gelece"$n en büyük 
yatırımı ded$"$m$z çocukları anneler 
yet$!t$r$yordu. Bu f$k$rden yola çıkarak 
artık her ay müzem$zde ‘Bayanlar Günü’ 
düzenl$yoruz. Bu artık öyle b$r hal aldı k$ 
bayanlar günler$m$z sadece annelerden 
de"$l, annaneler, babaanneler ve 
bastonlarıyla bayanlar gününe gelmeye 
çalı!an ya!lı ya!lı teyzelerden olu!uyor. 
70-80 ya!larındak$ teyzeler$n ‘Bu 
ya!a gelm$!$z, nerede ya!adı"ımızı 
b$lm$yormu!uz. demeler$, $çten yöresel 
a"ızla te!ekkürler$, $!te n$ç$n burada, 
olmalıyız sorusuna en güzel yanıt ben$m 
$ç$n.

Bu projeler aracılı"ıyla !unu fark ett$k k$, 
her ne kadar dünyanın çe!$tl$ yerler$nden 
müze z$yaretç$s$ olsa da Kır!eh$r’de hatta 
Kaman ve Ça"ırkan kasabasında b$le 
müzey$ b$lmeyen, z$yaret etmeyenler 
vardı.Bu durumdan yola çıkarak %ehr-$ 
Müze adlı projem$z$ ba!lattık. Bu 
proje kapsamında Kaman ve Ça"ırkan 
beled$yeler$ $!b$rl$"$ $le Kır!eh$r’dek$ 
bütün kasaba ve $lçeler$ her ay müzem$ze 
davet ed$yoruz. Küçücük kasabalardan 
gelen z$yaretç$ler$n eller$nde süt 
b$donlarıyla müzem$z$ z$yaret etmes$, 
artık her kes$me ula!ab$ld$"$m$z$n b$r 
gösterges$. Ve bu projeyle de ‘Müze 
görmeyen Kır!eh$r’l$ kalmayacak ded$k.

Bu yapılan faal$yetler$n asıl amacı 
müzey$ halkla $ç $çe b$r e"$t$m merkez$ 
hal$ne get$rmek. Her!ey$n ba!ı e"$t$m 
d$yerek, uzun süred$r hayal ett$"$m$z 
‘Müzelerde E"$t$m Seferberl$"$ ‘ ba!lıklı 
toplantıyı önümüzdek$ %ubat ayında 
gerçekle!t$rece"$z. Kaman M$ll$ E"$t$m 
$! b$rl$"$yle yapaca"ımız bu toplantıya 
Kaman’dak$ bütün okul müdürler$, 
müdür yardımcıları, sosyal b$lg$ler, 
el sanatları ve müz$k ö"retmenler$ 
katılacak. Burada ö"retmenler$m$ze 
Kaman Kalehöyük kazılarından 
buranın önem$nden bahsedece"$z. 
Sonrasında müzem$zde düzenled$"$m$z 
e"$t$m faal$yetler$nden ve e"$t$m 
faal$yetler$n$n müzelerdek$ önem$nden 
bahsedece"$z.

Yerel bazda bu çalı!malar yapılırken, 
ulusal bazda da 2011 yılında $lk 
kez Japon Anadolu Arkeoloj$s$, 
Japon Vakfı $le Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlü"ü $!b$rl$"$ 
$le b$r üç grup hal$nde ‘Müzec$l$k 
Sem$ner$’ düzenlenm$!t$r. Bu sem$ner$ 
düzenlemem$zdek$ amaç $se 
Anadolu’nun çe!$tl$ müzeler$ndek$ genç 
arkeolog arkada!larımıza arkeoloj$ 
bölümler$m$zde kapsamlı olarak 
göster$lmeyen, foto"rafçılık, te!h$r 
tanz$m, restorasyon, konservasyon 
g$b$ alanlarında modern müzec$l$k 
anlayı!ına uygun b$r e"$t$m vermekt$. 
Yurt dı!ından gelen, konusunda uzman 
b$r ek$p tarafından e"$t$m ver$ld$. 
Bakanlı"ımıza ba"lı b$r müzede $lk kez 
gerçekle!t$r$len bu sem$ner, büyük 
be"en$ topladı.

#!te Ankara’dan 120 km uzaklıktak$ 
bu müzede, açılı!ından bu güne 
dek gerçekle!t$rd$"$m$z faal$yetler 
bu !ek$lde. Ve bu müzen$n z$yaretç$ 
sayısı 45 b$n$ buldu. Japon bahçes$yle 
b$rb$r$n$ tamamlayan, müze, Kalehöyük 
örnek alınarak yapılan höyük 
!ekl$ndek$ m$mar$s$ $le do"ayla uyumlu 
görünümü sayes$nde Amer$ka’da 
1950’l$ yıllardan ber$ yapılan b$r d$zayn 
yarı!masından ‘Green Good Des$gn’ 
(en $y$ ye!$l müze ödülünü) almı!tır. 
%$md$ $se Avrupa’nın en $y$ müzes$ 
yarı!masında bakanlı"ımız tarafından 
aday olarak göster$lm$!t$r.

       #!ler bununla 
b$tm$yor.Yen$ 
hayaller$m, 
hayaller$m$z var...
Burası çocuklar $ç$n b$r 
müze olacak...Burası 
b$r e"$t$m merkez$ 
hal$ne gelecek...
Ve bundan sonrak$ 
yıllarda bu çalı!maların 
her alnında yıllarca 
burada olmak...
B$r umut...



solfasolDosya Ankara’nın Gayriresmi Gazetesi Mart 2012

$ster burada do#mu", !stersek sonradan 
yerle"m!" olalım, b!z b!r kısım Ankaralı, 
"ehr!m!zle kurdu#umuz ba#a, a"k! !l!"k!ye 
sebep göstermek, bu !l!"k!y! savunmak 
durumunda bırakılırız sık sık. Bu da bezd!r!c! 
b!r çabaya dönü"ür zamanla. Suyu, ye"!l! az; 
devlet da!res! ve okulu bol bu "ehr! alaycı 
nazarlardan es!rgemek zordur. %eh!r olarak 
Ankara’nın derd!n! Ankaralıdan ba"kası 
dert etmez de, ba"kent olarak Ankara’nın 
memlekete açtı#ı dertler hararetle 
konu"ulur. 
Günlük hayatın “!çerde” geçt!#!/geçmek 
zorunda kaldı#ı Ankara, yerel olan her 
"ey !ç!n elver!"l!d!r aslında. H!zmet 
denemeyecek beled!ye !craatlarının ya"am 
kal!tem!z! dü"ürdü#ünden, sokaktan 
kovuldu#umuzdan, tar!h! dokunun s!l!n!p 
g!tt!#!nden "!kayet ederken, hasbıhalden 
!ler! g!dem!yoruz yıllardır. Solfasol g!b! nad!r 
yayınlar dı"ında, yerel!n görünür, duyulur 
olmasını sa#layacak b!r mecra yaratmakta 
eks!kl! kalıyoruz. 

Kend$ adıma, “Ankara’da yerel yayıncılık neden gel$!em$yor?” d$ye dü!ünürken aklıma gelenler: nüfusun öneml$ 
bölümünün kalıcı olmamasına da ba"lı olarak hem!er$l$k b$l$nc$n$n gel$!em$yor olu!u; sosyal medyanın yerel medyaya 
alternat$f yaratması ve küçük b$r !ehr$n sak$nler$n$n dertler$n$, heyecanlarını saklı co"rafyalar d$yeb$lece"$m$z 
mekanlarda (evler, kampüsler, dernekler, kulüpler, barlar v.b.) payla!makla $kt$fa etmeler$. Bu özel sayı $ç$n aynı soruyu, 
Kübra Cev$z’$n yardımıyla, Ankara’yı $natla sevenler ba!ta olmak üzere, onunla $lg$l$ çalı!malar yapanlar, geçm$!$ne/
bugününe bakanlar ve burada ya!amaya kararlı olanlara sorduk. Ankara’da yerel yayıncılı"ın gel$!ememes$n$ k$m$ 
yerel s$yaset$n de gel$!mem$! olmasına; k$m$ !eh$rde t$caret a"larının yoklu"una; k$m$ medya tekeller$ne; k$m$ de 
!eh$r sak$nler$n$n öneml$ bölümünün geç$c$l$k mantal$tes$ne sah$p olmasına ba"ladı. Ankaralı gazete, derg$, radyo ve 
telev$zyon kanallarının, web s$teler$n$n artması temenn$s$yle, sorularımıza ver$len yanıtlara geç$yoruz. 

1920’lerde Posta Caddes$’nden ba!layıp 1940’larda Rüzgarlı Soka"a uzanan 
zamanla rüzgara kapılıp yokolup g$den, $nternetle b$rl$kte varlı"ının anlamı b$le 
tartı!ma konusu olan Ankara Basınını, yerel basını yen$den dü!ünmek, hayal etmek 
$ç$n el$m$zde SOLFASOL, aklımızda sorularımızla b$rer b$rer çaldık kapılarını...

1. Ulusal medyanın, !nternet yayıncılı#ının güçlü b!r b!ç!mde var oldu#u b!r 
ortamda hala yerel yayıncılı#ın b!r önem!/anlamı var mı? 

2. Ankara’da yerel yayıncılı#ın gel!"memes!n! neye ba#lıyorsunuz?  

3. Bu ortamda, Ankara’da yerel b!r yayın hayal edecek olsanız, bu nasıl b!r "ey 
olurdu? 

Turan Tanyer (Ara!tırmacı, yazar)

1) Ulusal medya ve $nternet yayıncılı"ı kar!ısında; 
yerel yayıncılı"ın “anlamı” da, “önem$” de vardır. 
Genel ç$zg$ler$yle, yerel yayıncılı"ı, kent $nsanının 
ses$n$ daha kuvvetle duyuran b$r vasıta olarak 
dü!ünmek gerek$r. Bu çerçevede, kent $nsanın 
dayanı!masına ve örgütle!mes$ne açılan kapı; ya!am 
kanallarının ço"alması-çe!$tlenmes$-zeng$nle!mes$, 
s$v$l toplumun soluk alıp vereb$lece"$ yatay 
yayıncılıktır. Elbette yayın türü bu noktada öneml$d$r. 
#nternet yayıncılı"ının (yerel olab$l$r; vardır) engel 
olu!turaca"ını da dü!ünmüyorum. Terc$h olarak 
görmüyorum.    

2) Ankara’da yerel yayıncılı"ın gel$!memes$n$n de"$!$k 
ve $ç $çe geçm$! çe!$tl$ nedenler$ var. Dönemsel 
olarak bakmak do"rusudur ama ayrıntıya kaçmadan 
Ankara’dak$ yerel yayıncılı"ın kö!eye sıkı!ması ve 
âdeta sıfırlanması Türk$ye’dek$ yapısal de"$!$kl$ler$n 
tab$$ b$r sonucudur, d$yeb$l$r$z. Ekonom$k, sosyal, 

kültürel, demograf$k 
hareketler$n hızı 
ve kapsamı öneml$ 
unsurdurlar. Ulusal 
medya ded$"$m$z 
gücün ba!langıçtak$ 
kaynaklarının 
(kurulu!ların)  zaman 
$çer$s$nde hem mal$ 
yönden büyüyüp 
hem de teknoloj$k 
gel$!melere açık olması 
sonucu tekel(ler$n$) 
yaratması, yerel 
yayıncılı"ın sonunu 
hazırlamı!tır. Söz 
konusu olan,  sermaye 
yapısındak$ ve 
sermayedar (medyaya 
g$ren) farklıla!malardır. 
Elbette, $nsanların 
talepler$ndek$ de"$!$mler de öneml$d$r.  

Aslında yerel yayıncılık (kabaca) 1950-1980 yılları 
arasında Ankara’da vardı. N$tel$"$ ne olursa olsun, 
yaygınlı"ı tartı!ılsa da vardı. Küçük sermayeler 
aracılı"ıyla kente tutunmu!, çok defa resmî $lanla 
beslenm$!t$ vs. Türk$ye’n$n !artları buna uygundu. Ne 
var k$, de"$!$m rüzgârı hızlı es$nce, yerel yayıncılıkta 
yer$n$ korumak $steyenler d$renemey$p $!$ bıraktılar. 
B$r kısmı da b$r$k$m$yle ba!ka alanlara kayıp büyüme 
yoluna g$tt$ler. (Müteahh$tl$k, vs.) Ankara’dak$ 
(geçm$!) yerel yayıncılık bu ba"lamda $ncelenmeye 
de"er özell$kler ta!ır. Elbette, özel durumlar da vardır. 
(Örne"$n, Hak$m$yet$-M$ll$ye/Ulus yayın organları, 
dönemsel a"ırlı"ı olan devlet-part$ ç$zg$ler$ üzer$nden 
b$r toplumsal projeks$yondur, sahneden çek$l$!$, 
kend$ne özgü !artlar $çer$s$nded$r.)  

3) Ulusal medya den$len (Yaygın basın ve telev$zyon 
kanalları) tekeller kar!ısında “yerel” olan yayıncılı"ın 
bugün Ankara bakımından kend$n$ göstermes$, 
tutunması zordur. Ama her zaman “kente da$r” 

günlük gazete(ler$) dü!ünürüm. 
Yazısından haber$ne, 
foto"rafından ç$zg$lere, kente 
da$r böyle b$r günlük yayın 
organı terc$h$m olurdu.

Tanıl Bora (#let$!$m Yayınları) 
 
1) “Sosyal medyanın” 
geleneksel medyanın ulusal 
ve büyük mecralarını b$le 
ıskartaya çıkartab$lece"$nden 
konu!uldu"u b$r zamanda, yerel 
medyanın kend$ne yer açması, 
b$r anlam yaratması kes$nl$kle 
çok zor. N$tek$m mevcut ulusal 
yayınların yerel benzerler$n$ 
yapmaya kalkınca, bunlar hem 
etk$s$z hem de $t$raf etmek lazım, 
çok defa epey ta!ralı $!ler oluyor.  
 

Avrupa Yakası’nın me!hur “Ben de N$!anta!ı 
çocu"uyum” m$sal$, “B$z de büyük !eh$r$z, b$zde de 
!ık mekanlar, trend barlar var” d$ye tep$nen ku!e 
ka"ıda derg$ler$ mesela, üzücü buluyorum. Ama y$ne 
de yerel yayıncılı"ın önem$, anlamı olab$l$r bence. 
#!$n sırrı anlam yaratmakta; o anlamı yaratırsanız 
olur. Yerell$"$ b$r b$ç$mde anlamlandırır, o anlam 
etrafında b$r $l$!k$ a"ı, b$r söylem kurarsanız, b$r $lg$ 
uyandırırsanız olur. Belk$ de daha özgülle!m$! $lg$lere 
h$tap etmek gerek$r. Yan$ genel olarak  “Ankara” 
yer$ne, ne b$ley$m, Yen$mahalle’ye, D$kmen’e, #nc$rl$’ye 
mahsus tek yapraklık yayınlar, veya Ankara spor 
alem$ üzer$ne b$r derg$c$k, Ankara’da sanat-kültür 
üzer$ne b$r per$yod$k bro!ör (deneyenler oldu) ya da 
Ankara’da ö"renc$ hareket$n$n b$r bülten$ g$b$…

2) #!te do"rudan do"ruya o bahsett$"$m$z meseleyle, 
anlam kurmayla, anlam yaratmayla $lg$l$ b$r yanı 
var bunun. #nsanların Ankara’yla olan somut, canlı 
$lg$ler$ne h$tap eden, bu $lg$ler etrafında b$r $mge 
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kuran b$r yayın oldu mu bugüne kadar? Resm$-
protokoler basınçların c$dd$ b$r engel oldu"unu 
dü!ünüyorum. Magaz$nlerde b$le b$r protokol havası 
oluyor. Tab$$ !unu da dü!ünmek lazım: Belk$ de 
yerel k$ml$kle me!gul olan b$r yayına talep yoktur. 
Ankara’da ya!ıyor olmaya mahsus renkler, zevkler, 
dertler üzer$ne pek fazla k$mse dü!ünmüyor, 
h$slenm$yordur. 

3) Hedef k$tles$ metro-otobüs-dolmu! yolcuları olan, 
hızla taranacak kısa yazılardan ç$z$lerden olu!an 
$k$ yapraklık b$r günlük ne!r$yat.&“Nerede ne var?”. 
Esk$ !eh$r foto"ra'arı, !eh$r tar$h$ anekdotları, !eh$r 
konuları etrafında yetk$l$ler ve yetk$s$zlerden m$n$-
beyanatlar, mutlaka küçük kampanyalar, takıntı 
hal$ne get$r$len tak$pler, b$r ç$zg$-t$p ve onun dört 
karel$k maceraları, tek sütunluk b$r kısa (çok kısa) 
öykü... 

Kudret Em!ro#lu (Keb$keç Derg$s$)

1) Yerel sürel$ yayıncılı"ın yararı halen fazladır. 
Öncel$kle ulusal oldu"u söylenen yayınlarda 
oldu"u g$b$ reklam sektörüne, yerel ürünler$n 
yerel tüket$c$s$ne seslen$r. #k$nc$s$ kamusal alan 
halen yazılı basın sayıldı"ı $ç$n $hkak-ı hak $ç$n 
kamusal alanda neler yayınlanab$ld$"$n$n sınırlarını 
yoklar, zorlar ve bu anlamda ta!ra s$yasetç$s$n$n, $! 
adamının, sanatçısının kend$s$n$ var etme, b$rb$r$ne, 
bürokras$ ve $kt$dara blöf, !antaj g$b$ manevraları 
yapab$lme alanını olu!turur. Sanatçının parayla 
k$tap basıp t$rajının b$n$ geçmed$"$ ülkem$zde, 
yerel gazetelerdek$ sanat sayfaları çok da $!levseld$r. 
Aynı b$ç$mde cemaatler hal$nde örgütlenm$! sanat 
ve s$yaset ya!amımızın nefes aldı"ı ve yüz yüze 
$l$!k$ler$ pek$!t$ren yerd$r. Bu anlamıyla ta!rada 
halen bell$ sektörlerde ve kalem!orluk gerekt$ren 
$!lerde çıraklık, kalfalık kurumunu ayakta tutar. Yerel 
radyo ve telev$zyonların ve de dolayısıyla ta!rada 
ya!ayan $nternet kullanıcılarının ded$kodu ve gerçek 
gündem$ne katkıda bulunur.

2) Ankara yerel s$yaset yapılamayan yer oldu"u $ç$n 
yerel basın da gel$!emez. Ankara’nın m$lletvek$l$ 
yoktur. Ankara yapab$ld$"$ kadarıyla ulusal olanla var 
olmak durumundadır. Zaten muvazalı yayıncılı"ımız 
halkımızı $lg$lend$rmed$"$ $ç$n, Ankara $y$-kötü 
b$l$msel yayıncılık ve özell$kle k$tap yayıncılı"ı 
yapab$l$r ve göster$ sanatlarından ayrılamaz hale 
gelen yayıncılı"ımızda bu damarıyla öneml$, onurlu 
b$r yer$ vardır. Bu hal$yle popülerle!mes$ beklenemez.

3) Kasted$len yerel, sürel$ yayın $se mevcut 
olanların daha da ba!arılı olmasını hang$ ölçütle 
de"erlend$rd$"$m$ze ba"lı olarak, yayın ya!amının 
s$yasetten ayrılamayaca"ı dü!ünces$yle, $!te bu kadar 
d$yorum. Yayıncı yayar, üret$m olmazsa ney$ yayacak? 
Üret$mle beslenmeyen yayıncılık, yalnızca kend$s$n$ 
d$nlemek zorunda kalan ve bundan tav$z vermek 
$stemeyen b$r f$k$r üretme dünyası, ancak amatör 
çocukların el$yle yürüyeb$l$r ve yürüyor.

 
Adnan Gerger (Habertürk)

1) Yerel yayıncılı"ının ulusal medyanın, $nternet 
yayıncılı"ın, cep telefonları ve d$"er teknoloj$k $let$!$m 
araçlarının ba! döndürücü gel$!mes$, $nsanların 
günlük hayatına vazgeç$lmez b$r !ek$lde g$rmes$ne 
kar!ın önem$ çok büyük. Aslında hem öneml$ hem de 
anlamlı. Her !eyden önce !unu söylemek $ster$m k$ 
yerel yayıncılı"ın hala varlı"ını sürdürmes$ gelecekte 
de var olaca"ının b$r $!aret$. Bu varlık neden$, $!te 
kend$ özgücündek$ anlamından kaynaklanıyor. 
Çünkü yerel yayıncılık, artık terk ed$lmeye yüz tutan 
sokaklarda neler olup b$tt$"$ ve o sokaklarda ya!ayan 
$nsanların b$reb$r sorunlarıyla $lg$len$yor.

2) #k$ ba!at sorun var burada. B$r$nc$s$, ulusal 
medyada oldu"u g$b$ medyanın metala!ması 
sorunu. #k$nc$s$ de gazete okuyan kes$m$n yerel 
medyaya $ht$yaç duymaması. O bütün kanallardan 
haberler$n$ alma !ansına sah$p. Okumayan - k$ bunlar 
ço"unlukta- kes$mse de"$l yerel medyaya, kulaklarını 
tüm $let$!$me kapatmı! durumda.

3) Yerel medya, aslında ulusal medyadan daha 
öneml$d$r. Evet, yerel medya soka"ı yansıtmalı ama 
onun var oldu"u kentle oldu"u g$b$ $l$!k$lend$r$lmel$. 
E"er Ankara’da b$r yayın yapılacaksa, $nsanlarla 
b$reb$r $l$!k$ye g$rmel$ ve onun bu kentle $l$!k$s$yle 
hayatı (pol$t$k duru!u, ya!am b$ç$m$, ekonom$k 
anlayı!ı vs...) arasında ba"lantılarını da gözler önüne 
sermel$.

 
Bülent Duru (A.Ü. SBF)
1) “Yerel basın, $nternet yüzünden önem$n$ 
y$t$r$yor” demek do"ru, ancak b$r o kadar da eks$k 
b$r tesp$t olur g$b$ gel$yor bana. Sorun yalnızca 
yerel yayıncılı"ın sorunu de"$l k$, ulusal basın da, 
derg$-k$tap yayıncılı"ı da teknoloj$k gel$!meler$n 
ve $nternet$n tehd$d$ altında… #ler$de yerel basın 
teknoloj$k gel$!melere uyum göstererek varlı"ını 
sürdürecek g$b$ görünüyor.

Bence yerel basının önündek$ asıl sorun, “teknoloj$k” 
de"$l de, “s$yas$” ve “ekonom$k” boyutlu. Örne"$n 
$nternet olmasaydı D$yarbakır’da ya da R$ze’de 
yerel basın çok güçlü ve özgür mü olacaktı? Ya da 
ne b$ley$m, Kürt bölgeler$ndek$ yerel basın resm$ 
görü!ten, s$yas$ baskılardan, Karaden$z bölges$ndek$ 
b$r yerel gazeten$n oradak$ Hes g$r$!$mc$s$nden 
ba"ımsız haber yapab$lece"$n$ dü!üneb$l$r m$y$z?

Yerel basın özell$kle $nsanların b$rb$r$yle etk$le!$m 
$ç$nde olmalarını sa"layan mekan$zmalardan 
b$r$ oldu"u $ç$n öneml$. Büyük kentler$n dı!ında 
küçük yerle!$m yerler$nde özell$kle gençler$n 
dı!arıya açılab$ld$"$ tek kanal $nternet… Artık 
Anadolu’da küçük b$r !ehre g$tt$"$n$zde ortalıkta 
kahvehanelerden daha çok $nternet kafeler$ 
görüyorsunuz. Buralarda da her zaman oyun 
oynanıp porno sayfalarına g$r$lm$yor. Evet, erkekler 
ço"unluktalar burada ama e"er bu kafeler$ d$kkatl$ce 
$ncelersen$z, b$lg$sayarların açılı! sayfalarının öneml$ 
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b$r bölümünde !ehr$n popüler web sayfalarının yer 
aldı"ını görürsünüz. Bu portallarda da yerel haberler, 
ded$kodular, reklamlar yer alıyor. Dolayısıyla belk$ de 
$nternet ve teknoloj$k gel$!meler, sanıldı"ının ters$ne 
yerel basını destekl$yor.

Yerel yayıncılı"ın güçlenememes$n$n b$r neden$ de 
en azından okur-yazar çevreden yeter$ kadar destek 
bulamamasının yanında, yeter$nce madd$ olanakların 
olmaması. Bundan dolayı da yerel yayıncılık genelde 
meslek odalarının, $! çevreler$n$n ya da kamu 
kurumlarının tekel$nde kalıyor. Örne"$n Büyük!eh$r 
Beled$yes$’n$n Ankara Bülten$ de, el$n$zde tutmu! 
oldu"unuz Solfasol Gazetes$ de b$r b$ç$mde sözünü 
ett$"$m sürec$n dı!ında kalamıyor. Ancak muhal$f, 
düzen dı!ı her türlü ses$n susturulmaya çalı!ıldı"ı 
bu ortamda yerel yayınlar b$r nefes alma $mkanını 
sa"layacak yerler$ olu!turuyorlar.

2) Tab$$ $! Ankara’ya, Ankara’dak$ yerel basına gel$nce 
b$raz de"$!$yor. Ankara, belk$ de b$raz da tar$h$ 
geçm$!$n$n çok esk$lere uzanmaması, gel$!$m$n$ daha 
çok apartmanla!maya ba"lı olarak sürdürmes$ ve 
Mel$h Gökçek g$b$ b$r ba!kana sah$p olması neden$yle 
ya!ayanların kentsel a$d$yet$n$n çok da gel$!med$"$ 
b$r yer. 

3) Bu ortamda yerel yayıncılık ancak hayal ed$leb$l$r 
zaten :)

N!lgün Gürkan Pazarcı (Gaz$ Ün. #let$!$m 
Fakültes$)
Söze ba!ka b$r ülkeden örnek vererek ba!lamak 
$st$yorum: Bundan on yıl kadar önce b$r yıl Londra’da 
kaldım. Ev$m$n yakınındak$ metro $stasyonunun 
g$r$!$nde yerel gazete satılırdı. #ng$ltere ulusal 
basınını dünyanın tak$p ett$"$n$ dü!ünürsen$z 
oradak$ yerel-ulusal kıyaslaması da daha çarpıcı 
olarak kar!ımıza çıkıyor. Ben$m kaldı"ım ev$n #ng$l$z 
sah$b$ sürekl$ yerel gazetey$ alıp eve get$r$rd$ ve b$z 
b$rl$kte yapab$lece"$m$z !eyler$ o gazeteye bakarak 
konu!urduk. “Nereye g$del$m?,Nerede kültürel b$r 
etk$nl$k var? Ya da yakın çevrem$zde nerede nasıl b$r 
sorun olmu!? g$b$… Gazete günlük ya!amda öyles$ne 
vazgeç$lmezd$ k$, bütün b$r haftalık programı onun 
yönlend$r$c$l$"$nde yapıyorduk. Evde $nternet vardı, 
radyo ve telev$zyon yo"un olarak kullanılıyordu ama 
b$z$m $ç$n en anlamlısı semt$n gazetes$yd$. Çünkü 
o, dar b$r alana $l$!k$n b$lemed$"$m$z detayları b$ze 
sunuyordu. Gel$!en teknoloj$ ve $nternet ortamının 
varlı"ı b$zde !öyle b$r algı yaratıyor: Yazılı basının 
dönem$ b$tt$, !$md$ yen$ b$r dönem ba!ladı g$b$. Bu 
dönü!ümler bu kadar ak-kara !ekl$nde olmuyor. Yazılı 
ya da görsel basın neye kar!ılık ver$yor, ona bakmalı. 
En azından b$r kültürün varlı"ının o kadar kolay 
ortadan kalkmadı"ını b$l$yoruz.   

Buradan yola çıkarak !unu söyleyeb$l$r$m: 
Yerel basın ya!amımızda neye kar!ılık ver$yor? 
Bence gel$!ememes$nde de sorun bu. B$z 
gereks$n$mler$m$ze kar!ılık veren b$r yerel basına 

$ht$yaç duyarız. Ankara’da bu anlamda b$r yerel 
basın yok elbette. #nternet gazetec$l$"$ de bunu 
kar!ılamıyor. Hang$ ya! grubunun nasıl yararlandı"ını 
dü!ünürsek…. Tak$p edeb$ld$"$m kadarıyla bazı 
beled$yeler kend$ etk$nl$kler$ $ç$n duyuru n$tel$"$nde 
yayınlar çıkarıyorlar ve bunlar tak$p ed$l$yor. Ulusal 
basının kent ekler$ de b$r parça b$z$ enforme ed$yor. 
Basının merkez$yetç$ ve yönlend$r$c$ gelene"$ o kadar 
kök salmı! k$, yerel basının güçlenememes$nde bu 
alı!kanlık da bel$rley$c$. Ankara’nın ayrıca böyle b$r 
!anssızlı"ı da var. Ba!kent olu!u bütün ülkeye s$yaset 
odaklı enformasyonun buradan g$d$!$ b$r etken. Ben 
$nsanların talepler$yle yerel basının güçlenece"$n$ 
dü!ünüyorum. #nternet de buna b$r engel de"$l. 
Bu yüksel$!$n ve gereks$n$m$n b$rl$kte g$dece"$, 
$ht$yaçların yansıyaca"ı b$r basın konusunda $lerleme 
sa"lanacaktır. Demokras$ konusunda bütün sancılı 
durumlara ra"men nasıl $lerlen$l$yorsa, nasıl hakların 
gen$!lemes$ yönünde talepler teknoloj$n$n de 
sundu"u olanaklarla engellenem$yorsa, $nsanlar 
yerelde de daha çok enformasyona $ht$yaç duyacaklar 
ve bunun kar!ılanmasını bekleyeceklerd$r.  

Murat Sev!nç (A.Ü. SBF)&

Üç soru üzer$nde de, önüme get$r$lene dek 
dü!ünmed$m. Ancak daha önce h$ç dü!ünülmeyen 
sorular üzer$ne ne söyleneb$l$rse o kadarını 
söyleyeb$l$r$m.

1) #lk soru herhalde ulusal medya ve $nternet 
yayıncılı"ının yaygınlı"ı konusunda f$k$r sah$b$ 
olundu"unda yanıtlanab$l$r. Ulusal medya, gazete 
ve özell$kle TV’lerle muhtemelen ülken$n tümüne 
ula!ab$l$yordur 2012’de. Tab$$ buradak$ “ula!mak” 
f$z$ksel b$r $fade. Yoksa ülken$n her yöres$nde aynı 
etk$y$ yapan b$r “ula!mak”tan söz ed$lemez. Bu 
nedenle, yerele ula!mak $le yerel$n ula!ab$ld$"$n$ 
ve ula!ılab$l$rl$"$n$ b$rb$r$nden ayırmak gerek$r. 
Ta!rada ya da ülken$n pek de kozmopol$t olmayan 
yerler$nde ya!ayanların, büyük !eh$r $nsanlarını 
h$ç $lg$lend$rmeyen pek çok sorunu vardır ve aynı 
!ek$lde onlar da d$"er !eh$rler$n sorunlarıyla me!gul 
olmaz; yalnızca $zler. Örne"$n Van’da çadırda ya!ayan 
ve so"uktan donan $nsanlar uzunca b$r süred$r 
#stanbul’un “karla $mt$hanını” $zl$yor. #zled$kler$yle 
$lg$lenmed$kler$n$ tahm$n etmek güç de"$l. Bu 
anlamda, yerel$n kend$ dertler$n$ anlatan ve ora 
$nsanı $ç$n anlamlı olan basım yayım organlarına 
sah$p olması ku!kusuz öneml$d$r. Ayrıca $nternet 
yayıncılı"ının ülkede ya!ayan çok $nsan $ç$n hala 
b$r !ey $fade etmed$"$n$ de dü!ünmek gerekl$. Yan$ 
“feyse g$rmeden” ya!ayab$len m$lyonlarca yurtta! var 
Türk$ye’de. Belk$ bu soru, yayıncılık, d$"er her !ey $le 
b$rl$kte dü!ünüldü"ünde yanıtlanab$l$r. Yan$ kasabada 
ya!ayan b$r k$!$ $ç$n, beyaz e!ya dükkânı sah$b$n$n 
o"lunun beled$ye encümen$n$n kızıyla evlenmes$ ya 
da b$r toprak parçasının sulanması $ç$n gerekl$ kanalın 
açılması aylar süren b$r gündem olu!turuyorsa, yerel 
haberler$n yer aldı"ı b$r gazete de o nedenle öneml$ 
olmalı.

2) Ankara’da ba!ka pek çok !ey$n gel$!memes$yle 
aynı gerekçelere ba"lıyorum. B$r$nc$s$ “büyük !eh$r 
olu!u.” Örne"$n #stanbul ya da #zm$r’de yerel yayıncılık 
çok mu gel$!k$n? B$r #stanbul TV’s$ ya da çok sayıda 
#stanbul gazetes$ m$ var? #k$nc$s$, d$"er büyük 
!eh$rlerde oldu"u g$b$ “!ehre ba"lılı"ın” zayıf olu!u. 
Hal$yle, ev$n$ tem$z tutup tüm süprüntüsünü balkona 
yı"arak yolda yürüyenler$n gözüne sokanların 
ülkes$nde yurtta! olamamı! $nsanların yerel sorunlarla 
$lg$lenm$yor olu!u da do"aldır. Sonuçta yerel sorun, 
“ortakla!alık duygusu” $le $lg$l$d$r. Üçüncü gerekçe, 
herhalde bu $!$n kâr get$rmemes$, hatta zarar etmey$ 
göze almayı gerekt$rmes$d$r. B$r ba!ka gerekçes$, 
yerel $darec$ler$n !err$nden kurtulmak olab$l$r. Son 
olarak, “ta!rala!ma” olab$l$r. Ta!rala!ma herhalde, 
aslında ta!rada olan b$r !ey$n, ta!rala!anda olmaması 
sonucunu do"uruyor. Bu durumda !eh$r ve !eh$rl$ 
ne deve ne ku! olmayı becereb$l$yor. 25 yıl önces$n$ 
b$ld$"$m bu !eh$r, o zaman pek çok konuda #stanbul 
$le yarı!ab$lecekken, özell$kle son 17-18 yılda, alt ve 
üst geç$tlerle dolu b$r kasabaya dönü!tü. Nüfusunun 
b$r kısmı zaten göçer memurlardan olu!an ve $ç$nde 
ya!ayanların tam kasabalı da olmadı"ı b$r kasaba, 
yerel$n haber$n$ nasıl yapab$l$r?    
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3) Tümüyle ö"renc$ler$n çıkardı"ı, her sayfasını $lk/
orta, l$se ve ün$vers$te ö"renc$ler$n$n hazırladı"ı, tek 
b$r yet$!k$n$n dah$ müdahale edemed$"$ b$r gazete 
(ya da gazeteler) olurdu. H$çb$r “genç çabasının” 
$ç$ne ya!lılar tarafından müdahale ed$lmemel$; $y$ 
n$yetl$ b$r müdahale dah$ olsa. Bu gazetede, 25 
ya!ından büyükler$n çalı!masına, yazıp ç$zmes$ne $z$n 
ver$lmezd$.  

Faruk Alpkaya (A.Ü. SBF)
1) Yerel medya derken ka"ıda basılı b$r yayın 
kasted$l$yorsa -k$ soruda yerel medya $le ulusal 
medya ve $nternet yayıncılı"ının kar!ı kar!ıya 
konulmasından bunu anladım- kes$nl$kle yok. E"er 
yerel medya derken ka"ıda basılı b$r yayın yer$ne 
ulusal ve küresel ölçe"e kar!ı konumlanmı! yerel b$r 
ortam kasted$l$yorsa, !$ddetle var. E"er ölçek kıstası 
kullanılacaksa, bugün asıl $!levs$zle!en$n ulusal ölçek 
oldu"unu dü!ünüyorum.

2) Dünyaya bakarsak kamuoyunu olu!turma 
anlamında yayıncılı"ın ortaya çıkı!ının yerel ölçek 
oldu"unu görüyoruz. #lk yayınlar kap$tal$zm$n 
do"u!u sırasında l$man kentler$n$n t$caret odalarının 
yayınladı"ı t$caret bültenler$. Bu bültenler önce yerel 
gazete ve derg$lere evr$l$yor. Yerel yayınların ulusal 
ölçekte yayınlanan gazete ve derg$lere dönü!mes$ 
çok sonra oluyor. Ankara’da yerel yayıncılı"ın 
gel$!memes$ ya da b$rçok yöreye göre daha az 
gel$!mes$ bu süreçle $lg$l$. Ankara’nın öne çıkması 
t$caret a"larının merkez$nde yer alması sonucu 
olmuyor, s$yas$ $rade sonucu oluyor. Dolayısıyla 
geçen yüzyılda Ankara merkezl$ yazılı medya da ya 
ulusal ölçekte oluyor, ya da h$ç olmuyor. Aslında 
son zamanlarda özell$kle telev$zyon ve radyo 
yayıncılı"ında bunu kıran gel$!meler var: örne"$n b$r 
Ost$m TV var, b$r Radyo ODTÜ var. Demek k$ Ost$m ve 
ODTÜ kend$ kültürünü olu!turmu! ve yerel ölçekte 
payla!ab$lecek sermaye olanaklarını yaratmı!.

3) Ankaralı yerel b$r yayın $ç$n günümüz !artlarında 
$k$ noktayı olmazsa olmaz görüyorum: Bunlardan 
$lk$ mutlaka ve mutlaka sayısal ortamda ve a"larla 
ula!ılab$l$r olması, $k$nc$s$ etk$le!$ml$ olması. 
Aslında sosyal medya model$n$n yerel b$r örne"$n$ 
olu!turmak gerek$yor. Facebook g$b$ payla!ımcı, 
Tw$tter g$b$ anlık g$r$! yapılab$lcek, ek!$sözlük ya 
daz V$k$ped$ g$b$ yazılanlara herkes$n ula!ab$lece"$, 
Zaytung g$b$ e"lencel$ b$r !ey; küçük ve gönüllü 
b$r ed$tör ek$b$n$n $!ler$ kolayla!tırdı"ı herkese açık 
b$r ortam. Öyle k$, #stanbullular da orada Ankara’da 
neden den$z olmadı"ını, ya da ayrılırken en güzel 
tarafının ne oldu"unu yazab$ls$nler, #zm$rl$ler 

so"uktan !$kayet edeb$ls$nler. Tab$$ k$ Mamaklılar, 
Keç$örenl$ler, Balgatlılılar, Tuzluçayırlılar, Batıkentl$ler 
asıl oyuncular olmalı, $steyen yıkılıp g$den 
Hacettepe’ye a"larken, $steyen Çankayalılar g$b$ 
Beled$yen$n yolları tuzlamamasından yakınmalı…

Ar!f %entek (1927 M$marlar Derne"$ Ba!kanı)

1)Ku!kusuz her ölçekte yayına, $let$!$me $ht$yaç var. 
Ulusal, hatta küresel medya yerel ölçekte $let$!$m 
$ht$yacını ortadan kaldırmıyor, daha gerekl$ hale 
get$r$yor. Üstel$k $nternet ve benzer$ tekn$k olanaklar 
bu $!$ !$md$ çok kolayla!tırıyor. 

B$r yayının, d$yel$m b$r gazete veya derg$n$n 
gerçekten b$r $ht$yaca cevap ver$p vermed$"$n$, 
dolayısıyla ömürlü olup olamayaca"ını anlamak 
$ç$n hang$ sorulara yanıt get$rd$"$ne bakmalı. 
Kafamdak$ soruların yanıtlarını buldu"um, hatta bana 
$lg$lenece"$m yen$ sorular get$ren b$r yayını elbette 
$zler$m. 

Örne"$n aynı b$nada, aynı sokakta oturdu"umuz 
kom!uların, kö!edek$ taks$ dura"ındak$ !oförler$n 
k$mler olduklarını, neler yaptıklarını, ne sorunları 
oldu"unu ö"renmey$ $stemez m$s$n$z? Gal$ba öneml$ 
olan nasıl b$r b$lg$lenmeye $ht$yaç duyuldu"unu 
bel$rleyeb$lmek. 

2)Sanırım bu Ankara’da oturanların kend$ler$n$ 
ne kadar “Ankaralı”, daha do"rusu “Angaralı”  
h$ssett$kler$yle $lg$l$ b$r durum. Kaç ku!aktır 
“Ankaralı”yız? Ankara hep göç alan b$r kent olmu!tur. 
Gelenler$n, geld$kler$ yerlerle ba"ları daha baskın 
oluyor, hâlâ canlılı"ını koruyor.  

Ankara’da ba!kent olmanın $!levler$ a"ır basıyor. 
Beled$ye mecl$sler$ nereded$r b$lmey$z ama TBMM’n$n 
önünden her gün geç$yoruz. Gal$ba $nsan kend$n$ 
Ankara’da bu kent$n “hem!er$”s$ g$b$ de"$l bu 
ülken$n “vatanda!”ı g$b$ h$ssed$yor. Ancak bütün 
bunlara kar!ın Ankara’da oturanların yerel hatta 
grupsal ölçeklerde $let$!$me $ht$yaçları oldu"unu 
dü!ünüyorum. 

B$r de örneklere bakmalı. Amaçlanan $zley$c$ 
k$tles$ neyd$ ve bunlara ula!ılab$ld$ m$? Örne"$n 
Cumhur$yet’$n günlük vermeye ba!ladı"ı Ankara 
ek$nden ben üm$tl$y$m. 

3)Mutlaka “muhal$f” olmalı, ama “asık suratlı” de"$l. 
“#nce m$zah”a çok $ht$yacımız var. B$r de k$!$sel ve 
toplumsal duyarlılı"a. Örne"$n hastane veya adl$ye 

kor$dorlarında ya!ananlar, b$r $y$ kom!u duyarlılı"ıyla, 
belk$ b$raz da dalga geç$lerek anlatılmalı. 
Okullarda, yurtlarda, kahvelerde, meyhanelerde 
konu!ulanlardan söz ed$lmel$. 

“Ankara’ya gelenler - Ankara’dan kaçanlar” g$b$ b$r 
yazı d$z$s$ $lg$nç olmaz mı? “Ankaralının $y$s$ cennete, 
akıllısı #stanbul’a g$der” derler. Bu söz b$le Ankara’da 
gel$!t$r$lecek b$r yerel yayının ana eksenler$nden b$r$ 
olab$l$r. 

Kar!ılıklı etk$le!$m$ öngören, okuruyla güncel 
ya!amda do"rudan $l$!k$ler gel$!t$reb$len b$r yayının 
daha çok !ansı var sanırım. Bu arada Solfasol’un ve 
M$marlar Odasının yayınladı"ı Sobe’n$n etk$ley$c$ 
örnekler oldu"unu dü!ünüyorum.

Ayça Örer (Rad$kal)&
1)#nternet$n tüm dünyada akt$f kullanılmaya 
ba!landı"ı, haberler$n $nternet aracılı"ıyla hızla 
yayıldı"ı b$r dönemde ulusal medyanın da önem$n$ 
y$t$rmeye ba!ladı"ını dü!ünüyorum. Yerel medya 
da yıllardır kaybett$"$ üstünlü"ü, $nternet üzer$nden 
yen$den kazandı. Artık Türk$ye’n$n b$r yer$ndek$ b$r 
olaydan b$r gazetec$n$n, ö"retmen$n, ö"renc$n$n 
tweet$ sayes$nde haberdar oluyoruz. Sonrası çorap 
sökü"ü g$b$ gel$yor. Ya da yerel medyada yayınlanan 
fakat ulusal medyaya mal olmayan b$r haber y$ne aynı 
mecradan gel$p b$z$ buluyor. Yerel medyanın da$ma 
önem$ var, onlar ulusal medyanın parmak uçları. 

2)Ankara’nın Türk$ye basınının d$"er aya"ı olu!una. 
Türk$ye’de $k$ tür gazetec$l$k var; Ankara gazetec$l$"$, 
#stanbul gazetec$l$"$. Ankara gazetec$l$"$ olmadan 
#stanbul gazetec$l$"$ ya!ayamaz. Dolayısıyla Ankara’da 
süregelen hummalı b$r gazetec$l$k faal$yet$ var. 
Kente da$r haberler bu arada kayboluyor. Çünkü asıl 
bel$rley$c$ olan su, elektr$k, sa"lık vb. sorunlar de"$l, 
s$yaset. Dolayısıyla kent ekler$; yerel haberc$l$k bu 
s$yas$ atmosferden payını alıyor, gölgede kalıyor. 

3)Ankara’da olması gereken$n yepyen$ b$r mecra 
yaratmak oldu"unu dü!ünüyorum. Çok uzun yıllar 
Ankara’ya yapı!an, “sıkıcı, s$l$k, renks$z” yaftasının 
do"ru olmadı"ını son yıllarda çıkan $!lerle görüyoruz. 
Kent$n s$yas$ $kl$m$ne ra"men, 1980’lere kadar 
Türk$ye edeb$yat, gazetec$l$k tar$h$ne yaptı"ı katkılar 
yadsınamaz. Yen$ b$r alternat$f edeb$yat, gazetec$l$k 
mecrası yaratılmasını hayal ed$yorum.  
Bunu gel$!t$recek $nsan$ güce de, entelektüel 
donanıma da sah$p Ankara ve Ankaralılar…
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Otuz yıla yakın zamandır bu mesle"$n $ç$nde alaylı b$r 
gazetec$ olan Çeb$, Trabzon’da yerel basının gücünü 
futbola ba"layarak  “Ulusal basın Trabzonspor’a hak 
ett$"$ yer$ vermed$"$ $ç$n Karaden$z $nsanı takımıyla 
$lg$l$ haberler$ yerel basından tak$p ed$yor. Ankara’da 
Trabzonspor tutkusu g$b$ b$r tutku yok”  ded$. 
Gazetec$l$k yapmanın zorluklarından konu açtı"ımızda 
durumu !öyle özetled$: “S$mav$’n$n Hürr$yet’$ sattı"ı gün, 
Türk$ye’de gazetec$l$"$n b$tt$"$ gündür.”

Gazete Son Sayfadan Ba"lanarak Okunur 
Trabzon’da $nsanların futbolla yatıp futbolla kalktıklarını 
söyleyen Çeb$, sözler$n$ !öyle sürdürdü ”B$zde 
gazete b$r$nc$ sayfadan ba!lanarak okunmaz. Son 
sayfadan, spor haberler$nden ba!lanır daha sonra 
d$"er haberlere geç$l$r. Önce Trabzonspor’dan b$lg$ 
alınacak. Ulusal medyanın Trabzonspor’a yeter$ kadar 
yer vermemes$nden $nsanlar gocunuyorlar. ‘Ben 
!amp$yonlu"u zorluyorum buna ra"men Fenerbahçe 
kadar, Galatasaray, Be!$kta! kadar yer bulamıyorum.’ 
d$ye dü!ünüyor. Trabzon’a hak ett$"$ yer$ yerel gazeteler 
ver$yor. Hal$yle gazeteler de bundan ekmek y$yor. 
Trabzonspor ortadan kalksa heps$ altüst olur. Sadece 
yerel de"$l futbol olmasa ulusal gazeteler b$le dü!ü! 
göster$r. Ankara’da Trabzonspor g$b$ b$r tutku yok. 
Trabzon’da pazartes$ b$r m$nübüse b$n$n h$ç öneml$ 
de"$l yanınızdak$n$ tanıyıp tanımamanız hemen maç 
muhabbet$ ba!lar. Trabzonspor maçı kazanmı!sa !ehr$n 
ekonom$s$  canlanır, $nsanlar güler yüzlü olur. Yen$lm$!se 
yas havası g$b$ suratlar asılır. Trabzonspor böyles$ne 
öneml$ o kadar öneml$ k$ son seç$mlerde Trabzonspor 
üzer$nden s$yaset b$le yapılmaya çalı!ıldı.” 

Trabzonspor G!b! Tet!kley!c! B!r %ey Lazım 
Ankara’da yerel basını nasıl görüyorsunuz sorumuzu 
Çeb$ “Ankara metropol !eh$r, Türk$ye’n$n her yer$nden 

$nsan var. Nüfusun yüzde y$rm$s$ öz Ankaralıdır, ger$s$ 
göç. Dolayısıyla k$mse !ehr$ sah$plenm$yor. B$r de 
büyük !eh$rde $nsanlar ko!turmaca $ç$nde ya!ıyor.  
Küçük !eh$rde ev$nden $!$ne yürüyerek g$ders$n. Bol 
zamanın olur. Sabah $!e g$derken b$r kahvede oturur, 
çayını $çer gazeten$ okursun. Büyük!eh$rde $nsanlar 
ne gazete, ne k$tap okumaya zaman bulamıyor.  
Bu nedenle küçük !eh$rde yerel basın daha çok 
tutuyor. Bunun yanında sporunun da güçlü 
olmamasından Ankara’da  yerel basın tutmuyor. 
Trabzonspor g$b$ tet$kleyecek b$r olay olması 
gerek$yor.” d$ye yanıtlıyor. Bu saydıklarının yanına da 
ekl$yor: “Bütün gazeteler$n Ankara ekler$ var hem spor 
anlamında hem yerel haber anlamında doyurucu 
ekler bunlar.”  

Ankara’da Bu $"e Bula"mamak En Güzel! 
Ankara’da yerel b$r yayın yapacak olsanız nasıl b$r 
!ey yapardınız d$ye sordu"umuzda Çeb$ “Görsell$k 
öneml$, ulusal medyanın cıvıl cıvıl baskılarına kar!ı 
alben$s$ olan b$r yayın olmalı. “ d$ye cevaplayarak 
devam ed$yor: “Yerel medya çok zor durumda. 
Ya!aması $mkansız hale geld$.  Bu durumda Ankara’da 
bu $!lere bula!mamak en güzel$. Yapacaksanız da 
$kt$dar part$s$n$n borazanı olacaksınız onların s$ze 
sa"layaca"ı mal$ $mkanlarla yapacaksınız. Buna 
razı de"$lsen$z bunun dı!ında gazete çıkarmaya h$ç 
kalkı!mayın. 

B!r Yeme#e Kalemler!n! Satıyorlar 
Erol S$mav$ zamanında Hürr$yet’te  çalı!tı"ından 
söz eden Çeb$ o günler$ özlemle !öyle anlatıyor. 
“Send$kamız vardı. Maa!larımız $y$yd$. B$r habere 
g$tt$"$m$zde en lüks otellerde kalır, $sted$"$m$z g$b$ 
yer $çerd$k. #sted$"$m$z haber$ yapardık. Böyle olunca 
da k$mseye ba"lı de"$ld$k.” d$yor ve ekl$yor:  

  
 Bugün az maa! alan 
gazetec$ler$n b$r yeme"e 
kalemler$n$ sattıklarını 
görüyoruz. S$mav$’n$n 
Hürr$yet’$ satmasıyla Türk$ye’de 
gazetec$l$k de b$tt$ aslında.

S!mav!’den Sonra Türk!ye’de Gazetec!l!k B!tt!
$zm!r g!b!, Bursa g!b!, $zm!t g!b! Trabzon da yerel basın söz konusu olunca d!kkate alınması gereken "eh!rlerden. Ulusal gazeteler!n 
yanında hatta ondan önce mutlaka b!r de yerel gazetes!n! alır Karaden!z !nsanı.  Trabzon’da öne çıkan gazetelerden b!r! Taka. 19 A#ustos 
2002 yılında ba"ladı yayın hayatına. Ba"langıçta “Karaden!z’den Haber” olan gazeten!n !sm! Karaden!z’!n s!mgesel teknes! Taka’ya 
dönü"tü. Günlük yayın yapan gazete,  Artv!n’den Samsun’a kadar tüm Karaden!z’e, Marmara’da; $stanbul, $zm!t, Yalova, Bursa, Tek!rda#, 
Kırklarel! ‘ye ve ayrıca Ankara’ya kadar ula"ıyor. Trabzon’da bu !"!n sah!plen!lmes!n!n sırrı ne d!ye merak ed!p gazeten!n Ankara 
tems!lc!s! Tacett!n Çeb! !le görü"tük. 

Ankara’da yerel basını ararken Ça#da" 
Gazetec!ler Derne#!’ne g!tmeden 
olmazdı. Yerel basında h!ç çalı"mamı" 
olsa da 1975’ten bu yana Ankara’da 
gazetec!l!k yapan Dernek Ba"kanı 
Ahmet Abakay’ın söyleyece#! çok "ey 
olaca#ını tahm!n ed!yorduk. Abakay 
!le ba"ladı#ımız söyle"! b!r süre sonra 
Dernek Yönet!m!’nden Ekrem Meral ve 
Nur"en Tek!n’!n de katılımı !le key!'! b!r 
sohbete dönü"tü. Maltepe’dek! Dernek 
merkez!nde z!yaret ett!#!m!z Ahmet 
Abakay’dan "u h!kayey! b!ze b!r ba"tan 
anlatmasını !sted!k.

%öyle ba!ladı Ahmet ab$; “Yerel basında 
h$ç çalı!madım. 75’te basın yayını 
b$t$rd$"$mde Kızılay’da b$r haber ajansında 
ba!ladım. O zamanlar Rüzgarlı Sokak d$ye 
b$r olay hala vardı.” derken Ekrem Meral 
g$rd$ araya: “Herkes Ankara’da Rüzgarlı’yı 
$lk zanneder. Oysa Rüzgarlı’dan önce 
Posta Caddes$d$r Türk$ye’dek$ basının 
merkez$. Onu k$mse b$lmez.” 

“Zek! Müren Vuruldu” Haberc!l!#! 
“Karı!tırma oraları” d$ye sözü havada 
kaptı Abakay “k$m kaldı k$ oraları b$len?” 
ded$ ve devam ett$. “Rüzgarlı Sokakta 
b$r sürü yerel gazete çıkardı. Ama pek 
ço"u da naylon gazeteyd$. Yan$ çok satı!ı 

olmayan, magaz$n ve s$yas$ magaz$n 
a"ırlıklı. Sadece Ulus’ta ve Kızılay’da 
da"ıtırlardı. Örne"$n b$r haber çıkardı, 
“Zek$ Müren vuruldu” d$ye. Herkes 
alırdı gazetey$. Sonra anla!ılırdı k$ Zek$ 
Müren b$r$s$ne vurulmu!.” Patronların 
e!$ne dostuna basın kartı almak $ç$n 
kurdu"u gazeteler oldu"unun altını 
ç$z$yor Abakay bunların. Ama bunların 
dı!ında c$dd$ yayınlar da oldu"unu 
söylerken Meral’le pasla!arak b$r çırpıda 
sıralamaya ba!lıyorlar Ankara’da çıkmı! 
gazeteler$: “B$r ara Ankara Ekspres vardı, 
Ulus Gazetes$ CHP’n$n yayın organıydı. 
Ankara’da pol$t$k derg$ler de vardı. Hasan 
Cemaller$n Devr$m Gazetes$.  Met$n 
Toker’$n çıkardı"ı Ak$s vardı. Mehmet 
Al$ Kı!lalı’nın genel yayın yönetmenl$"$ 
yaptı"ı Ankara Gazetes$ vardı. Bunların 
h$ç b$r$ kalıcı olamadı. Ses get$ren 
$nsanlardı. Cezaevler$nde yattılar. Bunların 
ço"u Ankara merkezl$ ulusal yayınlardı.”... 
Onlarca ba!ka yayın adı saydılar; h$çb$r$ 
bugüne ula!amamı! olan. 

Ulusal Basın Yerel Basının 
Gel!"mes!n! $stemez 
Laf dönüp dola!ıp yerel basına gel$nce 
soru net: Neden olmuyor? Öncel$kl$ 
neden$n ulusal basınının yerel basını 
ya!atmak $stememes$ oldu"unu söylüyor 

Abakay. “Orada, çok satan yerel b$r gazete 
var d$yel$m Antep’te, büyük gazete 
hemen oradak$ bütün kadroyu transfer 
eder ve ek çıkarmaya ba!lar.” Bununla 
da b$tmed$"$n$ ve yerel basının küçük 
!eh$rlerde val$ ve beled$ye ba!kanı $le $y$ 
geç$nmek zorunda kaldı"ını bel$rt$yor: 
“Oraların kralı beled$ye ba!kanı ve val$d$r. 
Onlarla $y$ geç$nmezsen sen$ ya!atmazlar. 
#kt$dara yakın de"$lsen $!$n zor.” 

Baskı Arttıkça, Güven Azalıyor 
Medyanın $kt$dara tesl$m oldu"unu, 
bu durumun da hem yerel, hem 
ulusal düzeyde basının güven$l$rl$"$n$ 
ortadan kaldırdı"ını söylüyor Abakay: 
“#kt$darın borazanı olan b$r basına halk 
neden güvens$n k$?” Bu güvens$zl$"$n 
sebepler$nden b$r$s$n$n de basında 
gündeme gelen h$ç b$r sorunun çözüme 
kavu!muyor olması oldu"unun altını 
ç$z$yor. C$dd$ hak $hlaller$n$n gündeme 
geld$"$n$ ama ma"durların durumunda 
olumlu b$r de"$!$kl$k olmadı"ı $ç$n g$tt$kçe 
c$dd$ye alınmaz oldu"undan yakınıyor 
yazılanların. “Bu baskı ve güvens$zl$k 
çok tehl$kel$ basın $ç$n. Ulusal basın b$le 
bununla ba!edemezken Solfasol nasıl 
yapacak?” d$ye soruyor ardından; bu 
soruya cevap bulmak gerek der g$b$. 

Bu fırsattan $st$fade ed$p lafı Ankara’ya 
get$r$yoruz. Ankara’da durum ne, 
ded$"$m$zde Abakay kentsel b$l$nç denen 
!eye $nanmadı"ını söylüyor ısrarımıza 
kar!ı. “Yerell$"e kar!ı de"$l$m ama asıl olan 
evrensel, ulusal b$r b$l$nç, yerele sıkı!ıp 
kalınmamalı. K$!$, dünya ve ülke sorunları 
$le $lg$l$yse kentle de $lg$l$d$r.” d$yor ve 
umutsuzlu"unu $fade ederek devam 
ed$yor. Çözüm öner$s$ umutsuzlu"unun 
$ç$nde g$zl$: 

Yerel B!r Yayın Olacaksa Bu Pol!t!k 
B!r Gazete Olmalı 
“Olmaz, umut  yok. #deal$ olmak ba!ka 
b$r !ey ama Ankara’da olmaz bu $!. Ulusal 
basın b$le satılmıyorken olmaz. Ankara’da 
ancak pol$t$k b$r gazete çıkarırsanız olur.  
Pol$t$kayla $lg$lenen kes$me satab$l$rs$n$z. 
Ankara’da pol$t$ka $le $lg$lenen gen$! b$r 
k$tle var.”

Key$'$ sohbet$m$z b$r buçuk saatten fazla 
sürdü. Solfasol olarak bu $!$n erbapları $le 
tanı!maktan mutlu, uyarılar ve umutsuluk 
$ç$nde g$zl$ çözüm öner$ler$ kula"ımızda 
karlı Ankara sokaklarına vurduk 
kend$m$z$. 
  
“Nasıl olacak?  
Solfasol bu $!$ nasıl yapacak?

Evrensel B!l!nç Varsa Yerel B!l!nç de Vardır 
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Ankara’da yerel gazete eks$kl$"$n$  Ba!kent  $le 
kapatmaya çalı!tıklarını bel$rten Do"an gazeten$n 
çıkı! noktasını  
”Ankara yönet$m$n merkez$. Cumhurba!kanı her gün 
b$r$ler$n$ a"ırlar, Ba!bakan her gün b$r$ler$n$ a"ırlar. 
Mecl$ste her gün  tartı!malar olur. Bunlar ulusal 
basının oda"ındak$ !eyler. B$z$m $ç$n b$r $lçe beled$ye 
ba!kanının yaptı"ı çalı!malar yapaca"ı açıklamalar, 
b$r part$n$n genel merkez$nden çok Çankaya $lçe 
ba!kanının yapaca"ı açıklamalar daha öneml$. Bu 
bakı!la b$r gazete olu!turmaya çalı!tık.”   
olarak açıklıyor.

Ulusal basın yol kes!c!l!k yapıyor 
Do"an ulusal basının yerel basınla haksız b$r 
rekabete g$r$!t$"$n$ bel$rterek !unları söyled$: 
”Türk$ye’de yerel basın genel olarak zor ko!ullara 
dü!tü, esk$ gücünü y$t$rmeye ba!ladı. #stanbul’a 
kar ya"mı!sa Türk$ye’ye kı! gelm$! derler ya o 
hesap ulusal gazeteler #stanbul’un yerel gazeteler$ 
g$b$ çıkıyor. Böyles$ b$r ortamda yerel basına 
müth$! $ht$yaç var. Ulusal basının Mecl$s ve 
Kö!k dı!ında kalan Ankara’dak$ öneml$ olayları 

görmeyen b$r yanları var. Fakat d$"er yandan 
b$rçok genel müdürlük Ankara’da. Hal$yle Ankara’yı 
bo!layamıyorlar da.  
 
Ne yaptılar ulusal basın yerel basınla haksız b$r 
rekabete g$rd$. Bütün büyük gazeteler$n kent 
ekler$ var. Kend$ler$ #stanbul’un yerel gazetes$ g$b$ 
çıktıkları $ç$n  okuyucudan özür d$lemek adına mı 
bunu yapıyorlar d$ye de dü!ünüyor $nsan ama o 
kadar da masum de"$ller. O kentte gel$!eb$lecek 
yerel gazeteler$n b$rtakım gel$r olanaklarından pay 
$st$yorlar. Bu da yerel basın $ç$n olumsuz b$r durum 
yaratıyor. B$r gazete alıyorsunuz gazeten$n $ç$nde 
yok yok. 100 sayfalık gazeteyle  kar!ıla!ab$l$yorsun 
özell$kle hafta sonları. Ulusal basın burada da 
yol kes$c$l$k yapıyor. Hal$yle k$mse yerele dönüp 
bakmıyor”. Sonra da ekl$yor:  
 
“Ulusal medyanın ek vermed$"$ b$r $lde olsanız yerel 
basın daha güçlü olur.  Aks$ halde ulusal gazetede 
$l$n$zden h$çb$r haber yer almayacak. Böyle b$r 
$lde gazete çıkarsanız daha güçlü duyurab$l$rs$n$z 
ses$n$z$.” 

$lan alamıyorsanız kolunuz kanadınız kırılıyor 
Yerel basının ekonom$k açmazlarına da de"$nen 
Do"an sözler$n$ !öyle sürdürdü  “Bugün yerel basının 
tek gel$r kayna"ı resm$ $lan hal$ne gelm$! durumda. 
Bu $lanları alamıyorsanız kolunuz kanadınız kırılıyor. 
Ekonom$k olarak güçlü oldu"unuzda daha $y$ !eyler 
yaparsınız. Paranız yoksa ucuza  kaçarsınız, kal$f$ye 
olmayan elemanla çalı!ırsınız, paranız olursa tam 
ters$. B$rçok yerel  gazete m$zanpajından tutun da 
haber d$l$ne kadar kötü yayınlanıyorsa bunun altında 
bu sebepler yatıyor.” Do"an’a nasıl b$r yerel yayın 
hayal$ oldu"unu sordu"umuzda cevabı nett$:  
 
 

             Kenttek$ h$çb$r !ey 
b$z$m gözümüzden kaçmaz 
d$yen, kentle $lg$l$ her sorunu 
sayfalarına ta!ıyan ve  
ulusal basın bürosu 
canlılı"ında çalı!an b$r yerel 
gazete var hayal$mde.

Yol Kes!c! Ulusal Basın Mecl!s ve Kö"k Dı"ındak! Ankara’yı 
Görmüyor
Ankara’da yerel basın konu olunca sözü Ankara’nın yerel gazeteler!nden b!r!ne vermemek olmaz elbet. Ba"kent Gazetes! bunun nad!r 
örnekler!nden b!r!. Aslında 40 yıllık b!r geçm!"! var Ba"kent’!n. B!r dönem!n ulusal yayın yapan S!yah Beyaz’ı kapanınca ertes! gün 
Günlük Haber olarak çıkmaya ba"lamı". 2009’dan bu yana da Günlük Haber, Ba"kent adıyla çıkıyor. Gazeten!n Yazı $"ler! Müdürü Mahzun 
Do#an !le Ankara’da yerel basını konu"tuk. Do#an Ankara’nın Mecl!s ve Kö"k eksen!ne sıkı"tı#ını !fade ederek kent sorunlarını yansıtan 
yerel basına c!dd! anlamda !ht!yaç oldu#unu söyled!.

Türk$ye’de ulusal telev$zyon 
kanallarının ana haber akı!ı genelde 
pek de"$!mez: önce dünya ve ülke 
gündem$ndek$ pol$t$k ve ekom$k 
gel$!meler, sonra b$raz üçüncü sayfa 
olayları, belk$ b$raz e"lencel$k haberler 
ardından da spor haberler$ ve hava 
durumu.  #stanbul dı!ında $kamet 
ed$yorsanız, çok büyük $ht$malle kend$ 
!ehr$n$z $le $lg$l$ ed$neceg$n$z en yerel 
haber ertes$ günün hava durumu $le 
sınırlı olacaktır.

Amer$ka B$rle!$k Devletler$’nde $se ana 
haber bültenler$ yerell$"$n sınırlarını 

fazlasıyla zorlar halded$r. Nüfusu b$r kaç 
yüzb$n$ geçmeyen en ücra kö!elerdek$ 
!eh$rlerde b$le FOX, ABC, NBC, CBS g$b$ 
en cok $zlenen ulusal kanallar saatler 
yed$y$ gösterd$"$nde yerel haber 
stüdyolarına ba"lanırlar.  Haber akı!ının 
$se ne ulusal ne de uluslararası gündem 
$le ço"u zaman pek de alakası yoktur. 
#lk haberler can kaybı olmayan mahall$ 
b$r yangın, $l beled$ye mecl$s$n$n 
park ücretler$nde yaptı"ı yen$ b$r 
uygulama, Irak ya da Afgan$stan’dan 
ev$ne dönen b$r asker$n havaalanında 
a$les$yle göz ya!artan kavu!ması, ya 
da b$r $lkögret$m okulunun korosunun 

ba!arılı performansı olab$l$r. Hal böyle 
olunca da e! dost, sürekl$ alı!ver$! 
yaptı"ınız esnaf ana haberlerde sıkça 
boy göstereb$l$r. Ana haberlerde 
yerell$"$n tavan yaptı"ı anlarsa h$ç 
!üphes$z hava durumudur. Son derece 
tekn$k görseller e!l$"$nde hava durumu 
sp$ker$n$z s$z$ dak$kalar boyunca 
“saatl$k” hava durumu konusunda 
b$lg$lend$r$r ve s$z sonradan anlarsınız 
günlük güne!l$k b$r günde neden 
herkes$n okula ya"murlukla geld$"$n$. 
S$z har$ç hava durumunu yakından 
tak$p eden herkes ak!amüstü dört 
sularında !$ddetl$ b$r sa"nak ya"ı! 

olaca"ından haberdardır. 

Bu düzeyde b$r yerell$"$n do"al sonucu 
olarak, yen$ ta!ınmı! b$r yabancı olsanız 
b$le kısa sürede ya!adı"ınız !ehr$n 
gündem$ne hak$m olmakla kalmaz, 
!ehr$n$z$ $lg$lend$ren konularda s$z$n 
de sözünüz oldu"unu h$sseders$n$z. Ve 
y$ne aynı yerell$"$n sonucu olarak, CNN, 
PBS g$b$ uluslararası haber kanallarını 
tak$p etmeyen pek çok Amer$kalının 
dünya har$tasında Kanada ve Meks$ka 
dı!ındak$ ülkeler$n yer$n$ neden 
gösteremed$"$n$ de anlarsınız. 

Yerel Medyanın L!m!tler!: ABD’de Ana Haber Bültenler!
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Onur Çar!ısındak$ küçücük ama b$r o kadar sev$ml$ 
of$s$nde görü!tük Dem$rba!’la. Röportaja ba!lamadan 
son sayıyı önümüze çıkarıp baskı kal$tes$n$n günden 
güne nasıl de"$!t$"$n$ anlatıyordu heyecanla. Her 
sefer$nde matbaaya kalıp parası ödemeler$ne ra"men 
k$rl$ kalıpların yarattı"ı sıkıntıları sıralıyordu. Sonra da 
gülerek ekled$ “B$r derg$ye yazı nasıl yazılır onu b$le 
b$lmezken !$md$ neler konu!uyoruz… “

 “Dı!ardan derg$ alıp okuyor ama derg$c$l$k ned$r, 
derg$ye yazı yazarken neye d$kkat ed$lmes$ gerek$r 
onu b$le b$lm$yordum.  Allahtan yanımızda çok 
deney$ml$ a"abeyler$m$z, hevesl$ genç arkada!larımız 
vardı. Yaparak ö"rend$k. Kervan yolda d$z$l$r hesabı 
o kadar bas$t !eyler $ç$n o kadar zaman kaybett$k k$. 
Mesela b$z$m derg$ ba!larken sırtlı mı olsun tel zımba 
mı olsun tartı!ması çok büyümü!, neredeyse $deoloj$k 
b$r tartı!maya dönmü!tü. 2 ay tartı!tık. Önce tel d$k$! 
çıktı !$md$ sırtlı çıkıyor. Bu b$r süreçm$! demek k$.  
Kör topal, yalan yanlı! b$ld$"$m$zle, b$r$ler$n$n b$ze 
söyled$kler$yle ba!ladık. “ d$ye anlatıyor o günler$ 
Dem$rba!. 

Genç Yazarlar Yet!"t!rd!k 
D$l Tar$h T$yatro Bölümü Hocalarından Ay!egül 
Yüksel’$n kend$ler$ne “S$z gençler olarak yazın. Genç 
ku!ak yazsın, yorumlasın, genç t$yatro ele!t$rmenler$ 
yet$!s$n. S$z$n bakı!ınız hak$m olsun b$z b$raz kenarda 
duralım.” ö"ütler$n$ ba!larda yanlı! anladı"ını da $t$raf 
ed$yor. “B$z sanıyorduk k$ hocalarımız b$ze destek 
vermekten çek$n$yor oysa !$md$ çok öneml$ b$r !ey$ 
fark ett$k hak$katen baya"ı genç yazar yet$!t$rd$ 
Sahne” d$yor. 
 
Sahne !u an Türk$ye’n$n her yanına oldu"u g$b$ 
Türk$ Cumhur$yetlere ve Harvard Ün$vers$tes$n$n 
kütüphanes$ne kadar ula!ıyor. Devlet Opera ve 
Bales$ Genel Müdürü Reng$m Gökmen’$n b$r sohbet 
sırasında Türk$ye’n$n b$r opera derg$s$ne $ht$yacı var 
demes$yle t$yatronun yanında opera bale yazıları da 
yer almaya ba!lıyor Sahne’de.  
“Türk$ye’de t$yatro opera bale konusunda tek 
geçen hocalarımızın tamamı b$zde yazıyorlar. Sayfa 
sayımız arttı, her !ey$m$z büyüdü ama b$z küçüldük. 
Ta!ıdı"ımız yük çok artmaya ba!ladı ve b$z altında 

ez$lm$yoruz ama çok zor duruyoruz.” d$yerek özetl$yor 
!u ank$ durumunu Dem$rba!. Derg$n$n çıkamaya 
ba!ladı"ı günden bu yana en büyük destekç$s$n$n 
Devlet T$yatroları (DT) oldu"unu bel$rterek ekl$yor 
Dem$rba!,  

           DT hep yanımızda oldu ama 
Sahne Derg$s$ h$çb$r zaman 
DT’n$n yanında olmadı.  Devlet 
T$yatrolarının varlı"ından 
yanayız bunda tarafız ama 
oyunlarıyla $lg$l$ b$zde her türlü 
ele!t$r$ çıkmı!tır.  
 
Çünkü b$z $!$m$z$ $y$ yaptıkça onlara katkımız olur. 
Onlar b$z$ her zaman destekled$ ama bu h$çb$r 
zaman a$d$yet olmadı. Söylemem$z gereken sözler$ 
söylüyoruz.”

B!z! Medya Plaza Sanıyorlar 
“Sahne Derg$s$ den$l$nce b$z$ medya plaza sanıyorlar. 
B$z 4-5 metrekarel$k b$r alanda tek telefon $k$ masa, 
yarı çalı!an b$r b$lg$sayarla yapıyoruz bu $!$. %u 
kadarını söyleyey$m; ben b$z$m derg$n$n net a"ırlı"ını 
b$l$yorum. B$l$yorum çünkü 2-2,5 yıl önces$ne kadar 
ben o derg$ler$ sırtımda ta!ıdım. Arabamın arkasına 
derg$ler$ dolduruyor tek tek adreslere bırakıyordum. 
#nsanlar postayla bırakıldı"ını dü!ünsün d$ye b$r de 
po!etl$yordum. “

$stanbul’a Kan Ankara’dan G!der 
Ankara’da bu $!$ yapmanın avantajları, zorlukları neler 
d$ye sordu"umuzda h$ç de yabancı olmadı"ımız 
b$r yanıt alıyoruz  “T$yatronun ba!kent$ Ankara.  
T$yatro Ankara’da üret$l$r sonra #stanbul’a kan 
t$yatro anlamında Ankara’dan g$der. T$yatro burada 
konu!ulur, tartı!ılır karar ver$l$r. #stanbul p$yasadır 
ama oraya kanı veren Ankara’dır. Büyük $!lere $mza 
atan oyunculara bakın heps$ Ankara’dan g$tmed$r. 
Yönetmen, yazar, oyuncu bu $!$ b$lenler Ankara’da 
yet$!$r bunlar avantajları.  Dezavantaj p$yasa 

dı!ındayız. Bunu #stanbul’da yapıyor olsaydım 
ekonom$k olarak daha rahat ederd$m. Burada 
tırnaklarınızla kazıdı"ınız !ey$ orada eller$n$zle 
yapıyorsunuz. ”

Ankara’nın Hayat Damarları Küçüldü 
Ankara’da yerel basının güçlü olmayı!ını Ankara’nın 
kent olamayı!ına ba"layarak sözler$n$ !öyle 
sürdürüyor Dem$rba! “Kent$n nabzının attı"ı yerler 
vardır. Bu yerler ne kadar ço"alırsa o kent ses$n$ ulusal 
anlamda da uluslararası anlamda da duyurab$l$yor. 
Yüz ölçümüyle, $nsan sayısıyla, b$na sayısıyla b$r 
kent$n büyüklü"ünü ancak hacmen ölçeb$l$rs$n$z, 
Avrupa’da bazen b$r kent sadece b$r opera b$nasıyla 
anılır. Bazen garıyla anılır. B$zde $!$n bu tarafı $hmal 
ed$l$yor.  

             Ankara $nsan sayısı, araç 
sayısı olarak büyüdü ama 
hayat damarları küçüldü. Kent 
olarak büyümed$ sorun bu. 
Beled$yeler$n artık yol, park 
yapmaktan vazgeç$p ba!ka 
!eyler yapmayı dü!ünmeler$ 
gerek$yor.  
 
Koskoca Atatürk Kültür Merkez$m$z var ba!ka 
kentler$n günler$n$ düzenlemek dı!ında ne $!e yarıyor.  
Devlet T$yatrosunun Ankara’da kend$ mülk$yet$ olan 
tek sahnes$ Çayyolu.  Devlet Opera Bales$n$n merkez$ 
burada, kaç k$!$l$k salonu var? En fazla 600 k$!$l$k. 600 
k$!$ ned$r k$. Bu !ehr$n b$n, b$n be! yüz k$!$l$k salonlara 
$ht$yacı var. Nabız buralarda atacak.  
Son yıllarda Ankara’da açılan alı!ver$! merkez$ 
sayısıyla açılan salon ya da kültür merkez$ sayısını 
kar!ıla!tırın durum ortaya çıkacaktır. Burası ba!kent. 
Ba!kent demek yalnızca genel müdürlükler$n 
oldu"u yer anlamına gelmemel$. Ho! bıraksak 
ba!kent$ de #stanbul’a ta!ıyacaklar. #nsanların 
müz$k d$nleyeb$lecekler$, serg$ gezeb$lecekler$ , 
oyun $zleyeb$lecekler$ yerler yok. Ankara büyüyor, 
gen$!l$yor ama yükselm$yor. Yükselme beled$yec$l$k 
anlayı!ının de"$!mes$yle olur. Ankara’da yıllardır 
adam g$b$ !eh$r t$yatrosu yapılamadı. Ankara’nın 
#stanbul, #zm$t, Esk$!eh$r g$b$ !eh$r t$yatrolarının 
olması lazım. Tüm bunlar yokken bu  !ehr$n medyası 
olur mu? Olsa ne yazacaksınız? “

Ankara’da can bulan ve alanında fark yaratan !"ler!n en güzel örne#! Sahne Derg!s!.  
Bundan 8 yıl önce Toplumsal Ara"tırmalar Kültür ve Sanat $ç!n Vakıf (TAKSAV) çatısında 
merhaba ded! t!yatro severlere.  O zaman bu zaman, f!k!r ayrılıkları, yol ayrımları ya"ansa 
da pek çok k!"!n!n emek verd!#! derg!de en ba"ından ber! bu !"!n !ç!nde olan b!r !s!m 
Murat Dem!rba". El!n! ta"ın altına koyarak son 3 yıldır tek ba"ına üstlenerek Sahne’n!n 
sorumlulu#unu, b!ld!#!nden "a"madan yolunda !lerl!yor. 
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Soru 1 
 
“ Gr$n$n utanıp, beyaz’ın altına saklandı"ı b$r Ankara 
sabahı… Saat 07:30.  Kızılay- Oran güzergahında; 
“Halk” kel$mes$n$n, suskunlu"u ve çares$zl$"$ karbon 
ka"ıdıyla  ço"altılmı!, kederl$ler$ ça"rı!tıran, Ankara 
Beled$yes$ Özel Halk Otobüsü. 
 Tonu kalın, kel$meler$ zorak$ $ncelt$lmeye 
çalı!ılmı! b$r ses: 
 - Oran’a çıkamıyoruz.  Yollar buz. Protokol 
yolundan Turan Güne! Bulvarı’na g$r$p, oradan 
Kızılay’a dönece"$z. 
 Saat 07: 55. Hımbıl b$r homurtu… 
 Saat 08:10. Hımbıl b$r homurtudan sonra; 
kel$meler$ zorak$ $ncelt$lmeye çalı!ılmı!sa da 
ba!arılamamı! kalın b$r ses: 
 - Burası son durak! 
 Ardından,  ya!ı geçk$n kıdeml$ b$r ses: 
 - Ankara’nın göbe"$nde bu rez$ll$k olur mu?  
Bunu gastelere yazaca"ım. 
 Merd$venler$n son basama"ında hımbıl 
homurtudan kurtulmu! b$r ses: 
 - Bırak ya… Sank$ bunları yazacak gazete m$ 
kaldı ?”

Yukarıdak! met!nde esas anlatılmak !stenen 
a"a#ıdak!lerden hang!s!d!r?

A- Ankara’nın karlı b$r sabahının ç$les$ 
B- Ankara Büyük!eh$r Beled$yes$n$n karla mücadele 
etmeme çalı!ması 
C- Yılmaz Erdo"an’ın “Ankara’ya öyle yakı!ırdı k$ kar…” 
!$$r$n$n d$zes$ 
D- Medya ele!t$r$s$ 
E- Ankara’da ya!ayan herkes b$r gün öykü yazab$l$r 
dü!ünces$ 
**** 
Konu, medya b$le!enler$n$n en büyük kümes$ olan 
gazeteler olunca böyle b$r g$r$! yapmanın tuhaf 
kar!ılanmayaca"ını dü!ündüm. Neden m$?  
Masallarla büyütülüp, tostla beslenen, “test” ve “tez”le 
e"$t$ld$kten sonra, “sorgulamam, s$z öner$n ben kabul 
eder$m” d$yen b$r ku!ak $ç$n bu yöntem kabullen$lm$! 
b$r durumdur. Hem ne de olsa gazeteler, et$k 
ter$m$yle kutsanmı!, babadan kalma efsanele!t$r$len 
büyük Babıal$ masalı de"$l m$d$r? “ Ben$m memurum 
$!$n$ b$l$r” sözü papatyalarla süslenm$! yıllarda, U"ur 
Dündar ve Ahmet Vardar’ın yolsuzluk haberler$yle 
b$r anda apol$t$kl$"$n$ b$r kenara bırakan, sonra, 
bana dokunmayan yılan b$n yıl ya!asın felsefes$yle, 
“Bırak onlar söyles$n. Onlara b$r !ey olmaz” dey$p 
oturanlar,  “sorgulamam, s$z öner$n ben kabul eder$m” 
z$hn$yet$n$n gösterges$ sayılmaz mı?  Sırası gelm$!ken 
parantez $ç$nde bel$rt$lmes$ gereken b$r hatırlatmayı 
altını ç$zerek bel$rtmek $st$yorum.

        Tutuklu Gazetec$lerle 
Dayanı!ma Platformu’nun 
b$lg$ler$ne göre 21 %ubat 2012 
tar$h$ $t$bar$yle cezaevler$nde 
20’s$ $mt$yaz sah$b$ ve yazı 
$!ler$ müdürü olmak üzere 
toplam 106 gazetec$ tutuklu 
bulunuyor.   
 
Bu hatırlatma aslında, “Bırak onlar söyles$n. Onlara b$r 
!ey olmaz” dey$p oturanların yanılgısını, “Ankara’nın 
göbe"$nde bu rez$ll$k olur mu?  Bunu gastelere 
yazaca"ım.” örne"$nde oldu"u g$b$,  hak gaspına 
u"radıklarını dü!ünenler$n, ço"u zaman “korkutma” 
ve “kurtarma” aracı olarak gördükler$ gazetelere 
ne kadar  “yabancı” olduklarını açı"a çıkarıyor.  
Halbuk$, üret$m ve tüket$m $l$!k$s$ bakımından 
dü!ünüldü"ünde, okur $le gazeteler arasında 

do"rudan b$r ba" vardır. Gazeteler, b$rey$n, rut$n 
halde ücret$n$ ödeyerek sah$b$ oldu"u tek medya 
aracıdır. Çünkü b$rey, telev$zyon ve radyo g$b$ 
medya araçlarına sah$p olmak $ç$n rut$nle!m$! b$r 
ücret ödemez. Bugüne kadar göz ardı ed$len okur 
$le gazete arasındak$ bu t$car$ ba", et$k sarmalı $le 
kutsanmı! büyük Babıal$ masalının tıkanık damarıdır. 
“Bırak ya… Sank$ bunları yazacak gazete m$ kaldı ?” 
cümles$, bu tıkanık damarın kangrenle!t$"$n$n dı!a 
vuru!udur.   
 ****  
%$md$, aklının ucundan “yanda!” ve “canda!” medya 
ele!t$r$ler$n$ geç$r$p, büyük Babıal$ masalının 
tıkanık damarına ba"lamak dü!ünces$nde olanlar 
yanılır.“Yanda!” ve “Canda!” medya söylem$, 
gazeteler$n, muhal$f olup olmamasına ba"lı olarak 
üret$lm$! ele!t$r$sel b$r tanımdır. Yan$ $deoloj$kt$r.     

           Oysa k$,  medya organları 
$ster “yanda!” $sterse “canda!” 
olsun, arz ve talep $l$!k$s$ne 
ba"lı t$car$ $!letmelerd$r.  Bu 
noktada, medyanın “sömüren” 
medya olup olmadı"ının ayırt 
ed$lmes$ öneml$d$r.  
 
Pek$, sömüren medya ned$r? Sömüren medya, 
varlı"ını sürdürmek $ç$n ba!lıca gel$r kayna"ı olan 
reklam ve $lan gel$rler$n$ ana temel$ olarak gören, 
basın meslek $lkeler$n$ görmezden gelerek haber 
kayna"ını reklam kayna"ına dönü!türend$r. Bu 
medya  organları genell$kle gazetelerd$r. Çünkü özel 
reklamların yanında kamu $lanlarını yayımlayan tek 
medya aracı gazetelerd$r.  Gazeteler$n heps$n$n, 
anayasa $le tem$nat altına alınmı! “Halkın haber 
alma özgürlü"ünü” sa"lamak !$arıyla yayımlandı"ını 
ve künyes$nde  “basın meslek $lkeler$ne uyma sözü 
verm$!t$r” $bares$ne yer verd$"$n$ dü!ünürsek, bu 
tür gazeteler$n kanun$ hakları ve et$k de"erler$ 
sömürdü"ü net !ek$lde görüleb$l$r. “#lk akla gelen 
do"rudur” test mantı"ıyla, b$l$nd$k gazeteler$ 
aklınıza get$rmey$n hemen. Çünkü bu tür gazeteler 
ço"unlukla yerel yayıncılık yapan yazılı basın 
organlarıdır.  
*****   
Türk f$lmler$ndek$ fak$r ama onurlu genc$n, 
medyadak$ kar!ılı"ı; yerel gazeteler! Yerel gazetelere 
da$r ne yazılmı!sa hep !öyle ba!lar: “Oldukça zor 
ko!ullar altında  ya!amlarını sürdürmeye çalı!an…” 
Do"rudur, b$r kısmı yaptı"ı haberler neden$yle 
yerel yönet$mler$n baskısı altında “Halkın haber 
alma özgürlü"ünü” sa"lamak amacıyla özver$yle 
çalı!ır. Ama b$rço"u, okuru haber alma özgürlü"ünü 
savunan b$rey yer$ne sömürmeye hazır ana paraya 
ula!ma aracı olarak görür. Burada ana paradan 
kasıt, Basın $lan Kurumundan aldıkları para 
kar!ılı"ı $lanlardır.  Gazetec$ Orhan Er$nç’$n Basın 
#lan Kurumu’nun uygulamalarıyla $lg$l$ anlattıkları 

bunun kanıtıdır. Er$nç konuyla $lg$l$ olarak, Korkmaz 
Alemdar’ın derled$"$, Türk$ye’de K$tle #let$!$m$ adlı 
k$tapta !öyle d$yor: 

“… Devlet #hale Yasasına göre $lan ver$lerek yapılması 
gereken yerlerde, kıymet $lanlar falan, o bölgeye 
g$d$p bunları yakından $zleyen, o $lanlar sürec$nde 
gazete yayınlayıp paraları cebe $nd$ren, $lanlar b$tt$"$ 
zaman da bırakıp ba!ka b$r yer arayan “gazetec$ler” de 
var” 
**** 
Pek$ ya Ankara’da durum ned$r?  Ankara’da, 
“haber alma özgürlü"ünü savunan b$rey” yer$ne“ 
sömürmeye hazır ana paraya ula!ma aracı ” olarak 
gören  gazeteler var mıdır b$lm$yorum.  Buna, “Ya 
Ankara’da yerel gazete m$ var” d$ye kar!ılık vermey$ 
dü!ünenler$, Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlü"ü’nün  2001 ver$ler$n$n, !a!ırtaca"ına 
$nanıyorum. 
**** 
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlü"ü’nün  
2001 ver$ler$ne göre; en fazla sürel$ yayın, 2 b$n 
498 yayınla Ankara da yayımlanmaktadır. Bunların 
122’s$ “s$yas$” n$tel$kte olup, 203ü’ günlük olarak 
yayımlanmaktadır. Bu günlük yayınları gören, 
okuyan var mıdır abaca.   D$"er yandan, Basın #lan 
Kurumu’nun 2000 yılına a$t ver$ler$ne göre, Ankara’da 
2000 yılında $lan ver$len 10 gazete bulunmaktadır.  
Gazetelere ver$len $lan tutarı $se o günün rakamlarına 
göre 573.319.400.000 TL.  
**** 
“Ya canım” d$yerek söze ba!layan ve b$l$nd$k 
medya ele!t$r$ler$yle, “bunların yaptı"ı d$"erler$n$n 
yaptıklarının yanında görünmez b$le. Hem Allah 
a!kına bunların yazdıklarından ne olur” d$yenler,  
b$l$nçs$z okur z$hn$yet$ne sah$p olanlardır.  Çünkü bu 
t$p okur, sömürülen kanun$ haklarına kar!ı re'eks$z 
kalarak,  “korkutma” ve “kurtarma” aracı olarak 
gördü"ü gazeteler$n, b$r gün et$k de"erler$ yok 
ederek,   kend$s$n$n basın yoluyla $st$smar ed$lmes$ne 
göz yumar.  Yerel medyanın etk$s$n$ küçümseyenlere, 
2 Temmuz 1993’te ya!anan “Madımak Katl$amı”ndak$ 
S$vas yerel gazeteler$n$n rolünü  utanarak hatırlatmak 
$ster$m. 2 Temmuz 1993 tar$h$nden  b$rkaç kaç gün 
önce S$vas yerel gazeteler$, gerçekle!ecek olan  P$r 
Sultan Abdal %enl$kler$’yle $lg$l$ olarak, “Müslüman 
mahalles$nde salyangoz satılmaz” !ekl$nde man!etler 
atıp, et$k de"erlerle çel$!en $nanç sömürüsü yapmı!,  
“Madımak Katl$amı” fa$ller$ arasına adını yazdırmı!tı. 
***** 
Unutmadan, ÖSYM tarafından hazırlanmadı#ı !ç!n 
h!çb!r skandala yol açmayacak, “test” ve “tez”le 
e#!t!lenler!n yabancı olmadı#ı paragrafta anlam 
b!lg!s!ne benzeyen yukarıdak! sorunun  cevabı 
“D” "ıkkıdır.  5 N 1 K kuralını, “Haber hayattır, 
hayat !se haberd!r” denklem!ne uygulanırsa bu 
sonuca kolaylıkla ula"ılab!l!r. Gerç!, Ankara !le 
kar !l!"k!s! göz önüne alınırsa “A” ve “B” "ıkları da 
do#ru sayılab!l!r. Durum böyle oluca da Ankara’da 
ya"ayan herkes b!r gün öykü yazab!l!r veya 
Ankara’da yazılmı" b!r öykünün !ç!nde kend!s!n! 
ya"arken bulab!l!r.

Medya Okuryazarlı#ı Test!
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Sekans s$nema kulübü 2007-2008 
ö"ret$m yılında, s$yasal b$lg$ler 
fakültes$nde beraber f$lm $zlemek $steyen 
ö"renc$ler$n b$r araya gelmes$ $le kuruldu. 
SBF’dek$ tüm ö"renc$ toplulukları g$b$ 
gen$! b$r k$tleye h$tap etme amacında 
da de"$ld$. Kulüp f$lm göster$mler$n$ 
yapmaya, SBF’de $k$ tane s$nema 
toplulu"u daha bulunmaktaydı. Sekans’ı 
d$"er s$nema topluluklarından ayıran 
!ey; herhang$ b$r fraks$yonun uzantısı 
olmaması ve toplulu"un ö"renc$ler 
tarafından sosyalle!me mecrası olarak 
görülmemes$yd$. Sekans önces$nde 
yapılan f$lm göster$mler$nde, “Sosyal 
mesaj” kaygısıyla s$nemanın kend$s$ 
arka plana atılmakta ve bu da o s$nema 
toplulukların varlıklarıyla çel$!mekteyd$. 
Sekans S$nema olarak b$z$m $ç$n öneml$ 
olan !ey s$nemanın ta kend$s$yd$.

Beraber f$lm $zlemek !$arıyla ortaya çıkan 
topluluk SBF’n$n s$nema alanında uzun 
yıllardır sıkı!ıp kaldı"ı dar kalıplardan 
kurtulmasını da bu sayede a!mı! 

oldu. Çünkü toplulukça seç$len f$lmler 
s$nemanın araç de"$l amaç oldu"unu 
gösterecek eserlerden olu!maktaydı. 
Topluluk, fakülte yönet$m$n$n ö"renc$ 
topluluklarının hareket alanlarını 
olab$ld$"$nce kısma gayret$nden k$m$ 
zaman sert k$m$ zaman da muzır 
yöntemlerle kurtuldukça, kend$ $ç$nde 
de daha rahat b$r hareket $mkanı bulmu! 
oldu. Tab$ k$m$ hocalarında toplulu"u fark 
etmes$ $le b$rl$kte derslerde topluluktan 
bahseld$lmes$ de Sekans’ın daha gen$! 
b$r $zley$c$ k$tles$ne kavu!mu!masına 
yardımcı oldu. Toplulu"a, s$nemaya $lg$ 
duyan yen$ üyeler$nde katılımıyla b$rl$kte 
kem$kle!m$! b$r k$tle tarafından topluluk 
$k$ üç yıl $dame ett$r$ld$ ve SBF’de en etk$n 
topluluklardan b$r$ hal$ne geld$. Ancak 
ö"renc$ topluluklarının yava! yava! 
etk$ns$zle!mes$ ve yen$ gelen ö"renc$ler$n 
ün$vers$te topluluklarından z$yade 
derslere mey$lller$n$n daha yüksek olması 
son $k$ yılda toplulu"un daha dar b$r 
k$tleye sah$p olması sonucunu do"urdu.

Sekans S$nema Kulübü olarak haftanın 1 
günü S$yasal B$lg$ler Fakültes$n$n muhtel$f 
sını'arından b$r$nde göster$mler$m$z$ 
yapıyoruz. F$lm seç$mler$n$ “Sanat F$lm$”, 
“ Avangard F$lm”, “Avrupa S$neması” 
vs. g$b$ tekn$k ba!lıklardan hareketle 
bel$rlem$yoruz. Sevd$"$m$z yönetmenler$n 
en b$l$nen f$lmler$n$ de"$l de en $y$ 
f$lmler$n$, o yönetmenler$n s$nemasını en 
$y$ $fade edenler$ göster$yoruz. Burada 
tekn$k yeters$zl$k de"$l b$z$ buna $ten 
!ey, amacımız fakültede okuyan b$zler$n, 
ö"renc$ler$n, akadem$syenler$n ve hatta 
çalı!anların s$nema adına örneklerle 
tanı!malarına yardımcı olmak. Arzumuz 
uygun olan sını'arda sürekl$ farklı 
türde f$lmler$n ve hatta türsüz f$lmler$n 
dönmes$n$  ve ders aralarında ya da 

dersten sıkıldı"ımız zamanlarda sak$nce 
b$r f$lm $zlemek. S$nematek’ler$n yarattı"ı 
bu kültürü henüz yakalayamadık k$ bunda 
tekn$k $mkansızlıkların etk$s$ gerçekten çok 
büyüktü.

Ün$vers$tede faal$yet geç$ren toplulukların 
temel görev$ olarak görülen !eyler$ 
yapmayı genelde reddett$k. Kulübün akt$f 
üyeler$n$n görü!ler$ ve zevkler$yle e"lencel$ 
ve yen$l$kç$ b$r s$nema kulübü kurduk. 
K$m$ zaman 100’e yakın konu"umuz oldu. 
K$m$ zamansa üyeler$n dah$ g$tmed$"$ 
göster$mler gerçekle!t$rd$k. Net$ce 
$t$bar$yle 5 yıllık b$r b$r$k$m$m$z olu!mu!tu 
b$z de . Bu b$r$k$m$ yazılı hale get$rmek $ç$n 
derg$ çıkarma çalı!malarına ba!ladık.

Derg$ f$kr$ $lk kez konu!uldu"unda f$kr$ hayata geç$rmek adına hemen $!e koyulmu!tuk. 
Yaptı"ımız göster$mlerle bell$ b$r k$tleye ula!ab$l$yorduk fakat b$r derg$ çıkarıyor 
olmak, kend$m$z$ çok daha $y$ $fade etmem$ze yardımcı olacaktı. Daha once b$rçok 
s$nema toplulu"u çe!$tl$ üstyapılar altında  de"$!$k b$ç$mlerde ruhunu ortaya koymaya 
çalı!mı!tır elbet. S$nematek de bu ruhun  ‘S$yasalla!ması’ $le ortaya çıkan b$r deneme 
olarak de"erlend$r$leb$l$r. S$nemayı farklı b$r okumaya tab$ tutmaya çalı!an k$!$ler olarak 
s$nematek b$z$m $ç$n bu bakımdan ayrıca önem te!k$l ed$yor d$yeb$l$r$m . Bu farklı okumayı 
d$dakt$kl$k tuza"ına dü!meden gerçekle!t$reb$ld$"$m$z ölçüde bell$ !eyler$ do"ru yapmayı 
ba!arıyoruzdur d$ye dü!ünüyorum.Bu noktada s$nemanın sanatla!tırılması sürec$n$n 
yanında, sanatın araçsalla!tırılması sürec$n$n kar!ısında duran b$r ç$zg$m$z$n oldu"unu 
söyleyeb$l$r$m. Ilk sayımız aralık sayısıydı ve hep$m$z $ç$n ‘$lk’$ barındırmaktaydı. Bu 
bakımdan $lk sayının en güzel yanı bu $!$ yapab$lece"$m$ze da$r b$ze güven vermeseyd$ 
d$yeb$l$r$m. N$tek$m bu güvenle $k$nc$ sayıyı !ubat ayında çıkardık ve aldı"ımız ger$ dönü!ler 
de memnun ed$c$ b$r ç$zg$ye ula!tı. Yazarlarımızın ço"u S$yasal B$lg$ler Fakültes$nde 
ö"ren$mler$ne devam etmekteler fakat d$"er fakültelerden de yazar arkada!larımız var. 
N$tek$m  s$nemaya yalnızca s$nema olarak bakıyor olmamaları dı!ında yazar olmak $ç$n 
aradı"ımız herhang$ b$r ön!art yok.Derg$ tamamen gelen yazılarla !ek$llenmekte. Öyle k$; 
müz$kle alakalı yazıların gelmes$yle olu!turdu"umuz b$r müz$k bölümümüz b$le var. Derg$ 
s$yasal b$lg$ler fakültes$ kant$n$nde kurulan standdan tem$n ed$leb$l$r. Bunun yanında $mge 
k$tabev$nden de ula!ılab$l$yor.

Ed$tore: b$rkaç ana soru çerceves$nde cevaplamaya çalı!tım fakat eks$k gördü"ünüz 
yerler$ söyleyeb$l$rs$n$z tamamlarım. Fazla olan yerler$ de ger$ dönü!e gerek kalmadan 
kırpab$l$rs$n$z. Kolay gels$n.

The Dreamers (2003)                                   Bernardo Bertolucc$

V$ckey Cr$st$na Barcelona (2008)             Woody Allen

12 Angry Man (1957)                                   S$dney Lumet

No Man’s Land (2001)                                 Dan$s Tanev$c

C.r.a.z.y. (2005)                                               Jean-Marc Vallée

Heartbeats  (2010)                                        Xav$er Dolan

Blue Velvet (1986)                                        Dav$d Lynch

D$e Welle (2008)                                           Denn$s Gansel

Mr. Nobody (2009)                                       Jaco van Dormael

Blade Runner (1982)                                    R$dley Scott

#mag$ne (1988)                                              Andew Solt           

Adam’s Apples (2005)                                 Anders Thomas Jansen

Double Inden$ty (1944)                               B$lly W$lder

F$lm göster$ler$m$z$ her Per!embe küçük amf$’de yapıyoruz. 
Gösterece"$m$z f$lmler$ her hafta ma$l grubumuz aracılı"ıyla ya da 
b$r araya gelerek bel$rl$yoruz. Topluluk üyeler$n$n öner$ler$ gel$yor 
ve onlardan b$r$ oy çoklu"uyla seç$l$p göster$l$yor. Haftada genelde 
b$r göster$m$m$z oluyor ancak bu ay yaptı"ımız g$b$, bel$rled$"$m$z 
b$r konuda haftalık b$rden fazla göster$mde yapab$l$yoruz. Bu 
ayk$ konu derg$m$zdek$ konuyla paralel oldu. Göster$mler$m$z 
key$'$ geç$yor. Sonrasında oturup konu!tu"umuzda $zlerken fark 
etmed$"$m$z b$r çok nokta yakalıyoruz, bu sohbetler de key$'$ 
oluyor. Z$ra her f$lmden sonra bu gerçekle!emeyeb$l$yor.
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SOLFASOL’da  “Yazar” olmak:  Ben de Bunlardanım !

“esk!den kend!m!ze !lham ver!rd!k 
"!md! ba"kalarına !lham ver!yoruz” 
Hasan Ünal Nalbanto#lu 
 
Sevg$l$ Ulus Baker’$n ölümden sakındı"ı 
Ünal Hocamız ö"renc$s$ Ulus’u anma 
toplantısı sonrası sohbette söyled$"$ 
ve yakaladı"ım sözdü üsttek$. “Hocam 
kend$n$ze nasıl $lham ver$yordunuz?” 
d$ye sordu"umda da “b$r$kt$"$n yerlerden 
ta!arsın, $!te onlar sana $lham ver$r” 
dem$!t$. B$r amatör olarak o sözü bana 
yetm$!t$. Sonra avucuma baktım, el$mde 
onbe! yıldır ne vardı. Yönel$mler, v$rajlar 
ve yollar yollar.

‘Butch Cass$dy and the Sundance K$d’de 
“ra$ndrops keep fall$n’ $n my head” 
e!l$"$nde, Paul Newman b$s$klete b$ner. 
#!te o sahne, Before the Ra$n’de yen$den 
canlandırılır. %arkıyı ıslıkla söyleyen, ya!ı 
gere"$ Makedonyalı Büyük #skender, 
Alexander, az evvel “taraf tut” ded$"$ 
kadından sonra köyünde, esk$ ve püskü 
b$s$klet$n$ sürüyordur ama yıllarca sava! 
ve foto"ra'arından bıkıp köyüne dönen 
Alexander, köyündek$ çatı!maya yen$k 
dü!mü!tür…

B$r üret$, söylenemeyen$, göster$lemeyen$, 
h$ssed$lemeyen$ ve benzer$ ‘!ey’$ var 
ett$"$nde hedef$n$ bulur, mot$ve eder. 
Bu hal, tar$h$yle, ya!amıyla, karakter$yle 
b$r kent de olab$l$r. Kısmen ölmekte, 
öldürülmekte olan Ankaramızın b$r f$lm 
!er$d$ g$b$ geçm$!$ gözümüzün önünden 
geçerken, eller$nde çek$rdek ve çocuk 
sesler$n$n bol oldu"u ak!am sefalarında 
Batıkent’ten f$lm !er$d$m$zden b$r kare 
canlandırayım. 

Bundan yıllar yıllar önce, henüz 
$nternet yokken ve otomob$l sayısıyla 
mel$h gökçek sayısı azken, b$s$kletler 
balkonlarda de"$l olması gereken 
yerler$nde, sokaklardaydı. Ula!ımın 
yanı sıra ne!e ve aramızdak$ yarı!manın 
aracıydı. Mütevaz$ yıllardı. Herkes$n 
e!$t daha e!$t oldu"u, baca"ı ve c$"er$ 
ve kalb$ kadar g$deb$ld$"$ yollarıyla 
b$rb$r$m$ze ula!ıyor ve b$rl$kte ba!ka b$r 
yere g$d$yorduk. “Yok, olmaz! Ankara 
b$s$klet yolları $ç$n h$ç uygun de"$l” d$yen 
adamca"ıza $nat, hâlâ büyümem$!ken 
TV’de Kev$n Costner’$n oynadı"ı ‘Amer$can 
Flyers’$ seyretm$!t$m. B$r çocuk, Kev$n 
Costner’$n karde!$, antrenmanda b$r tırı 

geç$yordu. Ab$s$yle b$r yarı!a katılıyor, 
takım olmanın ne demek oldu"unu 
göster$yor, yarı!ı kazanıyordu. Onun 
verd$"$ heyecanla “ben de yaparım” 
d$yerek saldırıyorduk yollara…Rüzgar, 
ıslık çalıyor, ter boyunda $z yapıyordu. 

TRT’n$n daha sosyal oldu"u dönemd$ k$ 
n$met bu ya pe!$ sıra “Break$ng Away” 
f$lm$ de yayınlanmı!tı. Ya!adı"ı !eh$rde 
yapılacak olan yarı!a katılacak tutkulu 
#talyan b$s$kletç$lerle yarı!mak $ç$n 
antrenman yapan çocu"u seyretm$!t$m. 
Bacaklarını tıra! ed$yor, â!ık oluyor, 
velodromda ko!uyordu. Gelgör k$ 
$y$ yarı!an çocu"umuzu çekemeyen 
‘namıssız’ #talyanlar, kahramanımızın 
teker$ne el pompası $le çelme takıp 
dü!ürmü!lerd$. “B$r gün ben$m de böyle 
b$r b$s$klet$m olur mu?” d$ye babama 
sormu!tum. Hep, “büyüyünce olur” 
cevabını duymaktan yorulmamak $ç$n 
Çankaya Beled$yes$’n$n kulübüne, #nönü 
Stadyumu’na g$tm$!, ceylan g$b$ sülün 
g$b$ b$s$kletler$ görmü!tüm. 

O gün bugündür hayal$m, yurtdı!ından 
gel$p de ballandıra ballandıra anlatan 

arkada!lardan d$nled$"$m ferah 
sokaklar…B$s$klet$n, $nsanın, rahat 
gez$nd$"$ alanlara ula!mak. 

Yazımızın ba!ına dönersek, 88’den bu 
yana yıllar, k$lometrelerdek$ b$r$kmeler 
elde avuçta gene b$r b$s$kletle bu yazıyı 
yazmaya get$rd$. Ama bu !ehr$, !u malum 
adam “götürdü”.

Ben$m Çankaya ve Yen$mahalle 
Beled$ye’ler$nden taleb$m, $nsandan 
yayadan yana “taraf” olmaları ve geçm$! 
zaman “sekanslarını” ve çocuklu"umuzun 
ılık geceler$n$ yen$den canlandırab$lmek 
$ç$n, merkezden uzak, cadde $le sokakları 
rahat ve gen$! olan uydu kentler$m$z 
Üm$tköy, Konutkent, Batıkent, Eryaman’da 
kaldırım $le $lk !er$t arasına b$r omuzluk 
mesafe ayırıp oraya sarı ç$zg$ çekmeler$ 
ve b$s$klet logosu koymaları…Böylece, 
çocuklar ne kadar çabuk yönel$mler$n$ 
ke!feder ve $lg$len$rlerse , bedenler$yle 
kurdukları $l$!k$ ve tatm$n o kadar 
çabuk sonuçlanır. Bu da kend$ kend$ne 
ne!eleneb$len b$r halkın çabasına destek 
olur.  
Öyle de"$l m$ sevg$l$ Ça"atay Av!ar?

$ç!nden B!s!klet Geçen F!lmler 

B$r buçuk m$lyon $nsanın $y$ b$r gelecek umuduyla 
hazırlandı"ı ün$vers$te sınavında kazanma !ansımı 
arttırmak $ç$n g$tt$"$m dershanem yüzünden a$lem$n 
yaptı"ı Pazar günü planına dah$l olamayacaktım. 
Kend$ planımı yapmı!tım gerç$, saat 11de arkada!ımla 
Kızılay’da bulu!up uygun b$r yerde az b$raz kelam 
edecekt$k. #!ler planladı"ım g$b$ olmadı ve onun ders 
planındak$ de"$!$kl$k yüzünden bulu!ma planım $ptal 
oldu. Randevuya yet$!eb$lmek $ç$n evden kahvaltı 
yapmadan çıkmı!tım, ders$m$n ba!lamasına da saatler 
vardı. Kahvaltı yapmak $ç$n Cafe Orta Dünya’nın yolunu 
tuttum… “Kara Büyü”mü ve tostumu ısmarlayıp 
beklemeye koyuldum. Bu sırada gözüme masada 
duran, yerel ve ufak çapta yayın yaptı"ı bell$ olan, 
nedense $ç$mde b$r sıcaklık uyandıran gazete $l$!t$, 
aldım ve karı!tırmaya ba!ladım.  
 
Dershanede arkada!larıma bu gazeten ve burada 
yazmayı $sted$"$mden bahsett$"$m. Arkada!larımdan 
b$r$s$ sa" el$n$n orta parma"ını göstermek suret$yle b$r 
hareket yaptı, aldırmadım. 
 
Ak!am eve gel$r gelmez gazetedek$lere “Bende 
bunlardanım ” ba!lıklı b$r e-posta attım: 

“Selamlar Solfasol. Bu sabah kahvaltımı yapmak namına 
g!tt!$!m Cafe Orta Dünya’da tanı"tım s!z!nle. Gazetey! 
kabaca !nceled!kten sonra Büyük"eh!r Beled!yes!’n!n 
da$ıttı$ı gazete geld! aklıma, yan! beled!yen!n bütçes! 
ve onca !mkanına ra$men %. Mel!h Gökçek reklamından 
ba"ka b!r "ey!n yapılmadı$ı, !ç! her manada bo", s!l!nd!r 
"ekl!ne get!r!p dürbün ya da m!krofon yapmaktan ba"ka 
b!r !"e yaramayan ka$ıt parçası geld! aklıma.... Ya"adı$ım 
"ehr!n sosyal yanlarının muhte"em yansıtıldı$ı, sosyal 
ve kültürel faal!yetlerden b!haber olan halkı en azından 
"ehr!nde neler oldu$una da!r b!lg!lend!ren, s!yas! 
dokunmalardan z!yade !ç!nde bulundu$u “toplum”a 
de$!nen el!mdek! gazetey! dü"ündüm ardından. %ç!m! 
de$!"!k b!r heyecan kapladı ve evet ben de bunlardanım! 
Ben de bunlardan olmalıyım ded!m. Bunlar; yan! 
s!zlerden b!r!. Ya"adı$ım sa$lık problem! sebeb!yle f!z!k! 
olarak katkı sa$layamasam da dü"ünen, !rdeleyen, 
gören, duyan, merak eden, her an gülmey! !lke ed!nm!" ve 
ya"adı$ı çevrey! de böyle yapmak !steyen genç b!r b!rey 
olarak yazılarımla, foto$ra&arımla s!ze katkı sa$lamak 
!st!yorum. M!t!nglere ve part! kollarına dah!l olamam 
belk! fakat klavyemle, kalem!mle, deklan"örümle her 
türlü deste$! sa$larım. Gördü$üm ve dü"ündü$üm 
"eyler! yazmayı çok sever!m, gazeten!z/m!z vasıtasıyla 

ya"adı$ım "eh!rle !lg!l! yazıp ç!zd!$!m "eyler! okuyucu 
k!tlen!ze kavu"turmaktan büyük haz ve onur duyarım. 
Daha ayrıntılı konu"mak adına olumlu yanıtınızı 
bekl!yorum. Do$aç M%RZA, Batıkent. “

Solfasol’un $çtenl$k ve do"allık dolu cevabı, gruba 
katıldı"ımı “Ve ho"geld!n.' Her türlü katkın ve katılımın 
!ç!n Solfasol’un kapıları sonuna kadar açık.” sözler$yle 
müjdeled$"$ g$b$ “Nasıl ba"layalım?“ d$ye devam ederek 
gazeten$n Ankara’ya ve Ankaralıya a$t oldu"unu 
kanıtlıyordu. Bundan sonrak$ gel$!meler oldukça 
hızlı $lerled$ ve b$r gün sonra kend$m$ Solfasol’un b$r 
parçası oldu"umu, d$"er yazarlara da $lan ed$ld$"$ 
grup e-postasında ö"rend$m. Artık ben de onlardan 
olmu!tum, ya!adı"ım !eh$r $le $lg$l$ yazıp ç$zecek, bu 
güzel olu!umun $çer$s$nde yer alacaktım. Bu !ansı 
bana tanıdı"ı $ç$n Solfasol ek$b$ne sonsuz !ükranlarımı 
sunuyorum. %ehr$m$ze da$r her !ey$n yer aldı"ı 
bu zeng$n $çer$kl$ gazetede söz sah$b$ olmak $ç$n 
durmayın, yazdı"ınız b$r çok !ey $ç$n uygun b$r kö!e 
bulab$l$rs$n$z. Solfasol’da yazar olmak kö!es$yle ben 
ba!langıcımı yaptım, bundan sonrası $ç$n de b$r yazı 
d$z$s$ planladık ve sonrak$ sayılarda oradan devam 
edece"$m. 

Atık $!ç$ler$ $le beled$yeler arasındak$ çatı!ma, 
beled$yeler$n katı atıkların ayrı!tırılmasının $kt$sadî 
anlamda oldukça kârlı b$r $! oldu"unu fark etmes$yle 
ba!ladı. Dahası bu $!$ kotarab$lseler, “çevrec$/ye!$l” g$b$ 
yen$ b$r sıfatla beled$yec$l$k anlayı!larını donatmaya 
hak kazanacaklardı. M$ll$yetç$l$k de $kt$sadî kaynaklar 
üzer$nde hak $dd$a etmen$n aracı olarak devreye 
g$reb$l$rd$ tab$$: atık $!ç$ler$ Kürttür; tüm Kürtler örgüte 
yardım ve yataklık etmekted$rler ve elbette örgüte g$den 
her kuru! !eh$t kanı olarak ger$ dönmekted$r; $y$s$ m$, b$z 
bu yoksulun da yoksulu Kürtler$ daha do"madan yok 
edel$m… Çankırılı, Tokatlı, Adanalı “Türk m$ll$yetç$s$” atık 
$!ç$ler$ ne olacak sorusuna yanıt vermeler$n$ beklemey$m 
çünkü m$ll$yetç$l$"$n tek vatanı $kt$sad$yattır… 

Ama beled$yeler$nk$ o kadar da kolay b$r $! de"$ld$r. 
Topladıkları atıkları doldurdukları arabalarından 
ba!ka gerçekten h$çb$r !eyler$ olmayan atık $!ç$ler$n$ 
yıldırmak zordur. Muza(er Eryılmaz dönem$nde Çankaya 
Beled$yes$ zabıta ek$pler$n$n bu u"urda atık $!ç$s$ 
kanı döktükler$n$ ve $!ç$ler$n Türközü Mahalles$’ndek$ 

ard$yeler$n$ yaktıklarını b$lmem hatırlar mısınız? Altında" 
Beled$yes$ ek$pler$ beled$ye b$nasına b$rkaç yüz metre 
uzaklıktak$ ard$yeler$ yakmaz elbette ama ard$yelere 
kepçey$ sokarak del$k de!$k etmekten de ger$ durmaz. 
Bu konuda son günlerde öne çıkan $se Yen$mahalle 
Beled$yes$ oldu. Zabıta ek$pler$ rut$n b$r uygulama 
olarak, atık $!ç$ler$n$n arabalarına el koymaya ve bell$ b$r 
m$ktar ceza kar!ılı"ında ger$ vermeye ba!ladı. Her !ey 
$y$ güzeld$ de zabıta am$r$ arabaların b$r hafta sonra ger$ 
ver$lece"$n$ söyley$nce $! de"$!t$. Atık $!ç$ler$ $ç$n b$r hafta 
ölüm kalım sorunudur. #!ç$ler atık toplamayacaklarsa 
ne yapmaları gerekt$"$n$ sorduklarında, zabıta am$r$ 
“hırsızlık yapın bundan $y$” d$ye buyurab$lm$!t$r (suça 
azmett$rme m$ d$yel$m). Bu onun son $nc$s$ de de"$ld$r: 
r$vayete göre b$r ölümlü tanrı edasıyla, “b$z s$ze göz 
yumuyorduk ama Kürtler buraya dolu!tu artık s$ze göz 
açtırmayaca"ız” da dem$!t$r (“göz yummak” b$r görev 
$hmal$ suçunun $t$rafı $se d$"er söyled$kler$ gem$nden 
bo!anmı! m$ll$yetç$l$k, düpedüz fa!$zmd$r).  
 
Böyle olur CHP’n!n halkçılı$ı… 

B$tmed$… 12 %ubat 2012 geces$ arabası tartaklanarak 
ve tehd$t ed$lerek gasp ed$len %$r$n Erbay, 15 %ubat 
2012’de, kend$ $dd$asına göre beled$ye ba!kanının 
odasının önünde dövülür ve bayılır. Gözünü hastanede 
açar, kolu her $ht$male kar!ı alçıya alınır. #!kence 
görenlere örnek olu!turacak b$r !ek$lde, #HD Genel 
Merkez$’ne ba!vurur ve hukukî yardım taleb$nde 
bulunur. Hastaneden $!göremez raporu alır. Karakola 
g$der, Ankara Barosu’ndan ça"ırılan avukatla b$rl$kte suç 
duyurusunda bulunur. Savcılı"a g$der, suç duyurusunda 
bulunur ve adlî tıp kurumundan da rapor almayı $hmal 
etmez. Ama ç$les$ y$ne b$tmez: zabıta am$r$ bu sefer 
!$kâyetç$ olmaması $ç$n tehd$t eder. Savcı, %$r$n Erbay’ın 
$fades$n$ alırken, “durduk yerde sen$ n$ye dövsünler, kes$n 
sen de onlara küfretm$!s$nd$r” m$nval$nde b$r !eyler 
söyler ve bu sözler %$r$n’$ belk$ de dayaktan daha çok 
yaralar. Kend$s$ dört çocu"una bakmak $ç$n Adana’dan 
Ankara’ya gelm$!t$r ve b$r yıldır atık $!ç$l$"$ yapmaktadır. 
Ama artık tek $sted$"$ adalet, o da olmazsa bu ülken$n 
vatanda!lı"ından çıkmaktır.  
M$ll$yetç$lere duyurulur.
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Sayın okuyucu, Ankara’dak$ haber 
merkez$nden öncel$kle Sümer 
ülkes$nden gazetec$ Enmerkar’a 
(M.Ö. 3000’ler), sonra Anadolu’dan 
Hal$karnasoslu (Bodrumlu) Heredot’a 
(M.Ö. 468), Roma’dan V$truv$us’a (M.Ö. 
25) ve son olarak da y$ne Anadolu’dan 
#stanbullu Evl$ya Çeleb$’ye (1641) 
ba"lanaca"ız. Konularımız hayatın 
genel$.

Enmerkar sendey$z (TV’lerdek$ 
muhab$r$n kafa sallamalarla geçen 
anlamsız yüz $fades$ne seslen$! fonuyla), 
!$md$ d$yorlar k$ okulda b$r rü!vet 
olayı gerçekle!m$! ned$r ayrıntılar? 
“Akın (sam$m$ haberc$l$k ya) !$md$ 
olayın geçt$"$ okuldayım (arkada okul 
fonu, muhab$r de çok öneml$ b$r $! 
yapmı!casına nefes nefese sunum 
havası vererek hızlı konu!uyor, yıllar 
sonra Ba"dat yandı"ında da öyleyd$) 
ö"retmen sorgulanıyor, b$r ö"renc$n$n 
ev$ne g$d$p yemek yem$!, $çk$ $çm$!, 
elb$se hed$ye ed$lm$! parma"ına 
da yüzük takılmı!. Ö"renc$n$n vel$s$ 
yapılan sorguda o"lum okula geç 
kalıyordu, ö"retmenden sürekl$ azar 
$!$t$yordu ça"ırdım eve, memnun kaldı 
dem$!. Hatta ö"retmen $ç$n yemek ve 
hed$yelerden sonra bonkörlü"e cevaben 
“Ey del$kanlı ben$m sözler$m$ tuttu"un, 
onlara kar!ı gelmed$"$n $ç$n yazı 
sanatının en yüksek noktasına er$!es$n, 
sen$n bulu!ların tam olsun, erkek 
karde!ler$n$n arasında önder olasın, 
arkada!larının ba!ı olasın, ö"renc$l$"$n 
en üst düzey$ne yükseles$n. Sen okul 
u"ra!ılarını tam olarak yapab$ld$n ve 
ö"renm$! b$r adam oldun” d$yen b$r 

g$zl$ kamera kaydı var (fonda çek$m$n 
karanlık görüntüler$ ve el$ kelepçel$ 
ö"retmen$n götürülü!ü). Söz sende 
Akın” (Tar$h Sümerde Ba!lardan, 
“Sümer’de $lk rü!vet”$ aktaran ulv$ $nsan 
Muazzez #lm$ye Çı", Sy. 7, TTK).

Heredot sendey$z Mısır’da Memf$s’de 
Hefa$stos rah$pler$nden ed$nd$"$n 
öneml$ b$lg$y$ anlatır mısın (elde pap$rüs, 
fonda da p$ram$tler)? “Akın rah$pler çok 
öneml$ b$r olaydan bahsett$ler, dünyanın 
en esk$ halkı Fr$glerm$!, çok em$nler, kral 
Psammet$kos b$le kabul etm$! d$yorlar. 
Evet, olay !öyle gerçekle!m$! kralın 
aklına b$r gün dünyanın en esk$ halkı 
k$m olab$l$r sorusu dü!mü!, çevres$ne 
sormu! ne yapmalı, nasıl ö"renmel$ d$ye, 
cevap aslında ‘b$z$z’$ bulmak ama yok 
dem$!ler b$z b$r bakalım. Sonra !öyle b$r 
yol bulmu!lar, dünyanın en esk$ halkının 
d$l$n$ b$len-konu!an olsa olsa yen$ 
do"mu! b$r bebek olmalı k$ h$ç k$mse 
onunla konu!maz $se $lk söyleyece"$ söz 
bu tanrısal halkın d$l$ olmalıdır. Hatta 
yen$ do"mu! $k$z bebekler anneler$nden 
alınıp b$r çobana emanet ed$lm$! ve 
tecr$t hayatı ba!lamı!, aradan 7-8 ay 
geç$nce çoban duydu"u $lk sözü kral ve 
çevres$ne $letm$!, $nanmayıp g$d$p kend$ 
kulakları $le de duymu!lar. Söz “bekos” 
kaynak da Fr$gler$n ekme"$ olunca 
kral ne yapsın kabul etm$! artık b$z 
Fr$gyalıların (Ankaralıların da deneb$l$r) 
dünyanın en esk$ halkı oldu"unu, söz 
sende” (Heredot’un güzel sanatların 
dokuz müzes$ne adadı"ı tar$h$n 
b$l$nen en esk$ tar$h k$tabının Euterpe 
bölümünden, Sy. 85, Remz$ K$tabev$).

V$truv$us, evler$m$z her depremde, 
her selde yıkılıyor, !eh$rler$m$z$ do"ru 
düzgün tasarlayacak m$marlar $ç$n ne 
d$yorsun s$z$n zamanınızda nasıl durum? 
“Akın, ben oturdum k$taplar yazdım 
bugünden, m$mar ded$"$m$z $nsan 
de"$!$k b$l$m dalları ve çe!$tl$ ö"ret$ler$n 
b$lg$s$ $le donanmı! olmalıdır; $y$ b$r 
tar$h b$lg$s$ olmalıdır, felsefe b$lmel$ 
prens$p sah$b$, alçakgönüllü, aç gözlü 
olmadan dürüst naz$k ve ad$l olmalıdır; 
m$mar ded$"$n matemat$"$n kuramlarını 
b$lmel$d$r, $kl$mler$, havayı $zlemel$d$r, 
araz$ler$n ya!amaya uygun olup 
olmadı"ından, suların kayna"ından, 
tıbbın !$fasından, hukukun $lkeler$nden 
haberdar olmalıdır; gökb$l$mden 
anlamalı, s$myanın gücünü, gece 
gündüzün e!$tl$"$n$, rüzgarların yönünü, 
müz$"$n büyüsünü, güne!$n yer$n$ 
yapaca"ı aletler ve saatler $le b$lmel$d$r”. 
Bunları yapmayana m$mar den$lmez m$ 
d$yorsun V$truv$us? V$truv$us ba"lantı 
koptu sonra ba"lanırız artık (V$truv$us, 
M$marlık Üzer$ne On K$tap, Sy. 4, %evk$ 
Vanlı M$marlık Vakfı).

Evl$ya Çeleb$ geçen sene sen$ çok andık 
(malum 2011 yılı, UNESCO tarafından 
Evl$ya Çeleb$’n$n do"umunun 400. yılı 
neden$yle Evl$ya Çeleb$ Yılı $lan ed$lm$!t$) 
seyahatler$ne ba!lamanın üzer$nden 11 
yıl geçt$ yıl 1641, !$md$ neredes$n, ned$r 
gözlemler$n? Karaden$z seyahat$mden 
yen$ döndüm #stanbul’dayım Akın, 
derd$m büyük Karaden$z kaç m$ld$r 
orda aklım, hesap yapıyorum. Evl$ya 
konu!man b$z$mk$ne çok benz$yor, 
sen Osmanlıca konu!urdun ne oldu? 
O zeman heman söyles$n Evl$ya “$md$ 

bütün kara ve den$z seyyahlarınca b$l$ne 
k$$$$, Karaden$z yolculu"umuz sırasında 
yaptı"ımız hesaplara göre, bo"azdan 
$t$baren (#stanbul) Anadolu tarafından 
kuzeye g$d$p, Trabzon $l$nden geç$p, 
ta Fa!e Çayı bo"azına varıncaya kadar 
1500 m$ld$r (bu m$l neye denk gel$r 
b$lmem ama herhalde Osmanlıda 1 
merhale 45680 metred$r o mu olak$?). 
Gene bo"azdan ta Abaza memleket$ 
1700 m$ld$r. Gene bo"azdan ta Azak 
kales$ buca"ına varıncaya kadar 2000 
m$ld$r. Anadolu ve Rumel$ tarafından bu 
Karaden$z’e büyük, küçük 1800 neh$r 
dökülür. Heps$n$n büyü"ü Rumel$’ndek$ 
Tuna nehr$d$r k$, Karaden$z’e gel$nceye 
kadar 700 ırmak karı!ır…Karaden$z’$n 
dört tarafı, Azak Den$z$ de dah$l hesap 
ed$l$rse, 6060 m$ld$r. Karadan dola!ılırsa, 
konak hesabınca etrafı 150 konak 
(her konak 12 saat) yan$ be! aydır. Bu 
Karaden$z seyahat$nden kurtulup, 
sa" sal$m #stanbul’a gel$nce, hemen 
Eba Eyyüb Ensar$ Hazretler$ne g$tt$m. 
Mübarek mezarına yüz sürüp, mübarek 
ruhları $ç$n b$r hatm-$ !er$fe ba!ladım. 
B$r kurban kest$kten sonra, g$d$p anne 
babamızla görü!tük. Hak$r$ görünce 
ba"ırlarına bastılar. Hak$r, b$r daha gem$ 
$le Karaden$z seyahat$ne çıkmamaya 
nasuh tövbes$ ett$m, Cenab-ı Hak bu 
den$z$n !err$nden bütün Muhammed 
ümmet$n$ korusun, am$n…”. Vay Evl$ya 
bu Karaden$z seyahat$ sen$ oldukça 
yıldırmı! ya neyse te!ekkürler, tar$h$n 'a! 
haberler$ne devam, reklam arasından az 
sonra… 
 
Tar$hte de"$l, tar$hle kalın dostlar.

Anadolu Yurdum, Ben Evl!ya, Gönlüm Darda
AYI%I(INDA AGORA

Kar yüzünü b$r gösterd$ p$r gösterd$. So"uk. Yollar 
açık ama kaldırımda yürümek gerçekten becer$ 
$st$yor. Ba!ımız önümüzde yürüyoruz. Derken Ulus 
Hal$n$n önünde buluyoruz kend$m$z$. B$rb$r$m$z$n 
yüzüne bakıp gülümsüyoruz. Tüm heybet$yle 
önümüzde uzanan hal her b$r$m$ze ayrı seslen$yor. 
B$raz çocukluk anıları, b$raz balık sofraları, b$raz da 
m$marlıkla geç$yoruz $ç$nden. Hal$n kaldırılması 
söylent$ler$ geç$yor aklımdan. Buruk b$r tebessümle 
adımlarımızı hale do"ru çev$r$yoruz. Sak$nl$k $ç$m$z$ 
buruyor. Oysa çocuklu"umuzda burada adım 
atacak yer bulamazdık. Her kö!e ba!ından b$r öykü 
karakter$ çıkardı. A"zında tek d$!$ olmayan l$mon 
satan adam… “Esk!"eh!r’!n unundan, Ankara’nın suyundan, Yen! çıktı 
fırından s!m!tç!yeeeaaaaaa” d$ye avaz avaz ba"ıran s$m$tç$…& 
Po!etç$, renk ahenk meyveler, sebzeler, peyn$rc$, 
helvacı… Neredeler !$md$?

Üçümüz de tanıdık yüzler arıyoruz. C$"erc$ Kemal 
Ab$’n$n dükkanının önünden geçerken !öyle durup 
soluklanıyoruz. Ayabakan Balıkçı’sından süzülüp 
ekmek kokuları arasında yoku!u tırmanıyoruz. Kar 
kı! her zaman kalabalık olan Çıkrıkçılar Yoku!unda 
$n c$n top oynuyor. Sokaklara ta!an, dertle!me $le 
karı!ık ayaküstü pazarlık sohbet$ olmuyor artık büyük 
markaların z$nc$r dükkânlarının önünde. Derken ara 
sokaklardan b$r$ne g$r$yoruz. O vak$t $nce $nce b$r 
kar ba!lıyor. Konya Sokak 36 numaranın önünde 
duruyoruz. 

B$r metrey$ bulmuyor dükkânın gen$!l$"$. #çer$ye 
do"ru uzanıp g$d$yor, ama en fazla $k$ k$!$ sı"ar. 
Ustanın eller$ kolları maharetl$. Döner bıça"ı o 
küçücük yerde $ncel$kle kalkıp $n$yor. Yoku! a!a"ı 

seke seke $nen kaldırımın b$r basama"ı oturak olmu!. 
Üzer$ne de tertem$z bembeyaz m$nder koymu!lar. 

Rıfat Usta “selamün aleyküüüm” d$yerek b$z$ kar!ılıyor. 
Ba!lıyor anlatmaya… “20 yıldır buradayım. Et$ 
Kazan’dan alırım. Kes$lmeden 
önce ne yem$!, hang$ sudan 
$çm$! b$l$r$m. Buraya get$r$r 
ben hazırlarım döner$. 
Döner$m$z kıymasızdır.” Yarım 
ekmek arasına b$r buçuk 
döner alıyoruz. #ç$ne domates, 
so"an vs. koydurmuyoruz. 
B$r el$m$zde döner ekmek, 
d$"er$nde ayran, ba!ımızdan 
a!a"ıya konfet$ g$b$ ya"an 
kar… Sütlü s$n$ g$b$ dükkanın 
önüne d$z$l$p esk$ günler$ 
yad ed$yoruz Rıfat Usta $le. 
“B$r kuyruk olurdu buralarda 
aklınız durur” d$yor. “Öyle k$ 
b$r gün yolu kapatıyoruz d$ye 
traf$k pol$s$ b$ze ceza yazdı. 
Burası tekt$ b$r zamanlar 
Ankara’da. Bugüne de çok 
!ükür eve ekmek götürüyoruz 
ama… De"$!meyen tek !ey 
döner oldu. Ger$ kalan b$r b$r 
g$tt$.” 

Eller$m$z$ cepler$m$ze sokup 
esk$ Moda Çar!ısı’na do"ru 
bırakıyoruz kend$m$z$. Sabaha, 
ö"le vakt$ne, ku!lu"a, ve hatta 

gece ayazına yolda! lezzetler$n har$tasına b$r nokta 
daha ekl$yorum.

Ankara’nın lezzet duraklarını ke!fetmek $ç$n hala zaman 
var. Rıfat Usta hala buralardayken g$d$n ve y$y$n.

Yarım Ekmek B!r Buçuk Döner!
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Oyun, “adalet, hukuk, ceza” g$b$ 
kavramları sorgulatarak ba!lıyor ve 
Türk$ye’dek$ adalet s$stem$n$n nasıl 
$!led$"$n$ b$r ceza avukatının tanık 
oldu"u olaylar üzer$nden sey$rc$ye 
yansıtıyor. 2 perdeden olu!an 
oyunda b$zden öyküler. Gazetelerde 
okudu"umuz, haberlerde yer alan, k$m$ 
kat$l, k$m$ $!lemed$"$ suç yüzünden 
hap$s yatan, k$m$ zaman da kurban 
olanların traj$k h$kayeler$, kısa ama öz 
b$r !ek$lde anlatılıyor

Oyuncular, canlandırdıkları karakterler$ 
sey$rc$ye aktarmakta son derece ba!arılı. 
Bazı oyuncuları (Pınar Uslu, S$nem %ah$n 
ve Nurc$han Ergün) $lk defa bu oyun 
sayes$nde $zleme !ansı buldum. Ankara 
DT’n$n ba!at oyuncularından Oktay Dal, 
Levent %enbay, Ed$p Tümerkan,  Tolga 
Ç$ftç$, Ahmet Türko"lu’nu ve kend$s$n$ 

daha önce mezun oldu"u ün$vers$tede 
seyred$p oyunculu"unu takd$r ett$"$m 
Evren Ça"rı Turan’ı yen$den bu oyun 
ves$les$yle seyrett$"$m $ç$n çok mutlu 
oldum. 

K$mse $steyerek kat$l olmaz ya da suç 
$!lemez. %artlar, ya!am ko!ulları $nsanı 
bu noktaya get$rmekted$r. Bu oyunda 
da karakterler$n $ç$nde oldukları durum 
onları mahkumlu"a sürüklem$!t$r. 
Oyuncuların jest ve m$m$kler$n$ 
yakından gözlemlemek $ç$n önlerden 
b$let alınmasını öner$r$m. Bu sezon 
seyrett$"$m oyunlar $ç$nde ben$ en 
çok etk$leyen ve be"end$"$m yapımlar 
arasında oldu Elma Hırsızları. 

Meraklıları $ç$n oyun 28 %ubat-4 Mart 
Tar$hler$ arasında Altında" Sahnes$nde 
seyred$leb$l$r.  #y$ sey$rler…

“Ned!r adalet, ned!r hukuk, ned!r ceza?” (Elma Hırsızları) 
Hukukçu ve yazar Faruk Erem’!n yazdı#ı B!r Ceza Avukatının Anıları (Elma Hırsızları) Ankara Devlet T!yatrosu sanatçılarından ve rej!sörler!nden 
Volkan Özgömeç’!n yorumuyla Ankaralı t!yatroseverlerle bulu"maya devam ed!yor. Oyun daha önce Ankara Sanat T!yatrosu’nda da 
oynanmı"tı. Her !k! yorumu !zlem!" b!r! olarak, sahnelen!" b!ç!m!nden etk!lend!#!m yorum; Ankara Devlet T!yatrosununk! oldu.

Müsah$pzade Celal’$n yazdı"ı oyunu Devlet 
T$yatrosu’nun Emekl$ Sanatçısı Mün$r Canar yönett$. 
Bu $k$l$n$n bulu!ması b$r tesadüf de"$l elbette. 
Müsah$pzade Celal geçm$!$ günümüze aktaran  
öneml$ b$r  t$yatro yazarı. Mün$r Canar da b$r bakıma; 
oyuncu rej$sör ve yazar olarak Müsah$pzade’n$n 
bıraktı"ı yerden geçm$!$ günümüze aktarıyor.

Müsah$pzade Celal II. Me!rut$yet zamanında 
yet$!m$!t$r. Oyunlarında batı t$yatro tekn$"$ $le 
Geleneksel Türk T$yatrosu mot$'er$n$ kullanmı!, 
daha çok Osmanlı’nın son dönemler$nde ya!anan 
toplumsal hayatın bozuklu"u; $dar$ s$stemdek$ 
aksaklıklar, d$nsel baskılar, ahlak$ bozuklukları 
yeren komed$ler yazmı!. Oyunlarını yazarken daha 
çok halkın rahatlıkla anlayaca"ı ve kavrayaca"ı 
t$pler$ seçm$!. Geleneksel Türk T$yatrosu’nun tek 
boyutlu  t$plemeler$  onun oyunlarında  ete kem$"e 
bürünmü!tür d$yeb$l$r$z. Kafes Arkasında  adlı oyunu 
1928 yılında yazmı! ve aynı yıl Darülbeday$’de 
sahnelenm$!t$r. #stanbul %eh$r T$yatrolarında 1989 
yılında sahnelenen oyun, Devlet T$yatroları’nda $lk kez 
sahnelen$yor.   

Oyunda; dört evl$, sözde d$ndar Hacı Davut Efend$’n$n 
her b$r$ ayrı mahallelerde ya!ayan kadınlarını kafes 
arkasına kapatması ve onları baskı altında tutması 
neden$yle dü!mü! oldu"u ac$z durum kom$k b$r 
üslupla anlatılıyor.Me!hur #stanbul yangınlarının 
oldu"u dönemde her mahallede ayrı ayrı yangın 
çıkar. Hacı Davut karılarını yangından kurtarmak $ç$n 
harekete geçer ve sonunda sürpr$zlerle kar!ıla!ır. 
Yangın mot$f$ oyunda öneml$ b$r yere sah$pt$r. Sık sık 
kullanılır. Dı!arıdak$ yangın aynı zamanda toplumsal 
b$r çökü!ü $fade ederken, ev$n $ç$ndek$ yangın da 
ahlak$ b$r yıkımın gösterges$d$r. 

Göstermec$ t$yatro anlayı!ı $le sahnelenen oyunda 
zaman zaman oyun kırılarak bulundukları yer$n 
t$yatro, oynanılanın da b$r oyun oldu"u sey$rc$ye 
aktarılıyor. Mün$r Canar oyuna met$nsel ba"lamda 
müdahalede bulunmadı"ından oyunda sık yapılan 
tekrarlar zaman zaman  oyunu durgunla!tırmakta  ve 
sey$rc$y$ sıkmakta.

Oyun dansları Den$z Çı"’a a$t. Dar alanda, kadınların 

kafes arkasında Karagöz Hac$vat f$gürler$yle ba!layan 
dansları oyun hakkında  b$zlere b$r $p ucu sunuyor. 
Oyun yönetmen$ Mün$r Canar’ın yazdı"ı sözler, Kemal 
Günüç’ün müz$kler$yle bulu!tu"unda melod$k ve 
geleneksel Türk Müz$"$ mot$'er$yle bezenm$! ve 
oyuna ayrı b$r tat katan müz$kler ortaya çıkıyor.Dekor 
tasarımında Güven Öktem döner sahne $le $!levsel 
dekor anlayı!ı ben$msem$!. Sevg$ Türkay’ın kostümler$ 
renkl$, ne!el$, cıvıl cıvıl Osmanlı Dönem$n$ yansıtan 
b$r kreasyon.  I!ık tasarımı y$ne esk$ ustalardan 
Burhanett$n Yazar’a a$t. 

Oyun k$!$ler$ $l$!k$ler ba"lamında b$rb$r$nden kopuk, 
sıradan kar$katür$ze t$pler. Hacı Davut dı!ında hemen 
her oyuncu $k$ ya da üç sahnede rol alıyor. Hatta 
Hasene Hanım ve Nad$re Hanım, $k$nc$ sahneden 
sonra b$r daha görünmüyor. Bu nedenle oyuncuların 

akt$f b$r rol performansı göstermeler$ zor b$r oyun, 
ancak y$ne de Hacı Davut rolünde #smet Numano"lu, 
performansıyla d$kkat$ çek$yor. 

D$"er kısa ama öz roller$ $le d$kkat çekenler: Perv$n 
Ünalp (Hasene), Selma Bayraktarg$l (Nad$re), Erg$n 
Özdem$r (Bek$r A"a), Özgür Öztük (Rıza), Eda 
Yılmaz Yener (Raz$ye), Caner Gezener (Sabr$), Sava! 
Tamer (#mam), Eylül Aktür (Benl$ Kam$le), Ula! Ersoy 
(M$!on), Teoman Gülen (Zat$ Efend$), Ceng$z Uzun 
(#mamec$ Süleyman), Tunç Yıldırım (Bekç$ Bayram), 
Özgür Ceng$z (Ferferek Al$). Her b$r t$p$ canlandıran 
oyuncular kend$ $ç$nde ba!arılı.

Oyun yönetmen$ Mün$r Canar, oyun bro!üründe kısa 
ama öz olarak !öyle b$t$rm$! sözünü

 “Ar$f olan anlaya ve dah$ b$r !eyler yapıla…” 

Ar!f Olan Anlaya 
Kadına yönel!k "!ddet ve baskıların günden güne arttı#ı günümüzde Ankara Devlet T!yatrosu tarafından sahnelenen Kafes Arkasında 
adlı oyun tam da gündeme oturan konusuyla Altında# Sahnes!nde perde açıyor.
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Nasıl Do#du? 
Ankara Öykü Günleri’nin do"um tar$h$ 1996 olarak 
göster$leb$l$r. 1. Ankara Öykü Günler$ 5-10 Mayıs 1997 
günler$nde gerçekle!t$r$lm$!t$. Altı oturum b$ç$m$nde 
düzenlenen etk$nl$"e yakla!ık kırk öykü yazarı katılmı!, 
dünden bugüne, bugünden yarına öykücülü"ümüzü, 
öykünün etk$ alanlarını, kent kültürü ve kentl$le!me b$l$nc$ 
bakımından öyküyü de"erlend$rm$!lerd$. 1996 yılının 
onur ödülü sah$b$ Vüs’at O. Bener’d$ (1922-2005). Ankaralı 
edeb$yat severler kend$ler$ne sunulan bu “öykü z$yafet$”ne 
büyük $lg$ gösterm$!ler, etk$nl$"$n düzenlend$"$ mekanı 
adeta b$r panayıra dönü!türmü!lerd$. Öykü saatler$, 
öykü yazarlarının okurlarla söyle!$ler$, öykü k$taplarını 
$mzalamaları $lg$ ve co!ku yaratmı!tı.
Öncülü"ünü öykü yazarı Özcan Karabulut’un yaptı"ı Ankara 
Öykü Günler$ b$r süre sonra adını Dünya Öykü Günü olarak 
de"$!t$rd$. Son olarak da ba!ına ‘uluslararası’ sözcü"ünü 
ekleyerek “Ankara Öykü Günler$” adını aldı. 1997’den 
2007’ye kadar 11 kez gerçekle!t$r$len etk$nl$k bugüne, 
2011’e kadar yapılamadı. Aradan geçen dört yıl Ankara’ya 
özgü etk$nl$"$ yen$den aranır hale get$rd$.10-14 %ubat 2012 
tarihlerinde düzenlenen 12.Uluslararası Ankara Öykü Günleri 
ise yine etkinli"in mimarı Özcan Karabulut’un giri!imiyle 
Ankaralılarla bulu!tu. 
Neden Öykü Günleri? 
Çünkü, öykücülügümüz nicel ve nitel olarak ‘iyi’ bir yerde. 
Çünkü, öykünün yazınsal de"er ve ölçütler$ tartı!ılmalı. 
Çünkü, öykücülü"ümüzdek$ gel$!$m$n ve canlı öykü 
edeb$yatı ortamının toplumsal, kültürel $lg$s$n$ $nceley$p, 
sonuçlar çıkartmak; bu sonuçları edeb$yat-sanat-kültür 
kapsamında kamuoyuna duyurmak olarak açıklanab$l$r.
Niçin Ankara? 
Sorusu ise, Ankara’nın edeb$yat ve sanat etk$nl$kler$n$n 
yo"un olarak gerçekle!t$r$ld$"$ b$r kent olması ve kent$n, 
g$derek ülken$n kültür dokusunun da merkez$ olab$lmes$ 
b$ç$m$nde yanıtlanab$l$r. Ve Öykü Günler$’n$n dü!ünü 
kuranlar Ankara’da ya!ıyorlar deneb$l$r.
Katılımcılar, Yer-Mekan 
Olgunlar Sokak, Kafka Cafe’de düzenlenen 12. Uluslararası 
Ankara Öykü Günleri, 10 %ubat Cuma günü ba!ladı. Yakla!ık 
27 öykü yazarının öykülerini seslendirmelerinin yanı sıra 22 
bildiri, panel ve söyle!i gerçekle!tirildi. Dünyanın Öyküsü 
Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Özcan Karabulut, Roman 
Kahramanları Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ömer Asan, 
Edebiyatçılar Derne"i Kurucusu ve #lk Genel Ba!kanı Ahmet 

Say&ile onur konu"u Alman&Yazarlar Sendikası Ba!kanı #mre 
Török açılı! konu!malarını yaptılar. Edeb$yatımızın usta 
yazarı Adnan B$nyazar’a, “Onur&Ödülü” sunuldu.Görünü!te 
yazarların biraraya geldikleri bir toplantı olarak görülen 
etkinli"e izleyici katılımının yer nedeniyle henüz istenen 
düzeyde olmadı"ı söylenebilir. Dar, basık, seslendirme 
sisteminin yetersiz oldu"u mekanda, geni! izleyici katılımı, 
beklemek safdillik olurdu.
Bu tür etkinliklerin önde gelen yararlarının ba!ında okuma 
alı!kanlı"ının sa"lanması geld$"$  dü!ünülürse $zley$c$ 
katılımının, b$r ba!ka dey$!le okuyucunun öneml$ oldu"unu 
söylemel$y$z. Ve bu noktada bazı ver$lere de"$nmel$y$z:
Demokrat E"$t$mc$ler Send$kası’nın (DES) yayınladı"ı 
‘Türk$ye’n$n Okuma Alı!kanlı"ı Raporu’na göre, Türk halkı 
okumaya yılda 6 saat zaman ayırıyor.
2009 yılında Türk$ye’dek$ toplam 
kütüphane sayısı 1152. Bunlardan 45’$ 
çocuk kütüphanes$, 14’ü yazma eser 
kütüphanes$, 55’$ gez$c$ kütüphane, 
1038’$ de #l ve #lçe kütüphaneler$. 2007 yılı 
ver$ler$ne göre kütüphaneler$m$zde 13 
m$lyon k$tap var. Buna kar!ılık kom!umuz 
Bulgar$stan’da 46 m$lyon, Rusya’da 
739 m$lyon. Kütüphaneler$m$ze kayıtlı 
üye sayısı 493 b$n 500 $ken, #ran’da 7 
m$lyon, #ng$ltere’de 35 m$lyon. Türk$ye’de 
68 b$n 500 k$!$ye 1 halk kütüphanes$ 
dü!erken, 95 k$!$ye b$r kahvehane 
dü!üyor. Kütüphaneler$m$zde çalı!anlar 
333 k$!$. Buna kar!ılık Almanya’dak$ halk 
kütüphaneler$nde 8 b$n 337, #spanya’da 
$se 3 b$n 794 k$!$ çalı!ıyor.
Her mahallede kütüphane olmadı"ı $ç$n 
çocuklarımızın kütüphaneye g$deb$lmeler$ de olanaksız. Ya 
da otobüs, dolmu! vb. ula!ım aracı kullanmak zorundalar. 
Kütüphaneye ula!tıklarını varsaysak bu defa da, aradıkları 
k$tabı bulamama sorunuyla kar!ıla!acaklar. Çünkü 
kütüphaneler$m$zde her aranan k$tap, güncel derg$ ya da 
ara!tırma yer almaz.  Ger$ye okul kütüphaneler$ kalıyor. 
Çocuklara kütüphaneye g$tme alı!kanlı"ını kazandıracak 
mekanlar bunlar olmalı. Ama pek çok okulumuzda ne 
yazık k$ kütüphane yok. Böyle olunca okuma alı!kanlı"ı da 
ed$n$lem$yor.
Kitap bizde çıktı"ı gün, ra'ara yerle!t$"$nde ne satarsa 
satıyor. B$r gün sonra satı! yer$nde sayıyor.  Günlük gazete 
g$b$…   

$zley!c! Nerede? 
Ankara öykü Günleri, belki 14 %ubat Dünya Öykü Günü’nü 
de do"urarak, edebiyatçılar arasında barı!ın, dostlu"un, 
sevginin de simgesi haline geldi, ama okuyucuya okuma 
alı!kanlı"ı anlamında ne kazandırdı. Bence konuya bu 
açıdan yakla!ılmalı. Evet, edebiyatçılar biraraya geldiler, 
birbirlerinin öykülerini dinlediler, kimi konularda görü!lerini 
dü!üncelerini payla!tılar, hasret giderdiler.
Peki, izleyici neredeydi?, okuyucu neredeydi? #!te sorulması 
gereken bu. Etk$nl$"e ev sah$pl$"$ yapan mekan $zley$c$ ve 
okuyucuyu kucaklayab$lecek boyutta mıydı? Yer herkes$n 
kolayca bulab$lece"$, ula!ab$lece"$ b$r yerde m$yd$? Konular 
$zley$c$n$n beklent$s$n$ kar!ıladı mı? Süre yeterl$ m$yd$, uzun 
muydu? Katılımcılar öyküler$n$, konularını anla!ılab$l$r b$r 
b$ç$mde seslend$reb$ld$ler m$? Soruları ço"altmak mümkün. 
Tab$ yanıt almak da mümkün. Ku!kusuz herkes kend$ görü!ü 
do"rultusunda cevaplayacaktır.

Sonuç 
Sonuçta bir etkinli"$ daha ger$de bıraktık… 
Ve anladık k$, “Öykü !$fre çözmez, uzla!maz. 
Tözünü korumak $ç$n $ncel$kle d$ren$r. K$m$ 
zaman ya!amsal b$r tepk$, k$m$ zaman 
huzursuzluk ya da küçücük b$r mutluluktur. 
Açık bırakılmı! b$r kapı, b$r haklılık çı"lı"ıdır.”
Böyle diyor 2012 yılı Öykü B$ld$r$s$’n$ kaleme 
alan #nc$ Aral. Bu görü!üne katılmamak elde 
de"$l. 
Öykü I!ıktır ba!lıklı bildirisinde, insanlı"ın 
ortak belli"ine gönderme yapıyor Aral: 
“Öykü, ilk saf anlatıdır. Ortak belle"in yankısı, 
insan aklı ve sezgilerinin alçakgönüllü 
ama co!kulu dilidir. Kalbin iyili"iyle, a!kla, 
zihnin imgeleriyle beslenip canlanır. 
Ya!amın geni!lik ve devingenli"i içinde, hiç 
bıkmadan yeni, özgün ve güzel sözü ararken 
fark edilemeyenin pe!inden gider. Gücünü 

derinli"inden, ke!i'ere uygunlu"undan, sınırsızlı"ını dilinin 
insani özle yo"rulmu! olu!undan alır.”
Kısaca özetlemek gerek$rse,
12.Ankara Öykü Günleri’nde, hazırlanan etk$nl$k 
programları ve projeler aracılı"ıyla, ayrım yapılmaksızın, 
herkes$n öyküye katılma ve öyküden zevk alma olanakları 
arttırıldı, ömür boyu süren ö"renme olgusunda, öykünün 
üstlend$"$ rol ö"ret$ld$ ve yaygınla!tırıldı, her ya!tan ve her 
deney$m düzey$nden gelen öykü yazarlarının yaratıcılık ve 
profesyonell$k alanlarında gösterd$kler$ çabalar desteklend$. 
Ama b$r eks$k vardı… Eks$k olan $zley$c$yd$, okuyucuydu. Ve 
bunun çares$ d$le get$r$lmed$, tartı!ılmadı. 

Ankara’da Açan B!r Ç!çek: 14 %ubat Dünya Öykü Günü 
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Ankara Satı" Noktaları: 
Ada K$tabev$ (Gord$on AVM), Anadolu K$tabev$ 
(Tunalı H$lm$ Önal Pasajı), A!$yan K$tabev$ (Bayındır 
Sok. Ad$l Han Kızılay), Bahar K$tabev$ (Karanf$l Sok. 
B$rl$k Pasajı), Dost K$tabev$ (Konur Sokak), Devr-$ 
Alem Sahaf (Tunalıh$lm$ Cad. Ku"ulu Pasajı), #mge 
K$tabev$ (Konur Sok.), Turhan K$tabev$ (Konur Sok.), 
Gülden K$tabev$ (Karanf$l Sok. B$rl$k Pasajı), Güven 
K$tabev$ (Bahçel$evler 7 Cad. 32. Sok.), Leyl$m K$tap 
(Esat Cad. Pamuk Pasajı), ODTÜ Öykücü K$tabev$ 
(ODTÜ Çar!ı), ODTÜ M$marlık Fakültes$ Kırtas$ye, Oku-
yorum K$tabev$ (Konutkent 1 Çar!ısı), Orhun K$tabev$ 
(Tunalıh$lm$ Cad. Tunalı Pasajı) 

$stanbul Satı" Noktaları: 
Meph$sto K$tabev$:  (Beyo"lu & Kadıköy %ubeler$)
Parmak$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$z mekanlar da var!
Kızılay’da Anatol$a, AST, Beyo"lu Cafe, Esk$Yen$, Nefes, 
Ortadünya, Roxanne Cafe, Tayfa K$tap Cafe, Tenedos 
ve Sakal’da, Ayrıca S$yasal Kırtas$ye, #HD, Ahlatlıbel, 
Lozanpark, ODTÜ Sunsh$ne’da; Kaleye yolunuz 
dü!erse K$r$t Kafe’de (Koyunpazarı Sokak No:60) 
Solfasol bulab$l$rs$n$z. 

SOLFASOL’u Nerede Bulab$l$rs$n$z?

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 

“Hak!kat !nsanlara u$runa ya"amak !ç!n 
b!r neden ver!r.  
B!r neden!n varsa, altından 
kalkamayaca$ın h!çb!r zorluk yoktur.  
Yük, o zorlu$un kend! a$ırlı$ı de$!ld!r, 
yük, o zorlu$u ta"ımak !ç!n b!r neden!n!n 
olmamasıdır”.' (Levh-! Mahfuz)

Hız ça"ının ba! döndürücü etk$s$ sarıyor 
ortalı"ı, alaca bulaca algılamalara 
sebep olan sürat $ç$nde yol bulmaya 
çalı!ırken, &karma!ada göster$lmek 
$stenen ver$lm$! oluyor. Seks, !$ke, dayak 
veya kaza görüntüsü d$ye sunulan, 
bakıp göremed$kler$m$z b$zler$ cah$l 
kılıyor. Azımız gerçekler$n merakı $ç$nde 
kalıyoruz. Kalmak $stemey$p hızı da 

kaçırmak $stemeyenler akan karma!aya 
katkıyı fark etmeden sa"lıyor. K$m$s$n$n 
$zlemeden k$m$s$n$n $zley$p yorumladı"ı 
“Fok Badem’e dayak” v$deosunun 
ardından koparılan fırtınanın savurdu"u 
tozları s$lkeleyerek yazmaya çalı!ıyorum.

Ortalık yerde “den$zde kar!ıma 
çıkarsa zıpkınla vururum” 
deme&cür’et$n$&gösterenler ve onu 
öldürmek amacıyla saldıranlara 
kar!ı, “Akden$z Foku’nu Korumak 
Akden$z’$ Korumaktır” sloganıyla, namı 
d$"er&Monachus Monachus'nesl$n$n 
tükenmemes$&$ç$n y$rm$ yıldır mücadele 
eden, çabalayan b$r STK ma"durken 
suçlu $lan ed$lmekte. Fark ed$lmes$ 
hassas$yetle t$t$zl$k $steyen b$r durum 
var ortada. 

D$d$m açıklarında Aralık 2006’da, 
henüz b$r buçuk aylık b$r yavru $ken 
Sah$l Güvenl$k deste"$yle bakıma 
muhtaç halde bulunan Badem, 
5 sened$r dönemsel rehab$l$te 
sürec$nden geç$yordu. Badem’$n do"al 
ortamda, $nsanlardan uzak kalması 
gerekmekteyken &durumu $nsanlara 
anlatmak Badem’e anlatmaktan daha 
zordu.  Badem’le $lg$l$ çıkan haberler$n 
ço"u b$l$nçlend$rmeden uzak, özens$zce 
ver$lmekteyd$.&Güncel haberlere bakınca 

sank$ b$r s$rk/göster$ merkez$nde es$r 
tutulan canlı sanırsınız Badem’$.&

Badem’$n bakım altına alını!ı keyf$ b$r 
rehab$l$tasyon olayı olmadı"ı g$b$, do"a 
koruma adına özver$l$ b$r mecbur$yetle 
gerçekle!m$! nad$r $y$ $!lerdend$r. Sank$ 
esaret altında $!kence ed$l$yormu! algısı, 
harcanan emeklere yazık etmekte. Söz 
konusu v$deoyu hem $zleyenler hem 
de $zlemeyenler em$n olsun k$; Badem’e 
acı çekt$rmek $!kence etmek b$r yana 
$y$ n$yetle yapılmı! b$r kısa andır o 
görüntüler. Araz$ ve kıyı rantçılarının, 

çıkarcılarının $!ler$n$ sekteye u"ratan, 
ba!ta yunusların ve tüm hayvanların 
esaret$ne kar!ı $!ler yapan Sualtı 
Ara!tırmaları Derne"$’ne yönel$k b$r 
komplo lokmasıdır. Duba$’de ya!ayan 
Hürr$yet yazarlarından Yonca Tokba! 
neler oldu"una da$r sorgulamadan 
lokmayı y$yenlerden olmu! ve “…
V$deoyu seyretmed$m. Haber$n ba!lı"ı 
bana yett$…” dey$verm$!. 

Hak$kat s$ze göster$lmeye çalı!ılan de"$l, 
der$nl$k $ç$nde bulma çabası $steyen b$r 
sabır $!$d$r… Hele k$ gazetec$ysen$z!

Adem Badem

29 N!san 2012’de Türk!ye 
genel!nde yapılacak sınavla 
engell! kadrosu !ç!n memur 
alımı yapılacak. Türk!ye’n!n her 
yer!nde !" sah!b! olmak !steyen 
b!nlerce engell! b!rey bu sınavlara 
hazırlanıyor. Pek çok engell! b!rey 
!se ya madd! !mkanı olmadı#ı 
!çn ya da kend! engel!ne uygun 
kurs bulamadı#ı !ç!n sınava 
b!r sıfır yen!k g!recek. Konu 
!le !lg!l! açıklamada bulunan 
Gaz! Ün!vers!tes! Tıp Fakültes! 
Odyoloj! B!l!m Dalı Ba"kanı 
ve $"!tme Engell!ler Gel!"!m 
Merkez! Derne#! Ba"kanı Prof. 
Dr Yusuf K. Kemalo#lu engell!ler! 
yarı"tırmanın engell!lere yönel!k 
ayrımcılı#ı der!nle"t!rd!#! 
görü"ünde. Hal böyleyken Ankara 
Büyük"eh!r Beled!yes! 26 %ubat’ta 
Eryaman A!le Ya"am Merkez!’nde 
44 engell! b!rey!n katıldı#ı sınava 
hazırlık kurslarının açılı"ını yaptı.   

Sınav Ayrımcılı#ı Der!nle"t!r!yor  
 
Tartı!manın gözardı ed$len en 
öneml$ yanı engell$ b$reyler $ç$n b$r 
poz$t$f ayrımcılık uygulaması olan 
“engell$ devlet memuru kadroları” 
$ç$n engell$ler arasında sınav yapılıyor 
olmasının yarattı"ı sorunlar. #lk 
bakı!ta b$r sorun g$b$ görünmese de 
engell$ler$n b$rb$rler$ $le yarı!tırıldı"ı 
bu sınavlar ayrımcılı"ı g$der$c$ de"$l 
der$nle!t$r$c$ b$r rol üstlen$yor. Gaz$ 
Ün$vers$tes$ Tıp Fakültes$ Odyoloj$ 
B$l$m Dalı Ba!kanı ve #!$tme Engell$ler 
Gel$!$m Merkez$ Derne"$ Ba!kanı 
Prof. Dr Yusuf K. Kemalo"lu yaptı"ı 
açıklamada engell$ler$ yarı!tıran b$r 
sınavla memur alımının sınavların 
engell$ler arasındak$ ayrımcılı"ı 
der$nle!t$rd$"$n$ bu sınavlara hazırlık 
$ç$n açılan kursların da bu durumu 
pek$!t$rd$"$n$ bel$rt$yor. Kemalo"lu 
açıklamasında “B$r$ler$ engell$ memur 
sınavı $ç$n hazırlık kursları yapınca ne 
de"$!ecek?” sorusunu !öyle cevaplıyor: 
“Bazı engell$ler$n b$lg$ sev$yes$n$n 

artması ‘sınavı kazanan sayısını’ ve ‘$!e 
yerle!t$r$len sayısını’ etk$lemeyecek. 
Sadece ‘daha b$lg$l$’ ya da ‘b$lg$s$n$ 
ortaya koyab$l$r’ olanlar $!e g$rm$! 
olacak; yan$ ‘daha ötek$’ olanlar ‘daha 
har$ç’ tutulacak.”  
 
Sınav Yanlı", Hazırlık Kursu $k! 
Kere Yanlı"  
 
Engell$ler$ yarı!tıran tek t$p b$r sınav 
yapmanın yanlı! oldu"unu bu sınava 
hazırlık $ç$n kurs düzenlemen$n 
$se özrü kabahat$nden büyük b$r 
yanlı! oldu"unu bel$rten Kemalo"lu 
yapılması gereken$n tek t$p b$r sınav 
de"$l öncel$kle engel gruplarına 
göre $ht$yaç ve h$zmet alanlarının 
bel$rlenmes$ oldu"unu bel$rt$yor. 
 
Profesör Kemalo"lu, bunun yanında 
engell$ oranlarına göre kotalar 
olu!turulması, sınavların do"u!tan 
– erken çocukluktan $t$baren engell$ 
olanlara göre farklıla!tırılması, 
engell$ler$n $st$hdam ed$lece"$ alanların 

tesp$t$ ve bu tesp$tten norm kadrolar 
olu!turulması gerekt$"$n$ söylüyor.  
 
Engeller Bazen Avantaj da 
Sa#lar 
 
Kemalo"lu’nun altını ç$zmem$z gereken 
en $lg$nç tesp$t$ $se !öyle: “Unutmayınız 
k$ bell$ engel grupları bell$ $!ler $ç$n 
$deald$r: örne"$n görme engell$ler$n 
gören b$reylere göre bazı avantajları 
vardır; bunu alan uzmanı b$l$m 
$nsanlarıyla görü!erek saptayab$l$rs$n$z. 
Konu!amayan $!$tme engell$ler yan$ 
sa"ırlar $se devlet$n $!aret d$l$nde 
kamu h$zmet$ sunma gereks$n$m$n$ 
kar!ılamak $ç$n her kurumda (özell$kle 
h$zmet kurumlarında) ac$len gerek 
duyulan personellerd$r.”Prof. Dr. Yusuf 
Kemalo"lu, alandak$ s$v$l toplum 
örgütler$n$n ve uzmanların bıkmadan 
bu görü!ler$n$ her platformda 
seslend$rmeler$ gerekt$"$n$, b$r gün 
bunun mutlaka etk$l$ olaca"ını 
bel$rterek sözler$n$ tamamlıyor.  
/Solfasol 

Engell! Memur Seçmek $ç!n Neden Sınav Yapılır?
Sınav Yanlı", Hazırlık Kursu $k! Kere Yanlı"
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