
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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Esk$(ye)meden sökülüp yen$s$ yapılan 
b$nlerce m2 kaldırım, m$lyonlarca l$ra para 
harcandıktan sonra yıkılan nam-ı d$"er 
‘dem$rkafes’, 18 yıl sonra $n!aatı yen$den 
ba!layan metro tüneller$ne gömülmü! 
m$lyar dolarlık kamu kayna"ı… Karar 
al, $hales$n$ yap, uygula. B$r yıl sonra 
sök, yen$s$n$ yap. Son yıllarda Ankara 
$y$den $y$ye yapboz b$r kente dönü!tü. 
Ankara’nın parası ve do"al kaynakları 
sınırsızmı!casına kullanılıyor. Oysa ne 
zeng$n b$r kent burası ne de do"anın 
kaynakları sınırsız. 
Solfasol olarak pek çok Ankaralı g$b$, 
mahkemelerde hesabı sorulmayan, 
sorulamayan bu yasal yolsuzluklardan 
rahatsızız. Kamu kaynaklarının ve do"al 
kaynakların hesapsızca kullanılmasını 
$stem$yoruz ve tak$ptey$z.
#!te s$ze Ankara’dak$ ‘yasal yolsuzluklara’ 
üç örnek:

Mehmet Onur Yılmaz  >> s.3

Esk! Soldan Bıkanlara: Ekoloj!k, E"!tl!kç!, 
Özgürlükçü Ve Dayanı"macı Yen! B!r S!yaset
Ferdan Ergut $le söyle!$

Aydın Bodur >> s.6

YAPBOZ ANKARA STEM YORUZ!

Açlık Grevler! Yaygınla"ıyor, Ölüm 
Oruçlarına Dönü"üyor…
Türk$ye’n$n 60 cezaev$nde süren açlık grevler$ 51. gününe 
geld$. 12 Eylül’de 69 k$!$n$n ba!lattı"ı açlık grev$, yakla!ık 
700 tutuklu ve hükümlünün katılımıyla sürüyor. 

abo/solfasol  >> s.5

Ankara Nox... 
2010 yılının Mayıs ayıydı. Ankara’nın çe!$tl$ noktalarında çek$mler 
yapmaya karar verd$m. Günbatımında veya gece çekecekt$m, t$melapse 
(zaman atlamalı çek$m) tekn$"$n$ kullanacaktım. Yen$ foto"raf 
teknoloj$ler$ bu tür çek$mler$ kolayla!tırmı!tı. Ankara dü!ündü"ümüz 
kadar asık suratlı, renks$z, ölü b$r !eh$r de"$ld$. Çek$mler bunu 
gösterecekt$. B$rkaçını pe! pe!e get$r$p kısa b$r v$deo hazırlayacak, v$deo 
blogumuz dasvant’ta yayınlayacaktım. Projen$n kod adı “Ankara by 
N$ght”tı.

Özlem Mengilibörü  >> s.10

G!zl! Saklı Kent Yansımaları: 
Burcu Perç!n Serg!s!
#nsan AVM otoparkında dev reklam af$!ler$ne dalıp dalıp 
g$derken, arka sokaklarda c$r$t atan paslı dem$rlerden, 
yanmı! plast$klerden, cam kırklarından, s$gara 
$zmar$tler$nden zeng$n çöp yı"ınlarını ve terk ed$lm$! 
hayalet b$naları fark edem$yor.

Özgür Ceren Can  >> s.19

Kısa Haberler
(abo/solfasol) >> s.4/5

!rfan Aktan’la Söyle"i: 
Akp Kürt Sorununda Sadece 
Bayra#ı Devraldı
EfecanTan >> s.8

Foto.Anlatı: Güven Anıtı 
Funda $enol Cantek >> s.9

Barı" Yürüyü"ü’nden Bingöl 
Elmas’la Konu"ma
Tanju Gündüzalp  >> s.14/15

Üniversitede Sporcunun !"i Ne 
Özgür Çelik  >> s.17

Bir Yaz Dönümü... Ankara’da 
Yeni Bir Görsel !"itsel Sanatlar 
Merkezi: CerModern - CAVA 
Kara/Keçi  >> s.18

Hayvan Sömürüsü ve Veganlık 
Mehmet Emin Boyacıo#lu  >> s.20
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Ankara'nın farklı "k$tapçısı" Özcan Amca'sı yan$ Erel 
Dem$rı!ık'ın cenaze namazını yed$ k$!$ kıldık. K$m$ k$mses$ 
var mıydı acep? 

Onu Ankara’da Z$ya Gökalp Caddes$nde, Kolej’den 
Kızılay’a cadden$n sa"ından, Kızılay’dan Kolej $st$kamet$ne 
cadden$n solunda yürüyen her Ankaralı%görmü!tür.% 
Ankaralı%olmayanlar da görmü!tür. Ad$l Han’da,% A!$yan 
Sahaf’ta, 71’l$ler Kent K$tapev$nde,% Tunalı Pasajındak$ 
Orkun Sahaf’ta Ankaralı her k$tap dostu görmü!tür. 
Ankaralı olmayanlar da görmü!tür.

Hırpan$ kılı"ıyla b$raz meczup, b$raz derv$!, evet, 
Etem Co!kun’un dey$m$yle “Kolon$zatör Türk Derv$!$”, 
elbette tanıyanların b$ld$"$ g$b$ hurdacı, el$nde bastonu, 
haf$f kamburla!mı! sırtına sol el$yle attı"ı ve omzundan 
tuttu"u s$yah po!et$ sa" el$ndek$ baston ve haf$f sekerek 
yürüyü!üyle Noel Baba’dan bozma yahut Noel Baba’ya 
bozulma b$r masal kahramanı,% 18. yüzyıl k$taplarından 
canlanan b$r gravür yahut daha esk$, be! yüz yıl 
önces$nde, konaklamak $ç$n han arayan b$r Karamanlı 
tüccar… Bütün bu ça"rı!ımların b$le!kes$nden olu!an, 
eks$"$ yok fazlası var b$r p$r$fân$ $d$ Özcan Dayı...

Ankara’da her 
$k$nc$ el k$tapçı, 
her sahaf onun 
hurdadan çıkardı"ı 
k$tapları sudan 
ucuz almı!, tab$r$ 
ca$zse ekme"$n$ 
yem$!t$r. En 
çok da Orkun 
Sahaf Erdal… 
(Uykusundan 
feragat ed$p 

cenazes$ne gelmemes$, $lg$lenmemes$ Erdal Bey'$n 
muhte!em b$r vefa ve fedakârlık örne"$ olmalıdır. )

Özcan Dayı, Özcan Amca, Hurdacı Özcan, hang$ 
yakınlık sıfatıyla anarsak analım, en az yakı!tırdıklarımız 
kadar yakınlık duydu"umuz, alı!tı"ımız, b$z k$tapseverler 
kulübü üyeler$ olarak alı!ver$! yaptı"ımız, konu!tu"umuz 
b$r $nsandı. Konu!urken, kar!ınızda adeta aktörle!$r, 

aktörle!t$"$n$ h$ssett$rmeyecek ustalıkta aktörle!$r, her 
ak!am yatmadan önce üç k$tap okudu"undan, ev$nde 
çok kıymetl$ Osmanlıca k$taplar bulundu"undan, 
ya!ına ba!ına bakmadan, durumuna göre genç ecneb$ 
yavuklularından bahseder, kel$meler$ adeta sevg$den 
b$r küpe bandırıp çıkarır g$b$ konu!urdu. #nanılmaz 
b$r hayalc$l$"$ vardı ve tuhaftır, ya!adı"ı pasaklı, 
unutulmu!, yer$ne göre so"ukta t$treyen, sıcakta terleyen 
o alab$ld$"$ne gerçekç$ hayatıyla çel$!meyen onu 
tamamlayan b$r d$l kullanır, d$ng$n ve mutlu b$r $nsanı 
oynardı. B$raz d$kkat ett$"$n$zde, gözler$nde etrafa yaydı"ı 
mutlu havadan memnun, güvenl$ b$r ada $n!a etm$! 
g$b$ b$r hal$ vardı ve kend$ gözbebekler$ b$le yaptı"ı rolü 
alkı!lardı. Sadece gar$plere, k$mses$zlere, tutunamayanlara 
özgü b$r roldü bu, masumdu, g$zl$ b$r !eyler ta!ıması, 
ya!adı"ı !ehr$ manastırla!tırması, !apelle!t$rmes$, akıp 
g$den hayata, kalabalıklara, b$raz kend$nden, b$raz 
yabancı h$ssett$"$ $nsanlara b$r !eyler$ fark ett$rmemes$ 
g$b$ b$r çaba mıydı bu, b$l$nmez.

Atatürk Bulvarı%üst geç$tte, ba!ta söyled$"$m 
Z$ya Gökalp Caddes$nde önüne serd$"$ be!%on k$tap 
arasından y$ne tuhaftır, $lg$nç%k$taplar çıkardı. B$r l$raya, 
$k$ l$raya f$yat b$çt$"$ en az on k$tap almı!ımdır%Özcan 
Amca’dan…%B$raz da harçlık olsun d$ye, söylemes$ ayıp b$r 
l$ranın, $k$ l$ranın on katını verm$!, üstü kalsın ded$"$mde, 
az önce z$krett$"$m rolün b$rden daha $nsan$le!t$"$n$ 
gözbebekler$n$n ben$ de alkı!ladı"ını görmü!ümdür.

Bütün bunlar olurken o, hemen yanında o $ç$nde 
hâlâ%k$taplar olan s$yah çantası, çömelm$! b$r oturu!la, 
bacaklarının arasına küçülmü!, ba!ında o s$yah külahı, 
y$ne sa" el$nde, bazen sol el$nde baston, $lg$n$ze kar!ılık o 
s$yah po!ettek$ k$taplara da bakmanızı $sterd$.

Külüstür Sahaf Turgut Koraltan’la, çokça A!$yan Sahaf’ta 
yaptıkları a"ız dala!ında b$le d$l$nden gram pütür, pıtrak, 
çatlak ne b$ley$m tortu f$lan olmaz, süzme #stanbul 
beyefend$s$ d$yeb$lece"$n$z b$r nezahetle konu!ur, ben$ 
kıskanıyor derken b$le $ç$nden $k$nc$ b$r Özcan Dayı 
kend$s$n$ alkı!lardır. Konu!tu"u kel$meler b$le afer$n 
Özcan d$ye kend$s$n$ alkı!lardı.

N$hayet$nde çöpten, hurdadan k$tap toplayan, 

toplumca tanımı% bell$ b$r mesle"$ $cra etmes$ne ra"men, 
$ç$nde özenle ta!ıdı"ı% ba!ka b$r k$!$l$"$n oldu"unu fark 
etmek d$kkatl$ b$r bakı! gerekt$r$rd$.

Öyleyd$, böyleyd$, !öyleyd$.
Selçuk Azmano"lu gece yarısına do"ru aradı. Ab$ 

Özcan Dayı% yo"un bakımda, Akay Hastanes$’nde 
ded$"$nde, $y$ de"$l, ded$"$nde dü!ündüm bütün bunları. 
Uzatmayalım, Özcan Dayı o gece öldü.

Cenazes$n$ yed$ k$!$ kıldık. B$r$ onu ev$ne götürüp 
get$ren taks$c$, $k$s$ rahatsızlandı"ında hastaneye kaldıran 
del$kanlı [Burak Bayındır, Gürel Uzuner], Etem Co!kun, 
Erdal Çakır, Selçuk Azmano"lu ve Mehmet Aycı…

Mezarına hep$m$z toprak attık.
Sustuk. B$rb$r$m$ze b$ld$"$m$z Özcan Dayı'yı%anlattık.
Def$n $!lem$nden sonra, taze mezarın ba!ında 

doldurulması gereken formu ben doldurdum.

Adı: Erel
Soyadı: Dem$rı!ık.
Ana Adı: Em$ne, 
Baba Adı: Hasan
Do"um Yer$: Üsküdar
Do"um Yılı: 1938
Nüfusa Kayıtlı% Oldu"u 
Yer: Bor
Adres$: Ankara
Yakını: Mehmet Aycı

Yok muydu k$m$ k$mses$ ey $nsanlar. Bereket Allah 
yardım ett$, üç güne kalmadan duyduk öldü"ünü… 
&$md$ öbür dünyada sevg$ dolu sözcüklerle meleklere 
rol yapıyordur, Allah b$l$r. B$r güzel, b$r tuhaf, b$r candan 
$nsandı vesselam. Özcan müstearını kullanmasından 
bell$…

Hastalı"ıma ra"men 29 ek$m sabahı kalkıp Ulus’a 
“Alternat$f Cumhur$yet Bayramı Kutlamalarına” g$dey$m 
ded$m b$r arkada!ımın davet$ne olumlu yanıt vererek. Hem 
de yet$!$rse b$r $k$ foto"raf çek$p gazetem$ze b$r !eyler 
yazarım, foto"raf gönder$r$m d$ye geçt$ aklımdan.  Saat 
11 e do"ru Gençl$k Parkı dolmu! duraklarının oraya do"ru 
kayda  de"er b$r kalabalıkla yürüdük. Ama 2. Mecl$s$n 
önünden geçerek Atatürk anıtına ula!mak gerek$yordu. 
Hal$yle güvenl$k güçler$ tarafından korumaya alınmı! 
olan 2. Mecl$s$n önünden heykele ula!mak mümkün 
olmadı. B$zde Rüzgarlı Soka"ı kullanarak heykel$n orada 
toplanan kalabalı"a kavu!tuk. Oldukça kalabalık b$r grup 
toplanmı! 2. Mecl$s$n önünden Anıtkab$r’e do"ru yürümek 
$st$yordu. Ama mümkün de"$ld$. Güvenl$k güçler$ ve 
yanlarında TOMA’lar (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) 
yolu tamamen kapatmı!lardı. Ara ara tanıdıklara rastlıyor 
ho!be! ed$yorduk. Beklerken kısa aralıklarla gaz atıldı"ını 
fark ett$k.  #lk bekled$"$m$z yer b$raz uzak olmasına kar!ın 

gözler$m$z ve bo"azımız yanmaya ba!ladı. Ara ara gaz 
bombası dumanlarını da görmeye ba!ladık. Merakımızı 
yenemey$p pol$s bar$katına ula!tık ve toplananlardan 
bazılarının “kürsüye dönün, bar$kata bula!mayın” g$b$ 
uyarıları $le kar!ıla!tık.  Bu arada yen$ b$r gaz s$ls$les$ neden$ 
$le bar$kattan epey uzakla!tık. Neler olacak oluyor derken 
saygı duru!u ve #st$klal Mar!ı ça"rısı geld$ kürsüden. 
Sonrası y$ne bel$rs$zl$k. Saat 12 dolaylarında  b$r karga!a 
oldu ve TOMA’lardan su sıkılmaya, yo"un b$r !ek$lde gaz 
atılmaya ba!landı. O bölgeden uzak olmamıza ra"men 
b$zde oldukça etk$lend$"$m$zden Rüzgarlı Soka"a do"ru 
g$tt$k. Had$ a!a"ıdak$ grupla bulu!alım derken bar$katın 
kalktı"ı ve yürüyü!ün ba!ladı"ı haber$ geld$ ve  sank$ 
b$raz önce h$çb$r !ey olmamı! g$b$ ıslak asfaltın üzer$nden 
Anıtkabre do"ru b$nlerce $nsan güle oynaya yürümeye 
ba!ladı. Tando"an Meydanı'nda da hatırı sayılır b$r 
kalabalıkla b$rle!en halk Anıtkab$r'$ z$yaret etm$! oldu. Ve 
ak!am haberler$nde en çok de"$n$len konu oldu. 

29 Ek$m'de Cumhur$yet Bayramı 
dolayısıyla B$r$nc$ Mecl$s önünden 
ba!layaca"ı duyurulan “seferberl$k 
yürüyü!ü”ne Ankara Val$l$"$'nce $z$n 
ver$lmemes$ kr$z çıkardı: 

Daha önce m$ll$ bayramların 
askerlerle kutlanmasını ele!t$ren ve m$ll$ 
bayramların halkla kutlanmasını savunan 
Ba!bakan Erdo"an, val$l$"$n bu yasaklama 
kararını savundu! Yasaklamaya MHP genel 
ba!kanı Bahçel$’den ve BBP’den de destek 
geld$.

Seferberl$k Yürüyü!ünü, ADD, TGB, 
T.Harb Maluller$ ve Gaz$ler Derne"$ Kamu-
$! ve E"$t$m-$! g$b$ cumhur$yetç$ gruplar, 
örgütlüyor. Aralarında CHP ve DSP’n$n 
de oldu"u s$yas$ part$ler $se, yasaklama 
kar!ısında bu yürüyü!e destekler$n$ 
açıkladı. 

CHP’l$ Muharrem #nce’n$n  “Tek b$r 
arkada!ımızın gözüne b$ber gazı gel$rse, 
o b$ber gazını Mecl$s'te Bakan &ah$n'e 
tattırırız” demes$ üzer$ne, b$ber gazının 
yerl$ yers$z kullanımını her fırsatta 
savunan #ç$!ler$ Bakanı &ah$n’$n yanıtı 
gec$kmed$: “O gazı göster$rken herhalde 
#ç$!ler$ Bakanı’na da b$raz tattıracaklarmı!. 
Tatmadan olmaz. #ç$!ler$ Bakanı s$z$n 
ne gazınızdan, ne as$t$n$zden, ne 
tuzunuzdan, ne sıvınızdan, ne katınızdan 
çek$necek b$r$s$ de"$ld$r. Buna da pabuç 
bırakmaz.” (!?) abo/solfasol

7 Ki i Kldk Namazn...

Ankara�’da Seferberlik

Yazan: Mehmet Aycı, Foto"raf: Selçuk Azmano"lu  -  www.dunyabizim.com web sitesinden alınmı!tır.

Aydan Uz
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Esk$(ye)meden sökülüp yen$s$ yapılan b$nlerce m2 
kaldırım, m$lyonlarca l$ra para harcandıktan sonra yıkılan 
nam-ı d$"er ‘dem$rkafes’, 18 yıl sonra $n!aatı yen$den 
ba!layan metro tüneller$ne gömülmü! m$lyar dolarlık 
kamu kayna"ı… Karar al, $hales$n$ yap, uygula. B$r yıl 
sonra sök, yen$s$n$ yap. Son yıllarda Ankara $y$den $y$ye 
yapboz b$r kente dönü!tü. Ankara’nın parası ve do"al 
kaynakları sınırsızmı!casına kullanılıyor. Oysa ne zeng$n 
b$r kent burası ne de do"anın kaynakları sınırsız. 
Solfasol olarak pek çok Ankaralı g$b$, mahkemelerde 
hesabı sorulmayan, sorulamayan bu yasal yolsuzluklardan 
rahatsızız. Kamu kaynaklarının ve do"al kaynakların 
hesapsızca kullanılmasını $stem$yoruz ve tak$ptey$z.
#!te s$ze Ankara’dak$ ‘yasal yolsuzluklara’ üç örnek:

1) Ankara’nın Esk!(ye)meyen Kaldırımları:
Son $k$ aydır Ankara’nın dörtb$r yanında Büyük!eh$r 
Beled$yes$nce yaya yolları yen$leme seferberl$"$ ba!latıldı. 
Balgat’ta, Keç$ören’de, Ho!dere’de, Be!evler’de... Ancak 
pek çok yerde yen$lemeye gerçekte $ht$yaç var mı sorusu 
sorma gere"$ duyulmadan sapasa"lam kaldırımlar 
sökülerek yer$ne yen$ler$ yapıldı, yapılıyor. Harcanan 
paranın toplam m$ktarı bel$rl$ de"$l. Bu kaldırımlar k$mler$ 
kalkındırdı o da bel$rs$z. Be!evler örne"$ ne demek 
$sted$"$m$z$ çok $y$ anlatıyor.

2) Dem!rkafes’te Son Perde: Yıkılıyor, Yen!s! 
Yapılacak!
Esk$!eh$r Yolu üzer$nde bulunan namı d$"er ‘dem$rkafes’ 
uzmanların ve meslek odalarının tüm $t$razlarına ra"men 
$n!a ed$ld$. Aradan geçen 10 yılın ardından, %70 oranında 
tamamlanan $n!aatın, Büyük!eh$r Beled$yes$n$n 13 
Temmuz 2012’de aldı"ı Mecl$s kararı $le yıkımına karar 
ver$ld$. Yapının sökümüne geçen ay ba!landı. &$md$ye 
kadar 71 m$lyon TL (esk$ parayla 71 tr$lyon) harcanan 
Dem$rkafes yıkılacak ve yer$ne ne kadar büyük ve ne 
kadar yüksek olaca"ı b$le b$l$nmeyen yen$ b$r gökdelen 
yapılacak. Üstel$k bu gökdelen$n yapımı $ç$n müteahh$t 
f$rmaya Büyük!eh$r Beled$yes$ bütçes$nden Ankara’nın 
ba!ka b$r yer$nde yapılacak 1650 adet konut ve 30.000 
m2 $! alanı ver$lecek. Bunun kabaca de"er$ $se 120 m$lyon 
dolar (220 m$lyon TL). Yan$ 71 m$lyon harcandı 3 katı kadar 
para daha harcanacak. Dem$rkafes ve yer$ne yapılacak 
b$nanın Ankaralılara toplam do"rudan maal$yet$ en az 300 
M$lyon TL olacak. 

3) B!tmeyen Metroya 1 M!lyar Dolar Harcandı!  
18 yıldır b$r metre b$le yen$ metro h$zmete açılmadı 
Ankara’da. Ama o günden bu güne  harcanan kamu 
kaynaklarının toplamı en az b$r m$lyar dolar.  D$"er 
yandan, daha açılmadan esk$yen metro $stasyonları sular 
altında. #!te ODTÜ Metro $stasyonunun hal$. Metroya 
daha ne kadar para harcanaca"ı meçhul. Ama bunun 
yanında m$lyonlarca l$ralık yen$leme maal$yet$ de b$z$m 
ceb$m$zden çıkacak. Artık daha fazla kaynak $srafı 
yapılmadan metromuza b$r an önce kavu!mak $st$yoruz. 

Eskimeden Sökülen Kaldrmlar, Yklp Ba tan Yaplan 
Binalar, Bitmeyen Metroya Gömülen Milyonlar
YAPBOZ ANKARA STEM YORUZ!
Haber ve Foto"ra' ar: Mehmet Onur Yılmaz

! Ankara ta!ı ile yapılmı! bu kaldırım 
sökülmeden hemen önce (Tando"an) !  Ve hemen 50 m ilerde sökülen kaldırım.

! Bu kaldırım daha geçen 
yıl yapılmı!tı. Sökülmeden 
hemen önce... 10 Ekim 2012 
(Dögol Caddesi)

! Sökülen kaldırımın yerine 
‘yenisi’ yapıldı. (30 Ekim 2012)

! Metronun Bilkent istasyonunun giri!i 
hali görenlerin içini acıtıyor. 

" D01 ya da D02: Demirkafesin yıkımına ekim ayı içinde ba!landı. 
Binlerce ton çelik yerlerde. 
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Tar$h Vakfı, “2012-13 dönem$ Ankara Söyle!$ler$” açılı!ını 12 Ek$m tar$h$nde 
düzenlenen b$r belgesel göster$m$yle gerçekle!t$rd$. Açılı! kapsamında 
Ne!et Erta! anısına Candan Murat Özen ve Hacı Mehmet Durano"lu’nun 
2008 yılında ürett$kler$ “Abdalların B$nasını Sorarsan” belgesel$ göster$ld$. 
Özen ve Durano"lu’nun altı bölümden olu!an yen$ $!ler$ “Ankara: 
Kasabadan Ba!kente Ba!kentten Metropole” belgesel$n$n $lk göster$m$ 
y$ne Ek$m ayı $ç$nde gerçekle!t$r$ld$.
(#lg$l$s$ne Not: Tırnak $ç$nde yazılmı! $lg$l$ belgesellere Youtube’dan 
ula!ab$l$rs$n$z.)

Avrupa Birli#i Komisyonu’nun 10 Ekim’de 
açıkladı#ı Türkiye $lerleme Raporu, AB’nin son 
birkaç yılda ki Türkiye için hazırladı#ı en sert ve 
ele"tirel raporu oldu…

Genelkurmay’ın iç politikaya müdahalesinin 
azalmasının övüldü"ü ancak,

• siyasi ele!tirilere kar!ı hükümet üyeleri tarafından 
hiddetle yanıt verilmesi,

• ifade özgürlüklerinin kısıtlanması,
• hapisteki gazeteci sayısının artması,
• i!kenceye cezasızlı"ın temel ilke olarak kalması,
• azınlıklara ve Alevilere kar!ı ayrımcılı"a varan 

ho!görüsüzlük,
• (‘Uludere’ bombalaması hatırlatılarak) kamuya 

kar!ı siyasi sorumlulukların yerine getirilmemesi…
gibi birçok önemli konuda ele!tirilerini sıralayan 

AB Komisyonu, bu raporla aynı gün yayımladı"ı 

Geni!leme Stratejisi belgesinde de, Türkiye’nin tam 
üyelik için gerekli siyasi kriterleri kar!ılamaktan 
giderek uzakla!tı"ını belirtti.

Rapora hükümet nezdinde tepkiler de; önce 
AB Bakanı Egemen Ba"ı!’tan, ardından TBMM 
Anayasa Komisyonu Ba!kanı Burhan Kuzu’dan geldi. 
Kuzu, sıralanan ele!tirilere herhangi bir açıklama 
getirmeksizin -canlı yayında- Rapor’a öfkesini “Çöp 
yok o yüzden yere atıyorum, aha attım.” diyerek 
yere fırlatarak gösterdi. Kuzu, raporu Güney Kıbrıs 
tarafından hazırlanan “kirli bir rapor” olarak tanımladı. 
Hükümet destekçisi birçok yayın organında da AB 
raporunu de"ersizle!tiren, ‘ele!tiren’ yazılara yer 
verildi.

AB diplomatları ise “Türkiye’nin ifade özgürlü"ü 
ba!ta olmak üzere temel hak ve özgürlükler konusunda 
ciddi bir gerileme içinde oldu"unu ve raporun, bir 

ülkenin de"il, tüm AB Komisyonu’nun görü!lerini 
yansıttı"ını” dile getirdi. Bir AB ülkesi diplomatı, “Buna 
kayıtsız kalamazdık ve kalmadı"ımızı da göstermek 
zorundaydık. Bu aynı zamanda AB’nin güvenilirli"i ile 
de ilgili” dedi. Bir ba!ka diplomat da “raporun dikkatle 
yazılmı! ama sert bir rapor oldu"unu” kabul ederken, 
“Türk hükümeti ve kamuoyu üzerinde !ok etkisi 
yaratmasının hede' enmi! olabilece"ini” de ifade etti.

Bilindi!i gibi Ba"bakan Erdo!an’ın geçen ay 
ba"ında konu"ma yaptı!ı AKP kongresinde Batılı 
liderler yerine, Me"al, Mursi, Atambayev, Barzani, 
Sherif, Glamni, Yong, Hariri gibi Ortado!u ve 
Asya ülkelerinin önemli devlet adamları davet 
edilmi"ti. Erdo!an kongrede yaptı!ı konu"mada 
AB kriterlerinden ziyade 1071 Malazgirt’den 
esinlenerek, ‘2071’i hede# ediklerini belirtmi"ti… 
gazeteler/abo/solfasol

Kara/Keç$

Tarih Vakf�’nda Ankara 
Söyle ileri Ba lad

Tüm Türk!ye’de Hayvan Hakları 
Savunucuları 7 Ek!mde Alanlardaydı
TBMM’ye sunulan 5199 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu” 
tasarısı, ba!ta hayvan hakları savunucuları olmak üzere pek çok 
s$v$l toplum örgütünü harekete geç$rd$. Ankara’da da Sakarya 
meydanında toplanan akt$v$stler, yasa tasarısını protesto ett$ler.
Hayvan hakları savunucuları, kanunda yapılacak de"$!$kl$kle, 
hayvanların daha kolay uyutulup, öldürülece"$n$ ve sokak 
hayvanlarının toplanarak do"al ya!am parklarına götürülmes$ne 
yol açıldı"ını söyleyerek, “ölüm yasasına hayır” sloganları 
attılar… vegantürk!ye/abo/solfasol

Ankara’da Kurban Bayramı; 
y$ne b$ld$k ça"dı!ı kanlı görüntülere 
sahne oldu! Kahvehaneye kaçan 
bo"alar, sokak aralarında çocukların 
gözü önünde kes$len hayvanlar, 
eller$n$ do"rayan acem$ kasaplar, 
kanal$zasyona atılan hayvan atıkları… 
gazeteler/abo/solfasol
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Aralarında TMMOB üyeler$, dernek ve s$yas$ part$ 
tems$lc$ler$n$n de oldu"u, BEN ANKARA $N$S$YAT$F$, 
13 Ek$m Ankara’nın ba!kent olu!unun 89. 
yıldönümünde, AOÇ’ye ve Ankara’ya sah$p çıkmak 
$ç$n Ulus Heykel’den Yüksel Caddes$’ne kadar yürüdü.  
Yaptıkları basın açıklamasında: “Ba"kent Ankara‘ya 
yen! b!r ‘k!ml!k‘ yaratılmak !stenmekted!r. Ankara‘nın 
ba"kent k!ml!#! çılgın projelerle b!rl!kte, kamu 
kaynaklarını !sraf eden göster!" amaçlı projelerle 
parçalanmaktadır. Parçalanmak !stenen do#rudan 
b!z!m ya"amlarımızdır. Nefes almamız, çocuklarımıza 
bırakaca#ımız anılarımız, kom"uluklarımız, 
evler!m!z, sevd!kler!m!zle kucakla"ma mekanlarımız, 
parklarımız, kültür mekanlarımız, Atatürk 
Orman Ç!ftl!"!m!z, yan! b!z! b!z yapan, b!z! !nsan 
yapan de#erler!m!z, kentsel belle#!m!z saldırı 
altındadır.” den$ld$. Yürüyü!, konser $le sona erd$. 
mo/abo/solfasol

$nönü Bulvarı Açıldı (mı).!?
Kızılay-Çayyolu metro çalı!ması sebeb$yle 
Haz$ran ayında traf$"e kapatılan $nönü 
Bulvarı, Kızılay’dan Esk$!eh$r $st$kamet$ne 
do"ru açılmı" g%b% yapıldı. 
Ula!tırma Bakanı B$nal$ Yıldırım’ın 9 Ek$m 
tar$h$nde açılaca"ını duyurdu"u yol, 
Esk$!eh$r $st$kamet$ne do"ru 2 (yazı $le $k$) 
!er$t olarak açıldı. Esk$!eh$r Yolu – Kızılay 
$st$kamet$ (Genel Kurmay Kav!a"ı önü) 
$se hala tam olarak açık de"$l. gazeteler/
solfasol

Kadın-Erkek E"!ts!zl!#!nde 
Uçurumun D!b!ndey!z:
Dünya Ekonom!k Forumunun 2012 Küresel C!ns!yet 
Uçurumu Raporu’na göre Türk!ye, kadın-erkek e"!tl!#! 
konusunda 135 ülke arasında 124’üncü sırada yer aldı.
Türk$ye’de kadınlar, b$rçok alanda erkeklerden çok 
daha ger$de! Rapora göre, Türk$ye kadın-erkek e!$tl$"$ 
l$stes$nde Avrupa sonuncusu oldu. Dünya Ekonom$k 
Forumu’nun raporuna göre 135 ülke arasında kadın 
ve erke"$n e!$tl$"$ açısından Et$yopya, B$rle!$k Arap 
Em$rl$kler$, Katar, Nepal g$b$ b$rçok ülken$n altında 
kalan Türk$ye, sadece Suud$ Arab$stan, Sur$ye, Çad, 
Pak$stan ve Yemen’den daha meden$ym$! gözüküyor. 
Türk$ye kadınların ekonom$ye katılması açısından 135 
ülke arasında 129. sırada.
Türk$ye’de son yıllarda yapılan büyük kampanyalara 
ra"men, kadınların e"$t$me er$!$m$ndek$ yer$, 108. 
sırada. Kadınların s$yas$ hayattak$ yer$ açısından 98.  ve 
y$ne aynı rapora göre Türk kadını, sa"lık h$zmetler$ne 
er$!$m ve ya!am kal$tes$ açısından $se ancak 62. sırada… 
Bu arada Türk$ye $ç$nde yaptırılan ara!tırmalar 
$ncelend$"$nde: 
Val$l$klere ba"lı Kolluk Kuvvetler$’ne yapılan 
ba!vurulara göre Mayıs 2012 ver$ler$ne göre: en az a$le 
$ç$ !$ddet$n ya!andı"ı $l, Batman! En çok !$kayet oranı 
B$lec$k, Elazı", Isparta Karaman, Kayser$…
Ad$l Gür’ün y$ne Mayıs 2012’de M$ll$yet $ç$n yaptı"ı 
ara!tırmada $se kadınların 50% s$nden fazlasının erkek 
tarafından !$ddete maruz bırakıldı"ı sonucu çıkmı!tı!
gazeteler/abo/solfasol
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Türk$ye’n$n 60 cezaev$nde süren açlık grevler$ 57. gününe 
geld$. 12 Eylül’de 69 k$!$n$n ba!lattı"ı açlık grev$, yakla!ık 
700 tutuklu ve hükümlünün katılımıyla sürüyor. 
B$l$nd$"$ g$b$, KCK davalarıyla Kürt meseles$ üzer$ne 
f$k$rler$n$ söyleyen, b$nlerce Kürt özgürlükçüsünün 
ola"an yollardan s$yaset yapması yasaklandı. Kend$ler$n$ 
anad$ller$yle savunmak $steyen Kürtler$n, Kürtçe 
savunma hakları eller$nden alındı. Kürt s$yas$ tutsaklar 
bunun üzer$ne, ana d$ller$nde e"$t$m ve savunma hakkı 
ve Abdullah Öcalan’ın tecr$t ko!ullarının kaldırılmasını 
$steyerek açlık grevler$ne ba!ladılar.  Ölüm de"$l çözüm 
$steyenler, çatı!ma de"$l müzakere $steyenler, $stekler$n$ 
duyurmak $ç$n ölüme yatmaktan ba!ka çareler$n$n 
kalmadı"ını duyurdular.
#lk 40-45 gün, günlük gazetelerden, radyo ve 
telev$zyonlardan k$mseler, açlık grevler$ne yatanları 
görmed$, duymadı. N$hayet v$cdanlar sızlamaya 
ba!ladı, mecburen de olsa gözler görmeye ba!ladı. 
Oysa açlık grevler$nde 40-45 gün dönüm noktası. 
Artık bedenler$nden canları çek$lmeye ba!lıyor, açlı"a 
yatanların.
BDP &ırnak M$lletvek$l$ Faysal Sarıyıldız $le Van Beled$ye 
Ba!kanı Bek$r Kaya’nın da açlık grev$ne katılmasının 

ardından, açlık grevler$ daha da yaygınla!tı. Destek %ç%n 
Ankara Ün%vers%tes% ö!renc%ler%, S%%rt Barı" Anneler% 
$n%s%yat%f% ve bazı sol çevreler ve BDP üyeler% de 
dı"arıdan açlık grev%ne katıldı ve destek verd%ler. Açlık 
grevler%ne destek olmak adına kampüsten, AKP Genel 
Merkez%’ne yürümek %steyen ODTÜ ö!renc%ler%ne 
pol%s gaz bombası, su ve b%ber gazı %le saldırdı.  Açlık 
grev%nde m%lletvek%ller% de var, ya"ı 18’%n altında 
çocuklar da var... 

Hükümlü ve Tutuklu A$leler$ Derne"$, eylemler$n f$$len 
ölüm orucuna dönü!tü"ünü bel$rt$yor. Derne"e göre 
b$rçok cezaev$nde mahkumlara B1 v$tam$n$ ver$lm$yor, 
bazı mahkumlar da kend$ $radeler$yle almıyor.
B1 kullanmayan mahkumların 40 $le 60 gün arasında, b$r 
çe!$t s$n$r hastalı"ı olan, Korsako(  hastalı"ına yakalanma 
r$skler$ var. Korsako(  hastalı"ının tedav$s$ yok.
Adalet Bakanı, S$ncan Cezaev$n$ z$yaret ett$ ve eyleme 
katılanlarla da görü!tü. Ancak arkası gelmed$.

Adalet Bakanlı"ı açlık grevler$ne S$l$vr$ ve &akran 
cezaevler$nden katılan, eylemc$ler$ tek k$!$l$k hücrelere 
koydu ve  ‘b$l$nçler$ kaybolunca müdahale edece"$z’ d$ye 
açıklamada da bulundu.
Türk Tab$pler$ B$rl$"$, uzman b$r heyetle, bütün 
cezaevler$ndek$ eylemc$ler$, muayene etmek $ç$n Adalet 
Bakanlı"ı’na ba!vurdu. Ancak olumsuz yanıt aldı.
Adalet Bakanlı"ı, özell$kle Tek$rda"’da açlık grev$ 
yapanların çıplak aramaya hedef oldukları, $t$razlarda 
darp ed$ld$kler$, kend$ler$ne B1 v$tam$n$ ver$lmed$"$, 
ayrıca eylemle $lg$l$ mektup, faks ve yayın organlarının 
kend$ler$ne ula!tırılmadı"ı $dd$alarını reddett$.
BDP, tüm emek ve demokras$ güçler$yle b$rl$kte, açlık 
grevler$n$n barı!a dönük müzakereler$n yen$den 
ba!laması $ç$n eylemler$n$ yaygınla!tırmaya çalı!ıyor. Bu 
güne kadar, #stanbul, Ankara, #zm$r, D$yarbakır, Batman, 
Van, Mard$n g$b$ b$rçok !eh$rde açlık grevler$ne d$kkat 
çekmek $ç$n yürüyü!ler, basın açıklamaları, oturma 
eylemler$ düzenlend$. 
30 Ek%m’de Barı" Anneler% Ankara’ya geld% ve çözüm %ç%n 
TBMM’%nde part% gruplarını z%yaret edecekler. Yüksel 
Caddes%’nde Barı" anneler%yle kalabalık b%r toplantı 
yapıldı. Barı" Anneler%, Hükümetten görü"me talep 
etmek %ç%n Ba"bakanlık, AKP ve Adalet Bakanlı!ına da 
g%decekler… abo/solfasol

Açlk Grevleri Yaygnla yor, Ölüm Oruçlarna Dönü üyor�…

G$derek günlük hayatımızın sıradan parçaları hal$ne 
gelen k$tle kaynak (crowd-sourc$ng), hızlı yanıt kodları 
(QR codes) ve akıllı telefon uygulamaları, kom!u b$r 
!ehr$ veya kend$ !ehr$m$z$n daha önce g$tmed$"$m$z 
b$r mahalles$n$ ke!federken er$!eb$lece"$m$z b$lg$ 
kaynaklarını hem $çer$k hem er$!$m yöntem$ açısından 
tamamen de"$!t$r$yor. Bu ayk$ Akıllı &eh$rler’de Eylül 
ayında Amer$ka’dan #ng$ltere’ye ta!ınmamın önces$nde 
ve sonrasında kar!ıla!tı"ım, !eh$r gez$ler$m$z$ ve 
ke!$' er$m$z$ temell$ de"$!t$reb$lecek $k$ teknoloj$den 
bahsedece"$m. B$r$ okyanusun batı yakasında b$rkaç 
ay önce ba!layan ve hızla yayılan Block Avenue. D$"er$ 
okyanusun do"u yakasında Galler’de dünyanın $lk 
V$k$ped$ !ehr$.

Block Avenue, !ehr$n mahalleler$ ve sokaklarıyla $lg$l$ 
ayrıntılı b$lg$ye ula!manın zorlu"undan hareketle 
Boston’dak$ $k$ g$r$!$mc$n$n ba!lattı"ı ve daha beta 
deneme a!amasında olan b$r webs$tes$ (www.
blockavenue.com). Yakında akıllı telefon uygulaması da 
tamamlanacak Block Avenue $le herhang$ b$r mahalle 
veya soka"a da$r mevcut ver$ler$n (ev f$yatı ve k$ra 
ortalamaları; demograf$k özell$kler$; toplu ta!ımaya 
yakınlık; alı!ver$!, restoran ve e"lence mekanlarının 

yo"unlu"u; suç oranı) b$r araya toplanması ve üstüne 
orada ya!ayan veya geçm$!te ya!amı! k$!$ler$n 
yorumlarının ve öner$ler$n$n eklenmes$ $le har$talar 
üzer$nden görselle!t$r$lm$! ve h$ç olmadı"ı kadar 
ayrıntılı b$r res$m ortaya konulmu!. Block Avenue’ye 
daha çok k$!$n$n katılması ve kend$ sokaklarına da$r 
yorumlarını göndermeler$ $le bu res$m daha da renklen$p 
zeng$nle!ecek g$b$ gözüküyor. Akıllı telefonumuzda 
Block Avenue uygulama $le yapılan !eh$r turları $se 
yepyen$ b$r gez$ ve ke!$f deney$m$ olacak g$b$.  

Galler’dek$ Monmouth $se geçen aylarda dünyanın 
$lk V$k$ped$ !ehr$ olarak anılmaya ba!landı. Herhang$ 
b$r !eh$r gez$s$ sırasında kar!ımıza çıkan b$nalardak$, 
parklardak$, meydanlardak$ b$rço"u yarı s$l$k b$lg$ 
levhaları ve bu levhalardak$ belk$ yıllar önce kaleme 
alınmı!, en $y$ $ht$malle $k$ d$lde aktarılan b$lg$ler$ 
dü!ünün. Dünyanın $lk V$k$ped$ !ehr$ Monmouth’la 
beraber !eh$r gez$ler$n$n temel ta!larından olan $!te bu 
b$lg$ levhaları tar$he karı!ıyor olab$l$r. Monmouthluların 
g$r$!$m$ ve yerel yönet$m$n$n deste"$yle !eh$rdek$ sayısız 
b$na, köprü, meydan ve aklınıza gelen kayda de"er 
her türlü f$z$ksel yapıya yerle!t$r$len hızlı yanıt kodları 
ve ücrets$z w$f$ a"ıyla !ehr$ gezenler sürekl$ yen$lenen 

sınırsız m$ktarda b$lg$ye akıllı telefonları veya akıllı 
c$hazlarıyla anında ve $sted$kler$ d$lde ula!ab$l$yorlar. 
Belk$ ufak b$r ayrıntı ama V$k$ped$ !ehr$n$ daha da 
özel kılan bu hızlı yanıt kodlarının yerel b$r el sanatları 
atölyes$nde üret$len dayanaklı seram$kler$n üzer$ne 
$!lenm$! olması. Anlatım bozuklu"u !öyle g$der$leb$l$r: 
Belk$ ufak b$r ayrıntı olacak ama V$k$ped$ !ehr$n$ daha 
da özel kılan bu hızlı yanıt kodları, yerel b$r el sanatları 
atölyes$nde dayanıklı seram$kler üzer$ne $!lenerek 
üret$l$yor.

Görülen “esk$ dünya” Avrupa’da da “yen$ dünya” 
Amer$ka’da oldu"u g$b$ yen$ teknoloj$ler g$derek 
yaygınla!ıyor ve bu teknoloj$lerle okyanusun her $k$ 
yanındak$ !eh$rler g$derek akıllanıyor. 

$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! e-postalarınızı dört gözle bekl!yor olaca#ım.

ozselbeleli@gmail.comAkll ehirler - Yeni Dönem ehir Turlar

Sırrı Süreyya Önder, $"kencec!s! Rac! 
Tet!k’e Sordu, $fades!n! Aldı
Uzun süred$r $z$ne rastlanmayan 12 Eylülün 
$!kencec$ler$nden Rac$ Tet$k, GATA Çamlıca Huzurev$’nde 
bulundu ve $fade vermeye “12 Eylül Alt Kom$syonu”na 
ça"rıldı.  TBMM Darbe ve Muhtıraları Ara!tırma 
Kom$syonu üyes$ BDP’l$ vek$l, Sırrı Süreyya Önder, 
b$r dönem kaldı"ı Mamak Asker$ Cezaev$ndek$ b$lf$$l 
$!kencec$s$ olan Rac$ Tet$k’$n sorgusunda bulundu. 
Anayasa de"$!$kl$"$ referandumun ardından $!kencec$ 
Rac$ Tet$k hakkında b$nlerce suç duyurusunda 
bulunulmu!tu. Rac! Tet!k’!n müdürlü#ü dönem!nde, 

Mamak Asker! Cezaev!nde Yayıncı %lhan Erdost ve Mustafa 
Yalçın !"kence altında öldürülmü"tü.
Sırrı Süreyya Önder, Rac$ Tet$k’$n $fades$ sonrası yaptı"ı 
açıklamada, “Malatya’dak! Beylerderes! had!ses!n! 
sorduk. Kenan evren’!n ar"!v!nden olan ve görev yaptı#ı 
yerlerdek! alev! nüfusa da!r yakla"ımlarını anlatan ve 
kend!s!ne a!t oldu#u !dd!a ed!len mektubu sorduk. Heps!ne 
‘hatırlamıyorum, b!lm!yorum’ d!ye yanıt verd!. Böyle 
olunca zamanında emn!yet müdürü oldu#unuzdan em!n 
m!s!n!z? ded!k” d$ye soru!turmayı anlattı. Önder, Tet$k’$n 
$fades$ sırasında ba"ı!lamasının mümkün olmadı"ını da 
h$ssett$"$n$ söyled$. 
gazeteler/abo/solfasol 

Cansel Malatyalı, Esk! $"!ne Dönüyor:
#n!aat Mühend$sler$ Odası,  esk$ çalı!anı Cansel 
Malatyalı’ya yaptı"ı açlık grev$n$n hayatını tehd$t 
ett$"$ gerekçes$yle, “!" akd!n!n feshed!lme gerekçeler! 
kurumumuz açısından hâlâ geçerl!l!#!n! korumakta” 
oldu"unu da bel$rterek, esk$ $!$ne ger$ döneb$lece"$ 
ça"rısını yaptı. 
8 aydır #MO önünde önce oturma eylem$ ve ardından 
açlık grev$ $le d$ren$!$n$ sürdüren Malatyalı, 8 aylık 
d$ren$!$n$n ardından esk$ $!$ne dönece"$n$ b$ld$rd$.  %MO/
solfasol
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B$r süred$r, solun özgürlükçü kanadında,  b$r heyecan 
dalgası dola!ıyor. #çler$nde Adalet A"ao"lu, Ahmet #nsel, 
Akın Atauz,  Al$ Nes$n, Aydın Eng$n, B$lge Contepe, Erg$n 
C$nmen, Ilgın Su, Koray D. Urbarlı, Lale Mansur,  M$that 
Sancar, Murat Belge, Oral Çalı!lar, Orhan D$nk, Oya Baydar, 
Ömer Laç$ner, Ömer Madra, Sel$m Mahmuto"lu, Sem$h 
B$lgen, Tarık Z$ya Ek$nc$, Üm$t &ah$n, Yüksel Selek g$b$ 
$s$mler, ekoloj$k, özgürlükçü, e!$tl$kç$ ve dayanı!macı 
yen$ b$r s$yaset $ç$n destek $st$yorlar (www.yen$s$yaset.
b$z).  Ürett$kler$ taslak belgelere bakılırsa, öyle palavradan 
b$r demokras$, özgürlükçülük ya da e!$tl$kç$l$k de"$l söz 
ett$kler$…  Do#rudan demokras!den söz ederken kend! 
!ç !"ley!"ler!nde de demokras!y! esas kılmaya çalı"ıyorlar:  
part!de h!çb!r görev !ç!n h!yerar"!, l!der hegemonyası, 
bürokras!, erkek egemenl!#! ve her türden ayrımcılı#ı 
kabullenmeyecekler!n! söylüyorlar; bunu gerçekle!t$rmek 
$ç$n kota ve rotasyon türü ya da part$ dı!ından part$ 
pol$t$kalarıyla uyu!an $nsanların part$de b$rl$kte 
çalı!ab$lecekler$ mekan$zmalar üzer$nde çalı!ıyorlar... 
Yerelle!men$n, bölgeselc$l$"$n, yerel düzeyde kararlara 
katılımın bel$rley$c$ olmasından dem vuruyorlar… Sonra, 
her tür !$ddete kar!ı olduklarını, "!ddets!z b!r pol!t!k d!l! ve 
mücadeley! savunduklarını söylüyorlar… Ço#ulculuk ve 
çe"!tl!l!#!, zeng!nl!k saydıklarını söylüyorlar… %nsanın !nsanı 
ve do#ayı sömürmed!#!, gelecek ku"aklara ya"anab!l!r b!r 
dünya bırakma b$l$nc$nden söz ed$yorlar…
B$zler$ de heyecanlandıran bu yen$ s$yaset hakkında 
Ferdan Ergut’la görü!meye g$tt$k. Önce gazetem$z 
Solfasol’un son sayısını kend$s$ $le payla!tık. Be"enerek 
$zled$"$n$ söyled$ ve Solfasol’a abone oldu. 

Sadece AKP kar!ıtlı"ı mı
#zlen$mler$m !öyle: Ergut, “esk! solla yolların artık ayrılması 
gerekt!#!n!” söyleyerek ba!lıyor. Artık sadece AKP kar!ıtlı"ı 
$le b$r yere varılamayaca"ının altını b$rçok örnekle 
defalarca ç$z$yor. Solun, AKP büyüsünden uzakla!mak 
zorunda oldu"unu göremed$"$nden yakınıyor. Sürekl$ 
gündem$n dı!ında kalan ‘solcular’dan, ba!ka kes$mler$n 
b$r!ey beklemed$"$n$ ve solcuların bunun üzer$ne 
dü!ünmeler$ gerekt$"$n$ söylüyor.  “AKP kar"ıtlı#ı üzer!nden 
yürütülen reakt!f pol!t!kaların ya da ‘d!ren!"’ söylem!n!n, 
AKP’y! zayı& atmak yer!ne tam ters!ne kuvvetlend!rd!#!n!; 
oysa artık proakt!f pol!t!kalara yönelmek gerekt!#!n!, 
yen! kanallarla, yen! mahallelere açılmak gerekt!#!n!” 
vurguluyor. 
AKP’n$n örne"$n 19 Mayıs kutlamalarında m$l$tar$st 
göster$ler$ engellemes$n$n olumlu oldu"unu; ama 
müesses düzenle kolay terk ed$lmeyecek sa"lam ba"lar 
kurdu"unu da görmek gerekt$"$n$ söylüyor. AKP’ye kar!ı 
darbec$lerle ba"la!ıklık kurmak yer$ne, AKP’n$n esk$n$n 
darbec$ kurumlarıyla yaptı"ı bu ba"la!ıklıkları ortaya 
sermen$n, solun asıl görev$ oldu"unu söylüyor. 

Ye!#l-sol s#yaset, mevcut parad#gmayı de"#!t#recek
Ye!$llerle kurulacak yen$ part$den söz ed$yoruz: “yen! 
part!n!n !dd!asının yüksek oldu#unu” söylüyor “ama hemen 
k!tleselle"me de olmaz” d$yor. “Bu part!n!n, temel meseleler!, 
gündem!m!ze sokaca#ını” söylüyor. V$cdan ve adalet 
üzer$nden olu!turulacak yen$ b$r d$le $ht$yaç oldu"unu 
ve olu!turulacak bu yen$ d$l sayes$nde toplumun 
öneml$ kes$mler$n$n, toplumdak$ adalets$zl$klerden, 
v$cdansızlıklardan rahatsız olaca"ını ve artık $kt$dara 
tapınmanın rahatsız ed$c$l$"$n$n kavranaca"ını söylüyor. 
Sadece adalet ve v$cdan de"$l ye!$llerle b$rl$kte 
“sürdürüleb!l!r b!r dünya” üzer$nden de yen$ b$r d$l 
yaratmaktan söz ed$yor. “Sol, parad!gmanın de#!"t!r!lmes! 
gerekt!#!n! d!llend!rmel!d!r” d$yor.
Yen$ part$y$ payla!acakları Ye!$llerden söz ederken, 
Ye!$ller$n aslında sosyal$st hareket $ç$nde b$r $ç 
hesapla!madan do"du"unu hatırlatıyor ama öte yandan 
“Türk!ye Ye"!ller!n!n Avrupa’nın belk! de en özgürlükçü Ye"!l 
hareket!” oldu"una da $!aret ed$yor.  Ürett$kler$ belgelerde 
daha önce geçmed$"$ kadar sola vurgu yapıldı"ından da 
söz ed$yoruz. Aslında bu durum, b$raz da sosyal$stlerle 
çek$!erek do"mu! olan ye!$l hareketle b$rle!meye do"ru, 
solcu kanadın kend$n$ daha çok $fade etmek $stemes$ belk$ 
de… 

Aydınların deste"#
K$m$ ‘sol çevreler’de, aydınların EDP ve Ye!$ller 
b$rle!mes$ne verd$"$ deste"e kar!ı, aydınların tamamını 
a!a"ılayan, “han! nerede ‘emekç! halkımız’ benzer! k!m! 
popül!st çıkı"lar”, Ferdan Ergut’u rahatsız etm$!e benz$yor. 
Söz, sol s$yasettek$ ta!rala!maya gel$yor. Yen$ part$n$n  
destekç$ler$n$n $ç$ndek$ aydınların aldı"ı sorumluluk 
ve katkının azımsanmaması gerekt$"$n$ söylüyor. Bu 
$nsanların öneml$ b$r kısmının bu güne kadar herhang$ 
b$r örgütlülük altında hareket etmemeler$ne ra"men, bu 
harekete yaptıkları katkının de"erl$ oldu"unun altını b$r 
kez daha ç$z$yor. 
EDP ve Ye!$ller$n örgütlenme çabalarından söz ederken: 
bu b$rle!me $ç$n, sadece büyük !eh$rlerde de"$l b$rçok 
küçük !eh$rde de göster$len yo"un  $lg$y$ anlatıyor. 
Örne"$n Den$zl$’de Ye!$llerle b$rl$kte yaptıkları toplantıya 
ayrı ayrı EDP ve Ye!$l Part$ katılımcılarından daha fazlasının 
katıldı"ından söz ed$yor. “1+1’!n 2’den çok edece#!n! 
göstermem!z gerekl!” d$yor.  50’ye yakın $lde Ye!$llerle 
b$rl$kte yaptıkları ekoloj# ve demokras# forumlarından söz 
ed$yor.

EDP’n#n çıpası tar#hsel sürec#n anla!ılması
Ergut, “ya"adı#ımız tüm sorunların tar!hsel oldu#unu” 
söylüyor. “Hemen h!çb!r sorun, AKP !le ba"lamadı” d$yor. 
“Olu"turaca#ımız pol!t!kalarımızı tar!hsel b!r süreç !ç!nden 
kurgulamamız  gerekl!” d$yor. EDP’n$n çıpasının, uzun 
b$r tar$h$n $ç$nden bakab$lmek oldu"unun altını ç$z$yor. 
Tar$hle yüzle!men$n 
önem$ne vurgu yapıyor. 
Kürt meseles#, Ermen# 
soykırımı, Alev#ler#n 
ma"dur#yetler#, 
Azınlıkların ya!adıkları, 
dertler#… Toplumsal fay 
hatlarının çoklu"unu 
anlatıyor. “Ortodoks 
solcuların anlattı#ı 
g!b! meseleler, sadece 
sınıfsal de#!l,” d$yor… 
Üçlü sac aya"ından söz 
ed$yor:  sınıf – k#ml#k ve 
ekoloj#… Bu b$rle!me 
önces$nde de ekoloj$ $ç$n 
b$r !eyler söyled$kler$n$ 
anlatıyor ama ekoloj$k 
mücadelen$n !$md$k$ 
g$b$ ba!at olmadı"ını 
da $ma ed$yor. Sınıftan 
söz ed$nce, $!ç$ 
sınıfının, emekç$ler$n 
solculu"undan(?) 
açılıyor, söz. Ortodoks 
solcuların, !"ç! sınıfının 
kend!s! !ç!n, b!r zorunluluk 
olarak solcu olması 
gerekt!#!ne da!r tesp!t!n! hatırlatıyor. “S!yaset yapmanın 
ba"ından sonuna b!r terc!hte bulunma durumu” oldu"unun 
altını ç$z$yor. “Otomat!kman solcu olunmadı#ını, 
olunamayaca#ını” söylüyor. Solculu"un daha çok terc$h 
ed$leb$l$r olması $ç$n daha çok çabalamaktan söz ed$yor.  
Ye!$ller$n açtıkları ekoloj$ okullarına gel$yor söz. #lk olarak 
$kl$m akt$v$stler$n$n açtıkları bu okullara EDP’l$ler$n de 
katılımı $le EDP’l$ ve Ye!$ller$n b$rb$rler$ne olan rezervler$ 
kalkmı!. Sonrası hızlı gel$!m$!, b$rl$kte forumlar… 
Sonra BEBDA projes$: Kuantumdan, Kentle!meye, Kürt 
meseles$nden, Türk-Yunan Mübadeles$ne daha b$rçok 
konunun b$r akadem$ g$b$ uzun süreyle tartı!ıldı"ını 
ve olumlu sonuçlarını anlatıyor. Sol b#r akadem#n$n 
kurulması hayal$nden söz ed$yor, sonra. Özell$kle solda 
yen$ b$r $kl$m yaratmak ve ulusalcılı"ın bata"ına batmamı! 
yen$ genç $nsanlar kazanmak $ç$n bu projen$n gerekl$ 
oldu"unu anlatıyor.
“Solda !deoloj!k b!r b!rl!k arayı"ının üm!ts!z b!r çaba 
oldu#unu, pol!t!k b!r b!rl!k !ç!n çabaladıklarını” söylüyor.  
Solun b$r özne üzer$nde yükselmed$"$nden yakınıyor ve 
solu tanımlarken yen$ b$r zem$nde özne $n!ası hal$nde 
olduklarını söylüyor. “%n"a ett!kler! bu solun me"reb!n!n 
oldukça gen!" ama kırmızı ç!zg!ler!n!n de oldu#unu” 

söylüyor. “Ned!r bu kırmızı ç!zg!ler” d!ye sordu#umuzda 
“mesela m!ll!yetç!l!k ya da ulusalcılık, m!l!tar!zm, 
c!ns!yetç!l!k” d$yor.
“Solun sadece redd!ye de#!l, talepler üzer!nden de 
yükseleb!lece#!n!” söylüyor y$ne. Sol olarak çe!$tl$ alanlara 
müdahale ederek dönü!türmek gere"$nden, “faydalı b!r 
pragmat!zm!n faydası”ndan söz ed$yor.

Sürekl# b#r arayı! hal#
Sonra bu b$rle!me sürec$nde üret$len belgelerden, 
tüzük ve program tasla"ından söz ed$yoruz. “Ürett!kler! 
belgeler!n halen b#r arayı!ı yansıttı#ını, part! !ç!nde 
h!yerar"!y! en aza !nd!rmek, do#rudan b!r demokras! kurmak 
!ç!n mekan!zmalar aradıklarını” anlatıyor. Önem verd$kler$ 
25 farklı alanda konu ba!lıkları bel$rled$kler$n$ söylüyor. 
Daha üretecekler$ çok taslak met$n var: “mesela devlet!n 
yen!den yapılandırılması”ndan ba!lıyor: “!nsanlarını hak!r 
gören bu yapının mutlak de#!"t!r!lmes! gerekt!#!nden” söz 
ed$yor. Devlet$n tar$hle yüzle!mes$ gere"$ne $!aret ed$yor. 
Yerel yönet$mler$n güçlend$r$lmes$ gerekt$"$n$ anlatıyor. 
“Bölgeselc!l!#!n korkmadan ço#altılması gerekt!#!n!” 
vurguluyor. “Kürt meseles!n!n yarattı#ı korkudan” söz 
ed$yorum. “Ben de tam o korkudan söz ed!yorum” d$yor, “bu 
halka dayatılan part! barajını anlayab!lmek mümkün mü? 
B!r halka reva mıdır bu?” d!yor… 
Ye!$ller $le kurulacak part$, 25 Kasım’da yola çıkacak. 
Zaman hızlı geç$yor, daha her !eyden söz etmed$k ama 
sohbet $ç$n bel$rled$"$m$z saat$ çok a!ıyoruz. 

Ferdan Ergut k#md#r, 
ODTÜ-%kt!sat’da l!sans e#!t!m! aldıktan sonra, New School 
for Soc!al Research’te yüksek l!sans ve doktora yapmı". 
Doktorasını Osmanlının sonu ve Türk!ye Cumhur!yet!n!n 
erken dönemler!ne dönük devlet ve toplumsal denet!m 
!le !lg!l! çalı"ması !le almı". Halen ODTÜ-Tar!h Bölümünde 
çalı"maya devam ed!yor ve Tar!hsel Metodoloj! üzer!ne 
dersler ver!yor. Yazdı#ı makalelere uluslararası ve ulusal 
hakeml! derg!ler dı"ında B!r!k!m Derg!s!, Turnusol.b!z g!b! 
kanallardan da er!"mek mümkündür. %let!"!m Yayınlarından 
Modern Devlet ve Pol#s !s!ml! b!r k!tabı !le katkı verd!#! çok 
yazarlı ba"ka k!tapları da bulunmakta. 
Ferdan Ergut vasıtasıyla geçenlerde y!t!rd!#!m!z “Tar!hç!” 
Er!c Hobsbawm’ı da yad etmeden geçmeyel!m. Ergut, 
Hobsbawm’ dan dersler almı" ve Tar!hç!n!n “Kısa Y!rm!nc! 
Yüzyıl Tar!h!” çalı"masına  yaptı#ı katkılar dolayısıyla 
Hobsbawm, Ergut’a da te"ekkürler!n! sunmu". 
Ferdan Ergut, özgürlükçü sol hareket !ç!nde yer alan 
b!r !s!m. Kurulu"undan sonra, SHP’l! Z!ya Hal!s’!n Genel 
Ba"kanlıktan !st!fası !le b!rl!kte E"!tl!k ve Demokras! Part!s!n!n 
de Genel Ba"kanlı#ını yürütüyor. 

Eski Soldan Bkanlara: 
Ekolojik, E itlikçi, Özgürlükçü 
Ve Dayan mac Yeni Bir Siyaset
Söyle!i: Aydın Bodur
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Ferdan Ergut, 20. Yüzyıl’ın öneml$ tar$hç$s$ 
Hobsbawm’ın da ö"renc$s$. Ergut’a göre Hobsbawm, 
sadece büyük tar!hç! ya da  !y! b!r Marks!st de#!ld!r, !y! 
caz d!nley!c!s!, ele"t!rmen, dahası rönesans !nsanlarının 
son tems!lc!ler!nden b!r!d$r.  Hopsbawn’ı y$t$r$!$m$z$n 
ardından Ergut’un yazdı"ı yazıdan payla!ıyoruz:
Ferdan Ergut’un  yen! b!r sol tahayülünün pe!$ne 
takılmasının, b$raz da Hobsbawm’ın Ergut’a m$rası 
oldu"unu sez$yoruz. Ergut, yazdı"ı yazıda hocası 
Hobsbawm’ı,  “ö#renc!s! olma onuruna er!"t!#!m bu 
büyük tar!hç! !ç!n yazılacak kısa b!r yazı, her ko"ulda 
tar!hç!l!#!ne ve entelektüell!#!ne haksızlık olacaktı; bu 
nedenle, genel okuru daha fazla !lg!lend!rece#!n! de 
dü"ünerek pol!t!k terc!hler!n! ve ya"amını öne çıkaran 
b!r anma yazısında karar kıldım.” d$yerek  anlatmaya 
g$r$!$yor…. 

…
<< Er!c Hobsbawm, 1917 yılında Avusturya’lı b!r anne 
ve %ng!l!z b!r babanın o#lu olarak %skender!ye’de do#du. 
Yahud!yd!. Fa"!zm!n adım adım yüksel!"!n! V!yana ve 
Berl!n’de ya"adı. H!tler’!n !kt!dara gel!"!yle b!rl!kte 1933’de 
yen! vatanı %ng!ltere’ye yerle"t!. Hobsbawm’ın gerek 
tar!hç!l!#!nde, gerekse pol!t!k terc!hler!nde bu kozmopol!t 
arka plan, son derece öneml!d!r. Uzun süre Ek!m 

Devr!m!n!n !dealler!ne ba#lı kalmasının da Sovyetler!n 
Macar!stan !"gal!nden sonra bütün meslekta"ları 
part! kartlarını !ade ederken onun part!de kalı"ının da 
ardındak! neden Orta Avrupa kültüründe yükselmekte 
olan ant!-sem!t!zm! ve fa"!zm! b!zzat deney!mlemes!yd!. 
B!r konu"mamızda, bütün arkada"ları komün!st part!den 
!st!fa ederken kend!s!n!n neden etmed!#!n! sormu"tum. 
“Komün#zm ve güçlü b#r pol#t#k örgüt ben#m #ç#n 
arkada!larıma #fade ett#"#nden daha farklı !eyler 
#fade ed#yordu” dem!"t!. 
…
B!r söyle"!s!nde 1. Dünya Sava"ı sonrası yükselen fa"!zm 
!le kend! Yahud!l!#! arasındak! !l!"k!y! çok güzel özetler: 
“Bu ko!ullarda genç b#r Yahud# entelektüel ne 
olab#l#rd#? L#beraller#n h#çb#r türünden olamazdı; 
z#ra çöken, -sosyal demokras#n#n de dah#l oldu"u- 
l#beral#zm dünyasının ta kend#s#yd#. Yahud#ler olarak 
b#zler# dı!layan m#ll#yetç# part#ler# destekleyemezd#k. 
Ya komün#st olduk; ya da kend# kan ve toprak 
m#ll#yetç#l#"#m#z# –s#yon#zm#- seçt#k. Ama genç 
S#yon#st entelektüeller b#le kend#ler#n# b#r !ek#lde 
devr#mc# Marks#st ulusalcılar olarak görüyorlardı. 
Ba!ka b#r !ansımız yoktu. Geleceks#zl#k yer#ne, 
kend#m#ze b#r gelecek seçt#k k#, o da devr#m demekt#. 
Olumsuz de"#l; olumlu anlamda b#r devr#m: yok 
olacak dünya yer#ne, yen# b#r dünya.” %"te genç Er!c 
!ç!n o ant!-kap!tal!st yen! dünya Sovyetler B#rl#"#’nde 
kuruluyordu. 
1960’lardan !t!baren !se Sovyet t!p! b!r sosyal!zmle arasına 
mesafe koymaya ba"lamı"tı. 1989’da duvar çöktü#ünde 
gen!" tar!h vukufuyla aslında çöken!n reel sosyal#zm 
oldu#unu b!l!yordu ve onu d!r!ltmek ne mümkündü, ne de 
!sten!r b!r "eyd!. 
…

Bütün b!r !nsanlı#ı ve do#ayı yok olu"a götüren küresel 
serbest p!yasa dogması, Hobsbawm’ın son büyük 
tar!hç!l!k çalı"ması “Kısa 20. Yüzyıl”ın da temel 
meseles!d!r. K!tabın ba"lı#ındak! “kısa”, kısaltılmı" 
anlamında de#!ld!r. 20. yüzyıl –b!r öncek! yüzyılın aks!ne- 
gerçekten kısa sürmü"tür! (“Uzun 19. yüzyıl !ç!n 3 k!l!t 
k!tap yazmı"tır Hobsbawm: Devr#m Ça"ı, Sermaye 
Ça"ı ve $mparatorluk Ça"ı). 20. yüzyıl !se B!r!nc! Dünya 
Sava"ı !le (1914) ba"lamı"; reel sosyal!zm!n çökü"ü !le 
(1989) b!tm!"t!r. O çökü", bütün b!r yüzyılın bel!rley!c! 
d!nam!#!n!n de çökü"üdür. 
Gelecek olan, yen# olacaktır. Fakat “yen#” olan pekala 
b#r kabus da olab#l#r! “Kısa 20. Yüzyıl” k!tabının kapanı" 
paragrafı hep!m!z !ç!n b!r uyandırma z!l! g!b!d!r: “Nereye 
do"ru g#tt#"#m#z# b#lm#yoruz. B#ld#"#m#z tek !ey, 
tar#h#n b#z# bu noktaya neden get#rd#"#d#r. Gene de 
açıkça görülen b#r !ey var. $nsanlı"ın anla!ılab#l#r b#r 
gelece"# olacaksa, bu gelecek geçm#!#n ya da !#md#k# 
zamanın sürdürülmes#yle olmaz. Üçüncü b#nyılı bu 
temelde kurmaya çalı!ırsak ba!arısızlı"a u"rarız. 
Ve ba!arısızlı"ın bedel#, yan# de"#!m#! b#r toplumun 
alternat#f#, karanlıktır”.
Mücadele ett!#!m!z kap!tal!zm!n do#u"unu, yayılı"ını, 
kr!zler!n! ve bütün bu süreçler!n sınıf mücadeleler!n! 
b!zler !ç!n somutla"tıran büyük b!r tar!hç!yd! Hobsbawm. 
Sadece mücadele ett!#!m!z s!stem! anlamamız !ç!n 
yazmadı ama; Kap!tal!zme alternat!f, ad!l b!r toplumsal 
düzen arayı"ımıza da rehberl!k ett!. >>
Ferdan Ergut’un $zn$yle, yazının tamamı $ç$n: 
www.turnusol.b$z/publ$c/makale.aspx?$d=13699&p$d=
19&makale=Hobsbawm

Bayram sebeb$yle Ayvalık’ta,  Ege Den$z$’ne b$r 
b$lemed$n $k$ k$lometre uzaklıkta olup da, odasında, yazıya 
mot$ve olab$lmek $ç$n Ankara havaları d$nleyen halet-$ 
ruh$yeden herkese merhaba.

“ Sorma..  B!r görsen, geces! ba"ka, gündüzü ba"ka 
güzel. %!md! en hareketl! zamanıdır. Caddeler !nsanla 
kaynar, pastaneler, çay bahçeler!, gaz!nolar tıklım 
tıklım doludur..  $nsan çar"ıda hang! dükkanın v!tr!n!ne 
bakaca#ını "a"ırır, gece Ankara 
renkl! ı"ıklar !ç!nde yüzer, ye"!ll!kler 
!ç!nde baraj, cıvıl cıvıl Gençl!k Parkı, 
b!t!p tükenmeyen b!r canlılık !ç!nde 
!nsan ya"adı#ını anlar. Severs!n 
Ankara’yı.. $ç!nde ya"adıkça daha 
çok severs!n, görmek lazım.. Sen de 
gel!r m!s!n ben!mle Ankara’ya?

 ( Kad!r $nanır’ın, kend!s!ne 
Ankara’yı soran Necla Nazır’a verd!#! 
yanıt, “Ankara Ekspres!”  !s!ml! 
f!lmden.)

• Dönmeme saatler kala, sa"lıklı 
b$r Ankara portres$ çıkarab$lmek $ç$n 
A&T#’ye geçmeden Kızılay’da b$raz 
dolandım. G$tmeden evvel zabıtaların, 
sokak müz$syenler$n$n enstrümanlarına tekme attı"ı 
güzel$m $l$m$ze da$r yen$ b$lg$ler ed$nmek, Karanf$l’dek$ 
oturan heykel$n yanında, farklı komb$nasyonlarla foto"raf 
çeken $nsanların ne!es$ne tanıklık etmek h$ç de fena 
olmazdı. Tam el$m bo!, tek b$r detay dah$ yakalayamadan 
A&T#’ye dönecekken, üstgeç$d$n yanındak$ m$dye 
dolmacının ba!ında toplanmı! k$tleden gelen sesler 
haneme puan olarak yazıldı : “- Ya bunu y$yem$yorum ben, 
et$ kalıyor d$b$nde, d$!$mle kem$rem$yorum.  - Bak öyle 
yeme onu, ka!ı"ı kullan.”

Yılların m$dye kabu"u b$r anda ka!ık oluverd$, hemen 
sol yanımda. Önce t$p$k 
“Akadem!k nedenlerle Ankara’ya yerle"m!" Egel! 
egosu” yla d$yalo"u kınadım, “Eh be m$dye” ded$m, 
“Sen k! çevre v!layetlerden buraya geld!n, daha a#za 

atılmadan kabuklarını y!t!rd!n, baktılar sen! öyle 
y!yemeyecekler, önce kabuklarına “ka"ık” ded!ler, 
sonra b!rb!rler!ne sen!n “ka"ık”larını kullanmayı 
tavs!ye ett!ler. Bak ben Ayvalık’a dönüyorum, on be" 
y!rm! dak!kam var daha. Hazırlan. Topla kabuklarını 
yerden, e"l!k et bana. Hem bayram neden!yle 
otobüsler! de gen!"lett!ler, sana da yer buluruz, 
neden bulamayalım? M$dyey$ tam da $kna edecekken 

gözüm GAMA’ya takıldı. Ankara’ya 
yen$ geld$"$m dönemlerde kend$s$ne 
Gama #! Hanı ded$"$m, ama zamanla 
aramızdak$ sam$m$yet$ gel$!t$r$p d$rek 
$sm$yle h$tap ett$"$m GAMA’nın b$r 
bakı!ı $ç$mdek$ Ankaralıyı çıkarmaya 
yett$.  “Asıl kabuk tuhaf duruyor, 
ka!ık $!te la” d$yerek, kabuk ve ka!ık 
arasındak$ o $nce ç$zg$ye, A&T#’ye yol 
aldım.

- Her ne kadar geçen ay A&T#’den 
bahsetm$! olsam da, !u güne kadar 
$!$tt$"$m en güzel A&T# anısını, tam da 
burada anlatmadan geçemeyece"$m. 
Bu sebepten !u an !u çı"ırtkana $t$bar 
etmel$s$n$z, aks$ takd$rde arkada! 

ortamlarında, Ankara muhabbetler$nde anlatab$lece"$n$z 
bu güzel$m anekdottan mahrum kalırsınız, z$ra ben 
dened$m, yüzde yüz çalı!ıyor. 

- Kuzen$m b$r gün A&T#’den b$r ba!ka kuzen$m$ 
u"urlarken (A&T#’de kuzen kuzen$ u"urlar, b$zde bu 
böyled$r), çı"ırtkanlara $t$bar ed$lmemes$ gerekt$"$n$ 
ö"rend$kten sonra, daha önce A&T#’de $!$t$lmem$! b$r 
anonsa tanıklık ed$yor: “#sma$l Top$k, danı!maya.”Aynı 
anons b$r dak$ka sonra tekrarlanıyor ve $k$ üç dak$ka 
sonra ba!ka anons duyuluyor: “Top$k, danı!maya” Bu $k$ 
anonsa !a!ırıyor ama term$nald$r, yanlı! anonslar yapılab$l$r 
d$yerek üzer$nde fazla durmuyor kuzen$m. Ancak son 
anons, A&T#’n$n sıradan b$r term$nal olmadı"ını $spatlıyor: 
“topppp$$!!”

- Bu ay s$z$nle, ü!enmeden, er$nmeden yakla!ık b$r 

saat u"ra!arak meydana get$rd$"$m b$r$c$k ütopyam 
“#!te bunlar hep !$$r” $s$ml$ pa$nt çalı!mamı payla!mak 
$sted$m. “#!te bunlar hep !$$r”, Ankara-Ayvalık arası yollarda 
tasarladı"ım “sentez co"rafya”nın sürreal b$r dı!avurumu. 
Gerç$ bu co"rafyada solumak $steyen $nsanlar olarak m$dye 
kabu"una “ka!ık” mı yoksa “kabuk” mu der$z, orası b$ze 
kalmı!.

- B$r yazının daha sonuna geld$k. Hakkımda ceza$ $!lem 
ba!latılmadan evvel peronumu ‘Peyk-Sobe’ e!l$"$nde 
ac$len bo!altıyorum, gelecek ay y$ne Ankara sokaklarında 
bulu!mak üzere…

Ferdan Ergut

Fethi Yıldırım

Ankara Sokaklarndan.. te Bunlar Hep iir

20. Yüzyln Son Büyük Tarihçisi Eric Hobsbawm
Rasyonel Ve Yeni Bir Sol Siyaset Aray ndayd�…

DALINDAN AMASYA ELMASI
Fukuoka Tarım metodu ile tamamen do!al ve 
hiç tarim ilaci kullanilmadan yeti"tirilmi"tir. 

11 kg paket (kargo dahil): 39 TL 
Sipari"leriniz için: 

Hüseyin Genç
Üç Elma Do!al Tarım

www.ucelmadogaltarim.com
0546 422 87 40
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rfan Aktan�’la Söyle i: 
AKP Kürt Sorununda Sadece Bayra  Devrald
Söyle!i: Efecan Tan
Gazetec! yazar $rfan Aktan’ın B!r!k!m, Rad!kal, 
hays!yet.com, b!anet.org g!b! b!r çok yerde 
yazıları ve söyle"!ler! yer aldı. 2009 yılında 
halen çalı"makta oldu#u Express Derg!s!’nde 
Kürt açılımıyla !lg!l! yayınlanan b!r anal!z! !se 
ba"ına bela oldu, terör örgütü propogandası 
suçundan 15 aya mahkum oldu. Sonrasında 
3. yargı paket! !le cezası “tekrar aynı suçu 
!"lememek "artıyla” ertelend!.
$rfan Aktan’la ya"adı#ı bu süreçten Kürt 
sorununa, medyada kadının yer!nden 
alternat!f medyanın durumuna kadar pek çok 
konuyu konu"tuk.

Efecan Tan - Kadın ve medya $l$!k$s$ hakkında ne 
dü!ünüyorsun? Kadınlar medya sektöründe yeter$nce 
yer buluyor mu? Bunu $k$ açıdan soruyorum: Kadınlar 
medya sektöründe çalı!an olarak söz sah$b$ olab$l$yor mu? 
Hem de kadın, medyada nasıl yer alıyor, b$r meta olarak 
kullanılıyor mu?
$rfan Aktan - Medya sektöründe kadın yönet$c$ çok 
az ve bunun pek çok sebeb$ var. Genel olarak hayatın 
d$"er alanlarında da kadınlar yönet$c$ olarak de"$l, daha 
z$yade h$zmet sektöründe ya da alt tabakalarda $st$hdam 
ed$l$yorlar. Medya alanında bu çok daha bar$z. Mesela !u 
an genel yayın yönetmen$n$n kadın oldu"u b$r gazete 
yok. Genel yayın yönetmen$ yardımcısı var, Taraf’ta 
Yasem$n Çongar. Onun dı!ında genel yayın yönetmen$n$n 
kadın oldu"u b$r TV kanalı da yok sanırım. 
Genelde kadınların hem yönet!c! olmadı#ı hem de karar 
mekan!zmalarında kend!ler!ne yer bulamadı#ı b!r erkek 
alanı medya. Örne"$n bazı web s$teler$nde ve gazetelerde 
tecavüz haberler$n$n ço"unda yarı çıplak kadın foto"rafı 
göster$l$yor.
D$"er taraftan, medyadak$ asıl sorun yönet$c$ler$n 
c$ns$yet$ de"$l medyanın yapısı. Tab$ kadınlar yönet$c$ 
olsaydı medyanın yapısı de"$!$r m$yd$ b$lem$yorum. 
Türk$ye’de medya patronları h$ç olmadı"ı kadar $kt$dara 
angaje durumdalar. Çünkü medya patronları petrol $!$ 
yapıyor örne"$n, madenc$l$k yapıyor ve medya organı 
üzer$nden hükümetle daha yakın $l$!k$ kuruyor, bu $l$!k$ye 
göre de $hale alıyor. Son dönemde medyadak$ muhal$f 
gazetec$ler$n $!$nden olmasının temel sebepler$nden b$r$ 
de bu $l$!k$ler. Medya patronlarına bu $nsanları $st$hdam 
edersen $hale alamazsın den$l$yor. Patronlar da buna 
uydular ve muhal$f gazetec$ler$ $st$hdam etmekten 
vazgeçt$ler.
Gazeten!n patronu gazetec! olmalıdır
$A - Özetle, medyadak$ temel problem kadın-erkek 
meseles$ de"$l. Yan$ c$ns$yetç$l$k, c$ns$yetç$ d$l, kadına bakı! 
açısı problem ba!lıklarından sadece b$r tanes$. Medya 
alanına genel bakıldı"ında bu sorunun da medyanın 
‘sah$pl$k yapısı’ $le $lg$l$ oldu"unu söyleyeb$l$r$z. Aslına 
bakarsan gazetey$ gazetec$ çıkarır. Gazeten$n patronu 
gazetec$ olmalıdır. 
ET - Express Derg$s$’n$n 2009 Kasım sayısında “Bölgede ve 
Kand$l’de hava durumu/Mücadele olmazsa çözüm olmaz” 
ba!lıklı haber anal$z$n neden$yle örgüt propagandasından 
hapse mahkum ed$lm$!t$n. B$raz o sürec$ anlatır mısın?
$A - B$z$m cezamız 3. yargı paket$ kapsamında ertelend$. 
Be! yıl boyunca “aynı suçu tekrar etmemek kaydıyla”. Ceza 
alan sadece b$z de"$l$z, özell$kle Kürt medyasından yüzü 
a!kın gazetec$ tutuklandı. D$"er sol yayınlar da benzer 
b$r muamele görüyor. Çok bar$z b$r !ey var devlet$n 
arzuladı"ı... Sadece ekonom$k b$r kıskaç $ç$nde de"$l 
muhal$f gazetec$ler, aynı zamanda hukuk$ ve s$yas$ baskı 
da var. 
Muhal!f medyanın ses! kısıldıkça yaygın medya daha 
da tek sesl!le"!yor!
Muhal!f medyanın ses! ne kadar güçlü çıkarsa yaygın 
medyadak! otosansür de o kadar azalır. Basın 
özgürlü"ünün temel problemler$nden b$r$ de bu, 
otosansür. Muhal$f medya güçlü oldu"u sürece yaygın 
medya $ç$nde bulunan bazı gazetec$ler daha cesur 
davranıyorlar. &u anda herkes$n cesaret$ kırılmı! durumda. 
C$dd$ b$r otosansür var çünkü. Hükümet mensupları, 
b$z h$ç b$r gazetec$y$ arayıp tehd$t etmey$z d$yor, do"ru 

olab$l$r bu. Ama uygulamalarıyla gazetec$ler$ otosansüre 
zorluyorlar zaten. 
Muhab!rler!n sansürlenen haberler!n! k!mse b!lm!yor
ET - Rad$kal özel$nde bakarsak Yıldırım Türker ve Cevdet 
A!kın’dan sonra Tarhan Erdem’$n yazısına müdahale 
ed$lm$! fakat Tarhan Erdem buna göz yummu! sanırım. 
Buna ne d$yeceks$n?
$A - Kö!e yazarlı"ıyla haberc$l$"$ karı!tırmamak lazım. 
Kö!e yazarlarının maruz kaldı"ı sansür daha görünürdür, 
muhab$rler$nk$ $se daha görünmez... B$r muhab$r$n 
haber$n$n sansürlenmes$ ancak muhab$r ve çevres$ 
tarafından b$l$neb$l$yor.
Muhab!rlere ses kayıt c!hazı muameles! yapılıyor
ET - Türk$ye’de muhab$rl$k müesseses$ nasıl çalı!ıyor? 
Muhab$rler her gün of$sler$ne g$d$p memur g$b$ orada 
tıkılıp kalıyorlar mı? Sen$n çalı!ma tarzın nasıl?
$A - Gazetec$ muhab$r ded$"$n, b$r yere g$d$p ara!tırma 
yapar, konuyla $lg$l$ gen$! malumata sah$p olur ve bunu 
yayınlayıp kamuoyunu haberdar ederd$. Artık k$mse 
muhab$r$n get$rece"$ b$lg$ye bakmıyor. &$md$ artık tek 

sesl$l$k o düzeye geld$ k$ muhab$re ver$len önem de 
azaldı. Muhab$rlere ses kayıt c$hazı muameles$ yapılmaya 
ba!landı.
Ara!tırmacı gazetec$l$k d$ye b$r !ey kalmadı. Gazetec$ 
ded$"$n olay mahall$nde bulunur, b$r olay ya!andı"ında 
orada zaman geç$r$r, $nsanlarla görü!ür. Ama artık 
muhab$rler el$nde ses kayıt c$hazıyla çe!$tl$ etk$nl$klere 
gönder$len, olup b$ten$ kayded$p get$ren ve “uygun 
b$ç$mde” haber$ yapan $nsanlar oldu. Koca koca yayın 
grupları 3,5 muhab$rle yayınını sürdürüyor. 
Türk!ye’de hemen herkes kö"e yazarı. Çünkü k!mse b!lg!y! 
ta"ıyan olmak !stem!yor, herkes b!lg!y! yorumlamak !st!yor. 
Öyle b!r noktaya gel!nd! k! b!lg!ye hak!kate er!"em!yoruz. 
Hak!kate er!"emed!#!m!z zaman ney!n yorumunu 
yapaca#ız? Bu durum gazetec!l!#! öldürür. Gazetec!l!k kö"e 
yazarlı#ı de#!ld!r, gazetec!l!k hak!kat!n pe"!nde ko"mak, 
onu bulup !nsanları bundan haberdar etmekt!r. Mesela 
Robosk$’de, 34 $nsan öldürüldü"ünde, b$z bunu Türk 
medyasında ö"leden sonra f$lan ö"reneb$ld$k. Çünkü artık 
muhab$r$n aktarımları tehl$kel$yse h$ç b$r !ek$lde gazetede 
yer alamıyor. #kt$darın $!aret$ne bakılıyor... Gazetec$ 
ba"ımsız de"$l, ed$töryel ba"ımsızlı"ı söz konusu de"$l. 
Oysa k$ her gazetec$ $ç$n Robosk$, oldu"u andan $t$baren 
Türk$ye’n$n $lk haber$d$r. 
&u anda açlık grev$ var cezaev$nde ve k$mse bunun 
haber$n$ yapmıyor. Bu $nsanların sa"lık durumlarından 
do"ru dürüst haberdar de"$l$z. Bu $nsanların durumu 
ne, yakınları ne d$yor, buna da$r b$r haber okuyab$l$yor 
muyuz? Hayır. Gazetec$l$k öldürülmek $sten$yor...
ET - Robosk$ dem$!ken, Robosk$ katl$amından sonra 
Selahatt$n Dem$rta! “Bu ülke artık bölünmü!tür. Bundan 
artık em$n oldum” dem$!t$. Kürd$stan’da $nsanlar ne 
dü!ünüyor, Türkler ve Kürtler duygusal b$r kopu! ya!adılar 
mı? Kürtler Robosk$’den sonra AKP’den uzakla!tılar mı?
$A - Kürtler$n a$d$yet duygularını y$t$rmeler$ Robosk$ 
$le ba!lamadı. D$yarbakır özel$nde bakacak olursak, 
aslında 2006’da ba!ladı. O dönem PKK eylemler$ne hız 
verm$!t$. Mart 2006’da D$yarbakır merkezde bazı eylemler 
ya!anmı!, aralarında çocukların da bulundu"u onu a!kın 
$nsan öldürülmü!tü. O tar$hten $t$baren Kürtler$n devletle 
ve Türklerle $lg$l$ a$d$yet ba"ında zayı' ık ya!anmaya 
ba!ladı. Tab$ bütün Kürtler $ç$n geçerl$ m$? Hayır. Özell$kle 
Kürt hareket$ etrafında örgütlenen $nsanlar $ç$n bu geçerl$.

Evet AKP’n!n Kürtler !ç!n c!dd! b!r alternat!f oldu#unu 
görüyoruz...
$A - Kürt bölges$nde AKP’n$n hala oy potans$yel$ var çünkü 
Kürtler homojen b$r grup de"$l. Kürtler $ç$nde de sını' ar, 
$nanç farkları var. Özell$kle mütedeyy$n kes$m$n orta sınıf 
mensubu AKP $le b$rl$kte ve Kürt hareket$n$n muhtemel 
kazanımlarından kend$s$ $ç$n herhang$ b$r pay beklem$yor. 
Bu mücadeleye mesafel$ yakla!ıyor. Bu $nsanlar, 1990’larda 
DYP’ye önces$nde ANAP’a oy ver$rd$ !$md$ AKP’ye oy 
ver$yor. Devlet part$ler$ne yakın duran, ona oy veren 
Kürtler var ve olacak da. 
Bence mesele Kürtler$n duygusal olarak ayrı!ması veya 
kopması meseles$ de"$l. Mesele, haklarını talep eden 
Kürtler$n (d$yel$m k$ onlar 2,3 m$lyon) algısı de"$!t$. Bu 
kes$m$n algısının de"$!mes$ öneml$. Robosk$ önces$ 
ve sonrası d$ye bakarsak, esk$den Kürt hareket$ $ç$nde 
yer alan Kürtler devletten bazı taleplerde bulunurdu, 
devlet !unu yapsın, !u hakkımızı vers$n g$b$. Fakat !$md$, 
devletten herhang$ b$r talepler$ yok. Bu $nsanlar devlet$ 
yok sayıyor, b$r kar!ıt güç olarak görüyor. Yoksa D$yarbakır 
orta sınıfının öneml$ b$r ço"unlu"u hala AKP’ye destek 
ver$yor, verecekt$r de.
S!yas!ler barı"sa b!le toplumun tabanındak! küslük 
devam edecek
ET - Pek$ ded$kler$ne $st$naden soruyorum: Kürtler yen$ b$r 
Oslo sürec$ne sıcak bakmıyor mu?
$A - Bakarlar ama ben hep !unu dü!ünüyorum; s$yası 
aktörler barı!sa b$le toplumsal tabandak$ küslük devam 
edecek. #mralı’da, Oslo’da görü!meler yapılab$l$r, 
anla!ılab$l$r. Hatta ve hatta b$r barı! sürec$ne g$r$leb$l$r, 
ancak duygusal kopukluk kolay kolay g$der$lemez. Vazo 
kırıldı parçalarını yapı"tırsan b!le !zler! kalacak. 
Kürt sorununun temel$n$ AKP atmadı dolayısıyla sorunu 
AKP tek ba!ına çözemez
ET - B$raz güncele dönersek BDP Heyet$ Cumhurba!kanı 
$le görü!tü. S$yasette çalkantılı adımlar atılmaya çalı!ılıyor 
ama sonuç çıkartılab$lecek m$ meçhul. AKP söz gel$m$ 
demokrat oldu"u zamanda b$le bu sorun $ç$n yeter$nce 
adım atmamı!ken $y$ce otor$terle!t$"$ !u dönemde b$r 
hamle yapab$lece"$ne $nanıyor musun? Yoksa Kürtler 
kend$ haklarını sadece kend$ mücadeleler$yle m$ elde 
edecekler?
$A - &öyle b$r laf var: “AKP zaten muhafazakar b$r part$, 
dolayısıyla Kürt sorununu zaten çözemez. Z$hn$yet$ buna 
müsaade etmez”. Ben bu f$kre tam olarak katılmıyorum. 
Türk$ye’de Kürt sorununun çözümüne engel olan sadece 
AKP de"$l, çözümünü sa"layacak olan da sadece AKP 
de"$l. Kürt sorununu sadece Erdo"an çözer $dd$ası bana 
kalırsa çok !$!$r$lm$! b$r laf.
Leyla Zana’nın Kürt sorununu Erdo#an çözer 
yorumuna katılmıyorum
ET - Leyla Zana’nın bu $!$ Erdo"an çözer sözler$ne 
katılmıyorsun yan$...
$A - Sadece Leyla Zana de"$l ba!ka mecralarda da bu 
söz d$le get$r$l$yor. Bu f$kre katılmıyorum. Türk!ye’de 
Kürt sorununu AKP yaratmadı. Kürt sorununu ulus devlet 
yapısı yarattı. Ancak bu devlet yapısı rev!ze ed!l!rse çözülür. 
AKP devletle!m$!t$r ama devlet tamamen AKP’l$le!m$! 
de"$ld$r. Dolayısıyla bu Türk$ye Cumhur$yet$ devlet$n$n 
çözeb$lece"$ b$r mesele. AKP yarın öbür gün g$deb$l$r. 
Yer$ne CHP de gelse MHP de gelse, devlet$n genel 
perspekt$f$ Kürt sorununu çözmeye odaklanmazsa 
bu sorun çözülmez. BDP b$le $kt$dara gelse, bu temel 
kurumlar ve z$hn$yet de"$!t$r$lmed$"$ sürece Kürt sorunu 
çözülmez. AKP bu z$hn$yet$ de"$!t$reb$l$r den$yor, belk$ 
ama bunu yapab$lmes$ $ç$n hem BDP $le hem Türk$ye’dek$ 
sosyal demokratlarla $tt$fak kurması gerek$yor. AKP bunu 
yapmıyor.
ET - Sosyal demokratlardan kastın CHP’n$n tabanı mı?
$A - Evet CHP ve solun çeper$ndek$ d$"er örgütler.
ET - Pek$ CHP’n$n sosyal demokratları Kürt sorununda 
adım atacak kadar sosyal demokrat mı sence?
$A - CHP !u anda kend$ne özgü b$r s$yaset yürütmüyor. 
CHP AKP’n$n çeper$nde AKP’n$n pol$t$kalarına cevap 
vermekle yet$n$yor. CHP e"er kend$ m$ll$yetç$ tabanına 
ra"men b$r z$hn$ açılıma g$rerse öneml$ b$r odak olab$l$r. 

devamı 9. sayfada...
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" “Öte yandan ya!anmı! bellek, kolektif, politik ya da bir nesle ait hafızayı 
içerse de, her zaman bireylerin, onların deneyimlerinin ve acılarının içindedir”. 
diye devam eder.

# Yolu Kızılay’a dü!en herkesin önünden geçti"i 
anıt, Huyssen’in savını do"ruluyor. Kolektif hafızanın 
ritüelistik dayatmalarına inat, anıtın ne anlattı"ına, 
nasıl anlattı"ına kulak vermiyoruz. Bakıyor ama 
görmüyoruz. Yakından bakınca ba"lamından kopan, 
farklı anlamlara yol alan ayrıntıları da fark edemiyoruz 
öte yandan. 

! güven park’ta bir anıt var
yamru yumru kara ta!tan
yazıyor ki o anıtta
ö"ün çalı! güven ey türk

$ Güvenpark’taki Güven Anıtı veya ilk adıyla Emniyet/
Zabıta Anıtı da bunlardan biri. Ankara ta!ından yapıldı 
ve 1930’ların ba!ında tamamlandı. Ankara’da hala ta!a 
yazılı izlerine rastlanan Mimar Clemens Holzmeister 
ile heykeltıra!lar Anton Honak ve Joseph Thorak’ın 
elinden çıktı.

# Tasarlayanların, in!a edenlerin meramı ba!ka olmakla birlikte, yine 
Huyssen’in dedi"i gibi, sadece kolektif belle"e ait bir i!aret de"il bu, oraya 
yolu dü!enlerin deneyimlerinin ve acılarının fonu. 

" “Anıtlar, resmi belle"i ifade eder ve onların kaderi, kaçınılmaz olarak, 
devrilmek ya da görünmez hale gelmektir” der Andreas Huyssen.

" Yeni nesle özgüven ve cesaret a!ılamaya hizmet etsin 
diye, Türk ulusunun polise ve jandarmaya bir arma"anı 
olarak tasarlanmı! anıt. Kimsesizlerin kimsesi olmaya söz 
vermi! bir Cumhuriyet’i temsil etsin istenmi!. 

! cam silerik parıl parıl

a"artırık kap kaca"ı

yeter ki gelsin de ekmek

biz her bir i!i görürük

! ay!e’lerik fatma’larık

güllü’lerik hatçe’lerik

güven park’ta o anıta

çok saygı selam ederik

! övünsek de güvensek de

çalı!sak da olmuyor ki

‘türk’ük deyin övünüyok

açlık ‘türk’ü bilmiyor ki

! açlı"ın dini olmaz
yoksullu"un vatanı
körolasın kahpe devran

! Hasan Hüseyin’in “#nsan 
Pazarı” !iiri, adeta Güven 
Anıtı’na yazılmı! bir mersiye: 
kondulardan gelmi!ik lo
açlık yoksulluk çekmi!ik
her sabahın seherinde
güven park’ta birikmi!ik

Güven Ant �– Foto Anlat
Funda &enol Cantek

8. sayfadan devam...
Kürt sorunu anad!lde e#!t!mle ve Öcalan’ın hap!s 
ko"ullarını !y!le"t!rmeyle çözülmez
ET - Bu b$r s$stem sorunu yan$...
$A – Evet. AKP bu sorunda sadece bayra"ı devraldı, 
sorunun ta!ıyıcılı"ını üstlend$. Bu öneml$. E"er b$z bütün 
umudu AKP’ye ba"larsak hata yapmı! oluruz. Erdo"an’ın 
b$r lafıyla herkes umutsuzlu"a gark oluyor. Kürt meseles$ 
bu kadar bas$t b$r mesele de"$l. B$r kaç kel$me üzer$nden 
umut dev!$r$lecek b$r mesele de"$l, çok yapısal b$r mesele. 
Bu yüzyıllık sorunun çözümü de 3,5 adımla olmaz. Çok 
sık söylen$yor: anad$lde e"$t$m ver$l$rse ve Öcalan’ın 
hap$s ko!ulları düzelt$l$rse bu sorun çözülür. Hayır bu 

sorun çözülmez. 2,3 m$lyona yakın $nsan yer$nden ed$ld$. 
Kürtler$n toplumsal yapısı alt üst ed$ld$. A!$ret yapısından 
tut da sosyo- kültürel tüm alanlarda c$dd$ b$r tahr$bat 
ya!andı. Bunu tekrar tes$s etmen$z lazım. 
Çözüm !sten!yorsa e#er, bu çözümü k!mse tek b!r s!yas! 
part!den beklememel!. Çözüm !ç!n herkes !n!s!yat!f 
almalı. Solcusu, %slamcısı bu sorunun çözülmes!n! !steyen 
herkes hükümet! de#!"meye zorlamaktan z!yade s!stem! 
de#!"t!rmeye odaklanmalı.
ET - S$stem$ de"$!t$rmekten bahsederken kastın 
demokrat$k özerkl$k m$?
$A - &$md$ Kürt hareket$ onu öner$yor. Çünkü merkez$ 
yönet$m !ekl$n$n de"$!t$r$lmes$n$n çözüm olab$lece"$n$ 
dü!ünüyor. Bunu dened$ler. Sokaklarına kend$ $s$mler$n$ 

verd$kler$nde kaymakam bunu veto ett$, savcı soru!turma 
ba!lattı. Kürtler kend$ soka"ına kend$ $s$m vermek $st$yor. 
Çocu"u kend$ d$l$n$ ö"reneb$ls$n, Kürtçe konu!arak 
$st$hdam ed$leb$ls$n $st$yor. Ama mahkemeye g$tt$"$nde 
de Türkçe b$lmek zorunda olmak $stem$yor.
ET - Kürtçe seçmel$ ders desem ne ders$n?
$A - #sma$l Be!$kç$’n$n ded$"$ çok do"ru; Türkler $ç$n 
seçmel$ Kürtçe ders$ olab$l$r.
Yan$ !$md$ Türk$ye de, Bulgar$stan’dak$, Kıbrıs’tak$ ya da 
Almanya’dak$ Türkler $ç$n ne $st$yorsa aynılarını Kürtlere 
vers$n. Ne den$l$yor Almanya’ya kar!ı: “As$m$lasyon 
soykırımdır”. 
Pek$ Türk$ye’de ne oluyor?
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Ankara !le !lg!l! f!lmler:
Türk$ye’n$n Kalb$ Ankara, Sergey Yutkev$ch, 1934
An.kara, Aras Özgün, Ersan Ocak, 1996
Burası Ankara, Can Gündüz, B$lge Dem$rta!, 2006
Gece, Ahmet Sel$m Sabuncu, 2007 (kısmen 
Ankara)
Ankara Nox, Özlem Meng$l$börü, 2011
(Solfasol okurlarının katkısıyla, hep b!rl!kte bu l!stey! 
uzatab!lsek ne güzel olur.)

Val!l!k ve beled!ye cephes!nde de "unlar var:
Val$l$"$n tanıtım f$lm$ (5, 10, 15 dak$kalık üç 
vers$yon)
Büyük!eh$r Beled$yes$n$n hazırlattı"ı 6 bölümlük 
“Kasabadan Ba!kente, Ba!kentten Metropole 
Ankara” belgesel$

Ankara Nox, Ankara üzer$ne b$r kısa f$lm. Öneml$ 
mekanlardak$ gece çek$mler$ üzer$ne b$nd$r$len ele!t$r$, 
talep ve yorumlardan olu!uyor. Önceden dü!ünülmü!, 
planlanmı! b$r f$lm de"$l. Kısacık b$r v$deo f$kr$yle yola 
çıktım, Ankara Nox süreç $ç$nde !ek$llend$.

2010 yılının Mayıs ayıydı. Ankara’nın çe!$tl$ 
noktalarında çek$mler yapmaya karar verd$m. 
Günbatımında veya gece çekecekt$m, t$melapse 
(zaman atlamalı çek$m) tekn$"$n$ kullanacaktım. Yen$ 
foto"raf teknoloj$ler$ bu tür çek$mler$ kolayla!tırmı!tı. 
Ankara dü!ündü"ümüz kadar asık suratlı, renks$z, ölü 
b$r !eh$r de"$ld$. Çek$mler bunu gösterecekt$. B$rkaçını 
pe! pe!e get$r$p kısa b$r v$deo hazırlayacak, v$deo 
blogumuz dasvant’ta yayınlayacaktım. Projen$n kod 
adı “Ankara by N$ght”tı.

Çek$m yapılacak yerler$ saptadım ve çek$mlere 
ba!ladık. E!$m Can Meng$l$börü $le kameramızı ve 
tr$podumuzu sırtlanıp her gece çek$me çıkıyorduk. 
Mob$l olmak, hızlı hareket etmek, fazla d$kkat 
çekmeden ger$lla t$p$ çek$m yapmak zorundaydık. 
Bazen meraklı bakı!larla, ısrarlı sorularla kar!ıla!tık; 
bazen pol$slere ve güvenl$k görevl$ler$ne dert anlatmak 
zorunda kaldık. Bazı çek$mler$ planladı"ımızdan 
erken kest$k, bazılarını h$ç yapamadık. Ya"mura 
yakalandı"ımız da oldu, tad$lata denk geld$"$m$z 
de. Bazı çek$mler$ $se ev$m$z$n penceres$nden, 
oturdu"umuz apartmanın çatısından, arkada!larımızın 
terasından yaptık.

Görüntüler b$r$kt$kçe, kısa b$r v$deodan daha fazla 

potans$yel ta!ıdı"ını gördük. El$m$zdek$ malzemeden 
Ankara üzer$ne b$r kısa f$lm çıkacak g$b$yd$. Yer 
alması gerekt$"$n$ dü!ündü"üm mekanlarda ek 
çek$mler yaptık. Sonuçta 7 dak$kalık b$r kurgu çıktı 
ortaya. Görüntüler güzeld$ ama b$r süre sonra sıkıcı 

hale gel$yordu ve bu hal$yle b$r Ankara güzellemes$ 
olmaktan öteye g$tm$yordu. Yapmak $sted$"$m bu 
de"$ld$.

Tam bu noktada kurguyu usta eller$ne emanet 
ett$"$m$z Orhan Anafarta, görüntüler üzer$ne ba!ka 
b$r katman b$nd$rmey$ önerd$. #y$ b$r f$k$rd$, çünkü 
Ankara’ya da$r söylemek $sted$kler$m$ o katman $fade 
edecekt$: Ele!t$r$ler, talepler, ça"rı!ımlar, hatta anılar... 

F$lm$ b$r güzelleme olmaktan çıkarıp, Ankara’da 
ya!ayan b$r$n$n yorumu hal$ne get$recek olan da bu 
katmandı.

Hang$ görüntü üzer$ne ne ç$zece"$me karar verd$m. 
Bazı görüntüler$ eley$p f$lm$ 5 dak$kaya $nd$rd$m. Volkan 
Yırtıcı müz$"$n$ b$tm$! kurgu üzer$nden besteled$ 
ve çaldı. Adını “Ankara Nox” olarak de"$!t$rd$m. 
Nox Lat$nce gece demekt$, kula"a ho! gel$yordu. 
Türkçe’de de, #ng$l$zce’de de aynen kullanılacaktı. 
Altyazı gerekt$rmeyen b$r kapanı! jener$"$ hazırladım. 
F$lm b$tm$!t$. Çek$ne çek$ne Ankara F$lm Fest$val$’ne 
gönderd$m. Redded$lece"$n$ dü!ünüyordum ama 
Ankara üzer$ne b$r f$lm $ç$n en uygun fest$val oydu. 
Kabul ed$ld$. Bundan cesaret alarak ba!ka fest$vallere 
de gönderd$m. Antalya Altın Portakal, #stanbul Kısa 
F$lm, Esk$!eh$r Kral M$das, ODTÜ ve Chronos F$lm 
Fest$valler$nde göster$ld$; #FSAK Kısa F$lm Yarı!masında 
mans$yon aldı.

#nternettek$ yorumlara, Ek!$ Sözlük’te ve forumlarda 
yazılanlara baktı"ımda, Ankara Nox’un güzelleme 
tarafının a"ır bastı"ını görüyorum. Ele!t$r$ ve talepler 
ger$de kalmı! veya yeter$nce $fade ed$lemem$! olab$l$r. 
Ke!ke !unu !öyle ç$zseyd$m veya !unu da ekleseyd$m 
ded$"$m yerler oldu. Y$ne de, eks!#!yle ged!#!yle, 
daha ya"anılır b!r Ankara !ç!n b!r "eyler söylemeye 
çalı"tım. #zlem$! ve $zleyecek olan herkese te!ekkür 
ed$yorum.

V!deoyu !zlemek !ç!n:  www.dasvant.com/tr/46-ankara-
nox-art!k-onl!ne

Özlem Meng$l$börü

Ankara Üzerine Ksa Bir Film 
Ankara Nox
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Posta Caddes$ndek$ kalabalık d$kkat$m$ çekt$, aslında 
kalabalık de"$l toplananların görüntüsüydü $lg$m$ çeken 
sanırım. Beyazlamı! saçlarıyla, bu sıcak yaz gününe ters 
dü!en uzun kollu s$ms$yah elb$sel$ kadınlar, gene kır saçlı, 
ayakkabılarına de"meyecek boydak$ pantolonları ve 
kısa kollu karel$, ç$zg$l$ gömlekler$yle erkekler. Kalabalık 
ded$ysem 15-20 k$!$y$ geçmez. Ortalarındak$ sürekl$ a"layan 
d$"erler$nden b$razcık genç kadın tanıdık gelm$!t$; evet 
#skoh$ Yengeyd$ o, yanakları hala genç kızlı"ındak$ g$b$ 
konu!urken kızarıyordu ve hala orta ça" tablolarındak$ 
Madonnalar kadar güzeld$, d$kkatl$ bakınca d$"erler$ 
de han$ göz a!$nalı"ı den$r ya o türden tanıdıklardı. Bu 
$nsanların ortak özell$kler$  orta ya!ın üstü, fak$r $nsanlardı 
ve Ankara’da ya!ayan o küçücük Ermen$ toplumunun 
üyeler$yd$ler. Yükselen fakat ortak kel$meler$ ta!ımayan 
sesler$ gürültü olmaktan öte g$dem$yordu ama ben$m de 
merakım g$tt$kçe artıyordu, yanlarına yakla!tı"ımda önce 
ben$ k$mse tanımadı, do"aldı bu çünkü hemen h$çb$r$yle 
çocuklu"umdan ber$ görü!mem$!t$k. K$mseye b$r !ey 
sormadan b$r süre de yakından d$nled$m sesler$, b$r !eye 
$t$raz ed$yorlardı ama neyd$ bu, tam sormak üzereyken bu 
küçük grubun arkalarından b$r ses -Serkaan ! dey$verd$. 

Tanımı!lardı ben$, $k$nc$ hecemdek$ uzatmayı bu !ek$lde 
Haylardan ba!kası yapmazdı. Kısa b$r “nasıl da büyümü!sün, 
de"$!m$!s$n” faslından sonra hep b$r a"ızdan anlatmaya 
ba!ladılar: Önler$nde durdukları ev yan$ koca apartman, 
b$r zamanlar yan$ #skoh$ Yenge kızken a$les$yle oturdu"u 
evm$! ve bahçes$ndek$ dev Ihlamur a"acından, babacı"ının 
topladı"ı yaprakları anacı"ı kaynatır b$r tane evlatlarına her 
sabah $ç$r$rm$!, daha sonra #skoh$ yenge Bedros amcayla 
evlen$nce bu gelenekselle!m$! $ç$m$ de unutuverm$!ler, 
ta k$ #skoh$ Yenge a"ır b$r akc$"er hastalı"ı geç$rene 
dek. Doktorun verd$"$ $laçların yanı sıra önerd$"$ “sıcak 
$çecek” tanımına, tezgahtarla evlend$"$ $ç$n yılardır kızıyla 
konu!mayan babacı"ının hasta oldu"unu duyunca get$r$p 
yılların özlem$yle b$r tanes$ne sarılıp $ç$rd$"$ koca Ihlamurun 
ç$çekler$ uymu!. Ihlamurun ç$çekler$n$, babasının ölümünden 
ve $k$ katlı ah!ap evler$n$n apartmana dönü!mes$nden sonra 
da onu çok seven Bedros, apartman yönet$c$s$n$n özel $zn$yle 
hep toplayıp karısına get$rm$!. #!$n en $y$ tarafı apartmanın 
m$marının a"acın ululu"undan etk$len$p planını onu 
yıkmayacak !ek$lde yapmasıymı! sanırım.

&$md$ kalabalık yan$ b$z$m kalabalı"ımız, Metro dura"ı 
yapımı neden$yle yıkılması gereken ıhlamura $t$raz $ç$n 

toplanmı!tı, yol yordam b$lmeyen b$z$mk$ler (ha b$lseler de 
Çevre Bakanlı"ına ba! vursalar ne fark ederd$ k$) yalnızca 
orada bulunan badem bıyıklı zabıta memuruna $t$razlarını 
hep b$r a"ızdan sürdürüyorlardı. Badem bıyık belk$ olayı 
b$lmemekten, belk$ de bu tür $!ler$n sonuçta  nereye 
varaca"ını fazlasıyla b$ld$"$nden b$r yandan onları d$nlerm$! 
g$b$ yaparken b$r yandan da arada b$r kula"ına dayadı"ı p$ll$ 
radyosuyla Gençlerb$rl$"$-Be!$kta! kupa maçını kaçırmama 
gayret$ndeyd$, ho! radyoyu kula"ından h$ç ayırmasa da 
b$z$mk$ler onu tels$z sanırdı zaten. Kalabalı"ımız hava 
kararana kadar oralardaydı, yan$ Hacıdo"an mahalles$nde… 
Sonrasında amcamlardan, b$rkaç gün daha azala eks$le 
orada topla!tıklarını duydum.

Yıllar sonra boya almak $ç$n Posta Caddes$ne metroyla 
g$tt$"$mde, $!te bu me!um durakta $nmem gerek$nce aklıma 
gel$verd$ tüm bunlar ve bu dura"ı bundan sonra ben de 
kullanmamaya karar verd$m. Tıpkı #skoh$s$n$n durak $ç$n 
ıhlamurun yıkılmasından b$r ay sonra ölmes$yle Bedros’un 
yıllardır kullanmadı"ı g$b$...

Durak hayal$d$r, #skoh$c$"$m sapasa"lamdır, Hay 
Türk$ye’de ya!ayan Ermen$ler$n kend$ler$nden bahsederken 
kullandıkları $s$md$r.

Hacdo an�’da Bir Zamanlar Birileri Ya ad
Abisiyle Hiç Tanı!amamı! Bir Adam

Öncek$ sayılarda hakkında yazılar yayınladı"ımız geçm$!$n Yahud$, günümüzün #st$klal mahalles$ Solfasol gez$ler$nden b$r$s$yd$. Gez$m$zden m$n$ foto-anlatı da bu sayı $ç$n; 

Foto-Gezi  Solfasol Gezginleri stiklal Mahallesi�’nde 
Foto"ra' ar: Enver Arcak / Murat Dirican / Sümeyra Ertürk

" Bir zamanlar Bonomo Araf’ın heybetli 
evi hemen sinagogun kar!ısında.

" Sinagogun avlusundaki !imdiki zaman 
musluklu tarihi çe!me.

! Mahallenin 
dar sokaklarında 
yürürken…

$ …bu ilginç 
ev çıktı kar!ımıza 
ve içeri davet 
edildik.

# #çi dı!ı rengârenk resimlerle boyanmı! bu ev bizi çok !a!ırttı!

" Bu renkli evin ressamı “Muhammed Yalçın”." Yürüdük yürüdük, ke!fettik, ne iyi 
ettik dedik!

" Tarihi $engül Hamamı’na girdik ama 
terlemeden foto"raf çekip çıktık. 

" Yardımseverlikler, nai% ikler çıktı 
kar!ımıza…
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22 Eylül’de Tayfa’da yapılan %lk Solfasol de!erlend%rme bulu"mamız, büyüklük bakımından, ne 
“Ankara’da ne b$ç$m b$r heyecan yaratmı!ız!” ded$rteb$lecek c$nsten, ne de, “bunca u"ra!a ra"men, 
hala sen-ben-b$z$m o"lan kalıyoruz” ded$rten c$nstend$. #k$s$n$n arası. Dolayısıyla bu, ne $y$, ne de 
kötü. Ancak “Solfasol varlı"ını fark edenler de var ve daha çok u"ra!mamız gerek$yor demek k$…” 
ded$rtecek c$nsten, umut ve çalı!ma azm$ yükleyen b$r gösterge, d$ye yorumlanab$l$r belk$…
Öyle yaparsak, yan$, Solfasol’ü daha etk%l% ve Ankara kent toplumu %ç%n daha çok anlam ta"ıyan 
b%r yere get%rmek %st%yorsak, nasıl davranaca!ız? Toplantının amacı da zaten, bunu aramak ve 
bulmaktı. Toplantıyı yaptık, tamam. Ama ne bulduk? Buldu!umuzu nasıl anlamlandıraca!ız 
ve anlamlandırdı!ımız bulgulardan hareketle nereye do!ru ve nasıl b%r yol alaca!ız? Bunlar zor 
sorular. Ama zorlukları, öyle a!ılmaz b$r zorluk de"$l. 
Aslında, daha da büyük b$r zorluk var: Solfasol, öyles$ne çok özell$"$n b$le!kes$ ve bu nedenle de 
öyles$ne hassas ve kırılgan ve çabucak da"ılab$l$r/yok olab$l$r b$r yapı özell$"$ ta!ıyor k$, böyles% 
ço!ul ve türde" olmayan yapı özell%!% ta"ıyan b%r ortamda, gelece"e yönel$k kararları nasıl 

alaca"ınızın ve bunları nasıl uygulayaca"ınızın b$lg
ço"ul b$r yakla!ımla ve k$msen$n aklında zedelenm
demokras$yle, ast-üst $l$!k$ler$n$n söz konusu olma
bulab$ld$"$ b$r $!ley$!le olu!turulab$l$r.
Ne demokras$ konusundak$ deney$mler$ fazla olan
günden ber$ demokras$n$n tam olarak $!leyeb$lme
olab$lece"$ne tanıklık ett$"$m$z b$r kültürden gel$y
var. Gazetec$l$k/ ya da yerel b$r kent gazetes$n$n ne
de yok. Bütün bunlara ra"men, ço"ulcu, demokra
Ankara’yla $lg$lenen ve onunla $lg$l$ tartı!malar yap
gazete yapmak ve bu yapma b$lg$s$n$ el yordamıyl
Gördü"ünüz g$b$ $!$m$z çok zor. Y$ne de bu, k$msey
bu gazetey$ yapab$ld$k ve yapma $ste"$n$ hep taze

L$steye bakınca, Ankara’da, ba!langıçta dü!ünülmed$k 
b$r çe!$tl$l$k, zeng$nl$k ve kent $ç$ hareketl$l$k oldu"u 
görülüyor. Gerçekten de, türler, zamanlar, yöneld$"$ 
gruplar, heps$nden öneml$s$ kente (ya da yöreye) get$rd$"$ 
farklı n$tel$kler bakımından, gerçekten b$r arayı! var 
Ankara’da. Gerç$ bu, bütün büyük kentler $ç$n söz konusu 
olab$lecek b$r durum. Gerçekten büyük b$r kent olan 
#stanbul’la kar!ıla!tırılınca ne kadar mütevazı kaldı"ı da 
tesl$m ed$lmel$, ama y$ne de, büyük b$r gayret, büyük b$r 
gönüllü çaba ve $rade var, bu tablonun arkasında.

Tablonun ne söyled$"$ne b$raz daha yakından bakılırsa, 
önce yöre fest$valler$n$n ne kadar çok ve ne kadar çok 
önemsenen b$r konum kazandı"ı görülüyor. Bu yöre 
fest$valler$n$n bazıları, uluslararası b$r fest$val olmaya 
b$le yönelm$! durumda. Bunların ço"u, b$r sebze, b$r 
meyve ya da b$r ürün adıyla anılsa b$le, Ankara kent$n$n 
$lg$s$n$ çekmeye, zaten büyük b$r kısmı Ankara’da ya!ayan 
hem!er$ler$n$ ya da Ankaralıları, b$r sürel$"$ne de olsa, 
kend$s$ne çekmeye çalı!an b$r özell$"$ var. Bunlar Ankara 
kent$n$n kend$ etk$nl$kler$ de"$l belk$, ama Ankara $ç$n 
yapılan ve Ankara’nın yakın çevres$ndek$ yerle!$mlerle 
$l$!k$s$ hakkında f$k$r veren fest$valler.

Y$ne, belk$ b$r anlamda gerçek b$r fest$val g$b$ 
dü!ünülmes$ zor olan, Ankara kent$ $lçe beled$yeler$n$n 
ve anakent beled$yes$n$n düzenled$"$ fest$valler var. 
Bunların ço"u, s$yas$ propaganda çalı!malarının devamı 
g$b$ görünen, b$raz esnafın satı! ve bazen de hem!er$ler$n 
e"lenme beklent$ler$ne göre programlanmı!/ 
düzenlenm$! popül$st göster$ler n$tel$"$nde. Çankaya 
ve Yen$mahalle Beled$yes$’n$n bazı etk$nl$kler$ dı!ında, 
ço"unlukla, “oy avcılı"ının” uzantısı g$b$ görünen, kurnaz 
ve basmakalıp etk$nl$kler bunlar.

Y$ne, belk$ “fest$val” kategor$s$ne g$rmes$ gerekmeyen 
bazı “günler ve anmalar” da yer alıyor l$stede. Bunlar, b$r 
grup kentl$ hem!er$n$n düzenl$ olarak d$kkate aldı"ı, 
kültürünü ya!atmayı anlamlı buldu"u olaylar, durumlar 
veya k$!$lerle $lg$l$. Genell$kle b$r çe!$t protesto, ya da her 
!eye ra"men, hala bu kentte var oldu"unu söylemek $ç$n 
öneml$ sayılan günler. Kend$n$ fest$val olarak adlandıran 
ve protestoyu, farklılı"ı, ayrıksılı"ı ve kend$ g$b$ durmanın 
gerekl$l$"$n$ göstermey$ amaçlayan tek etk$nl$k $se, 
“Pembe Hayat Ku$r Fest”.

Bunun dı!ında $k$ büyük ve önemsenmes$ gereken 
kategor$ daha var k$, b$r$ “ö"renc$ etk$nl$kler$” ve d$"er$ 
de, “sanat etk$nl$kler$” ba!lıklı büyük gruplar. Bunların 

her $k$s$ de, belk$ nüfusun küçük b$r bölümünü 
etk$leseler de, Ankara’nın k$ml$"$yle, onun ya!aması ve 
kend$n$ gel$!t$rmes$/ beslenmes$yle $lg$l$ ve gerçekten 
önemsenmes$ gereken kategor$ler.

Ö!renc% fest%valler%, bahar "enl%kler% 
karakter% a!ır basmakla b%rl%kte, c%dd%ye 
alınması gereken müz%k t%yatro ya da 
s%nema etk%nl%kler% n%tel%!%nde.

Ö"renc$ fest$valler$, bahar !enl$kler$ karakter$ a"ır 
basmakla b$rl$kte, c$dd$ye alınması gereken müz$k t$yatro 
ya da s$nema etk$nl$kler$ n$tel$"$nde. Bunun dı!ında, 
elbette, b$r müz$k !ölenler$ var. Bu müz$kler genell$kle, 
o genç grubu bakımından en popüler olan grup ya 
da k$!$ler$n konserler$nden olu!uyor. Bazılarına (e"er 
ün$vers$te yönet$m$nden destek alınmı!sa) ba!ka bazı 
standart etk$nl$kler$n de eklenmes$ mümkün.

Ancak en fazla önemsenmes$ gereken fest$val grubu, 
Ankara’nın aynı zamanda, ortalamadan uzak ve sıra 
dı!ı hem!er$ler$n$n varlı"ını gözeten ve dünyanın d$"er 
kentler$yle yarı!mak $steyen b$r yer oldu"unu anlatan, 
popül$st olanın dı!ında ve evrensel ölçüler$/ standartları 
d$kkate alan, kent$n bu n$tel$klerle tanı!masını ve kend$n$ 
bu kulvarda yetk$nle!t$rmes$ne katkıda bulunmak $steyen 
b$r çabayı yansıtıyor. Bu fest$valler$n tekrarlanma sayısı 
da, bu çabanın oldukça sürdürüleb$l$r, uzun soluklu 
oldu"unu ve bu $dd$alı b$r arayı!ın, Ankara tarafından 
önemsend$"$n$ ve ben$msend$"$n$ göster$yor.

Ankara’da ya"ayanların, dı" dünya %le 
etk%le"mes%, dünyada neler olup b%tt%!%n% 
b%r%nc% elden görmes%/ d%nlemes% ve 
kend%s%n%n ne yaptı!ını dünyaya göstermes% 
%ç%n açılan b%r pencere g%b% bu fest%valler. 
Öneml%ce b%r kısmı “uluslararası” n%tel%kte 
olan bu fest%valler, özell%kle müz%k, t%yatro, 
dans ve s%nema açısından d%kkat çek%c%

Ankara’da ya!ayanların, dı! dünya $le etk$le!mes$, 
dünyada neler olup b$tt$"$n$ b$r$nc$ elden görmes$/ 
d$nlemes$ ve kend$s$n$n ne yaptı"ını dünyaya göstermes$ 
$ç$n açılan b$r pencere g$b$ bu fest$valler. Öneml$ce b$r 
kısmı “uluslararası” n$tel$kte olan bu fest$valler, özell$kle 
müz$k, t$yatro, dans ve s$nema açısından d$kkat çek$c$. 

Bunların dı!ında, ulusal ölçekte kalmakla b$rl$kte edeb$yat 
etk$nl$kler$, bu tabloda yer almamakla b$rl$kte res$m 
ve heykel sanatları bakımından öneml$ olan ulusal ve 
uluslararası serg$ler ve sunu!lar da d$kkate alındı"ında, 
Ankara’nın k$ml$"$ndek$ o der$nden g$den kültürel 
damarın, nasıl beslenmekte ve gel$!mekte oldu"una da$r 
pek çok $pucu çıkıyor ortaya.

Bütün bunlara ra"men, bu tablo ve her b$r fest$val$n 
arkasındak$ programlar, aynı zamanda Ankara’nın dünyaya 
ne kadar zayıf ba"landı"ını, d$"er metropollerle, d$"er 
ülkeler$n ba!kentler$yle kar!ıla!tırıldı"ında, b$r metropol, 
b$r dünya kent$ olmaktan ne kadar uzak oldu"unu, 
dünyanın hala ücra b$r ta!rası olmaktan kurtulamadı"ını 
da göster$yor. Sadece #stanbul kar!ıla!tırması b$le, bu 
durumu açıkça ortaya koyuyor. #zm$r’le kar!ıla!tırıldı"ında 
$se, #zm$r’$n (20 Yüzyılın $lk çeyre"$n$n sonuna kadar 
muhte!em b$r Ege-Akden$z l$manı olması neden$yle 
sah$p oldu"u gelene"$n de etk$s$yle) dı! dünyaya açıklık 
ve yen$leneb$lme yetene"$n$n oldukça uza"ında kalıyor. 
#zm$r de b$r ta!ra kent olmakla b$rl$kte, ba!ka dünyalarla 
etk$le!$m ona, Ankara kadar uzak de"$l.

Ankara, nüfus olarak obez b%r büyüme/ 
"%"manla"ma ve a!ırla"ma göster%rken, 
%ç%ndek% b%r avuç %nsanın üm%ts%zce olsa b%le 
çırpınması, onu ta"ralılıktan kurtarmaya 
yetm%yor.

Ankara, nüfus olarak obez b$r büyüme/ !$!manla!ma ve 
a"ırla!ma göster$rken, $ç$ndek$ b$r avuç $nsanın üm$ts$zce 
olsa b$le çırpınması, onu ta!ralılıktan kurtarmaya 
yetm$yor. Ankara, hep modern$n ba!kent$ olmayı $sted$, 
ama bugüne baktı"ımızda, modern$n$n bürokras$s$n$n 
g$derek ta!rala!masının ve çürümes$n$n dü! kırıklı"ından 
ba!ka b$r yere er$!emed$. Hacıbayram’ı altın yaldızlarla ve 
#talyan av$zeler$yle süslemey$ ancak beceren b$r kurnazlık 
düzey$ne kadar geleb$ld$. Yapaylıktan ve kapalı b$r kasaba 
$r$s$ olmaktan kurtulamadı. Fest$vallerdek$ bu yöre a"ırlı"ı 
ve uluslararası fest$valler$n de azlı"ı ve n$tel$ksel zayı' ı"ı, 
bunu açıkça göster$yor. Belk$ kent halkının talep etm$yor 
olmasıdır, bunun nedenler$nden b$r$. Evet, bunları 
dü!ündürüyor tablo.

Y$ne de, Ankara’yı bu fest$valler ya!atıyor. B$r de !öyle 
bakın bu tabloya: Olmasalardı, ne kadar yoksulla!ırdık; 
öyle de"$l m$?

Ankara Bir Festivaller Kenti mi?
Akın Atauz

Ö!RENC" ETK"NL"KLER"

#sim Gerçekle!me
 sayısı

En son gerçekle!t&"& veya önümüzdek& 
yıl &ç&nde gerçekle!ece"& tar&h Kategor&

Ankara Ün!vers!tes! T!yatro Fest!val! (3.) 28 N!san-6 Mayıs Ö"renci/ tiyatro

Atılım Ün!vers!tes! Ankara Kültür ve Sanat Fest!val! /
amblem ve foto"ra# ar

(1.)
18-22 Eylül 2012 Ö"renci/ festival

Ba$kent Ün!vers!tes! Bahar %enl!kler! 00 Mayıs 2013 Ö"renci/ $enlik

B!lkent T!yatro Günler! 04 – 10 Haz!ran 2012 Ö"renci/ tiyatro

B!lkent Ün!vers!tes! S!nema Fest!val!: S!nefest (12.) 27May - 06 Haz 2011 Ö"renci/ Film

Gaz! Ün!vers!tes! Bahar %enl!kler! 00 Mayıs 2013 Ö"renci/ $enlik

Hacettepe Ün!vers!tes! Bahar %enl!"! 00 Mayıs 2013 Ö"renci/ $enlik

Mülk!ye &nek Bayramı 1-7 Mayıs 2013 Ö"renci/ $enlik

ODTÜ Jonglörlük Fest!val! (3.) N!san-Mayıs 2013 Ö"renci/ gösteri

ODTÜ Sanat Fest!val! (13.) 23 Mart-22 N!san 2012 Ö"renci/ festival

ODTÜ T!yatro %enl!"! (12.)  veya (35.) N!san-Mayıs 2013 Ö"renci/ Tiyatro

ODTÜ Uluslararası Bahar %enl!"! (27.) 00 Mayıs 2013 Ö"renci/ festival

SPOR

#sim Gerçekle!me
 sayısı

En son gerçekle!t&"& veya önümüzdek& yıl 
&ç&nde gerçekle!ece"& Tar&h Kategor&

Karapürcek, Ya"lı Güre$ ve Müz!k Etk!nl!kler! 27 Eylül Yöre/ spor

KAR-DER Ankara Yayla %enl!"! (15.) 23-24 Haz!ran 2012 Spor 

Kazan, Tahs!n Er!$ C!r!t Oyunları A"ustos 3. Haftası Yöre/ spor

Uluslararası Gençl!k Haftası etk!nl!kler! (30.) 00 Mayıs Spor

ÇE#"TL" KONULAR

#sim Gerçekle!me
 sayısı

En son gerçekle!t&"& veya önümüzdek& yıl 
&ç&nde gerçekle!ece"& Tar&h Kategor&

Ankara Dragon Fest!val! 9-10 Haz!ran 2012 Etk!nl!k 

Pembe Hayat Ku!r Fest (1.) 17 Kasım 2012 Protest fest!val

Uluslararası 23 N!san Çocuk %enl!"! 23 N!san Çocuk ve Gençlik
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g$s$n$ de üretmen$z gerek$yor. Bu b$lg$, ancak 
m$!l$"$ne da$r b$r gölgen$n bulunmadı"ı tam b$r 
adı"ı ve her dü!üncen$n ve öner$n$n kend$ne yer 

n b$r olan ülkede ya!ıyoruz, ne de do"du"umuz 
es$n$n ne kadar müth$! ve yaratıcı sonuçları 
yoruz. Hep$m$z$n ayrı b$r öyküsü, ayrı b$r dünyası 
e olab$lece"$ konusunda fazla b$r deney$m$m$z 
t$k b$r örgütlenme ve karar yapısı olan, kentle/ 

pmak $steyen $nsanların anlamlı bulab$lece"$ b$r 
la örmek çabasındayız. 
y$ yıldırmıyor. Zaten bu nedenle, b$r buçuk yıldır 

e ve heyecanlı/ co!ku dolu tutab$ld$k.

&$md$ $lk toplantının herkese sundu"u, b$n-b$r ayrıntıyı do"ru okumak, do"ru de"erlend$rmek, 
yapılacak $!ler har$tasına do"ru yerle!t$rmek ve bu $!ler$ yaparken de, do"ru- düzgün b$r yakla!ım 
$ç$nde olab$lmey$ nasıl gel$!t$reb$lece"$m$z$n yolunu, y$ne ço"ul ve sam$m$ b$r yakla!ımla, olanca 
saydamlı"ı ve güven$l$rl$"$ $le bel$rleyeb$lmek $ç$n, oturup b$rl$kte konu!mamız ve tartı!mamız 
gerek$yor. Katılacak olanlar, b$nlerce $l$!k$lend$r$lmem$! sözden ve dü!ünceden ba!layarak, daha 
kolay anla!ılab$l$r, bütünlüklü ve sade b$r gelecek öngörüsünün nasıl örüleb$lece"$ çalı!masını, 
$lmek $lmek olu!turmaya katkıda bulunacaklar. “Her kafadan çıkan sesten” b%r uygulama 
programına nasıl geç%leb%lece!%n%n atölyes%nde bulu"mak ve görü"mek üzere…

24 KASIM 2012 CUMARTES! GÜNÜ SOLFASOL 2. KEZ TOPLANIYOR
                                    Saat: 12:00  Yer: tayfa k%tapkafe 

MESLEK GÜNLER"
#sim Gerçekle!me sayısı En son gerçekle!t&"& veya önümüzdek& yıl &ç&nde gerçekle!ece"& tar&h Kategor&

Matemat!k Günler! (7.) / 31 May-1 Haz 2012 Meslek günü

Uluslararası Robot Günler! (10.) 9-10 Mart 2013 Meslek günü

ÇE#"TL" KONULAR

#sim
En son gerçekle!t&"& veya 
önümüzdek& yıl &ç&nde 
gerçekle!ece"& Tar&h

Kategor&

12 Eylül Utanç Müzes! Serg!s! 00 Eylül 2012 Gün/ anma 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Gece 
Yürüyü$ü 8 Mart 2013 Gün 

Altında" Bldy. Geleneksel Hacı Bayram 
Vel!’y! Anma Günü Etk!nl!kler! 10-15 Haz!ran Gün/ Anma

CSO gelenekselle$m!$ yılba$ı konser! Aralık sonu Gün/ müz!k

Den!zler Anması 6 Mayıs 2013 Gün/ anma

Keç!ören Bldy. Hac! Bekta$- ! Vel! Anma 
Toplantısı, 18 A"ustos Gün/ Anma

Keç!ören Bldy. Nevruz %ölen!, 21 N!san Gün/ Anma

D"!ER PER"YOD"K ETK"NL"KLER 
Kurulu! Zaman Tür

Altında" Beled!yes! Hamamönü Söyle$!ler! Aylık program Beled!ye etk!nl!kler!/ Sanat

Ankara M!longa geceler! Çar$amba-cumartesi Sanat/ dans

B!s!kletç!ler!n Güvenpark’tan bisikletle gidi$leri Per$embe ak$amları Spor

Nazım Kültür Merkez!, Aylık program Sanat/ d!l

Alman Kültür Merkez!/ Goethe Inst!tut Ankara Aylık program Sanat/ d!l

&talyan Kültür Merkezi 1-5 Ek!m 2012 3. Ça"da$ &talyan F!lmler! Haftası

Fransız Kültür, Amer!kan Kültür, &ngiliz Kültür Sanat/ d!l

Hollanda Kültür Merkez! Sanat/ d!l

Cer modern CAVA Enst!tü Görsel-!$!tsel sanat

YÖRESEL FEST"VALLER, #ENL"KLER, ETK"NL"KLER

#sim Gerçekle!me
 sayısı

En son gerçekle!t&"& veya önümüzdek& 
yıl &ç&nde gerçekle!ece"& tar&h Kategor&

Aya$, Domates Fest!val! 28 A"ustos Yöre / Hasat

Aya$, Dut- Tar!h! evler ve El Sanatları Fest!val! 25- 26 Haz!ran Yöre fest!val!

Bala, Kültür ve Hasat Festivali 26 Haz!ran Yöre / Hasat

Beypazarı Kara$ar Beled!yes!, E"r!ova Yayla Fest!val!, Haz!ran Yöre/ hasat

Beypazarı ve yöres! fest!val! (13.) 8-10 Haz!ran 2012 Yöre fest!val!

Beypazarı, Uçurtma %enli"i  23 N!san Haftası Yöre fest!val!

Beypazarı, Yalnızçam Köyü, Sakarya Geç!lmez D!ren!$! Anıtı Anma Tören! 19 Eylül Yöre/ Anma

Çamlıdere, Aluçda"ı Fest!val! Temmuz Yöre fest!val!

Çamlıdere, Halk %enl!"! Eylül Yöre fest!val!

Çubuk, Uluslararası Çubuk Tur$u ve Kültür Fest!val! (7.) 15-18 Eylül 2012 Yöre fest!val!

Elmada", Bayram Aracı %enl!kler! ve T!r!t Fest!val! 21-22-23 Eylül 2012 Yöre fest!val!

Gölba$ı Uluslararası Göller, Andez!t Ta$ı ve Sevg! Ç!çe"! %enl!"! (9.) 22-23-24 Haz!ran 2012 Yöre fest!val!

Güdül, Ankara Keç!s! Fest!val! 00 N!san 2013 Yöre fest!val! 

Güdül, K!raz Fest!val! Haz!ran Yöre/ hasat

Güdül, Sorgun Yayla %enl!kler! Haz!ran Yöre/ hasat

Güdül, Üzüm Fest!val! Ek!m Yöre/ hasat

Haymana, Uluslararası Kaplıca Fest!val! ve Kültür %enl!kler!, Haz!ran Yöre fest!val!

Hırkatepe Köyü Gazi Gündüzalp’ ! Anma ve Hacet %ölen!, Haz!ran Yöre/ anma

Kalec!k, B!rl!k ve Beraberl!k Yaz %enl!"! 27 Haz!ran Yöre fest!val!

Kalec!k, Uluslararası Kalec!k Karası Üzüm Fest!val!/ (7.) 17-18 Eylül2012 Yöre fest!val!

Kazan, Kavun Senl!"!, A"ustos 3. Haftası Yöre/ hasat

Kazan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi Etkinlikleri 05 Aralık Yöre/ Anma

Kızılcahamam Çeltikli, P!r!nç Fest!val! Eylül Yöre/ hasat

Kızılcahamam, Çorak Panayırı Ek!m - Aralık Yöre fest!val! 

Kızılcahamam, So"uksu Fest!val!, So"uksu M!ll! Parkı A"ustos Yöre fest!val!

Mamak, Kutludü"ün Gözleme, Ayran Kültür ve Sanat Festivali Haz!ran Yöre fest!val!

Nallıhan Ho$ebe, Hıdrellez %enl!"! Mayıs 4. Haftası Yöre

Nallıhan, Hüseyin Gazi Kültür %enli"i Eylül 1. Haftası Yöre fest!val!

Nallıhan, Taptuk Emre’n!n Kızı Bacım Sultanı Anma Tören! Eylül Yöre/ Anma

Nallıhan, Taptuk Emre’y! Anma Tören! A"ustos Yöre/ Anma

Polatlı, Sakarya Kutlamaları ve Gord!on %enl!kler! 13 – 18 Eylül Yöre fest!val!

S!ncan Yen!kent, Kavun Fest!val! Eylül 1. Haftası Yöre/ hasat

%ere# ikoçhisar Gülhüyük, Kültür ve Dayanı$ma Fest!val!, 13 A"ustos Yöre fest!val!

%ere# ikoçhisar, Tuz Fest!val! A"ustos Yöre fest!val!

 KENTSEL YEREL ÜRÜN KÜLTÜRÜ

#sim Gerçekle!me
 sayısı

En son gerçekle!t&"& veya önümüzdek& 
yıl &ç&nde gerçekle!ece"& Tar&h Kategor&

Ankara %arap Fest!val! / af!$ ve foto"raf (2.) 25,26-27 Kasım 2011 Kentsel Yerel ürün kültürü 

Ba$kent %arap ve Peyn!r Fest!val! / af!$ ve foto"raf 03-05 Aralık 2010 Kentsel Yerel ürün kültürü
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SANAT: MÜZ"K, DANS, S"NEMA, T"YATRO VE EDEB"YAT

#sim Gerçekle!me
 sayısı

En son gerçekle!t&"& veya önümüzdek& 
yıl &ç&nde gerçekle!ece"& Tar&h Kategor&

!f Ankara 00 %ubat 2013 Sanat/ F!lm 

Altında" Bldy, A$ıklar Fest!val! A"ustos Sanat/ Müz!k

Anadolu F!lm Fest!val! (S!nematek) (2.) 9-18 Kasım 2012 Sanat/ F!lm 

Ankara Öykü Günler! (12.) 10-14 %ubat 2012  Sanat/ edeb!yat

Ank! Rock Fest (5.) 21-23 Eylül 2102 Sanat/müz!k-foto"raf-f!lm

Da" F!lmler! Fest!val! (belgesel f!lm) (7.) 20-23 Mart 2013 Sanat/ F!lm

Efes Blues Fest!val (23) 23 Kasım 2012 Sanat/ müz!k

Gez!c! Fest!val (düzenleyen Ankara S!nema Derne"! (18.) 30 Kasım-16 Aralık 2012 Sanat/ F!lm

&stanbul Tanpınar Edebiyat Festivali (&TEF), (4.) &stanbul, 
Ankara, &zmir ve Hatay’da okurlarla bulu$acak 1-6 Ek!m 2012 Sanat/ Edeb!yat

Kırda Müz!k Fest!val! KIRFEST 16-17 Haz!ran 2012 Sanat/ Müz!k

Türk!ye (Pol!fon!k) Korolar %enl!"! (17.) 26 Mayıs - 3 Haz!ran 2012 Sanat/ Müz!k

Uçan Süpürge Kadın F!lmler! Fest!val! (15) 11 -17 Mayıs Sanat/ F!lm

Uluslararası 2. El F!lm Fest!val! (6.) 28 %ubat-4 Mart 2012 Sanat/ F!lm

Uluslararası Ankara 7-77 Kar!katür Fest!val! (18.) 20 -23 N!san 2012 Sanat

Uluslararası Ankara Caz Fest!val! (15.) 2 - 25 %ubat 2012 Sanat/ Müz!k

Uluslararası Ankara Dans Fest!val! (1.) 6 - 8 Mayıs 2011 Sanat/ dans

Uluslararası Ankara Ethos T!yatro Fest!val! (6.) 24 - 31 Mart 2012 Sanat/ t!yatro

Uluslararası Ankara F!lm Fest!val! (23.) 15-22 Mart 2012 Sanat/ F!lm

Uluslararası Ankara &$ç! F!lmler! Fest!val! (4 !lde: Dyb., 
Ankara, &st., &zm.) (8.) 1 Mayıs 2013 Sanat/ F!lm

Uluslararası Ankara Koro Fest!val ve Yarı$maları (4.) (en son:) 06–09 Mayıs 2005 Sanat/ Müz!k

Uluslararası Ankara Müz!k Fest!val (29) 5-28 N!san 2012 Sanat/ Müz!k

Uluslararası Ankara Rock Stat!on Müzik Festivali (15.) 27-28 Ek!m 2012 Sanat/ Müz!k

Uluslararası Ankara Tango Fest!val! (5.) 19-23 N!san 2013 Sanat/ dans

Uluslararası Ankara T!yatro Fest!val! (17.) 16-26 Kasım 2012 Sanat/T!yatro

Uluslararası Flamenko Ankara Fest!val! (5.) 5-9 Ek!m 2011 Sanat/ dans

Uluslararası Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası 
Çocuk T!yatroları Fest!val! (Çocuk Tiyatroları Festivali (9.) 24-30 N!san 2013 Sanat/çocuk/ T!yatro

Uluslararası %ef!ka Kutluer Fest!val! (3.) 30 Eylül -19 Ek!m 2012 Sanat/ Müz!k

V!$nel!k Fest!val! 12 Ek!m 2012 Sanat
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Aslında ben böyle söyle"!ler! yapmayı sevm!yorum. Hele 
hele böyle b!r yürüyü"ün ardından “Nasıldı, ne yaptınız, neden 
böyle b!r yürüyü"e kalkı"tınız, sonuçları neler oldu/olacak..?” 
d!ye sorular sormayı da sevm!yorum… Bundan dolayı, 
b!ld!#!m!z soru-cevap "ekl!nde olmasına da h!ç gerek yok…

Yürüyü"e katılmadım, sonradan destekled!k oturdu#umuz 
yerden, bu sebeple de özür d!l!yorum.

Önce "u; 1.300 km, 50 gün, bugüne kadar sadece Anadolu 
ve Mezopotamya topraklarında ölmü" 60.000 !nsanımız… ve 
"!md! bu sürec! protesto eden cezaevler!nde 10.000 !nsan ve 
açlık grev!ne ba"lamı" 700 !nsanımız.
Nasıl b!r de#!"!md!r k! bu günümüzde, sen/s!z HER 
B$R !nsanın ölümüne kar"ı, "!ddetle/s!lahla/sava"la 
tüm ölümlere kar"ı, böyle b!r yürüyü"e karar ver!p 
yaparken, b!zler-bazılarımız yer!m!zde duruyor ve 
bakıyoruz. Ne dü"ünüyorsun bu konuda?

B$r ço"umuzun, kend$s$yle $lg$l$ hareket duygusunu 
olu!turamama, b$r !eye katılamama, b$r durumla $lg$l$ fazla 
sorgulama $ç$nde olmama, !ehr$n oyuncaklarına kapılma, 
pol$t$kanın d$l$ne kapılma hal$nde oldu"unu dü!ünüyorum.

Sen!n dı"ındak! d!#er yüzler !ç!n, Hal!l C!bran’ın b!r sözü var, 
tam aklımda kalmasa da ben böyle okumayı terc!h ed!yorum: 
“H!çb!r yaprak a#acın sess!z b!lg!s! dı"ında sararmaz”. 
Yan!, b!z olan b!ten her "ey!n sebeb!y!z de aynı zamanda. 
Bulundu#umuz dünyadak! varlı#ımız, aynı zamanda b!r 
"eylerle uzla"mak, b!r "eylere neden olmak anlamına da 
gel!yor. O yapraklar b!z!m gözümüzün önünde sararıyor, 
dökülüyor ve bunu görmemem!z mümkün de#!l. S!stem 
öyle b!r hale get!r!yor k!, sen!n a#aç oldu#unu, onun yaprak 
oldu#unu, sararmanın b!r b!t!" oldu#unu, b!r ölüm oldu#unu 
vs bütün bunları parçalıyor ve b!z fark edem!yoruz. B!l!nc!nde 
de#!l!z ya da duyarsızla"ıyoruz ya da kend! hücreler!m!ze fazla 
gömülmü" durumdayız. Han! bunun farkındasınız ama hızla 
çok hoyrat ve çok fec! b!r "ek!lde b!r "eyler g!d!yor, ölümler var, 
ölüyorlar.
Sürekl! b!r hız var ve b!z hep hep hep tekerlek, 
lokomot!f, vagon parçacıkları olup sürekl! ya"anana 
müdahale edemey!p, seyreden canlılar hal!ne gel!yoruz.

Bunun b$r atalet hal$ var, b$r de çares$zl$k hal$ var. 
“Ben kalkarsam çıkarsam ne olur k$, ney$ de"$!t$reb$l$r$m 
k$, yıllarca böyle gel$p g$tm$!, ne yapab$l$r$m k$.” Kend$ 
enerj$m$z$n veya kend$ hareket duygularımızın kar!ılı"ını 
do"ru dü!üneb$lsek, böyle b$r çabaya g$rmen$n en azından 
kend$m$z $ç$n b$r kar!ılı"ı oldu"unu fark etsek, bence güzel 
b$r ba!langıç yapmı! oluruz. Bulundu"umuz ortamdak$ 
durumları, b$lg$ler$, her türlü !eyler$ sorgular hale gel$p, b$r 
acabayı sorgulasak, bu çok öneml$ b$r adım. Anormal olanın 
orta yer$ndes$n$z çünkü. Ben her gün ölüm haberler$n$n 
ortasında sak$nce oturuyorsam, gerçekten normal olmayan 
b$r !ey var demekt$r.

Ve $nsanların adaptasyonları… Bu co"rafyadan 
geçerken de çok !a!kınlıkla kar!ıladım. B$r taraftan çok 
güçlü buldum. Yolculuk boyunca o kadar do"rudan her 
!ey$ ya!ıyorsunuz k$ ve s$ze o kadar hızla çarpıyor k$ her 
durum, her hal, her h$kâye, her $nsan, her bakı!, her göz. O 
hız ba!ka türlü, defalarca g$tsen$z dah$ bu yolculuktak$ g$b$ 
topluca göremezs$n$z g$b$ gel$yor bana. Ba!ka ülkelerde 
bu olaylar, günlerce ola"anüstü b$r durum yaratır, ama 
o kadar hızlı toparlanıp ona o kadar alı!mı! $nsanlarla 
kar!ıla!tık k$. Dokundu"unuz her $nsanın çok a"ır h$kayeler$ 
var. Ve ya!ıyorlar, adapte olmu!lar. &$md$ ben burada 
!unu sorguluyorum; adaptasyon $nsanı koruyor da acaba 
uzla!mayı da mı beraber$nde get$r$yor? Net$ce $t$bar$yle, 
ben bu ölümler$n orta yer$nde öylece oturamıyorum / 
duramıyorum. Bu hareket$n ve b$r !eyler yapmanın da 

kıymetl$ b$r !eyler oldu"unu dü!ünüyorum…
Hrant’ın cenazes!n!n pas!f ama ses! çok güçlü çıkan 
“sess!z b!r büyüklü#ü” vardı. S!z!n yürüyü"ünüzün de, 
an!den kulaklarımıza çalınan ve ”sess!zl!kten gücünü 
alan” !t!raz ve "!ddets!zl!k üzer!nden var olan pas!f 
b!r d!ren!" hal! var. Öneml! olan ortada h!çb!r "ey 
yokken dah!, yan! 34 !nsanı y!t!rd!kten sonra, kılımız 
kıpırdamadan gündel!#!m!z! ya"arken dah!, böyle b!r 
yürüyü" kararını ver!p bu yürüyü"ü yapmak, çok büyük 
b!r ço#altıcılı#ı var. S!z!n de tüm !l!"k!lenmeler!n!zde, 
b!zler!n dünyasında açtıklarınızda o ço#altıcılık de#erl!.
B!ngöl Elmas k!m? 

Pas$f mevzusunda b$r !eyler söylemek $st$yorum… 
Böyle $ç$ bo!altılmı! ve olanla uzla!an b$r pas$f$zm de"$l 
de, çatı!manın, !$ddet$n çözüm olarak seç$lmes$ne kar!ı 
olma hal$ d$ye dü!ünüyorum. Olan b$r !ey$, b$ld$"$m 
metodları uygulamak de"$l de, durup dü!ünüp, belk$ o 
sırada o ezberle u"ra!ıp öylece durab$lmek. Barı! temell$ 
b$r yolculu"a çıkıyorsunuz, $ç$ne çatı!mayı koyamazsınız. 
Yürürken de çatı!amazsınız, !$ddet üretemezs$n$z. Barı!ı 
dü!ünmek ve barı!ın altını do"ru doldurmak gerek$yor 
eylemle $lg$l$ tüm kararlarda.

Onun dı!ında kend$mle $lg$l$, belgesel f$lm 
yönetmen$y$m, ba"ımsız çalı!ıyorum. 4 f$lm yaptım !$md$ye 
kadar.

A"ustos karıncası, P$pa’ya (Bacca) mektup. Y$ne b$r yol 
h$kayes$, y$ne yer$nde duramama, aslında akt$v$st belgesel 
d$yeb$lece"$m$z g$b$. Sava!ın $zler$n$ toplayan ve “B$z 
ko!ulsuz $nsana güven duyab$l$r$z” d$yen b$r sanatçının 
yolunun b$z$m ülkem$zde kes$nt$ye u"raması. Ben de s$yah 
gel$nl$k g$yerek, otostopla o yolculu"u devam ett$rd$m. 

P!pa Bacca’nın yolculu#u. Bana göre bu güven yolculu"u 
devam etmel$. Çünkü ben, güven$n $nsanın hayatında 
öneml$ b$r !ey oldu"unu dü!ünüyorum. O da b$r $t$raz, 
ülken$n gerçekler$ ded$kler$ ve b$ze kanıksatmaya çalı!tıkları 
duruma b$r $t$raz hal$.

Bu eyleme katılırken de, ben s$v$l $taats$zl$k, v$cdan$ ret, 
b$rey$n dokunu!ları üzer$ne yo"unla!mı!ken, barı! $ç$n 
v$cdan$ ret grubunda konu üzer$ne yazılar okurken, Hal$l’$n 
yola çıkı! mektubunu gördüm. Oradak$ cümleler ben$ 
çok $fade ed$yordu. En öneml$s$ “Sava! kader$m$z de"$ld$r” 
meseles$. Oradak$ “Ben b$r !ey yapmak $ç$n yola çıkıyorum” 
ça"rısı, çok a$d$yet h$ssett$m. H$ç Hal$l’$ de tanımadım, d$"er 
$nsanlara kar!ı da b$r f$kr$m yok. O eyleme nasıl katılır b$r 
$nsan, o konuda da f$kr$m yok.
Hal!l’le h!ç tanı"mıyordunuz..!

Yok, h$çb$r$m$z tanı!mıyorduk. Hatta bu eylemdek$ h$ç 
k$mse b$rb$r$n$ daha önce tanımıyordu. Bu çok r$skl$ b$r !ey 
aslında.

R!skl! olmasına ra#men, !nsana güvene da!r b!r "ey 
ama…

Aynı zamanda, çok acay$p b$r !ey. En kaba hal$yle, h$ç 
tanımadı"ınız b$r adamla yolculu"a çıkacaksınız. B$z$m 
ülkede bu b$le b$r r$sk. Ve bu cümleler$ duyunca, “Bu 
eyleme katılmayı çok $sterd$m” ded$m. Sonra, b$reysel 
b$r eylem oldu"unu duydum ve !a!ırdım.  Nasıl yan$, 
ço"alması gereken b$r eylem hal$ d$ye dü!ündüm. 
Göster$m $ç$n #zm$r’e g$tt$m ve orada ö"rend$m k$ katılımda 
olab$l$yormu!. Oradan d$rek yola çıktım ve yürüyü!e 
katıldım. Ve g$derken ortamdak$ durum da !uydu; #zm$rl$ler 
yıldönümler$nde, sava! uçaklarını büyük b$r hayranlık ve 
hu!u hal$yle alkı!lıyorlardı. Onlar o kadar etk$len$rken o 
sava! uçaklarından, ben her sefer$nde o uçaktan b$r bomba 
dü!tü"ünü h$ssett$m.

#!$n ba"lamından kopma meseles$ var ya, #zm$rl$ o 
uça"ı alkı!layab$l$yor. Ama Hakkar$l$ $ç$n o uçak b$r travma 
yaratıyor. #zm$rl$n$n Hakkâr$’dek$n$n duygusundan haber$ 
b$le yok, duysa b$le o kadar manüp$le ed$lm$! durumda 
k$ onun buna aldırı! etme durumu da yok. Ya da etmeye 
çalı!sa b$le, hemen pol$t$k ezberlerle kend$ taraftarlıklarına 
kapılacak ve öbür taraftak$n$n $nsan olu!una da$r her !ey$ 
unutmaya çalı!acak, göz ardı edecek.
“Ger!lla ve ger!lla annes!, daha az e"!t !nsandır. %eh!t ve 
"eh!t annes! daha e"!t !nsandır” durumu.

Ve han$ barı!, pol$t$ka. Gerçekten ülkede üret$len 
pol$t$ka, o kadar d$l$n$ tüketm$! vaz$yette k$. Geçt$"$m$z bazı 
yerlerde “barı!” kel$mes$n$ kullanmak b$le, b$r tür bomba 
$le dola!mak g$b$yd$ $nsanlar $ç$n. S$z$ kategor$ze ed$yorlar. 
B$z$m !ekl$m$z !emalımız onların kafalarındak$ “terör$st”e 
benzemed$"$ $ç$n, b$r süre b$z$ anlamak $ç$n daha bekled$ler. 
Tur$ste, ba!ka b$r !eye benzet$yorlardı. Kadın a"ırlıklıydık 
mesela, bu da çok acay$p, bu eylemde kadınlar daha fazla 
sayıdaydı. O yüzden tanımlayamadıkları yabancılardık.
Türk!ye’dek! sava"ın, "!ddet!n ve nefret!n üçgen!nde 
ya"ananlarla !lg!l! nasıl b!r hal!n vardı..? Hal!n!z de 
olab!l!r, hal!n de olab!l!r.

Yan$ bunu ben k$!$sel tar$f etmeye çalı!aca"ım. Çünkü 
herkes farklı katmanlarını ya!adı. B$r kere sava!ın $zler$yle, 
travmat$k haller$yle dolu. Her yerde, her anda. Bunun orta 
yer$nde y$ne de barı! umudu ve barı! ısrarı var; bütün 
acılarına ra"men, normalde $nt$kam duygusu yaratacak 
hallere ra"men erdeml$ b$r barı! taleb$ var. Ba!ka b$r yerde 
b$r !eh$t cenazes$nde dü!ünsen$ze, orada yükselen öfkey$, 
k$n$, nefret$. B$r de, ger$lla cenazes$ne g$derken, yanımızda 
durup boynumuza sarılan, “artık yeter” d$y$p, “barı! olsun, 
her !eye ra"men barı! olsun” d$yen $nsanın varlı"ını 
dü!ünün. 
Yanlı" b!lm!yorsam, ben! düzelt!r m!s!n. 2 "eh!t a!les! m! 
destekled! yürüyü"ü? 

Evet, b$z$mle “es$r alınmı! asker a$leler$” de yürüdü. Çok 
da pol$t$k de"$llerd$. Onlar mesela b$r a$d$yet h$ssed$p, gel$p 
bulup b$z$mle yürüdüler.

Sava! ç$rk$n b$r !ey ve $nsanlara büyük kötülük yapıyor. 
Bu böyle sözle anlatılab$lecek b$r !ey de"$l. B$r yere 
g$d$yorsunuz, ölmü! $nsan foto"ra' arıyla dolu b$r duvar var. 
Ve o duvarların önünde kocaman b$r bahçe var ve $nsanlar 
o bahçede daracık mesafede volta atarak sohbet ed$yorlar. 
Bu b$r alı!kanlı"a dönü!mü!, heps$n$n b$r hap$s geçm$!$ 
var, heps$n$n kanıksadı"ı ölümler ve ba!a çıkmak zorunda 
oldukları a"ır durumlar var. Hemen yanında da, daha yen$ 
bütün olanlara dayanamayıp kend$ yakmı! b$r genc$n 
foto"rafı ve sözler$ var. Bu çok a"ır b$r !ey. B$r toplumu buna 
ya!amaya alı!tırmak, vebal$ çok büyük b$r !ey. 

Tanju Gündüzalp

Bar  çin 1.300 km Sessizce Yürümek 
Bingöl Elmas�’la Bar  Yürüyü ünü Konu tuk
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'Türk!ye'n!n Basın Özgürlü#ü Kr!z!' ba"lı#ı ve ‘Gazetec!ler!n 
Hapsed!ld!#! ve Muhalefet!n Suç Sayıldı#ı Karanlık Günler’ 
alt ba!lı"ıyla yayımlanan rapor, Türk$ye’de 76 gazetec$n$n 
hap$ste oldu"u, bunlardan da en az 61’$n$n do"rudan 
gazetec$l$k yapmasından dolayı ceza aldı"ı tesp$t$nde 
bulunuyor. Türk$ye hükümet yetk$l$ler$ $se bu gazetec$ler$n 
ço"unun, gazetec$l$kle $lg$l$ olmayan suçlardan dolayı 
cezaev$nde oldu"unu söylüyor ve $dd$aları abartılı 
buluyor. CPJ'n$n kaygı ver$c$ b$r durum olarak d$kkat 
çekt$"$ b$r konu da, b$nlerce gazetec$ hakkında ele!t$rel 
yazıları neden$yle “Türklü#ü a"a#ılamak” veya “yargıyı 
etk!lemek” suçlarıyla açılan kovu!turmalar. Kom$te, 
$ncelemeler$ sonucunda, ba!ta Ceza Kanunu ve Terörle 
Mücadele Kanunu olmak üzere ‘baskıcı yasalar ve aslen 
devlet$ korumaya yönel$k b$r ceza mahkemes$ kanunu ve 
hükümet$n basına yönel$k en üst düzeyde katı üslubuyla 
kar!ıla!tı"ını’ yazdı"ı raporda, “Türk$ye’dek$ basın 
özgürlü"ü sorunu, kr$z düzey$ne ula!mı! bulunuyor” d$yor.

CPJ, '!natçı ve alıngan' olarak tanımladı"ı Ba!bakan 
Erdo"an'ın her türlü ele!t$r$y$ 'k$!$sel saldırı' olarak 
algıladı"ını bel$rterek ekl$yor: “Erdo#an açıkça 
gazetec!ler!n !t!barına saldırıyor, medya organlarını, 
ele"t!rel yazılar yazan çalı"anları, uyarmaları ya da 
!"ten atmaları !ç!n zorluyor ve çok sayıda hakaret 
davası açıyor”. CPJ'n$n ele!t$r$ oklarının hedef$nde, 
Ba!bakan Recep Tayy$p Erdo"an hükümet$n$n basına 
yönel$k tutumu var. “Ba"bakan Recep Tayy!p Erdo#an 
hükümet! basına kar"ı yakın tar!h!n!n dünya çapında en 
büyük saldırısını yürütüyor” $fades$n$n yer aldı"ı özel 
raporda, yetk$l$ler$n terör suçları veya devlete kar!ı suçlarla 
$tham ett$kler$ gazetec$ler$ hapsett$"$ ve oto sansürün 
yerle!mes$ $ç$n çe!$tl$ baskıcı takt$kler kullandı"ı yazıyor. 
Türk$ye’de hap$stek$ gazetec$ler$n sayısının #ran, Er$tre ve 
Ç$n g$b$ baskıcı ülkelerden daha fazla oldu"u da raporda 
öne çıkan maddelerden. Kom$te, Ergenekon davası 
kapsamında b$r yıldan uzun süre yargılanan gazetec$ 
Ned$m &ener ve Ahmet &ık’a yönelt$len suçlamaların 
sebeb$n$n ‘meslek$ faal$yetler$ oldu"u’ kanaat$ne varırken, 
Ceza Kanunu’ndak$ gen$! $fadeler$n suçlamalara zem$n 

yarattı"ı görü!ünü payla!ıyor.
CPJ’$n “ele"t!rel yazılarıyla Ba"bakan Erdo#an’a göre 

ç!zmey! a"tı” $fades$n$ kullandı"ı kö!e yazarı Nuray Mert 
de raporda ‘Do"ru Söylemen$n Onuru’ adlı b$r makale 
kaleme almı!. Mert, “B!rçok "ek!lde tehd!t ed!ld!#!m! 
h!ssed!yorum” $fades$n$ kullandı"ı yazısında, “Nefret dolu 
c!ns!yetç! mesajlar alıyorum, seyahat ett!#!mde esrareng!z 
b!r b!ç!mde bavulum karı"tırılıyor, özel telefon görü"meler!m 
d!nlen!yor” d$yor. Raporda, Terörle Mücadele Kanunu’nun 
‘hem geçm$!te hem de son $k$ yıldır, Kürt gazetec!lere 
kar#ı b!r sopa g$b$ kullanıldı"ı’ yorumu yapılırken, Ceza 
Kanunu’nun bazı maddeler$n$n ‘haber yapmak $ç$n gerekl$ 
olan güvenl$k gücü mensuplarıyla konu!mak ve belge 
toplamak g$b$ eylemler$n önünü kest$"$’ bel$rt$l$yor. 
A"ustos 2012’de yapılan ara!tırmada Türk$ye’de hap$ste 

bulunan 76 gazetec$n$n yüzde 70’$nden fazlasının Kürt 
oldu"una d$kkat çek$l$rken, “Kürt meseles!, Türk!ye’de 
basın özgürlü"ü sorununun en ger!l!ml! unsurlarından 
b!r!” $fades$ kullanılıyor. 

Ba!bakan Erdo"an’a, “Ele#t!rel gazetec!lere kar#ı 
hakaret davaları açmaktan, alenen !t!barlarına 
saldırmaktan ve ele#t!rel haber medyasına üsluplarını 
haf!$ etmeler! !ç!n baskı yapmaktan vazgeç!n” mesajı 
veren kom$te, ele!t$rel yorumcuların da $!ler$ne ger$ 
dönmeler$ $ç$n $z$n ver$lmes$n$ $st$yor. CPJ, Türk$ye 
hükümet$ne “gazetec!l!k faal!yetler! neden!yle tutuklu 
olan gazetec!ler! serbest bırakması' tavs!yes!”nde 
bulunuyor. 

Adalet Bakanı Sadullah Erg$n Kom$te’ye cevabında 
“Hap!ste bulunanların arasında gazetec!l!k k!ml!kler! !le 
alakalı göster!lmeye çalı"ılanların ço#u, s!lahlı terör örgütü 
üyes! olmak, adam kaçırmak, ruhsatsız s!lah ve patlayıcı 

bulundurmak, bombalama eylemler!ne katılmak ve c!nayet 
g!b! c!dd! suçlar neden!yle hürr!yetler!n! kaybetm!"lerd!r” 
d!yor ve ekl!yor “Çok az sayıda basın mensubunun da 
n!speten gazetec!l!k !le !lg!l! olab!lecek faal!yetler! neden!yle 
hürr!yetler!nden mahrum kalmı" olab!lecekler!n! !nkâr 
etm!yorum.” 

2012 ek!m !t!bar!yle üyes! oldukları !dd!a ed!len 
örgütlere göre tutuklu gazetec!ler:
KCK / PKK (54 gazetec$): Abdullah Çet$n, Abdülcabbar 
Karabe", Ahmet Akyol, Al$ Konar, Aydın Yıldız,Ay!e 
Oyman, Az$z Tek$n, Bayram Parlak, Bedr$ Adanır, Ceng$z 
Kapmaz, Ça"da! Kaplan, Ça"da! Ulus, D$lek Dem$ral, Ertu! 
Bozkurt, Faysal Tunç, Ferhat Ç$ftç$, Gülsen Aslan, Ham$t 
Duman D$lbahar, Hasan Özgüne!, Hüsey$n Den$z, #sma$l 
Yıldız, Kenan Karav$l. Kenan Kırkaya, Mazlum Özdem$r, 
Mehmet Em$n Yıldırım, Murat Aydın, Nah$de Erm$!, Nev$n 
Erdem$r, N$lgün Yıldız, Nurett$n Fırat, Oktay Candem$r, 
Ozan Kılınç, Ömer Çel$k, Ömer Faruk Çalı!kan, Özlem 
A"u!, Ramazan Pekgöz, Ruken Ergün, Sadık Topalo"lu, 
Sebahatt$n Sümel$, Selahatt$n Aslan, Sem$ha Alanku!, 
Sevcan Atak, &ahabett$n Dem$r, Sey$than Akyüz, S$bel 
Güler, S$nan Aygül, Sultan &aman, Tatma Koçak, Tay$p 
Temel, Turab$ K$!$n, Yüksel Genç, Zeynep Kuray, Z$ya 
Ç$çekç$, Zühal Tek$ner.
Ergenekon Terör Örgütü (7 gazetec$): Den$z Yıldırım, 
H$kmet Ç$çek, Mustafa Balbay, Soner Yalçın, Tuncay Özkan, 
Turhan Özlü, Yalçın Küçük.
Marks!st Len!n!st Komün!st Part! (4 gazetec$): Hat$ce 
Duman, Füsun Erdo"an, Erdal Süsem, Sedat &eno"lu.
Devr$mc$ Karargah (2 gazetec$): Mehmet Güne!, Hakan 
Soytem$z.
DHKP-C (2 gazetec$): Fat$h Özgür Aydın, Mustafa Gök
$slam! Büyük Do#u Akıncılar Cephes!: &ükrü Sak
Türk!ye Devr!mc! Komün!st Part!s!: Gülnaz Yıldız
Örgüt Ba#lantısız: M$ktat Algül
bbc/gazeteler/ abo/solfasol
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Yolda desteklerden söz ed!yordun. 
Yan$ mesela, V$ran!eh$r gençler$ yürüyü!e o kadar 

güzel katıldı k$. Gün batımında Kültür Merkez$’nden gelen 
50 ye yakın genç, yüzler$nde güzel b$r $fadeyle, resmen 
han$ güne!ten b$ze do"ru geld$ler. Topluca kar!ıladılar ve 
yürüdüler b$z$mle. Ve o yürüme sadece o gün sürmed$, 
yol boyu yürüdüler, ara ara gel$p katıldılar b$ze. Katılmak 
ded$"$m, gerçekten dost olundu. 
$çten geld!ler yan!.

Çok $çten geld$ler. Yerler$nde duramıyorlardı. Fırsat 
yarattılar. Fatma d$ye b$r arkada!ımız, BDP $lçeden. Oradan 
gelmes$, bu eyleme katılması zor. Gündel$k olarak, ya!am 
!ekl$ olarak o kadar farklıyız, ama b$rb$r$m$zle yürümey$ çok 
sevd$k. Bu durumu, bu eylem$, bu tavrı çok ben$msed$k. 
B$z$mle yürüdüler, üç dört arkada! V$ran!eh$r’den sonra b$ze 
katıldı.
Sen!n reng!n!n koyula"ması dı"ında, gerç! esk! reng!n! 
b!lm!yoruz, sa#lı#ınla !lg!l! b!r sorun oldu mu?

Ben b$lm$yordum bu dayanıklılı"ımı. Ayaklarında 
h$çb$r !ey olmayanlardan b$r$y$m, bu çok acay$p. Bunu 
yaylada do"mu! olmama ba"lıyorum. Çok dayanıklıydık. 
Ben de kend$m$ f$z$ksel olarak ke!fett$m. Günde 45 km 
ben$ zorluyordu, üstel$k foto"raf da çek$yordum. 3 kere 
ko!uyorsunuz ve g$d$p foto"raf çek$yor gel$yorsunuz. 
Foto"ra' a, günce $!$n$ de kotarmaya çalı!tık. Ayaklarıma 
özel saygı gösterece"$m bu sebeple.

Vurgulamak $sted$"$m b$r !ey de, belgeselc$ olarak, 
orada öldü"üm ve b$ran önce f$lm$n$ yapmak $sted$"$m 
durumlarla kar!ıla!tım.  Kameramı götürmemekte k$ 
maksat buydu ve duramayacaktım yer$mde. Duramamak, 
kameranın arkasından hayata katılmak demek. Ben h$ç 
o dolaylı $l$!k$y$ kuramazdım o sırada. Bütün belgeselc$ 
arkada!lar çok öfkel$ler, “Böyle b$r !ey$ nasıl çekmezs$n” 
d$yorlar. Ama ded$m k$, “Artık hayatla arama kamerayı her 
fırsatta koymaktan fenalık geç$rece"$m, çok do"rudan 
ya!amak $st$yorum”.
Ba"ka nasıl kar"ıla"malar ya"andı? 

B$r tanes$nden daha bahsetmek $st$yorum. Tarlanın 
$ç$nden, ta öbür ucundan, üç dört kadın, çocuk nasıl ko!arak 

gel$yorlar. Bayram havası g$b$. Nasıl güzel, geld$ler sarıldılar 
“Lütfen barı! olsun” d$ye, anlatamam. Sank$ b$z gerçekten, 
barı! o sırada avuçlarımızda ve b$ran önce b$rl$kte ko!up 
onu gerçekle!t$rece"$z. Bunun tab$$ k$ çok güzel b$r 
duygusal kar!ılı"ı var ama bununla b$rl$kte büyük b$r a"ırlı"ı 
da vardı.

Sonra tır !oförler$ mesela… P$pa f$lm$ndek$ tır 
!oförler$n$n $majı $le bu yürüyü!tek$ tır !oförler$ arasında 
çok acay$p b$r tersl$k vardı… B$l$nçl$, kollayan, en ıssız 
yollarımızda, b$z$ h$ç ben$msemeyen, ev$ne ça"ırmayan, 
mesafel$ duran, terör$st muameles$ yapan yerlerde, tır 

!oförler$ b$z$m $ç$n temel sı"ınaktı. Bazen, b$r tır gel$yor, 
yanımızda duruyor, açıyor mutfa"ını ve b$r anda açık 
büfeye dönü!en b$r ortam olu!uyordu. Ya da, s$z$n $ç$n, 
gölge yaratmak $ç$n orada duruyorlardı. Bunlar çok $nce 
dü!üncelerd$.

Sonra, g$d$p ev$ne-barkına m$saf$r oldu"umuz $nsanların 
davranı!ları, b$z$ sah$plenme haller$. Gerçekten sah$plend$ler 
yan$, öyles$ne b$r m$saf$rperverl$k de"$l yan$. Bu eylem$n 
sembol$kl$"$n$ b$l$yorlar tab$$ k$… 
Etk!s!n! tanımlamak derd!nde de#!l!m ama. Bu 
yürüyü"ün mümkün oldu#unca s!l!k tutulmaya 

çalı"masına ra#men, etk!s!n!n çok büyük oldu#unu/
olaca#ını dü"ünüyorum. Sava" kar"ıtlı#ı ve barı" 
!ç!n çabalara, çok büyük b!r güç ve soluk get!rd!#!n! 
dü"ünüyorum.

Her b$r k$!$n$n “ya!ama hakkının” el$nden alınmasını bu 
kadar do"alla!tırmamız da ben$ çok !a!ırtıyor.

S$stemat$k b$r !ek$lde b$r dü!man yaratma becer$m$z 
var. B$zden b$raz farklı olan, dü!ünen ve bu ço"unlu"a 
benzemeyen herkes, $lk fırsatta dü!mana dönü!türülüp, 
$lk fırsatta l$nçe u"ratmaya çalı!ılab$l$yor. Koçh$sar’dayız, 
!öyle b$r !ey gördük. Sıkıntılı b$r yer Koçh$sar. Orada 
bulunu!umuz b$le sıkıntılı. Bırakın barı!tan bahsetmey$, 
yabancı olarak o kadar sayıda orada bulunu!umuz sıkıntılı. 
Her !ek$lde b$z$ et$ketleyerek, bunlar sapık d$yerek, bunlar 
!u d$yerek, saldırmaları an meseles$. Ve ben gerçekten, 
ülken$n b$r kent$nde olmaktan dolayı “korku” ya!adım. 
B$l$yorum k$, b$r dolu örne"$ var. B$r grup genç b$r grup 
$nsan rahatlıkla man$püle ed$l$p b$z$m üzer$m$ze geleb$l$r. 
Dolu geçen b$r m$n$büstek$ b$r yı"ın adamın b$r an 
$n$p b$ze saldırab$lece"$ korkusunu çok sık ya!adım. Bu 
ben$m paranoyamdan de"$l, ülkem$z$n gerçekler$nden 
kaynaklanıyor. Ötek$ yaratmak çok kolayla!mı!… 
B!r belgeselc! olarak yürümen çok de#erl! olmu". O 
zaman, sen! daha çok yormadan; sen!n söylemek 
!sted!#!n, hafızanda kalanları alarak b!t!reb!l!r!z.

Bu ya!ananlar tab$$ k$ b$r$k$yor. &unu ekleyeb$l$r$m. 
B$l$yorum k$ o topraklara yen$den dönüp, f$lmler çekmeye 
ba!layaca"ım. Çünkü böyle ya!ayıp g$tmek olmuyor. 
Yen$den altını ç$zmek, vurgulamak gerek$yor. Bana öyle 
b$r b$lg$ emanet ed$ld$ k$, bu b$lg$ kar!ısında çöktüm ve 
a"lamaya ba!ladım. Ve bunu çözmem gerek$yor. Ben$m 
$t$razım !unadır. Ben $nsanım, bundan etk$len$yorum ve ben 
buna, bu b$lg$ye alı!mak zorunda de"$l$m. Muhtemelen 
tekrar ger$ dönece"$m. Bu durumla $lg$l$ $nsanlara haber 
vermek, farkındalık yaratmak, barı!ın ço"alması $ç$n devam 
edece"$m.

B!ngöl (Elmas) payla"tıklarınla; orayı, yolu, 
ya"adıklarını aktardı#ın !ç!n te"ekkür ed!yoruz.
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Üzer$nden foto"raf mak$neler$, b$lg$sayarlar sarkan, 
g$y$n$!$, duru!u, saçının-sakalının uzunlu"u, hal$-tavrı ve 
ya!ama b$ç$m$, hayatta nelere de"er verd$"$ çok açık b$r 
grup $nsan olarak, Hacıbayram’dak$ küçük çar!ının o kare 
meydancı"ından geçerek, Et$ Zafer Sokak üzer$ndek$ o çok 
m$n$c$k kahveye ula!tı"ımızda neler oldu?

Öncel$kle b$z, o soka"ın, o çar!ını, o kahven$n $nsanı 
de"$l$z; bu çok açık. B$z bunu g$zlem$yoruz ve kend$m$z 
g$b$ olarak, b$r yandan da, gördükler$m$z$ anlamaya 
çalı!arak ve orada kar!ıla!tıklarımızla arkada! olmaya 
çalı!arak, yen$ dostlar ed$nmey$ $steyen bakı!larla 
dola!ıyoruz. Ama bunu belk$ sadece b$z b$l$yoruz. B$z$ 
kar!ıdan gören$n, b$z$ tanımayanların bunu böyle görüp 
de"erlend$rmes$n$ ne kadar zor oldu"unu da b$l$yoruz.

Saçımız-sakalımız, alı"ılmı"ın dı"ında 
görüntümüzle kahveye g%tt%!%m%zde ve 
onun küçücük oturma terasına yerle"meye 
çalı"tı!ımızda, orada oturmakta olanlar 
hemen, olmayan b%r yer% b%z%m %ç%n yarattılar 
ve gen%" b%r yer açtılar.

Hacıbayram Kebapçısı’nda yeme"$m$z$ yed$kten sonra, 
çayımızı $çmek $ç$n, arka sokaktak$ kahveye g$tmeye karar 
verd$k. Çünkü Onur’la daha önce de g$tm$! ve oradak$ 
$nsanların b$z$ ne kadar dostça kar!ıladı"ını görmü! ve 
bundan çok ho!lanmı!tık. Saçımız-sakalımız, alı!ılmı!ın 
dı!ında görüntümüzle kahveye g$tt$"$m$zde ve onun 
küçücük oturma terasına yerle!meye çalı!tı"ımızda, orada 
oturmakta olanlar hemen, olmayan b$r yer$ b$z$m $ç$n 
yarattılar ve gen$! b$r yer açtılar. B$rçok $nsan aya"a kalktı 
ve kend$ de"erler$ne göre kar!ı uçta olan bu $nsanların 
görünü!üne, hal$ne-tavrına h$ç aldırı! etmeden, kend$ 
küçük sek$ler$n$, son derece dostane b$r tavırla b$ze $kram 
ett$ler.

Hep$m$z, bu küçücük yerde oturacak gen$! b$r yer 
bulduk ve oturdu"umuzda, hemen yanımızda oturan 
d$"er kahve müdav$mler$, sırayla “ho! geld$n” demeye 
ba!ladılar. Bu ho!geld$nlerdek$ $çtenl$k, gerçekten çıplak 

gözle görülecek kadar açıktı, ama asıl gönül gözüyle çok 
daha der$n$n$ göreb$l$yordunuz.

B$z$ buyur ett$ler ve gerçekten ho! kar!ıladılar. Bu 
selamla!ama faslından sonra, b$z kend$ aramızdak$ 
konu!malar döndük ve neredeyse tamamlanmı! olan 
Hacıbayram restorasyonun $y$ ve kötü yanları, ama 
genell$kle m$mar$ detayların, ne kadar ba!arılı veya 
ba!arısız oldu"u üzer$nde konu!maya ba!ladık.

Upuzun ve $nce tell$ sakalı rüzgarda dalgalanan 
kahve sah$b$ geld$ ve b$ze ne $çece"$m$z$ sordu. Hep$m$z 
çay $sted$k ve gerçekten çok güzel, kokulu ve deml$ 
tav!ankanı b$rer çay geld$ önümüze tertem$z bardaklarda. 
Y$ne kend$ aramızda konu!arak çaylarımızı $çt$k. Daha 
sonra çevrem$zdek$lerle çok fazla alı!-ver$!$m$z olmadı 
sayılır. 

Kalkmak zamanı geld$"$nde parayı ödemek $ç$n $çer$ 
g$rd$m. Kahven$n sah$b$, d$pte, kahve oca"ının yanında 
oturuyordu. Borcumuzu sordum. “borcunuz yok” ded$. 
Bell$ k$ bu çayları b$ze $kram etmeye karar verm$!t$. Artık 
ne söyled$ysem fayda etmed$. Para almadı b$zden. B$ze 
tam olarak $t$barlı b$r m$saf$r muameles$ yapmı!lardı. 
Üstel$k sadece kahven$n sah$b$ de"$l, kahvedek$ herkes 
böyle davranmı!tı.

B$z$ çok mahcup et$kler$n$, çok müte!ekk$r 
kaldı"ımızı, parayı ödeyememekten dolayı rahatsızlık 
da duydu"umuzu defalarca söyled$k. Ama çok az sözle, 
bunun böyle olaca"ını $fade etm$!lerd$ zaten. Te!ekkür 
ed$p ayrıldık. 

Ayrılırken, kahvedek$ herkese, b$ze yer açanlara ve 
sek$ler$n$ b$ze $kram edenlere tekrar te!ekkür ett$k.

E!er cübbel%, takkel%, tesp%hl% b%r grup erkek, 
kent%n b%z%m ya"adı!ımız güney cenahına, 
d%yel%m k%, "%md% oturmakta oldu!umuz 
Kızılırmak sokaktak% b%r kafeye gelse ve o 
kalabalı!ın %ç%nde kend%ne b%r yer bulmaya 
çalı"saydı, hem kafe sah%b%, hem de d%!er 
mü"ter%ler, bu kadar %çten b%r a!ırlama 
yapab%l%r m%yd%, yapmak m%ster m%yd% 
acaba?

Dönü! yolunda aramızda konu!maya devam ett$k. 
E"er b$z$m kar!ıtımız dı! görünümü olan, yan$ cübbel$, 
takkel$, tesp$hl$ b$r grup erkek, kent$n b$z$m ya!adı"ımız 
güney cenahına, d$yel$m k$, !$md$ oturmakta oldu"umuz 
Kızılırmak sokaktak$ b$r kafeye gelse ve o kalabalı"ın 
$ç$nde kend$ne b$r yer bulmaya çalı!saydı, hem kafe sah$b$, 
hem de d$"er mü!ter$ler, bu kadar $çten b$r a"ırlama 
yapab$l$r m$yd$, yapmak m$ster m$yd$ acaba?

Bütün bu olanlar, kenttek$ temel yarılma, hem!er$ler 
olarak b$zler$n önyargılar, dı! görünü!ün man$festolarına 
ver$len de"erler$ önemseme $çgüdüsünü yenmektek$ 
engeller$m$z ve $nsandan önce $deoloj$k s$mgeler$n 
söyled$kler$n$ önemsemekte (ya da önemsememektek$) 
tutumumuz bakımından, son derece dü!ündürücüydü.

Oradak$ h$ç k$msen$n b$z$, yan$ orada oturmakta 

olanlara h$ç uymayan ve dı!arıdan b$r kuyruklu yıldız 
çarpması g$b$ gelm$! b$r grubu, bu kadar $nsanca ve rahat 
ett$ren ve ona de"er veren b$r yakla!ımla kar!ılamasının, 
!öyle b$r açıklaması olab$l$r: O kahvede oturanların 
de"er yargılarının, ya da b$lgel$kler$n$n, d$"er $nsanlara 
kar!ı ayrımcı b$r yakla!ımla $l$!k$ kurmayı ya da kesmey$ 
söylem$yor olması…

Yan$, her hal$yle farklı oldu"u a!$kar olan $nsanlara 
kar!ı b$le, b$r önyargıyla yakla!madan, o $nsandak$ 
$nsanı görmek $steyen ve buna de"er vereb$len gen$! 
b$r yürekl$l$"$n, nerdeyse !a!amaz b$r tutum olarak 
ben$mseneb$lm$! olması… Belk$ bunun da b$r sınırı vardır 
ve her türlü farklılık, bu kadar kolay kabul ed$lm$yordur. 
Öyle olsa b$le, bu, ola"anüstü b$r b$lgel$k. 

Bana, yan$ farklı oldu"u bell$, ama b$l$nmed$k b$r $nsan 
olarak bana, önces$z ve ko!ulsuz, $nsan$ b$r el uzatılıyor. 
Bana b$r $nsan olarak, önces$z b$r saygı göster$l$yor. Ben$ 
h$çb$r tanı!ıklık olmadan da, ho! tutmaya çalı!ıyor. Ben$, 
konu!sak belk$ b$rçok konuda aynı dü!ünmed$"$ ortaya 
çıkab$lece"$ b$r$ olarak de"$l de, önce b$r $nsan olarak 
de"erlend$r$yor ve bendek$ $nsanın, $ç$mde g$zl$ olan 

$nsanca yönün varlı"ından h$ç ku!ku duymaksızın, sadece 
bu nedenle, hatırımı sayıyor ve gönlümü ok!uyor ve bana 
$kramda bulunarak ben$ el üstünde tutuyor.

B$r $nsan Hacıbayram Mahalles$’nde gezerken, bundan 
daha çok ne $steyeb$l$r k$ zaten?

Hacbayram�’da Bir Kar la ma: 
Semerkant Çay Evi
Akın Atauz

Futbolun $ç$ne sızan m$ll$yetç$l$k görüngüler$ dünyada benzer 
özell$k göster$yor. Futbol, m$ll$yetç$l$"$n av sahalarından b$r$s$ hatta 
en öneml$ler$ arasında yer alıyor. K$tle ruhunu b$r parçası yapıp ondan 
beslenen, dü!manlık esasına dayayan, dü!ünceden çok duygusal 
dünya üzer$ne yaptı"ı göndermelerle kapladı"ı alanı gen$!leten 
m$ll$yetç$l$k $ç$n en uygun zem$nlerden b$r$s$ futbol. Tr$bünde yer alan 
b$reyler$ ortak paydada tutan, taraftarlık ve k$ml$k tanımlarına,futbolun 
$ç$ne sızan m$ll$yetç$l$"$ açmak adına, göz atarsak:

“Taraftar... k$md$r ned$r? bunun b$r "k$ml$k" oldu"unu kabul 
etmem$z$ $steyenler var... oysa k$ml$k kapalı b$r !eyd$r, tanımlanır 
ve tanımlandı"ı yerde durur-kalır... oysa varolu! sürekl$ hareket 
hal$nded$r ve "k$ml$k" kavramıyla kavranamayan b$r açıklı"ı, 
bel$rs$zl$"$ vardır... taraftar hem b$reyd$r hem de de"$ld$r... ço"u zaman 
gev!ekt$r ve tırsar... kalabalık olgusundan destek buldu"u anda $se 
canavarla!ab$l$r... ya da tam aks$ne kalabalı"a kar!ı çıkar... ço"ullukların 
davranı!larını hesaba katmadan h$çb$r toplumsal t$p$ ayırdetme 
!ansınız olamaz...”  

Türk$ye’de futbolun, m$ll$yetç$l$kle do"umu $s
Osmanlının batıya açılan Selan$k, #zm$r ve #stanb
olarak seçk$nler$n me!$n yuvarlakla tanı!masıyla
yıllarda #ng$ltere’de futbola $!ç$ sınıfı damga vuru
dönem$ndek$ seçk$nc$ anlayı!, m$ll$ l$g$ ve gel$!$m
olmayan m$ll$yetç$ do"um lekes$yle Türk$ye’de fu
sembollerden b$r$ hal$ne get$r$yor. 

Bu lekel$ do"umun devamı olarak, bugün b$r 
takımın Avrupa kulüpler$yle oynadı"ı maçlardan
gal$b$yet- k$tleler$n ve en çok da medyanın nasıl 
d$l kullandı"ını görüyoruz. Benzer b$r d$l$n, yurtd
men!el$ oyuncular $ç$n de kullanıldı"ını söyleyeb
Türk aslanı g$b$). Buna ek olarak, yabancı oyuncu
zaman m$ll$yetç$l$k sorunsalı $ç$nde tartı!ılan kon
bırakılsın ya da kısıtlansın $k$l$"$, b$r ulusal sembo
etk$ler$ açısından ele alınıyor ve bu da !oven m$l

Futbolu,Türk$ye’de spor medyasında hemen h
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“18 Ek!m 2012 !t!barı !le Gaz! Ün!vers!tes! Spor Kulübü, 
12 spor bran"ında faal!yetler!ne son verd!. Sporcuların ve 
Ün!vers!te yönet!m!n!n b!rb!r!ne zıt açıklamalarını çe"!tl! 
çevrelerden ve basından duyduk. Bu yazıda Gaz! Ün!vers!tes! 
özel!nden yola çıkıp ün!vers!telerde sporu, Türk!ye’de sporla 
!lg!l! beklent!ler!, ve dünyadak! uygulamaları kend! bakı" 
açımla anlataca#ım.”

#lk ba!ta ün$vers$tede profesyonel spor olur mu 
konusuna de"$nmekte fayda görüyorum. Ün$vers$te 
yetk$l$s$n$n b$r gazeteye verd$"$ demeçte kullandı"ı 
“profesyonel” kel$mes$, farklı kes$mler tarafından farklı 
tanımlansa da, tüm sporcuların hayatını zorla!tıran 
b$r ter$md$r. Burada bahsed$len spor dallarının h$çb$r$ 
astronom$k transfer bedeller$, maa!lar veya pr$mler 
kazandıran bran!lar de"$ld$r. Dü!ünsen$ze, satrançtan, 
a$k$dodan veya or$ent$r$ngten b$r sporcu Türk$ye’de nasıl 
profesyonelce paralar kazanab$l$r? Burada olsa olsa el$t 
performans, “profesyonel” olarak adlandırılıyor olab$l$r. 
El$t performans $le de, Türk$ye !amp$yonalarında madalya 
alab$len; k$m$ zaman Türk$ye rekorlarını gel$!t$reb$len, 
ülke sev$yem$z$ yükselteb$lecek performans serg$leyen 
sporcular kasted$lmekted$r. Tara' arın açıklamalarına 
dönecek olursak, Gaz$ Ün$vers$tes$ Sa"lık Kültür ve Spor 
Da$res$ Ba!kanvek$l$ #sma$l Cansız’ın 16 Ek$m tar$hl$ Rad$kal 
Gazetes$’nde çıkan açıklamasının ana f$kr$ “Spor kulübü 
l!glerde faal!yet göster!yor fakat ün!vers!teler!n profesyonel 
(el!t performans) hede& er! olmamalıdır” olarak özetleneb$l$r. 
Bu durumda ün$vers$teler $mkânlarının tamamını sadece 
sa"lık $ç$n spora ayırıp, performans sporunun gel$!t$r$lmes$ 
konusundan uzak mı durmalıdır?

Temel olarak sporun !ç !çe geçm!" !k! hedef! vardır: 
B!r!nc!s!; sa#lık !ç!n spor, $k!nc!s!; ba"arı !ç!n spordur. 
Ne kadar çok k!"! sporla !lg!len!rse, yetenekl! sporcu 
bulma !ht!mal! o kadar artmaktadır. Amer!kan Yüzme 
Antrenörler! B!rl!#!’n!n raporunda “ ... Amer$ka’da 
50.000 den fazla yüzücü bulunmaktadır ve bunların çok 
ufak b$r kısmı büyük ba!arılar elde etm$!t$r. Örne"$n 
Amer$ka’lı b$r çocu"un ol$mp$yatlara katılma $ht$mal$ 
sadece %0.0002’d$r.” denmekted$r. D$"er yandan ba!arının, 
k$tleler$ ardına tak$p sürükled$"$ de çok açık b$r gerçekt$r. 
Ç$n’de basketbola olan $lg$n$n patlaması, Yao M$ng’$n 
NBA’de oynamaya ba!lamasını tak$p eden yıllarda 
olmu!tur. Bu reaks$yon ger$ dönüp yen$ ba!arılara ves$le 
olmu!tur. Daha yakın b$r örnek: sonu tatsız b$tse de 
Süreyya Ayhan’ın atlet$zmdek$ çıkı!ı,  b$rçok kız çocu"un 
ko!uya ba"lanmasını ve devamında aynı !ek$lde 1500 
metrede yarı!ıp ol$mp$yatlarda altın ve gümü! madalya 
alan Aslı Çakır Alptek$n ve Gamze Bulut’u ortaya çıkardı. 
Bu b$zzat Aslı’nın kend$ açıklamasıdır. K$tleler $ç$n spor 
$le performans arasında bu kaçınılmaz $l$!k$n$n ardından 
bunu !ansa dayalı gel$!$mden çıkarıp, s$stemat$k gel$!$m$ 

nasıl gerçekle!$r bunu $nceleyel$m.  
 Türk!ye’de de, pek çok ülkede oldu#u g!b!, ne 

amaçla yapılacak olursa olsun, spor ço#unlukla 
merkez! yönet!mler!n, beled!yeler!n ve ün!vers!teler!n 
olu"turdu#u alanlarda gerçekle"t!r!leb!lmekted!r. 
Yüzme örne"$n$ dü!ünürsek, dünyada $lk 100’e g$ren 
ün$vers$teler büyük oranda ABD ün$vers$teler$d$r ve her 
b$r$n$n yüzme havuzu vardır; çok ba!arılı yüzücüler de 
ço"unlukla bu ün$vers$teler$n takımlarından çıkar (ör. 
Stanford, Berkeley, Auburn Ün$vers$teler$). Bunun sebeb$ 
sadece ün$vers$teler$n mekânsal $mkânları de"$ld$r; aynı 
zamanda antrenör, kond$syoner, d$yet$syen, ps$kolog, 
f$zyoterap$st g$b$ pek çok alanda yardımı dokunab$lecek 
tecrübel$ ek$pler$n hâl$hazırda ün$vers$teler$n bünyes$nde 
bulunmasıdır. D$"er yönden el$t spor takımlarının tıp, 
f$zyoloj$, b$yomekan$k, antrenman teor$s$ g$b$ pek 
çok alanda yapılan b$l$msel ara!tırmalar $ç$n kaynak 
olu!turması da el$t sporun ün$vers$teye faydasını 

göstermekted$r. Mekânsal olanaklara dönecek olursak, 
örne"$n Ankara’da yüzme sporu yapmak üzere $n!a 
ed$lm$! sadece b$r tane devlet havuzu (Anıttepe yüzme 
havuzu) bulunmasına ve bu tes$sten yakla!ık 30 farklı spor 
kulübünün faydalanmasına kar!ın, üç farklı ün$vers$ten$n 
(ODTÜ, Gaz$, ve Ankara) sadece kend$ kulüpler$ne h$zmet 
vermes$ beklenen havuzu mevcuttur. Yan$ personel ve 
tes$s $mkânı açısından d$"er takımların çok ötes$nde 
$mkanlara sah$p olan kurumlar, ün$vers$telerd$r. Sadece 
ün$vers$te mensuplarının sa"lık amacı $le bu tür tes$sler$ 
kullanması planlanıyorsa, neden 50m boyunda 2m 
daha der$n, 8-10 kulvarlı, dünya !amp$yonası $ç$n b$le 
aranan !artlardan daha büyük ölçülere sah$p havuzlar 
$n!a ed$lm$!t$r? Bu tes$sler s$steml$ spor faal$yetler$ne 
kapatılacaksa bunu b$r kaynak $srafı olarak n$telend$rmek 
gerekmez m$? Bu boyutta b$r havuzun $!let$lmes$ de 
(büyük hac$ml$ su, ısıtması, k$myasalları vb.) büyük 
masraftır. Z$ra bu amaçla çok daha küçük, farklı 
geometr$lerde havuzlar da kullanılab$l$r. Ün$vers$teler$n 
amaca yönel$k kullanılmayan ol$mp$k veya yarı ol$mp$k 

havuz b$nalarına sah$p olması sadece prest$j$n$ artırma 
çabası $se, bu durum ün$vers$teler$n ver$ml$l$k bakı! açısına 
ters dü!mez m$?

Ün!vers!teler!n temel m!syonlarının e#!t!m, 
ara"tırma ve h!zmet oldu#u dü"ünüldü#ünde, spor 
takımları hem ara"tırma hem de h!zmet anlamında 
öneml! de#erler katmaktadır. Bu yönüyle de b$r 
ün$vers$te yönet$c$s$ basın açıklamasında  “...böyle b$r yapı 
ün$vers$tede olmamalıdır...”  sözünü rahatça söylemek 
yer$ne “bu $mkanlara sah$pken bu h$zmet$ vermek b$z$m 
görev$m$zd$r” açıklamasında bulunmalıdır kanaat$ndey$m. 
Benzer b$r açıklamanın Avrupa’da, Amer$ka’da veya 
Avustralya’da herhang$ b$r ün$vers$tede yapılab$lece"$n$ 
dü!üneb$l$r m$s$n$z? Tes$s$n$z, yönet$c$ler$n$z, 
antrenörler$n$z, sporcularınız varken bunu yapmamak 
anla!ılab$l$r de"$ld$r. 

Amer$ka’da sadece bunları da yapmak yetmez, 
örne"$n ün$vers$ten$z NCAA l$g$nde yarı!ıyorsa yapmanız 
gereken !eyler 450 sayfalık b$r kurallar k$tabında 
bel$rlenm$!t$r. Sezon boyunca takımınızın haftada en 
az 20 saat antrenman yapması gerek$r ve k$mse çıkıp 
“burası ün$vers$te; spor kulübü mü” demez, çünkü orası 
gerçekten ün$vers$ted$r ve ün$vers$teler$n m$syonu 
bunu kapsar. Avustralyalı efsane yüzme antrenörü B$ll 
Sweetenham haftalık b$rkaç saat spor yapmanın ba!arılı 
olmak $ç$n yeterl$ olamayaca"ını vurgular. B$rkaç saat 
daha fazla spor yapanlar $ç$nse, bu k$!$ler$n mutsuzlu"a 
mahkum sporcular olaca"ını söyler. Çünkü sa"lık 
ve e"lence $ç$n çok fazla olan bu m$ktar, ba!arı $ç$n 
yeters$zd$r, k$!$ çalı!tı"ını dü!ünür ama ba!arısızlık ve 
yeters$zl$k ps$koloj$s$ne kapılır. Sweetenham, ba!arılı b$r 
sporcu olmak $ç$n haftalık 18-24 saat antrenmanın gerekl$ 
oldu"unu anlatmaktadır. Bu yönüyle de bakıldı"ında 
ba!arılı takımların olu!turulab$lmes$ $ç$n ün$vers$te 
kaynaklarının kullanılması zarur$d$r, çünkü 30 tane 
takımın sadece okul saatler$ dı!ında antrenman yaptı"ı 
b$r ortamda b$r takımın haftada sadece b$rkaç saat 
antrenman yapma !ansı olab$lmekted$r. Bu durum mutsuz 
sporcular yaratmaktan öteye g$tmeyecekt$r. 

Tüm bu yönler$ dü!ünüldü"ünde, spor yaparak sa"lıklı 
kalmaya çalı!an k$tleler$n olu!turulması amacı $le de olsa, 
ol$mp$yatlarda rak$pler$ $le mücadele edeb$lecek sporcular 
yet$!t$reb$lmek amacı $le de olsa, ün$vers$teler üzer$ne 
düsen görevden kaçmadan $mkânlarının ver$ml$ !ek$lde 
kullanılması $ç$n çaba göstermel$d$rler. Pek çok yönet!c!, 
arkasına sı#ındı#ı “bu b!z!m görevler!m!z arasında yer 
almıyor” kaçama#ından sıyrılıp bunu b!r toplumsal 
sorumluluk olarak gel!"t!rmeye çalı"malıdır. Bu k$mse 
$ç$n zararı olmayan, aks$ne, pek çok $nsan $ç$n faydalı 
olacak b$r yakla!ım olacaktır.

Üniversitede Sporcunun i Ne?
Özgür Çelik

M LL YETÇ L N AV SAHASI: FUTBOL
Osman Bulugil - osmanbulugil@gmail.com - twitter.com/osmanbulugil

e; 1890’larda, 
bul g$b$ kentler$nde $lk 

 gerçekle!$yor. Aynı 
uyorken Cumhur$yet 
m$nden ba"ımsız 
utbolu, ulusal 

m$ll$ maç veya b$r 
n sonra –özell$kle de 

!oven m$ll$yetç$ b$r 
dı!ında yet$!en Türk$ye 
b$l$r$z (Madr$d'de 
u sayısı Türk$ye’de her 
nulardan b$r$. Serbest 
ol olan ulusal takıma 
l$yetç$l$"$ üret$yor.
her gün kar!ımıza 

çıkanları !oven m$ll$yetç$l$"$n b$r parçası olarak ele aldı"ımızda 
durumun aslında #ng$l$z, Alman ya da #talyan basınına benzerl$k 
ta!ıdı"ını göreb$l$yoruz. Basının m$ll$yetç$l$"$ yen$den üret$yor olmasına 
öncel$kle b$r sorunsal olarak bakmamız gerek$yor. Söylemler$n$n 
kar!ıtını koymak b$le m$ll$yetç$l$k sorunsalına dah$l olmayı get$r$yor. 
Örne"$n, Galatasaray’a “Avrupa Fat$h$” n$telemes$n$ (veya Avrupa 
Avrupa duy ses$m$z$, $!te bu Türkler$n ayak sesler$! tezahüratı g$b$ artık 
gündel$k hayatta $nsanların d$l$nde yen$den üret$len m$ll$yetç$l$"$) bu 
sorunsalın b$r parçası olarak yen$den dü!ünüp, ele almamız gerek$yor. 
Mesela, fat$h$ olup/olmadı"ı de"$l, bu n$telend$rmen$n m$ll$yetç$l$"$ 
nasıl yen$den ürett$"$n$ vurgulamak gerek$yor. 

 M$ll$yetç$l$"$n futbolda sızmı! haldek$ görüngüler$ ve yen$den 
üret$lmes$ asker$ prat$kler$n $mgeler$nden de beslen$yor. B$r anda 
#stanbul yetm$yormu! g$b$ At$na fethed$l$yor, “11 asker” #talya’da zafer 
kazanıyor veya b$r$ler$ den$ze dökülüyor. Aynı zamanda c$ns$yetç$ 
b$r d$lle de b$rle!$yor, man!etlerden stadyumdak$ koroya futbol b$r 
erkek orgazmının parçası oluver$yor. Maç boyu m$ll$yetç$- c$ns$yetç$ 

tek b$r “a"ız” toplumsal z$hn$m$z$n har$tası olarak çıkıyor kar!ımıza. 
B$r v$rüs g$b$ yayılıyor, akıl yürütmeye dah$l oldu"unda artık en 
aklı sel$m den$lenler$ b$le g$rdaba çek$yor, B$r anda ortaya b$r sürü 
“Wolsburg panter$” çıkıyor ve bütünle!me gec$km$yor (!). 11 asker 
formatında 11 m$ll$ s$lah!or reklamlarda boy göster$yor: Adı soyadı ve 
memleket$n$ söyleme r$tüel$yle asker futbolcu oluver$yorlar. Böylece 
futbolla yen$den üret$len s$stem$n de"erler$ ve nefret söylem$ !$ddetle 
normalle!t$r$l$yor. 

 *29.08.2012 Fenerbahçe-Spartak Moskova maçında açılan pankart

http://www.korotonomedya.net/kor/$ndex.php?$d=21,221,0,0,1,0
&enol Güne!’$n B$lbao’da Kutlu" Ataman’ın serg$s$ne kar!ı 
söyled$kler$n$ Pınar Ö"ünç anal$z etm$!.  "www.rad$kal.com.tr/Rad$kal.
aspx?aType=Rad$kalYazar&Art$cleID=1060792&CategoryID=41"
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Ankara�’da Yeni Bir Görsel itsel Sanatlar Merkezi: 
CerModern - CAVA

Film Ekimi 12-14 Ekim�’de Ankara�’dayd 
Ankara Film Ekimi�’ni Sevdi

Kara/Keçi

Sinan Yusufo"lu

Açılı!ı 28 Eylül 2012 tar$h$nde yapılan CAVA Aud$ov$züel 
Sanatlar Merkez$ oldukça zeng$n danı!man ve ö"ret$m 
kadrosuyla 13 Ek$m - 30 Aralık tar$hler$ arasında $lk dönem 
etk$nl$kler$ne ba!ladı. Dönem$n açılı! moderatörlü"ünü Ezel 
Akay’ın yaptı"ı, konu!macı olarak Prof.Dr.Ahmet Gürata, Prof.
Dr.Ruken Öztürk ve Prof.Dr. Seç$l Büker’$n katıldı"ı herkese 
açık b$r forumla 17 Ek$m tar$h$nde gerçekle!t$r$ld$. Forum 
açılı!ında CAVA’yı tanıtan program koord$natörü Tufan Ta!tan 
CerModern’$n CAVA g$b$ çalı!malarla Ankara’yla $l$!k$lenecek 
etk$nl$kler yapmaya devam edece"$n$ duyurdu. Ezel Akay 
$se b$r masal anlatıcılı"ı olarak tanımladı"ı s$nemanın e"$t$m 
sürec$ne da$r son on yılda de"$!en ko!ullar ve s$nema e"$t$m$ 
konusunda nasıl açılımlara g$d$leb$lece"$ üzer$ne kend$ 
meslek$ ve e"$tsel deney$mler$nden kapsamlı b$r sunu! yaptı. 

SolFaSol olarak $zled$"$m$z etk$nl$k sonrasında 
görü!tü"ümüz Tufan Ta!tan’a CAVA’yla $lg$l$ be! kısa soru 
yöneltt$k.

CAVA Ned!r?
CAVA, “C$nema and Aud$o%V$sual Arts” olarak 
açılımlanan b$r kel$me. S$nema ve Aud$ov$züel 
sanatlar alanında kurumsal b$r yapı olu!turması 
$ç$n, CerModern ve Yapım-ek$ $! b$rl$ktel$"$yle 
kurulan, ulusal ve uluslararası arenada 
çalı!malar sürdüren b$r sanat $n$s$yat$f$. Bugün 
yapılan atölyeler aracılı"ıyla da bu sanat 
$n$s$yat$f$n$n lokomot$' er$nden b$r$ olarak CAVA 
Enst$tüsü’nü tanımlıyoruz. Türk$ye’dek$ yen$ 
s$nema arayı!larının ve aud$ov$züel sanatların 
e"$t$m$ ve üret$m$n$ modern b$r ortamda 
yaratmayı hedef alan enst$tü, katılımcılar $ç$n 
hazırladı"ı deneysel programlarını, Türk$ye 
S$neması’ndan b$r çok danı!man $s$mle b$rl$kte 
hayata geç$recek.

Nasıl b!r hazırlık sürec! oldu?
Yapım-ek$ adına program yönetmen$ olarak 
üstlend$"$m bu süreç, CerModern $le b$rl$kte 
yakla!ık altı aylık b$r çalı!manın sonrasında 
tamamladı. Projen$n olu!turulmasından bu f$kr$yatın 
tartı!ılması ve anlamlandırılmasına kadar geçen süreç 
elbette k$ en yo"un süreçt$, yen$ s$nema ve aud$ov$züel 
kavramlarını yan yana get$rmek kolay olmadı. Toplamında 
Türk$ye S$nema’sından b$rçok $s$m ve ün$vers$telerden 
b$rçok akadem$syen%ortak b$r eksende yan yana get$r$ld$. 
Sonuç olarak $se aralarında Ahmet Mümtaz Taylan, Barı! 
P$rhasan,%%Ezel Akay,%Meltem Cumbul, Mert Fırat, Üm$t Ünal 
ve Ye!$m Ustao"lu g$b$ Türk$ye’den b$rçok yazar, yönetmen, 
oyuncu ve Ahmet Gürata, Nejat Ulusay, Ruken Öztürk ve Seç$l 

Büker g$b$ Ankara’dan b$rçok akadem$syen$n yer aldı"ı “yen$” 
b$r danı!man ve ö"ret$m kadrosu olu!turuldu. Böylel$kle $lk 
dönem$ne 17 Ek$m’de yaptı"ı açılı! ders$yle start verm$! oldu.%

CAVA !le Ankara özel!nde nasıl b!r hedef!n!z var?
CAVA’nın enst$tü çalı!malarının temellenece"$ yer $se, bugün 
$ç$nde bulundu"u sanatsal kuraklıktan sıyrılmaya çalı!an 
Ankara.%Enst$tü’nün atölye programları%Ankara’nın modern 
sanatlar merkez$ olan CerModern’de gerçekle!ecek.%Genelde 
Türk$ye’ye a$t b$r f$kr$yat tartı!masını $ç$nde barındıran CAVA, 
özelde $se Ankara $le bütünle!erek, yen$ s$nema arayı!larının 
ve aud$ov$züel çalı!maların deneysel metodoloj$ler$n$%b$r d$z$ 
atölye programıyla ve halka açık etk$nl$kler$yle Ankaralılara 
sunacak.%CAVA Atölyeler$ $lk dönem$n$ 4 ayrı modülle 
ba!lattı: “B!r F!lm Yaratmak,” “Dü"ten Ka#ıda,” “Kameraya 
Oynamak” ve “S!nema Okuryazarlı#ı” atölyeler$. Bu 
modüllerde, ön-görü!mes$z olarak alınan ba!vurular 

fazlasıyla geld$, kontenjanları a!mamak $ç$nde b$r kısım 
taleb$ ger$ çev$rmek zorunda kaldık. Aynı modüller$ Ocak 
ayında tekrar açaca"ız ve b$r de bu modüller$n $ler$ düzey 
atölyeler$n$ olu!turaca"ız. Toplamında b$r yıllık b$r programla 
açtık kapılarımızı, bu süreçte dört dönem$m$z olacak. 
Kend$n$ sürekl$ üreten ve yen$leyen deneysel metodoloj$ler$ 
Ankara $le bulu!turaca"ız. Kontenjanları sınırlı olarak 
gerçekle!t$rece"$m$z bu çalı!maların yanında b$r de halka açık 
etk$nl$kler, söyle!$ler, workshoplar düzenleyerek dersler$m$z$ 
Ankara $le bulu!turaca"ız.

Gerek sanat, t!yatro, edeb!yat ve gerekse de "!md! CAVA 
!le s!nema alanında CerModern b!r tür enst!tüle"me 
sürec!ne g!rm!" g!b! gözüküyor. Ankara’da alternat!f b!r 
sanat okulumuz var artık d!yeb!l!r m!y!z?
2010 yılında Ankara’ya kapılarını açan CerModern, bu yıl 
s$nema ve t$yatroyu programlarını da çalı!malarına dah$l 
ett$. Edeb$yattan t$yatroya; s$nemadan aud$ov$züel sanatlara 
kadar b$rçok d$s$pl$n$ b$r arada barındıran b$r yapıya dönü!tü. 
Ebettek$ bu çokluk, sanatlar arasında k$ ba"ıda güçlend$r$yor, 
b$rçok d$s$pl$n aracılı"ıyla bütününde modern sanatlar 
ba"lamında b$r çalı!ma serg$len$yor CerModern’de. Bu hal$yle 
de Ankara’da hatta Türk$ye’de benzer$ne çok rastlamadı"ımız 
b$r alternat$f yaratıyor. Hatta sadece e"$t$m kısmıyla kalmayıp 
üret$m süreçler$n$ desteklemes$ de çok öneml$.

CAVA’nın düzenled!#! etk!nl!klere !lg! yo#un, fakat 
özell!kle atölyeler ortalama b!r Ankara ö#renc!s! !ç!n 

pahalı. Önümüzdek! süreçte atölyelere 
katılımla !lg!l! b!r burs programı olu"turma 
dü"ünces! var mı?
Aslına bakarsanız, bu $!$n standartlarının 
çok üstünde olan%CAVA%Atölyeler$ $ç$n talep 
ed$len ücret çok da de"$l, çünkü #stanbul’dan 
b$rçok konu"u var. K$m$ e"$tmenler haftalık 
olarak Ankara’ya gel$p g$d$yor. Bu da do"al 
hal$yle masrafı arttırıyor. K$ bugüne kadar 
yapılan tüm çalı!malar olu!turulan havuz 
aracılı"ıyla gerçekle!t$r$ld$, yan$%CAVA’nın !u 
an hal$ hazırda b$r sponsoru yok. Sponsoru 
oldu"u zaman madd$ anlamda daha büyük 
kolaylıklar yaratab$l$r tab$. Bu arada unutmadan 
bel$rt$y$m, 13 Ek$m-30 Aralık 2012 arasında 
gerçekle!en%CAVA%I. Dönem Atölyeler$ne 
toplam 80 katılımcı alındı ve 8 k$!$ burslu olarak 
seç$ld$. Yan$ her modülde 2 k$!$ burslu. Tab$ k$ 
bu her dönem alacak, burslu ö"renc$ler$m$z$n 
her da$m atölyelerde yer$ hazır. 2013 Ocak 
ayında CAVA II.Dönem atölyeler$n$ ba!latacak. 
Bu dönem faal$yette olan dört atölyey$ tekrar 

açmasının yanı sıra $ler$ düzey dört atölye daha açacak ve 
toplamında 8 atölye $le yen$ dönem$ne ba!layacak. Aralık 
ayının ba!ında programı açıklamı! ve kayıtları ba!latmı! 
olaca"ımızı dü!ünüyorum. %Bu atölyeler$n her b$r$ne de 
%10 oranında burslu ö"renc$ alınacak, burslu olarak 
ba!vurmak $steyen arkada!lara buradan da duyurmu! olalım; 
ba!vurularını Aralık ayında CV’ler$yle b$rl$kte  “cava@yap$mek$.
org” adres$ne ma$l atarak gerçekle!t$reb$l$rler.%
(CAVA’yla !lg!l! daha fazla b!lg! !ç!n: www.cermodern.org/cava-tr.
html sayfasını z!yaret edeb!l!rs!n!z.)%

10 yılı ger$de bırakan en nev$ !ahsına münhasır 
fest$valler$m$zden F$lm Ek$m$’n$n yarattı"ı f$lm sonbaharı 
bu sene $lk kez Ankara’ya da ula!tı. B$lenler b$l$r; Ankaralı 
s$nema sey$rc$s$ seç$c$d$r, her !ey$ be"enmez ama b$r 
!ey$ sevd$"$nde de ona sah$p çıkmasını b$l$r. Ankara’da 
gerçekle!en fest$valler ve yıllardır bu fest$valler$ tak$p eden 
sadık k$tle de bu sa"lam s$nema kültürünün vücut bulmu! 
hâl$d$r neredeyse. Gözler$mle görmesem $nanmam ama 
Antalya F$lm Fest$val$’nde sey$rc$ tarafından ‘yuhalanan’ 
Canavarlar Sofrası Ankara’da ayakta alkı!lanır mesela. Sey$rc$ 
$y$ ve cesur olanı hep takd$r eder, hep daha $y$ f$lmler$ görmek 
$ster. Öyle de olunca Gez$c$ Fest$val g$b$, Ankara F$lm Fest$val$ 
g$b$, Uçan Süpürge Kadın F$lmler$ Fest$val$ g$b$ köklü ve çok 
de"erl$ fest$valler çıkarır bu puslu !eh$r. Neyse, asıl konumuza 
gelel$m. Ankaralı s$nemaseverler $lk yıl heyecanının da 
etk$s$yle F$lm Ek$m$’ne de sah$p çıktılar ve kısa sürede tüm 
göster$mler$n b$letler$ tükend$. Acı, Havana’da 7 Gün ve 
Tepeler$n Ardında f$lmler$ne ek seanslar konuldu hatta.
Bu f$lm sonbaharına ku!kuyla bakanlar da yok de"$ld$; 
bazı fest$val tak$pç$ler$ “B$rkaç kez fest$val yapıp b$z$ buna 
alı!tıracak, sonra da ortadan kaybolacaklar.” d$yerek #stanbul 
merkezl$ fest$vallere güvenmed$kler$n$n altını da ç$zd$ler. 
Ama ayaküstü sohbetlerde b$r araya gel$p fest$vale da$r 

konu!tu"umuz dostlarımız $se F$lm Ek$m$’n$n Ankara’ya 
gelerek çok $y$ ett$"$n$ söylüyorlardı. Ama üç günü az bulup 
en azından be! gün olmasını ve tab$$ k$ #stanbul’dak$ f$lm 
paket$n$n tamamının Ankara’da da göster$lmes$n$ $sted$kler$n$ 
sözler$ne ekl$yorlar. 
F$lm Ek$m$’n$n Ankara aya"ında en çok $lg$ gören ve 

konu!malardan anladı"ım kadarıyla sev$len f$lmler $se; 
Sevmek G$b$, Acı, Tepeler$n Ardında, Onur Sava!ı ve Kayıp 
Çocukluk oldu. Br$an de Palma’nın Tutku’su ve M$chel 
Gondry’n$n B$z ve Ben’$ hayal kırıklı"ı yaratırken, Em$n 
Alper’$n Tepen$n Ardı ve Rezan Ye!$lba!’ın Cannes ödüllü kısa 
f$lm$ Be Deng’$n programda sürpr$z b$r !ek$lde yer alması da 
memnun$yet yarattı. 
Antalya F$lm Fest$val$’nden dönüp aya"ımızın tozuyla F$lm 
Ek$m$’n$n gerçekle!t$"$ Kızılay Büyülü Fener s$nemasının 
salonlarından b$r$ndek$ yer$m$z$ aldı"ımızda aklımızda 
hâlâ Antalya’da f$lm esnasında kurab$ye y$yen, konu!an, 
alkı!layan, a"layan ünlü ‘fest$val teyzeler$’ de vardı. Tamam, 
fest$val$n ulusal programında yer alan onca kötü ve sıkıcı f$lm 
esnasında onların varlı"ı ve b$zlere uzattıkları kurab$yeler can 
kurtarıcı oldu; ama y$ne de F$lm Ek$m$’nde f$lm seyrederken 
Ankara’nın oldukça sak$n ve na$f s$nema sey$rc$s$n$ b$r kez 
daha sevd$m. B$r de Yılmaz Özd$ll$k yapıp !öyle b$t$rmel$; 
Ankaralılar mısıra popcorn demez ve onu b$r fest$val f$lm$ 
$zlerken asla yemezler...
Ayrıca Ankara’da gerçekle!en her f$lm fest$val$nde s$nema 
salonunda görüp, varlıklarına !ükrett$"$m ‘sıkı s$nef$ller’den 
Hasan Nad$r’e, Ertu"rul Bey’e, O"uz Bey’e, Meltem Hanım ve 
Sev$nç’e selam eder$m.

Like Someone In Love 
(Sevmek Gibi) 
Abbas Kiarostami
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Sosyal payla"ım s!teler!nde, c!lalı ömür tur!zm! paketler!n! kred! kartına b!lmem 
kaç taks!tle satın alan !nsanlar, basmakalıp ya"am kataloglarından seçt!kler! kent 
kadrajlarının önler!nde foto#ra& ar çekt!r!p payla"ıyorlar. D!#erler! be#en!yor: 
Büyük caddeler!, aynalı AVM b!nalarını, neon ı"ıklarla bezenm!" kent meydanlarını, 
havaalanlarını, metro !stasyonlarını, modern sanat müzeler!n!…

Oysa küreselle!me fanuslarının $ç$ne hapsolmu! bu kentler; beton, metal ve cam yı"ınları 
arasında, kend$ zeh$rl$ gazları ve hastalıklı gürültüler$ altında b$r nefes alma mücadeles$nde. 
Zaman $se b$r jonglör m$sal$ b$r o kent$, b$r bu kent$ havaya atıp tutuyor. #nsano"lu bu ucuz 

göster$n$n bedel$n$ pahalıya öded$"$ g$b$ 
yan etk$ler$nden haber$ b$le yok.

$nsan AVM otoparkında dev 
reklam af%"ler%ne dalıp dalıp 
g%derken, arka sokaklarda 
c%r%t atan paslı dem%rlerden, 
yanmı" plast%klerden, 
cam kırklarından, s%gara 
%zmar%tler%nden zeng%n çöp 
yı!ınlarını ve terk ed%lm%" 
hayalet b%naları fark edem%yor.

#nsan AVM otoparkında dev reklam 
af$!ler$ne dalıp dalıp g$derken, arka 
sokaklarda c$r$t atan paslı dem$rlerden, 
yanmı! plast$klerden, cam kırklarından, 
s$gara $zmar$tler$nden zeng$n çöp 
yı"ınlarını ve terk ed$lm$! hayalet b$naları 
fark edem$yor. Buralarda süregelen $k$nc$ 
ya!amların varlı"ını h$ssedem$yor. Sokak 
hayvanlarından, sokak $nsanlarından, 
sokak res$mler$nden korkarak ya!ıyor ve 

kend$s$n$ ancak duyarlı kapılar arkasında güvende h$ssed$yor. Bu nedenle de a$t oldu"unu 
sandı"ı kent$n gerçekler$nden gün geçt$kçe uzakla!ıyor. 

Sanatçı Burcu Perç%n, 
“G%zl% Saklı”da, 
endüstr%yel atıklar 
tarafından %st%la ed%lm%" 
bu kentler%n, %"lev%n% 
y%t%rm%" b%naların ve 
o b%naların arasında 
gez%nen ayak sesler%n%n 
%zler%n% sürüyor. 

Sanatçı Burcu Perç$n, Galer$ Nev’de 9 Kasım’da açılacak olan k$!$sel serg$s$ “G$zl$ Saklı”da, 
endüstr$yel atıklar tarafından $st$la ed$lm$! bu kentler$n, $!lev$n$ y$t$rm$! b$naların ve o b$naların 
arasında gez$nen ayak sesler$n$n $zler$n$ sürüyor. Kalabalıkların kayma"ına sevdalı oldu"u kent 
ya!amını katmanlarına ayrı!tırıyor. Kullanılmı! kent duvarlarını, duvarların arasında saklanan 
karanlık ya!antıları ve üzerler$ne yazılmı! edeps$z duvar yazılarını d$d$kl$yor. 

Serg$de sanatçının res$mler$n$n yanı sıra, tar$h$ $zler barındıran, ya!anmı!lı"ı olan, dünün 
ve bugünün belle"$n$ ta!ıyan sah$ps$z mekanların kolaj foto"ra' arı $le sanatçının kolajlarla 
yarattı"ı baskılı foto"ra' ara ya"lıboya ve fırça vuru!larıyla müdah$l oldu"u çalı!malarını da 
$zleyeb$lmek mümkün. 

“G$zl$ Saklı” $s$ml$ serg$s$n$n, eserler$n$n meydana gel$!$ndek$ tüm a!amaları kapsadı"ını 
$fade eden Burcu Perç$n res$mler$n$ anlatırken: “Yıkıntı, harabe, bombo! kalan yapıların $ç$ne 
sokaklarda ya da $ç mekânlarda gözüme takılan bazı $!aret, form ve nesneler$ ekl$yorum. 
Bunlar bazen güncel, s$yas$ ve kültürel b$r olayı $!aret eden b$r graf$t$, bazen de mekâna nasıl 
ve neden g$rm$! olab$lece"$n$ sorguladı"ımız b$r araba $mges$ olarak kar!ımıza çıkıyor. G$zl$ 
saklı kalmı! mekânlara, g$zl$ saklı yapılan graf$t$ler$ ve ya!anan durumları b$r nev$ af$!e ederek 
aslında h$çb$r !ey$n g$zl$ saklı kalamadı"ını vurguluyorum.” d$yor ve kend$ dey$m$ $le kent$n 
kuytusunu arterler$ne eklerken b$zlere g$zl$ b$r tanıklık olana"ı sunuyor.

1979 Ankara do"umlu ve MSÜ Res$m Bölümü mezunu olan Burcu Perç$n’$n Galer$ Nev’dek$ 
“G$zl$ Saklı” $s$ml$ serg$s$ 1 Aralık tar$h$ne kadar sürecek. Kentl$ olma b$l$nc$n$ ta!ımakla her 
fırsatta övünen Ankaralılar bu serg$y$ $zlemel$ ve bu tanıklık deney$m$n$ payla!malı d$ye 
dü!ünüyorum. 
Galer! Nev - Gezegen Sokak No:5 Gaz$osmanpa!a • Tel: (312) 437 93 90 
(Pazar har$ç her gün 11.00-19.00 arası)

ANKARA’DA KASIM SERG$LER$
Derleyen: Özgür Ceren Can

m 1886 Sanat Projeler!
Mehmet Güleryüz / Ç!zg!n!n Ucunda 
13 Ek$m- 30 Kasım
M 1886 Sanat Projeler$, sanatçı Mehmet Güleryüz’ü 
uzun b$r aradan sonra Ankaralı sanatseverlerle 
yen$den bulu!turuyor. Serg$de sanatçının farklı 
d$s$pl$nlerde ürett$"$ eserler b$r arada görüleb$l$r..
Galer! Nev 
Burcu Perç!n / G!zl! Saklı
9 Kasım-1 Aralık
Galer$ Nev, 2012-2013 sezonuna Burcu Perç$n 
$le ba!lıyor. Burcu Perç$n Ankaralı $zley$c$ler$n 
kar!ısına, anıtsal boyutlu tualler$, kolajları ve $lk kez 
gerçekle!t$rd$"$ üç ed$syonluk b$r özgün baskı d$z$s$ 
$le çıkıyor.

KAV Genç Sanat
Burcu Ayan Ergen, Den!z Onur Erman, Mustafa 
Karasu
08 Kasım - 01 Aralık
Kav Genç Sanat, Ankaralı genç sanatçıların 
kend$ler$n$ $fade edeb$lecekler$ b$r platform 
olu!turmak amacı $le her ay üç genç sanatçının 
$!ler$n$ b$r arada serg$l$yor. Bu serg$de #stanbullu 
sanatçılar Burcu Ayan Ergen ve Mustafa Karasu’nun 
res$mler$ $le Ankaralı sanatçı Den$z Onur Erman’ın 
seram$kler$ görüleb$l$r.
Arete Sanat Galer!s! 
Bedr! Rahm! Eyübo#lu / 101. Yıl Serg!s!
13 Ek$m- 25 Kasım
Bedr$ Rahm$ Eyübo"lu, do"umunun 101. yılında 
özel b$r retrospekt$f serg$yle anılıyor.  Dünyaca ünlü 
sanatçımızın, uzun yıllar ya!adı"ı Kadıköy’dek$ 
ev$nde%yer alan res$mler$, gravürler$, seram$kler$, 

yazmaları, k$!$sel e!yaları ve ölümüyle yarım kalan 
son tablosundan $lk resm$ne kadar, 101 parça sanat 
eser$, Ankaralı sanatseverlerle bulu!uyor.
Galer! Soyut
Sema Öcal / Uzak
02 Kasım- 28 Kasım
#nsan gerçe"$n$ merkez$ne alan ve bu perspekt$ften 
anlatım b$ç$m$n$ olu!turan genç sanatçı Sema 
Öcal’ın f$gür temalı res$mler$ Galer$ Soyut’un A 
Salonunda $zleneb$l$r.
Galer! Kara
Karma Serg! / Asya’nın $k! Yakası
12 Ek$m – 12 Kasım
Türk- Kore Dostluk Serg$ler$n$n 7. s$ olan bu serg$de, 
her $k$ ülken$n güncel sanatından yapıtlar b$r arada 
serg$len$yor. Serg$de her $k$ ülkeden toplam 100 
parça eser görüleb$l$r.
 

CerModern
Karma Serg! / Mesajınız Var! Kentsel 
Avustralya’da Yerl! K!ml!#! Serg!s!
1 Kasım- 15 Aralık
Avustralya Artbak koleks$yonunun ba!lıca 
eserler$nden derlenm$! olan serg$de farklı kentsel 
bölgelerde ya!ayan yerl$ sanatçılar tarafından 
üret$lm$! olan ve ça"da! Avustralya tar$h$ $le 
kültürünün kend$ne özgü s$yasal ve sosyal bakı! 
açısını yansıtan eserler görüleb$l$r. 
Torun
%ah!n Çet!n / Yen! Dünya Düzen! ve Toplum
19 Ek$m – 10 Kasım
Sanatçının bu ser$s$; toplum v$cdanının yozla!ması 
sürec$nde olu!mu! ve bu tutumun de"$!kes$ 
n$tel$"$n$ kend$nde ta!ımayı amaçlamı!, Durum’dan, 
Eylem’e dönü!en ele!t$rel b$r yakla!ım olarak 
$zley$c$s$n$n kar!ısına çıkıyor.

17. Ankara Tiyatro Festivali (16-26 Kasm 2012)
Hamlet, 400 Yl Sonra Ankara�’dan 
Kürtçe Seslenecek

�“Gizli Sakl�” Kent Yansmalar
Burcu Perçin Sergisi / Galeri Nev
Özgür Ceren Can

Ço"umuzun b$ld$"$ üzere, t$yatro tar$h$n$n önemsenen 
met$nler$nden b$r$d$r Hamlet. K$m$n$n bas$t b$r a!k 
öyküsü olarak yorumladı"ı bu met$n, felsef$ soruların 
etrafına kurulmu!, yoruma açık ve üstadın d$"er b$rçok 
eser$ g$b$ esk$meyen b$r yapıttır. Türk$ye’de de defalarca 
sahnelenm$!t$r. Hatta neredeyse her yönetmen$n 
sahnelemey$ hayal ett$"$ b$r oyundur Hamlet. Hakkında 
yapılmı! tartı!maları, akadem$k çalı!maları b$r kenara 
bıraksak b$le yapılmı! f$lmler$nden kaçamayız; ya da 
onun üzer$ne yazılmı! ba!ka oyunlardan… -Stoppart’ın 
“Rosencrantz ve Gu!ldenstern Öldüler”! !le Müller’!n 
“Hamletmach!ne”! örneklerden !k!s!- D$le kolay 4 asırdan 
uzun b$r zamandır çe!$tl$ ellerden geçm$! b$r oyundan söz 
etmektey$z.

Bu yıl 17.s$ düzenlenen Uluslararası Ankara T$yatro 
Fest$val$’nde herkes$n her defasında merakla kar!ısına 
oturup $zlemek $sted$"$ Hamlet’$n ba!ka b$r yönü daha 
çıkıyor ortaya. &$md$ye dek bamba!ka d$llerde konu!an 
Hamlet, $lk kez olarak Kürtçe konu!makta. Hollanda 

RAST T$yatrosu ve D$yarbakır Büyük!eh$r Beled$yes$ &eh$r 
T$yatrosu’nun b$rl$kte çalı!tı"ı Hamlet’$n $lk göster$m$ 

Amsterdam’da gerçekle!t$. Hollanda dı!ında #sveç’te 
ve Türk$ye’n$n 8 !ehr$nde sahnelenecek olan oyunun 
yönetmenl$"$n$, RAST’ın da Genel Sanat Yönetmen$ 
olan Cel$l Toksöz, dramaturg$s$n$ de D$yarbakır &eh$r 
T$yatrosu’nda ba!arılı çalı!malara $mza atmı! Rüknett$n 
Gün yaptı. 

Oyun, fest$val kapsamında 26 Kasım Pazartes$ günü 
saat 20’de DT &$nas$ Sahnes$’nde göster$lecek. Kürtçe 
oynanacak oyunda Türkçe üst yazı uygulanacak. 
Ayrıca oyunun Kürt kültürünün öneml$ de"erler$yle 
zeng$nle!t$r$ld$"$n$ bel$rtmek gerek. Dengbejl$k gelene"$, 
yan$ müz$kle h$kaye anlatıcılı"ı sahnede hayat bulmakta 
ve oyun boyunca özgün !arkılar okunmakta.

Mevcut atmosferde Hamlet’$, bu yen$ yorumun $ç$nde 
görmen$n öneml$ oldu"unu vurgulamak gerek. Net$cede 
bu oyunu $zlemek sadece Hamlet $zlemek olmayacaktır. 
Tar$h$n yen$ b$r sayfasının yazılı!ına tanıklık etmekt$r de 
aynı zamanda.
Fest$val programı $ç$n: www.ankarat$yatrofest$val$.org

Yılmaz Angay
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Geçenlerde okudu"um b$r haberde Hacettepe 
Ün$vers$tes$’n$n Beytepe kampüsünde bulunan Bey Cafe’de 
vejetaryen ö"renc$ler $ç$n özel menü çıkarılmaya ba!landı"ı 
yazıyordu. Bu tür haberler her ne kadar olumlu ve üm$t 
ver$c$ olsa da vejetaryenler görülürken – hayvanlara 
do"rudan ya da dolaylı herhang$ b$r zarar vermey$, 
dolayısıyla hayvansal $çer$"e sah$p olan ya da hayvanlar 
üzer$nde denenen bütün ürünler$ reddeden – veganların 
hâlâ görülmed$"$n$ unutmamak gerek. Elbette burada 
veganların görmezden gel$nd$"$n$ söylemek de haksızlık 
olur, z$ra $nsanların ço"unlu"unun veganlı"ın ne oldu"unu 
dah$ b$lmed$"$n$n farkındayım. 1 Mayıs’tan 
sonra tutuklanan vegan Yeryüzüne Özgürlük 
Derne"$ üyeler$ kend$ler$ne ver$len yeme"$ 
reddett$kler$nde pol$slerden gördükler$ tepk$ !u 
olmu!tu: “Geçm$! olsun. Nasıl yakalandınız bu 
vegan hastalı"ına?”. Benzer b$r !ek$lde g$tt$"$m 
b$r esnaf lokantasında p$lavın tereya"ıyla mı 
sıvı ya"la mı yapıldı"ını, $ç$nde bulyon olup 
olmadı"ını sordu"umda aldı"ım cevap !öyleyd$: 
“Yoksa günah da b$z m$ b$lm$yoruz hocam?”. 

B$r vegan olarak en çok kar!ıla!tı"ım 
tepk$lerden b$r$ “Sen$n $!$n de çok zor!” cümles$. 
Do"rudur. #!$m$z zor. Ancak $!$m$z$n zor olmasının 
sebeb$n$ h$ç dü!ündünüz mü? Kap$tal$st 
b$r düzende ya!ıyoruz (maalesef ) ve bütün üret$m ve 
tüket$m $l$!k$ler$ arz talep denges$ üzer$ne !ek$llen$yor. 
Kültürümüzde hayvansal gıdalar(!) d$yet$n öneml$ b$r 
bölümünü kar!ıladı"ı, tamamen b$tk$sel b$r ö"ün tahayyül 
b$le ed$lemed$"$ ve dolayısıyla p$yasadan hayvansal ürünler 
talep ed$ld$"$ $ç$n b$tk$sel ürünler$n arzı da olmuyor. Soya 
fasulyes$nden, p$r$nçten, yulaftan, bademden de süt 
yapılıyor olmasına ra"men bu sütler$n f$yatı $nek sütünün 
f$yatının 3 $la 5 katı arasında. Tab$$ f$yatını dert etmen$z $ç$n 
öncel$kle bunları bulab$l$yor olmanız gerek$yor k$ bu da çok 
büyük b$r problem.

Arz talep denges$ ded$kten sonra hayvansal 
ürünlere olan taleb$n neden bu denl$ yüksek oldu"unu 
sorgulamadan geçmek olmaz. Kültürümüzde et hep b$r 
zeng$nl$k, bolluk ve dolayısıyla saygınlık s$mges$ olarak 
algılanagelm$!t$r. Örne"$n kurban bayramında katled$len 
hayvanların etler$ et yemek $ç$n yeterl$ madd$ gücü 
olmayanlara da"ıtılır. B$r$n$n yoksul oldu"unu anlatmak 
$ç$n “Evler$nde et p$!m$yor.” g$b$ kalıplar kullanılır. Et ve 
d$"er hayvansal ürünler$n kültürdek$ bu saygınlı"ı burjuva 
b$l$m$nce de hep desteklenm$!t$r. Zamanında b$l$m $nsanları 
tarafından söylen$len, et$n ve d$"er hayvansal ürünler$n 
tüket$lmes$n$n sa"lık açısından elzem oldu"u argümanı, 
!$md$k$ b$l$msel çalı!malar tarafından yalanlanıyor olsa dah$ 
halkın z$hn$ne yerle!m$! b$r kere. Vegan b$r beslenmen$n 
sa"lıklı olab$lece"$n$ – hatta hepç$l b$r beslenmeden 

daha sa"lıklı oldu"unu – anlatan “Forks Over Kn$ves” 
belgesel$nde $nsanlara sorulan sorular ve alınan cevaplar 
durumun vahamet$n$ gözler önüne ser$yor. #nsanlara 
“Neden et y$yorsunuz?” d$ye soruldu"unda “Prote$n…”, 
“Neden süt $ç$yorsunuz?” d$ye soruldu"unda “Kals$yum…” 
cevabı alınıyor. Adeta b$r klas$k ko!ullanma örne"$... Hâlbuk$ 
b$rçok b$tk$sel üründe hayvansal ürünlerde oldu"u kadar 
prote$n ve kals$yum var. Ancak bunun b$l$nmemes$n$n 
b$rb$r$yle ba"lantılı çok büyük $k$ sebeb$ var: #lk$ hayvansal 
ürünler$ tüketmen$n beraber$nde get$rd$"$ prest$j, $k$nc$s$ de 
hayvancılı"ın endüstr$yelle!m$! b$r sektör olması ve b$rçok 

kap$tal$st$n hayvan sömürüsü üzer$nden zeng$nle!mes$.
Hayvansal ürünler$n bu denl$ saygın olmasını besleyen 

b$r ba!ka açıklamayı da b$ze antropoloj$ ver$yor. Aslında 
evr$msel konumu gere"$ anatom$s$ otçul olan $nsan, 
yerle!$k hayata geçmeden önce a"ırlıklı olarak toplayıcılıkla 
ya!ıyordu. Toplayıcılı"ı yapanlar da kadınlar oldu"u $ç$n 
toplumsal statüler$ erkeklerden daha yüksekt$. Do"al 
afetler sebeb$yle göç etmek zorunda kalan, toplayacak b$tk$ 
bulamayan $nsanlar çevreler$ndek$ etç$l hayvanları takl$t 
ederek avcılı"a ba!ladı. Avcılı"ıysa erkekler yapıyordu. Otçul 
anatom$ye sah$p b$r hayvan türü olan $nsan etç$l hayvanlar 
g$b$ et$ ç$" olarak s$nd$remed$"$ $ç$n, et $nsanın d$yet$ne 
ancak ate!$n ke!fed$lmes$yle yerle!eb$ld$. Et$n d$yete 
yerle!mes$ $le b$rl$kte et$ sa"layan erkek kadın üzer$nde 
tahakküm kurmaya ba!ladı. Dolayısıyla ataerk$ ve türcülük 
($nsanın kend$n$ d$"er hayvan türler$nden üstün görmes$ ve 
onları kend$ $ht$yaç ve zevkler$ u"runa sömürmey$ me!ru 
addetmes$) b$rb$r$ne paralel olarak gel$!t$.

Kap$tal$zm$n gel$!mes$yle hayvanlara yapılan zulüm 
tahayyül sınırlarını zorlar hale geld$. Normalde ömrü 20 
yıl olan $nekler süt endüstr$s$ $ç$n kullanıldı"ında tecavüz 
askılarında ham$le bırakılıyor, do"umdan hemen sonra 
buza"ılarından ayrılıyor, daha çok süt üretmeler$ $ç$n 
hormonlu yemler y$yor, sürekl$ ba"lı bulundukları mak$neler 
sebeb$yle meme uçları $lt$haplanıyor, herhang$ b$r veter$ner 
h$zmet$ olmayınca da ortalama 4 yıl ya!ıyorlar. Tavukların 

daha çok yumurtlaması $ç$n kümeslere günde $k$ kez 
yapay yollarla gece ve gündüz ya!atılıyor, kümesler$n a!ırı 
kalabalı"ından dolayı saldırganla!an tavuklar b$rb$rler$n$ 
gagalamasın d$ye gagaları kes$l$yor. Kullandı"ımız 
!ampuanlar tav!anların gözler$ne sürülerek denen$yor, d$! 
macunları farelere ölene dek yed$r$l$yor. Hayvanların maruz 
kaldı"ı ez$yet anlatmakla b$tmez. Gıda sektöründen g$y$m 
sektörüne, b$l$msel(!) deneylerden e"lenceye kadar heps$yle 
$lg$l$ kapsamlı b$lg$ye sah$p olmak $steyenlere “Earthl$ngs” 
belgesel$n$ öner$yorum.

Bu yazıyı yazarken Büyük Ankara S$rk$’n$n göster$ler$ne 
ba!ladı"ını ö"rend$m ve Ankara’dak$ d$"er 
hayvan hakları savunucusu arkada!larla b$r 
protesto örgütlemeye ba!ladık. S$rklerde 
herkese hayvanların ödüllend$rme 
yöntem$yle e"$t$ld$"$ yalanı söylen$r. 
Hâlbuk$ bu hayvanlar ödüllerle de"$l c$dd$ 
b$r $!kenceyle e"$t$l$yor. Bu $!kenceyle 
tekrar kar!ıla!maktan korktukları $ç$n 
sahnede do"alarına aykırı hareketler 
yapıyor. #nsanların çocuklarını e"lend$rmek 
$ç$n g$tt$"$ s$rklerdek$ hayvanların da 
a$leler$, yuvaları oldu"unu unutmamak 
gerek. Daha yavruyken tuzaklara 
dü!ürülüp yakalanan, a$leler$nden ve do"al 

ortamlarından koparılıp daracık kafeslerde !eh$r !eh$r, ülke 
ülke ta!ınırken telef olan hayvanları görmezden gelmemek 
gerek. Büyük Ankara S$rk$’n$n es$r ett$"$ 9 ayının kaldıkları 
barınakta çıkan yangın dolayısıyla ölmes$n$n üzer$nden 
henüz b$r sene b$le geçmed$. Herkes$ hayvanların acısını 
$nsanların e"lences$ne çev$ren bu sektörü protesto etmeye 
ça"ırıyorum.

Ben$mle mehmetem$nb@gma$l.com adres$ üzer$nden 
her konuda $let$!$me geçeb$l$rs$n$z.

Çral�’dan Bildiriyorum: 
Deniz Kaplumba alarna 
Sahip Çk Ankaral!

Hayvan Sömürüsü ve Veganlk

Kübra Ceviz

Mehmet Emin Boyacıo"lu

Bu sene yolum Çıralı’ya dü!tü. Güzel b$r pans$yonda 
konakladım. Güzel koylarda, mav$ sularda b$ze selam eden den$z 
kaplumba"alarını nam-ı d$"er Caretta Caretta’ları gördüm.  Ahh 
b$z Ankalarılaların suya hasretl$"$… Ancak $ç$m b$raz yanarak 
döndüm, gelecek nes$ller$n buraya yalnızca çok yıldızlı otellere tat$l 
$ç$n g$dece"$n$ dü!ünerek… E"er sah$p çıkmazsak Caretta Caretta 
sadece b$r otel$n adı olab$l$r. Tüm bunları b$r de Çıralılı arkada!ım 
Yas$n’e (Güne! Pans$yon $!letmec$s$) sordum; 

Den$z kaplumba"alarının (caretta ceretta) ya!am alanı olan 

Çıralı’da tur$zm $le u"ra!ıyorsunuz, b$ze b$raz Çıralı’dan ve s$z$n 
pans$yonunuz olan Güne! Pans$yon’dan bahsedeb$l$r m$s$n?

B$zler Çıralı denen saklı cennette, Batı Akden$z’$n en güzel 
plajında yakla!ık 18 yıldır tur$zmle u"ra!maktayız. Burada pek çok 
$!letmen$n oldu"u g$b$ b$z de a$le $!letmes$ olarak, portakal bahçes$ 
$çer$s$nde öylece serp$!t$r$lm$! küçük bungalowlarla m$saf$rler$m$z$ 
a"ırlamaktayız. Pans$yon $sm$ daha çok !eh$r otelc$l$"$nde kullanılır 
ama yaptı"ımız $! aslında but$k otel s$stem$d$r. Çünkü $nsanların 
buraya gelmes$n$n tek amacı, !eh$r havasından uzakla!ıp b$rkaç 
gün b$le olsa arınmak $stemeler$d$r. Bu taleb$ $y$ b$r !ek$lde 
kar!ıladı"ız takd$rde, küçük bungalowlar onların bu cennettek$ 
$k$nc$ evler$ hal$ne gel$r.  Sank$ a$leye yen$ katıla b$r b$rey g$b$ olurlar.

Çıralı’da son durum ned$r, büyük otellere $z$n ver$lecek m$? 
Kaplumba"aların azaldı"ı söylen$yor? S$zce ne yapılmalı?

Son yıllarda g$derek artan büyük otel g$r$!$mc$ler$n$n $!tahını 
kabartan b$r yer olmu!tur Çıralı. Çıralı, carettaların koruma alanı 
olması ve ve 1. derecede s$t alanı olması bu $!lemler$ b$r sürel$"$ne 
ertelem$! olsa da köy sak$nler$ ve $!letmeler$n keyf$n$ kaçıran 
b$rçok olay ve oyunlara tanıklık ett$k. Golf sahası yapma $ste"$, be! 
yıldızlı otel yapma $ste"$, mes$re alanı yapma $ste"$, yan$ rant $ç$n 
yapılan onca oyunlar…%Oysa, burada köylüler$n sürdürüleb$l$r 
olarak yapmaya çalı!tı"ı agro-tur$zm var.  Yöre halkı Çıralı’nın 
de"er$n$ $y$ b$l$yor ve onu korumak $ç$n el$nden gelen$ yapıyor. 

B$ld$"$n$z g$b$ köylülere açılan davalar var, ekonom$k faal$yetler$n$ 
sürdüremez hale gelecekler ve bu araz$ler büyük oteller yapmak 
$steyenlere rant olacak. Bu durumdan buradak$ her canlı rahatsız. 
Oteller$n !$md$ye kadar g$rmem$! oldu"u bu koy, tem$zl$"$nden 
ödün vermem$! ve her yıl g$derek artan den$z kaplumba"alarına 
ev sah$pl$"$n$ sürdürmekted$r. Umarız k$ masum canlıları ve do"al 
güzell$kler gelecek nes$ller $ç$n saklayab$l$r$z.

Üzücü durumlar bunlar, umuyoruz davalar olumlu sonuçlanır. 
Son soru olarak Ankaralılar gel$yor mu Çıralı’ya? Davet eder 
m$s$n$z?

Yerl$ m$saf$rl$m$z$n büyük b$r kısmını Ankara ve #stanbul’dan 
gelen dostlarımız olu!turmaktadır. Ankaralılar’ın zaten burayı $y$ 
b$ld$"$ne $nanıyorum ama b$lmeyenler varsa hala geç de"$l herkes 
buraya geleb$l$r. B$z$m kapımız yurdumuzun her yer$nden gelen 
$nsanlara açıktır. Sadece öneml$ nerel$ olursa olsun e!s$z bu do"a 
güzell$"$n$ korumak $ç$n b$zlere yardımcı olması yeterl$d$r.
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ayisigindaagora@gmail.com

“…Nasılsa yaprakların soyu, öyled%r %nsanlarınk% de
Yaprakları yel saçar, ba"kalarınınk%n% orman
Tomurcuklanıp yaratır, gel%nce yen%den bahar
Böyled%r %nsanların soyu da; b%r% ye"er%r ötek% solar…”
Homeros 
Yıllar önce ablam b$r k$tap okumu!, b$ze de bahsetm$!t$. 
Oldukça heyecanlanmı!tık. Geçen hafta, bayram 
günler$nde yen$den el$m$ze geçt$ aynı k$tap. A$lece hararetle 
aynı sayfalara yen$den daldık der$n der$n. K$tap, Ayfer 
Tunç’un 2003 yılı Balkan$ka Ödülü’nü de aldı"ı “B$r Man$n$z 
Yoksa Annemler S$ze Gelecek 70’l$ Yıllarda Hayatımız” adlı 
k$tabı (Can Yayınları). Sayfa 313’de 70’ler$n destancılarından 
bahsed$yor. Sokaklarda trajed$ satan destancılardan…
Annem bana !öyle anlatmı!tı: “Görmes$n d$ye kapının 
önüne çıkmadan aralık kapıdan seyrett$m. Etrafında b$r 
sürü adam, kadın, çocuk. Üzgün, meraklı, deh!eteng$z 
b$r $fade $le onu d$nl$yorlar. Kasketl$ adam, ba!ını ve 
bıyıklarını oynatarak heyecanla !eh$rdek$ $bretl$k b$r 
c$nayet$ tüm detayları $le anlatıyor. Aralarda da tok ses$yle 
hem söylüyor, hem de boynuna astı"ı teypten çalan 
yanık sesl$ b$r türkücüyü d$nlet$yor. Sözün b$tt$"$ anda da 
ka"ıtlara yazılı, benzer ürpert$c$ haberler$ d$nley$c$ler$ne 
ver$yor. O zaman !$md$k$ g$b$ vaka-$ ad$yeden de"$l 
bu c$nayetler. Kalabalık sess$zce ayrılırken boynundan 
salınan torbaya gönüller$nden ne koparsa atıp g$d$yorlar. 
Herkes uzakla!ınca b$rden seslend$m, do"ruca bana 
baktı ve !a!ırdı, önce koltuk de"nekler$n$ sonra da teyb$n$ 
dü!ürdü el$nden. Topladım onları, sarıldık a"la!tık kend$ 
durumumuza. Sen gele gele b$z$m ev$n önüne kadar gel 
de…”
Yer Esk$!eh$r’de Kızıltoprak Mahalles$ (12 Eylül 1980’den 
sonra Kırmızıtoprak olan), Aydo"du Sokak, ben daha 

do"mamı!ım. Destancı, daha sonrak$ hayatımda ancak 
b$r kez göreb$lece"$m amcam. Öyküsü f$lm olacak türden. 
G$resun’un &eb$nkarah$sarı’nda babaannem$n b$r anlık 
dalgınlı"ında tandıra dü!en amcamı, zar zor yet$!t$rd$kler$ 
hastanede b$r baca"ı eks$k olarak kurtarıyorlar. Yıllar 
boyunca koltuk de"nekler$ $le $t$l$p kakılan o"lan sonunda 
alıp ba!ını g$d$yor memleket$nden. Zaman zaman $z$ne 
rastlansa da g$zlen$yor hayattan hep. Onun payına dü!en 
$se destancı olmak. Ayfer Tunç’un 1970’lerde gördü"ü 
destancı da oydu, amcam.
Ne!et (Erta!) Usta “Ozanlar b$rb$r$n$n devamıdır” derd$. Gel 
gör k$ b$r ba!ka Anadolulu ozan da zamanının destanlarını 
kapı kapı anlatırmı!. Onun da kör oldu"u r$vayet ed$l$r 
(Homerus caecus fu$sse d$c$tur). 2700 yıl önces$n$n dünyası 
hafızasına kazınmı!mı! yan$. #lyada ve Odysse$a’da 28000 
d$ze (16000 ve 12000 heksametron). 24’er bölümlük 
(her b$r$ Yunan alfabes$n$ olu!turan har' e $fade ed$len) 
destanlar. Sadece #lyada da 500000 harf. Smyrna’lı (S$mürna 
d$ye okuyalım). Hal$karnas Balıkçısı (Cevat &ak$r Kabaa"açlı) 
!öyle d$yor O’nun $ç$n;
“…H$t$tler$n Anadolu’ya gel$!ler$nden b$r ozanın do"u!una 
dek Yakındo"u; halkların, d$ller$n ve d$nler$n b$rb$r$ne 
karı!tı"ı b$r yer olmaya devam ett$. Ve Anadolu’nun 
Sym$rna kent$nde b$r ozan bu halkları anlattı…”
Eserler$ #lyada ve Odysse$a ondan çok daha önce var 
olan b$r dünyanın ı!ımasıdır. Aklın ve a!kın satırlarında 
#lyada’da Anadolu’da b$r kent$, Odysse$a’da Anadolulu b$r 
$nsanı anlatır. Troyalıları, Akhaları, M$rm$donları, Argosları 
yan$ Helenler$, esk$ Anadoluluları anlatır d$zeler$nde. 
Homeros (adı kef$l anlamına gelmekted$r), yazılı tar$h$n 
b$l$nen en esk$ edeb$ eser$ #lyada’ya !öyle ba!lar:
“Acıyı söyle, tanrıça, Peleus’un o"lu Akh$lleus’un k$n$n$!
Lanetl$n$n!, Akhalara sayısız acıyı tattıranın
ve b$r çok güçlü hayatı, n$ce kahramanları Hades’e atıp
cesetler$n$ köpe"e ku!a yem yapanın.
(Zeus’un buyru"u yer$ne get$r$lm$! oldu!),

Kavganın ba!ladı"ı $lk andan $t$baren,
erler$n l$der$ Atreuso"ulları ve tanrısal Akh$lleus’un 
(arasında)…”
Kör b$r destancı k$me, ney$, nerede anlatır b$l$nmez ama 
destanlar günümüze b$r bütünlük $ç$nde tastamam ula!tı. 
Kör b$r ozanın tek ba!ına dola!amayaca"ı a!$kar. Acaba 
yolda!ı k$md$? Anadolu’da nerelere g$tt$ acaba? G$tt$"$ 
yerlerde onu d$nleyenler Troyalı kahramanların öyküler$ne 
a"layıp tanrılarına kızdılar mı? Homeros Odysseus’un 
memleket özlem$n$ !öyle payla!ır b$z$mle:
(5, 151: Kalypso’nun Odysseus $le kar!ıla!ması)
“…sonra onu den$z kenarında otururken buldu;
Gözler$ a"lamaktan ıslaktı; o anda canlı hayatı b$rden
memlekete dönmek $ç$n yapılan yakarmalarla yok oldu…
Bu topra"ın mesajını özümseyerek b$zlere aktaran bütün 
destancılarına selam olsun; geçm$!te de"$l, geçm$!le kalın 
dostlar…
Homeros

Kafanz Kaldrn!
Amatör Astronom - Özgür Ceng$z  
ozgurceng$z2008@hotma$l.com

22 Eylül gün dönümü $le b$rl$kte yaza resmen veda ett$k. Ankara’nın sarı sıca"ı, yer$n$ ayaz gecelere 
bırakacak... Neyse, henüz o ayaz geceler gelmeden ben de Or$on, Büyük ve Küçük Köpek g$b$ kı! 
takımyıldızlarından bazılarını yakalayayım ded$m ve cumartes$ geces$ balkonda teleskobun ba!ına 
geçt$m. Kı" ayları, gözlem açısından (elbette bulutsuz günler har!ç) daha !y! gözlem !mkânları 
sunuyor. Ancak, uzun saatler teleskobun ba"ında duracaklar !ç!n hatırlatalım, teleskobunuzun 
özell!kle opt!k elemanların bulundu#u bölümdek! ç!y ve donma etk!ler!ne d!kkat etmel!s!n!z.

EK$M AYININ ÖNEML$ ASTRONOM$K OLAYLARI:

Dünya Uzay Haftası: Her yıl 4-10 Ek$m tar$hler$nde Dünya 
Uzay Haftası (World Space Week) kutlanmaktadır. #lk$ 1999 
yılında kutlanan haftada, kozmos ve Dünyamız üzer$nde 
dünyanın her yer$nde konu!malar, toplantılar yapılmaktadır. 
Ülkem$zde de özell$kle ün$vers$te rasathaneler$ bu etk$nl$kler$ 
düzenlemekted$r.

Astero%d Ya!murları: Yaz aylarından a!$na oldu"umuz gökta!ı 
ya"murları Ek$m ayı $çer$s$nde de devam etmekted$r. 9 Ek$m 
tar$h$nde Dragon$tler, 21-22 Ek$m tar$hler$nde $se Or$on$dler en 
faal durumda olacak ve saat ba!ına $zleneb$len gökta!ı sayısı 
artacaktır.

Ay Kavu"maları: Güne! s$stem$m$z$n en küçük gezegen$ 
Merkür 17 Ek$m, güne! s$stem$m$z$n en büyü"ü Jüp$ter $se 5 
Ek$m tar$hler$nde Ay tarafından örtülecekt$r. Bu kavu!malar, 
seyretmes$ en zevkl$ gök olaylarındandır.

05.10.2012 $zlen!mler!:

Hava Ko"ulları: Açık, sıcaklık 10 C (Gece saat 03:00’tek$ sıcaklık.)

Teleskop: 5” Maksutov - Casegra$n T$p$

Kamera: Canon 60Da, H-alpha ve IV/IR Cut f$ltres$ $le

Or%on Bulutsusu (Great Or%on Nebulae) - M42:  Mess$er 42 
(M42 veya NGC1976) olarak adlandırılmı! nebula, karanlık 
b$r gecede çıplak gözle görüleb$lecek (Kuzey Yarımküre’de) 
nerdeyse tek nebuladır. Yakla!ık 1350 ı!ık yılı ötem$zdek$ 
nebula Or$on takımyıldızı $çer$s$nded$r. Kabaca 24 ı!ık yılı 
en$ndek$ bu bulutsu, $çer$s$nde yen$ yıldızlar ve yen$ s$stemler 
olu!turan b$r kuluçka mak$nes$ g$b$ formlanmı! toz ve 
gazlardan olu!makta. Göz alıcı renkler$ $le sadece H-alpha ve 
UHC-S (I!ık k$rl$l$"$ f$ltres$) kullanarak yaptı"ım çek$mlerde, 
az detaylı ama güzel res$mler aldım. Elbette !eh$r ı!ıklarını 

bastırmak $ç$n darbant nebula f$ltres$ kullandım. Kozmos’un 
sanatçılı"ını en güzel !ek$lde gösteren, Mısır m$toloj$s$ne, 
Yunan m$toloj$s$ne es$n olmu! Or$on takımyıldızı ve bulutsusu, 
kı! geceler$nde, hemen ba!ınızın üzer$nde g$zemler$yle s$z$ 
bekl$yor olacaktır.

Ple%ades Açık Kümes% (Seven S%sters Open Cluster - M45) 
:  Or$on’dan evvel güneyden Zen$th’e (Ba!ınızın tam üstü) 
yakın b$r açıdan görü! alanıma g$ren Ple$ades (M45) açık 
kümes$n$ çekmesem ayıp olurdu. Çıplak gözle b$le karanlık 
b$r gecede $zleneb$len Ple$ades, Bo"a takım yıldızındak$ B 
sınıfı yıldızlardan olu!mu! b$r açık kümed$r. Yed$ Kız Karde! 
-”Yed$ Kand$ll$ Süreyya”- olarak da $s$mlend$r$l$r. A!ırı parlak 
mav$ ve yakla!ık 100 m$lyon yıl önce olu!mu! genç yıldızlar 
baskındır. Hatta bunların 7 tanes$ yüksek parlaklıktadır. 
Yıldızların etrafında, yıldız olu!umundan arta kalan nebula 
halen $zleneb$l$r. Dünyaya uzaklı"ı yakla!ık 135 parsekt$r (1 
parsek=3.26 ı!ık yılı veya 31 tr$lyon km).

TUTULUMLAR AYI 
KASIM:

Tam Güne" Tutulması: 

Ülkem$zden 
gözlenemeyecek olan 
bu tutulma kuzey 
Avustralya’nın üst 
kısımları $le Güney 
Pas$f$k Okyanusu’ndan 
gözleneb$lecekt$r. Do"u 
Avustralya ve Yen$ 
Zelanda’nın büyük b$r 
kısmında $se parçalı 
Güne! tutulması 
gözleneb$lecekt$r. 

Yarı Gölgel$ Ay 
Tutulması: Kasım ayında rastlayaca"ımız b$r ba!ka gök 
olayı $se Ay’ın Dünya’nın yarıgölges$ $çer$s$nde do"ması 
olacaktır. Yarı-Gölgel$ Ay tutulması olarak adlandırılan bu olay 
ülkem$z dâh$l Avrupa’nın büyük b$r kısmında, Do"u Afr$ka, 
Asya, Avustralya, Pas$f$k Okyanusu ve Kuzey Amer$ka’dan 
$zleneb$lecekt$r. Ülkem$zden görülme süres$ kısa olacak ve bu 
gök olayı 28 Kasım saat 18:50 g$b$ son bulacaktır. Aynı gün 

Ankara Ün$vers$tes$ 
Rasathanes$’nce 
halk etk$nl$"$ de 
yapılacaktır. #lg$lenen 
ve vakt$ olanları 
bekler$z.

Herkese açık b$r 
gökyüzü d$lekler$mle.

Pla$des (M45) Open Cluster, Ankara, Çankaya, 
06.10.2012, 4 x 30 sn poz, $so 6400, Canon 60 
Da, Etx-125, rehbers$z çek$m

Great Or$on Nebulae (M42), Ankara, Çankaya, 
06.10.2012, 8 x 60” pozalama ve 6400 $so, Canon 
60Da, Etx-125, rehbers$z çek$m

Ay  nda Agora: Destanclarn Destanlar
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Cem$l Bey, Ankara’da ya!adı"ı halde alı!ver$! 
merkezler$n$ gezmekten h$ç haz etmem$!t$.

Karısı $se bu devasa yerler$ gezmeye bayılırdı; bu 
yüzden çok kavga ett$ler zamanında. 9 sokak’tak$ o esk$ 
b$nada, b$r a$len$n ett$"$ kavga mutlaka kom!uların 
kula"ına g$derd$. Cem$l Bey kısık sesle ba"ırıp ça"ırmaya 
alı!mı!tı fakat bu b$le kula"ını duvardan h$ç ayırmayan 
meraklı alt kom!usu #brah$m’e tedb$r olamıyordu. 

B$lkent’te doksanlı yılların ortalarında açılan, hemen 
hemen her!eyle $lg$l$, her!ey$n satıldı"ı b$r alı!ver$! 
merkez$ne g$tmeme mücadeles$n$ ver$rken farkına 
varmadan meraklandırmı! oldu #brah$m’$, Cem$l Bey. 
Kend$s$ g$tmekten kurtulmu!tu fakat #brah$m çoktan 
B$lkent’$n yolunu yarılamı!tı b$le. Ak!am #brah$m’$n arıcılık 
ve dalı! malzemeler$n$ Ford marka kamyonet$nden, 
kend$n$ be"enm$! tavırlarla $nd$r$!$n$ $zlem$!t$ Cem$l Bey; 
balkonunda, çayını yudumlayarak ve umursamayarak. 
#brah$m 9 sokak $le ev arasındak$ küçücük bahçeye arı 
kovanlarını yerle!t$rm$!, Kızılay’a 10 dak$ka uzaklıkta 
arıcılı"a ba!lamı!tı $lerleyen günlerde. Önceler$ 
mahallel$n$n $lg$s$n$ çekm$!t$ bu durum. Her ö"leden sonra 
arıcılık kıyafetler$n$ g$y$n$p kozmonot g$b$ ortalıkta dola!ır 
olmu!tu. Arıcılı"ı c$dd$ye alıyordu. Aynı kıyafetle kahvede 
çay molasını ver$rken Cem$l Bey’e bakarak b$lm$! b$lm$! 
“Ecev$t’$n en büyük hatası arıcılı"a önem vermemes$d$r,” 
d$yerek nutuk atıyordu. Adı artık Armstrong #brah$m 
olmu!tu. Ö"leden sonraları mahallen$n veletler$n$n yo"un 
$lg$s$ne aldırı! etmeden arıcılık yapmaya devam ett$ 
Armstrong #brah$m.

#brah$m’$n ba!kent$n ortasında g$r$!t$"$, ülkey$ refaha 
kavu!turacak olan atılım beklend$"$ g$b$ g$tmed$. Çok 

geçmeden sokakta herkes$ b$rer $k$!er arı sokmaya 
ba!ladı. Felaket; hemen kar!ıda oturan, mahallen$n b$r$c$k 
entellektüel$, uzun saçlı, foto"rafçı Mehmet Bey’$n gözü 
g$b$ baktı"ı kanaryasının arı sokması sonucu ölmes$ $le 
ba!ladı. Kıyamet kopmu!tu. Sokan arının Armstrong 
#brah$m’$n kovanına mensup oldu"u b$l$rk$!$ler tarafından 
tesp$t ed$lemey$nce dava dü!tü. Fakat b$r hafta sonra 
Tevf$k #ler$ #lkokulu’ndan b$r hoca, ö"renc$ler$n$n sürekl$ 
!$!l$klerle okula geld$"$n$ görünce muhtara !$kayet 
d$lekçes$n$ basıverm$!t$. Ertes$ günler$n b$r$nde, beled$ye; 
$k$ cemse zabıta, kozmonot kılıklı uzmanlar ve not defter$ 
$le dola!an takım elb$sel$ fenn$ b$l$rk$!$ler $le soka"ı 
çepeçevre an$den ku!attı. El$ndek$ duman körü"ü $le 
arıları salaca"ını söyleyerek tehd$tler savuran #brah$m’$n 
tesl$m olmaya h$ç n$yet$ yoktu; tam üç saat d$rend$ 
devlete. Körü"ü s$lah g$b$ tutarak saatlerce mahallel$ye ve 
görevl$lere küfür ya"dırmı!tı; 

“Ulan nankörler! Sayemde balkonlarınızdak$ o boklu 
otlar renk renk ç$çek açtı. Bu mu ulan kom!uluk! Vatan 
hay$nler$! Yakla!mayın salarım yavrularımı, yakla!mayın 
ulan! Ya sen N$yaz$ Çavu!! Han$ arıcılık sünnett$? B$r de hacı 
olacan! Sen de $mza verd$n de"$l m$? Han$ sayemde sen$n 
er$k üç m$sl$ mahsül verecekt$! Salayım mı yavrularımı 
üstüne ha! Bunak çavu!! Salayım da romat$zmanı alsınlar b$ 
tarafından. Ulan zabıta mısınız nes$n$z? Yakla!mayın ulan 
hay$n m$l$sler! Valla rozet$n$zden sokarlar haa! Bak hele 
baak! Yakla!mayın ulan kahraman mı olacaksınız?”

N$yaz$ Çavu! hem korkudan hem yed$"$ küfürden $y$ce 
küplere b$nm$!t$. Cevap vermekte gec$kmed$; “ Sıçtırtma 
ulan çavu!una. Er$km$! de, sünnetm$! de... A!a"ı sokakta 
koskoca kom$syoncu Adnan Bey’$ b$le koltu"unda hacet 

yer$nden sokmu!lar. Bol!ev$k karısı b$le !$kayet etm$! 
‘bu arılar soktu halvet olamıyoruz’ d$ye. Adamca"ız bu 
arıların koltu"umda gözü var d$yormu!; gel$p gel$p gaz$n$n 
resm$ne konuyormu! vatan hay$nler$! Gel $nat etme 
Am$song #brah$m, devlete tesl$m ol. Bunlar yarın mecl$se 
uçup mebusları sokarlar. Allah etmes$n re$s$cumhuru 
sokarlar. Sen$n yüzünden tüm mahalley$ Sarıkamı!’a 
sürecekler lan pu!t. Saldırın mehmetç$kler durmayın! 
Tevk$f ed$n !u deyyusu!”

En sonunda tels$zle Halk Part$l$ beled$ye re$s$ $le 
görü!türülen #brah$m, Atatürk Orman Ç$ftl$"$’nde arılar 
$ç$n yarım dönüm araz$ tahs$s ed$lece"$n$ duyunca 
tesl$m olmu!tu devlete. Cem$l Bey olan b$ten$ ç$zg$l$ 
p$jaması ve atlet$yle oturdu"u balkonda onlarca deml$k 
çay $çerek sak$n sak$n $zlem$!t$. Dü!ündü"ü tek !ey 
alı!ver$! merkezler$ konusunda haklı oldu"unu karısına 
göstereb$lmekt$, fakat okullar ba!lamadan b$r hafta önce 
son celsede bo!anmı!lardı. Bunu dü!ününce b$r s$gara 
daha yaktı. Ya asab$ yüz hal$nden ya da h$ç sönmeyen 
s$garanın dumanı sayes$nde arılar onu h$ç sokmamı!tı.

Cemil Bey�’in Hadiseleri ve E.C.
O. B. [22. Sayfa H!kayeler! - Tefr!ka]

Ankara’nın en uzun soluklu amatör t$yatrosu olan Ankara Deneme Sahnes$ 56. 
yılında Nazım H$kmet’$n yazdı"ı Nurhan Karada"’ın yönett$"$ &eyh Bedrett$n 
Destanı adlı oyunla perde açacak. 
Her yıl en az b$r oyunla Ankaralı sey$rc$ler$n kar!ısına çıkan Ankara Deneme 
Sahnes$ bu yıl &eyh Bedrett$n Destanı’nı sahneleyecek. R$tüel$n ça"da! 
t$yatroda öneml$ b$r $!lev$ oldu"u gerçe"$nden yola çıkarak sahnelenecek 
olan oyunun müz$kler$n$ Ned$m Yıldız yapıyor. Oyun hakkında görü!ler$n$ 
yönetmen Nurhan Karada" !öyle d$le get$rd$ “Ant$k Yunan’da oldu"u g$b$ 
Anadolu Dram Sanatı’nın kayna"ında da r$tüeller yatmaktadır. #nsanı der$nden 
etk$leme gücüne sah$p olan r$tüel$ müz$k ve dansla bezeyerek &eyh Bedrett$n 

Destanı’nda de"erlend$rmek $sted$k. Daha önce de bu anlayı!la sahneled$"$m gerek Taz$ye gerek P$r Sultan Abdal olsun 
yurt $ç$nde oldu"u kadar ba!ta #ng$ltere olmak üzere b$rçok ülkede $lg$yle kar!ılandı ayakta alkı!landı”
 Ankara Deneme Sahnes$’n$n Batıkent’te bulunan çalı!ma atölyes$nde hummalı b$r prova var. Nazım H$kmet’$n &eyh 
Bedrett$n Destanı danslı müz$kl$ ve törensel (R$tüel$st$k) t$yatro anlayı!ı $le her amatör t$yatronun yapamayaca"ı oldukça 
$dd$alı b$r proje.

Murat Tangal

eyh Bedrettin 
Ankara Deneme 

Sahnesinde

A N K ARA
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7 Kasm
Konser, skender Payda , Passage Pub, 
Bayndr Sokak 7/6 Kzlay, 21.00
Demode Pop, Alper Fidaner�’den, Murphy�’s Hilton, 21.30

8 Kasm
Konser, Yasemin Mori, IF Performance Hall, Tunus Caddesi 14/A, 
22.00
Konser, Yldz brahimova, ODTÜ KKM, Kemal Kurda  Salonu, 20.00

8-9 Kasm
CSO Konseri, (Atatürk�’ü Anma), ef Rengim Gökmen, Solistler 
Hasan Gökçe Yorgun- Keman, Tünde Szaboki- Mezzo Soprano, 
Program  Paganini �“1. Keman Konçertosu�”, Mahler �“4. Senfoni Sol 
Majör�”, CSO Konser Salonu, 20.00

10 Kasm
Protesto, Büyük Ankara Sirkine Protesto, Hayvan Haklar Eylemi, 
Ankara Aski Spor Salonu, 13.30
Dinleti, Cemal Süreyya�’nn iirleri �“Üstü Kalsn �”ODTÜ KKM, A 
Salonu, saat: 18.00
BSO Konseri, �“Atatürk Ansna�”, ef Gürer Aykal, Selçuk Akyol 
Obua, Program Ö. Manav, Dört Türkü,  R. Strauss Obua Konçertosu 
Re Majör, L. V. Beethoven, Senfoni No:5 Do Minör Op:67, Bilkent 
Konser Salonu, 20.00

11 Kasm
Kitap Deste i, D ardan çeriye Gidiyor Kitaplarmz (Ankara 7. 
Bulu ma), Olympos Cafe Bayndr Sk. Kültür Apt. 11/13 4. kat Kzlay 
(Mithatpa a postanesinin arka soka ), 13.30�–18.00
Eylem, klimi De il Belediyeleri De i tir, klim çin 350 Ankara,  Tren 
Gar 11.00, Güvenpark 13.00

17-18 Kasm
Gökyüzü, Leonidler Gökta  Ya muru,  
www.rasathane.ankara.edu.tr/2012/

18 Kasm
Tiyatro, �“Ben Bertolt Brecht�”, Dostlar Tiyatrosu, ODTÜ KKM, Kemal 
Kurda  Salonu, 19.00

20 Kasm
Tiyatro, �“Nereye Gidiyoruz? Azizlikler�…�”, Dostlar Tiyatrosu, ODTÜ 
KKM, Kemal Kurda  Salonu, 20.30
Konser, Özlem Bulut,  IF Performance Hall,  Tunus Caddesi 14/A,  22.00

22 Kasm
Konser, Babazula, IF Performance Hall,  Tunus Caddesi 14/A, 22.00

24 Kasm
Konser, stanbul Sessions, lhan Er ahin, Hayal Kahvesi, 
Tepe Prime-Eski ehir Yolu, 

29-30 Kasm
CSO Konseri, ef Vakhtang Matchavariani, Solist Alexander 
Toradz, Piyano, Program Segey Rahmaninof �“3. Piyano 
Konçertosu re minör Op. 30�”, Dimitri ostakoviç �“9. Senfoni Op. 
70�”, CSO Konser Salonu, 20.00

31 Ekim-2,3,4 Kasm  
6. ODTÜ Uluslararas Flamenko Festivali, 
Klasik Gitar Toplulu u , Kemal Kurda  Salonu
Ariadna Castellanos ( spanya), Bilkent Konser Salonu, 
1 Kasm, 20.00
Y Nippon Flamenco (Japonya), ODTÜ KKM, 2 Kasm, 20.00
Maria Jose Franco ( spanya), ODTÜ KKM, 3 Kasm, Saat: 20.00

9 Kasm-1 Aralk
Sergi, Galeri Nev, Burcu Perçin, �“Gizli Sakl�”, Gezegen Sokak, No:5 
Gaziosmanpa a

22-24 Kasm
Festival, Efes Pilsen Blues Festival 23, Bilkent Otel Ankara

17. Uluslararas Ankara Tiyatro Festivali
16-26 Kasm, Kzlay Yüksel Caddesi nsan Haklar Ant önü, Ulus 
Heykel, Kzlay Sakarya Caddesi, DT Büyük Tiyatro �–Opera, DT 
Muhsin Ertu rul Sahnesi, Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim 
Tiyatro Salonu, Nazm Hikmet kültür Merkezi , DT inasi Sahnesi, DT 
Akün Sahnesi,  Ankara Sanat Tiyatrosu, DT Cüneyt Gökçer Çayyolu 
Sahnesi

18. Gezici Festival
30 Kasm-6 Aralk, Ankara Sinema Derne i, Tuncel Kurtiz�’in En 
Sevdi i Filmler, Sava la Büyümek, Üretim Hatas ve Larry Jordan 
Toplu Gösterimi. 

AFSAD 
(Bestekar Sokak No: 28/21 Kavakldere) www.afsad.org.tr
02 Kasm, 19.00, 3.Kur Sergisi ÇSM ve 'Karanlklar çinde' 
Foto raf Sergisi ÇSM,  Sahne Foto rafçl  Atölyesi
10 Kasm, 16.00, Ayn Foto raf Etkinli i,  Seçici: Gülser Günaydn - 
18.30, 25.Yl Sergisi, MFD
12 Kasm, 19.00, Sergi: Kaos ÇSM
13 Kasm, 19.00, Foto raf Gösterisi �“Küre Da larnda Dört 
Mevsim�”, Mustafa Demirba  
17 Kasm, 16.00, Söyle i,  Ahmet Turgut-Mehmet Turgut
20 Kasm, 19.00, Foto raf Gösterisi �“Bir Fotografn Yas 
Tutulur�”, Yusuf Aslan
23 Kasm, 19.30, AFSAD Ksa Film Atölyesi ÇSM, Film 
Gösterimleri:  AFSAD Ksaca ''Biz Ksa Çekeriz''
24 Kasm, 18.30, Sergi: Yakndan Kareler, Makro Seminer Grubu
27 Kasm, 19.00, Okuyoruz �“Fotografçnn E itimi, ule Tüzül-
Kamuran Feyzio lu

AST
( zmir Cad. Ihlamur Sokak, No:7, Kzlay) www.ast.com.tr
02-03-04-11-17-18-23-24-30 Kasm, Selamün Kavlen 
Karakolu, 15.30-20.00
05-06-12-13 Kasm, Akademi Ast,  18.00-20.00
09-16-25 Kasm, Zübük,  20.00

CERMODERN 
(Altnsoy Caddesi, No: 3 Shhiye) www.cermodern.org
16 Ekim-03 Ocak, Van Gogh Alive, 
Dijital Sanat Sergisi
1 Kasm-15 Aralk, Mesajnz  Var!, 
Kentsel Avustralya�’da Yerli Kimli i
4 Kasm-23 Aralk, Seminer, Ele tirel Roman Okuma, 10.30-13.00

ESK YEN  
(Sakarya Caddesi, nklap Sokak 6/A) 
www.eskiyenibar.com
08 Kasm, Konser, Do u-Bat, 21.00
21 Kasm, Konser, Yolda, 21.00

KA FOTO RAF GEL T RME ATÖLYES  
(Güne  Sokak, 17/5 Çankaya) www.kaatolye.com
10 Kasm, Atölye, Yalçn Savuran ile 
Filmlerdeki Foto raf Kareler, 14.30
23 Kasm, Foto rafç Okumalar, Andre KERTESZ

NEFES  
(Sakarya Caddesi, Üst geçit aya , Kzlay) 
www.nefesbar.com
08 Kasm, Konser, Pinhani, 21.00
15 Kasm, Konser, Yelda Abbasi&Mohsen Mirzazadeh, 21.00
Her Cuma ve Cumartesi,  Murat Meriç ile Eski45likler

ORTA DÜNYA CAFE 
(Kzlrmak Sokak, No:35/3, Kzlay)
Her Cuma, Behzat Ç. Gösterimleri, 22.30
PAB (Per embe Ak am Bisikletçileri, Ankara)
Her Per embe, Güvenpark, 19.30

TAYFA kitapkafe 
(Selanik Caddesi 82/32 Kzlay) www.tayfa.com.tr
07 Kasm, Söyle i ve mza Günü, 
Hindistan Yolu, Selma Akar, 19.00
17 Kasm, iir ve Söyle i, Enis Akn, 19.00
Her Pazartesi (5-12-19-26 Kasm), Tayfa Sinema Günleri, Yol Filmleri, 
20.00
Her Cuma (3-10-17-24 Kasm), Tiyatro Performans, Kadn Oyunlar, 
Ba ak Demiral, 19.00
Her Cumartesi, Permakültür Bulu malar, 14.00

Ankara S$nema Derne"$ tarafından düzenlenen 18. Gez$c$ Fest$val 
30 Kasım - 10 Aralık arasında Ankara’da da $zlenecek.
K$m Nguyen, “Sava! Cadısı”nda, dünyanın dört b$r yanında çocuk 
ya!ta asker olanların, sava!a do"anların, sava!ın acımasızlı"ında 
anne olanların öyküsünü görüntülüyor. Çatı!maların merkez$ndek$ 
Irak üzer$ne f$lmler$ de $zlemek mümkün: Annem#n Kollarında 
vd. g$b$. Ve sava! güzellemeler$ yapan Neo-Naz$ler$n Avrupa’da  
yüksel$!$ne da$r de b$r f$lm var: Kan Akmalı – G#zl#ce Neo-Naz#ler#n 
Arasında. Fest$val programını  www.fest$valonwheels.org 
adres$nden ed$neb$l$rs$n$z…  ASD/abo/solfasol
Gez$c$ Fest$val / Fest$val on Wheels
Abay Kunanbay Cad. 20/11 06700 Kavaklıdere Ankara Turkey
T: +90 312 466 34 84     F: +90 312 466 43 31  
$nfo@fest$valonwheels.org • www.fest$valonwheels.org
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Ankara Satı" 
Noktaları: 
Ada K$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), 
Evrensel K$tabev$, 
Gülden K$tabev$ 
(Karanf$l Sok. B$rl$k 
Pasajı), Güven 
K$tabev$ (Bahçel$evler 
7 Cad. 32. Sok.), #mge 
K$tabev$ (Konur Sok.), 
Leman Kültür Konur 
Sokak, Leyl$m K$tap 
(Esat Cad. Pamuk 
Pasajı), Nazım Hükmet 
Kültür Merkez$, ODTÜ 
Öykücü K$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), 
Turhan K$tabev$ 
(Konur Sok.).

$stanbul Satı" 
Noktaları: 
Meph$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 Mekânları:
Solfasol’ü 
okuyab$lece"$n$z 
mekânlar da var!
AST, Beyo"lu Cafe, 
Cafe L$ns, Esk$Yen$, 
Nefes, Ortadünya, 
&$r$n Çay Ev$ Ulus 
AltKat Çar!ı, Mülk$ye, 
Roxanne Cafe, 
Arkada! Kafe 
Hamamönü, Tayfa 
K$tapkafe, Tenedos, 
Sarkaç Cafe ve 
Sakal’da, ayrıca 
S$yasal Kırtas$ye, #HD, 
Ahlatlıbel, Lozanpark, 
Büyülüfener 
S$nemaları, ODTÜ 
Sunsh$ne’da; Kaleye 
yolunuz dü!erse K$r$t 
Kafe’de (Koyunpazarı 
Sokak No:60), Çar!ı’da 
(Ayrancı Al$ Dede 
Sokak) Solfasol 
bulab$l$rs$n$z. 

Fa izm Ve Sava la Büyüyen Çocuklar:
20.Yüzyln karanlk yüzü, 
Gezici Festival, Ankara�’dan ba lyor

Ankara’da Kasım



T$yatro oyunları, okuma t$yatroları ve t$yatro 
atölye çalı!malarını kapsayan b$r merkez olarak 
Erdal Be!$kç$o"lu Genel Sanat Yönetmenl$"$’nde 
kurulan CerModern’$n sahne sanatları programı 
StüdyoCer, $lk etk$nl$"$n$ y$ne Be!$kç$o"lu’nun 
yönetmenl$"$nde, yen$ mezun ya da halen 
okumakta olan ö"renc$lerden olu!an oyuncu 
kadrosu $le Peter Hall’un uyarlaması “Hayvan 
Ç$ftl$"$” oyunuyla 9 Ek$m tar$h$nde gerçekle!t$rd$. 
B$z de Solfasol olarak CerModern Medya-
#let$!$m Koord$natörlü"ü’nün davetl$s$ olarak 17 
Ek$m tar$h$nde gerçekle!t$r$len özel göster$mle 
oyunu $zled$k. 

#spanya #ç Sava!ı’na katılmı! b$r gönüllü 
olan George Orwell’$n 1945 yılında yayınladı"ı 
alegor$k masal, b$r ç$ftl$kte e!$tl$k ve özgürlük 

taleb$yle $nsanlara ba! kaldıran hayvanların, sonunda b$rb$rler$ üzer$nde yarattıkları baskı $le d$ktatörlü"e dönü!en 
devr$m$n$ anlatıyor. Orwell, Sovyetler B$rl$"$’n$n total$ter b$r rej$me ev$r$leb$lece"$n$ So"uk Sava!’ın e!$"$nde tesp$t etm$! 
ve bu nedenle de yazarın $sm$ne gölge dü!ürür b$ç$mde uzun yıllar b$r propaganda malzemes$ olarak kullanılmı!tı. 
Oysa yazar 1949 yılında yayınladı"ı d$"er romanı “1984” $le So"uk Sava! g$b$ b$r çılgınlık dönem$nde total$tar$zm$n 
$deoloj$ler üstü b$r e"$l$m oldu"una d$kkat çekm$!t$. N$tek$m, bugün So"uk Sava!’ın b$tt$"$ b$r dönemde oyunun 
güncell$"$ne $!aret eden Be!$kç$o"lu, Rad$kal’den #pek #zc$’ye verd$"$ röportajda “Her devr$m kend$ fa!$zm$n$ do"urur” 
d$yordu (11/10/2012). 

Oyunun en çarpıcı yanlarından b$r$ koreograf B$nnaz Dork$p’$n oyuncuların bedenler$ne adeta monte ett$"$ küçük 
de"neklerle yaptı"ı beden mühend$sl$"$. Böylece $nsan beden formu çarpıcı b$r b$ç$mde deforme ed$lerek hayvansı 
postürler yaratılab$lm$!. Oyunun $lg$l$ yerler$nde bu de"nekler$n, amorf pozlarından do"rularak tekrar $nsan s$luet$ne 
bürünen oyuncuların el$nde çapa/kürek g$b$ $! alet$ne dönü!üyor olması $se kap$tal$zm$n emek sömürüsü konusunda 
güçlü b$r alegor$ sunuyor. K$m$ yerlerde $se bu de"nekler oyunun total$ler ruhuna uygun kaba müz$"$ yapan araçlara 
dönü!üyor. D$"er yandan, oyuncular sadece de"neklere dayalı beden mühend$sl$"$yle de"$l ses ve jestler$yle de $!aret 
ed$len hayvansı postürler$n$n hakkını ver$yorlar. Oyuncuları zorlayan c$dd$ b$r efor söz konusu. Bu çabanın sahnes$ $se 
ürkütücü b$ç$mde karanlık, sert ı!ık ve ses uygulamalarıyla $!aret ed$len beden mühend$sl$"$ desteklenm$!. 

%Sözün özü, oldukça grotesk b$r uyarlamayla kar!ı kar!ıyayız. K$m$ yerlerde performansın $çer$"$ gölgeled$"$ 
ve aslında $zled$"$m$z$n uyarlama de"$l b$r tür uygulama oldu"u h$ss$ne kapılıyor $nsan. N$tek$m, &am$l Yılmaz 
oyun üzer$ne kaleme aldı"ı ele!t$r$s$nde% tam da bu noktaya $!aret ed$yordu: “%nsan ruhunun !kt!dar kar"ısındak! 
zayı& ı#ını kend!ne mesele ed!nen ‘Hayvan Ç!ftl!#!’, ne yazık k! sey!rc!s!n! sahneye !çk!nle"m!" b!r !kt!darın çek!m alanından 
kurtaramıyor.”  / solfasol

(Not: oyunla $lg$l$ daha fazla b$lg$ $ç$n:   “www.cermodern.org/hayvan.html” sayfasını z$yaret edeb$l$rs$n$z.)

5.ULUS BAKER BULU"MASI
(ODTÜ M$marlık Amf$s$)

10 Kasım 2012 
10:30 Hasbı-ı hal, sabah çayı
Sanat-$nsan B!l!mler!
11:00 -12:00 Jale Erzen 
12:00 -13:00 Pel$n Tan 
13:00 – 14:00 yemek arası
Duygular Sosyoloj!s!
14:00 -15:00 Al$ Akay
S!yasal Alan Esk! Yunan
15:00 -16:00 S$nan Kad$r Çel$k 
Belgesel ve Yönetmen!
16:00-17:00 Özlem Sarıyıldız % 
Sanat-$nsan B!l!mler! Forumu 
17:00-18:30

11 Kasım 2012
10:30-12:30 Sanat- #nsan B$l$mler$ #!l$"$
Belgesel ve Yönetmen!
13:30-14:00 Nu!en Bakır % %
14:00-14:30 Ar!ad Narç$n % %
14:30-15:30 Dah!lden Gazel Serbest
Dostluk
15:30-17:30 Tansu Açık, Sanem Güvenç-Salgırlı, 
Levent Kavas,
S$bel Yardımcı
17: 45-18-30 De"erlend$rme

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 

StüdyoCer Hayvan Çiftli i ile 
Perdelerini Ankarallara Açt

“Kentsel Dönü"üm varlıklı sınıfın merkeze dönme !ste#!d!r.”
Dav$d Harvey

&eh$r, sınırları sürekl$ gen$!leyen ve $ç$nde barındırdı"ı 
nüfusu ço"unlukla artan b$r ortak ya!am bölges$ olsa da; 
mevcut do"al ya!amı yok ed$p yer$ne yapay yerle!$m alanları 
yarattıkça ve ardından yapay yerle!$m alanlarını da yıkıp 
daha büyük daha heybetl$ b$nalar $n!a ett$kçe b$r mak$neye 
dönü!ür. Dü!manı do"anın kend$s$d$r, kontrol ed$lemeyen, 
an$den b$t$veren otların betonların arasından sıyrılması g$b$...

Faust’un gerçek trajed$s$ “ütop$k kent yaratma hayal$yle” 
den$z kıyısında b$r gecekonduda ya!ayan ya!lı b$r ç$ft$n 
öldürülmes$ emr$n$ vermes$yle ba!lamı!tı. Faust’tan ber$ 
kentsel dönü!ümün mak$neler$ dünyanın b$rçok !ehr$nde 
sermayen$n sınırsız $!gal$n$n ma"duru kent sak$nler$ne farklı 
trajed$ler ya!atarak onları !ehr$n dı! çeperler$ne atıyor.

Her yıkım önces$ mak$neler$n u"ultusunda kaybolan 
sesler, barınma hakkını savunan b$r d$ren$!$n çı"lı"ı olur. 
Ancak o kaybolan sesler b$rle!t$"$ zaman mak$nen$n d$!l$ler$ 
de an$den kırılıver$r. 

Bir Ankara Direni i  
12 Kanall Video 
Yerle tirme
artıki!ler - 2012

Arka Sayfa Güzel$: Öpü!enler, Muza( er Ertoran, Ku"ulupark

3. Uluslararası Çanakkale Bienali  
Eylül/Kasım 2012'de sergileniyor.


