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

Cemal Süreya

40 Paralık Adamlardan  
5 Kuru!luk Belediyeler 
Efecan Tan - Özge Altınyayla >> s.2

Akıllı "ehirler:   
Zamanında Müdahale 
Özsel Beleli >> s.5

Roma'da Ankara  
Kazım "ahin >> s.10

#ki Kom!u, Oniki Fikir  
Anıl Ilgaz - Fatma Korkut  >> s.11

Türk #!i Uzay Macerası  
Gözdem Tubay, Mehmet O.Yılmaz  >> s.14

Homofobiye Kırmızı Kart 
Gülistan Aydo$du >> s.17

Bir Ankara Bienali, Yok! 
Özgür Ceren Can / Akın Atauz >> s.20

Tokat Gibi 
Sevda Öndül >> s.21

Bu ay Ankara’nın gündem$ 
ODTÜ’ydü. Tahm$nen 
önümüzdek$ günler ve aylarda da 
bu böyle olmaya devam edecek. 
Ba!bakan 18 Aralık’ta, ODTÜ’ye 
Göktürk-2 uydusunun fırlatma 
tören$n$ $zlemeye, yanında 
3600 pol$s, 8 TOMA (tazy$kl$ su 
püskürten “toplumsal olaylara 
müdahale aracı”), yüzlerce zırhlı 
araç ve b$nlerce gaz bombası $le 
geld$. ODTÜlüler$n Ba!bakanı 
protesto g$r$!$m$ne Ankara pol$s$ 
b$nlerce gaz bombası, cop ve 
tazy$kl$ suyla kar!ılık ver$nce 
olay Ankara’nın gündem$nden 
Türk$ye’n$n gündem$ne ta!ındı. 
ODTÜ Rektörlü"ü b$r b$ld$r$ $le, 
e!$ne az rastlanır ama olması 
gerekt$"$ g$b$ ö"renc$s$ne sah$p 
çıktı.
 
Solfasol  >> s.3

“DAHA DA ODTÜ’YE GEL(E)MEM!”*

Toplu Ta!ıma Ned"r?    
Bu konuya $l$!k$n beled$yen$n, yerel 
yönet$mler$n, kent plancılarının 
ve konuyla $l$!k$s$ olan kurum ve 
kurulu!ların daha tekn$k bazı tanımları 
olab$l$r. Ben$m $ç$nse anlamı, b$r yerden 
ba!ka b$r yere g$deb$lmek $ç$n kullanılan 
araç oluyor. Sadece bu kadar mı? Tab$ k$ 
de"$l. E"er esk$ adı NATO Yolu, !$md$k$ 
hal$, Ege Bölges$’nde oturuyorsanız, 
anlamı çok farklılık kazanıyor.

Gülistan Aydo$du  >> s.2

‘‘Allah Razı Olsun Komutan Çok #y"yd", 
$"md"ye Kadar B"z" H"ç Öldürmed"’’    
Söyle!i/Haber: Efecan Tan  >> s.6/7

S"bel Köse "le Ankara ve Caz Üzer"ne...
Aralık ayının $k$nc$ günü... Güzel b$r tela! var 
$ç$mde. Çünkü Türk$ye’n$n en $y$ caz vokaller$nden 
b$r$yle, S$bel Köse’yle, onu, Ankara’yı ve $k$s$n$n 
$l$!k$s$n$ konu!aca"ız. Ama mekanımız onun 
ya!adı"ı !eh$r: #stanbul. #stanbul’da, Ankara’yı 
konu!mak $lg$nç olacak.

Söyle!i: Zeynep Ömür Yılmaz  >> s.19

Mogan Gölü Hava Alanı Olamaz
Mogan Gölü'nü hava alanı olarak kullanmak ve bu yolla 
#stanbul'a den$z uçakları kaldırmak $ç$n Seab!rd Havayolları 
hummalı b$r çalı!ma sürdürüyor. Oysa Mogan, resmen koruma 
altında olan b$r ku! cennet$. %eh$r Plancıları Odası bu çalı!mayı 
durdurmak $ç$n dava açmaya hazırlanırken, Mogan Gölü'nü 
korumakla sorumlu Orman ve Su "#ler! Bakanlı$ı'ndan b$r ses yok.

Dicle Tuba Kılıç  >> s.9

Çizer: Ahmet Gürol Ünsür
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Bu konuya $l$!k$n beled$yen$n, yerel 
yönet$mler$n, kent plancılarının ve konuyla 
$l$!k$s$ olan kurum ve kurulu!ların daha 
tekn$k bazı tanımları olab$l$r. Ben$m 
$ç$nse anlamı, b$r yerden ba!ka b$r yere 
g$deb$lmek $ç$n kullanılan araç oluyor. 
Sadece bu kadar mı? Tab$ k$ de"$l. E"er esk$ 
adı NATO Yolu, !$md$k$ hal$, Ege Bölges$’nde 
oturuyorsanız, anlamı çok farklılık 
kazanıyor.

B$r toplantıda BDP M$lletvek$l$ olan Ertu"rul 
Kürkçü; kend$ seç$m bölges$nde genell$kle 
”Toplu ta!ıma araçlarını, yan$ dolmu!, 
otobüs kullanıyorum. H$ç rahatsız olmadan 
m$llet$n nabzını tutmak mümkün oluyor.” 
dem$!t$. Evet! Halkımızın nasıl ya!adı"ını, 
nelerden !$kâyetç$ oldu"unu, uygarlı"ını, 
kentl$ olup olmadı"ını vs. g$b$ daha 
b$rçok konuyu bu araçlardan tak$p etmek 
mümkün. 

Ankara’da Ege Mahalles$’nde oturuyorsanız 
bu toplu ta!ıma araçları korkulu rüyanız. 
Hatta kâbusunuz olab$l$r. 

Buralar mahalle olmadan önce, tek araç 
çöp kamyonları ve NATO’nun asker$ araçları 
$d$. Yan$, dolmu!-otobüs hak get$re. Kırk 
yılda gelen dolmu! ve otobüs. Bu nedenle 
tabanvay en çok kullandı"ımız araçtı. 
Son durak den$len yer çöplü"ün oldu"u 
yer. Daha sonra kömür deposu. Ardından 
da beled$yen$n yerle!$m yer$ oldu. Yazın 
kokudan, s$nekten durulmazdı. Sonbahar 
ve $lkbaharda da rüzgarla uçu!up tellere 
takılan bezler, po!etler neden$yle her taraf 
sank$ bayrakla donatılmı! g$b$ olurdu.

Olsundu, ben$m $ç$n derya den$zd$. 
Ke!fed$lmes$, d$d$klenmes$, e!elenmes$ 

gereken, her an kar!ına çıkab$lecek 
enteresan malzemelerle dolu yerd$. Bazen 
gözü, kolu, el$ olmayan bebek. Elb$se. 
Ka!ık. Aklınıza geleb$lecek her türlü e!ya 
ve obje bulab$l$rd$n$z.  Belk$ de oradan 
kalma b$r alı!kanlık, hala kent$n çöpünded$r 
gözüm. Özel$kle de zeng$nler$n oturdu"u 
semtlerdek$ çöplerded$r. Ev$m olursa ahd$m 
var çöpten toplayaca"ım e!yaları.

Kızılay’da uzun, üç sıra olmu! kuyruk 
görürsen$z, b$l$n k$ Ege otobüs dura"ıdır 
orası. Evlere tem$zl$"e g$den kadınlar 
yorgunluklarına aldırmadan, b$r an önce 
otobüse b$n$p evdek$ $!ler$ne yet$!me 
tela!ındadır. Fakat ne menem !eyse, 
çeneler$ h$ç yorulmaz. #k$ ayak üzer$ hem 
ded$kodu yaparlar, hem yemek tar$f$ ver$rler 
b$rb$rler$ne, hem de $! paslarlar. 

Her ak!am ve sabah, sürekl$ aynı uyarı; hem 
!oför tarafından hem yolcular tarafından. 
“B$raz daha $lerleyel$m. Dı!arıda so"uk var, 
ya"mur var, $!e geç kaldık” vs. g$b$. Sürekl$ 
kavga olur sıra yüzünden. Bu yıllardır 
aynı !ek$lde ya!anan b$r ç$le. K$mse de 
beled$yeden daha $nsan$ talep olan daha 
çok otobüs $stemez. Yapılan eylemlere 
katılmaz. #mza vermez ama sürekl$ !$kâyet 
ed$p, ya b$rb$r$m$zle, ya da !oförle kavga 
eder$z. #k$ kez otobüsler $!gal ed$lerek daha 
çok otobüs talep ed$ld$"$nde $se Büyük!eh$r 
Beled$ye Ba!kanı Mel$h Gökçek tarafından 
Ab$d$npa!a, Tuzluçayır, %$r$ntepe, %ah$ntepe, 
M$sket, Ceng$zhan da dah$l olmak üzere, 
bu mahalleler cezalandırıldı. F$ tar$h$nden 
kalma, egzoz gazını $çer$ veren, kalor$ferler$ 
yanmayan, kapıları kapanmayan 
esk$ otobüsler$, daha seyrek vererek 
cezalandırdı. Duruma kend$ !oförler$ b$le 
$syan ett$.  Kısaca de"$!en h$çb$r !ey olmadı.

Otobüsler$m$z çok renkl$d$r. Telefonla 
muhabbetler $se evlere !enl$k. Sevg$l$s$ne kur 
yapan,  kavga eden, uzaktan $nsanlara akıl veren, 
Ba!ka kentte ya!ayanların ahlakını sorgulayan, 
canım c$c$mle ba!layıp “sen de k$m oluyorsun 
lan”a varan, yetmed$ kayınval$des$n$ çek$!t$ren, 
uzun uzun yemek tar$f$ veren, $! yer$ndek$ 
sıkıntısını anlatan,”  ben Isparta’dayım” d$ye yalan 
söyleyen muhabbetler. Bunların tamamını yer 
yer not ed$yorum b$r gün kes$n yazaca"ım.

Bu konu!maların tamamı otobüslerde yapılıyor. 
Bazen ola"an dı!ı sess$zl$k oldu"unun ve bütün 
otobüsün kend$ler$n$ d$nled$kler$n$n ya farkına 
varmazlar ya da umurlarında de"$ld$r. Bazen 
artık yeter noktasına geleb$l$yor $nsanlar ve 
uyardıkları da oluyor. #!te o zaman kıyamet 
kopuyor. Kend$ yaptı"ı !ey$n ne oldu"una 
bakmadan, uyaranla kavgaya tutu!an o  
kadar çok k$.

Bununla b$tm$yor yolculu"umuz. O kadar üst 
üste b$n$yoruz k$ sonunda çok fazla tac$z oluyor. 
Pek çok kadın buna ses çıkaramazken, arada b$r, 
çok ender de olsa cesur kadınlarımız da çıkıyor. 
Tekme tokat döveb$l$yor. Bu durum ben de  
dâh$l olmak üzere, kadınları $çten $çe çok  
mutlu ed$yor. 

Evet, toplu ta!ıma araçları b$z$m $ç$n, gerg$nl$k, 
tac$z, kavga, kaygı, gürültü, $stemed$"$n 
konu!malara zorak$ dâh$l olma anlamı ta!ıyor. 
Ben dört yıldır bu duruma alı!amadım. Sürekl$ 
gerg$nl$k, $t$raz, tartı!ma hal$ ya!adı"ım $ç$n, 
sonunda çözümü $ler$ye do"ru g$tmek yer$ne, 
tam ters$ yönde, üç durak ger$ye do"ru g$tmekte 
buldum. Çünkü tüm bu olumsuzluklardan k$mse 
ders çıkarmıyor. Gençler özel$kle d$rsekleyerek, 
üstümden atlayarak,  $tt$r$p kaktırarak otobüse 
b$n$yorlar.

Bazen de “Ajans” haber$ d$nl$yormu!um g$b$. 
Mahallede olup b$ten$ d$nl$yorum. K$m esrar 
kullanıyor. K$m n$ye kavga etm$!. Çakmak gazı 
çekenler$n ruh hal$. Mahalledek$ kavganın neden$, 
babasından habers$z arabayı alıp arkada!larına 
hava atmak $ç$n kaç takla attırdıkları.  Hırsızlık, 
otomob$lle kaç km hız yaptıkları. Arkada!ını 
nerede –nasıl dövdü"ü g$b$.  
Toplu ta!ıma denen !ey;  NATO Yolu bölges$nde 
oturuyorsanız ç$led$r. #!kenced$r, zulümdür. Yazın 
kalabalık ve havasızlıktan bayılır $nsanlar. Kı!ın 
havada yo"unla!an ad$ ve ucuz parfümle banyo 
yapan gençler$m$z$n, sarımsak so"an ya da 
açlıktan mütevell$t a"ırla!an nefes kokusundan, 
gerg$nl$k vs. neden$yle, nefes alamaz hale 
gel$rs$n$z. Y$ne bayılır $nsanlar. Dolmu!u da 
otobüsü de aynıdır.  

Büyük!eh$r Beled$ye Ba!kanı Mel$h Gökçek 
seç$ld$kten sonra, bölge $ç$n planlanan metro 
çalı!ması projes$n$ $ptal ed$p  (on yıldan fazladır 
devam eden ve b$r türlü b$t$r$lemeyen, ya da 
b$t$r$lmek $stenmeyen metro çalı!ması)  Çay 
yoluna, Keç$ören’e aldı. 

Bütün bu zulme ra"men, seç$mlerde AKP’n$n 
oyu, bölgede toplam oyun 1/3’üne çıktı. Sanırım 
zulüm arttıkça oylar yüksel$yor! 

“40 paralık adamlar” dey$m$ nereden gel$r b$l$r m$s$n$z? Ya 40 
paralık adamların mücadeles$n$n günümüz paso uygulamalarına 
z$h$nsel temel hazırladı"ını?

1924 #stanbul'unun ula!ımı Belç$kalı b$r f$rmanın el$nded$r. 
F$rmanın 80 para olarak bel$rled$"$ tramvay b$letler$n$n ö"renc$ler 
$ç$n 40 para olması gerekt$"$n$ savunan ün$vers$tel$ eylemc$ler, 
tramvaya her b$n$!ler$nde ısrarla 40 para öderler. Belç$kalı f$rmanın 
olumlu bakmadı"ı bu durum 15 Kasım 1924’te Harb$ye’de çıkan 
olaylar sonucunda 2 tıp ö"renc$s$n$n s$v$l pol$sler tarafından 
vurulmasıyla tepk$s$z kalınamayacak b$r hal alır.

Olayların büyümes$ sonucunda b$r yasa çıkarılarak ö"renc$ler$n 
ula!ımda %50 $nd$r$m hakkı taleb$ kabul ed$l$r.

88 yıl önce ula!ımda %50 olan ö"renc$ $nd$r$m$, günümüz 
Ankara’sında %20 sularına kadar dü!mü! durumda. Üstel$k 
Büyük!eh$r Beled$yes$ kıskacı altındak$ ö"renc$ler$n, ula!ımdan 
$nd$r$ml$ faydalanması $ç$n ö"renc$ kartlarının olması da yeterl$ 
olmuyor. Otobüslerde $nd$r$mden faydalanab$lmeler$ $ç$n o 
kartlara EGO Genel Müdürlü"ü'nün bel$rled$"$ noktalardan b$r 
mebla" kar!ılı"ında bandrol yapı!tırtmak zorundalar. Neden 
m$? Çünkü kend$n$ b$lmez veletler sahte ö"renc$ kartı basab$l$r 
ve sevg$l$ EGO !oförümüz bunu fark etmeyeb$l$r. Kıvrak zekalı 
yetk$l$ler$m$z$n, sahte ö"renc$ k$ml$"$ çıkarab$len$n sahte bandrol 
de basab$lece"$n$ dü!ünemem$! olmalarını elbette k$ çok yo"un 
beled$ye h$zmetler$ne odaklanmı! olmalarına ba"lıyoruz.

Bandrol meseles$ne devam edecek olursak, Türk$ye’dek$ en 
pahalı pasoyu 24 TL $le Ankara’dak$ ö"renc$ler$n kullandı"ını 
söyleyeb$l$r$z. Bu uygulamaya #zm$r’de 6 TL, #stanbul’da 10 TL f$yat 
b$ç$lm$! durumda. Üstel$k bandrollü ö"renc$ kartı olduktan sonra 
b$le rahat edem$yor ö"renc$ler. Z$ra bu bandroller okudu"unuz 
$l$n sınırları $çer$s$nde geçerl$. Ba!ka b$r !eh$rde bu bandrolle 
$nd$r$ml$ b$let alınmak $stend$"$nde $se ceberut güvenl$k görevl$ler$ 
kar!ılıyor ö"renc$ler$. 

Pasosu olmayan ö!rencinin yedi!i 87 TL'lik cezanın belgesi

Gelel$m kraldan çok kralcı metrodak$ güvenl$k görevl$ler$ ve 
otobüs !oförler$ne. Elbette sorunun muhatapları onlar de"$l, 
gelgelel$m sank$ der$n odaklar tarafından dünyayı kurtarmak 
amacıyla görevlend$r$lm$! ajan edasıyla pasosuz ö"renc$ avına 
çıkıyorlar. Kend$ler$ne ver$len statünün gücüne fazlasıyla 
kapılan görevl$ler ö"renc$lerle b$rçok kez kar!ı kar!ıya gel$yor 
ve tartı!maların ya!anması kaçınılmaz oluyor. N$tek$m 27 Aralık 
2011’de, metrodak$ turn$kelerden geçmek $steyen ö"renc$ler$n 
kartlarında paso olmadı"ı $ç$n kes$len 87,5 TL para cezası da bu 
avın en bel$rg$n örne"$

Özetle ö"renc$ler$n kader$ $y$ n$yetl$ ve kötü n$yetl$ güvenl$k 
görevl$ler$ $le !oförler$n eller$ne tay$n oluver$yor. 

Ö"renc$ler $se paso alıp almama konusunda $k$ poz$syon 
sah$plenm$! durumda. #lk grup “paso almıyorum bu uygulamaya 
kar!ı çıkıyorum” d$yerek güvenl$k görevl$ler$yle zaman zaman 
kö!e kapmaca oynuyor, zaman zaman kora kor tartı!mak 
durumunda kalıp turn$ke geç$!ler$nde ve EGO’ya b$n$!lerde stres 
ya!ıyor. #k$nc$ grup $se “aman ver$r$m 24 TL’y$ keyf$me bakarım” 
d$yerek 1924’lerde kazanılmı! hakkın !$md$lerde kaybed$lmes$n$n 

nedenler$n$ tems$l eden kes$m oluyor.
Ve son olarak ö"renc$ler$n sırtına yüklenen bu a"ır, haksız madd$ 
külfet$n son bulmasını d$l$yor, ula!ımın b$r hak oldu"u, kar amacı 
güdülmeden yapılması gerekt$"$n$ sözler$m$ze eklemek $st$yoruz. 

Yılmaz Yücel - Gaz" Ün"vers"tes" Gazetec"l"k Bölümü
Sosyal devlet$n gangster devlete dönü!tü"ü alanlardan b$r$s$ de 
ö"renc$lerden alınan paso ücretler$. Devlet$n ö"renc$lere sah$p 
çıkması, kollaması, gelece"e !ek$l vermes$ $ç$n te!v$k etmes$ 
gerek$rken b$r gangsterden farksız olarak ö"renc$ler$ soyuyor. Öte 
yandan !eh$rler d$"er !eh$rler$ tanımıyor sank$. B$r !ehr$n pasosu 
ba!ka !eh$rde geçerl$ olmuyor. Ö"renc$lerden ö"renc$l$kler$n$ 
kanıtlamak $ç$n ‘paso’ adı altında para gasp ed$lmes$n$ kabul 
edemem.

Sena Yıldız - Gaz" Ün"vers"tes" Radyo, S"nema, TV Bölümü
Toplu ta!ıma araçlarını kullanmamız $ç$n ö"renc$ oldu"umuzu 
kanıtlamamız gerek$yor Ankara’da. Bunun $ç$n de b$zden 24 
TL talep ed$l$yor. Bu haksızlık. Ayrıca aldı"ımız pasolar tam 1 
yıl geçerl$ de"$l. Ben bu durumun de"$!mes$n$ $st$yorum ve 
bu uygulamanın devlet$n hanes$ne b$r leke g$b$ $!lend$"$n$ 
dü!ünüyorum.

Ömür Ça%da! Ersoy - Ankara Ün"vers"tes" S"yasal B"lg"ler 
Fakültes"
Toplu ta!ıma kamusal b$r h$zmet ama Mel$h Gökçek $nd$r$ml$ 
b$letlerden zarar etmemek $ç$n böyle b$r yönteme ba!vuruyor. 
Verg$ler$m$zle f$nanse ed$len otobüslerdek$ $nd$r$ml$ b$letler $ç$n 
ödenen fazladan para haksızdır. Yan$, özetle, paso hırsızlıktır.

D!p not yer!ne : ''Her ne kadar reng!m!z! bell! ed!p pasoyu 
sevmed!$!m!z! söylesek de haber!n objekt!%!k teraz!s!nde sınıfta 
kalmaması !ç!n EGO Genel Müdürlü$ü Stratej! Gel!#t!rme Da!res! 
Ba#kanlı$ı'nı sayısız defa aradık. Paso uygulaması hakkında 
konu#mak !sted!$!m!z! söyled!k, ne b!ze cevap veren oldu ne de b!z! 
b!r b!l!rk!#!ye yönlend!ren.''

Efecan Tan - Özge Altınyayla

 

Gülistan Aydo"du 

 

Çizen: Irmak Akça!layan
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B$l$m yuvası, okul yuvası olmu! F t$pler$m$n güzel 
tutsaklarını m$saf$r etmekten pek ho!lanan devlet$m, 
bu m$saf$rler$n$ arttırmak $ç$n her gün yen$ bahaneler 
üretmekte. En yen$s$ de ‘‘S$lahlı Örgüte Üyel$k Ba!vuru 
Formu’’ doldurmu! olmak. 

13 Kasım günü 15 $lde  Demokrat$k Haklar Federasyonu 
(DHF) üyeler$ne kar!ı düzenlenen operasyonlar 
sonucunda, Ankara’da gözaltına alınan 16 k$!$den 4 ‘ünün 
tutuklu yargılanmasına karar ver$lm$!t$. Bu kararı verd$ren 
sebep $se,  Ankara Demokrat$k Haklar Derne"$'nde 
yapılan aramalar sonucunda bu k$!$ler adına  ‘’örgüt 
üyel$"$ ba!vuru formu’’ bulundu"u $dd$asıydı. Savcılık 
fezlekes$nde tar$f ed$len belge, b$lg$sayar çıktısı ve ne b$r 
el yazması, ne b$r $mza ne de gerçek $s$m bulunmakta. 

S$ncan 1 No’lu F t$p$ cezaev$nde tutuklu yargılanan 
Ertan S$nan %ah$n, Dr. Ahmet Ker$m Gültek$n, Cem Kaan 
Gürbüz ve S$nem Mut ‘un $dd$anames$n$n önümüzdek$ 
6-8 ay sürec$nde tamamlaması beklen$yor. Bu do"rultuda 
$dd$anamen$n hazırlanmasını tak$ben 1 ay sonrasında $lk 
duru!manın yapılaca"ı öngörülüyor.

Odtü F$z$k Bölümü Ö"renc$s$ olan Ertan S$nan %ah$n’$n 
4 Aralık günü kaldı"ı hap$shaneden kamuoyuna 
gönderd$"$ mektup $se uzunca b$r süred$r devam eden 
ö"renc$ tutuklamalarına son zamanlarda get$r$leb$lecek 
en güzel yorum n$tel$"$nde. 
"Herkese merhaba!

Ben, Ertan S$nan %ah$n. Orta Do"u Tekn$k Ün$vers$tes$ F$z$k 
Bölümü 4. Sınıf ö"renc$s$y$m. Bu mektubu, sayıları 700’ü 

a!an tutuklu ö"renc$ler$n b$r yen$ üyes$ olarak, s$zlere, 
S$ncan 1 No’lu F T$p$ Hap$shanes$’nden gönder$yorum…
O gün “Astrof$z$k” sınavımdan çıkıp eve g$tm$! ve b$r 
sonrak$ gün tekrar okula gelmek ve “Termod$nam$k” 
sınavıma çalı!mak $ç$n yatmı!tım. Gün ı!ımadan 
ev$me yapılan baskınla gözaltına alındım ve “s$lahlı 
terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla tutuklandım. 
Sahtel$"$ b$rkaç günlük kr$m$nal $ncelemeyle kolayca 
anla!ılab$lecek b$r komplo belges$ yüzünden aylarca 
tutuklu kalaca"ım. Hakkımda, $nternetten kolayca 
ula!ılab$lecek b$rkaç bas$t b$lg$yle hazırlanmı!, b$r “örgüt 
üyel$k ba!vuru” metn$ ve b$lg$sayar çıktısı. Tam b$r kara 
komed$…

Pek$ bunların arkasındak$ gerçek ned$r? Yaptı"ım telefon 
görü!meler$, katıldı"ım m$t$ng ve basın açıklamaları, 
attı"ım ma$ller… dosyama eklenm$!.

Ben; parasız, b$l$msel, ana d$l$nde e"$t$m hakkını; her 
zaman savundum. Arkada!larıma haklarını $sted$kler$ 
$ç$n soru!turma açıldı"ında, arkada!larım haklarını 
$sted$kler$ $ç$n tutuklandı"ında buna kar!ı çıktım; 
basın açıklamalarına katıldım. Robosk$’de $nsanlar 
katled$ld$"$nde, ODTÜ Ö"renc$ Toplulukları Ma$l 
Grubu’na ma$l atıp eylem ça"rısında bulunan da bend$m 
ve o eyleme katıldım. Dosyamda bu g$b$ b$rçok !ey 
bulunuyor. #!te esas gerekçe buradadır!

S$zler$n “güvenl$"$n$” tehl$keye atab$lece"$m gerekçes$yle 
b$r hücrede, b$r hesap mak$nes$ne b$le sah$p olamadan 
tutuluyorum. Bu ko!ullarda okulumu tamamlamaya 
çalı!ıyorum.

Tüm bunlar; s$zlere gözda"ı, bana ders olsun d$ye 
yapılıyor! Ama b$l$yorum k$ heps$ naf$le…

Hep$n$ze selamlar!
Ertan
04.12.2012 ’’
Not: Acaba s$lahlı örgütler, üyel$k ba!vuru forumlarını 
k$tapçılara da bırakmı!lar mıdır? Ya da nereden tem$n 
edeb$lece"$m$ b$len arkada!lar varsa bana b$r ses ets$n.
Sevg$ler…

Bu ay Ankara’nın gündem$ ODTÜ’ydü. Tahm$nen önümüzdek$ 
günler ve aylarda da bu böyle olmaya devam edecek. 
Ba!bakan 18 Aralık’ta, ODTÜ’ye Göktürk-2 uydusunun 
fırlatma tören$n$ $zlemeye, yanında 3600 pol$s, 8 TOMA 
(tazy$kl$ su püskürten “toplumsal olaylara müdahale aracı”), 
yüzlerce zırhlı araç ve b$nlerce gaz bombası $le geld$. 
ODTÜlüler$n Ba!bakanı protesto g$r$!$m$ne Ankara pol$s$ 
b$nlerce gaz bombası, cop ve tazy$kl$ suyla kar!ılık ver$nce 
olay Ankara’nın gündem$nden Türk$ye’n$n gündem$ne 
ta!ındı. ODTÜ Rektörlü"ü b$r b$ld$r$ $le, e!$ne az rastlanır ama 
olması gerekt$"$ g$b$ ö"renc$s$ne sah$p çıktı. 

O günden sonra, ODTÜ’de ortaya çıkan özgürlük, umut 
ve dayanı!ma havası dalga dalga bütün ülkey$ etk$lemeye 
ba!ladı. Gazetem$z yayına hazırlandı"ı saatlerde on b$ne 
yakın ODTÜlü Devr$m Stadyumu’nda Bulutsuzluk Özlem$’n$n 
!arkılarını söylüyordu. 

ODTÜ’den yayılan özgürlük dalgasına cevap gec$kmed$. 22 
Aralık’tan $t$baren çok kapsamlı b$r toplumsal mühend$sl$k 

operasyonu ba!ladı. Hükümet, pol$s, bazı ün$vers$teler, YÖK 
ve medyayı kullanarak dört koldan bu heyecanı söndürmek 
ve ODTÜ d$ren$!$n$ $t$barsızla!tırmak $ç$n çalı!maya ba!ladı. 
Olayların hemen ardından $lk mahcub$yetle, yarım a"ızla 
da olsa pol$s$ ele!t$ren #ç$!ler$ Bakanı #dr$s Na$m %ah$n g$tt$, 
sahneye pol$se te!ekkür eden Ba!bakan çıktı.  #lk gün ATV'n$n 
ayıplanan yalan haberc$l$"$ neredeyse tüm telev$zyonlara 
s$rayet ett$. 

Bu karma!ada b$ze dü!en, kar!ı dalga $ç$nde ses$ duyulmayan; 
ODTÜ ö"renc$ler$ne, hocalarına, GÖKTÜRK-2 uydusunu 
yapan ama fırlatma tören$ne davet ed$lmeyen esk$ TÜB#TAK 
çalı!anlarına söz hakkı vermekt$.  Aylık b$r gazete olmanın 
dezavantajlarını avantaja çev$r$p, gündem$ der$nden 
yakalamak $ç$n el$m$zden gelen$ yaptık. / solfasol 

* Man!et$m$ze gel$nce: H$çb$r yerde açık açık böyle demed$ 
Ba!bakan. Ama $ç$nden de m$ geçmed$? Merak ed$yoruz!

ODTÜ'de Ya!ananlar Üzer$ne  >> s.12/13/14/15

Genç ODTÜ’lüler, 1970’lerdek$ “o s$ddetperver gelene"$n” çok 
daha $ler$s$nde yaratıcı eyleml$l$kler$ $le f$$l$ ve me!ru mücadeley$ 
gel$!t$rmey$ de b$ld$. Y$ne ba!bakanın, b$r kı! günü (15 Aralık 
2010) ODTÜ’yü z$yaret$nde, y$ne coplanmalarına, gazlanmalarına, 
gözaltına alınmalarına ra"men, ODTÜ’lü ö"renc$ler, 
ba!bakanlarını kartopu oynamaya davet ett$ler; Kend$ler$n$ 
engelleyen pol$sler$n önünde uzun e!ek oynadılar. 

Ve y$ne 2 yıl sonrasında 28 Aralık’a da$r b$r ODTÜ eylem$ daha! 
Kötüler$n maskeler$n$ takan ö"renc$ler, “B$z kötüyüz” ded$ler. 
“Çünkü” ded$ler: “Robosk!’de 34 !nsan! b!z katlett!k”. “Çünkü” ded!ler: 
“medya mensuplarını, yüzlerce ö$renc!y!, on b!nlerce Kürt s!yasetç!y! 
b!z!m g!b! dü#ünmed!kler! !ç!n b!z tutukladık”. “Çünkü” ded$ler: 
“müslümanın de$erler!n!, kadının beden!n!, çalı#anın eme$!n!, 
alev!n!n !nancını, köylünün topra$ını b!z !ç ett!k”. 

B$z kötü oldu"umuz kadar aptalız da” ded$ler: “çünkü b!z !y!l!$!n 
katı hal!n! pol!s coplarından, sıvı hal!n! panzer sularından, gaz hal!n! 
b!ber gazlarından, ps!koloj!k hal!n! Tayy!p Erdo$an’ın tehd!tler!nden, 
sosyoloj!k hal!n! karakters!z ün!vers!te rektörler!nden ö$renemed!k” 
ded$ler. 

ODTÜ’lüler, 1970’ler$n çok daha $ler$s$ndeler. %$ddet$n nasıl te!h$r 
ed$lece"$n$, en $y$ ODTÜ’lü ö"renc$ler gösterd$. /solfasol
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Karacahasan, Elmada" dolaylarında b$r orman köyü. Köy, 
1900'ler$n ba!ında 10 haneden azmı!. Koyun ya!lıları, gayr$ 
müsl$mlerle b$rl$kte ya!adıklarını anlatıyor. Köy, $k$-üç kez 
felaket görmü!. 

1964'de büyük b$r heyelan olmu!, 50-60 hane suya topra"a 
karı!mı!. 1999 deprem$nde ve sonrasında Bala deprem$nde 
de yıkılan evler olmu!, köyde. Köyde daha çok ya!lılar, gençler 
çalı!mak $ç$n, daha çok Elmada" ve Ankaraya göçmü!. 
Köyde b$r müze(!?) var... Ras$m A"b$’n$n müzes$... Esk$ köy 

ya!amına a$t her !ey$ toplamı!, h$çb$r$n$ atmaya kıyamamı! 
Ras$m Ab$. Yün e"$rmek $ç$n $"ler, taraklar... Ekmek tekneler$, 
halı ve kece tezgahları... Karasaban, öküz, e!ek ko!umları, öküz 
arabaları, boyunluklar, köye elektr$k geld$"$nde köy odasının 
ba! kö!es$nde kullandıkları lambalı radyo ve daha b$r suru !ey... 

Ras$m A"b$, müzey$ gezmeye gelenler$n el$n$ bo! çev$rm$yor, 
b$r tas so"uk ayran, belk$ b$r bardak sıcak çay, sonra kend$ 
yet$!t$rd$"$ kabaklardan da ver$yor; köyün tar$h$n$ de anlatıyor... 
abo/solfasol



Ankara’nın Gayriresmi Gazetesi
4
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Kentler üzer$nde dü!ünürken / konu!urken, genell$kle mekansal / f$z$k$ durumdan ya da 
kültürel atmosferden / k$ml$k algısından, pol$t$k $deoloj$den hareket ed$yoruz.
Ankara üzer$ne olan dü!ünceler$m$zde de, ço"u kez, kapsayıcı ve bütün zamanlar $ç$n do"ru 
b$r n$tel$k varmı! g$b$ davranıyoruz. Elbette genellemeler de gerekl$d$r ve bazı durumlarda 
toptan b$r hüküm b$ld$rmek zorunda kalab$l$r$z. Ancak böyle durumlar, ayrıntıları örten, 
zaman $ç$ndek$ serüven$n z$kzaklarını düzle!t$ren ve her durumun kend$ $ç$nde ta!ıdı"ı 
zıtlıkları ve farklılıkları yok eden b$r algı yaratıyor.

Bu tür toptan yargıların, Ankara $ç$n en çok tekrarlananı, a!a"ı-yukarı !öyle özetleneb$l$r:

“Ankara gr$ b$r !eh$rd$r.”

Bu Ankara tanımı, kent$n dura"anlı"ını, bürokratlı"ını ve çürümey$, güvenl$kç$ denet$m$n 
çel$k yüzünü, so"uklu"unu, f$z$k$ mekanlarının çek$c$ olmaktan uzaklı"ını ve tekdüzel$"$n$, 
kültürel ya!amındak$ çe!$tlenmen$n azlı"ını ve renks$zl$"$n$ vb. gösteren, kısa b$r 
açıklamadır. Ama çarpıcıdır ve yaygın b$r b$ç$mde ben$msenm$!t$r.

Bu ne kadar do"ru ve neden do"ru? Bu kent her zaman böyle m$yd$? Kent$n bu korkunç 
kasaba / ta!ra karakter$, h$ç b$r zaman kırılamadı mı ve de"$!t$r$lemed$ m$?

Daha da öneml$s$, nasıl ve neye göre yaparız, b$r kent$ de"erlend$rmey$?

Bu sorulara ver$leb$lecek olası yanıtlardan b$r$, belk$ de !öyled$r: Kent$n canlılı"ı ve renkl$l$"$ 
algısını en çok olu!turan, kent$n hem kültürel ve sosyal olarak çe!$tl$l$"$, çok katmanlılı"ı 
ve ta!ıdı"ı b$rb$r$yle çel$!k$l$ ve uyumsuz ögeler$n çoklu"u, hem de, kent$n sürekl$ olarak 
ö"renen ve kend$n$ yen$leyen, yen$l$k yapan, yaratıcılı"ın ve bulu!çulu"un parlak 
örnekler$n$ tasarımda, b$l$mde, sanatlarda ve pol$t$k kar!ı çıkı!larda/ $syanlarda gösteren 
parlak yüzüdür.

Evet, b$r kent$n kamusal alanları ne kadar bu ögelerle doluysa, yen$l$kler alı!ılmadık 
b$ç$mlerde, sürekl$ ve gür b$r b$ç$mde, müz$k olarak / m$mar$ olarak / $syan olarak vb 
akmaktaysa b$r kentte, o kent, ya!amın kalb$n$n attı"ı ve her zaman genç ve heyecanlı b$r 
yerd$r.

Ankara $ç$n bunları ne kadar söyleyeb$l$r$z? Yukarıda söylenenler, Par$s $ç$n New York $ç$n, 
#stanbul $ç$n geçerl$ oldu"u kadar, Ankara $ç$n de geçerl$ m$d$r?

Daha kısa ve yalın b$r soru: Ankara, ö"renen ve yen$l$k yapan b$r kent m$d$r?

Ankara’nın 1980 sonrasında en çok unuttu"u kavramlar, bunlar oldu ne yazık k$. Üstel$k son 
20 yılda da, bu eks$kl$kler$ b$le algılayab$lmekten ac$z b$ç$mde, kent, sürekl$ sı"lık, bönlük, 
küçük hesap çıkarcılı"ı ve tekdüzele!t$r$lm$! b$r otor$teryenl$k ve $nd$rgenm$!-be"en$s$z b$r 
popül$st pol$t$ka kolaycılı"ıyla yönet$ld$.

Böyle b$r kentte b$r kıpırdanma, b$r kıvılcımlanma, b$r yen$l$k olab$l$r m$? Özgür ruhlu, çıkarcı 
olmayan ve yen$l$kç$ b$r $nsan, böyle b$r kentte ya!ayab$l$r m$? Ya!asa da, kent ya!amının 
/ kamusal alanlarının, yen$l$klerle, göz alıcı arayı!lar ve $syanlarla dolmasını sa"layab$l$r m$?
Ankara, son yüzyıl $ç$nde, yen$l$kç$ b$r kent olab$lmek $ç$n, $k$ defa güçlü b$r 
s$lkelenme gösterd$. Bunlardan b$r$nc$s$, Cumhur$yet’$n $lk on yıllarındak$  
yen$lenme / yen$ olu! heyecanıydı, $k$nc$s$ de 1960-1980 arasındak$ bulu!çu / yen$l$kç$ 
ve $syancı yıllardı. Bu dönemler$n sadece adlarını koyab$l$r$z burada, ama gerçekten 
$nceleyemey$z. Ancak her $k$ dönem $ç$n de, belk$ b$rkaç $pucu bırakab$l$r$z. 

Cumhur$yet$n $lk dönemler$, Ankara $ç$n gerçekten $nanç ve heyecan dolu, sürekl$ kıpırdayan, 
dev$n$m dolu günlerd$. Ancak bunların heps$ devlet tarafından tasarlanan ve ver$len ve 
gerçekle!t$r$len programlardı. Ya!amı da, sanatı da ören ve sunan devlett$. Cumhur$yet$n $lk 
operası, Ankara’dak$ devlet operasıydı. Ankaralılar, bu yen$l$kler$n pas$f b$r alıcısıydı, ama $y$ 
b$r alıcıydı ve yen$lenmeden / modernle!meden ho!lanıyordu. 

Ancak $k$nc$s$, Ankaralıların kend$s$nden gelen ve a!a"ıdan yukarı b$r yen$lenmeyd$. Gerç$ 
bunun da ancak b$r kes$m Ankaralı $ç$n, Ankara’nın sadece bazı sını&arı $ç$n do"ru oldu"u 
söyleneb$l$r. Böyle de olsa, kent yen$n$n b$lg$s$n$ bulmayı, üretmey$ ve bunları kullanarak 
yen$lenmey$, b$r anlamda “devr$mc$ b$r kent” olmayı ba!armı!tı. Kent$n yaratıcı atmosfer$ 
öyles$ne gel$!k$nd$ k$, bu defa onun ruhunu yansıtan t$yatro AST olmu!tu, h$çb$r ün$vers$teye 
benzemeyen ODTÜ, kent$n esk$ ün$vers$tes$n$n ötes$ne geçerek yen$ b$lg$ler üretmeye 
ba!lamı!, yen$ tartı!malar, yen$ pol$t$kalar ve uygulamalar / göster$ler ve $syanlar yaratmaya 
ba!lamı!tı. Bu ruh, hızla bütün kente, kent$n b$rçok örgütüne- kurumuna, b$rey$ne yayıldı. Bu, 
kent$n gerçekten bulu!çu / “!novat!f” oldu"u b$r ça"dı. Gerç$ çok pol$t$k b$r dönemd$ bu. Çok 
ger$l$ml$, ama b$r o kadar da heyecanlıydı. Yen$ ruhunu kend$s$ olu!turmu!tu ve Türk$ye’n$n 
her tarafından, #stanbul’dan #zm$r’den ve bütün kentlerden en parlak bey$nler, genç b$l$m 
$nsanları ve ö"renc$ler Ankara’ya gelmeye ba!lamı!tı. Ankara, yen$l$kç$l$"$n$n doru"undaydı. 

Bunu tasarımcılar, m$marlar, yen$l$kç$ akadem$syenler, yen$l$kç$ s$yasetç$ler, sanatçılar, 
ö"renc$ler, kent$n emekç$ler$, gecekondulular, hatta yen$l$kç$ bürokratlar, hep b$rl$kte 
olu!turuyorlardı. Çünkü kent$n ruhu gençle!m$!, ola"anın dı!ında b$r !eyler yapab$lece"$n$ 
görmü! ve kanıtlamı!, o zamana kadar Türk$ye’de geçerl$ olan b$lg$n$n dı! sınırlarında gezen 
ve ufkunu sürekl$ gen$!leteb$len b$r kent oldu"unu, bütün ülkeye ve dünyaya göstereb$lm$!t$.

Gal$ba, Ankara’nın sorunu, $!te bu: Yen$l$kç$ ruhunun, bürokrat$k otor$te tarafından, 
güvenl$k güçler$ / m$l$tar$zm tarafından so"urulmu!, em$l$p, yok ed$lm$! olması. Tıpkı korku 
f$lm$ndek$ler g$b$. Artık ruhunu kaybetm$! ve yen$l$k yapamaz hale get$r$lm$! b$r kent 
oldu"u $ç$n artık Ankara, “alı!-ver$! fest$val$” g$b$ fest$vallerle, zeka ve $drak yoksunu, hımbıl 
pol$t$kacılarla ve yönet$c$lerle yet$nmek zorunda kalıyor.

Kent$n yen$den ayaklarının üzer$ne kalkab$lmes$, yen$den “!novat!f” b$r kent olab$lmes$ne 
ba"lı. Ancak bu bulu!çulu"un, tekn$k b$r bulu!çuluktan $baret kalmaması gerek$yor. 
Bulu!çuluk aynı zamanda, sanatlarda, toplumsal ya!amda, pol$t$kada, kültürel süreçlerde ve 
ruhunda olmalı kent$n…

Ba!bakan, Demokras"n"n Olmazsa  
Olmazı Kuvvetler Ayrılı%ına,  
Yargı Denet"m"ne Kar!ı Çıkıyor!?

Ba!bakan Recep Tayy$p Erdo"an, “Konya Ekonom$ Ödüller$ 2012’’ 
tören$nde yaptı"ı konu!mada bürokrat$k ol$gar!$ ve yargının 
halka h$zmet etmeler$n$n önünde engel oldu"unu söyled$. Kend$ 
$kt$darlarında b$le sıkıntılar ya!adıklarını bel$rten Erdo"an: “Maalesef 
ya#adı$ımız sıkıntıların ardında s!stem!n !ç!ndek! ne yazık k! yanlı#lar 
var. S!stem düzgün kurulmamı#, s!stemde ya#adı$ımız sıkıntılar var. 
Düzgün kurulmadı$ı !ç!nd!r k! umulmadık yerde, umulmadık #ek!lde 
bakıyorsunuz bürokras! kar#ınıza d!k!l!yor, bürokrat!k ol!gar"! kar"ınıza 
d!k!l!yor, umulmadık yerde yargıyla kar"ı kar"ıya kalıyorsunuz...  
Yasama, yürütme ve yargının bu ülkede öncel!kle bu m!llet!n menfaat!n! 
dü#ünmes! lazım ve ardından da bu devlet!n menfaat!n! dü#ünmes! 
lazım. E#er b!z güçlü hale geleceksek böyle güçlü hale geleb!l!r!z, 
ama ben!m yapaca$ım yatırımı b!r kel!meden dolayı kalkar da üç ay, altı 
ay ertelet!rsen, bu b!r sene, !k! sene g!derse o zaman bu ülken!n, halkının 
bedel!n! asla ne tar!he hesabını vereb!l!rs!n!z, ne de bu topra$ın altında 
yatanlara hesabını vereb!l!rs!n!z.’’ d$ye konu!tu.
Türk$ye Barolar B$rl$"$ Ba!kanı Vedat Ahsen Co!ar $se: "Kuvvetler!n 
!"b!rl!#! !lkes!n!n !"levsel kılındı#ı ülkelerde b!rey hak ve 
özgürlükler!n!, !nsan haklarını güvence altına alacak ve koruyacak 
olan kuvvet, yargı erk!d!r" ded$. Ço!ar tarafından yapılan yazılı 
açıklamada, "Tüm demokras!lerde oldu$u g!b! Türk!ye Cumhur!yet! 
de kuvvetler ayrılı$ı !lkes!n! ben!msem!#t!r"den$ld$. Anayasal 
demokras$lerde, anayasacılık kurumunu $!levsel kılan ve onun 
ayrılmaz parçasını olu!turan kuvvetler ayrılı"ı $lkes$n$n gere"$nce 
yasama, yürütme ve yargı erkler$n$n h$ç b$r$s$n$n b$r d$"er$n$n üstünde 
olmadı"ının bel$rt$ld$"$ açıklamada, "Bu ba"lamda, "seç!lm!#ler!n 
atanmı#lara üstünlükler!' !lkes! üzer!ne kurulu olan klas!k demokras! 
anlayı#ının aks!ne, anayasal demokras!lerde, ba#ta yasama, yürütme 
ve yargı olmak üzere anayasal ve kamusal yetk! kullanan her organ, 
kend!s!ne ver!lm!# olan yetk!y!, ba#ta anayasa olmak üzere yasalara, 
hukukun üstün ve evrensel kurallarına ba$lı olarak kullanab!l!r" den$ld$. 
Ve "B!rey hak ve özgürlükler! konusunda en büyük tehd!t!n s!yas! 
!kt!darlardan geld!#!" hatırlatıldı. TBB/abo/solfasol

Mara! Katl"amı 34 Yıldır Aydınlatılamadı 

Halkların Demokrat$k Kongres$, 34. yılında Mara! katl$amı 
dolayısıyla yaptı"ı basın açıklamasında: Mara# Katl!amı dah!l, 
12 Eylül darbes! önces! ve sonrasında ya#anan katl!amların açı$a 
çıkarılmamasının b!r!nc! sorumlusunun artık AKP Hükümet! 
oldu"una d$kkat çekt$.
Açıklamada, "Halkların Demokrat!k Kongres!, karanlıkta kalmı# 
bütün katl!amların aydınlı$a kavu#turulması !ç!n mücadele 
edecekt!r. Bütün halkların ve !nançların e#!t ko#ullarda b!r arada 
ya#ayab!lece$! b!r Türk!ye özlem!n!n gerçekle#mes! !ç!n; 1 Mayıs 
77, Malatya, Mara#, Çorum, S!vas, Gaz!, Ümran!ye ve Robosk! 
katl!amlarını unutturmayaca$ız" ded$.

A!a"ıdak$ $fadeler, Mara! katl$amı dolayısıyla açılan davada 
savcı ve görgü tanıklarının $fadeler$nden alınmı!tır. Ancak 
Mara! Katl$amının da sorumluları bulunamamı! ve suçlular 
cezalandırılamamı!tır.

“Küçük çocukların ve ya#lı adamların üzer!ne gaz dökülerek 
yakılmı#, !nsanlık dı#ı olaylar !#lenm!#t!r. Olayların ba#langıcında 
20 k!#!ye otops! yapab!lme !mkânı bulduk. Bunlar uzun menz!ll! 
s!lahlarla öldürülmü# !d!. Daha sonra gelen ceset fazlalı$ından 
de$!l otops!, k!ml!k tesp!t! b!le yapmaya !mkân kalmamı#tı. Toplu 
katl!am olayları, toplu halde ceset bulunmasıyla do$rulanmaktadır. 
Ölü sayısının resm! m!ktarları a#arak !k! yüzü a#aca$ını tahm!n 
ed!yorum”. (Dündar Saner – dönem!n savcısı)

“Hastaneye get!r!len ölülerden ell! !k!s!n! !nceled!m. Bunlardan üç 
tanes! sopayla öldürülmü#, d!$er ölüler merm!lerle… Bo$ularak 
öldürülenler!n de oldu$unu söyled!ler. Yetm!#l!k ya#lılarla, üç 
ya#ında bebekler! vurmu#lar. B!r cehennem âlem!nden geld!m... 
Kur#un ya$muru altında g!d!p geld!m… ”(Mete Tan – dönem$n 
sa"lık bakanı)

“…Hüsey!n ve karısı Fatma Baz vurularak öldürüldü. Fatma Baz’ın 
kuca$ındak! küçük çocu$u 6 aylık Yılmaz da kur#unla vurularak 
öldürüldü…” (Hatun Köse – tanık)

“…babam Al!, annem Hat!ce, a$abey!m Hüsey!n YILMAZ’a 

saldırdılar. Babam, anam ve a$abey!m, ‘B!z! öldürmey!n’ d!ye çok 
yalvardılar. Dereden kaçarak hastaneye yet!#t!m. B!r gün yattım, 
yaralarımı sardılar, ertes! gün hastaneden çıkıp eve g!tt!$!mde 
annem!n, babamın ve a$abey!m!n cesetler!n! ev!m!z!n kapısnın 
önünde gördüm. Babamın parmaklarını kesm!#lerd!, kanını 
da b!r kazanın !ç!ne akıtmı#lardı. Annem!n kafasını br!ketle 
parçalamı#lardı, yüzü tanınmıyordu. Ev!m!z!, e#yalarımızı da 
yakmı#lardı. Her #ey kül olmu#tu.” (#sma$l Yılmaz – tanık)

“…kocası  ded! ‘Allah’tan korkun’. Kocasını çekt!ler öldürdüler. 
Ardından kadını öldürdüler… 20 ya#ında b!r babayı o$luyla b!rl!kte 
öldürdüler… Karısının ırzına geç!p, kur#una d!zd!ler. Daha sonra 
külotunu çıkarıp soka$a attılar… Baltayla beyn!n! parçaladılar…”

“…kar#ımızda oturan ve gözü görmeyen 80 ya#ındak!; ya#lı 
Cennet Ç!men’!n ev!ne g!rd!ler. Bu kadını, ‘gel nene, gel’ d!yerek 
ell!nden tutup dı#arı çıkardılar. Cennet kadın, gözler! görmed!$! 
ve ya#lı oldu$u !ç!n öldürülenlerden ve yakılanlardan habers!zd!. 
Sanıklardan Cuma Yalçın ve Nur! Bo$a tornav!da !le gözler!n! 
oydular, sonra s!lahla öldürdüler. Yakında bulunan helânın 
çukuruna ba# üzer! atıp, üzer!ne at arabasını dev!rd!ler. Daha sonra 
hem b!z!m ev!, hem d!$er evler!n tümünü yaktılar…” (Mav$! Toklu 
– tanık)   abo/solfasol

Akın Atauz 
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ODTÜ mezunları, 1977 yılındak$ 9 aylık boykot 
sırasında y$t$rd$kler$ arkada!larını anmak $ç$n 25 yıl 
sonra tekrar b$r araya geld$ler. 

ODTÜ, tıpkı bugün oldu"u g$b$ hemen her baskıcı 
$kt$dar tarafından tehl$ke olarak görüldü. 1977 
yılında da M$ll$yetç$ Cephe (MC) Hükümet$, ODTÜ’ye 
Hasan Tan’ı rektör olarak atamı!tı. ODTÜ ö"renc$ler$ 
ve ö"ret$m elemanları, Hasan Tan’ın rektörlü"üne 
ba!ından $t$baren kar!ı çıktılar ve 9 aylık boykot 
ve d$ren$!$ ba!lattılar. Hasan Tan, $lk $! olarak s$lahlı 
fa!$stlerden olu!an kalabalık b$r kadroyu ODTÜ’de 
$!e yerle!t$rd$. Yerle!kede ö"renc$lere ve ö"ret$m 
elemanlarına kar!ı, $!e alınan bu elemanların ve kolluk 
kuvvetler$n$n karı!tı"ı b$r çok saldırı gerçekle!t$. 8 
Haz$ran’da bu saldırılardan b$r$nde, Ö"renc$ Konsey$ 
Sözcüsü Ertu"rul Karakaya, A1 kapısında yaptı"ı b$r 
konu!ma sonrası vurularak öldürüldü. O tar$hten 
sonra, Esk$!eh$r Yolu üzer$ndek$ A1 Kapısının adı, 
Ertu"rul Karakaya Kapısı olarak b$l$nd$. 
2 Aralık’ta $se Rektörlük önündek$ b$r göster$ 
sırasında ö"renc$ler, Hasan Tan’ın s$lahlı fa!$stler$ 
tarafından tarandılar. #brah$m Balo"lu $s$ml$ ö"renc$ 
öldürüldü. 50’den fazla ö"renc$, atılan kur!unlarla 
yaralandı. 

2 Aralık Anması, Rektörlük önündek$ 9 sarı 
d$re"$n önünde yapıldı. Bu 9 Sarı D$rek, katl$am 

g$r$!$m$nden b$r yıl sonra, ODTÜ’dek$ 9 aylık 
boykotun anısına d$k$lm$! b$r anıttır. Anmaya ODTÜ 
Mezunlar Derne"$, ev sah$pl$"$ yaptı. Mezunlar 
Derne"$ Ba!kanı H$mmet %ah$n ve Rektör Ahmet 
Acar $le dönem$n Ö"renc$ Tems$lc$ler$ konu!malar 
yaptılar. 
2 Aralık anması önces$nde 1 Aralık'ta ODTU V$!nel$k 
tes$sler$nde, esk$ ODTU-DER ve OTK donem$ $le 1980 
sonrasında ODTU Ö"renc$ Derne"$ dönem$nde 
ODTÜ'de okuyan mezunlar b$r aksam yeme"$nde 
b$r araya geld$. Gece !arkılar, türkülerle sona erd$. 
abo/solfasol

Sınır Tanımayan Gazetec$ler Örgütü –RSF, en 
az 42’s$ gazetec$, 72 medya çalı!anının tutuklu 
oldu"unu bel$rtt$"$ Türk$ye’y$ “dünyanın en 
büyük gazetec$ hap$shanes$” olarak açıkladı. 
RSF, bu durumun Türk$ye’n$n kend$n$ bölgesel 
çapta demokrat$k b$r model ülke olarak 
tanıtmasıyla çel$!k$l$ b$r durum oldu"una da 
vurgu yaptı.

RSF’n$n raporuna göre, bu kadar çok 
gazetec$n$n tutuklu olmasının neden$, 
Türk$ye’dek$ yargı s$stem$n$n yürütmen$n 
etk$s$nde kalması. Ver$len çe!$tl$ örneklerle 
medya ve yargının g$derek s$yas$le!t$"$ 
$fade ed$l$yor, raporda. Y$ne raporda tutuklu 
gazetec$ler$n öneml$ kısmının Kürt gazetec$ler 
oldu"unun da altı ç$z$l$yor ve Kürt sorununun 
barı!çı b$r b$ç$mde çözülmes$n$n önündek$ 
engellerden b$r$ne de böylece $!aret ed$l$yor. 
Ergenekon, Balyoz ve Oda TV davaları 
neden$yle $çer$ alınmı! gazetec$ler üzer$nde 
de çe!$tl$ hukuksuzlıklara örnekler ver$l$yor.

Örgüt, yaptı"ı ara!tırmalarda, Türk$ye’de 
temel gazetec$l$k faal$yetler$n$n s$stemat$k 
b$r b$ç$mde, Türk yargı makamları tarafından 
suçlu $lan ed$ld$"$ne d$kkat çek$yor. 
Türk$ye’dek$ $lg$l$ler$, tutuklu gazetec$ler$ 
derhal serbest bırakmaya ça"ırıyor.  
rsf/abo/solfasol

Çalı!ma ve Sosyal Güvenl$k Bakanı Faruk Çel$k, 
Ankara’da düzenlenen #! Sa"lı"ı ve Güvenl$"$ Kanunu 
konulu sem$ner$nde yaptı"ı konu!mada, $! kazalarında 
ölen $!ç$lerden z$yade $! kazalarının Türk$ye'ye yıllık 
mal$yet$n$n 7.7 m$lyar l$ra oldu"unu bel$rterek, “$!ç$”den 
de"$l y$ne “$!”den yana vurgu yaptı.  Y$ne aynı toplantıda,  
#! Sa"lı"ı ve Güvenl$"$ Genel Müdürü Kasım Özer de “$! 
kazaları ve meslek hastalıkları maalesef ba!ımızı çok 
a"rıtıyor" d$yerek yakındı ve k$m$ çevreler$n $! kazalarını, 
$! c$nayet$ d$ye tab$r etmeye ba!ladı"ından da yakındı. 

#stanbul #!ç$ Sa"lı"ı ve #!ç$ Güvenl$"$ Mecl$s$ $se Kasım 
ayında $! c$nayetler$nde y$t$rd$"$m$z $!ç$lere dönük 
raporunu açıkladı. Rapora göre Kasım ayında en az 82 
$!ç$, $!veren$n yeterl$ önlemler$ almaması dolayısıyla 
yol açtıkları $! c$nayetler$nde öldürüldü. Ölümlerde 
y$ne $n!aat sektörü ba!ı çek$yor; ölen 36 $!ç$, $n!aat 
sektöründen. Maden ve metal sektöründen 20 $!ç$ 
hayatını kaybett$. 
#stanbul’da 13 $!ç$ öldü, Samsun’da 6 $!ç$, Trabzon’da 
$se 4 $!ç$ öldü. Ankara’da Kasım ayında $!ç$ ölümü b$r. 
Suryapı’nın !ant$yes$nde 4 $!ç$, zeh$rlenerek öldü. Ceng$z 
#n!aat’a ba"lı Samsun Tekeköy Et$ Bakır Fabr$kasında 
sahada çalı!an $!ç$ler, 300 tonluk kapa"ın altında kaldı 
ve 4’ü ez$lerek öldü. 

#!veren$n yeterl$ önlem almadı"ı $! kazalarında ölümler 
y$ne hız kesmed$. !s!g/abo/solfasol

ODTÜ, Zorbalı!a Geçit Vermedi, Vermeyecek…

Dünyanın en büyük gazeteci 
hapishanesi, Türkiye:

"# kazalarında ölen i#çiler mi, 
kazalarla kaybedilen 7.7 milyar 
TL mi daha de!erli!?

Bu ay kentte kar!ıla!ılan günlük sorunlardan b$r seferl$"$ne 
uzakla!ıp "hayatta ba!ımıza ke!ke h$ç gelmese" ded$"$m$z 
felaketlerden ve bu felaketlere zamanında müdahaley$ 
sa"lamaya yönel$k teknoloj$lerden bahsedece"$m. 
IPhone ve Andro$d uygulamalarına dayalı üç teknoloj$den 
"b$ze ac$len gerek" ded$rten uygulama Earthquake 
Buddy (Deprem Dostu). E"er deprem bölges$ndeysen$z, 
telefonunuza bu uygulamayı yükleyerek ac$l b$r durumda 
ba"lantıya g$r$lmes$n$ $sted$"$n$z dört k$!$n$n b$lg$s$n$ 
kayded$yorsunuz. Ya!adı"ınız bölgede R$chter ölçe"$ne 
göre 5,5'ten daha kuvvetl$ b$r deprem olur olmaz, daha 
önce b$lg$ler$n$ kaydett$"$n$z dört k$!$ anında kısa mesaj, 
eposta ve sosyal a"lar üzer$nden s$z$n tam yer$n$ze da$r 
GPS koord$natlarını $çeren ayrıntılı haber alıyor. E"er 
s$z$nle ba"lantıya g$remezlerse ve kayıp oldu"unuzu 
dü!ünürlerse, sevd$kler$n$z$n veya ac$l yardım ek$pler$n$n 
s$z$ bulab$lmes$ $ç$n gerekl$ konum b$lg$ler$ bu !ek$lde 
onlara ula!tırılmı! oluyor ve zamanında müdahalede 
bulunmaları kolayla!tırılıyor. Uygulamanın b$r d$"er 
özell$"$ $se telefonunuzdan gönder$len co"raf$ b$lg$ler$n 
"cloud"da düzenl$ olarak kayded$lmes$ neden$yle deprem 
sırasında telefonunuzun hasara u"raması durumunda 
b$le deprem$n hemen önces$nde kayded$len co"raf$ 
konum b$lg$ler$nden hareketle bahsed$len mesajın 
gönder$leb$l$yor olması.
 
Sa"lıkla $lg$l$ ac$l durumlarda zamanında müdahaley$ 
sa"lamaya yönel$k olarak S$ngapur Kızıl Haçı'nın sundu"u 
Rap$d Rescue (Hızlı Kurtarma) uygulaması da d$kkate 
de"er. Örne"$n ülkem$zde b$rçok k$!$ $!ler$ neden$yle veya 
kend$ $stekler$ üzer$ne $lkyardım e"$t$m$ alıyor olsa da ac$l 
müdahaleye $ht$yacınız oldu"unda hemen yanıba!ınızda 
$lkyardım e"$t$ml$ b$r$n$ bulmanız aslında !ansa ba"lı. 
Oysa bazı durumlarda ambulansın s$ze ula!maya çalı!tı"ı 
sürede yapılacak do"ru b$r müdahale ya!am kurtarıcı 
olab$l$yor. #!te bu noktada Hızlı Kurtarma uygulaması 
devreye g$r$yor. Ac$l b$r durumda daha önceden kayıt 
oldu"unuz bu uygulamadan tek tu!la SOS ça"rısında 
bulunab$l$yorsunuz. Bu noktada GPS teknoloj$s$ devreye 
g$r$yor. Hem s$ze yakın konumda olan ve $lkyardım e"$t$ml$ 
olan k$!$lere hem de ambulansa ça"rı gönder$l$yor; ça"rıyla 
b$rl$kte konumunuza da$r ayrıntılı b$lg$ aktarılıyor. Bu 
!ek$lde hem s$z zamanında $lkyardıma ula!ab$l$yorsunuz, 
hem de $lkyardım e"$t$m$ alan k$!$ler $ht$yacı olan $nsanlara 
daha sık yardım etme fırsatına sah$p oluyor. 
 
Ac$l durumlarda zamanında müdahaley$ kolayla!tıran 
b$r d$"er uygulama Kanada'da deneme a!amasında olan 
Guardly (Koruyucu). Bu uygulamaya kayıt olurken ac$l 
durumlarda s$z$n adınıza ba"lantıya g$r$lmes$n$ $sted$"$n$z 
a$le ve arkada!larınızın b$lg$ler$n$ g$rerek b$reysel b$r 
ac$l durum a"ı olu!turuyorsunuz.  Ac$l durum a"ınıza 
$stersen$z 112 g$b$ kamu h$zmetler$n$ veya kampüs 
güvenl$"$ g$b$ ya!adı"ınız yere özel güvenl$k h$zmetler$n$ 
de dah$l edeb$l$yorsunuz. Ac$l b$r durum ortaya çıktı"ında 
uygulama anında v$deo konferansı, kısa mesaj ve ema$l 
g$b$ yöntemlerle b$reysel ac$l durum a"ınızdak$ k$!$lere 
ula!ıyor, tam yer$n$ze $l$!k$n ayrıntılı b$lg$y$ aktarıyor 
ve zamanında müdahale ed$lmes$n$ kolayla!tırıyor. 
Uygulama ac$l durum a"ındak$ k$!$ler$n b$rb$rler$yle 
koord$nel$ !ek$lde hareket edeb$lmeler$n$ sa"layan b$r 
yapıya da sah$p. 
 
%ubat ayında kentlerde ı!ık, Mart ayında $se altyapı 
onarımlarıyla $lg$l$ yazılarda görü!mek üzere. 
 
Not: Solfasol'ün $lk sayılarından b$r$nde "Bekletmeyen 
Beled$ye Otobüsü" ba!lıklı yazımda aktardı"ım GPS 
kaynaklı gerçek zamanlı ver$ye dayalı uygulamaların en 
yen$s$n$n EGO tarafından Ankara'da ba!latıldı"ı haber$n$ 
aldım; tüm Ankaralılara duyurulur. 
 
&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$üm ve ben! heyecanlandıran akıllı 
çözümler! s!zlerle payla#ıyorum. Bu kö#ede anlatılanlarla 
!lg!l! görü#ler!n!z! ve s!z!n gördü$ünüz, okudu$unuz ba#ka 
akıllı çözümlerle !lg!l! epostalarınızı dört gözle bekl!yor 
olaca$ım.

 
 

Özsel Beleli - ozselbeleli@gmail.com

 

Saldırı dolu gecelerden,
gündüzlerden

Ve savunduk ölesiye
I#ık denizi, ya#am

Ya#am, ısık denizi olsun diye
Musa Saygı, 2 Aralık 1977 anıtından

ODTÜ’ye saldırı h!ç b!tmed!. 18 Aralık 2012 ODTÜ y!ne saldırı 
altında. 2 Aralık 1977 anmasından sadece 16 gün sonra.
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Roboskili Köylü:  
 

 

Söyle!i/Haber: Efecan Tan

 

  

 

28 Aralık 2011 günü Türk$ye Cumhur$yet$'n$n katl$amlarla 
dolu maz$s$ne kapkara b$r leke daha kazındı ''Robosk"'' adıyla. 
34 günahsız $nsan, F-16'larla bombalandılar. Kürd$stan'la 
Batı'nın çoktan bölündü"ünün en büyük gösterges$ $se 
Türk$ye'n$n katl$amdan sonra yen$ yıl kutlamalarını pervasızca 
gerçekle!t$rmes$ ve Türk medyasının katl$amı görmezl$kten 
gelmes$ oldu. Sess$z kalmanın da ötes$nde devlet erkanı, 
ma"rur ve k$b$rl$ b$r üslupla ekranlara çıkıp ölenler$n arkasından 
demed$kler$n$ bırakmadılar. Ölenler “kaçakçı”ydı, üstüne 
Kürt’tü; daha ne olsun, ölümü hak etm"!t" onlar, zaten 
suçluydular.

Robosk$l$ köylüler ve demokrat$k kamuoyu, hep !unu d$llend$rd$: 
“b!r özür d!lenseyd! böyle olmazdı” Köylüler$n acılarını der$nle!t$ren 
son gel$!melerden b$r$ $se Hava Kuvvetler$ Komutanına layık 
görülen TSK !eref madalyası oldu. Bu ülkede devlet$n katl$amları, 
c$nayetler$ ödüllend$rd$"$n$ b$l$rd$k ama bu kadar açık seç$k 
yapıldı"ını görmem$!t$k sanırım.

B$z batıda ya!amını sürdürenler (ya da ben) Robosk$l$ler$n 
acısına ortak olmaya çalı!tık. El$m$zden geld$"$nce empat$ 
kurmaya çalı!tık. Fakat ne kadar yapab$ld$k? H$çb$r zaman onların 
acısını tam olarak anlayamayaca"ız. Robosk$l$lere reva görülen 
a!a"ılamalar, u"radıkları hakaretler ne olacak? Belk$ de ölen 
yakınlarından çok, canlarını acıtan duydukları sözler oldu ve artık 
o halk, devletten h$çb$r !ey beklem$yor, $stem$yor da.

Katl$amdan hemen sonra bölgeye g$den ve ya!ananları an be 
an tak$p eden Mazlum-Der Genel Koord$natörü Nurcan Aktay 
ve Mazlum-Der gönüllüsü Mehmet Can Ça"layan $le yaptı"ımız 
söyle!$den parçalar aktarmak,  acıların ortakla!tıkça azaldı"ı 
umudunu payla!mak $sted$k.

Batıdak"ler olarak Robosk" katl"amına "l"!k"n b"ld"kler"m"z"n 
ne kadar az oldu%unu söyleyerek, katl"amın hemen 
ardından bölgeye g"den Nurcan Aktay’a katl"ama "l"!k"n 
b"lmed"kler"m"z" anlatmasını, "nsanların ruh durumlarından 
bahsetmes"n" "steyerek ba!lıyorum söyle!"ye.

Nurcan Aktay, Üm$t Kıvanç’ın “A"lama Anne Güzel Yerdey$m” 
belgesel$nde anlattı"ı g$b$, devlet$n her !ey$ alen$ yaptı"ını, 
belgeseldek$ b$r köylünün anlatımıyla “ya!ananların ba!tan 
a!a%ı hakaret” oldu"unu söylüyor. Köylüler$n cenazeler$n 
topluca gömülmes$n$ sorgulayan devlet yetk$l$ler$n$, “topluca 
öldürmeyeyd!n!z” d$ye cevapladıklarını anlatıyor. Olayı 
aydınlatmak $ç$n geld$kler$n$ söyleyen devlet yetk$l$ler$n$n, 
cenazeler$n üzer$ndek$ PKK bayraklarını kastederek, “bu bezler 
neden cenazeler!n üstünde” d$ye döverces$ne sorgulaması 
kar!ısında köylünün dü!ürüldü"ü konumu anlatıyor… Sonra 
sa"lık ek$pler$n$n yeters$zl$"$n$ ve en acısı katl$amda yakınlarını 
kaybedenler$n (mesela Ferhat Encü’nün) “bu !#lerden uzak dur, 
sana !# verel!m” d$yerek  nasıl satın alınmak $stend$"$n$ ya da 
val$n$n, emn$yet müdürünün “çok konu#ma, !y! olmaz, ortalıkta 
konu#mazsan sana burs ver!r!z” d$yerek nasıl örtülü b$r tehd$te 
maruz kaldıklarını aktarıyor. 

Em"ne Erdo%an’ın katl"amın ardından köye g"d"!"n" soruyoruz, 
Nurcan Aktay’a. “Val$l$"$n müdahaleler$yle” ba!lıyor konu!maya. 
Önce val$l$k b$r$ler$n$ gönder$yor Robosk$ ve Bejudan’a. Alelacele 
her mahalleden acılı $nsanlardan b$r heyet olu!turulup, val$n$n 
makamına get$r$l$yorlar. Em$ne Hanım’ın z$yaret$ sırasında b$r 
saldırı olmaması $ç$n tedb$r alıyor kend$nce val$l$k; heyettek$lere 
Em$ne Hanım’a $y$ davranılması telk$n ed$l$yor, kulaklar çek$l$yor. 
Ama bell$ k$ köylünün tepk$s$ ters$ne $çten $çe artmı!. Sonra, 
adeta b"r m"zansen ayarlanmı!. Kar!ılama sırasında, eller"ne 
pankartlar, döv"zler tutu!turulmaya çalı!ılıyor. Okulun 
müdürü, kuran kursu "st"yor, köylüye "! "st"yor.

Söze karı!ıyorum, “han! b!z!m b!ld!$!m!z 9 maddel!k talepler, ama 
Robosk!l!ler!n bu rapordan haber! yok? Pek! k!m hazırlamı# bu 
raporu?”

Okul müdürü oldu"unu söylüyor, Nurcan Aktay. Sonra Felek 
Encü’nün 13 ya!ındak$ o"luna ver$len karnen$n üstündek$ 
notu anlatıyor:  “dersler!ne çok çalı#ması gerekt!$!” yazılıymı! 
karnes$nde, babasını kaybeden çocu"un? “Nasıl böyle b!r 
#ey yaparsınız'' d$ye çıkı!mı!, müdüre. Müdürün kötü n$yetl$ 
olmadı"ını ama oradak$ $nsanın ne ya!adı"ını b$lmeyen b$r 
adamın devlet görevl$s$ oldu"unu anlamı!, Nurcan Aktay. 
Ps$koloj$k destek gereken $nsanlara nasıl $t$nayla köstek olunur, 
tüm detayları $le görmü!. “&aka g!b!” d$yor, acı acı gülerek. 
Sonra “zarar tesp$t raporu” düzenlemes$n$ anlatıyor. “Nasıl yan!” 
d$yoruz, “kaybett!kler! katırlar, geç!rd!kler! mallar !ç!n m!?” “Yok” 
d$yor Nurcan Aktay, “ kaza yapmı# arabadan bahseder g!b! 
!nsandan bahseden b!r devlet anlayı#ı bu” . 

Taz$ye $ç$n g$tt$"$ b$r çadırda, $k$ aydır görev yapan komutanı 
duymu! köylülerden. Sormu!: ''komutanla aranız nasıldı?'' 
Oradan b$r köylü  ''Allah razı olsun çok !y! !nsandı, "!md!ye 
kadar b!z! h!ç öldürmed!'' dem$!.  Orada o adam, $ron$ yapmadı, 
!aka yapmadı. Bu $nsanlar öyle ko!ullarda ya!ıyorlar k$: e"er 
s$z onları öldürmüyorsanız $y$ b$r $nsansınız, onların gözünde. 
#nsanların beklent$s$ yok. Ancak gururları var, onurlu $nsanlar; 
s$z e"er parayla $nsanlara hakaret ed$p bunu parayla örtmeye 
çalı!ırsanız onlar da bunu kabul etmezler, d$yerek köylüler$n 
neden tazm$natı kabul etmed$kler$n$ açıklıyor, Nurcan Aktay. 

Hava Kuvvetler$ Komutanının madalya $le ödüllend$r$lmes$nden 
konu!uyoruz. Sonra ölenler$n “kaçakçılı"ı”ndan konu!uyoruz. 
Nurcan Aktay, oradak$ $nsanların sınır t$caret$n$ h$ç de 
gayr$me!ru görmed$kler$n$, katl$amdan sa" kurtulan Servet 
Encü’nün, kameralar kar!ısında “B!z dedeler!m!zden ber! bu !#! 
yaparız, b!z!m ba#ka çarem!z yok, y!ne yapaca$ız, y!ne yapaca$ız'' 
ded$"$n$ hatırlatıyor. “Yok k! çareler!” d$yor. Sonra $nsanların 
acılarının para ya da tehd$tle haf$&et$lemeyece"$n$ söylüyor. 

Katl"amdan sonra bölgeye g"den kaymakamı ve çıkan 
olayları soruyorum. Nurcan Aktay “bence olay b!r 
provokasyondu” d"yor. Kaymakama ölenler$n yakınlarının 
acılarının çok oldu"u, gelmemes$ gerekt$"$ k$barca söylenm$!. 
Kaymakam y$ne de g$tm$!. Çadırın b$r$nde ''kat$l devlet'' 
d$ye b$r pankartı okumu!. ''Kaldırın yoksa !#lem ba#lataca$ım 
hakkınızda vesa!re'' dem$!. B$r$s$ “kaymakam bey” d$ye h$tap 
etm$!. “Gençler bunu duymu!, sözü eden$n kaymakam oldu"u 
anla!ılmı!; olayların bunun üzer$ne gerçekle!t$"$n$” anlatıyor. 
“B$r köylünün anlattı"ına göre öyle b$r ortam olu!uyor: herkes 

“Ç$nç$n b$r varmı!, b$r yokmu!” $lanını gördü"ümüzde $ç$m$z 
cız ett$. Neyd$ b$z$ rahatsız eden d$ye dü!ünürken aklımızda 
onlarca soru bel$rd$. 

Ankara’dak$ konut sorunu ned$r? Nasıl tanımlıyoruz, Ankara’nın 
konut sorununu? Gecekondunun varlı"ı ve dönü!ümü, ya 
da bütünüyle kent peyzajından s$l$nmes$ konusunda ne 
dü!ünüyoruz? 
TOK# konutlarının ne get$r$p ne götürdü"ü hakkındak$ f$kr$m$z 
ned$r? Bu f$k$r, gecekondu yer$ne çe!$tl$ konforlara sah$p b$r 
mülk ed$neb$lecek esk$ gecekondulular açısından ne anlam 
ta!ıyor, Ankaralı ve TOK# konutlarında oturmak zorunda 
olmayan ve kent $ç$n daha “olması gerekenler” bakımından 
dü!ünenler açısından ne anlam $fade ed$yor? Zaten b$r 
b$ç$mde TOK# konutunda ya da o t$p b$r konutta ya!ayanlar 
bakımından yen$ konut kuleler$n$n (s$lolarının) yapılması 
ne anlama gel$yor? Konut sorunu olanlar, k$racılar, yoksullar 
açısından bu “$mrend$rmey$” amaçlayan af$! ne anlama gel$yor? 
Ç$nç$n’$n sadece k$racısı olup da, !$md$ o gecekonduyu b$le 
bulamayanlar ne dü!ünüyor? Ve daha fazlası…

Bu panolardan sa"da olana bakınca, gerçekten de, “Ç$nç$n’$n 
artık yok olmu!” oldu"unu mu anlamalıyız? Masal g$b$… Ama 
b$z ne d$yeb$l$r$z? Çok kabala!tırırsak, “ke!ke yok olmasaydı ve 
o gecekondu ya!asaydı” mı d$yece"$z, yoksa “o $nsanların da 
daha ‘modern’ b$r konut çevres$ne sah$p olmak hakkı vardı ama 
ke!ke TOK# bu kadar ç$rk$n çevreler yapmasaydı” mı d$yece"$z? 
Mevzu der$n, soru çok. Haksızlık ed$p heps$n$ b$rden 
sormadık Aydan Hocaya*, ama b$r ucundan ba!layalım ded$k 
konu!maya. Önümüzdek$ aydan $t$baren sözü Ç$nç$nl$lere de 
vererek konuyu der$nle!t$rece"$z. Konuyu tartı!mamıza katkı 
vermek $stersen$z lütfen s$z de gel$n, kent$ b$rl$kte tartı!alım. 

Solfasol: Aydan Hocam, "Ç"nç"n B"r Varmı! B"r Yokmu!” 
"lanını gördü%ünüzde ne h"ssett"n"z? Bu ney"n "lanı: b"r 
ba!arı mı, ba!arısızlık mı? 

Aydan Balam"r: “Sakıncalı” added$len b$r mahallen$n 
topyekûn ortadan kaldırılarak “ıslah” ed$l$!$n$ akla get$ren b$r 
$landı. Türk$ye’de kente ve topluma müdahalen$n yerle!$k 
b$ç$mler$ dü!ünüldü"ünde, $lanın !a!ırtıcı b$r yanı yoktu 

aslında. Meselen$n pervasız b$r reklam d$l$yle $fades$ne !a!ırmı! 
olmalıyım. 

Ç$nç$n’$n ıslah ed$lmes$ gereken b$r suç oda"ı olarak te!h$s$ 
ve tedav$ b$ç$m$, ba!arısızlı"ımızın ta kend$s$d$r. Kent$n b$r 
kes$m$nde suç varsa, öncel$kle düzen$n hastalı"ını masaya 
yatırmak gerek$r. Düzen$ sab$t tutup çevrey$ de"$!t$rmekle 
sorunlar hallolab$lseyd$, erken modern$stler$n “M$marlık veya 
devr$m. Devr$me gerek kalmayab$l$r.” (Le Corbus$er, 1925) 
öngörüsünün $sabetl$ oldu"unu dü!ünmek gerek$rd$. Ya 
da Amer$ka’nın ünlü Pru$t-Igoe sosyal konut yerle!$m$n$n 
d$nam$tlen$!$yle (1972), yoksulluk ve suç sona erm$! olurdu –k$ 
kamu el$yle konut üret$m$ yer$ne konutun bütünüyle özel 
sektöre havales$ dı!ında b$r ba!arısından(!) söz ed$lemez. Tek 
ba!ına f$z$k$ çevreden medet umulu!u na$f b$r yakla!ım $se de, 
f$z$k$ çevre düzen$ ve n$tel$"$n$n, toplumsal projeler$n ba!arıya 
ula!masında payı vardır. F$z$k$ çevre, toplumsal projeler$n 
gerçekle!mes$nde destekley$c$ mah$yetted$r b$r anlamda. 
Yan$, “toplumun m$mar$yle ıslahı” mümkün de"$lse de, ya!am 
standartlarının yükselmes$ ve kentl$l$k kültürünün güçlenmes$ 



7Ankara’nın Gayriresmi Gazetesi Ocak 2013solfasol

kaymakama saldırı olmasını bekl$yor, basın kapının önünde, b$r 
!ey$n olab$lece"$n$ sez$yor kaymakam, korumalarını 500 metre 
$lerde bırakıp gel$yor, bu çok $lg$nç. O kaymakam orada devlet 
olarak algılanıyor.” Böyle b$r katl$am sonrası devlet kaymakam 
düzey$nde m$ gel$r ? Bu da ba!ka b$r konu elbette.

“Ba#bakan Erdo$an, Robosk!'ye g!d!p köylüler! z!yaret ed!p 
acılarını payla#saydı, köylüler!n bu öfkeler! bak! kalır mıydı”, d$ye 
soruyorum. Nurcan Aktay, “Ba"bakan !lk günden çıkıp oraya 
gelseyd! y!ne bu !" b!terd! d!ye dü"ünüyorum” d$yor sonra 
köylüler$n katl$amdan altı ay sonra “özür f!lan d!lense de artık 
kabul etm!yoruz” dey$!ler$n$ hatırlatıyor. 

Kürd"stan'la Batı arasındak"  duygusal kopu!u 
hatırlatıyorum, “S!z oradaydınız c!dden bu do$ru mu? Artık 
Kürtler b!r #ey beklem!yor mu?” d$ye soruyorum. Nurcan Aktay, 
cenazeler$n defned$ld$kler$ gün köylüler$n, Mav$ Marmara’dan 
örnek verd$kler$n$ anlatıyor.  “Mav! Marmara’da devlet 
hel!kopter!n! gönderd!, ölüler!, yaralıları ta"ıdı. Ama b!z 
katl!amdan sonra çocuklarımızın parçalarını çuvallarla 
ta"ırken devlet!n hel!kopter! tepem!zde gez!n!yordu. B!ze n!ye 
bu layık görülüyor” d$ye sorduklarını anlatıyor. Sonra hemen 
ertes$nde yılba!ı kutlamalarının co!kuyla yapıldı"ını, Felek 
Encü’nün “Beyo#lu'nda 34 köpek ölseyd!, 34 Robosk!l!den 
daha fazla de#er görürdü” dey$!$n$ anlatıyor. H$çb$r yardım 
örgütünün Robosk$'ye u"ramadı"ının altını ç$z$yor ve devlet$n 
Robosk$l$ler$n rehab$l$te ed$lmes$n$ b$le $stemed$"$nden, devlet$n 
görevl$ler$ tarafından sürekl$ tac$ze u"rayan $nsanlardan örnekler 
ver$yor. Mesela Ferhat Encü’nün, Felek Encü’nün, Kad$r Encü’nün  
karakol komutanı ya da tugay komutanı tarafından gözaltına 
alınmakla tehd$t ed$lmeler$ne da$r duyduklarını anlatıyor. 

Sıra Robosk!l!ler!n Mecl!se gelmeler!ne gel!yor. Nurcan Aktay 
anlatıyor:  

"k! kez Mecl!se geld!ler ve bütün part!ler!n grup ba#kanvek!ller!yle 
görü#tüler. "lk gel!#ler!nde 40 k!#!yd!ler, 2. gel!#ler!nde !se 18.  AK 
Part! grubuyla görü#ürken köylüler, büyük hakarete u$radılar. 
Mealen söylüyorum bunu Ak Part! grup Ba#kanvek!l! Ay#enur 
Bahçekapılı'ya köylüler, “Ba"ka b!r yerde katl!am olsaydı y!ne 
böyle m! tepk! ver!rd!n!z? Bu katl!amın sorumlusu s!zs!n!z, 
adalet!n sa#lanmasından da s!z sorumlusunuz” #ekl!nde 
konu#mu#lar.

Ay#enur Bahçekapılı, köylülere ''Ben!m s!n!rler!m! bozmayın, ırkçılık 
yapmayın'' #ekl!nde cevap verm!#.
Ferhat Encü de #öyle dem!# ''Ne demek yan!, ne münasebet, b!z 
ırkçılık yapsaydık e$er, part!lerden b!r!s!n! ayırırdık. Ama b!z bütün 
part!lerden randevu talep ett!k.'' Bu !lk gel!#ler!n!n h!kayes!nden b!r 
kes!t. "k!nc! gel!#ler!nde daha fec! #eyler ya#ıyorlar.

AK Part! grup ba#kanvek!ller!nden randevu alıyorlar. Y!ne 
konu#urken köylüler, ''aradan bu kadar zaman geçt! neden hala 
sorumlular bulunmuyor? E$er hükümet bunun fa!l!n! ara#tırmazsa 
b!z onu sorumlu b!l!r!z'' #ekl!nde b!r #eyler söylüyorlar, s!tem 
ed!yorlar sonuçta. O da ''sen ne konu"uyorsun, Ba"bakan 

hakkında böyle konu"amazsın'' d!yor daha sonra ''sen!n adın 
ne'' d!yor Ferhat'a (Encü) ''Sen ne konu"uyorsun, b!z s!ze burs 
ver!yoruz'' d!yor, daha sonra bu konu#ma geçerken danı#manı 
Ferhat'ın (Encü) önüne konan ka$ıdı açıklıyor. 

Köylüler mecl!se gelmeden ya#anan olay !se Ferhat'ın (Encü) önüne 
koyan ka$ıdı açıklıyor; B!r kadın köylüler! arıyor. B!z 40 k!#!l!k burs 
vermek !st!yoruz, d!yor (bu sayı daha sonra 20 k!#!ye dü#üyor). 
Robosk!l!ler: ''bursu b!ze k!m verecek, b!z devletten, hükümetten 
burs almıyoruz” d!yorlar. Kadın da onlara #öyle cevap ver!yor ''b!r 
grup !# adamı duyarlılı$ıyla yapıyor bunu''. Köylüler de ''olab!l!r'' 
d!yor. Bu daha sonra kar#ılarına Mecl!ste çıkıyor. Bursu verenler!n 
!# adamı f!lan olmadı$ını ö$ren!yorlar. Tab! buna çok !çerl!yorlar, 
neye u$radıklarını #a#ırıyorlar. Ferhat’ın (Encü) bunlardan h!ç 
haber! yok. Vel! (Encü) !le görü#me yapılmı#; 3 ay sonra kar#ılarına 
böyle b!r #ey çıkıyor.

Bunun kar#ısında Ferhat Encü ''s!z nasıl böyle b!r #ey yaparsınız, b!ze 
böyle hakaret edemezs!n!z. B!z s!zden burs !sted!k m!? B!z s!zden 
katkı !sted!k m!?'' d!ye çıkı#mı#. Kar#ılı$ında s!z yanlı# anlıyorsunuz 
f!lan g!b! tepk!ler almı#lar sadece. Daha sonra köylüler ''hayır, 
lütfen l!stey! çıkarın b!ze, b!z bu parayı ger! ödemek !st!yoruz, s!z!n 
yaptı$ınız et!k de$!l. Velev k! öyle b!r #ey yaptınız, b!z buraya ta 
nerden gelm!#!z, b!z!m önümüze böyle l!ste çıkarmaya hakkınız 
yok. B!zden habers!z b!z!m hesabımıza para yatırmaya da hakkınız 
yok'' d!ye konu#uyorlar.

Araya Mehmet Can Ça"layan g$r$yor: “Velev k! bursu almı" 
olsalardı, tazm!nat almı" olsalardı, devlet yardım etm!" 
olsaydı, b!z bunu hor görmeyecekt!k. Çünkü gerçekten 
buna $ht$yaçları var. Sorun !urada: devlet bunu yaparak onları 
$t$barsızla!tırmaya çalı!ıyor. Bu sayede kend$n$ me!ru kılmaya 
çalı!ıyor 'Bakın yan$ bunlar ya!andı ama bunlara burs verd$k ama 
bunlar hala ba!ımızı a"rıtmaya çalı!ıyorlar' demek $st$yor. A$leler 
bunun farkında çok $ht$yaçları olmasına ra"men tazm$natı 
da, devletten gelen yardımları da kabul etmed$ler, d$ye 
anlatmaya devam ed$yor. B$r de devlet$n $! bulma, para ba"lama 
vaatler$nden söz ed$yor, neler neler kar!ılı"ında?

“Robosk! e$er kanamaya devam ederse, yıllar yıllar sonra Ders!m 

g!b! m! anılacak acaba” d$ye soruyorum. Mehmet, Has Part$ 
#stanbul #l Ba!kanı'nın ''e$er bu !kt!darın reng! de$!#!rse, Ak 
Part!'n!n yargılanaca$ı !lk dava Robosk! davası olacaktır'' ded$"$n$ 
hatırlatıyor.  D$yor k$: “Ak Part! !kt!darı velev k! 10 yıl daha sürsün. 
Ondan sonra reng! de$!#ecek, taban de$!#ecek. B!z mevcut #artlar 
altında adalet! konu#manın çok zor oldu$unu dü#ünüyoruz. Halkın 
üzer!nde !nanılmaz b!r baskı var, kend! köyler!nde protesto b!le 
yapamıyorlar” d$ye devam ed$yor.

Nurcan Aktay, sorumluların bulunmaması durumunda, 
a"leler"n k"ml"kler"m"z" yırtarak g"der"z ded"kler"n" aktarıyor. 
Servet Encü’nün de söyled$kler$ !ey$ somutla!tırmak, somut b$r 
adım atmı! olmak, kar!ıdak$lere durumun c$dd$yet$n$ aktarmak, 
anlatmak $ç$n  a$les$ $le b$rl$kte göç ett$"$n$ söylüyor. Göç 
etmekten söz edenler, nereye sorusuna bel$rl$ b$r yanıt verm$yor, 
Türk$ye dı!ında her yer$n olab$lece"$n$ $ma ed$yorlar. 

Robosk" katl"amının sorumluları bulunup ma%durlardan 
özür d"len"p d"lenmeyece%"n", umudun olup olmadı%ını 
soruyorum.

Mehmet Can Ça"layan: “Ben Türk!ye Cumhur!yet! 
vatanda"lı#ımdan utanç duyuyorum”, d$yor. “Bu !nsanlar, 
devletten b!r!ler!n!n gel!p yanlı#lık olmu# demes!n! bekled!. 
Sadakat!n! sunmasını bekled!. B!r özür d!lenseyd! çok da fazla 
ısrarcı olmayacaklardı. Fakat artık kend! adaletler!n! kend!ler! talep 
ed!yorlar. B!z Robosk!l!ler!n göç etmes!n! !stem!yoruz. G!derlerse 
kend! kend!ler!n! cezalandırmı# olacaklar. Cezalandırılması 
gerekenler ba#kaları, Robosk!l!ler de$!l” d$yor.

Son olarak,  “Robosk$ örgüt elemanlarının kayna"ı da de"$l” d$ye 
ekl$yor. “Tabutların üstündek! bayraklar örgütün bayrakları 
de#!ld! aslında; öyle olsaydı b!le bu b!ze uzak olmamalı. 
Devlet!n bakı" açısı "u: o tabutun üstündek! bayrak var 
oldu#u !ç!n tabutun !ç!ndek!ler var! Ama !"!n gerçe#! o de#!l 
k!: gerçekte tabutun !ç!ndek!ler var oldu#u !ç!n, tabutun 
!ç!ndek!ler var. $nsanlar ve devlet bunu görem!yor.”

ba!lıba!ına b$r toplumsal hedef olsa gerekt$r. 

S: Ankara’nın konut sorununu s$z nasıl tanımlıyorsunuz?

A.B.: Ankara’da konut sorununun Türk$ye’n$n konut 
sorunundan öneml$ b$r farklılık göstermed$"$n$ dü!ünüyorum. 
“Konut çok, n$tel$k az” olarak özetleneb$lecek b$r tablo 
g$derek yerle!mekte. N$tel$k den$nce göster$!l$ malzeme ve 
büyüklük anla!ılması $se yaygın b$r $nd$rgey$c$ yakla!ımdır, 
a!ılması $ç$n çok çalı!mak gerek$yor. N$tel$k sorunu dı!ında, 
Türk$ye kentler$ adalets$zd$r. Toplumsal ayrı!manın, sınıf 
olarak katmanla!manın sahnes$d$r. Konut sto"una n$cel$k 
yönünden bakıldı"ında (örne"$n Murat Balam$r’$n ara!tırma 
sonuçlarına göre), nüfusun üçte b$r$ ortalama üçer konuta 
sah$pken, üçte b$r$ tek konutlu, kalan üçte b$r$ $se k$racıdır. 
Ortalama üçer konuta sah$p olan kes$m$n rant yüzdes$ 
serbest p$yasa konutlarıyla oldu"u kadar, yen$ ku!ak TOK# 
konutlarıyla da artmakta. TOK# el$yle olu!an konut patlaması 
üçüncü kes$mdek$ ev sah$pl$"$n$ de artırmaktadır ku!kusuz; 
ancak aslan payının orantısını de"$!t$rmede kayda de"er b$r 
katkısı yoktur. Sayısal çoklu"un n$tel$k yönünden b$r de"er 
üretemey$!$ $se, b$r ba!ka temel sorun. Türk$ye kentler$ ç$rk$nl$k 
yarı!ındadır. Bununla kalmayıp, günümüzde ekonom$den 
ekoloj$ye, her bakımdan sürdürülemezl$k yarı!ındadır 
kentler$m$z. 

S: Ç$nç$n projes$ de dah$l bu tür müdahalelere moda tab$rle 
'kentsel dönü!üm' den$yor. Bu ‘kentsel dönü!üm’ müdür? Ya da 
ters$nden sorarsak, ned$r ‘kentsel dönü!üm’ aslında?

A.B.: Kentsel dönü!ümden anla!ılması beklenen, kentlerde 

toplumsal ve f$z$k$ $y$le!t$rmey$ hede&eyen kapsamlı 
programlardır. F$z$k$ yönden yıpranmı! b$r çevrey$ kazıyıp 
yer$ne rant yükselt$c$ b$r $mar ve yen$ yapıla!ma get$rmek 
de"$ld$r. Hele, ba"ı bahçey$ tarlayı “kentsel dönü!üm alanı” 
$lan ed$p bo!luktan rant çıkarmak h$ç de"$ld$r. Mevcut b$r 
kentsel yerle!$m$n, özell$kle de sorunlu b$r kent dokusunun 
var olmasını gerekt$r$r. F$z$k$ yönden yıpranmı! ya da ba!tan 
noksanlı olu!mu! b$r çevre, ço"u kez sosyal çöküntüyle de 
b$rl$kte seyreden b$r sorun oda"ı oldu"undan, kapsamlı 
yakla!ılması gereken ve elbette s$yas$ erk$ de $lg$lend$ren b$r 
meseled$r. Planlama ve yönet$!$m, yen$l$kç$ tasarım, kaynak 
ve r$sk yönet$m$, kamusal mekan, ula!ım ve er$!eb$l$rl$k g$b$ 
görevler$ vardır, kamu yararını gözet$r. C$dd$ b$r ek$p çalı!ması 
gerekt$r$r; plancılar, m$marlar, mühend$sler, peyzaj m$marları, 
toplumb$l$mc$ler ve $kt$satçılar sorunun te!h$s$ ve tedav$s$nde 
b$rl$kte çalı!ır, her b$r$ne c$dd$ görevler dü!er. S$yasetç$ler$n 
görev$, sayılan görev alanlarını hazır reçeteler$yle yönlend$r$p 
yönetmek de"$l, konu üzer$nde çalı!acak donanımlı ek$pler$ 
yapab$l$r kılmaktır. Kentsel dönü!üm Türk$ye $ç$n, ç$rk$nl$k ve 
sürdürülemezl$k yarı!ında olan kentler$n yen$den tasarlanması 
$ç$n e!s$z b$r $mkandır aynı zamanda. Bunun $ç$n de, en ba!ta 
tasarımın önem$n$ farketmek gerek$yor. Kentte-konutta 
zorunlu olarak n$cel$"$n öne çıktı"ı sava! sonrası anlayı!lar 
ger$de kalmı!tır. N$tel$k b$r lüks de"$l, $nsanca ya!amak $ç$n 
b$r zorunluluktur, $nsanlık hakkıdır. Planet$ sürdüreb$lmek 
$ç$n yepyen$ sorumluluklarla donanmı! b$r zorunluluktur. 
Yerle!"mler" patlayıcıyla dümdüz ed"p yer"ne yüksek 
b"nalar patlatmakla bu yüzyılı geç"!t"remey"z. Yürürlüktek$ 
model$ ve alternat$&er$n$ etra&ıca $rdelemel$ ve konunun 
tara&arıyla b$raraya gel$p konu!manın yollarını bulmalıyız. Öyle 
der$n der$n dü!ünüp $nce $nce onarmakla k$m u"ra!acak, “yok 

eders$n olur b$ter” mantı"ıyla hareket edersek, bunun mal$yet$ 
uzun dönemde her bakımdan yüksek olur. #y$ n$yetle yapılmı! 
olab$len hatalar, sonunda n$yetler$yle de"$l sonuçlarıyla 
de"erlend$r$l$r.  Bu de"erlend$rmey$ önden yapab$lecek ve 
daha $y$s$n$ gerçekle!t$reb$lecek kapas$tede oldu"umuza 
güvenmek zorundayız. 

* Prof. Dr. Aydan Balam!r - ODTÜ M!marlık Fakültes! Ö$ret!m Üyes! 
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Ocak 2013solfasol

(Aralık Sayısı’ndan devam ed!yoruz)

Ek!m’de ba#lamı#tık Aya#’ı anlatmaya, Kasım’ı atladık, Aralık’ta 
devam ett!k. Geld!k Ocak Sayısı’na!
“Küçücük b!r yerle#!m !ç!n bu kadar laf etmeye de$er m!?” 
demey!n, de$er. 
Gere$!nde 1 k!#! !ç!n b!le de$er. (Nasıl laf ama?)
O zaman ba#layalım s!ze b!raz Ek!m Sayısı’nı, çokça Aralık Sayısı’nı 
özetlemeye...
 
KÜLTÜRÇEV b$z$ Aya!’a götürmü!tü. B$z de Aya!’a g$tmeden 
önce, Aya!’ı tanımak, sorunlarına bakmak $stem$!, !a!ırıp 
kalmı!tık bu küçük, ama !$r$n, ama güzel, ama huzurlu Anadolu 
kent$n$n sorunlarla bo"u!tu"unu görünce. Sonra Aya!’a g$d$p, 
Beled$ye Ba!kanı Al$ Ba!karaa"aç’tan d$nlem$!t$k sorunları. 
Yemye!$l Aya!’ı gezerken, uzakta, ye!$ll$kler arasında 
gördü"ümüz ç$rk$n yapıların önce cezaev$ $n!aatı olarak 
ba!layan, cezaev$ yapılmaktan vazgeç$l$nce, Gaz$ Ün$vers$tes$’ne 
kampüs olarak ver$lmek $stenen, daha sonra da Mültec$ Kampı 
yapılmaya kalkı!ılan b$nalar oldu"unu anlatmı!tı.
“%u Aya! Tünel$ ned$r?” dem$!, kar!ımıza taa 2. Dünya Sava!ı 
sonrası ba!latılan Ankara-#stanbul Dem$ryolu ba"lantısını 
kısaltma amaçlı b$r proje çıkmı!tı. 70’ler$n ortalarında ba!latılan 
“Sürat Tren$” çalı!masının 80’lerde b$r Ula!tırma Bakanı’nın 
b$r emr$ $le rafa kaldırıldı"ını, o zamana kadar yapılan tüm 
harcamaların topra"a gömüldü"ünü, ama yüklen$c$ f$rmaya 
hala para ödend$"$n$ anlatmı!tı Aya! Beled$ye Ba!kanı Al$ 
Ba!karaa"aç. 
Geld$k yazımızın sonuna.    

SI&INMACI KAMPI(?)
 
#lçen$n öneml$ kamburlarından b$r$ne gelm$!t$ söz. Ama, artık 
$lçen$n de"$l, hızla ülken$n öneml$ b$r kamburu hal$ne gelm$!t$ 
bu “Mültec$ Kampları” sorunu. Han$ Musa Kart’ın yuma"a 
dolanmı! ked$ kar$katürü g$b$, AKP de mültec$ sarmalına 
dolanmı!, kalmı!tı.
 
Konumuz Aya! ya, dönel$m b$z y$ne konumuza; 2004 yılında 
ortaya atılmı! Aya!’a sı"ınmacılar $ç$n b$r yerle!$m b$r$m$ 
kurulması dü!ünces$.
 
Ba!kan Al$ Ba!karaa"aç, tam 6 buçuk yıl u"ra!mı! Sı"ınmacı 
Kampının yapılmaması $ç$n. Açlık grev$ b$le yapmı!.
 
“Mültec$ ya da sı"ınmacı kampı yapılması kararının $ptal 
ed$ld$"$n$ okumu!tuk gazetelerde.” d$yorum.
 
Ba!kanın gözler$ne b$r hüzün çöküyor, “Hayır yapılacak. #marla 
$lg$l$ bütün çalı!maları b$t$rd$ler. Çevre ve %eh$rc$l$k Bakanlı"ı 
tarafından s$z$n gördü"ünüz b$naların üst kısmına, hemen 500 
metre $ler$s$ne yen$ b$nalar yapmak kaydıyla b$n be! yüz k$!$l$k 
mültec$ kampı yapıyorlar.
 
Bu ne demek; Irak sınırındak$, Sur$ye sınırındak$ sı"ınmacılar 
ve d$"er göçmenler burada konu!lanacak. Kabul ve Ger$ 
Gönderme Merkez$ olarak yapılıyor. Bu da çok c$dd$ b$r sıkıntı 
yaratacak Aya! $ç$n. Kampın kapas$tes$ b$n be! yüz k$!$. Ama 
ucu açık. Yan$ b$n yüz seksen dönüm b$r araz$de bu mültec$ 
kampını yapmaya çalı!ıyorlar. Bu !$md$l$k $lk ayak. Avrupa B$rl$"$ 
muktesabatına göre anla!maları b$n be! yüz.”
 
Avrupa B$rl$"$ muktesebatı lafına takılıyor Özge, “Avrupa B$rl$"$, 
Afgan$stan’dan, Irak’tan, Sur$ye’den gelecek sı"ınmacılara ne 
karı!ıyor. Onlara ne?”
 
80 M#LYON AVRO #Ç#N
 
 “Avrupa B$rl$"$ ülkeler$ mültec$ kamplarını kend$ler$ne yük 
olarak görüyorlar. Mültec$ kamplarını hem yönetem$yorlar 
hem de bu $nsanları topraklarında $stem$yorlar. Onun $ç$n de 
bu mültec$ kamplarını ger$ kalmı!, sömürü altındak$ ülkelere 
yönlend$r$yorlar. Bunun kar!ılı"ında da para ver$yorlar. 
Bu onlara daha karlı gel$yor. Hem t$car$, hem s$yas$ açıdan 
böyle dü!ünüyorlar ve haklılar. S$yas$ anlamda ülkeler$n$ bu 
sı"ınmacılardan arındıracaklar. T$car$ anlamda da kazanmı! 
oluyorlar.”
 
Aklım karı!ıyor, “Afgan$stan nere, Irak nere, Sur$ye nere; Aya! 
nere. Neden sınırda yapmıyorlar bu kampları? Bundan b$r süre 
önce S$lop$’de b$r yı"ın olay çıktı. D$"er kamplarda da olaylar 
çıkıyor duyuyoruz bunları. Neden Ankara’da yapılıyor bu 
kamp?”
 
Al$ Ba!karaa"aç, en öneml$ neden$n para oldu"unu vurguluyor, 

“80 m$lyon Avro g$b$ b$r para var ortada. Bu 80 m$lyon Avro'yu 
5 $le yaymı!lar. 5 $l$n ötes$nde Aya!'ı da c$dd$ b$r merkez olarak 
görüyorlar. Bugün b$n be!yüz, yarın 3 b$n, 5 b$n, 10 b$n olab$l$r. 
Çünkü araz$ olarak b$n yüz seksen metrekare alana kuracaklar.
C$dd$ b$r alan. Avrupa B$rl$"$ ülkeler$nde mültec$ kampları var. 
Bu kampları kapatmaya çalı!ıyorlar. Türk hükümet$n$n amacı 
da 80 m$lyon Avro'yu alab$lmek. Bu 80 m$lyon Avro $le Avrupa 
B$rl$"$ mültec$ler$n yükünü b$ze ta!ıtacak. Tıpkı Afgan$stan, 
Irak, Sur$ye pol$t$kaları g$b$. Burada Aya!’ın seç$lmes$ hükümet 
açısından h$ç öneml$ de"$l. Yan$ bu Aya! olur ba!ka yer olur h$ç 
önem$ yok.”
 
B$r haber s$tes$nde buldu"um konuyla $lg$l$ ele!t$r$ yazısını 
ba!kana göster$yorum. Yazı, Aya! Beled$ye Ba!kanı Al$ 
Ba!karaa"aç’ın, mültec$ kampına kar!ı çıkmasını “Popül$zm”, 
“Oy Avcılı"ı” olarak n$tel$yor ve oldukça a"ır  b$r d$lle ele!t$r$yor. 
Ba!kan, yazıyı d$kkatle okuyor. B$r süre dü!ünüyor, ”Yazıya 
tamamen katılıyorum.” d$ye söze ba!lıyor. “Yalnız” d$yor, 
“Popül$zm noktasına, oy avcılı"ı noktasına katılmıyorum.
 
%$md$ b$z Aya!lılar, Türk$ye’de mültec$ kampına kar!ı b$r duru! 
gösterm$yoruz. Burada kar!ı duru! gösterd$"$m$z !ey tar$h$ 
dokunun bozulaca"ı b$r, kültürel farklılıktan dolayı Aya!’ta 
çatı!malar ya!anaca"ı, karga!alar olu!aca"ı $k$. Türk$ye’de 
mültec$ kampları yapılab$l$r. Ama bu kamplar sınır boylarına 
yapılmalıdır.
 
Sınır boylarında yapılan mültec$ kamplarına kar!ı de"$l$z. 
Ülkem$ze sı"ınan bu k$!$ler kend$ ülkeler$nde, kend$ 
mücadeleler$n$ veren s$yas$ler de olab$l$r. Ama, $çler$nde ero$n 
t$caret$ yapanlar, hırsızlar, kat$ller de olab$l$r. Kend$ ülkeler$nde 
ez$yet gören, baskı altında kalanlar da olab$l$r. B$z, sı"ınmacılara 
kar!ı de"$l$z. Çünkü b$z de, geçm$!te 60 #ht$laller$n$,  12 Mart 
muhtıralarını, 12 Eylül süreçler$n$ ya!adık. O dönemlerde 
Türk$ye’den ba!ka ülkelere kaçan, s$yas$ sı"ınma hakkı 
$steyen b$r sürü $nsanımız oldu. Onların arasında ben$m de 
arkada!larım vardı.
 
O dönemde ben Mamak Cezaev$’nden yatıyordum. E"er 
kaçab$lseyd$m, ben de b$r ülkede mültec$ olarak sı"ınma 
hakkını $steyenlerden olab$l$rd$m.
 
Ama burada !öyle b$r sorun var; “Ben yaptım, oldu!” 
mantı"ından hareket yanlı! sonuçlar do"rur. Bu tür projeler 
önce toplumda tartı!ılmalı, alt yapısı olu!turulmalı, alt yapısı 
olu!tuktan sonra nerelere stratej$k anlamda konulması 
gerek$yorsa, o !ek$lde de"erlend$r$lmel$. Yan$, “B$r bo! araz$ 
buldum, ben buraya mültec$ kampı yapayım. Mültec$ler gels$n, 
ya!asın. Buradan vatanda!lık hakkını alsın, burada ya!amaya 
devam ets$n.” mantı"ı yanlı! sonuçlara götürür b$z$. B$z buna 
kar!ıyız mültec$l$"e veyahut mültec$ kamplarının olu!umuna 
kar!ı de"$l$z.
 
Yan$, “Neden Aya!?” sorusunu sorduk b$z. Her zaman 
sordu"umuz da buydu. %$md$ Aya!’ın tar$h$ dokusuna 
baktı"ımızda, hala geçm$! kültürüyle ya!ayan b$r memleket. 
Tur$zme açılacak, açılmaya çalı!an, açılmak $ç$n hazırlıklar yapan 
b$r memleket. Sa"lık tur$zm$nde, termal tur$zm$nde, hatta 
kültür tur$zm$nde gündeme gelecek b$r kent. S$z yok cezaev$, 
yok ıslahev$, yok mültec$ kampı projeler$yle Aya!’ın önünü 
kesersen$z, yarın yok olmaya mahkûm b$r memleket olacak.”
 
Özge, yakaladı lafın özünü, “Pek$, Aya!'ın önünün kes$lmes$nde 
b$r çıkar amacı var mı?”
 
#y$ yere vurmu!tu Özge. Ba!kan’ın gözler$ b$r an parladı; “Orda 
b$r çıkar amacının oldu"unu görüyorum. 80 m$lyon Avro g$b$ 
b$r çıkar amacı var. Aya!, bu 80 m$lyon Avro'ya feda ed$l$yor. 
C$dd$ b$r rakam bu 80 m$lyon Avro. Oysa, Aya!’ın mültec$ 
kampına de"$l, önündek$ yarım kalmı! projeler$ çözecek 
yatırımlara $ht$yacı var. Örne"$n, 1985’te ba!lanan b$r cezaev$ 
projes$ var. %u sırada b$r bölümü Yarıaçık Cezaev$ olarak 
kullanılıyor, kalan kısmı atıl duruyor. Onun ötes$nde y$ne esk$ 
kapalı cezaev$ var o da öyle duruyor.” Gülüyor, “Bu cezaev$nde 
ne h$kmetse devlet$n en büyükler$n$ a"ırladık dönem, dönem. 
M$lletvek$ller$ Korkut Eken a"ırlandı, Hasan Celal Güzel 
a"ırlandı. Yan$ Aya!'ı tar$h$ k$ml$"$yle kültürel k$ml$"$yle h$ç 
tanıtmaya fırsat bulamadık. Aya! den$l$nce akla “Aya! Cezaev$” 
geld$. Ee, !$md$ Aya! den$l$nce akla mültec$ kampı gelecek. 
Yan$ b$z$m tepk$m$z b$z$m duru!umuz buna. Yoksa mültec$ 
kamplarına kar!ı de"$l$z. Popül$zm yapmak g$b$ b$r derd$m$z 
yok. N$ye mültec$ kampı olmasın k$. Ama bu S$nanlı $le Aya! 
arasına sıkı!an b$r noktada de"$l. Gel$!$m noktasında olan 
b$r kentte olmamalı bu kamp. Örne"$n, Van’da, Tek$rda"'da, 
Bolu'da var. Ankara'da n$ye olsun mültec$ kampı. Yan$ b$r 

Pak$stanlı b$r Sudanlı mültec$ olab$l$r. Ama Ankara'nın Aya!'ında 
olmasın. B$z de destek verel$m b$z de güç verel$m. Ama, 
Aya!’a yazık etmeyel$m. Y$nelemekte yarar var; b$z mültec$ye, 
sı"ınmacıya kar!ı de"$l$z. Çünkü geçm$!te b$ze de s$yas$ 
sı"ınma hakkıyla sah$p çıkıldı.” B$r an durup, dü!ünüyor, “Veya 
!unu yapsınlar; S$yas$ sı"ınmacıları de"erlend$rs$nler.Alsınlar 
s$yas$ mültec$ler$, barındırsınlar. S$yas$ mültec$ler$n ötes$ndek$ 
sı"ınmacı bana göre vatan ha$n$d$r, vatanını terk edend$r. Ben 
öyle görüyorum.”
 
Konuyu de"$!t$rme zamanı gelm$!t$ artık. #çmeceler$, kaplıcaları 
ünlü de"$l m$ Aya!’ın? Sordum, “Aya! c$varında k$m$s$ $n!a 
hal$nde, k$m$s$ terk ed$lm$! termal tes$sler var. Aya!'tak$ termal 
su bu tes$sler$n heps$ne yeteb$lecek düzeyde m$?”
 
Ba!kan da sıkıntılıymı! bu konuda, “Ça"a beldes$ var, o belde 
sınırları $ç$nde sözünü ett$"$n$z g$b$ $n!a hal$nde ya da yarım 
kalmı! tes$sler var. Belde Aya!’a ba"lı de"$l, Güdül’e ba"lı. 
Ama, Aya!’ın adını kullanıyorlar. Neden, çünkü Aya! $çmece ve 
kaplıcaları yüzyıllardır h$zmet ver$yor. Yüzyıllık b$r tes$s burası. 
Aya!’ın merkez$nde kaplıca tes$s$m$z yok. B$r tek Ba!kent 
Hastanes$’n$n tes$s$ var. B$r de Türk$ye Barolar B$rl$"$’n$n b$r 
b$nası var. Onun dı!ındak$ler Ça"a beldes$nde.
 
B$r sondaj kuyusu açtılar. Hemen hemen 40 l$tre c$varında b$r 
su buldular. Etrafında hemen devre mülkler olu!maya ba!ladı. 
#ler$de $nsanların sıkıntıya dü!ece"$n$ dü!ünüyorum. C$dd$ b$r 
sıkıntı var. Çünkü yüz dönüm araz$ üzer$nde yüzlerce ortak 
olu!acak ve o suların da yeteb$lece"$n$ sanmıyorum.
 
B$z$m Aya! sınırları $ç$nde aramalarımız sürüyor. E"er sonuç 
alır, bel$rl$ kaynaklar yakalarsak, devre mülk !ekl$nde de"$l de, 
hastaneler g$b$, f$z$k tedav$ ve rehab$l$tasyon merkezler$ g$b$, 
Avrupa ba"lantılı c$dd$ sa"lık kurulu!ları $le $!b$rl$"$ yapma 
projeler$m$z var. Yan$ halkı kandırmadan, aldatmadan, sa"lık 
tur$zm$ h$zmet$ ver$lmes$n$ sa"lamak $st$yoruz.”
 
GEÇM#$#N HATALARI
 
Gel$yoruz tarıma, “Aya!’ın organ$k ürünler$ konusunda beled$ye 
neler yapıyor? Destekleme çalı!malarınız var mı?”
 
“Aya!’ın domates$, dutu, k$razı kadar dut pekmez$, pastırması 
da çok öneml$d$r. Dut pekmez$n$ evlerde yaparlar, pastırmayı 
$se kuzu veya keç$ et$nden yaparlar. Türk$ye’de böyle pastırma 
y$yemezs$n$z, o kadar nef$st$r
 
Sonra, b$raz üzgün sürdürüyor, “Ama, b$z geçm$! yönet$mler$n 
hatasını çek$yoruz. Ben bu ürünler$n tesc$l$ $ç$n müracaat 
edecekt$m. B$r de baktık, vatanda!lardan b$r$ heps$n$n $s$m 
haklarını kapatmı!. #s$m haklarını alamıyoruz. Beled$ye olarak 
müracaat etsek de $s$m hakkı ba!kasında. B$zden öncek$ 
yönet$mler uyanık olsalardı, akıllı davransalardı, $s$m haklarının 
tamamını almı! olsalardı $!$m$z çok kolay olacaktı.”
 
Ba!kan, Aya!lılardan da !$kayetç$, “Ben, kooperat$&e!t$rmey$ 
özend$rmey$ dü!ünüyordum. Ama, Aya!lı, el$m$ kolumu 
ba"lıyor. #!letme sah$pler$, Aya!’ın esnafı bu $!lere çok 
yönelm$yor. Sanay$le!men$n $ç$nde h$ç olmamı!lar, kend$ 
topraklarındak$ mahsulü alıp yem$!ler, emekl$l$k hayatı 
ya!amaya çalı!ıyorlar. Onun $ç$n de beled$yen$n yapaca"ı h$çb$r 
!ey yok.”
 
YA ME$EY# ANIMSIYOR MU AYA$LI?
 
“Aya!lı” dey$nce ba!kan, aklıma Memduh %evket Esendal 
gel$verd$. Edeb$yatta (ME%E) lakabını da kullanan Memduh 
%evket Esendal, “Aya!lı ve K$racıları” romanıyla, Aya!’ın adını 
edeb$yata kazımı!tı ya, “Memduh %evket Esendal’ı Aya!’ta 
ya!atmak $ç$n b$r g$r$!$m$n$z var mı?” ded$m. Ba!kanın gözler$ 
parladı, “ Evet.” ded$, Aya#lı ve K!racıları romanıyla Aya!’ı 
edeb$yata sokan ünlü yazar ve s$yaset adamı Memduh 
%evket Esendal’ın adı, do"um yer$ Çorlu’dan sonra Aya!’ta da 
ya!ayacak. Aya!’ın her yer$ güzeld$r ama b$z bunların arasından 
da en güzel$n$ seçt$k. Orada yaptı"ımız parka, Memduh %evket 
Esendal’ın adını verece"$z.” B$raz canı sıkılmı! sürdürüyor 
konu!masını, ”Aslına bakarsanız bunun yıllar önce yapılması 
gerek$rd$. Ama, geç olsun da, güç olmasın ded$k. Aya!lı, 
Memduh %evket Esendal’ı unutmadı"ını gösterecek.”
 
“Gösters$n bakalım.” ded$k, yazıyı yayına hazırlarken, “B$z de, 
g$der görürüz Solfasol Ek$b$ olarak. Azıcık da böbürlen$r$z: B$z$m 
de katkımız oldu, bu parkın yapılmasında, parka Memduh 
%eket Esendal’ın adının ver$lmes$nde.” d$ye. Kısmet, Bakalım, 
Ay$ne-$ Devran Ne Suret Göstere...

– 03
 

Efecan Tan-M. #hsan Do"an-Özge Altınyayla 
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Mogan Gölü'nü hava alanı olarak kullanmak ve bu 
yolla !stanbul'a den"z uçakları kaldırmak "ç"n Seab"rd 
Havayolları hummalı b"r çalı#ma sürdürüyor. Oysa 
Mogan, resmen koruma altında olan b"r ku# cennet". 
$eh"r Plancıları Odası bu çalı#mayı durdurmak "ç"n 
dava açmaya hazırlanırken, Mogan Gölü'nü korumakla 
sorumlu Orman ve Su !#ler" Bakanlı%ı'ndan b"r ses yok.

Mogan Gölü’nün b!yoloj!k çe"!tl!l!k !ç!n önem! ve de#er!n! 
pek az Ankaralı b!l!r. $ehr!n !ç!nde yer alan bu göl aslında 
ülkem!zdek! 305 Öneml! Do#a Alanı'ndan yan! Uluslar arası 
öneme sah!p do#al alanlardan b!r!. Gölde nesl! tehl!ke altında 
olan b!rçok ku" türü ya"ıyor ve toplamda 200'den fazla ku" 
türü gözlemlen!yor. Bu nedenlerle, bu göl Özel Çevre Koruma 
Bölges! ve Uluslar arası Öneme Sah!p Sulak Alan olarak b!rçok 
sözle"meyle yasal olarak koruma altında.

Göl ku"lar !ç!n sadece yuvalama de#!l göç ve kı" dönem!nde 
d!nlenme ve beslenme yer!. Bazı yıllarda ku" gözlemc!ler 
gölde onb!nlerce su ku"u saydı. Bu nedenle ’A’ sınıfı (b!r 
defada 25.000’!n üzer!nde su ku"u barındıran) b!r sulak alan 
özell!#!n! aldı.
Göl, sı# olması neden!yle (en der!n yer! 2,5 metre) hassas b!r 
eko-s!steme sah!p. Öyle k!, gölün herhang! b!r noktasındak! 
de#!"!m, göldek! tüm ya"amı do#rudan etk!leyeb!l!yor. 
Gölün sı# olması hem sosyal hem de b!yoloj!k ya"amı 
zeng!nle"t!r!yor. Olta balıkçılı#ı, kürek sporu g!b! sosyal 
faal!yetlere olanak do#uyor. Hayvansal plankton bakımından 
zeng!nle"t!r!yor. Böylece ku"lar !ç!n son derece zeng!n b!r 
menü sunuyor.

Gölün !ç! büyük ölçüde suyun kal!tes!n! koruyan su !ç! 
b!tk!ler!yle kaplı. Bunlar, suyun altına baktı#ınızda gölün 
d!b!nden yükselen a#açlara benz!yorlar ve gölün !ç!nde 
oks!jen üret!yorlar. Gölün üzer!n! !se !nce b!r tabaka hal!nde 
sazlıklar çevrel!yor. Sazlıklar da azot ve fosfat g!b! zeh!rl! 
atıklarla beslen!yor. Böylece göl kend!n! hem !çerden hem de 
dı"arıdan tem!zl!yor.

Mogan Gölü aynı zamanda Ankaralıların do#ayla bulu"tu#u 
b!r yer. Burada b!r yandan yaban hayatı büyük b!r zeng!nl!k 
sunuyor. B!r yandan da foto#rafçılar, sporcular, ku" 
gözlemc!ler, ara"tırmacılar, p!kn!kç!ler, a!leler ve a"ıklar bu 
gölde vak!t geç!r!yor. Ku" gözlemc!ler dürbün ve telekoplarıyla 
renkl! ördekler! !zlerken, ku" foto#rafçıları da bu güzel 
canlıların foto#rafını çek!yor. $eh!rden kaçıp kısa sürede bu 
gölün kıyısına ula"ab!l!r, burada do#anın r!tm!n! d!nleyeb!l!r 
ve gün batımında b!nlerce ku"un dansını !zleyeb!l!rs!n!z. 
Bazı kı" aylarında göl donuyor ve kar ya#dı#ında muhte"em 
manzaralar olu"turuyor. Baharda dünyada sadece bu gölün 
kıyısında ya"ayan yanardönerler d!#er adıyla sevg! ç!çekler! 
(Centaurea tch!chatche%!) açıyor. Kısacası Mogan Gölü, 
Ankaralılara her mevs!m ba"ka güzell!kler sunuyor.

Dört Mevs"m Ku#lar

Mogan Gölü, ülkem!zde ku"lar açısından önem!n! hala 
koruyan b!rkaç gölden b!r!. Bu gölü korumak !ç!n önce onu 
yakından tanımak gerek!yor.

Ormanda mevs!m de#!"!m! a#açların renk de#!"t!rmes!yle 
gözlemlen!r. Göllerde !se a#açların yer!n! ku"lar alıyor. 
Örne#!n Mogan’da her mevs!m farklı özell!kte ve renkte 
ku"ları seyred!yoruz.

Yaz dönem!nde ördek, bata#an, patka, saztavu#u ve 
sazbülbülü türler! göldek! sazlık alanlarda kuluçkaya yatıyor. 
Masmav! gagası ve d!k tuttu#u kuyru#uyla gez!nen d!kkuyruk 
örde#!, parlak turuncu kafasıyla d!kkat çeken Macar örde#! ve 
gün boyu ses! kes!lmeyen kamı" bülbülü yazın !lk haberc!ler!.

&lkbahar ya#murlarıyla b!rl!kte yılan kartalı ve alado#an g!b! 
yırtıcı ku"lar gölün etrafında uçuyor. Sonbaharda da balık 
kartalı, karaleylek g!b! göçmen ku"lar konaklıyor.

Kı" dönem!nde mevs!m so#uk oldu#u kadar sess!z. Tıpkı bu 
aylarda gelen ku#ular ve kazlar g!b!. Kı" çok so#uk oldu#unda 
göl de donuyor. Çevres!ndek! sazlık ve bataklık alanlar !se 
ku"lar !ç!n sı#ınak olmaya devam ed!yor. Kı"ın b!tt!#!n! 
Mart ayının sonunda sazlıkların !ç!ne dolan yüzlerce bıyıklı 
ba"tankara müjdel!yor.

Mogan Gölü Nasıl Kurtulur?

Hem Ankara hem de Dünyadak! b!yoloj!k çe"!tl!l!k !ç!n 
öneml! olan bu gölün derd! h!ç b!tm!yor. Yapıla"ma son 
hızla devam ed!yor, yasadı"ı saz sökümü, motorlu araçların 
kullanılması, balık ölümler!, ku" ölümler! g!b! b!rçok sorunla 
yüzyüze kalıyor. Bunlar yetmezm!" g!b! "!md! de gölden uçak 
kaldırılması söz konusu.

Do#a Derne#!, geçt!#!m!z ay bu konuda Orman ve Su &"ler! 
Bakanlı#ı'na ve !lg!l! kurumlara resm! yazılar gönderd! ve 
!ved!l!kle b!r açıklama !sted!. Henüz b!r ger! dönü" olmadı. 
Oysa, Orman ve Su &"ler! Bakanlı#ı Mogan Gölü'ne 15 
dak!ka mesafede. Bakanlı#ın konuyu de#erlend!recek 
pek çok uzmanı var. Mogan hakkında Ankara'da özel 
uzmanlar bulmak da h!ç zor de#!l. Ankara'nın hemen her 
ün!vers!tes!nde Mogan Gölü !le !lg!l! onlarca makale ve tez 
çalı"ması ve Do#a Derne#! g!b! göl !le !lg!l! ara"tırmalar yapan 
s!v!l toplum örgütler! var.

Gölün b!r hava alanı g!b! kullanılmasına !z!n ver!lmes! !ç!n 
öncel!kle uzman k!"! ve kurumlardan görü" alınmalı ve yasal 
düzenlemelere uygun b!r karar ver!lmel!. Sulak alanların 
korunması yönetmel!#!ne göre nesl! tehl!ke altında olan 
canlıların ve onların ya"am alanlarının korunması gerek!yor. 
Burada uçaklara !z!n ver!lecek !se arkasında çok c!dd! b!r 
b!l!msel argüman olması gerek!yor. Aks!ne Mogan Gölü'nün 
yaban hayatına ve göl ekos!stem!ne da!r pek çok çalı"ma 
bulunuyor ve bu çalı"malara göre gölün korunması gerek!yor. 
Bu nedenlerle, $eh!r Plancıları Odası Mogan Gölü'ne sah!p 
çıkıyor ve dava açmaya hazırlanıyor.

Benzer b!r "ek!lde Ankara Ku" Gözlem Toplulu#u da Mogan 
Gölü'nün hava alanı olarak kullanılmasına kar"ı b!r !mza 
kampanyası ba"lattı. Bu kampanya uçu"ları gerçekle"t!rmek 
!steyen Seab!rd Hava Yollarını "!rket!n! hedef alıyor ve "!rket!n 
bu projeden vazgeçmes!n! talep ed!yor.

Mogan'ın kurtarılması !ç!n yapılacak eylem planı aslında h!ç 
de zor de#!l. Göldek! suyun tem!zl!#! !ç!n saz ve atık yönet!m! 
yapmak, motorlu tüm araçları kaldırıp ku"lara dost araçlar 
kullanmak ve en öneml!s! ku"ları ve göldek! ya"amı tanıtarak 
ve sevd!rerek bu ya"amla !nsanların dost olmasını sa#lamak. 
Mogan Gölü'nün ve !ç!ndek! canlıların ya"am hakkına saygı 
göster!lmes! gerek!yor.

 

Dicle Tuba Kılıç / Görseller: Melih Özbek ve Riyat Gül 

 

Yalıçapkını - Melih Özbek

Dikkuyruk Örde!i - Melih Özbek

Riyat Gül

Riyat Gül

Dikkuyruk Örde!i - Melih Özbek

Erguvani Balıkçıl - Melih Özbek
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Kazım %ahin - kzmshn09@hacettepe.edu.tr

 
Ben bu yazımda bu ülkede b$r !eyler$n ters g$tt$"$n$ ama yapılan uygulamaların son derece normalm$! g$b$ göster$ld$"$n$ anlatmaya çalı!tım. Arkeoloj$k kazıların yayın üret$p para 
kazanmak $ç$n yapılmaması gerekt$"$n$, en azından tek gayen$n bu olmaması gerekt$"$n$ dü!ünüyorum. B$r b$rey olarak ba!kent$m$zdek$ öneml$ b$r kültür varlı"ının ne durumda 
oldu"unu s$zlere göstermek $sted$m. Ülkem$zdek$ kültür varlıklarına sah$p çıkmak b$z$m en öneml$ görev$m$z. E"er b$z sah$p çıkıp onları koruma altına almaz, gelecek nes$ller$m$ze 
aktarmazsak; $nsanlı"ımızın h$çb$r manası yok. Anlattıklarımdan sonra Roma’da mı Ankara, Komada mı Ankara s$z karar ver$n…

Burası ülkemizin ba"kentinde, geçen senelerde yapılan bir 
arkeolojik kazı alanı. Bu arkeolojik kazı alanı, aynı zamanda küçük 
çocukların, ya"lı insanların ve turistlerimizin gezebilece!i bir ören 
yeri ve açık hava müzesi. Özniteliklerini saydı!ımda bile önemini 
kavrayabildi!im bu mekânın içinde, yakla"ık 4 metrelik bir açma, 
tahta çıtalar ve çama"ır ipinden korkuluklarla çevrilip, önlem alınmı". 
Ben gezerken deh"ete kapıldım. Çünkü 5 ya"ındaki ye!enimi de 
Roma Hamamı’na gezmeye götürmü"tüm.  Ye!enim ellerimi bırakıp 
birden çimlerin üzerinde ko"maya ba"ladı!ında hissettiklerimi siz 
dü"ünün. 

Tam gezimizi bitirmek üzereydik ki bir "ey daha fark ettim. 
Biraz ilerde iki ki"i bir yere tırmanıyordu. Çok geçmeden bu 
insanların Uzakdo!ulu turistler oldu!unu anladım. Ülkemizi 
bizden çok gezen ve bizden de iyi bildiklerini dü"ündü!üm bu 
güzel insanlar, neden engelli bir atlama yapıyorlardı merak 
ettim. Ve tırmandıkları yere do!ru yakla"ıp baktım. Konuyu 
fazla da!ıtmadan ben size i"in aslını bir çırpıda özetleyeyim. 
Bu geçi" yolunun üst kısmı; Roma #mparatorlu!u’nun, Galatya 
Eyaletinin, Ankyra Belediyesine ait, alt kısmı ise Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, Ankara $ehrinin, Altında! Belediyesine ait.  
#ki belediyenin ortak çalı"ması ile bu muhte"em basamaklı yol 
in"a edilmi". Burada bir kültür dayanı"ması örne!i görüyoruz. 

Ankara’daki Roma Hamamı Çankırıkapı’da Ankara’nın Ulus 
semtinde, Çankırı Caddesi’nin hemen yanındadır. Hatta Çankırı 
Caddesi Roma Hamamının kalıntılarının üzerinden geçer. 
1930’lu yıllarda Çankırı Caddesinin yapımına ba"lanırken 
bölgede Roma kalıntılarına rastlanıyor, Türk Tarih Kurumu 
tarafından ara"tırmalar yapılarak kazılar ba"latılıyor. Askeri 
amaçlarla kullanılmak üzere yapılacak bir binanın in"ası için 
daha önceden bölgenin dinamitlendi!ine dair enformasyonlar 
var fakat ben ayrıntılı bilgiye sahip olmadı!ım için di!er 
olasılı!ı do!ru kabul edece!im. 

Ancak hiç mi dü"ünmediniz iki büyük belediye olarak %ziksel 
engeli olan vatanda"larınızı? En nihayetinde o engelli 
atlamadan sonra buraya koydu!unuz bu engelli platformu 
nedir? Burayı hem bir yol göstermeme hem de madem 
geçiyorsunuz alın buna basın dercesine bir iyilik mi bu? Ne bu? 

Eserler Çankırıkapı Hafriyatı’nda toplanıyor. Ne yazık ki eski 
eserlerin tasni% zorunluluktan, ihtiyaçtan olmu" oluyor. Tarih 
1930’lar olabilir, aceleyle  alıp buraya eserleri koymu" olabiliriz 
ama acaba hâlâ eserler o zamandan beri onları bıraktı!ımız 
gibi mi duruyor? Yakla"ık 80 yıl geçmesine ra!men, eserler hâlâ 
koyuldu!u gibi duruyor sanki. Aslında eserler oldu!u yerlerde 
sa!a sola yuvarlanmaktan yıpranmı". Her neyse o günden bu 
güne kazılar belirli aralıklarla yapıldı ama eserler bir elemeye 
tâbi tutulup iyileri bir Osmanlı Bedesteni olan Anadolu 
Medeniyetleri Müzesine ta"ındı. Eserlerin kazılar arkeolojik 
kazı niteli!i kazandıktan sonra yerinden alınıp ba"ka bir yerde 
sergilenmesi bana pek de mantıklı gelmiyor. Bu söylediklerim 
Müzecilik anlayı"ıyla biraz çeli"kili gibi görünüyor. Buranın da 
bir açık hava müzesi oldu!unu hatırlatmak isterim. 

Ankara’da bir Roma Hamamı varmı"… Gideyim, göreyim 
dedim, neler gördüm neler? Ama önce size Ankyra’daki Roma 
Hamamı’ndan bahsedeyim. MS 150 yıllarında Galatyalılar’ın yapısı 
oldu!u dü"ünülen bu hamamın, bölgedeki di!er hamamlara 
göre en büyü!ü oldu!unu belirteyim. Yani Romalı vatanda"lar 
için bu hamamın ne kadar i"levsel oldu!unu vurguluyorum. 
$ehirdeki zamanlarının ço!unu burada geçiriyorlardı. Ben bunları 
neye dayanarak söylüyorum. Çünkü bir Roma Hamamında; spor 
odasından yüzme havuzuna, kitaplı!a, stadyuma kadar birçok 
karma"ık yapı bulunur.   Ke"ke günümüzdeki Ankaralılar da 
temizli!e, kültüre ve spora onlar kadar önem verseler. 

Hamamın oldu!u bölümün bu sefer güvenlik amacıyla mı di!er 
endi"elerle mi bilinmez; kafesi andıran hapishane telleriyle 
çevrildi!ini gördüm. Oysaki yine Roma Dönemi görmü" Efes ve 
Zeugma Antik kentlerinde Ören Yeri içinde modern korkuluklar 
üzerinde rahatça gezinebiliyorduk. Roma Hamamı bize küsmü" 
gibiydi veya biz Roma Hamamı’nı tel kafeslerin içine hapsetmi"tik. 
Aramızdaki bu mesafeye anlam veremedim. 

Üzerinde yürüdü!üm güvenli platformlardan a"a!ı inerken indi!im 
bölümün merdiven mi, yoksa yarım merdiven mi ya da açıkcası dü"üp 
bir yerimizi kıralım diye oraya koyulan ucube bir giri"im mi oldu!unu 
dü"ünedurdum. Sonunda buldum: A"a!ı do!ru e!ik biraz ilerdeki 
sanâyide yapılmı", ustasında garantili kaynak merdiven!  
Yapıdaki bilgilendirmenin de yeteri kadar iyi olmadı!ını belirtmek 
isterim. Çünkü eski diye tabir edilen müzenin giri"indeki 
bilgilendirme tabelalarımız, ya!mur damlalarına yenik dü"mü"ler. 
Yapı içindeki bilgilendirme tabelalarınınsa gerçek bölümlerle 
uygunlu!u tartı"ılır ve sergilenme açısından uzakta küçük yazıcıklar 
olarak durması hiçbir uzmanı rahatsız etmiyor. 

Bu kadar yakınmak fazla mı diye dü"ünürken bu garip 
köprünün beni getirdi!i yere de dikkatinizi çekmek istiyorum. 
Tren garının yapımı sırasında bulunan ve oradan buraya 
ta"ınan serbest haç planlı Bizans mezarının öyküsüne de 
bir bakalım. #"te o Serbest Yunan Haçı Planlı Bizans mezarı 
korunma amaçlı formundan arındırılıp üzerine yakla"ık Otuz-
Kırk santim beton atılarak restore edilmi". Bizans kültürü ile 
Ankara kültürü bir ba"ka boyutta yine sentezlenmi".. 
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ODTÜ ve Çi!demim Derne!i  
Hayallerindeki Mahalle için Birlikte Çalı#tılar

ODTÜ $le kom!usu Ç$"dem mahalles$n$n dayanı!ması 
1960lı yıllara kadar uzanır. ODTÜ’nün 60’lı yıllardak$ 
rektörü Kemal Kurda!, o zamanlar küçük b$r mahalle olan 
Ç$"dem mahalles$n$n ODTÜ yerle!kes$yle b$rl$kte gel$!$m$n$ 
destekleyen b$r yakla!ım $ç$ndeyd$. Ç$"dem mahalles$nde 
$lk açılan okul olan Aydınlar #lkokulunun kurulmasına Kemal 
Kurda! öncülük ett$. 2012 yazında ODTÜ K$mya Bölümü 
ö"ret$m üyeler$nden Al$ ve #nc$ Gökmen’$n Ç$"dem$m 
Derne"$ $le b$rl$kte yürüttü"ü “Mahalle Bostanı” projes$, 
bu $k$ kom!uyu yen$den bulu!turan b$r proje oldu. ODTÜ 
Endüstr$ Ürünler$ Tasarımı Bölümü üçüncü yıl stüdyo 
ek$b$ olarak bostan projes$n$ yer$nde görmek amacıyla 
Ç$"dem mahalles$ne g$tt$k. Mahalle derne"$n$n çalı!maları 
öyles$ne etk$ley$c$ ve $lham ver$c$yd$ k$, her yıl üçüncü yıl 
tasarım stüdyosunda ele aldı"ımız senaryo gel$!t$rme 
yöntem$n$ Ç$"dem mahalles$ $ç$n uygulamaya karar verd$k. 
“Hayal$m$zdek$ Ç$"dem Mahalles$” projes$ $!te böyle ba!ladı. 
Projen$n amacı Ç$"dem mahalles$ $ç$n sürdürüleb$l$rl$k 
senaryoları gel$!t$rmekt$. Bu amaç do"rultusunda katılımcı b$r 
tasarım sürec$n$n ben$msenmes$ belk$ de projen$n en öneml$ 
özell$"$yd$. Süreç boyunca dernek üyeler$ ö"renc$lerle b$rl$kte 
gönüllü çalı!arak tasarım sürec$ne katılma deney$m$ ya!arken, 
ö"renc$ler de tasarladıkları senaryoların gerçek aktörler$yle 
beraber çalı!ma $mkanı buldular.

Proje, mahallel$ler$n $zlen$mler$n$ ve problemler$n$ anlamak 
$ç$n yapılan görü!melerle ba!ladı. Mahalle sak$nler$n$n 
evler$nde, alı!ver$! merkezler$nde, okullarda, kahvede, cam$de 
ve Ç$"dem mahalles$nde bulunan k$l$sede gerçekle!en 
yakla!ık 120 b$reysel görü!mede mahallel$lerden, 
mahalleler$ hakkındak$ $zlen$mler$n$ ve hayaller$ndek$ 
Ç$"dem mahalles$n$ anlatmaları $stend$. Projen$n özell$kle bu 
a!amasında mahallel$n$n genel$ne ula!ab$lmek, çözüm $ç$n 
üret$lecek olan senaryoların sürdürüleb$l$r olmasını sa"lamak 
açısından öneml$yd$.Yapılan görü!melerden çıkan sonuçlar, 
Ç$"dem$m Derne"$nden üyeler$n de katıldı"ı b$r çalı!mayla 
anal$z ed$lerek bell$ ba!lı problem alanları ve temalar 
bel$rlend$. 

Bel$rlenen problem alanlarına yönel$k çözüm üretmek 
$ç$n Ç$"dem$m Derne"$ üyes$ 16 katılımcı $le ö"renc$ler 
ek$pler olu!turarak b$rl$kte çalı!tılar; hayaller$ndek$ Ç$"dem 
Mahalles$ $ç$n senaryolar gel$!t$rd$ler. Bu süreç, mahallel$ler$n 
problemler$ne mahallel$lerle b$rl$kte çözüm gel$!t$rmey$ 
amaçlıyordu. Ek$pler gel$!t$r$len senaryoların hayata 
geç$r$leb$lmes$ $ç$n s$stem öner$ler$ de hazırladılar. 
 
Toplam altı ek$b$n çalı!tı"ı süreçte önce 12 taslak senaryo 
gel$!t$r$ld$; bu taslaklar ger$ b$ld$r$m almak $ç$n Ç$"dem 
mahalles$nde bulunan Atr$um alı!ver$! merkez$nde ve 
Ç$"dem$m Derne"$nde serg$lend$. Serg$ye mahallel$n$n 
$lg$s$ oldukça yo"undu. Ç$"dem mahalles$n$n gelece"$ $ç$n 
tasarlanan sürdürüleb$l$rl$k senaryoları $ç$n y$ne mahallel$den 
yorumlar, öner$ler ve ele!t$r$ler alındı. Alınan bu ger$b$ld$r$mle 
daha da gel$!t$r$len senaryolar ve s$stem öner$ler$ f$nal$ze 
ed$lerek önce ODTÜ M$marlık Fakültes$’nde daha sonra $se 
Ç$"dem mahalles$nde serg$lend$. 

Proje sürec$nde gel$!t$r$len senaryolar, sosyal $l$!k$ler$n 
güçlend$r$lmes$ ve payla!ımın desteklenmes$, atıkların ger$ 
dönü!türülmes$, çevre ve do"a b$l$nc$n$n arttırılması g$b$ 
b$rçok farklı konuyu ele alıyor. 

Alet Ev$. “Alet Ev$” senaryosu, ço"u evde bulunan ve az sıklıkta 
kullanılan matkap, testere g$b$ el aletler$n$n tek b$r merkezde 
topluca tutulmasını, $ht$yaç duyuldu"unda o merkezden kısa 
sürel$"$ne ödünç alınmasını öner$yor; alet ev$n$n atölyes$, 
mahallel$n$n b$lg$ ve becer$ler$n$ payla!tı"ı üretken b$r mekan 
olarak da kullanılıyor. Alet ev$ senaryosu, mahalle derne"$n$n 
$lk ben$msed$"$ f$k$rlerden b$r tanes$ oldu; Ç$"dem$m 
Derne"$, henüz proje sonuçlanmadan, ufak onarımların da 
yapılab$lece"$ b$r alet ev$ kurdu. 

 "Alet Ev"" senaryosu

Ç$"dem Sahnes$. Sosyalle!mey$, payla!mayı, b$rl$kte 
ö"renmey$ ve üretmey$ destekleyen b$r d$"er senaryo da 
“Ç$"dem Sahnes$” oldu. Bu senaryo, t$yatroyla $lg$lenmek 
$steyenler$n b$rl$kte kurab$lecekler$ amatör b$r mahalle 
t$yatrosunu konu alıyor. Senaryoda mahallel$ler, gönüllü 
e"$tmenler$n verece"$ drama kursları, ses ve nefes egzers$zler$ 
g$b$ e"$t$mlerden faydalanab$l$yorlar veya kend$ b$lg$ ve 
becer$ler$ do"rultusunda kostümler$n ya da sahnen$n 
hazırlanması g$b$ $!lerde görev alarak ek$be dah$l olab$l$yorlar. 
“Ç$"dem Sahnes$”, mahallede serg$lenen senaryolar arasında 
en $lg$ çeken f$k$rlerden b$r tanes$ oldu; özell$kle çocuklar, 
mahalleler$nde b$r çocuk t$yatrosu olması f$kr$nden  heyecan 
duyacaklarını bel$rtt$ler. 

 "Ç"%dem Sahnes"" senaryosu

Atık Fest$val$. Senaryolardan b$r d$"er$ de mahallede ba!arılı 
b$r !ek$lde uygulanmakta olan atıkların ger$ dönü!türülmes$ 
f$kr$ne yo"unla!tı. Atık Fest$val$ senaryosu, ger$ dönü!ümün 
daha da yaygınla!ması ve d$"er mahallelere de örnek olması 
$ç$n ger$ dönü!ümün poz$t$f yanlarını vurgulayan, e"$t$c$ ve 
e"lencel$ akt$v$telerle desteklenen b$r fest$val f$kr$nden yola 
çıkıyor. Fest$valde, mahallel$ler atık malzemelerden ürett$kler$ 
yaratıcı ürünler$ serg$l$yor; çe!$tl$ malzemeler$n yaratıcı b$r 
!ek$lde yen$den de"erlend$r$ld$"$ atölye çalı!malarını $zl$yor, 
çevre k$rl$l$"$ ve sürdürüleb$l$rl$k konularında tartı!malara 
ve sem$nerlere katılıyor. Bu f$kr$ $lg$nç bulan mahallel$lerden 
b$r$, çocu"unun tetrapak meyve suyu kutusundan yaptı"ı 

cüzdanı çıkararak ö"renc$lere gösterd$ ve bu fest$val$n üzer$ne 
g$d$lmes$ gereken b$r f$k$r oldu"unu bel$rtt$. 

 "Atık Fest"val"" senaryosu

Katılımcı b$r süreçle gel$!t$r$len bu senaryolar, gelecekte 
Ç$"dem mahalles$ ve ODTÜ arasındak$ ba"ları güçlend$ren 
ortak projelere $lham vereb$l$r. Kom!uluk $l$!k$ler$n$n, 
dayanı!manın, payla!manın ve b$rl$kte üretmen$n g$derek 
azaldı"ı kent ya!amında, çevrey$ ve $nsanı yen$den 
kurgulayan böyles$ f$k$rler$n desteklenmes$ gerçekten öneml$. 
Sürec$n tasarım ö"renc$ler$ ve mahallel$n$n ortak çabası $le 
gerçekle!m$! olması, çıkan sonuçları daha da güçlü kılıyor.

Hayal"m"zdek" Ç"%dem Mahalles" projes"ne emek verenler

Ç"%dem"m Derne%" (Ç"%dem E%"t"m, Çevre ve Dayanı!ma 
Derne%"): Ner$man Acar, Fat$h Aksoy, Hüsey$n Aslan, B$rsen 
Carlak, Musa Eraslan, Ahmet Kabakçı, Erd$nç Kahraman, Tülay 
Korkmaz, Mehmet Odaba!ı, Gönül Öner, Al$ Özok, B$rsen 
Özok, C. Buket Polat, Alev Temur, Fer$t Uyar, Beyhan Zülalo"lu.

ODTÜ Endüstr" Ürünler" Tasarımı Bölümü ö%ret"m 
elemanları: Ça"la Do"an, Anıl Ilgaz, Mustafa Hasdo"an, 
Harun Kaygan, Fatma Korkut, Sedef Süner, Senem Turhan. 

F"nal de%erlend"rmeye katkıda bulunan ö%ret"m 
elemanları: Aykut Co!kun, Tarık %engül (S$yaset B$l$m$ ve 
Kamu Yönet$m$ Bölümü). 

Ö%renc"ler: Ujal Abbaslı, Yasem$n Akbaba, Hazal Alkan, Am$n 
Amanpour, Pel$n Aslan, Mehmet Berbero"lu, Receb B$l$c$, 
Duygu Bostancı, Burak Bozok, Ç$"dem Dem$r, Özümcan 
Dem$r, Zeynep Sıla Dem$rc$o"lu, #rem D$lek, #d$l Ertuna, Ryan 
F$ckenscher, Ahsen Gülsen, Duygu Güro"lu, Hat$ce #çer, Alper 
Kaya, Ar$f Madano"lu, Levent Muslular, Ahmet O"uz, D$lan 
Özd$ng$!, Güles$n Özkoç, Öykü Polat, Mart$na Renato, Berk 
Saralo"lu, Sel$n Sarıfakıo"lu, Alev Sönmez, Aybars %enyıldız, 
Burak Ta!d$zen, Tolga Tuncer, K. Sema Turhan, Burcu Uçan, 
Ay!egül Uzunyol, Türker Yurtsever.

Hayalimdeki Mahalle

 

Anıl Ilgaz - Fatma Korkut 

 



Ankara’nın Gayriresmi Gazetesi Ocak 2013solfasol

18 Aralık ODTÜ olayları çe!itli açılardan önemli bir 
tarih olarak anılacak: Bu tarih, öncelikle ve elbette 
AKP iktidarının her geçen gün artan otoriter yönetim 
anlayı!ının, bir muhalefet kar!ısında açık !iddete ne 
kadar yatkın oldu"unu simgeleyecek. Genel çerçeve 
böyle olmakla birlikte bu çerçevede çok önemli 
bir boyutu ıskalamamak gerekiyor: Polis! AKP’nin 
otoriterle!en iktidarı gittikçe polise dayanmaya 
ba!ladı. AKP’nin bu “ihtiyacını” iyi de"erlendiren 
polis de di"er iktidar aygıtları içinde güç kazanmaya 
ve dahası oldukça özerk inisiyati#er geli!tirmeye 
ba!ladı. A!a"ıdaki yazı bir mikro olay ekseninde bu 
meseleyi ele alacak.

ODTÜ ö"rencileri nasıl bir tehdit olu!turuyordu ki 
bu ordu mühimmatına gereksinim duymu!tu polis! 
Üniversite özerkli"i kavramına zerre saygısı olan hiçbir 
Ba!bakan buna müsaade etmez. Tayyip Erdo"an etti! 

H!kayey! b!l!yorsunuz: Ba"bakan Erdo#an Ç!n’den uzaya fırlatılacak 
b!r uyduyu !zlemek !ç!n ODTÜ’ye gel!r. Fakat z!yarette !lg!nç b!r yön 
vardır: B!r Ba"bakan kend! ülkes!n!n en öneml! ün!vers!teler!nden 
b!r!ne 3600 pol!s!n, onu a"kın panzer!n e"l!#!nde gelmekted!r. 
H!kayeye k!"!sel tanıklı#ımı eklemeden önce b!r not dü"ey!m: Bu 
düzeyde b!r pol!s varlı#ının kend!s! ün!vers!te kültürüne yönel!k 
ba"lı ba"ına b!r saldırıdır. Pol!s h!çb!r "!ddet uygulamamı" olsaydı 
b!le bu böyle anılacaktı. Dünyanın h!çb!r ün!vers!tes!ne 3600 
pol!sle, panzerlerle, gaz bombalarıyla, s!s bombalarıyla g!r!lmez! 
ODTÜ ö#renc!ler! nasıl b!r tehd!t olu"turuyordu k! bu ordu 
müh!mmatına gereks!n!m duymu"tu pol!s! Ün!vers!te özerkl!#! 
kavramına zerre saygısı olan h!çb!r Ba"bakan buna müsaade 
etmez. Tayy!p Erdo#an ett!! 

Ö"renciler, polis barikatının oldu"u soka"a geldi"inde 
durdular. Bu sırada ne yumurta, ne ta! atıyorlardı. Tek 
yaptıkları demokratik hakları olan protesto hakkını 
kullanmak ve slogan atmaktı. Barikatla aralarında 100 
metreye yakın bir mesafe vardı. Ve birden üzerimize 
gaz bombaları atılmaya ba!landı.

K!"!sel tanıklı#ımla ba"lıyorum: 18 Aralık günü arabamla ö#le 
yeme#!ne g!d!yordum. Yol boyu pol!sler d!z!lm!"lerd!. Bu öneml!, 
z!ra bazı pol!s yetk!l!ler! pol!s!n ö#renc!y! tahr!k etmemek !ç!n çok 
uzakta beklet!ld!#!n! söyled!ler. Öyle de#!ld!. Yemekten sonra 
of!s!me geld!m. Ö#renc! arkada"lar odama geld!ler ve 15.30’da 
b!r protesto yürüyü"ü yapacaklarını söyled!ler. Yürüyü" söylend!#! 
zamanda ba"ladı ve ben de ö#renc!ler!n arasındaydım. Ö#renc!ler, 
pol!s bar!katının oldu#u soka#a geld!#!nde durdular. Bu sırada ne 
yumurta, ne ta" atıyorlardı. Tek yaptıkları demokrat!k hakları olan 
protesto hakkını kullanmak ve slogan atmaktı. Bar!katla aralarında 
100 metreye yakın b!r mesafe vardı. Ve b!rden üzer!m!ze gaz 

bombaları atılmaya ba"landı. $lk saldırının pol!sten gelm!" olmasını 
tesp!t etmek öneml!. 

Gaz bombalarının atıldı#ı andan sonra her "ey kontrol den çıktı. 
Pol!s ve ö#renc!ler arasında 7 saat sürecek olan sava" ba"ladı. 
Do#ru sözcük buydu. Pol!s, ODTÜ ö#renc!s!yle sava"ıyordu! 
Pol!s!n hareket hal!nde gördü#ü her k!"!ye, nesneye attı#ı gazlarla, 
b!r ün!vers!tede !lk kez kullandıkları ses bombalarıyla ve bazı 
ö#renc!ler!n !dd!asına göre plast!k merm!lerle ODTÜ b!r sava" 
alanına çevr!ld!. Bu gaz bombalarının öneml!ce b!r bölümü K!mya 
Bölümünün c!varındak! göster!c!lere atıldı. K!mya laboratuvarları 
ate" alsaydı çok büyük b!r fac!a ya"anab!l!rd!. Pol!s!n ölçüsüz, 
çıplak "!ddet! dur durak tanımıyordu. Endüstr! Mühend!sl!#! 
Bölümündek! ö#ret!m üyeler!n!n odalarının camları gaz bombaları 
!le kırıldı. Kor!dorlar, dersl!kler gazla doldu. 

Gaz her yerdeyd!. Sadece ö#renc!ler, ö#ret!m üyeler!, çalı"anlar 
de#!l, lojmanlarda oturan çocuklarımız da gazdan etk!lend!ler. B!r 
meslekta"ımın kızının kan çana#ına dönmü" gözüne l!monu ben 
sıktım. B!r grup ö#ret!m üyes! çares!z b!r "ek!lde pol!sle d!yalog 
kurmaya çalı"ıyordu. Arkalarını döndükler!nde onlar da gazdan 
nas!pler!n! aldılar. 

O ö#ret!m üyes! grubuyla b!rl!kte çatı"maların ya"andı#ı caddeye 
bakan büyük b!r bölüm b!nasının arka bahçes!nde ba"ka b!r 
ö#renc! grubuyla b!rl!kteyd!k. Yan! çatı"manı ya"andı#ı yer !le 
aramızda koca b!r b!na vardı. O b!nanın tepes!nden uçan b!r 
gaz bombası bulundu#umuz yere geld!. Gökten gaz bombası 
dü"mü"tü!

Çares!z b!r b!ç!mde Ba"bakan’ın kampüsü terk etmes!n! 
bekl!yorduk. Ba"bakan’la b!rl!kte O’nu koruma !dd!asıyla orada 
bulunan pol!s de g!decekt!. Ama g!tmed!ler! Ba"bakan kampüsü 
terk ett!kten sonra pol!s 3 saat daha ö#renc!lerle çatı"tı. Sanırım 
en yo#un "!ddet! de ger! çek!l!rken gösterd!ler. Ö#renc!ler!n 
anlatımlarına göre arka çıkı" kapısına do#ru ger! çek!l!rlerken ve 
ö#renc!ler onları tak!p ederken daha önce orada konu"lanmı" pol!s 
b!rl!kler! b!rden a#açların arasından çıkarak ö#renc!ler! kıskaca 
aldı. B!r ö#renc!n!n kolu o saldırıda kırılmı". Pol!s, stratej!k b!r plan 
çerçeves!nde sava"ıyordu!

Ve n!hayet pol!s 9.30 c!varında kampüsü terk ett! ve kabus b!tt!. 
Küçük b!r b!nada uydu atılmasını !zlemek üzere gelen Ba"bakan’ı 
“korumak” !ç!n küçük b!r pol!s gücünün o b!na çevres!nde önlem 
alması yeterl! olacakken 3600 pol!s,  bütün b!r kampüsü ku"atma 
altına almı", normalde çam kokan kampüsümüzü gazla zeh!rlem!" 
ve g!tm!"t!.

Ertes! gün, ODTÜ Rektörü Türk!ye’n!n pol!t!k ko"ullarında 
cesur sayılab!lecek b!r çıkı" yaptı ve pol!s!n ö#renc!ler üzer!nde 
uyguladı#ı "!ddet! kınayan b!r basın b!ld!r!s! yayınladı. Keza, 
Ö#ret!m Elemanları Derne#!, ODTÜ Mezunlar Derne#! ve E#!t!m 
Sen ODTÜ %ubes! de ortak b!r b!ld!r! yayınlayarak AKP !kt!darını ve 
onun pol!s!n!n "!ddet!n! kınadılar. B!r yandan basın b!ld!r!s! kaleme 
alınırken b!r yandan da ö#ret!m üyeler!nden gelen b!r günlük 
derse g!rmeme taleb! de#erlend!r!l!yordu. Sonuçta Ö#ret!m 
Elemanları Derne#! ve E#!t!m Sen’!n öncülü#üyle ö#ret!m üyeler! 
ertes! gün derslere g!rmeme kararı aldılar. Bastırılan af!"ler!n 
üzer!nde “"!ddet varsa, pol!s varsa ders yok” yazıyordu. ODTÜ 
tar!h!n!n ender sayfalarından b!r! açıldı. Rektör’den, dekanlara; 
ö#ret!m üyeler!nden ö#renc!lere; !dar! personelden !"ç!lere kadar 
bütün ODTÜ b!le"enler! b!r aradaydı. Kampüsün her b!r kö"es!nde 
ayrı toplantılar yapılıyordu.

20 Aralık günü ö#ret!m üyeler!n!n gen!" katılımıyla dersler !ptal 
ed!ld!. Onun yer!ne ODTÜ’nün en büyük amf!s! olan Necdet 
Bulut Amf!s!nde ODTÜ hocalarının katılımıyla “açık ders” yapıldı. 
ODTÜ’nün de#erl! hocası Necdet Bulut !ç!n özel b!r parantez 
gerekl!. Necdet Bulut, Türk!ye’de b!lg!sayar alanında doktora 
yapan !lk hocaydı. Sosyal!stt!. 1978 yılında ODTÜ’den !z!nl! olarak 
Karaden!z Tekn!k Ün!vers!tes!’n!n B!lg!sayar Merkez!’n! kurmak 
üzere Trabzon’a g!tm!"t!. Aynı yıl fa"!stler!n saldırısı sonucundan 
hayatını kaybetm!"t!. ODTÜ’lüler en büyük amf!ler! olan U3 
amf!s!ne Necdet Bulut’un adını verd!ler. 12 Eylül 1980 dönem!n!n 
Rektörü kend!nden beklenen! yapmı" ve Necdet Bulut’un adını 
amf!den söktürmü"tü. ODTÜ bu utancından 2005 yılında kurtuldu 
ve törenle hocamızın adının yazıldı#ı plaket tekrar yer!ne çakıldı.

$"te 20 Aralık’ta yapılan “açık ders” günün anlam ve önem!ne en 
uygun yerde, Necdet Bulut Amf!s!nde yapıldı. H!çb!r!m!z böyles! 
mah"er! b!r kalabalı#ı beklem!yorduk. 450 k!"!l!k amf!de 1000 k!"! 
vardı. Üstel!k bu kez ODTÜ’ye destek z!yaret!ne gelen D$SK üyes! 
!"ç!ler de aramızdaydı. Geç gelen b!rçok ö#ret!m üyes! ve ö#renc! 
amf!n!n g!r!" kapılarına b!le ula"amamı"tı. Ra"!t Kaya ve Sem!h 
B!lgen hocaların dersler!n! d!nled!k. 

20 Aralık !t!bar!yle !"ler !lg!nç b!r hal almaya ba"ladı. Ankara Emn!yet 
Müdürlü#ü sank! b!r s!yasal part!ym!" g!b! b!r basın açıklamasıyla 
ODTÜ Rektörü’ne yanıt verd!.  $k! gün önces!n!n ordu-olarak-
pol!s’!, part!-olarak-pol!s’e evr!lm!"t!. Cumhur!yet tar!h! boyunca b!r 
Emn!yet Müdürlü#ü b!r ün!vers!te Rektörü !le basın yoluyla polem!k 
yapmı" mıydı b!lmem. Pol!se göre olayların tek sorumlusu ODTÜ 
Rektörü’ydü. Dı"ardan ODTÜ ö#renc!s! olmayanların g!rmes!ne 
Rektör müsaade etm!"t!. Nedense, pol!s ve Ba"bakan bu argümanı 
çok sık kullanacaktı. Eylem yapanlar !ç!nde ba"ka ün!vers!telerden 
ö#renc!ler vardı! Pol!s, uyguladı#ı "!ddete b!r gerekçe olmak üzere 
bula bula bunu bulmu"tu: B!r demokrat!k hakkın kullanımı !ç!n 
d!#er ün!vers!telerden ODTÜ’dek! arkada"larıyla bulu"maya gelen 
“kökü dı"arda” ün!vers!te ö#renc!ler!! Hacettepe ya da Ankara 
Ün!vers!tes!’nden gelen ö#renc!ler olsa olsa terör!st olab!l!rlerd!! 
ODTÜ kapısından g!rerken k!ml!k sorulur; b!l!n!r. Fakat ö#renc!ler!n 
çe"!tl! takt!kler kullanarak en kolay deld!kler! yasaklardan b!r!d!r bu! 
Hemen her gün ba"ka ö#renc!ler kampüse gel!rler. Aslına bakılırsa 
gelmeler!nde h!çb!r sakıncanın da olmaması gerek!r; ama burası 
Türk!ye!

Ba!bakan devreye girdi"inde neler olaca"ını 
biliriz. $imdi ODTÜ yeni saldırı dalgalarını bekliyor. 
Gelecektir.

Emn!yet!n basın açıklaması, gelecek olanın !"aret f!"e#!yd! aslında. 
N!hayet Ba"bakan telev!zyona çıktı ve kend!nden beklenen 
düzeydek! açıklamayı yaptı. ODTÜ’nün ve ODTÜ’nün ö#ret!m 
üyeler!n!n akadem!k saygınlıklarına saldırıyor ve !t!barsızla"tırmaya 
çalı"ıyordu. Ba"bakan’ın vec!z konu"masında "öyle “"eyler” vardı: 
“Sen ö#ret!m üyes! olsan ne olur, olmasan ne olur.” “Ya s!z nasıl 
ö#ret!m üyes!s!n!z k! s!z!n yet!"t!rd!#!n!z ö#renc!ler bunlar. E#er 
buysa yet!"t!rd!kler!n!z b!z!m ülkem!z batmı" b!tm!".” B!r ülken!n 
Ba"bakanı, o ülkede b!l!msel alana en büyük katkıyı yapagelm!" 
ün!vers!telerden b!r!ne cephe almı", sövüyordu. Sövdü#ü ö#ret!m 
üyeler!n!n olu"turdu#u o ün!vers!te T!mes H!gher Educat!on 
tarafından hazırlanan “Dünyanın En $y! 400 Ün!vers!tes! 2012-
2013 Sıralaması”nda toplam endekslerde 206. sırada yer alıyordu. 
Dünyanın hang! ülkes!nde b!r Ba"bakan onur duyması gereken b!r 
devlet kurumuyla kavga eder? Tayy!p Erdo#an bunu da yaptı!

Ba"bakan devreye g!rd!#!nde neler olaca#ını b!l!r!z. %!md! 
ODTÜ yen! saldırı dalgalarını bekl!yor. Gelecekt!r. Öte yandan, 
gelene#!n b!r gücü varsa böyle anlarda ortaya çıkar !"te! ODTÜ’nün 
geçm!"!nde otor!ter !kt!darlarla mücadele dönemler! olmu"tur. 
ODTÜ ö#ret!m üyeler!, b!l!msel b!lg! üretmek !ç!n u#ra" verd!kler! 
kurumlarının pol!t!k b!r mücadelen!n arenası olmasını !stemezler 
elbette. $kt!darın saldırısıyla kar"ı kar"ıya kaldıklarında !se 
savundukları ve u#runa kavga verd!kler! "ey aslında özerkl!kler!d!r. 
O olmadan b!l!msel b!lg! üret!lemez de ondan!

Fondak! Görsel:  
Banksy'n!n "Ç!çek Atan Ger!llası"na Aydan Çel!k'ten ODTÜ yorumu

 

Ferdan Ergut 
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Yunus Özkazanç - 1993

Osman Sezgi - 1990'lar

Osman Sezgi - 1990'lar

Hüsnü Solmaz Ar!ivinden
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Özgür Duman 

 

 

Duygu Bostancı 

 

18 Aralık'ta ney" protesto ett"k?
Tayy$p Erdo"an'ın ün$vers$tem$ze gelmes$n$: 
“B$l$m$ satan emperyal$st sava! çı"ırtkanı Tayy$p 
ODTÜ'den defol” yazan b$r pankartla, Tayy$p 
Erdo"an'ın bulundu"u b$naya b$r yürüyü! 
düzenled$k. Pankartta yazandan da anla!ıldı"ı 
g$b$, sava! çı"ırtkanlı"ı yaparken, get$rmeye 
çalı!tı"ı yen$ YÖK yasasıyla B$lg$ L$sanslama 
Of$sler$ kurarak b$l$m$ patentlerken, ün$vers$teler$ 
özelle!t$r$rken, akadem$yle $lg$s$ olmayan 
yanda!larını, aynı zamanda payda!larını 
ün$vers$te konseyler$ne almaya çalı!ırken nasıl 
olurdu da el$n$ kolunu sallayarak ün$vers$tem$ze 
g$reb$l$rd$... 

Olay nasıl gel"!t"?

15:32  Ün$vers$tel$ler yürüyü!e b$razdan 
ba!layacak.
15:50  Yürüyü! F$z$k Bölümü önünden 
TÜB#TAK b$nasına do"ru ba!ladı. Ün$vers$tel$ler 
“AKP'den hesabı gençl$k soracak”, “Tayy$p defol, 
ün$vers$teler b$z$md$r” sloganları atıyor.
16:12  Pol$s, ün$vers$tel$ler henüz bar$kata 
gelmeden saldırdı, yo"un b$ç$mde gaz 
kullanıyor.
16:18  H$çb$r uyarı yapmadan saldırıya geçen 
pol$s, gazlı saldırısını sürdürüyor. Yüzlerce gaz 
bombası atıldı.
16:23 Pol$s$n saldırısına kar!ı ün$vers$tel$ler 
bar$kat kuruyor. Yo"un gaz neden$ye 
kampüstek$ a"açlardan bazılarının yandı"ı 
gözlemlend$.
16:31  Ün$vers$tel$ler$n üzer$ne TOMA sürüldü. 
Yo"un gaz neden$yle bazı ö"renc$ler baygınlık 
geç$rd$.

16:45  Pol$s tazy$kl$ su ve gaz bombalarıyla 
bar$katı yıkmaya çalı!ıyor. Çatı!ma kampüsün 
çe!$tl$ noktalarında sürüyor. Ün$vers$tel$ler 
d$ren$yor.
16:50  Akadem$syenler pol$s$n ün$vers$tel$lere 
saldırısını kınadı"ını ve ün$vers$tel$lere destek 
verd$"$n$ açıkladı. Saat 16:00'da Rektörlük 
önünde toplanan akadem$syenler ün$vers$te 
yönet$m$n$ ün$vers$ten$n özerkl$"$ne sah$p 
çıkmaya davet ett$.
16:55  Pol$s tarafından ses bombaları atılıyor. 
Pol$s yerle!keye ambulansın g$r$!$n$ engell$yor.
16:59  Pol$s, gaz bombası ve ses bombası 
kullanmaya devam ed$yor. Ün$vers$tel$ler$n 
kurdu"u bar$kat yanıyor. Yo"un b$ç$mde 
gaz bombası kullanan pol$s ün$vers$tel$lere 
yakla!amamı! durumda.
17:16  Pol$s gaz kullanmaya devam ed$yor. 
Bar$katın arkasından dola!an b$r panzer$n 
ün$vers$tel$ler$ ç$ft tara&ı gaza maruz bıraktı"ı 
gelen b$lg$ler arasında. Pol$s hunharca saldırıyor.
17:40  Pol$s$n fakülte $çler$ne gaz attı"ı görüldü. 
Elektr$k Elektron$k Mühend$sl$"$ ve Endüstr$ 
Mühend$sl$"$ b$nası gazlar altında.
17:52  Ba!bakan'ın konvoylarla ODTÜ'ye hareket 
ett$"$ tahm$n ed$l$yor. Ün$vers$tel$ler Tayy$p 
Erdo"an ve pol$s ün$vers$tey$ terk edene kadar 
d$renecekler$n$ söylüyorlar.
18:21  Pol$s ün$vers$tel$ler$n vücutlarını hedef 
alarak gaz bombalarıyla saldırmaya devam 
ed$yor. Ün$vers$tel$ler Tayy$p Erdo"an'ın 
ün$vers$teden ayrılmasıyla Rektörlü"e 
yürüyecekler.
18:55  Pol$s ger$ çek$ld$. Ün$vers$tel$ler 
Rektörlü"e do"ru yürümeye hazırlanıyor.
19:02  Ba!bakan Recep Tayy$p Erdo"an TÜB#TAK 

b$nasından çıktı. ODTÜ'den 105 araçlık konvoy, 
8 TOMA, 20 zırlı araç ve 3600 pol$sle ayrılmaya 
hazırlanıyor.
19:11  Rektörlü"e do"ru yürüyü!e geçen 
ün$vers$tel$lere pol$s tekrar saldırdı. Çatı!ma 
devam ed$yor.
19:19  ODTÜ'lü ö"renc$ler pol$s saldırısına 
mar!lar ve sloganlarla d$ren$yor. Çatı!ma 3 saat$ 
buldu.
19:26  Pol$s saldırısı devam ed$yor. Ün$vers$tel$ler 
ODTÜ'yü savunmaktan vazgeçm$yor.
19:30  Pol$s Elektr$k ve Elektron$k Mühend$sl$"$ 
B$nası’nın camlarını kırarak $çer$ gaz bombası 
attı. 
19:34  Tayy$p Erdo"an ün$vers$teden çıkıyor. 
Pol$s ger$ çek$lmeye ba!ladı. Ün$vers$tel$ler 
ODTÜ'yü terketmemekte kararlı.
19:43  Yaralı ö"renc$ler var. Gaz bombasının 
aya"ına gelmes$ neden$yle b$r Ö"renc$ 
Kolekt$&er$ üyes$ yaralandı.
20:01  B$r Kolekt$f üyes$ daha, ba!ına gelen 
b$ber gazından dolayı yaralandı. Ün$vers$te 
yerle!kes$ne çok sayıda ambulans ça"rıldı.

20:29  Ün$vers$tel$ler pol$s$ ger$ püskürtüyor. 
Çatı!ma halen sürüyor.
20:35  Çev$k kuvvet ek$pler$ ün$vers$tel$lere 
tekrar saldırdı.
20:46  Çatı!ma 4 saat$ a!kın süred$r devam 
ed$yor.
20:50  Pol$s ODTÜ'den çıktı. Ancak çok sayıda 
yaralı var.
21:13  Ba!ından yaralanan Kolekt$f Üyes$n$n 
hayat$ tehl$kes$ oldu"u ö"ren$ld$. Pol$s$n çok 
sayda yaralıya hastanede gözaltı yapmak 
$sted$"$, doktorların engel oldu"u gelen b$lg$ler 
arasında.
Pek" sonra ne oldu? 

20 Aralık
ODTÜ ‘boykot’ ded$. Boykot günü okulda b$r 
yürüyü! yapıldı ve Necdet Bulut Amf$s$ (U-
3)' nde büyük b$r forum ve açık ders yapıldı. 
Topluca ba!ından yaralanan Barı! Barı!ık z$yaret 
ed$ld$.

21 Aralık
Sabah erken saatlerde 10 ö"renc$ ev$nden 
gözaltına alındı.
Ak!amüstü ODTÜ'de A1 kapısına k$tlesel b$r 
yürüyü! yapıldı ve oradan hep b$rl$kte Kızılay'da 
d$"er emek güçler$n$n düzenled$"$ eyleme 
g$d$ld$. Kızılay'dan tekrar ODTÜ yerle!kes$n$n 
yakın oldu"u 100. Yıl'da b$r yürüyü! yapılarak 
ODTÜ'de b$r forum yapıldı ve 22 Aralık $ç$n 
gözaltına alınan arkada!larımızı almak $ç$n b$r 
program yapıldı.

22 Aralık
Adl$ye önünde uzun süren bekley$! ve eyleml$l$k 
sonucu arkada!larımızı aldık. B"z kazandık.

B$r !ey yazmalı d$yordum dün olanlar hakkında. K$mse duymadan geç$p g$d$vermemel$ 
ya!adıklarımız. B$r$ler$ ses$m$z$ duymalı medyanın çarpıtılmı! haberler$ arasından. B$r$ler$ 
duymalı gerçekten ne ya!adı"ımızı, ne $sted$"$m$z$, derd$m$z$n ne oldu"unu. B$r$ler$ duymalı, 
b$r$ler$ dü!ünmel$ ve b$r$ler$ anlamalı b$z$. O b$r$ler$ var olmalı hala. Yoksa b$z y$ne b$rb$r$m$ze 
anlataca"ız y$ne b$rb$r$m$zle konu!aca"ız. Ama artık ba!kaları da anlamayı denemel$, tüm 
ö"ret$lm$!l$kler$nden sıyrılıp b$raz dü!ünmel$, ne oluyor gerçekten çevrem$zde, bu ülkede, 
bu dünyada. Artık kend$ ya!amlarımızdan kafalarımızı çıkarıp b$raz etrafa bakmalıyız. Kend$ 
hayatımız $ç$nde öyle bo"uluyoruz k$, nasıl b$r suda yüzmeye çalı!tı"ımızı b$le fark etm$yoruz.

Dün ODTÜ b$r sava! alanından farksızdı. B$ber gazları, TOMA'lar, plast$k merm$ler, pusu ve 
darp. O be! saat boyunca yüzlerce gaz tüpü atılmı! olmalı. Ö"renc$ler$n üstüne, üzer$m$ze. 
B$ber gazlarından kaçarken sürekl$ tet$kte olmalıydık, gözler$m$z yukarıda. Toz bulutu $ç$nde 
kafamıza geleb$lecek b$ber gazından zamanında kaçab$lmek $ç$n. #y$ce yüksel$p tepeden 
dü!en b$ber gazları, yatay olarak do"rudan üzer$m$ze fırlatılan b$ber gazları. Her an olab$lecek 
b$r yaralanma ted$rg$nl$"$n$n üzer$ne gelen ses bombaları. Ses bombalarından yüksek çıkmaya 
çalı!an sesler$m$z, sloganlarımız. Yüzlerce ya!armı! göz, tıkanmı! nefes b$ber gazından. Astım 
hastalarının alamadı"ı nefesler$ $ç$mde h$ssed$yorum. Gaz tüpler$n$n yaraladı"ı onlarca $nsan. 
Yüzü kanlar $ç$nde kalmı! b$r ö"renc$y$ görüyorum. B$raz uza"ımdak$ b$r$n$n baca"ına gelen 
b$ber gazı tüpünü de. Çıplak eller$yle b$ber gazı tüpler$n$ uza"a atarak gazın yayılmasını 
engellemeye çalı!anlar var. Eller$ yanmıyor, !$md$l$k. Her yer duman. Gaz bo"azımızı yakıyor, b$r 
araya gelem$yoruz. Gaz sürekl$ aramıza g$r$p b$z$ da"ıtıyor, y$ne b$rle!meye çalı!ıyoruz. Ortama 
yabancıla!ıyorum b$r an. Burası b$r ün$vers$te m$ gerçekten? B$r adam ve onunla gelen 3000 
pol$s$n yaptı"ı b$r saldırının hede&er$y$z. Nasıl b$r yer burası, nasıl desteklenen b$r s$stem bu k$ b$z$ 
böyle b$r saldırının hedef$ yapab$l$yor? B$z$m el$m$zde sloganlarımızdan ba!ka ne var? Ö"renc$ 
ta! atmı!. Yasal hakkı olan protestoyu b$le yapmasına $z$n ver$lmeden atılan b$ber gazlarını 
soluyarak eller$ ba"lanmı! b$r !ek$lde beklese m$yd$k? Her an kafamıza geleb$lecek b$ber 
gazlarından kaçarken, kend$ ün$vers$tem$zde böyles$ b$r saldırıya maruz kalmamızı $zlese m$yd$k 
sess$zce? Nasıl savunab$l$r$z kend$m$z$ 3000 pol$s kar!ısında? B$z$m onlar g$b$ gaz maskeler$m$z, 
kasklarımız, özel g$ys$ler$m$z de yok oysa. Plast$k merm$m$z de yok, s$lahımız yok b$z$m. Söylemek 
$sted$kler$m$z ve dü!ünceler$m$z var. Onların aks$ne.

Tanık oldu"um pol$s !$ddet$n$ tanımlayacak kel$me bulamıyorum. #nsan de"$llerd$ d$yeb$l$yorum 
yalnızca. Orantısız güç kullandılar demek o kadar bas$t kalıyor k$. Yerde cen$n poz$syonunda 
harekets$z yatan b$r $nsanı üç dört pol$s$n copla ve tekmeyle dövmes$n$ hang$ kel$melerle 
açıklayab$l$r$m? #k$ taraftan gelen pol$sler$n oldu"unu son ana kadar fark etmed$m. Tel örgüler 
vardı sa"lı sollu. B$r tarafa yöneld$k önce, oradan gaz bombası gel$nce d$"er tarafa ko!maya 
ba!ladık. “Tuzakmı!!” d$ye ba"ırıyordu çevremdek$ler. Tuzak d$yorum bu ya!adı"ımız dünya 
b$r tuzak. B$r tuzakta ya!ıyoruz ve fark etm$yor k$mse. D$"er tarafa ko!maya ba!ladık b$ber 
gazından, TOMA'nın tazy$kl$ suyundan kurtulmak $ç$n. D$"er tarafta da tel örgülerle kar!ıla!tık. 
Gerçek b$r pusuya dü!tü"ümüzü çok geç fark ett$m. B$r anda ortaya çıkan pol$s$n copuyla yere 
dü!tüm ve cen$n poz$syonu alıp kend$m$ dünyaya kapadım. Bu kadar vah!$ce saldırmalarına 
anlam verem$yordum. Aynı anda gelen darbelerden ba!ımda üç dört pol$s$n oldu"unu 
tahm$n ed$yordum. Bana bunları yapab$ld$kler$n$ ve o anda bunu engelleyeb$lecek h$çb$r !ey 
yapamayaca"ımı algıladı"ım an sustum yalnızca, b$ts$n d$ye. Okuldan çıkacakken b$r anda ger$ 
dönüp b$ze saldırmalarının neden$n$ sesler$ndek$ hırsta buldum. “B$z s$zden korkar mıyız h$ç?”, “Sen 
n$ye geld$n kız ba!ına buraya?”, “Okuyup da vatanınıza hayırlı olun!”, “Gözaltı yok, dövdükler$m$z$ 
almayalım”. Kadınlı"ımız üzer$nden ed$len küfürler. Sank$ b$r$ onlara “Had$ çok yoruldunuz, $y$ $! 
çıkardınız, g$d$p !u ö"renc$ler$ dövün de rahatlayın.” dem$! g$b$ saldırıyorlardı üzer$m$ze. Hırsla 
ve nefretle dolmu!lardı b$ze kar!ı. Nasıl bu hale geleb$l$rd$ b$r $nsan? Nasıl bu hale get$r$ld$ler? 
Neyle ve nasıl beslenen b$r s$stem bu? Pek$ onlar nasıl kullanıldıklarının farkındalar mı? Ben$m 
k$m oldu"umu, ne yaptı"ımı b$lmeden, sorgulamadan kafalarına yerle!t$r$len “terör$st” $majını 
üzer$m$ze yapı!tırıp saldırıyorlardı. Tek yapab$ld$"$m b$z$ bıraktıklarında ger$ dönüp ba"ırmak 
oldu. “KAT#L POL#S!”

Çevrem$zde onca sava! oluyor ve b$z y$ne h$ç olmamı! g$b$ devam edeb$l$yoruz ya!amaya çünkü 
$nsan sava!a da alı!ıyor, !$ddete de, pol$s$n ün$vers$teye g$rmes$ne de, devlete de, her !eye. 
Alı!ıp her !ey$ kanıksıyoruz. Dünyaya geld$"$m$zden ber$ b$ze dayatılan her !ey b$z$m $ç$n çok 
normal, çünkü hep varlardı. B$r durup dü!ünmüyoruz k$ ya olmasalardı, olmayab$l$rler m$yd$? Ne 
yapıyorum, n$ye ya!ıyorum, n$ye okuyorum, n$ye çalı!ıyorum, k$me çalı!ıyorum ben? Ne $ç$n tüm 
bu çaba? Ne $ç$n?
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Söyle!i: Gözdem Üner Tubay, Mehmet Onur Yılmaz 

 
18 Aralık'ta "lk %100 yerl" Türk uydusu denen 
GÖKTÜRK-2 adlı b"r uydu Ç"n’den fırlatıldı. 
Fırlatma ve s"yas" !ov "ç"n her !ey hazırdı k" 
!ov kısmına ODTÜ'lüler "z"n vermed". Herkes"n 
gözler" Göktürk-1’" ararken, Cumhurba!kanı 
Abdullah Gül'ün de törende olmadı%ı farked"ld". 
Ama Göktürk-2 "ç"n davet ed"lmes" tek unutulan 
Abdullah Gül de%"ld". Uyduyu yapan ek"b"n 
ço%unlu%u orada de%"ld". Evet çok karı!ık b"r 
!ey bu uydu teknoloj"s". 2, 1’den önce gel"yor. 
Son uydu en önce fırlatılıyor. B"z de bu yüzden 
"!" b"r b"lene soralım ded"k. RASAT ve GÖKTÜRK 
uydularının “Tem"z Oda Uzmanlık Grubu L"der"” 
ve “Üret"m #! Paket" L"der"” Vedat Gün, nam-ı 
d"%er VEDSAT "le Türk"ye’n"n uzay macerasını 
konu!tuk.

Solfasol: Türk"ye’n"n uzay macerası ne zaman ba!ladı?

Vedat Gün: 1980’ler$n sonunda TÜRKSAT'lar $le ba!ladı. 
TÜRKSAT'lar haberle!me ve telev$zyon yayınları $ç$n 
dü!ünülmü! t$car$ uydulardı.

S.: B"z m" yaptık o uyduları?
V.G.: Hayır. O zamanın Ula!tırma Bakanlı"ı parasını 
ver$p yaptırıyordu ve y$ne parasını ver$p fırlatma 
organ$zasyonunu satın alıyordu. Adı TÜRKSAT $d$ ama 
sadece adı yerl$yd$. Tamamı yabancı teknoloj$yd$ ve t$car$ 
b$r satın alım $!$yd$. 

S.: Türk$ye’de b$r uydu yapılab$l$r f$kr$ $lk ne zaman ortaya 
çıktı?

V.G.: Kend$ uydusunu yapmak, uydudan görüntü almak 
hem s$v$l olarak hem de asker$ olarak ülkeler$n $ht$yaç 
h$ssett$"$ konular. TÜB#TAK B#LTEN (B$lg$ Teknoloj$ler$ 
ve Elektron$k Ara!tırma Enst$tüsü) 1998’de büyük b$r 
atılım yaptı ve “Türk$ye kend$ uydusunu yapab$l$r” f$kr$ 
$le bu uydunun ODTÜ $ç$nde yerle!kes$ olan TÜB#TAK 
B#LTEN’de yapılab$lmes$ $ç$n küçük b$r ek$p $le $!e g$r$!t$. 
TÜRKSAT ek$b$nde çalı!an $k$ k$!$den olu!an b$r ek$p 
çalı!maya ba!ladı. Ka"ıt üstünde yapar mıyız, nasıl 
yaparız konu!uluyordu. #lk zamanlar b$r b$lg$sayarı b$le 
yoktu ek$b$n. Daha sonra 2001’de #ng$ltere’den teknoloj$ 
transfer$ yapılması $ç$n anla!ma $mzalandı. 2001’de 
önce 8 ve sonrasında toplam 16 k$!$l$k b$r ek$p olarak 
#ng$ltere’ye g$tt$k uydu nasıl üret$l$r, tem$z oda nasıl 
kurulur konularında e"$t$m aldık ve bu konularda yüksek 
l$sans yapanlar oldu. Aldı"ımız e"$t$m$ $lk olarak B#LSAT 
adlı uyduda kullandık. B#LSAT da TÜRKSAT g$b$ satın 
alınmı! b$r uydu $d$. Ama yaptı"ımız görü!melerden 
sonra bu uydu $ç$ne kend$ yaptı"ımız $k$ modülü ekleme 
konusunda anla!tık. ÇOBAN ve GEZG#N adlı $k$ modül 
tasarladık ve B#LSAT’la b$rl$kte 2003’te uzaya gönderd$k. 
ÇOBAN, çok bantlı b$r uydu kamerasıydı, GEZG#N'de 
görüntü $!lemek ve sıkı!tırmak $ç$n tasarladı"ımız b$r 
modüldü. B$z uyduda kullanılacak kamerayı yapmayı ve 
görüntü $letmey$ ÇOBAN ve GEZG#N $le ö"rend$k.  

“Devr"m Arabası” "le ya!anan travmanın tekrar 
etmemes" "ç"n çok özend"k. Her !ey defalarca 
testten geçt".

S.: Sen bütün bu uydu maceraları $ç$nde RASAT uydusunu 
ayrı b$r yere koyuyorsun. Neden?

V.G.: Kes$nl$kle ayrı b$r yere koyuyorum. #lk yerl$ uydu 
GÖKTÜRK-2 de"$l RASAT’tır. 2004 yılından $t$baren 
$lk v$dasından, fırlatma önces$ kameranın kapa"ının 
kaldırılmasına $ç$nde oldu"umuz, tasarımını tamamen 
b$z$m yaptı"ımız, modül üret$mler$n$n ço"u, testler$n$n 
nerdeyse tamamı Ankara’da yapılan b$r uydudur RASAT. 
GÖKTÜRK-2 $se RASAT $le ö"ren$len teknoloj$n$n $k$nc$ 
uygulamasıdır. #k$s$ de %100 yerl$ de"$ld$r. Dünya’da 
k$mse %100 yerl$ uydu yapmıyor. Çok büyük oranda 
yerl$d$r. Öneml$ olan teknoloj$ye sah$p olmak. RASAT’ta 
“Devr$m” arabası $le ya!anan travmanın tekrar etmemes$ 
$ç$n çok özend$k. Her !ey defalarca testten geçt$. Bu 
durum sürec$ b$raz uzattıysa da sonunda ba!arılı oldu. 
Çok ba!arılı oldu. Ama o dönemde, !$md$ GÖKTÜRK-2 $ç$n 
koparılan fırtına koparılmadı. Gazetelerde telev$zyonlarda 
çıktı ama çok öne çıkarılmadı. Belk$ de k$mse yapılan $!e 
güvenmed$"$nden yanımızda olmadı ve uzaktan $zled$. 

S.: %$md$ $!$n o tarafına gelel$m. GÖKTÜRK-2 nasıl ortaya 
çıktı? S$yaset$n $lg$s$ ne zaman, nasıl ba!ladı?

V.G.: B$z RASAT’ı yaparken 2007 yılında GÖKTÜRK-2 
projes$ gündeme geld$ ve sözle!mes$ $mzalandı. 
RASAT’tan daha büyük ve kapsamlı b$r proje oldu"u $ç$n 
ve daha fazla kurumun $!$ ö"renmes$ $ç$n TUSA%’ın da 
katılımıyla yapılmaya ba!landı. 

S.: Pek$ GÖKTÜRK-1 nerede bu arada? “2”den ba!lamadı 
d$ m$ bu $!?

V.G.: GÖKTÜRK-1, GÖKTÜRK-2’den çok önce Savunma 
Sanay$ Müste!arlı"ı’nın satın alma yoluyla dı!arıya 
yaptırmak $ç$n harekete geçt$"$ b$r uydudur. Hatta 
RASAT’tan b$le önced$r. O zaman çok g$zl$yd$, adı b$le 
g$zl$yd$. Ama !$md$ h$ç b$r g$zl$l$"$ kalmadı. GÖKTÜRK-1 
parası tıkır tıkır öden$p tamamı yurtdı!ında yaptırılan 
asker$ b$r uydudur. Henüz tamamlanab$lm$! de de"$l. 

“Dünya’da çok az ülke "lk denemes"nde ba!arılı 
olmu!tur. Ben attım oldu d"ye b"r !ey yok. 
Türk"ye RASAT "le bu ba!arıyı "lk denemede 
yakalamı!tır. GÖKTÜRK-2 "le tekrar etm"!t"r.”)

S.: Pek$ uyduyu dı!arda yaptırmak $le kend$m$z$n 
yapması arasında maal$yet kar!ıla!tırması nasıl? Hang$s$ 
ucuz? 

V.G.: #lk yatırım maal$yet$n$ saymazsanız k$ 
saymamalısınız, çünkü tamamen s$z$n olan, dünyanın 
her yer$nden görüntü aldı"ınız, bunun $ç$n k$mseden 
$z$n almadı"ınız; b$r teknoloj$ye sah$p oluyorsunuz; 
Türk$ye’n$n kend$ uydusunu kend$s$n$n yapması çok 
daha ucuzdur. Dünya’da çok az ülke $lk denemes$nde 
ba!arılı olmu!tur. Ben attım oldu d$ye b$r !ey yok. 
Türk$ye RASAT $le bu ba!arıyı $lk denemede yakalamı!tır. 
GÖKTÜRK-2 $le tekrar etm$!t$r. 

S.: B$r uydunun ömrü ned$r? RASAT örne"$n, kaç yıl 
kalacak uzayda?

V.G.: Bu tür uyduların ömrü görev yaptı"ı yörüngedek$ 
radyasyon ve çevre ko!ullarından dolayı 5-7 yıldır. RASAT 
$ç$n de durum böyle. Ama s$z 5 yıl hesaplarsınız, 15 yıl da 
kalab$l$r. RASAT da, GÖKTÜRK-2 de 3-5 yıl $ç$n tasarlandı 
ama çok daha uzun süre görevler$n$ sürdürecekler$n$ 
umuyorum. 

RASAT uydusunu fırlattık. B"z çok mutluyduk. 
Ama b"raz buruktuk. Pek sah"p çıkan olmadı 
b"ze. Kend" kend"m"ze kutladık bu ba!arıyı.)

S.: RASAT gerçekten $lk yerl$ uydu olmasına ra"men 
GÖKTÜRK-2 kadar ses get$rmed$. Neden? 

V.G.: RASAT uydusunu fırlattık. B$z çok mutluyduk. 
Ama b$raz buruktuk. Pek sah$p çıkan olmadı b$ze. 
Kend$ kend$m$ze kutladık bu ba!arıyı. Neden$n$ çok 
b$lem$yoruz. S$yas$ magaz$ne dah$l olamadık. S$yaseten 
sah$plen$lmed$"$ $ç$n olab$l$r. B$z de b$lm$yoruz sadece 
bazı tahm$nler$m$z var. Ama b$l$yoruz k$ s$yas$lerden 
k$mse b$ze ve bu projeye sah$p çıkmadı. RASAT uydusu 
fırlatıldıktan kısa b$r süre sonra TÜB#TAK yönet$m$ 
görevden alındı. Bu, uydu $le $lg$l$ b$r süreç de"$ld$ belk$ 
ama fırlatmanın hemen ardından olanlar uydunun 
fırlatılmasının beklend$"$n$ dü!ündürtüyor b$ze. Bu, 
sebeplerden b$r$s$ olab$l$r. 

B"r yıllık süreç "ç"nde TÜB#TAK UZAY "ç"nden 80 
k"!" "!"nden ayrıldı. Her b"r" üzer"ne uzun süred"r 
yatırım yapılmı! "nsanlardı. )

S.: 2011’de TÜB#TAK yönet$m$ görevden alındıktan sonra 
neler oldu?

V.G.: TÜB#TAK’a ba"lı enst$tülerde de huzursuzluk ba!ladı. 
TÜB#TAK UZAY’da da çe!$tl$ huzursuzluklar ba!ladı. 
2011 Kasım ayında TÜB#TAK UZAY’ın tüm yönet$m$ 
görevden ayrılmaya zorlandı ve çalı!anlara çok c$dd$ 
baskı olu!maya ba!ladı. Ka"ıt üzer$nde k$mse $!ten 
atılmadı. Ama yen$ yönet$m, personel üzer$ne baskı kurup 
esk$ yönet$m$ sorgulayan, kurumdak$ bazı uzmanları 
sorgulayan çok zorlu mülakatlar yapmaya ba!ladı. Bu 
durumu kabullenmeyen pek çok $nsan “ben zaten $!$mde 
ba!arılıyım, s$ze de muhtaç de"$l$m” d$yerek k$m$ emekl$ 
olup, k$m$ $! bulup, k$m$ onu da beklemeden $!$nden 
ayrıldı. B$r yıllık süreç $ç$nde TÜB#TAK UZAY $ç$nden 80 
k$!$ $!$nden ayrıldı. Bu k$!$ler $ç$nde üst düzey yönet$c$ler, 
uzmanlar, proje yönet$c$ler$, uydudak$ çok öneml$ 
modüller$n tasarımcısı olanlar vardı. Her b$r$ üzer$ne uzun 
süred$r yatırım yapılmı! $nsanlardı. 

S.: Pek$ bu kadar $nsan ayrıldıktan sonra GÖKTÜRK-2 nasıl 
oldu da ba!arı $le fırlatılab$ld$? 

V.G.: Çünkü b$z ayrıldı"ımızda GÖKTÜRK-2 %98 
tamamlanmı! ve sadece son testler$ kalmı!tı. Uydu bugün 
yapıp yarın fırtlattı"ınız b$r !ey de"$l. #nsanların görevler$ 
yava! yava! b$tm$!t$ ve !$md$ ne yapıyoruz d$yerek 
yen$ projeler konu!ulmaya ba!lanmı!tı. Yen$ uyduda 
kullanaca"ımız güç s$stem$ ve haberle!me s$stem$ $le 
$lg$l$ küçük küçük çalı!maya ba!lamı!tık. Tam bu a!amada 
yönet$m görevden alındı ve baskılar ba!ladı. Ayrıca ek$b$n 
tamamının ayrılmamı! olmasının da etk$s$ var. Hala büyük 
b$r özver$ $le çalı!an arkada!larımız var kurumda. 

Temiz Oda Kuralları 
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Fırlatma ba!arıya ula!tı%ındak" mutlulu%umuz 
görülmeye de%erd". B"r "k" saat sonra uydudan 
s"nyal alındı%ını duydu%umuzda çok rahatladık. 
Ba!armı!tık.)

S.: Yan$ GÖKTÜRK-2 fırlatıldı"ında s$z törende yoktunuz. 

V.G.: Evet, davet ed$lmeyen tek k$!$ Cumhurba!kanı 
de"$ld$. GÖKTÜRK-2’y$ yapan ek$b$n büyük b$r kısmı da 
o gün orada yoktu. H$çb$r$m$z davet ed$lmed$k.  Son 
ana kadar acaba davet ed$l$r m$y$z d$ye $ç$m$zden geçt$. 
Davet ed$lseyd$k g$der m$yd$k b$lm$yorum. Sadece b$r kaç 
k$!$ davet ed$lseyd$k ben k$!$sel olarak g$tmezd$m. Tüm 
ek$p davet ed$lseyd$k g$derd$k. Sonuçta, b$z de ek$pten 
8-10 k$!$ b$r araya geld$k ve fırlatmayı telev$zyondan 
seyrett$k. Fırlatma ba!arıya ula!tı"ındak$ mutlulu"umuz 
görülmeye de"erd$. Ama b$z$m $ç$n sadece b$r a!amaydı 
o. Ben$m de $ç$nde oldu"um 3-5 k$!$ $k$ saat daha el$ 
yüre"$nde bekled$k. B$r $k$ saat sonra uydudan s$nyal 
alındı"ını duydu"umuzda çok rahatladık. Ba!armı!tık. O 
mutlulu"u orada ya!amak $sterd$k. Gerç$ Cumhurba!kanı 
da davet ed$lmem$! ve çok bozulmu!. Davet ed$lmed$"$n$ 
duydu"umuzda Abdullah Gül’e !akayla karı!ık 
“Üzülmey$n Cumhurba!kanım b$z$ de ça"ırmadılar. B$z 
de telev$zyondan seyred$yoruz” d$ye tw$t atsak mı d$ye 
dü!ündük. 

S.: TÜB#TAK UZAY’da 2011’de olan neyd$? Sadece b$r 
yönet$m de"$!$kl$"$ m$?

 V.G.: Esk$den de yönet$mler de"$!$rd$. Yen$ gelen 
yönet$mler alt kadrolara ve uzmanlara dokunmazlardı. 
Onlar s$ze s$z onlara alı!maya çalı!ırdınız. S$yas$ k$ml$kler 
sorgulanmazdı. K$mse s$z$n orada $!$n$z$ yapmanıza engel 
olmazdı. 

S.: %$md$ de"$!en ned$r?

V.G.: %$md$, h$ç $!$ b$lmeyen, konudan uzak s$yas$ 
güdümle gelen b$r yönet$m var. Çok n$tel$kl$ b$r CV’ye 
sah$p olab$l$rler. Ama orada yapılan $!$n ne oldu"unu 
tam b$lm$yorlar ve tam da çözemed$"$m$z kr$terlere, göre 
ayrımcılık yapıyorlar. Esas fark $se $!$ b$lmemeler$.

S.: Daha açık sorayım o zaman, TÜB#TAK UZAY’da bel$rl$ 
b$r görü!ten $nsanlar mı tasf$ye ed$ld$?

V.G.: Yen$ yönet$m “TÜB#TAK UZAY’da h$çb$r $! yapılmıyor; 
buraya solcuları, komün$stler$, vatan ha$nler$n$ 
doldurmu!lar onlar da h$çb$r $! yapmıyorlar” d$ye geld$ler. 
Evet pek çok uzmanın dünya görü!ü b$rb$r$yle ya da 
yönet$mdek$lerle aynı de"$ld$. Ama bundan ba"ımsız 
olarak çok güzel $!ler üret$yorlardı. Yapılan onca, çok 
öneml$ $!ler$ görünce durumu anladılar ama çok geç 
kaldılar. %$md$ o $!ler$ sah$plenmek $st$yorlar ama artık 
o $!ler$ yapacak $nsanlar orada de"$l. Sadece uydu 
projes$ de"$l sah$ps$z kalan b$r d$"er öneml$ proje de 
BAL#ST#KA’dır. Emn$yete ve Jandarmaya otomat$k bal$st$k 
$nceleme yapan yerl$ b$r s$stem gel$!t$r$ld$. 15 yıllık 
geçm$!$ olan b$r projeyd$. Bu projedek$ k$l$t $nsanların 
ço"u da ayrılmak zorunda kaldılar. Ne tesadüftür k$ o 
projede de tesl$m ed$lmes$ne çok az süre kala oldu tüm 
olaylar. #nsanlar da projem$z$ b$t$rel$m, sonra g$der$z d$ye 
sabrett$ler. Projey$ tesl$m ett$ler ve ayrılmak zorunda 
kaldılar. 

TÜB#TAK’ın önümüzdek" be! yıldan daha önce 
bu düzeyden daha yüksek yerl"l"k oranına sah"p 
b"r uydu yapması mümkün de%"l. B#LSAT’tan bu 
yana son 15 yıl "ç"nde elde ed"len tecrüben"n 
ço%u kaybed"ld".)

S.: TÜB#TAK GÖKTÜRK-3’ü yapıcam d$ye g$r$!se yapab$l$r 
m$? %unu anlamak $ç$n soruyorum. Tüm bu süreçte 
TÜB#TAK ne kaybett$?

V.G.: Yen$ b$r uydu yapab$l$r m$ b$lm$yorum. Konusunda 
uzman yönet$c$ler artık yok. TÜB#TAK’ta artık öyle 
b$r enerj$  yok. Dahası bu düzeyde $! yapab$lecek b$r 
kadroya sah$p de"$l. Ka"ıt üstünde b$r sürü $nsan 
görüneb$l$r. Ama o tecrübeye sah$p $nsanların ço"u yok 
orada. GÖKTÜRK-3 de yapılab$l$r 5 de. Ama TÜB#TAK’ın 
önümüzdek$ be! yıldan daha önce bu düzeyden daha 
yüksek yerl$l$k oranına sah$p b$r uydu yapması mümkün 
de"$l. B#LSAT’tan bu yana son 15 yıl $ç$nde elde ed$len 
tecrüben$n ço"u 6 ayda kaybed$ld$.  5 takım uydu 
yapaca"ız den$yor. Ne kadar sürede yapılacak bakalım 
görel$m.

S.: Son soru. Belk$ bunu ODTÜlü ö"renc$lere sormak 
gerek ama sen$n de f$kr$n$ duymak $ster$z. Bu da 
röportajımızın saçma ve çanak sorusu olsun sana. 
Medya’da $dd$a ed$ld$"$ !ekl$yle soralım: ODTÜ'lüler 
uyduyu mu protesto ed$yorlardı?

V.G.: Tab$ k$ hayır. Orada uydu yapıldı"ı yıllardır 
b$l$n$yor. Protesto edecek olan daha önce gel$r protesto 
ederd$. B$r de GÖKTÜRK olsun, RASAT olsun, bu tür 
teknoloj$ler$ gel$!t$renler Ba!bakan'ın tepk$ gösterd$"$ ve 
ülkes$ne $hanet ett$"$n$ söyled$"$ hocaların ö"renc$ler$. 
Protestocu ö"renc$ler de bundan b$r kaç yıl sonra bu 
$!ler$n ba!ına geçecek. Bu hedef !a!ırtmaktır. ODTÜ’de 
ö"renc$ler jandarma görmek $stemezken o kadar çok 
pol$s$ görünce tepk$ koyması da normald$r. B$r Ba!bakan 
ün$vers$tel$lerden neden korkar anlamak mümkün de"$l. 

* Meraklısına not: RASAT’ın yapımından fırlatılmasına 
kadar tüm sürec$n anlatıldı"ı günce $ç$n bknz: http://rasat.
uzay.tub$tak.gov.tr/blog

Fırlatmanın Ç"n’den yapılması da ele!t"r"ld". 
Haklı b"r ele!t"r" m" bu? Uydu neden Türk"ye’den 
fırlatılmadı?

B$r$nc$s$ Türk$ye’n$n tekn$k olarak b$r uydu 
fırlatma kab$l$yet$ yok. Uyduyu uzayda yörüngeye 
yerle!t$rme kab$l$yet$ne sah$p çok az ülke var 
dünyada: ABD, Rusya, Ç$n, AB, #sra$l, H$nd$stan, 
#ran, Kuzey Kore’de var bu kab$l$yet. Ama !unu 
bel$rtmek gerek; uydu fırlatab$lmek demek, bal$st$k 
füze teknoloj$s$ne sah$p olmak demek. Bu da 
dünyanın her yer$n$ vurab$lmek demek. Ülkeler$n 
uydu görüntüsü altında bal$st$k füze yapmasından 
end$!e ed$l$yor. Uydu fırlatma teknoloj$s$ne 
sah$psen$z ba!lı"a uydu yer$ne bomba koyup 
dünyanın $sted$"$n$z yer$ne göndereb$l$rs$n$z. 
Kuzey Kore’ye bu yüzden çok kızıyor Amer$ka. 

B$r de co"raf$ kısıtlılıklar var. Gönderd$"$n$z uydu 
uzaya g$dene kadar bell$ ülkeler$n hava sahasını 
kullanmanız ve yolda fırlatma aracının bıraktı"ı 
parçaların dü!ece"$ ülkelerden $z$n almanız gerek. 

B$z dün, Vedatla uzaya çıktık. Baya b$r 
hazırlık gerekt$ tab$. Onlarca $nsanın 
onlarca yıllık eme"$, onyüzb$nm$lyon hayal, 
büyükçe de b$r hayal kırıklı"ı b$r$kt$rmem$z 
gerekt$. Çıktık. Çıktı"ımız g$b$ de hızla f$üüyt 
yere $nd$k. 15 yıllık tüm sürec$ Vedat’tan 
d$nley$nce b$ze olan buydu. “2 tel de"$l m$, 
çalı!ır” rahatlı"ı $le çok büyük b$r $! ba!armı! 
b$r ek$b$n üyes$ arkada!ımız Vedat $le tekrar 
tanı!tık. H$ç $ç$m$ze s$nmed$ olan b$ten. 
%unu dü!ündük sonra: Uyduyu yapanlar 
orada yokken, Cumhurba!kanı ça"rılmamı! 
çok mu? 
Bu söyle!$n$n !arkısı da !u olsun ded$k en 
son:
“B$r çares$ bulunur elbet yarın, yen$den 
ya!amanın. B$r çares$ bulunur elbet canım,
b$r uyuyup uyanalım…” (Sertab Erener 
!arkısı ezg$s$yle okunacak)

Bu da çok kolay b$r süreç de"$l. 

Bu teknoloj$ye sah$p olmak $le $lg$l$ tek engel tekn$k ve 
b$l$msel de"$l. S$yas$ ve d$plomat$k engeller$n de a!ılması 
gerek$r. En büyük soru da !udur: Bunu yapmamıza $z$n 
verecekler m$? 

Fırlatma ba"lı!ı kapatılmadan hemen önce,  
kamera kapa!ı çıkarılırken.
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Esmeray, "lk oyununda daha çok trans b"r kadının 
deney"mler" üzer"nden g"tm"!t"n. Bu sefer daha çok 
"queer" durumlar üzer"ne yo%unla!tın d"yeb"l"r m"y"z? 

Den$leb$l$r fakat $zleyenlerden daha çok esk$ oyunun 
daha çok queer durumlar üzer$ne oldu"una da$r yorumlar 
var. Bana kalırsa “c$nsel haller” demek, her $k$s$ne daha 
uygun olur.

Oyunun ba!ında n"nen"n sana anlattı%ı b"r h"kâyey" 
hem Kürtçe hem Türkçe "zley"c"yle payla!ıyorsun? 
Sahnede Kürtçe h"kâye anlatırken "zley"c"n"n tepk"s" 
ne oluyor?

Genel olarak ses$z ve tepk$s$z $zlen$yor, Türkçe’ye geç$l$nce 
b$r rahatlama oluyor $zley$c$de. Bu da aslında ho! de"$l, 
yan$ $nsanların “anlayamayız” kaygısı olu!uyor.  Bu tutum 
b$raz ben$ rahatsız ed$yor. #sterd$m k$ $nsanların “ben 

oyunu bu d$lde anlamam” kaygısı yer$ne “ke!ke b$z de 
bu d$l$ b$lseyd$k” kaygısı olsa ya da $nsanların kend$ 
anad$ller$nde oynama haller$n$ anlayab$lseler…
 
H"kâyey" okuyucularımıza anlatmayaca%ız elbette 
ama bu h"kâyey" anlatan n"nen" homofob"k veya 
transfob"k olarak n"telend"rmek çok mümkün de%"l 
bana göre. Sen ne ders"n?

Oyunun ba!ındak$ h$kâyey$ n$nem bana 30 sene önce 
anlatmı!tı. G$tt$kçe daha homofob$k ve transfob$k b$r 
toplum hal$ne gel$yoruz. Karde!$m bana d$yor k$, nenem 
ve dedem sa" olsalardı, kes$n onlar sen$ daha çabuk 
kabul ederlerd$ ve daha çok sah$p çıkarlardı. Ortak ku!ak 
daha homofob$k gel$yor bana ama yen$ ku!aklarla bu 
sorun çözüleb$l$r. 

10 Aralık Dünya #nsan Hakları Günü’nde sahneye 
çıktın. Esmeray bu günde neler" görmezden 
gelem"yor? Nelerden rahatsız?

LGBT’ler zerre kadar $nsan$ temelde s$stem tarafından 
algılanmıyor. Tab$$ kadınlar da. Ötek$ olan herkes… D$"er 
canlılar… #nsan merkezl$ bakarsa $nsan hakları örgütler$, 
valla $!$m$z çok zor… Zaten $nsan merkezl$ s$stemler 
olu!tu"u $ç$n de"$l m$d$r $nsanların b$rb$r$ne yaptıkları. 
Yan$ $nsan hakları örgütler$ de d$"er canlıları görmezden 
gel$p $nsan merkezl$ pol$t$kalar üretmeye devam ederse 
sorun zor çözülür.

Yazılarını Taraf gazetes"nde yazmaya nasıl karar 
verd"n? Okurların tepk"ler" nasıl?

B$r arkada!ım önerd$, ben de yazdım, kabul ett$ler. Ben 
de yazmaya devam ett$m. Tepk$ler çok $y$. Olumsuz tepk$ 
almadım h$çb$r okuyucudan. 

Pınar Selek’"n yargılandı%ı Mısır Çar!ısı davası b"z" b"r 
kez daha üzdü. Esk"lere g"decek olursak pek"… Pınar 
Selek’le nasıl tanı!tın?

Pınar Selek $le ben 95 - 96 yılları arasında tanı!tım. 
%a!kındım, b$r arayı! $ç$ndeyd$m. Artık bana zorla 
dayatılan seks $!ç$l$"$n$ veya beden$m$ satmayı 
$stem$yordum. Böyle b$r arayı! $ç$ndeyken Pınar $le 
yolumuz b$r atölyede kes$!m$!t$. #lk gördü"üm gün 
Pınar’ın -b$len b$l$r bu bakı!ı- öyle b$r bakı!ı vardır k$, o 
bakı!lar bana de"d$"$nde yen$den umut ve co!kuyla 
dolmu!tum. Sabahları erkenden kalkmayı unutmu!tum 
ben. Ama onu gördü"ümün ertes$ günü erkenden 

kalkmı!tım. Apar topar atölyeye g$tm$!t$m. O atölyede 
ba!ka b$r hayat vardı. Soka"a attı"ınız herkes oradaydı. 
Travest$ler, e!c$nseller, t$nerc$ çocuklar, selpak satan 
çocuklar, sokakta topladıkları çöpü alıp gelenler… O 
çöpler$ tekrardan dönü!türüp adeta b$z$ soka"a çöpe 
attınız ama b$z de çöpler$ böyle dönü!türüp tekrar soka"a 
ger$ get$r$yoruz der g$b$ onlara hayat ver$yordu. Günlerce 
g$tt$m. Artık ben de sokakta b$r !eyler$ dönü!türüp, ortaya 
çıkardı"ım ürünü görüp, ondan sonra b$r $!e yaramanın 
sev$nc$n$ ya!ıyordum. B$r de t$yatromuz olmu!tu zaman 
$ç$nde. Sokaklarda t$yatro yapıyorduk. Pınar’ın suçsuz 
oldu"unu, b$z$m b$ld$"$m$z kadar onu yargılayanlarda 
b$l$yor!

Queer (Ku!r): C!ns!yetler!n ve c!nsel yönel!mler!n (e#c!nsel, 
b!seksüel, heteroseksüel) tanımladı$ı k!ml!kler!n baskıcı 
oldu$unu ve bunların -k!ml!k pol!t!kası yapanlarca- 
sınırlarının ç!z!ld!$! kadar sab!t ve net olmayab!lece$!n! 
!dd!a eden teor!.

#sm$ Mahmut ama Nerg$s d$ye anılmak $st$yor. Sadece 2 san$ye 
bu ruh hal$n$ dü!ünün. Dü!ünün yeter. Bu ve farklısı b$nlerce 
h$kâye… Ama bunun top oynamakla ne alakası var!

Hayatta kend$ kurgularımız, yazgılarımız var, seç$mler$m$z, 
$stekler$m$z… Aynı dü!ünmek zorunda de"$l$z, aynı yolda 

$lerlemek zorunda h$ç de"$l. B$ze “do"al”, b$ze “do"ru” 
gelm$yor olab$l$r, hatta b$ze “acay$p” gel$yor olab$l$r. Bütün 
“do"al”, “do"ru”, “acay$p”ler tartı!maya açık! Ama h$çb$r !ey 
h$ssett$kler$ “bana uzaylı g$b$ davranıyorlar” ı anlamlı kılmıyor. 
Hem !$ddete, ayrımcılı"a maruz kalıyorlar hem de dünyada 
dünyalı yer$ne uzaylı g$b$ ya!ıyorlar.

10 Aralık geces$ ayrımcılık haftası etk$nl$kler$ kapsamında, 
açılı! b$r dostluk maçı ve ak!amında da tek k$!$l$k b$r 
göster$yle yapıldı. B$r yanda Gençlerb$rl$"$ taraftar takımı 
Alkara’lar ve “ötek$ b$s$klet” ek$b$, kar!ı takımda da Ankara’nın 
gayr$ resm$ gazetes$- Solfasol ve Kaos-GL karma takımı. 
Hakem $se ayrımcılık yüzünden $!$nden olmu! b$r $s$m: Hal$l 
#brah$m D$nçda", e!c$nsel oldu"u gerekçes$yle hakeml$k 
yapılmasına $z$n ver$lm$yor. Yahu arkada! olay spor, mevzu 
futbol… sana ne, k$me ne onun bunun c$nsel terc$h$nden… 
Sev$!meyece"$z ya maç yapaca"ız. Hem de gazozuna! Sonuç 
5-5 berabere, dostluk kazandı!
Gelel$m arka plana… Y$ne aynı ak!am g$tt$"$m$z Nefes 
Bar’da tek k$!$l$k göster$s$nde “Esmeray” arka planını anlattı 
ya!adıklarının. Travest$ olmayı, ötek$ olmayı… Her anlattı"ıyla 
$zleyenler$ kahkahalara bo"sa da esasen müth$! b$r gerçekl$kt$ 
sahnedek$, anlattı"ı ço"u h$kâye çok acı, çok üzücüydü. 

Merak edenler $ç$n görülmeye de"er b$r dram sahnelen$yor. 

Aynı duygu, dü!ünce, ya!am tarzında olmasak da u"radıkları 
ayrımcılıklara ses çıkarmak gerek, seçt$kler$ yolu tartı!mak 
de"$l mevzu…

B$raz daha ho!görü, b$raz daha empat$… Daha az yargı; daha 
çok spor, sanat! 

 

Gözdem Tubay 

 

Maç sonunda mutluyuz !

Maça hazırız!

  
 

Kaos GL (Görseller: Gülistan Aydo"du)
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Gülistan Aydo"du

 

Solfasol sabırsız “Yaaaaaa hadi artık! Ba"larım sizin 
fotonuza. Topu tutamıyorum! Ne zaman ba"lıyacaz?!

#lk sarı kart Evrene Hiç topa aya!ı de!medi!i için.  
“Bravoooo  hakem,  #bne hakem seniiiiiiiiiiii seviyoruzzzzzzzz.  
Evren dı"arıııııı . Hain solfasol nasıl seviniyor ..

Bu da ne yahu? Bir Esmeray’ın "apkası eksikti?  
Ne i"i var ki burada? Kendisi nerede ?

#"teeeeee “tooop” . Vay be yerde ararken 
gökte bulduk! Bu maçta da yok yok sahada!

Yaaa basın sahaya neden geldi!ini unuttu. 
Mikrofon elinde. “Top” pe"ine dü"tüler. 
Abeeeeeeeeeeeee  o “Top”u sana vermem.   
Git i"ini yap yaa..  Seneye de siz oynarsınız.

Bu gidi" hayra alamet de!il diye 
söylemedik mi? Ahan da “Top”  yok oldu. 
Tanrının gazabı mı ne? Belki de yanmı"tır !

Sahada” top” bulunamayınca oyuncular ne yapacaklarını "a"ırdılar.  
Kaos gl den Umut, Aslı'nın ayaklarına kapanmı" ilan’ı a"k ediyor.  
Görsen de inanma derler ya. Aaaaa kimse inanmayacak!  
Makine yalan mı söylüyor yani? Aha i"te her "ey o sahada oldu!

Ohhh be hiç ba"lamayacak sandım.  Aman Allahım 
geliyorrrrrrrrrr!!!! Kaç Gülistan kaaaaaççç

Maç bitti Halil #brahim demeç veriyor. 
 Bu maç bura da bitmez. “ Top”umu aldım.  
Vermem kimseye daha maç bitmedi merak  
etmeyin. Bi daha ki sefer basın ve milletvekilleriyle 
mecliste yaparız. Belkim ba"bakan da oynar.

Dinçdag “top”u görünce "a"ırdı! Handiyse  “Top”un nerde kar"ına 
çıkaca!ı da belli olmuyor. Burada da çok var galiba?. ”Nasıl becerdi 
ters atı"la? Solfasol dan korkmak lazım.  $eytana topu ters geçirecek.”

#rfan da kalemi kadar kıvrak be yaa. Af örgütünden Volkan'ın 
aya!ından kaptı. Kafa ile solladı, “SOL SOL SOL#DAR#TY “ gidiyor. 
Aman tutun bu gidi" hayra alemet de!il. Kafa göz girebilir yani.

Nihayet yaa. Tanju golü i"te böyle yedi.  
Biz dedik “Top” a güvenme Yuvarlaktır diyeeeee.
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Ça%da! Sanatlar Merkez"

Hayat denen bombardımanın altında var olmayı sürdüreb$lmek $ç$n kent denen k$rl$l$"$n 
$ç$nde b$r yerlerde yuvalanmak, orada debelenmek ve yalnızca b$r lekeden $baret olarak y$t$p 
g$tmekten ba!ka b$r !ey de"$l artık ya!amak. Böyle olunca pahalı spor e!ofmanları $ç$nde 
yürüyü! bandı üzer$nde ter döken ve önündek$ ekrandan d$z$ seyreden esnaf $nsanla, çuval 
geç$r$lm$! el arabaları $le çöpler$ karı!tıran $nsan arasında lekesel de"er bakımından b$r fark 
yoktur.  B$z oldu"u söylenen ancak b$zden bamba!ka b$r !eym$! g$b$ duran $nsanlık, bu $k$ $nsanı 
barı!tırab$l$r, sava!tırab$l$r, $k$s$n$ b$rden fırınlarda yakab$l$r, sanat galer$ler$nde ya da müzelerde 
serg$leyeb$l$r. 
Tüm bunlar olup b$terken h$ç k$mse h$çb$r !ey$n farkına varmaz. Gördü"ünü, duydu"unu, 
h$ssett$"$n$ anlamlandıramayacak kadar me!guldür kof ya!antılar $ç$nde: Telev$zyonların, 
b$lg$sayarların, akıllı telefonların ve oyun konsollarının ekranlarından yüksek çözünürlüklü 
görüntüler akıp g$der. Sokakta, toplu ta!ıma $stasyonlarında, çar!ıda, pazarda, meydanlarda asılı 
duran af$!ler, reklam panoları ve tabelalar b$r görünür b$r kaybolurlar. B$r apartmanın duvarına, 
b$r otomob$l$n kaportasına, b$r kız çocu"unun çantasına, b$r çöp kutusunun kapa"ına ya da b$r 
a"acın gövdes$ne yapı!tırılmı! et$ketler çarpar gözler$ne. Çöplerde, kaldırımlarda, banklarda 
ya da masalarda, kar!ılarına çıkar: Unutulmu! cdler, esk$ gazeteler, derg$ler, fanz$nler, bro!ürler, 
$nd$r$m kuponları… Dahası pek çok !ey etra&arını ku!atır, akılarını çeler, gözler$n$ ba"lar. 
Ankara’nın güncel sanat $n$s$yat$f$ Yaygara, kend$ çek$rde"$ etrafında lezzetlenen gen$! 

b$r sanatçı grubu $le 
gerçekle!t$rd$"$ Göz Kararı 
$s$ml$ serg$de $!te bu göz 
ba"ı ve ayarı !a!mı! göz 
kararı had$seler$n$ $rdel$yor. 
Yaygara bu serg$ sürec$nde 
günümüz sanatçılarının 
akıl, v$cdan ve $radeler$n$ 
ortaya koyarak $zley$c$ye b$r 
hesapla!ma rotası ç$z$yor. 
B$rey$, bombardıman 
altında g$tt$kçe der$nle!en 
h$pnot$k uykusundan 
uyanmaya, dayatılan sanal 
ya!am senaryolarından 
kurtulmaya ve kend$s$ne 
evr$lmeye davet ed$yor. 

Yaygara üyeler$n$n de $ç$nde bulundu"u kırk sanatçı;  heykel, res$m, foto"raf, yerle!t$rme ve 
v$deo art g$b$ pek çok farklı d$s$pl$n$ $çeren çok katmanlı b$r serg$ olu!turmu!. Bu sanatçılar 
kend$ göz kararlarına duydukları güvenle $zleyenler$n kültür odakları tarafından baskılanan 
$mge evrenler$n$ sarsıyorlar. Yaygara üyeler$nden Veysel %ayl$’n$n “Medya Körlü"ü” $s$ml$ 
foto"raf d$z$s$nde b$reyler yalnızca sersemlem$! b$rer 
sosyal medyada prof$l$ne dönü!ürken, Sevket Arık’ın 
“Bombardıman” $s$ml$ resm$nde gökyüzünden geçen 
dev b$r bal$na kent$ balık bombardımanına tutuyor. 
Bu kar!ıla!malar $zley$c$ler$ günlük rut$nler$nden çek$p 
çıkartarak ezberler$n$ tersyüz ed$yor. S$bel Horada’nın 
“%ehr$n Muhafızları” $sm$n$ verd$"$ ve gündel$k kent 
ya!amının kuytularından çek$p çıkardı"ı 80 sandalye slaydı 
$le gerçekle!t$rd$"$ yerle!t$rme, y$ne sanatçının b$zler $ç$n 
seçt$"$ esk$ b$r koltu"a oturularak seyred$l$yor. Tozlu b$r 
koltu"a oturup, çoktan unutulmu! ama unutuldu"u halde 
hala tüket$len esk$ sandalyeler albümünün $ç$ne g$rmek 
oldukça tuhaf h$ssett$r$yor. Al$ %entürk, Alper Aydın, Tuba 
Merde!e, Genç Proje ve Mehmet Al$ Boran $se serg$n$n 
ben$m $ç$n heyecan ver$c$ d$"er $s$mler$. Göz kararım arıza 
ver$yor d$yenlerdensen$z, serg$y$ 13 Ocak tar$h$ne kadar b$r 
g$d$p görün der$m. 

 

Özgür Ceren Can 

 

ANKARA'DA  
OCAK SERG#LER#
Derleyen: Özgür Ceren Can

Arete Sanat Galer"s"
"brah!m Balaban / Res!m Serg!s!
15 Aralık- 10 Ocak
Anadolu $nsanının ya!amını, do"asını, 
kültürel zeng$nl$"$n$, dü!ler$n$, umudunu-
umutsuzlu"unu; kend$ne özgü masalsı 
b$r anlatım d$l$yle tuvaller$nde yansıtarak, 
çok özgün b$r suretler co"rafyası sunan 
ressam #brah$m Balaban'ın en son 
yapıtlarından olu!an res$m serg$s$ Ankara 
Arete Sanat Galer$s$'nde açıldı. Serg$ 
$ç$n Balaban’nın sanat evren$n$ ortaya 
koyan; Nazım H$kmet, Ab$d$n D$no, Mel$h 
Cevdet Anday, Can Yücel, Ya!ar Kemal, 
Sabahatt$n Eyübo"lu, Fak$r Baykurt ve 
pek çok öneml$ yazarın yazılarını $ç$nde 
barındıran b$r k$tap da hazırlandı. 

Ankara Ça%da! Sanatlar Merkez"

Yaygara / Göz Kararı
17 Aralık- 13 Ocak
Sanatçılar: Al$ %entürk, Alper Aydın, Am$n, 
Dawa$e,Arzu E!, Baran Ça"ınlı, Cevah$r 
Özdo"an, Cevdet Sarı, Eng$n Aslan, El$f 
Yıldız, Erdal Duman, Fat$h Tan, Gav$n 
Turk, Genco Gülan, Genj Proje, G$sele 
Trembleau, G$zem %endur, Johannes 
Vogl, Mehmet Al$ Boran, Mehmet Al$ 
Uysal, Mehmet Çeper, Mehmet Yılmaz, 
Mehtap Baydu, Mustafa Duymaz, Mustafa 
Duyuluer, Osman D$nç, Osman Bozkurt, 
Özlem %$m!ek, Saeed Ensaf$, Sark$s, 
Serkan Dem$r, S$bel Horada, S$nem D$!l$, 
%en$z Aksoy, %evket Arık, Tanzer Arı", 
T$mur Çel$k, T$m Ha$let, Tuba Merde!e, 
Tufan Baltalar, Veysel %ayl$ 
YAYGARA, ‘Göz Kararı’ sürec$nde; $rade 

ve tavrın, otor$tey$ sorgulayan, güncel 
gerçekl$kle hesapla!an, asıl olanın 
meseles$n$ ortaya çıkaran, b$rey$n 
alternat$f özell$kler$n$ ve sosyal alanın 
çe!$tl$l$"$n$ yücelten b$r anlayı!la, 
günümüz sanatçılarının akıl ve 
v$cdanlarının kararını ortaya koymaya 
çalı!ıyor.

m 1886 Sanat Projeler!
M!ke Berg
8 Aralık – 19 Ocak
M$ke Berg , #mkansız %eylere #nanmak 
adlı heykel ve dokumalarıyla Ankara’da. 
#stanbul’da ya!ayan New York’lu sanatçı, 
mesle"$ne f$gürat$f b$r sanatçı olarak, 
m$mar$ ortamlarda f$gürlerle ba!ladı. 
Zamanla f$gürler azaldı ve m$marlık öne 
çıktı. Sonraları f$gürler tamamen ortadan 
kalkarak ayrıntılara, dokuya ve duvarlara 
dönü!tü. Berg’$n m$mar$ mot$&ere olan 
$lg$s$ onu #slam sanatına yöneltt$. #slam 
sanatına, kullanılan örüntü, yapı, renk 
$le tu"la, seram$k, ta! ve kuma!ın yanı 
sıra d$"er geleneksel sanat malzemeler$ 
neden$yle $lg$ duydu.
Serg$de sanatçının Do"u’dan Batı’ya 
süzülen na$f güncel kültür mot$&er$, 
Osmanlı kal$graf$s$, geleneksel Türk 
bezeme-süsleme sanatları, Osmanlı kapı 
desenler$, B$zans kubbeler$n$ ça"rı!tıran 
er$t$lerek, dövülerek yapılmı! metal 
heykeller$ görüleb$l$r.

Galer" Nev 
Roland Topor / Hara-K!r! 
11 Ocak – 9 &ubat
Ankara Galer$ Nev yen$ yıla Fransız 
desen ustası Roland Topor’un k$!$sel 
serg$s$ $le ba!lıyor. Galer$ Nev, sanatçının 
o"lu N$colas Topor ve ed$törü Chr$st$an 
Bramsen’$n de katılaca"ı açılı! $le 
Topor’un 75. ya!ını kutluyor. Serg$de 

orj$nal Topor desenler$, af$!ler$ ve 
ya"lıboyaları $lk kez Galer$ Nev’de b$r 
araya gel$yor. 
1938 yılında Polonyalı Yahud$ b$r 
a$len$n çocu"u olarak Par$s’te do"an 
Roland Topor, çocuklu"unu a$les$ $le 
b$rl$kte Naz$ $!gal$nden g$zlenerek 
geç$rd$; ele!t$rmenlere göre #k$nc$ 
Dünya Sava!ı yılları Topor’un $ler$dek$ 
üslubu bakımından bel$rley$c$ 
oldu. Roland Topor sanat tar$h$ne 
saçmalı"ın, korkunçlu"un ve c$nsell$"$n 
gerçeküstücü ustası olarak geçt$. 

Cer Modern
Gerçek Kötüler / ‘B!zzat Ben Kend!m’  
B!r "k!lem Olarak Ben
25 Ocak – 24 &ubat
Sanatçılar: Havva Altun, Aysel Alver, 
Nancy Atakan, Hasan Sal$h Ay, Zuhal 
Baysar, Ozan B$lg$ner,BAsh$r Borlakov, 
Serkan Dem$r, Mümtaz Dem$rkalp, Elmas 
Den$z, Hüsnü Dokak, Erdal Duman, 
Fırat Eng$n, Eng$n Esen, Özlem Günyol, 
Mustafa Kunt, Kutlu Gürell$, Aslı I!ıksal, 
Erdal #nc$, Ay!enur #pek, Fat$h Kahya, 
Sevda Kal, N$lay Kalınbayrak, Tuba 
Merde!e, Ferhat Özgür, Necla Rüzgar, 
Esra Sa"lık, Funda Susamo"lu, Seval 
%ener, Er$nç Ulusoy, Sen$ha Ünay, Özlem 
Ünlü,Mehmet Yılmaz, Ümmühan Yörük
Gerçek Kötüler Cer Modern’$n Galer$ 
B salonunda “B$zzat, Ben Kend$m” 
ba!lıklı b$r serg$ düzenl$yor.  Serg$; “ben” 
kavramından yola çıkarak sanatçının 
otob$yograf$k sürec$n$ konu ed$n$yor 
ve aynı zamanda 21.yy $nsanının $ron$k 
ya!am haller$ne de d$kkat çek$yor. B$rey$n 
kend$ne $l$!k$n b$l$nçl$ b$r algı olu!turma 
serüven$n$ de!$fre etmey$ hede&erken, 
farklı sanat d$s$pl$nler$n$ b$r araya 
get$rerek güncel sanatın nabzını tutuyor.

Galer" Soyut
Derya Ülker / Tefr!ka
11 Ocak – 30 Ocak
“Ortak hafızamızın ya!anmı! rüyalarını, 
b$r tar$h$n res$ml$ sayfalarını okurcasına 
her gün ard arda görüyorum, b$r tefr$ka 
roman g$b$...” d$yen sanatçının serg$s$, 
2012 tar$hl$ tuval üzer$ne akr$l$k ve karı!ık 
tekn$kten olu!an res$mlerden olu!uyor. 
Res$mlerdek$ parçalı ancak özü bütün 
yapı, b$r benzerl$k ve tekrar h$ss$ ver$yor. 
Terk ed$ld$"$ sanılan b$r renk veya anlayı! 
yen$len$yor, esk$ f$gürler, mekan ve zaman 
bel$r$yor. Yen$ “do"a” olan “kent”, $nsanla 
olan $l$!k$s$ ve kar!ıtlı"ı $ç$nde n$telen$yor, 
f$gürlere zem$n te!k$l etmekten daha 
büyük b$r rol üstlen$yor. Bu res$mlerdek$ 
çokluklar, üstüste b$nd$r$lm$! zamanlar 
ve tekrarlardan türet$leb$lecekler$ g$b$, 
“ola"anüstü haller”de b$r araya gelmekle 
de açıklanab$l$r. Sanatçı “Kalabalık” 
arket$p$n$n $ç$n$ dolduran düzen veya 
düzens$zl$kler$n tems$l$ de amaçlıyor.

Galer" Kara
Cepheden Cartagena / Foto$raf Serg!s!
27 Aralık – 14 Ocak
Kolomb$ya Büyükelç$l$"$, Çankaya 
Beled$yes$ Galer$ Kara $!b$rl$"$yle 
“Cepheden Cartagena” $s$ml$ serg$n$n 
foto"ra&arını Ankara’da $k$nc$ kez 
serg$l$yor. Serg$de Kolomb$ya’nın en 
güzel !eh$rler$nden b$r$ olan Cartagena’yı 
tems$l eden en öneml$ noktaları gösteren 
foto"ra&ardan b$r seçk$ olu!turulmu!. 
Serg$n$n yaratıcısı Anton$o Castañeda, 
foto"ra&arında $zley$c$n$n $lg$s$n$, sadece 
kent$n $lg$ çek$c$ b$nalarının üzer$ne 
çek$yor. Castañeda’nın üzer$nde çalı!mı! 
oldu"u mekânlar arasında !u yerler 
bulunuyor: Las Bóvedas Soka"ı, Hered$a 
T$yatrosu, Las Damas Soka"ı, San Pedro 
Claver K$l$ses$.

Medya Körlü!ü, Veysel $ayli, 2012 
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Aralık ayının $k$nc$ günü... Güzel b$r tela! var $ç$mde. 
Çünkü Türk$ye’n$n en $y$ caz vokaller$nden b$r$yle, S$bel 
Köse’yle, onu, Ankara’yı ve $k$s$n$n $l$!k$s$n$ konu!aca"ız. 
Ama mekanımız onun ya!adı"ı !eh$r: #stanbul. 
#stanbul’da, Ankara’yı konu!mak $lg$nç olacak.

Daha öncek$ konu!mamızda, ben$, 1999’da Ankara’da 
ba!ladı"ı ve yakla!ık yed$ yıldır da “S$bel Köse Caz Vokal 
Atölyes$” adıyla süren atölyes$ne davet ed$yor. Ama b$z, 
atölye saat$nden önce, etrafta oturulab$lecek tek yer 
olan, Ankara’da da z$nc$r hal$nde ve hızla ço"almaya 
devam eden kafelerden b$r$nde bulu!uyoruz. B$raz da 
kafen$n $ç$ndek$ pop müz$k $st$lasından kurtulmak $ç$n, 
kend$m$z$ dı!arıdak$ masalara atıyoruz. Otoyol gürültüsü 
daha $y$d$r! 

Tüm zarafet$yle ve güler yüzüyle kar!ımda !$md$.

S$bel Köse, Ankara’da do"mu!, ün$vers$te önces$ e"$t$m$n$ 
TED Ankara Kolej$’nde tamamlamı! ve ODTÜ M$marlık 
Bölümü’nü b$t$rm$!. Ün$vers$tedeyken b$r sene b$r m$mar$ 
büroda çalı!tıktan sonra, yarı zamanlı olarak 1991-95 yılları 
arasında SANART Görsel Sanatları Destekleme Derne"$’nde 
koord$natör olarak çalı!mı!. Görsel sanatlarla $lg$l$ çe!$tl$ 
organ$zasyonlar yapan bu dernekte çalı!ırken, b$r yandan da 
!arkı söylemeye devam etm$!.

M$marlık bölümünü severek okudu"unu söylüyor ve ekl$yor 
S$bel Köse: “M$marlık çok severek yapab$lece"$m b$r meslekt$ 
ama müz$kle b$rl$kte yürütmem mümkün olmadı. #nsanın 
seç$mler$ her zaman aynı kalmıyor...”

“Bir gün Ella Fitzgerald’ın bir kasetine denk 
geldim. Bu kadın ne yapıyor? 
Ben de onun gibi bir #eyler söylemek istiyorum!” 
dedim kendi kendime.

Aslında caz d$nlemeye ortaokul zamanlarında ablasının 
el$ndek$ kasetler$, telev$zyondak$ pop l$steler$n$ d$nley$p, 
oyun g$b$ onları takl$t etmeye çalı!arak ba!lamı! S$bel Köse. 
“B$r gün Ella F$tzgerald’ın b$r kaset$ne denk geld$m. Kaset$n 
$ç$nde 8-10 dak$kalık “A$r Ma$l Spec$al” adında b$r !arkı vardı 
ve tamamında scat* yapıyordu. #nanılmazdı. Çok etk$lend$m. 
“Bu kadın ne yapıyor? Ben de onun g$b$ b$r !eyler söylemek 
$st$yorum!” ded$m kend$ kend$me. Ondan sonra ara!tırmaya 
ba!ladım cazla $lg$l$ her !ey$.” d$ye anlatıyor, caz tutkusunun 
ba!langıcını.

Çok uzun yıllar geçmese de aradan, “esk$ günler$” konu!maya 
ba!lıyoruz. “B$r !eyler$ bulmak çok zordu o zamanlar. %$md$ 
youtube’a tıklıyor, $sted$"$n müz$"$ anında d$nl$yorsun, 
!arkı sözler$n$ bulmak en fazla b$rkaç san$yen$ alıyor. B$z 
o zaman albümlerden karı!ık kaset yaptırıp, sözler$n$ 
çıkarab$lmek $ç$n, onları defalarca d$nlerd$k. B$r de C$nnah 
Caddes$’n$n ba!ında, sonradan kapanan, Amer$kan Kültür 
Derne"$’n$n kütüphanes$nde, bütün caz standartlarının 
oldu"u “Amer$can Song Book”lar vardı, c$lt c$lt; onlardan 
fotokop$ çekt$r$rd$m. Ama her g$tt$"$mde sadece üç sayfaya 
$z$n ver$l$rd$. K$tapları b$na dı!ına çıkarmak da yasaktı. Yan$ 
her g$d$!$m$zde ancak b$r !arkının kopyasını bazen yarısını 
alab$l$yorduk.” d$yor gülerek. Ben$m de kes$nl$kle hemf$k$r 
oldu"um sözlerle devam ed$yor sonra. “Tab$ k$ bu b$raz da 
macera oluyordu b$z$m $ç$n. %$md$ tek tu!la ula!ab$lece"$m$z 
!eyler $ç$n harcadı"ımız çabayı dü!ünüyorum da… Tab$ k$ 
daha da kıymetl$ oluyordu el$m$ze geçenler. Bu $y$ m$, kötü 
mü? #k$s$n$n de $y$ ve kötü tara&arı var bence.”

“Mimarlar Derne!i; Ankara’da, Disiplinlerarası, 
Nesillerarası bir platform.“ 

M$marlar Derne"$’n$n önce Kulel$ Sokak’tak$, 
merd$venlerle $n$len b$rkaç katlı küçücük b$r mekanında, 
daha sonra da uzun süre Tuna Ötenel’le, Borazan 
Sokak’tak$ mekanında !arkı söylem$! Köse. O zamanlar 
kapısında sıra olunan b$r M$marlar Derne"$ oldu"unu 
çokça duymu!tum. Ben$ do"ruluyor: “Gerçekten 
de o dönem$ payla!an herkes $ç$n öneml$ b$r yerd$ 
M$marlar Derne"$. Orada düzenlenen kültürel, sosyal 
ya da sanatsal her etk$nl$k farklı alanlardan çok de"erl$ 
k$!$ler$n b$r araya gelmes$n$ sa"lıyordu. D$s$pl$nlerarası, 
nes$llerarası, $ç$nde her türlü farklılı"ı da barındıran, 
zaman $ç$nde herkes$n b$rb$r$yle arkada! oldu"u bu 
toplulu"un $ç$nde olmak, Tuna Ötenel g$b$ b$r ustayla, o 
dönemde bu güzel $nsanlara !arkı söylem$! olmak ben$m 
$ç$n çok de"erl$. Bu ves$leyle sevg$l$ Eren ve Murat Artu'ya 
da b$r kez daha te!ekkür etmek $ster$m. Yaratılan s$nerj$ 
sonucunda kapıda sıra da oluyordu, val$z$n$ of$se bırakıp 
b$r gecel$"$ne de olsa oraya gelenler de...”

“Ben Ankara’dan Ayrılmadım Aslında!”

Sıra gel$yor cevabını b$raz tahm$n de ett$"$m “Ankara’dan 
neden ayrıldınız?”sorusuna. “Ankara’dan ayrılmadım 
aslında. #stanbul’a gel$p g$tmeye ba!lamı!tım zaten. Bu 
gel$! g$d$!ler$n süreler$ uzamaya ba!ladı. Ve sonuçta da, 
1998 yılında, b$r baktım #stanbul’a gelm$!$m. M$marlar 
Derne"$’n$n el de"$!t$rmes$ ve lokal$n kapanması da 
etk$l$ oldu sanırım. O sırada ben #stanbul’da Gramafon’da 
söylemeye ba!ladım. Ankara’da esk$den müz$k yaptı"ımız 
b$r çok mekan da yava! yava! kapanmaya ba!lamı!tı. O 
zaman canlı müz$k çalınan Eylül, Karp$ç, Gece Bar g$b$ 
pek çok mekan da bugün yok artık. Akt$v$te ve dünya 
kent$ olma anlamında da farklı b$r potans$yel$ var elbette 
#stanbul’un. Bütün bunların do"al sonucu olarak ve 
Ajlan’ın davet$ üzer$ne #stanbul’a geld$m aslında.”

#stanbul’da caz d$nleneb$lecek mekanların varlı"ıyla $lg$l$ 
yanlı! b$r $zlen$me kapıldı"ımı anlıyorum, S$bel Köse’n$n 
sözler$yle. “#stanbul çok kalabalık ve yo"un b$r !eh$r. 
Her geçen gün de konserler etk$nl$kler artarak devam 
ed$yor. Ama $y$ müz$"$n canlı çalındı"ı kulüp ya da 
mekanlar yo"unlu"a göre çok daha sınırlı. Esk$den çok 
farklı, caz ya da farklı türler$n çalındı"ı mekanlar vardı. 
Daha canlı b$r s$rkülasyon, payla!ım ve müz$k olurdu. Her 
hafta bulu!ulur jam sess$onlar** yapılırdı. Y$ne var tab$ 
canlılık #stanbul’da. Ama esk$s$nden daha farklı gel$yor, 
en azından bana. Ama Ankara’da oturmu! b$r sanatçı/
sanatsever/akadem$syen kes$m var. Bazı !eyler$ yapmak 
daha kolay. Mesela, b$r yerden b$r yere ula!mak daha 
kolay. Yaptı"ın !ey$ daha çok zevk $ç$n ve daha farklı b$r 
bakı! açısıyla yaptı"ından dolayı, onun üzer$ne çalı!mak 
ve yo"unla!mak daha kolay. Dolayısıyla Ankara'da 
$nsanlar b$rb$rler$ne daha yakın ve ba"lılar. #stanbul’un 
da"ınıklı"ı ve karma!ıklı"ı yok orada. Ankara’nın daha 
derl$ toplu ve konsantre b$r yapısı vardı her zaman. 
Ve y$ne bunların sonucu olarak çok fazla sanatçı 
yet$!t$rm$!t$r d$ye dü!ünüyorum. Yet$!me ve olgunla!ma 
dönemler$nden sonra, #stanbul’a g$tmeler$ de kaçınılmaz 
oluyor gal$ba.”

“Ankara’da “ya#ayan” bir caz kulübü için 
birilerinin elini ta#ın altına koyması gerekiyor. 
Bu her yerde, her zaman böyle olmu#tur.”

“Pek$, neden Ankara’da “ya!ayan” b$r caz kulübü 
olamıyor?” sorusuna $se aynı do"rultuda cevap ver$yor 
Köse. “Olamayaca"ına $nanmıyorum ben. Sadece 
b$r$ler$n$n el$n$ ta!ın altına koyması lazım. Ama bu her 
zaman böyle olmu!tur. Dünyanın b$rçok yer$nde de 
!ehr$n büyüklü"ünden ya da potans$yel$nden daha çok, 
bu müz$"$ seven b$r$ler$n$n el$n$ ta!ın altına koymasıyla 
caz müz$"$ o !eh$rde ya!ayab$l$yor. Kend$ !ah$t oldu"um 
dönem $ç$nde b$r $vme kazandı"ını bel$rtmeden 
geçmemekle b$rl$kte cazın bu dönemde hele Türk$ye’de 
çok popüler b$r tür oldu"unu savunamayız, bu nedenle 
$!letmeler$n t$car$ kaygıları olması da do"al. Caz 
klubu olmaması d$nley$c$ olmamasından de"$l böyle 
b$r yatırımın olmamasından kaynaklanıyor. Neyse k$ 
$zley$c$yle cazı bulu!turan mekanlar var; F$ge, Samm’s, 

Ruh$, Cer Modern bunlardan aklıma gelenler. B$r de gurur 
duyulması gereken Uluslararası Ankara Caz Fest$val$ var.” 

“Ankara’da yabancı gibi hissediyorum artık.“

Halen fest$valler ve konserler $ç$n Ankara’ya gelmeye 
devam eden S$bel Köse, son b$rkaç yıldır kend$n$ 
!ehre ne kadar yabancı h$ssett$"$nden bahsed$yor. Bu 
!eh$rde do"up büyümü! b$r sanatçı olarak, b$rçok !ey$ 
yadırgadı"ını söylüyor. “Zamanın ve de"$!$m$n önüne 
geçem$yoruz ama Türk$ye’de bazı de"$!$mler hızlı ve 
acımasız oluyor. #nsan kısa b$r zaman $ç$nde büyüdü"ü 
kent$ tanıyamaz hale geleb$l$yor, yabancıla!ab$l$yor. 
Kent$n büyümes$nden, eklemlenmes$nden ve odak 
noktalarının de"$!mes$nden kaynaklanan yön kaybı b$r 
yana, tar$h$, kültürel ve sosyal de"erler$yle z$h$nler$m$zde 
yer etm$! b$naların yok ed$lmes$, bunların yer$ne b$rb$r$ne 
çok yakın devasa alı!ver$! merkezler$n$n ve bana göre 
ölçe"$ kaçmı! çokçok katlı toplu betonlar, esk$ caddeler$n, 
sokakların $s$mler$n$n de"$!mes$ rahatsızlık ver$yor bana. 
Öte yandan Ankara $nsanının özel oldu"unu dü!ünürüm 
hep. Ba!kent olmasının verd$"$ s$yas$ a"ırlı"ın yanı sıra, 
ün$vers$teler$n de etk$s$yle genç nüfusun öneml$ b$r 
potans$yel oldu"u Ankara’nın, Türk$ye’ye her anlamda 
de"er kazandırdı"ını dü!ünüyorum. Bu nedenle kentsel 
anlamda bunun yansımasını görmek de, her Ankaralı g$b$ 
ben$m de arzum.”

#stanbul’a yolunuz dü!üyorsa ne ala… Ama 
Ankara’daysanız, S$bel Köse’n$n nad$r Ankara z$yaretler$n$ 
kaçırmayın der$m ben. Bu ses$, özell$kle de canlı olarak 
d$nlemek her müz$k severe nas$p olması gereken b$r 
ayrıcalık…

*  Vokall! cazda, sözsüz b!r takım seslerle ya da anlamsız 
hecelerle yapılan b!r tür do$açlama.

**  Müz!syenler!n provasız ve do$açlama yaparak b!rl!kte 
çaldıkları müz!k olayı. 

 

Söyle!i: Zeynep Ömür Yılmaz 

 

“Sibel Köse Caz Vokal Atölyesi”nde yeni cazcılar yeti"iyor. 

Sibel Köse, Ankara Caz Festivali’nde

1990’lı yıllar. Sibel Köse,  
Mimarlar Derne!i’nde Tuna Ötenel ile 
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Amatör Astronom - Özgür Ceng$z  
ozgurceng$z2008@hotma$l.com

B"r turu daha b"t"rd"k. Tur derken dünyanın güne! etrafındak" b"r turunu kasted"yorum. Yok kıyamet m" 
kopacak, yok gezegenler m" h"zalanacak, güne! patlamaları mı olacak sorularıyla geçt" 2012'n"n son günler". 
S"z bu yazıları okudu%unuza göre sorular cevaplanmı! demekt"r. Ama !"md"l"k b"r !ey olmaması "ler"de bu tür 
tehl"keler"n olmayaca%ı anlamına gelmez. #!te b"r kehanet daha s"ze:  2029 ve 2036 yıllarında dünyamıza çok 
yakın geçecek 99942 Apoph"s astero"d".  Çarpma "ht"mal" 250.000'de 1.  Bu görece yüksek b"r oran d"yeb"l"r"z.

2012 GÖKSEL OLAYLARI

2012 yılı özell$kle yaz ayları, b$z gözlemc$ler 
$ç$n oldukça ver$ml$ geçt$. B$rçok göksel 
kar!ıla!ma, tutulma ve olaya sahne olan 
geçt$"$m$z yıl,  $nsanlı"ın uzay macerası $ç$n 
de yen$ b$r sayfa oldu. Gezegen yüzey$ne $nen 
"Merak" $s$ml$ uzay aracıyla,  kapı kom!umuz 
Mars'ı daha $y$ tanımaya ve anlamaya 
ba!ladık. #!te 2012 yılından öneml$ astronom$k 
olay ba!lıkları:

yüzünden güne!e en yakın konuma geld$. 5 
Temmuz'da $se güne!e en uzak konuma ula!tı.

en yakın konuma geld$.

sıra Venüs'ün Güne!'$n önünden geç$!$ne ve  
Jüp$ter'$n uydumuz tarafından örtülmes$ne 

tanık olduk. (Jüp$ter, temmuz ,a"ustos,eylül, 
ek$m ve kasım aylarında da uydumuz 
tarafından örtüldü)

uydumuz tarafından perdelend$.

Cur$os$ty (Merak), Mars yüzey$ne $nd$.  

Tam güne! tutulması olurken, 27 Kasım'da $se 

Venüs- Satürn kavu!umu ya!andı.

(N$san), Eta Aquar$dler (Mayıs), Güney Delta 
Aquar$dler (Temmuz- A"ustos), Alpha 
Capr$corn$dler (A"ustos), Güney ve Kuzey  
Iota Aquar$dler (A"ustos), Dracon$dler (Ek$m), 
Or$on$dler (Ek$m), Taur$d ve Leon$dler (Kasım), 
Gem$n$dler ve Urs$dler (Aralık) $sm$ ver$len 
Meteor ya"muru olayları gerçekle!t$.
 
2013 YILI GÖKSEL OLAY BEKLENT#LER#

Her yıl oldu"u g$b$, meteor ya"murları 
bu yıl da devam edecek. Vakt$ geld$"$nde 
kö!em$zden bunlara $l$!k$n detaylı b$lg$ler$ 
s$zelere $letece"$m. Y$ne gezegen-gezegen 
kar!ıla!maları ve örtülmeler ya!anacak. Yılın $lk 
parçalı ay tutulması $se 25 N$san'da beklen$yor. 
Tam güne! tutulması 2012'dek$ g$b$ Güney 
Pas$f$kten 10 Mayıs'ta seyred$leb$lecek. Mayıs 
ayında ayrıca ülkem$zden de seyred$leb$lecek 

ay tutulması beklen$yor. Kasım ayında $se Orta 
Amer$ka ve Afr$ka'dan $zleneb$lecek b$r güne! 
tutulması daha olacak. 
Geçt$"$m$z ay boyunca gökyüzünün bulutlu 
ve ya"ı!lı olması dolayısıyla ver$ml$ b$r gözlem 
yapacak zaman bulamadım. Umarım yen$ yılla 
b$rl$kte gökyüzümüz daha açık olur. Yen$ yılda, 
kat kat g$y$s$lerle, termosta kahvelerle gözlem 
yapmak üm$d$ ve herkese açık b$r gökyüzü 
d$lekler$mle...

B$r zamanlar sadece #stanbul’da b$enal vardı. B$z de onu  
#stanbul Bo"azı m$sal$ #stanbul’a mal ett$k, uzun yıllar ses$m$z 
solu"umuz çıkmadı. Ta k$ S$nop, Çanakkale, Mard$n ve 
Antakya g$b$ Anadolu kentler$nde b$enaller gerçekle!t$r$lmeye 
ba!lanıncaya dek. Rahatımız kaçtı ve sormaya ba!ladık: 
Ankara’da neden b$enal yok? 
Aslında Türk$ye sanat ortamında gerçekle!t$r$len $lk b$enal 
1986 yılında Ankara’da gerçekle!t$r$len ancak sadece 
dört kez düzenleneb$len “Uluslararası Asya-Avrupa Sanat 
B$enal$”. Ancak bu b$enal devlet el$yle düzenlenm$!; o zaman 
organ$zasyon eks$kl$"$ ve b$r takım sansür uygulamaları $le 
b$anele bürokras$n$n koyu gölges$ dü!mü!. Herhang$ b$r teması 
olmayan b$enal$n b$r çe!$t panayıra dönü!tü"üne da$r a"ır 
ele!t$r$ler olmu!. En n$hayet$nde Ankara b$enal kozunu #stanbul’a 
devretm$!. 
Bugün gel$nen son noktada Anadolu b$enaller$ ata"a 
kalkmı!ken, Ankara’nın b$enalle $lg$l$ h$çb$r kıpırtı göstermemes$ 
Solfasol olarak b$raz canımızı sıktı. B$z de konu $le $lg$l$ 
sorularımızı m1886 Sanat Projeler$’n$n sanat danı!manı ve 
Mard$n B$enal$’n$n de küratörlü"ünü yapmı! olan Döne Otyam’a 
sorduk:

Solfasol:  Ankara sanat olayları bakımından bakıldı"ında nasıl 
b$r kent olarak görülüyor ve b$enal $le $lg$lenen/ $lg$leneb$lecek 
grubun, d$"er kentlerdek$ topluluklardan n$cel$k ve n$tel$k 
bakımından b$r farkı var mı?
Döne Otyam: Ankara maalesef son yıllarda hızla kan kaybett$ 
sanat anlamında. Oysa artık b$r !ehr$n, kültürel ve tur$st$k 
yönden d$kkat çek$c$l$"$ tek ba!ına yeterl$ olmuyor. Hatta daha 
$ler$ g$derek söyleyeb$l$r$z k$, tur$st$k açıdan h$çb$r çek$c$l$"$ 
olmayan !eh$rler b$le düzenled$kler$ güncel sanat etk$nl$kler$yle 
gerek ulusal gerekse uluslararası alanda d$kkatler$ üzer$ne 
çekeb$l$yorlar. Bu !eh$rler b$rden b$re dünya sanat ortamının 
üzer$nde en çok konu!ulan !eh$rler$ oluyorlar. Ankara ba!kent 
olmasına ra"men bu anlamda hala emekl$yor. Bazı öneml$ 
galer$ler bu açı"ı kapatmaya çalı!ıyor. Ankara b$rçok konuda 
oldu"u g$b$ daha tutucu olmasına ra"men çok da $lg$l$d$r. 
Verd$"$n$z zaman neden b$r b$enal olmasın? O kadar de"erl$ 
$nsan varken yapılmaması üzücü tab$$. 

S: Kentlerle- sanat olayları arasında böyle b$r ba"ın olu!ab$lmes$ 
$ç$n, özel n$tel$kler gerek$yor mu? D$"er b$r dey$!le, b$r 
kent$n b$enal düzenleyeb$lmes$ $ç$n ne tür zeng$nl$klere/ 
özell$klere $ht$yacı var? Hang$ tür n$tel$kler, b$r kent$n b$enal 
düzenleyeb$lmes$ $ç$n elver$!l$ ko!ullar olu!turuyor? Ya da 
#stanbul’da Vened$k’te vb, Ankara’da olmayan hang$ özell$kler$n 
oldu"u dü!ünüleb$l$r?
D: Bence her yerde b$enal yapılab$l$r. Per$fer$ olmak belk$ de 
daha $lg$nç olab$l$r. Mekânlar elbette çok öneml$ ancak bu da 
yaratıcılıkla !ahane noktalara geleb$l$yor. Örne"$n Mard$n’dek$ 
2.b$enalde berberler, kıraathaneler g$b$ s$rkülâsyonu çok fazla 
olan mekânlar seç$ld$. Dolayısıyla b$r tür ‘ayaklarına’ götürmü! 
olduk. Halkın $ç$ne sızdık. Bu düzenleme ster$l b$r mekanda 
serg$ düzenlemekten çok daha $lg$nç. Yan$ gereken zeng$nl$"$ 
küratörün hayal dünyası yaratab$l$yor. 

S: B$r b$enal, Ankara’ya ne bakımlardan katkıda bulunab$l$r? 
Bu tür b$r etk$nl$k Ankara’da sanatla $lg$l$ ün$vers$telere okuyan 

ö"renc$ler$n ötes$nde hang$ grupları $lg$lend$r$r ve ne tür b$r etk$ 
yaratab$l$r?
D: Yukarıda da söz ett$"$m g$b$ sanat olayları kentler$ gerçekten 
ba!ka b$r boyuta ta!ıyab$l$yor. 1990’lardan $t$baren tur$zm, 
ekonom$ ve kültürel zeng$nl$kler$n yanı sıra b$r !ehr$n prest$jn$n 
ve saygınlı"ının bel$rlenmes$nde, o kent$n ev sah$pl$"$ yaptı"ı 
güncel sanat etk$nl$kler$ g$derek artan b$r yo"unlukta b$r ölçüt 
olu!turdu. Documenta’nın yapıldı"ı Almanya’nın Kassel !ehr$ 
buna çok $y$ b$r örnek. Nüfusu yakla!ık 30.000 olan kentte be! 
yılda b$r düzenlenen Documenta sırasında yakla!ık üç ayda,  b$r 
m$lyonun üzer$nde z$yaretç$ gel$yor. Dolayısıyla bence özell$kle 
Ankara’nın böyle sanat olaylarına gereks$n$m$ var. Çok çek$c$ 
b$r kent olmadı"ından öneml$ sanat etk$nl$kler$ne ev sah$pl$"$ 
yaparak caz$be merkez$ hal$ne geleb$l$r. 

S: D$"er sanat fest$valler$n$n;  müz$k fest$val$n$n per$!an durumu, 
s$nema fest$val$n$n, t$yatro fest$val$n$n vb. Ankara’da oldukça 
amatör düzeyde ve zorluklarla götürülüyor olmasının, böyle b$r 
b$enal gerçekle!t$rme f$kr$ne caydırıcı b$r etk$s$ olab$l$r m$?
D: Elbette zor, en öneml$s$ de sürdürüleb$l$r olması. Ama bu 
sadece Ankara meseles$ de"$l. Türk$ye’de sanat hala o kadar ger$ 
planda k$. Daha çok uzun yolumuzun oldu"unu dü!ünüyorum. 
Çok ba!ındayız. Tamamen $çselle!mes$n$ ben göreb$l$r m$y$m 
b$lem$yorum ama ancak o zaman gerçek anlamda de"er$n$ 
bulacak.  Devlet deste"$ bu anlamda çok öneml$ elbette. Ancak 
özel sektörün de b$r o kadar görev$ var bence. F$nans sorunu 
gerçek b$r sorun ama organ$ze edenlere de öneml$ görevler 
dü!üyor tab$$.

S: Ankara’da böyle b$r b$enal f$kr$n$ olu!turacak ve kotaracak 
düzeyde b$r sanatçı/ küratör/ kurumsalla!ma varlı"ından 
bahsed$leb$l$r m$? Yoksa böyle b$r b$enal, sadece dı!arıdan 
gelecek b$r organ$zasyonla mı kotarılab$l$r?
D: Bence var. Çok öneml$ buldu"um genç sanatçılar var 
Ankara’da. Çok $y$ sanat $ns$yat$&er$ var.  Kurumsal olmasa da bu 
$!$ kotarab$lecek çok $y$ b$r ek$p toplanab$l$r Ankara’da.. 

Ray Performans Kolekt$f$'n$n $lk oyunu olan'Pencere'y$, Ay!e 
Bayramo"lu kaleme aldı. #st$smar ed$len ve fuhu!a zorlanan 
çocukların ya!adıklarıyla ba! etme sürec$n$ konu alan 
“Pencere”, söylem$yle Ray Performans Kolekt$f$’n$n bu konudak$ 
mücadelen$n b$r orta"ı olma çabasını ortaya koyuyor. 
Pencere, çocuk karakter üzer$nden çocuk $st$smarına da$r b$r 
oyun. Ancak konuyu çe!$tl$ boyutlarla ve bakı! açılarıyla ele 
alıyor. Tac$ze u"ramanın, çocuk olmanın, kabullenmen$n ve 
reddetmen$n oyunu 'Pencere'. Kadın olmanın, erkek olmanın, 
bu anlamda toplumsal bütün k$ml$kler$n ve a$d$yetler$n 
sorgulamasını yapıyor. Muhafazakar toplumlarda özell$kle üstü 
kapanan bu sosyal yarayla yüzle!t$r$yor, sarsıyor ve dü!ündürüyor. 
Toplumun bugün $ç$nde bulundu"u sosyal ve pol$t$k konjoktörü 
de, anlattı"ı öyküye b$r fon olarak kullanmaktan kaçınmıyor. B$r 

yandan alab$ld$"$ne gerçekç$ b$r h$kayes$ olan Pencere d$"er 
yandan bütün öyküyü $çsel b$r yolculuk olarak "masalcı-gerçekç$" 
b$r yapıyla sahneye aktarıyor.
Ray Performans Kolekt$f$, 2012 yazında  Do"u Anadolu ve 
Do"u Karaden$z bölgeler$ndek$ çocuklarla Ez!lenler!n T!yatrosu 
çalı!malarını gerçekle!t$rd$. Kolekt$f, bu çalı!manın $vmes$yle 
üretken yolculuklarına beraber devam etme kararı alan b$r 
grubun ortak çalı!ma zem$n$ oldu. Yan yana çıktıkları yolun $lk 
$stasyonu olan Pencere’yle t$yatro üzer$nden kurdukları ortak d$l$, 
sanatın d$"er d$s$pl$nler$nde de üret$m aracı olarak kullanmayı 
amaçlıyor.
17-24 Ocak tar$hler$nde Ankara Halk T$yatrosu'nda sahnelenecek 
oyun hakkında b$lg$ almak $ç$n; Cemre Kutluay: 05326466885 / 
rayt$yatrosu@gma$l.com

 

Söyle!i: Özgür Ceren Can / Akın Atauz 

 

Ray Performans Kolekt"f", "lk oyunları 'Pencere' "le 17-24 Ocak tar"hler"nde Ankara Halk T"yatrosu'nda
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Ankara Devlet T$yatrosu kurulu!undan bu yana b$zler$ yerl$ ve yabancı b$rçok yen$ ve klas$kle!m$! 
oyunla, bu sezonda oldu"u g$b$, tanı!tırmaya, sahne ı!ıklarıyla bulu!turmaya devam ed$yor. 
Bu yapımlardan b$r$ ünlü yazar Stephen K$ng’$n s$nemaya da uyarlanan Dolores Cla!borne’u. 
Dav$d Joss Buckley’$n sahneye uyarladı"ı, S$nem$s Candem$r’$n çev$rd$"$, Hakan Ç$menser’$n 
rej$sörlü"ünü üstlend$"$ oyun, 15 Aralık Cumartes$ günü %$nas$ Sahnes$nde gerçekle!en 
pröm$yerle Ankaralı sey$rc$lerle bulu!tu. 

Oyunlara g$tmeden önce mutlaka konusunu okurum k$, oyunla $lg$l$ f$k$r sah$b$ olayım. Bu sefer 
de öyle yaptım; konu bana $lg$nç ve g$zeml$ geld$. Ve belk$ de bu yüzden !a!ırtıcı b$r dekorun 
olaca"ını hayal ett$m. Salon açıldı"ında bekled$"$m g$b$ dekor tasarımı göremed$"$m $ç$n b$raz 
hayal kırıklı"ına u"radı"ımı söylemel$y$m. Oyunun $lk sahnes$nde ba!karakter Dolores Cla$borne 
ve dedekt$f Garrett Th$bodeau seyredece"$m$z olayların k$l$t noktasını olu!turmaktadır. Oyun 
gazetelerde ve haberlerde tanık oldu"umuz, ülkem$zde b$rçok kurban veren a$le $ç$ !$ddet$ 
tüm çıplaklı"ıyla sunmaktadır. Dolores suçlu bulundu"u gerekçes$yle Th$bodeau’yla kar!ı 
kar!ıya gelm$!t$r. Ve olaylar geçm$!ten günümüze kadının a"zından açık açık anlatılmaktadır. 
Ta!ralı b$r kadın olan kend$s$nden ya!ça büyük Joe St. George $le evl$ olan ve bulu" ça"ındak$ 
kızları Selena’yla $y$ kötü b$r ya!am sürmekted$r. A$les$n$ geç$nd$rmek $ç$n Vera Donovan adında 
varlıklı ve takıntılı b$r kadının yanında çalı!maktadır. #k$l$ k$m$ zaman hır gür $ç$nde ya!amakta, 
k$m$ zaman da b$rb$r$ne destek olmaktadır.  A$len$n re$s$ olan Joe çalı!mayan, e!$n$n kazandı"ı 
paraya el koyup kumara yatıran, alkol$k ve $çt$"$ zaman karısına !$ddet uygulayan baba f$gürünü 
olu!turmaktadır. A$len$n tek çocu"u Selena annes$ne ev $!ler$nde yardım eden, çalı!kan b$r kızdır. 
Zamanla g$y$m tarzını ve eve gel$! saat$n$ de"$!t$r$r ve bunun altında ç$rk$n b$r gerçek yatar. 
Dolores bu ç$rk$n gerçe"$ ö"renmes$ üzer$ne Joe $le özel b$r günde yüzle!$r ve Joe $ç$n dü!ündü"ü 
planı uygular. Dolores her anne g$b$ kızının üstüne t$trer ve kend$ babasından b$le korumaya 
çalı!maktadır ve bu sebeple cadıla!ır. Daha sonra da yaptıklarını pol$se anlatacaktır. Dolores, 
yanında çalı!tı"ı Vera’ya öfke ve m$nnet duymaktadır. Vera hastalandı"ında onunla $lg$lenen y$ne 
Dolores olmu!tur. B$r gün Vera merd$venlerden $nerken dü!er ve Dolores’e onunla a$les$yle $lg$l$ 

sırrı payla!ır. Vera ondan yapılması zor b$r $stekte bulunur. Oyun y$ne ba!ladı"ı yerde b$ter. 
 
Oyunla $lg$l$ dü!ünceler$me gel$nce: Dekor oyunlarda nad$ren görmeye alı!ık oldu"umuz 
b$r b$ç$mde; m$n$mal$st tarzdadır. Kostüm seç$mler$n$ ba!arılı buldu"umu söylemel$y$m. 
Oyunculuklara de"$nmeden olmaz tab$$. Oyunun ba!karakter$ Dolores Cla$borne’u canlandıran 
So$uk B!r Berl!n Geces! oyununun Katr$n’$, Fulya Koçak. Koçak omzundak$ yükü ba!arıyla ta!ıyor.  
Joe karakter$nde Tolga Tuncer oyundak$ rolü gere"$ ba!ta ben$m olmak üzere oyunu 
seyredenler$n “nefret$n$ kazanmı!tır”. Selena’yı oynayan Den$z Gökçe Kayhan rolünün gerekt$rd$"$ 
bulu" ça"ındak$ kızı ve onun çekt$"$ acıyı,  tüm $nandırıcılı"ı $le b$zlere aktarmaktadır. Zor b$r 
kadın olan Vera Donovan’da, Serap Sa"lar ve mesle"$n$n adamı Garrett Th$bodeau’da, Tolga Ç$ftç$ 
roller$n$ her zaman oldu"u g$b$ ba!arıyla canlandırmaktadır. 

Bu sezon seyrett$"$m oyunlar $ç$nde ben$m $ç$n öne çıkan yapımlardan b$r$ olan bu oyunu 
seyrederken kend$n$z$ her !eye hazırlayın der$m, $y$ sey$rler…

“…Do!ada b"l"n"z k" h"çb"r #ey yok olmaz, ne b"r ses, 
ne b"r söz, ne b"r hareket. Ça! ne kadar esk" veya 
yen" olursa olsun bütün bu olu#lar oldukları andak" 
g"b" do!anın "ç"nded"r. Bu dalgalanmada, zaman ve 
mesafe kavramı yoktur. Bugün dünyanın herhang" 
b"r kö#es"nde söylenen sözü veya eko yapan 
hareketler", y"ne dünyanın herhang" b"r kö#es"nde 
aynı anda "#"tmek, d"nlemek ve yakalamanın 
olası oldu!unu görüyoruz. Yarın b"z" saran do!a 
ögeler" "ç"nde b"nlerce yıl önce söylenm"# sözler", 
oldu!u g"b" toplayıp saptamak olana!ına elbette 
varılacaktır. Do!anın bugün sır dolu s"nes"ne 
g"rece!" kes"n görülen "nsan zekâsı, beklen"len 
gerçekler" ortaya koyacaktır. Y"ne bu "nsan zekâsıdır 
k", bekled"!"m"z sonucu elde etmem"# olmakla 
beraber, bugünkü ara#tırıcı zekaları tatm"n edecek 
ve tar"h" aydınlatacak yen" yöntemler ve b"l"mler 
bulmu#tur. $#te Arkeoloj" ve Antropoloj", o b"l"mler"n 
ba#ında gel"r. Tar"h bu b"l"mler"n buldu!u belgelere 
dayandıkça kalıcı olur. Tar"h" bu belgelere dayanan 
m"lletlerd"r k", kend"s"n"n aslını bulur ve tanır…”

Atatürk’ün 1936 yılında D$l ve Tar$h Co"rafya 
Fakültes$n$n açılı! ders$n$ veren Afet #nan’a; ders$n 
$çer$"$n$n nasıl olması gerekt$"$ hakkında yazdırdı"ı 
notlardan (Kültür Devr$m$ ve Kar!ı Devr$m$, %. G. Erker, 
1976) alınan bu anektotta, do"adan ba!lanıp arkeoloj$ 
ve tar$h b$l$mler$ne varan yolun bet$m$ oldukça 
$lg$nçt$r.

Do"anın pol$fon$k sesler$ $ç$nde ya!ıyoruz. B$r orman 
geces$n$ belk$ b$r kamp ortamı $ç$nde ya!ayanlar 
bunun ne derece renkl$ ve katmanlı oldu"unu b$l$rler. 
Son b$rkaç yüzyıldır do"allıktan kopmu! günümüz 
$nsanı, $ç$nde evr$ld$"$ da"ları, ormanları, den$z$ b$r 
perden$n arkasından seyreder halde dü!tü"ü b$l$nç 
tutulmasının b$r yer$nde teleskobu $le karanlık evren$ 
seyretmekle de me!gul. Oldukça merak ett$"$m$z ortak 
geçm$!$m$z$n sesler$n$ hal$hazırda duyamıyoruz ama 
b$r gün duyaca"ımıza em$n$m. Ya da f$z$kç$ler öyle 
d$yor.

#nsanın kaot$k do"anın ses$ne eklenm$!l$"$ acaba 
do"umu $le aldı"ı $lk nefes sonrasındak$ a"lamaklı"ı 

melodramat$k haykırı!ı mı yoksa do"um önces$nden 
$t$baren uzun süre boyunca kula"ında yer eden r$tm$k 
kalp ses$nden kaynaklı ed$msel dümtekl$"$ m$? #nsan 
do"anın kaot$k salınım ve döngüsüne tam buradan 
mı yakalanıyor acaba? Nedense aklıma burada James 
Cameron’un “Avatar” f$lm$ndek$ mav$ der$l$ “Na’v$” 
halkının tanrısal “Eywa” a"acı gel$yor.

Ses $nsanı ne zaman varett$ b$l$nmez ama ça"lar 
boyunca müz$k, $nsan hayatında ses$n$n tınısı olarak 
hep varoldu. Ma"aralardan saraylara, oradan sava!lara, 
sürek avlarına do"ru artan, azalan, bazen susan bazen 
de akıp ça"layan sesler…

Geçm$! uygarlıkların sesler$n$ duyamasak da madd$ 
kalıntıları yardımıyla görmek mümkün. 20-30 b$n yıl 
önces$nde, ma"ara duvar res$mler$ne av sahneler$nde 
konu olan $nsanların donuk $mgeler olmadıkları 
herhalde malumunuz. R$tüel hale gelen yansımalarıyla 
b$rl$kte geç$r$len o anlar payla!ılmı!, çalgılar e!l$"$nde 
sürekl$ canlandırılmı! olmalıdır. B$r$ler$n$n ses$n$n 
d$"erler$nden daha güzel oldu"u $ç$n !arkıcı, b$r$ler$n$n 
de terc$h ed$len sesler$ aletlerle daha $y$ aktarab$ld$"$ 
$ç$n de müz$syen olması da kuvvetle muhtemeld$r.

Anadolu’da müz$"$n tar$h$n$ (göreb$ld$"$m$z hal$yle) 
Hatt$l$ ustaların Alacahöyük kent g$r$!$nde bulunan 
sazlı-sözlü, cambazlı b$r !enl$k hal$yle bet$mled$kler$ 
duvar kabartmalarından ba!latmak gerekt$r. H$t$tlerde 
$se görsel ve yazılı malzemeler$n (res$m/ç$v$ yazılı 
tabletler ve kabartmalar) bollu"u, b$ze o dünyanın hak 
ett$"$ tüm $ht$!amı $lk defa sunuyor. B$r #nandık vazosu 
var k$ muhte!em. Bayram ve bahar !enl$"$ (Purull$ya) 
törenler$nde, tören mekanları ve tapınaklarda, 
mekanlara g$r$!-çıkı!larda, tanrı heykelc$kler$n$n 
b$r yerden ba!ka b$r yere ta!ınmasında hep müz$k 
çalınırdı. Müz$syenler kralın arkasında ve önünde 
!arkılar söyley$p dans ederek ona e!l$k ederlerd$. 
Yüksek rütbel$ rah$beler ve hatta kral$çeler$n b$le bu 
törenlerde dans ett$"$ b$l$n$yor (Esk$ Önasya ve Mısır’da 
Müz$k, Belkıs D$nçol; 2003). H$t$tler$n $k$nc$ ba!kent$ 
%ap$nuva’dan ele geçen b$r tabletten aktarıldı"ı 
!ekl$yle, $k$ sava!çı tarafından söylenen b$r !arkı;
“Nesas vaspus, Nesas vaspus t!ya-mmu t!ya

(Nesa g!ys!ler!, Nesa g!ys!ler! ba$la ben! ba$la!)
nu-mmu annas-mas katta arnut t!ya-mmu t!ya
(Götür ben! annem!n yanına, ba$la ben! ba$la!)
nu-mmu uvas-mas katta arnut t!ya-mmu t!ya
(Götür ben! o$ullarımın yanına, ba$la ben! ba$la!)”

H$t$tlerden sonra Geç H$t$tler$n müz$kle 
!enlend$rd$kler$ z$yafet sahneler$n$ ta! 
kabartmalarından, Van Gölü çevres$ne yerle!en 
Urartularınk$n$ $se ele geçen bronz b$r kemer 
parçasından tak$p edeb$l$yoruz. Fr$gler$n $se e!ek 
kulakları $le ünlenen M$das’ı var. Güzel sanatların 
tanrısı Apollon’un l$r$nden çıkan tanrısal müz$"$ $y$ 
anlayamadı"ı $ç$n kulakları e!ek kulaklarına çevr$len 
M$das’ın, Hermes’$n es$n per$ler$n$n traj$k m$toloj$k 
öyküsü çarpıcıdır. Esk$ Yunan M$das’a olan borcunu 
Heredot $le öder. Bodrumlu hem!er$m$z Heredot, 
zamanının b$l$nen tar$h$n$, eser$ H$stor$a’sında 
aktarırken eser$n her bölümüne güzel sanatları 
s$mgeleyen dokuz kız karde! olan es$n tanrıçalarının 
(müzeler$n) $s$mler$n$ ver$r: Kall$ope, “destan !a$r$ ya 
da l$r$k !$$r”$; Kl$o, “tar$h”$; Polhymn$a, “pantom$m”$; 
Euterpe, “&üt”ü; Terps$khore, “dans”ı; Erato, “korolu 
!$$r”$; Melpomene, “tragedya”yı; Thal$a, “komedya”yı ve; 
Uran$a da, “gökb$l$m$”n$ s$mgeler.

Sözü günümüzle ba"lamak ye"d$r. Artık sanatın 
her dalında konusu müz$k olan ürünler var. 
Sempozyumlar, hatta esk$ müz$k aletler$n$ o zamanın 
tekn$kler$yle üreten ustalar, ün$vers$telerde tezler ve 
projeler b$le var. Payla!maya de"er buldu"um b$r 
ba!ka konu da b$r telev$zyon programı. Programlar 
arasında gez$n$rken TRT Müz$k’te Bülent Özveren’$n 
sundu"u “Yasaklı %arkılar” programına tesadüfen 
tanık oldum. Programın konukları Ar$f Sa" ve #skender 
Do"an, 80’l$ yıllara a$t bazı !arkılarının ve türküler$n$n 
yasaklanma gerekçeler$n$ b$r yandan anlatırken d$"er 
yandan da y$ne aynı kurumda ama bu sefer !arkılarını 
b$zzat sunarak o günler$ yadett$ler. Cumhur$yet$n 
$lk yıllarında da halk müz$"$m$z yer$ne klas$k Türk 
ya da senfon$k Batı müz$"$n$ daha çok d$nlemem$z 
gerek$yordu. Bu konuda b$le kraldan çok kralcı olanlara 
ayrıca selam ederek, tar$hte de"$l tar$hle kalın dostlar 
d$yorum.

 
Ali Akın Akyol - ayisigindaagora@gmail.com

 

Sevda Öndül
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Do"aç Mirza 

 

“B$r bebekten b$r kat$l yaratan karanlı"ı sorgulamadan  
h$çb$r !ey yapılmaz karde!ler$m.”     Rakel D!nk

Son b$rkaç yılın en sansasyonel olayı geld$ ve geçt$ kıyamet kopmadı, 
%$r$nce’ye kaçanlar parayı bölge esnafında bırakıp rut$n hayatlarına 
döndü ve 366 günlük koca b$r yıl daha sona erd$, yen$s$ bu ayba!ında 
geld$. Herkes$n yen$ yılda ya!amdan mutlaka beklent$ler$ vardır. 
Solfasol’ün en genç üyes$ olarak ben$m de gazete adına ö"renc$ 
okurlarımızdan b$r beklent$m var. 

Soka"a çıkıp etrafa bakacak olursak kent$n müdav$mler$n$n l$se 
ça"ındak$ ö"renc$ler oldu"unu görürüz. Gazeten$n 15. Sayısında 
(Temmuz 2012) dokuzuncu sayfada yer alan Türk$ye’n$n Haz$ranı 
ba!lıklı yazımda da vurguladı"ım g$b$ ülkem$z$n kaçınılmaz b$r 
gerçe"$ olan ün$vers$te sınavı var. Bu gerçek net$ces$nde okullardak$ 
yeters$z ö"ret$m neden$yle hemen hemen her l$se ça"ındak$ ö"renc$ 
$ç$n dershaneye g$tmek ya da özel ders almak kaçınılmaz oluyor. 
Hafta sonlarını ve hafta $ç$ okul sonrası vak$tler$ dolduran bu ek 
e"$t$m neden$yle gençl$"$n en hareketl$ ça"ları sıralarda geç$yor. 
Bu olumsuz durum kar!ısında ün$vers$te sınavı hazırlık evres$ 
boyunca “ün$vers$teye geç$nce rahatsın, bu sene her !ey$ bırak 
derslere odaklan.”  Kalıbı dayatılarak neredeyse tüm yetenekler$m$z 

ve $lg$ler$m$z$ kapsayan sosyal, kültürel, s$yas$ ve benzer$ $!lerden 
feragat ed$p bunları ün$vers$teye bırakmamız ö"ütlen$yor. K$m bunu 
söylüyorsa bell$ ölçüde haklı fakat körü körüne b$lg$ler$ ezberleyerek 
çoktan seçmel$ soruları cevaplamaya yönel$k b$r s$steme tab$ 
tutulmamız yüzünden sorgulamayan, üretemeyen, farklı bakamayan, 
önüne seçenek sunulmayınca ne yapaca"ını b$lemeyen b$r toplum 
olup çıktık. 

Dershanelere g$d$p gel$rken tüm ö"renc$ arkada!larımdan 
kafalarını kaldırıp toplumun yapısını, t$carethaneler$n $!ley$!$n$, 
her gün yanından gel$p geçt$"$m$z m$mar$ yapılarda neler 
oldu"unu $ncelemeye; eylems$zl$kler$ ya da eylemler$, yapılanları ve 
yapılmayanları, artıları ya da eks$ler$, orada çalı!anı ya da sadece gel$p 
geçen$, traf$kte küfürle!en$ ya da a"ız dolusu gülü!en$ $le kentte neler 
oldu"una daha d$kkatl$ bakmaya; Ankara ve Ankaralı’nın Gayr$resm$ 
Gazetes$ Solfasol’e yazmaya davet ed$yorum. 

Ben ba!layım. Sakarya Caddes$ndek$ !u günlerde kente bakan yüzü 
yen$lenen SSK #! hanındak$ bu esk$ yazıyı k$m fark ett$ ?

U"ur Mumcu, 24 Ocak 1993’te ev$n$n önünde arabasına koyulan bomba $le öldürüldü.
Met$n Göktepe, 8 Ocak 1996’da haber pe!$ndeyken gözaltına alındı ve gözaltında 
dövülerek öldürüldü. 
Hrant D$nk, 19 Ocak 2007’de genel yayın yönetmenl$"$n$ yaptı"ı gazetes$ Agos’un 
önünde sırtından vurularak öldürüldü.
Anılarının önünde saygı $le e"$l$yoruz.
Gazete Solfasol
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Her sene ayrı b$r üst ba!lık etrafında yapılan ve 11-12-13 Mart 2013 
tar$hler$nde 9'uncusu düzenlenecek olan Geleneksel ODTÜ Sosyoloj$ 
Günler$'n$n bu seferk$ üst ba!lı"ı "medya". Öncel$kl$ olarak ö"renc$ 
sunumlarına yer ver$len etk$nl$kte "medya" üst ba!lı"ı $le $l$!k$l$ sunum ya 
da atölye yapmak $steyenler sunum ya da atölye özetler$n$ 15 Ocak 2013 
tar$h$ne kadar odtusosyoloj$toplulugu@gma$l.com adres$ne göndereb$l$r. 
ODTÜ Sosyoloj$ Toplulu"u, Ankara dı!ından gelecek katılımcıların yol 
masra&arını kar!ılayamıyor olsa da ba"lı bulundukları kurumdan ödenek 
ya da $z$n almalarına yardımcı olab$lmek adına etk$nl$"e katıldıklarına 
da$r b$r faks çekeb$l$yor. Tamamen amatör b$r ö"renc$ etk$nl$"$ olan ODTÜ 
Sosyoloj$ Günler$ sunum ve atölyeler$n$z$ bekl$yor. /Solfasol
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Sok.No: 5)
 
Solfasol Mekânları:
Solfasol’ü 
okuyab$lece"$n$z 
mekânlar da var!
AST, Beyo"lu Cafe, 
Cafe L$ns, ÇSM, 
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. 



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 

Pembe Hayat Derne"$’n$n düzenled$"$ 2. Ku"rFest 17-24 
Ocak 2013 tar$hler$nde Ankara’da gerçekle!ecek. Ödüllü LGBT 
temalı f$lmler$, ku$r teor$y$ masaya yatıracak etk$nl$kler$ ve 
drag !ovlara sahne olacak part$ler$yle Ku$rFest, so"uk Ankara 
kı!ına gökku!a"ını yerle!t$recek.

Pembe Hayat Lezb"yen, Gey, B"seksüel ve Trans (LGBT) 
Dayanı!ma Derne%"’n$n düzenled$"$ 2. Ku"rFest, 17-24 Ocak 
2013 tar$hler$ arasında Ankara’da yapılacak. LGBT hakları 
mücadeles$ne sanat aracılı"ıyla $fade alanları yaratmayı 
amaçlayan fest$val, Türk$ye ve dünya s$nemasından LGBT 
temalı f$lmler$n yanı sıra, ku$r teor$y$ tartı!maya açacak 
paneller ve sıradı!ı part$ler$yle Ankara kı!ına renk katmaya 
hazırlanıyor.

Göster$mler$n Kızılay Büyülü Fener S$neması ve Goethe 
Enst$tüsü’nde yapılaca"ı Ku$rFest’te b$let f$yatları ö%renc" 
7 TL, tam 10 TL. B$letler 7 Ocak’tan $t$baren Büyülü Fener 
S$neması g$!eler$nde satı!a sunulacak.

F"lmler
Sa%anak (Cloudburst, 2011) Yönetmen: Thom F$tzgerald. 
M$lan, Ph$ladelph$a ve San Franc$sco gey ve lezb$yen f$lmler$ 
fest$valler$nde en $y$ f$lm seç$lm$!t$.

I!ık Açık Kalsın (Keep the L$ghts On, 2012) Yönetmen: Ira 
Sachs. Yılın en $y$ler$ l$stes$nde sıklıkla kar!ımıza çıkan ve 
Berl$n’de Teddy Ödülü’nü kazanan, I!ık Açık Kalsın, k$!$sel b$r 
e!c$nsel a!k h$kâyes$ olmasının yanı sıra, günümüz $l$!k$ler$ne, 
ba"lanma ve ba"lılık sorunlarına da$r yüzle!me olana"ı 
sunan etk$ley$c$ b$r ba"ımsız f$lm.

A%ır Ablalar (Heavy G$rls, 2012) Yönetmen: Axel Ran$sch. 
Yönetmen$n $lk uzun metraj f$lm$ olan A"ır Ablalar, hüznü ve 
ne!ey$ b$r arada barındıran, hafızalardan çıkmayacak kom$k ve 
na$f b$r f$lm.

Ruj #z" (L$pst$kka, 2011) Yönetmen: Jonathan Sagall. #lk f$lm$ 
Urban Feel’den (1999) 12 yıl sonra kamera arkasına geçen 
#sra$ll$ yönetmen’$n $lk göster$m$n$ Berl$n’de yapan f$lm$, F$l$st$n 
sorunu ve lezb$yen a!kın $ç $çe geçt$"$ ps$koloj$k b$r drama.

Güzel Babam (Lovely Man, 2011) Yönetmen: Teddy 
Soer$aatmadja. Endonezya s$nemasının üretken $s$mler$nden 
b$r$n$n yönett$"$ f$lm, dünyanın en büyük müslüman ülkes$ 
Endonezya’da çek$len $lk trans temalı f$lm olma özell$"$n$ 
ta!ıyor.

As" ve Genç (Young & W$ld, 2012) Yönetmen: Mar$aly R$vas. 
Bloklar (Blokes, 2010) adlı kısa f$lm$yle adından söz ett$ren %$l$’l$ 
yönetmen$n $lk uzun metraj f$lm$nde $lg$ çek$c$ ve tabu yıkıcı b$r 
tema üzer$nden $lerl$yor: Ergen c$nsell$"$.

Uzaylı Lezb"yen Ruh E!"n" Arıyor (Codependent Lesb$an 
Space Al$en Seeks Same, 2011) Yönetmen: Madele$ne Olnek. 
Ku$rFest’$n en sıradı!ı f$lm$, dünyaya dü!en b$r uzaylı kadınla 
utangaç Jane arasındak$ a!kı anlatıyor.

Belgeseller

P"!man Olanlar (Regretters, 2010) Yönetmen: Marcus 
L$ndeen. Krakow’da ve #sveç Akadem$s$ Ödüller$’nde en $y$ 
belgesel f$lm seç$len P$!man Olanlar, 60’lı yıllarda c$ns$yet 

de"$!t$rme operasyonu geç$ren Orlando Fag$n ve M$kael 
Johansson’ın h$kâyes$n$ anlatıyor.

V"to (2011) Yönetmen: Je'rey Schwarz. Yılın en çok konu!ulan 
belgeseller$nden b$r$ olan V$to, Hollywood’un $pl$"$n$ pazara 
çıkaran me!hur Sakıncalı F$lm Dolabı’nın (The Cellulo$d Closet) 
yazarı V$to Russo’nun hayatını anlatıyor.

Audre Lorde: Berl"n Yılları, 1984 – 1992 (Audre Lorde: 
The Berl$n Years 1984 to 1992, 2012). Yönetmen: Dagmar 
Schultz. Belgesel, Amer$ka’da s$yah fem$n$st hareket$n öneml$ 
f$gürler$nden b$r$ olan lezb$yen !a$r ve yazar Audrey Lorde’n$n 
Berl$n’e konuk profesör olarak g$tt$"$nde otor$teye kar!ı ürett$"$ 
sözler$n$n ve çalı!malarının Berl$n’de ya!ayan s$yah$ kadınların 
hayatlarında nasıl b$r devr$m yarattı"ını anlatıyor.

Etk"nl"kler

yapılacak ve lezb$yen akt$v$zm$n$n konu!ulaca"ı söyle!$.

konu!macı olaca"ı “Perde Açılıyor” panel$.

adlı f$lm$nden yola çıkarak yapacakları “Bülent Ersoy’un Kanunla 
#mt$hanı” ba!lıklı panel.
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Et$bank b$nası, Ankara’nın modern m$mar$ örnekler$ne, sava! 
sonrası dönemde (1950’l$l$ yıllarda) yapılan $lk katkılardan b$r$d$r. 
Yen$!eh$r’$ ve kent$n güneye do"ru gel$!mes$n$ desteklemekted$r. 
De"$!m$! olan modernl$k anlayı!ını bütünüyle yansıtan özell$kler$ 
vardır. Büyük k$tlen$n ta!ıdı"ı bütünlük ve oldukça r$tm$k cephe 
düzenlemes$yle, çok sade ve geometr$k hatlardan olu!turulmu!, 
parçalı olmayan k$tle anlayı!ı, açık renkl$, parlak ve kaygan b$r 
cam etk$s$ yaratan küçük parçalı seram$k yüzey, Ankara’dak$ bu 
büyüklüktek$ b$r kamu yapısı $ç$n b$r $lkt$. Sa"lık Bakanlı"ı’nın 
1920’ler$n son yıllarından gelm$! olan modern$zm$ne, yen$ ve farklı 
b$r katkı anlayı!ını yansıtıyor ve kent$n gel$!mes$ne yen$ b$r soluk 
get$r$yordu. 

B$na, 1950’l$ yıllarda tamamlandı"ında ve h$zmete açıldı"ında, 
$ç$ndek$ zeng$n Bedr$ Rahm$ seram$k panolarıyla (bunlardan 
b$r$ dı!arıdan geçenler$n $zlemes$ne sunulmu!tu) yen$ m$mar$ 
kavramlarla b$rl$kte, kente b$r sanat eser$ arma"anı g$b$yd$. /solfasol

 

Derleyen: B. Erda! 

 

Ankara Ün$vers$tes$, 2008 yılında 
hazırlık ö"renc$ler$n$n yabancı d$l 
e"$t$mler$n$ Gölba!ı Kampüsü'nde 
sürdürme kararı aldı. 2008 – 2009 
e"$t$m dönem$ne kadar Tando"an 
Kampüsü'nde yürütülen yabancı 
d$l e"$t$m$ bu tar$hten $t$baren 
Gölba!ı'ndak$ Yabancı D$ller 
Yüksekokulu'nda yürütülmeye 
ba!landı. Ankara Ün$ves$tes$'n$n çe!$tl$ 
fakülte ve yüksekokullarının ta!ınması 
$le olu!turulması planlanan Gölba!ı 
Kampüsü'nün $lk sak$nler$ böylece 
hazırlık ö"renc$ler$ oldu. Geçen dört 
sene $çer$s$nde $se, Beden E"$t$m$ ve 
Spor Yüksekokulu dı!ında herhang$ 
b$r fakülte ya da yüksekokul Gölba!ı 
Kampüsü'ne ta!ınamadı.

2008 yılından bu yana, ün$vers$te 
kampüsü olamamı! b$r kampüste 
e"$t$mler$n$ sürdürmeye çalı!an 

ö"renc$ler$n ula!ım, barınma ve 
beslenme g$b$ sorunları çözülemed$. 
E"$t$mler$n$ Gölba!ı'nda sürdüren 
ö"renc$ler hal$ hazırda aylık ücret 
ödeyerek yararlandıkları serv$sler 
$le ula!ım problemler$n$ çözmeye 
çalı!maktalar. Ücretl$ serv$sler 
dı!ındak$ alternat$f $se Büyük!eh$r 
Beled$yes$'n$n son h$zmet$ metrobüs(!). 
Beslenme konusunun çözümü $ç$n 
$se $k$ alternat$f mevcut. Kampüs 
yemekhanes$ ve yüksekokul kant$n$.

Yemekhane dı!ında alternat$f$ 
bulunmayan kant$n$n, f$yatlarının çok 
yüksek olması, hazırlık ö"renc$ler$n$ 
kant$n $!letmec$s$ne kar!ı b$raraya 
get$rd$. Sınıf tems$lc$ler$n$n katıldı"ı 
b$r toplantıda alınan karar $le 20 
Aralık $t$bar$yle Yabancı D$ller 
Yüksekokulu'nda kant$n boykotu 
ba!latıldı. Boykotun üçüncü 

gününden $t$baren kurulan b$r 
standda ö"renc$ler$n su, çay, po"aça 
g$b$ $ht$yaçları gönüllü katılımlar $le 
sa"lanmaya ba!landı. Ö"renc$ler 
$le kant$n $!letmec$s$ $le yapılan $lk 
görü!meden $se sonuç çıkmadı. 
Ö"renc$ler talep ed$len f$yatlar kabul 
ed$lene kadar boykotu sürdürmekte 
ısrarcılar. Katılımın yo"un oldu"u 
boykot kar!ısında $!letmec$n$n ger$ 
adım atmaması durumunda $se 
Gölba!ı'nda uzunca b$r süre kant$n 
boykotu devam edece"e benz$yor.

U"ur Mumcu’nun baba tarafından dedes$, Balkan Sava!ı gaz$s$ 
emekl$ b$r yüzba!ıdır. Mumcu a$les$ Ankara’nın Solfasol  
Köyü'nden gel$yor. (*) U"ur Mumcu bunun $ç$n “Tamam” d$yor,  
“#!te solculu"umun kayna"ı!”
B$z Solfasol a$les$, öldürülü!ünün 20. yılında, U"ur Mumcu’yu 
saygıyla anıyoruz.  (*) Toplum ve "nsanlar, Sayı:4, Haz!ran 1983
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