
Biz !imdi alçak sesle konu!uyoruz ya 
Sessizce birle!ip sessizce ayrılıyoruz ya
Anamız çay demliyor ya güzel günlere
Sevgilimizse çiçekler koyuyor ya barda"a
Sabahları i!imize gidiyoruz ya sessiz sedasız
Bu, böyle gidecek demek de"il bu i!ler
Biz !imdi yanyana geliyor ve ço"alıyoruz
Ama bir a"ızdan tutturdu"umuz gün hürlü"ün havasını
#!te o gün sizi tanrılar bile kurtaramaz.
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Küçük Hanımlar Küçük Beyler 
Solfasol  >> s.3

Ankara'da Afet Riskli Alanlar 
Mehmet Onur Yılmaz  >> s.4

Ankara’da “Queer Çalı!maları” 
Ankara Üniversitesi Kadın Çalı!maları >> s.7

Benim Ankara’m; Ku!lar   
Ferdi Akarsu  >> s.9

Kafanızı Kaldırın  
Özgür Cengiz  >> s.10 

Yunanistan VIO.ME Fabrikası "!çileri 
"brahim Özkurt  >> s.11

Film Sahnesi (Van Gogh) 
Gözdem Üner Tubay >> s.20

#eyh Bedreddin Destanı 
Murat Tangal  >> s.22

Ankara’nın Dereler!
Erman Tamur, çok $lg$nç b$r çalı!ma yapmı!. Ankara, ne de olsa 
akarsularıyla b$l$nen b$r kent de"$l. Dünyanın b$rçok büyük kent$ 
g$b$, ne b$r okyanusun/den$z$n kıyısında, ne de ortasından b$r 
ırmak akıyor. Oysa bütün büyük kentler$n ortasından b$r ırmak 
akar. L$manları olur, $r$l$-ufaklı $skeleler sıralanır suların üzer$nde…

Akın Atauz  >> s.2

Namık Kemal Mahalles!
Namık Kemal (Saraço"lu) Mahalles$, Müdafaa Caddes$, Kumrular 
Sokak, Necat$bey Caddes$ ve Yahya Gal$p Caddes$’n$n ku!attı"ı b$r 
alanda konumlanmı!tır. Kent$n yen$ merkez$n$n (Yen$!eh$r) tam 
ortasında üst düzey bürokrat ve askerler$n $kamet$ $ç$n 1940’larda 
planlanıp hayata geç$r$lm$! cumhur$yet$n $lk toplu konut projes$d$r. 
1945 yılında Paul Bonatz’ın beraber$ndek$ bazı Türk m$marlarla 
b$rl$kte projelend$rd$"$ b$r alan.1939’da n$yetlen$lm$!, 2. Dünya 
Sava!ının ba!lamasıyla ertelenm$!. 29 Ek$m 1944’de ba!lanmı! 
ve 1946’da tamamlanmı!. Yapımı üstlenen 1946 yılına kadar adı 
Emlak ve Eytam Bankası olan o yıl adı de"$!erek Emlak Kred$ 
Bankasına de"$!en kurum. Dolayısıyla Emlak ve Eytam Bankasının 
son, Emlak Kred$ Bankasının da $lk büyük $!$ olarak görülüyor. 

Emre Madran  >> s. 12-13

Kentler!n D!rençl!l!"! ve AOÇ
Son zamanlarda, g$tt$kçe popülerl$l$k kazanan, 
sürdürüleb$l$rl$k kavramının tahtına göz koyan b$r 
kavram var: Kentsel D$rençl$l$k. Güncel planlama 
konularını tema olarak ele alan bu yıl düzenlenecek 
Avrupa Planlama Okulları B$rl$"$ (AESOP) uluslararası 
konferansının da teması ‘D$rençl$ Kentler ve 
Bölgeler $ç$n Planlama’. Bu kavram özell$kle çevre 
ve ekoloj$ konuları $le $l$!k$l$ b$rçok ortamda 
tartı!ıldı. Bölge $le $l$!k$l$ konularda tartı!ılması da 
1990’lara kadar g$d$yor. Mevcut yapıyı bozacak 
b$r dı! etken gerek$yor d$rençl$l$"$n tartı!ılması 
$ç$n. Bu dı! etken sonrasında s$stem$n yen$den 
denge sa"layab$lmes$ $ç$n kend$n$ yen$lemes$nden, 
yen$den ke!fetmes$nden bahsed$l$yor. 

Burcu Özüduru  >> s.5

DOSYA: Kentten Kadınlar-2  s.14-19

Ankara bundan $k$ ay önce b$r haber $le çalkalandı: Esk$ Lale 
S$tes$, bugün b$l$nen adıyla Akün ve %$nas$ Sahneler$’n$n de 
bulundu"u b$na kompleks$ satılıyor. Ankara kent merkez$nde 
zaten çok az olan ve son yıllarda g$tt$kçe de azalan t$yatro 
salonlarından $k$s$n$ daha kaybetme $ht$mal$ çok umut kırıcı. 
Bu kaygı $le b$r araya gelen s$v$l toplum kurulu!ları, meslek 
odaları sahneler$n satılmaması $ç$n b$r g$r$!$m ba!lattılar. Bu 
amaçla düzenlenen protesto göster$ler$ne b$n$n üzer$nde 
Ankaralı katıldı. Sahneler$n satılmaması $ç$n ça"rı yapıldı. 

#lk ihale 5 %ubat’taydı ama gelen tekli&erin dü!üklü"ü 
nedeniyle satı! 3 ay ertelendi. Sürecin yava!ladı"ı bu 
noktada Solfasol olarak, konunun tarafı olan herkese bir 
ça"rımız var.  Ba!ta binanın sahibi olan Emek #n!aat’a 
ve sahnelerin korunmasını isteyen meslek odalarına, 
sendikalara, sivil toplım kurumlu!larına ama aynı 
zamanda Ankaralı tiyatro izleyecilerine de ve tabi ki Devlet 
Tiyatroları’na. 

Akün ve %$nas$ sahneler$n$n korunması ve hatta gel$!t$r$lerek 
bölgey$ canlandıracak b$r $!levle Ankara’ya kazandırılması 
$ç$n herkes$n yapab$lece"$ b$r !eyler var. Çünkü, b$l$yoruz 
k$ Emek #n!aat’ın ‘satıyorum’ dey$p ger$ çek$lmes$ tek yol 
olmadı"ı g$b$, Akün ve Ça"da! Sahneye sah$p çıkmanın tek 
yolu ‘sattırmıyoruz’ demek de"$l.  >> s.3

Umut Nerede?
Cumhurba!kanlı"ı Muhafız 
Alayı’nda görevl$ b$r albayın b$r 
erkekle b$rl$kte ya!adı"ı $ç$n s$lah 
zoruyla kaçırdı"ı e!c$nsel o"lu 
Pembe Hayat LGBTT Dayanı!ma 
Derne"$ ve #HD Üyesi Umut 

tu  ’den  22 %ubat’tan bu 
yana haber alınamıyor. Umut’un 
b$rl$kte ya!adı"ı sevg$l$s$ Ramazan 
K. da Umut’u kaçıranlar tarafından 
a"ır b$r !ek$lde darp ed$ld$. 
Gazetem$z yayına hazırlandı"ı son 
dak$kalara kadar henüz Umut’tan 
b$r haber alamadık. Hakkında 
ver$len koruma kararına ra"men 
babası ve amcası tarafından 
kaç  Umut , tehdt ve 
darp ed$len Ramazan’ın can 
güvenl$kler$n$n sa"lanmasını 
$st$yoruz ve sa"lanana kadar da 
tak$ptey$z. / Solfasol >> s.6
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Akın Atauz

 
Erman Tamur, çok !lg!nç b!r çalı"ma yapmı". Ankara, ne de 
olsa akarsularıyla b!l!nen b!r kent de#!l. Dünyanın b!rçok 
büyük kent! g!b!, ne b!r okyanusun/den!z!n kıyısında, ne de 
ortasından b!r ırmak akıyor. Oysa bütün büyük kentler!n 
ortasından b!r ırmak akar. L!manları olur, !r!l!-ufaklı !skeleler 
sıralanır suların üzer!nde…

Ankara, akarsuları bakımından yoksul b$r kent. Dı!arıdan 
gelenler$n üzer$ne, zaten, bozkır kasvet$ çökmü!ken, b$r 
de, h$çb$r b$ç$mde su görememek, akan b$r suyun ses$n$ 
$!$tememek, Ankaralı olmayanların içini büsbütün karartır. 
“Su yok. Su ses! yok, tamam. Ama b!r göl, b!r havuz da mı yok?” 
d$yecek olanlar $ç$n, bazı !eyler dü!ünmü! Ankara. O zamanlar 
çok uzak olan Gölba!ı ve Eym$r $le $lg$l$ de"$l de, önce AOÇ’dek$ 
Marmara ve Karaden$z havuzlarıyla, sonra Gençl$k parkında, 
o zamanın mühend$sl$k har$kasıyla muazzam b$r havuza 
dönü!en esk$ bataklıkla ve hemen o dönemlerde, Çubuk Barajı 
çevres$ndek$ düzenlemelerle, yapay olarak da olsa, Ankara 
1950’ler$n ba!larında, su oyunları bakımından durumu $dare 
etmeye çalı!ıyordu. Ancak o zamanlar, dereler$ de hala do"al 
güzergahlarına çok yakın b$r mecrada, kent$n $ç$nden- kıyısından, 
sere serpe geçip gidiyordu. 

Tamur, ba#lıca üç akarsuyun adını ver!yor: kuzeydo"udan 
gelen Çubuk, do"udan gelen Hat!p çayı ve güneydo"udan 
#ehre yakla#an $ncesu.

Bu suların heps$ de açıktan akıyordu, sadece #ncesu’yun bazı 
bölümler$, açık kanal b$ç$m$nde düzenlenm$!t$. En azından 500 
yıldır bu adlarla anılan, üzerler$nden köprüler geçen, bazılarının 
üzer$ne bentler kurulan bu sular artık yok… Sadece kuzeyde, 
Çubuk Suyu’nun b$r bölümünü görebiliyoruz biraz.

Üzerlerindeki su yapılarını da kaybettik ne yazık k$. Hatta 
Romalıların yaptı"ı ve 1930’lara kadar geleb$len, onca yüzyıl 
$!lev$n$ de yer$ne get$rmeye devam eden (ama foto"ra&arda 
üzer$ b$raz yıpranmı! g$b$ görünen) bent de yok artık. O bent 
k$, Hat$p Çayı’nın o bölümüne, bulundu"u yere ve Ankara’nın 
Tabakhane mahalles$ne sı"ınmı! genelevler$ne b$le adını 
verm$!t$… Hermann Jansen, 1928’de yaptı"ı planında, 
Romalılardan aldı"ı $lhamla belk$, oradak$ bend$ ve çevres$n$, 
üzer$ne b$r tramplen ekleyerek, büyük bir yüzme ve rekreasyon 
bölgesi olarak düzenlemi!ti.

B$r derey$ kanal$zasyon yapmak b$r suç mudur? Evet, artık bu tür 
!eyler$ “do"aya kar!ı $!lenm$! suçlar” kapsamında dü!üneb$l$r$z. 
Ama Ankara bu suçu çok $!led$. Ankara’nın dereler$, bozkırın 
ya"ı! rej$m$ne uygun b$r b$ç$m$nde düzens$z akı! rej$mler$ olan 
derelerd$. Evet, bazı yıllar ta!kın yaptıkları oluyordu. Özell$kle 
#ncesu (d$"er $k$ dere, pek de $ç$nden akmıyordu Ankara’nın), 

1900’lü yılların $k$nc$ yarısında, kend$s$n$ h$çe sayarak üstüne 
do"ru gelm$! olan konut dokusuna zarar vereb$l$yordu. Bazı 
baharlarda, ta!kınlar, Yen$!eh$r’dek$ evler$n bodrum katlarının 
sel sularıyla dolmasına neden oluyordu. Ama bunların, dereler$n 
suçu oldu"unu k$m söyleyeb$l$r k$?

Ancak cezalandırılanlar, Ankara’nın dereler$ oldu. Teknelerden 
yaptı"ı köprü, b$r fırtına $le darmada"ın olunca, Çanakkale 
Bo"azı’nı sopalarla dövdüren Pers Kralını gülümsemeyle 
anıyoruz da, Ankara dereler$n$, ta!tıkları $ç$n kanal$zasyon olmakla 
cezalandıran mühend$slere, pol$t$kacılara kar!ı, bu haf$fsemey$ 
b$le, nedense çok görüyoruz.

Acaba #öyle b!r Ankara dü#üneb!l!r m!yd!k? Ortasından, 
bazı mevs!mlerde çok !ncelm!#, !pl!k g!b! de olsa akmaya 
devam eden, bazı mevs!mlerde ça"ıldayan tem!z b!r 
suyun aktı"ı, (Esk!#eh!r’dek! g!b!, !ç!nde gondolların f!lan 
yüzmes! de gerekmez) do"a ver!ler!n!n, dere yataklarının 
saygıyla kar#ılandı"ı/ varlı"ını korudu"u, ırmak kıyılarının, 
yaya ve b!s!klet yolları; parklar, bahçeler, bostanlar olarak 
düzenlenm!# oldu"u b!r kent olamaz mıydı Ankara? 

Roma Bend$ restore ed$lm$! ve $y$ korunmu! olarak, suyu haf$f 
b$r barajlamayla tutsa, oradak$ dolmu! den$z$ yer$ne b$raz taze 
su göreb$ld$"$m$z b$r küçük göl olsa, köprüler, rükü! olmayan 
onarımlardan geç$r$lerek hala kullanımda tutulab$lse, dere 
boylarındak$ parklarda, pastaneler, çay $ç$leb$lecek kafeler, 
restoranlar, b$racılar f$lan olsa, yazları gölgel$k ve ye!$l alanlarda 
dola!ılab$lse, !öyle “Seymenler Parkı kıvamında…” do"anın bazı 
parçalarının $zler$n$ süreb$lseyd$k, “suda suret!m!z çıksaydı” 
zaman zaman, nasıl olurdu? Bunu !$md$ dü!ünmek b$le zor.

Bununla beraber, Tamur’un k$tabı, bunları dü!üneb$lmem$ze 
olanak sa"lıyor. K$tap 6 bölümden olu!uyor. B$r$nc$ bölümde, 
Ankara’nı topografyası ve yerle!$m$ anlatılıyor. Bundan sonrak$ 
üç bölümün her b$r$ b$r dereye ayrılmı!: Hat$p Çayı, Bent Deres$, 
#ncesu Deres$ ve Çubuk Çayı. Be!inci bölüm, Ankara Çana"ına 
do"ru akmakta olan küçük dereleri ele alıyor: Bülbülderesi, 
Kavaklıdere, Ho!dere, D$kmen Deres$, K$razlıdere, Cev$zl$dere ve 
Kutu"un Deres$. Artık bu dereler$n her b$r$n$, sadece b$r asfalt 
cadde, ya da semt adı olarak koruyor Ankara. Sonuncu bölüm, 
bütün bu dereler$n b$rle!mes$yle olu!an Ankara Çayı’nı anlatıyor.

K$tabın sonunda b$r de kaynakça ve d$z$n yer alıyor. Tamur, 
yaptı"ı $!$ her bakımından son derece c$dd$ye almı!. Kaynaklarını 
bulmu!, görü!meler yapaca"ı, ya da ar!$vler$n$ kullanaca"ı 
kaynak k$!$ler$ saptamı!, foto"raf ve kartpostal ar!$vler$n$ 
$ncelem$! ve 170 büyük boy sayfadan olu!an bu k$tabı 
olu!turmu!. K$tapta çok sayıda foto"raf, kartpostal yer alıyor ve 
bazı esk$ har$talar da var.

Ankara kent$n$n do"ası ve onun geçm$!$ hakkında yapılmı! 
çalı!ma sayısı o kadar az k$, Ankara Tamur’a, bu k$tap $ç$n 
ne kadar te!ekkür etse azdır. Nüfusu 3,5-4 m$lyon olmakla 
övünen Ankara $ç$n bu k$tap, sadece 500 adet basılmı!. K$tabın 
tam b$bl$yograf$k künyes$ !öyle:

Ermur, 2012, Suda Suret!m!z Çıkıyor-Ankara’nın Dereler! Üzer!ne 
Tar!h! ve Güncel B!lg!ler, Keb!keç Yayınları, Ankara

Küçük Not: Kentsel alanlar !le ye#!l alanlar b!ç!m!nde b!r 
sını%amayla ele alınab!lecek bu har!tada,

nasıl özzenle har!taya !#lenm!# oldu"una ve ye#!l 
kor!dorlara / rüzgar kor!dorlarına ver!len özene,

d!kkat ed!n!z

Kitabın 13. sayfasından Akın Atauz eliyle 

M!n!kler Basketbol L!g! Ba#ladı
Ülke genel!nde spor den!ld!"!nde aklımıza !lk olarak futbol 
gel!r. Ata sporumuz ded!"!m!z güre#!n b!le esames! okunmaz 
futbolun yanında. &!md!lerde futbolun tahtı b!raz b!raz 
sallanmaya ba#ladı. Nasıl mı? 

#lkö"ret$m okulları farklı spor dallarıyla çocukların tanı!ması ve 
okulların daha akt$f hale gelmes$ $ç$n yepyen$ projeler üret$yorlar. 
Bu projelerden hayata geç$r$len "basketbol" konusunda oldu ve 
Ankara p$lot bölge seç$ld$. M$n$kler Basketbol L$g$ maçları %ubat ayı 
$t$bar$yle ba!ladı. #lk maç Büyük Kolej $le B$lkent #lkokulu arasında 
kıran kırana yapıldı. Sonuçtan z$yade m$n$kler$n çabası, basketbola 
olan sevg$ler$ d$kkat$ çekt$. Bu l$g$ d$"erler$nden ayıran en öneml$ 
unsur $se sey$rc$ kotasının olması. Amaç basketbolu tanıtmak 
ve sevd$rmek oldu"undan ev sah$b$ okul maça en az 100 sey$rc$ 
$le çıkmak zorunda. E"er rak$p takımdan $stek gel$rse 25 koltuk 
yabancı saha takımının oyuncuları $ç$n tahs$s edecek. Bölge 
hakemler$n$n resm$ olarak yönetecekler$ maçların çok çek$!mel$ ve 
key$&$ geçece"$ $lk maçtan bell$ oldu. Ne d$yel$m darısı d$"er spor 
dallarının ba!ına.  / "ebnem Soysal Aca

Tab$atı ve B$yoloj$k Çe!$tl$l$"$ 
Koruma(!) Kanunu Tasarısı

Çalı#ıyor! 
2003’te Dünya Bankası fonu GEF 
destekl! B!yoloj!k Çe#!tl!l!k ve Do"al 

gelen, fakat geç!rd!"! ba#kala#ımın 
ardından bugün bamba#ka b!r 
amaca h!zmet eder hale gelm!# 
bulunan “Tab!atı ve B!yoloj!k 
Çe#!tl!l!"! Koruma Kanunu Tasarısı”, 
ülke yüzölçümünün sadece %4-5 !n! 
olu#turan “korunmakta olan do"al 
alanları” tehd!t eden hal!yle Mecl!s 
gündem!nde.

Türk$ye, “BM Uluslararası B$yoloj$k 
Çe!$tl$l$k Sözle!mes$”, “Ramsar 
Sözle!mes$” ve “AB yakla!ımına” göre, 
koruma alanlarını artırmak, olanları etk$n 
olarak korumak yönünde sözle!melere 
taraf oldu"u halde, bu tasarıyla 
dü!ünces$ b$le ürperten b$r do"a 
kıyımının önünü açmak üzere. 86 STK, 
2003’te b$rle!erek “Tab$at Kanunu #zleme 
G$r$!$m$“ kurmu!tu. Özell$kle bu yasanın 
do"a yararına !ek$lleneb$lmes$ne katkı 
vereb$lmek $ç$n kom$syonlara katılma 
taleb$nde bulunmu!tu; ancak, sürece 
ender olarak dah$l ed$lm$!lerd$.

tehl!keler neler?

Ba!langıçta “Do"a Koruma ve 
B$yoloj$k Çe!$tl$l$k Kanunu” olarak 
b$l$nen yasa tasarısının bu hal$yle 
TBMM’den geçmes$ durumunda;

- Ülkem$zde bugüne kadar $lan 
ed$lm$! bütün korunan alanlar b$r 
cümleyle “yen$den de"erlend$rmeye” 
alınab$lecek. Bu süreçte b$rçok 
alanın mevcut koruma statüsünü 
kaybetmes$ kuvvetl$ b$r olasılık. 

- Do"a koruma konusundak$ en 
öneml$ yasal düzenlemelerden 
2873 sayılı M$ll$ Parklar Kanunu 
yürürlükten kalkacak.

- Tasarı geçerse, “Do"al S$t” statüsü 
de ortadan kalkacak, $lan ed$lm$! 
1200 c$varında do"al s$t alanı, bu 
statüsünü kaybedecek.

-“Üstün kamu yararı” sözünün 
$çer$"$ net olmadı"ından, bu 
gerekçeyle koruma altındak$ 
do"al alanlar yatırıma açılab$lecek. 
Örne"$n, b$r m$ll$ park $çer$s$ne 
nükleer santral; kurmak ya da 
den$z$/gölü yol yapab$lmek $ç$n 
doldurmak mümkün olab$lecek.

yapıyor?

-Tab$at Kanunu #zleme G$r$!$m$ 
tarafından, da"cı ve foto"rafçı 'Nasuh 
Mahruk$ “change.org” üzer$nden 
tasarının ger$ çek$lmes$ $ç$n b$r $mza 
kampanyası ba!lattı. B$r hafta $ç$nde 
Türk$ye’den yakla!ık 30.000 k$!$ 
katıldı. Bu yazı yazılırken $mza sayısı 
35.187’e ula!mı!tı, ama halen $mza 
gerekmekte.
-Ye!$ller ve Sol Gelecek Part$s$ #zm$r 
#l Örgütü, geçt$"$m$z ay düzenled$"$ 
basın toplantısında tasarıyı protesto 
ett$. / Gamze Güzen

Ayrıntılı B$lg$ $ç$n: Tab$at Kanunu 
#zleme G$r$!$m$ Sözcüsü Hüsrev 
Özkara 0533 394 47 11
Change.org/tab$atkanunu
Tw$tter: @tab$atkanunu
Facebook: Facebook/
Tab$atKanunu#zlemeG$r$s$m$
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Ankara bundan $k$ ay önce b$r haber $le çalkalandı: Esk$ Lale 
S$tes$, bugün b$l$nen adıyla Akün ve %$nas$ Sahneler$’n$n 
de bulundu"u b$na kompleks$ satılıyor. Ankara’nın en 
güzel $k$ sahnes$ olan Akün ve %$nas$’n$n bu durumdan 
etk$leneb$lece"$, b$nanın yen$ sah$b$n$n olası olumsuz 
tutumu $le Devlet T$yatrolarını Akün’den çıkarıp %$nas$ 
Sahnes$’n$ de kapatab$lece"$ $ht$mal$ o bölgede ya!ayan 
ve sahneler$n Ankara $ç$n de"er$n$n farkında olan herkes$ 
end$!elend$rd$. Gerçekten de, Ankara kent merkez$nde 
zaten çok az olan ve son yıllarda g$tt$kçe de azalan t$yatro 
salonlarından $k$s$n$ daha kaybetme $ht$mal$ çok umut 
kırıcı. 

Bu kaygı $le b$r araya gelen s$v$l toplum kurulu!ları, meslek 
odaları sahneler$n satılmaması $ç$n b$r g$r$!$m ba!lattılar. Bu 
amaçla düzenlenen protesto göster$ler$ne b$n$n üzer$nde 
Ankaralı katıldı. Sahneler$n satılmaması $ç$n ça"rı yapıldı. 

Protestolar b$r yandan sürerken $hale sürec$ de devam 
ett$. Ancak, 5 %ubat’ta düzenlenen $haleye gelen tekl$&er 
maummen bedel$n çok altında kalınca $hale ertelend$. 
Sahneler$n satılmasını $stemeyenler geç$c$ de olsa rahatladı. 
Ama süreç devam ed$yor. 3 ay sonra yen$ b$r $hale $le 
b$nanın satı!ının yapılaca"ı söylen$yor. 

Neden Olmasın?

Ba!arab$l$r m$y$z, b$lm$yoruz. Ama Akün ve Ça"da!(%$nas$) 
Sahnen$n kentl$ler$n olması gerekt$"$nden em$n$z. E"er 
normal b$r $!ley$!$m$z olsaydı, bu konunun gündem$m$zde 
b$le olması gerekmezd$. Neredeyse 40 yıldan ber$ kent 
kültürüne/sanatına katkı veren ortamları ‘’mülk sah$pler$’’ 
satılı"a çıkarıyorsa, ba!ta o kent$n beled$yes$/beled$yeler$ 
kentler$ adına konuya sah$p çıkarlardı, b$r !ek$lde ed$n$rlerd$ 
ve kentl$ler$n kullanımına tahs$s ederlerd$. B$z$m bu yolda 
kat edece"$m$z mesafe ne yazık k$ hala çok fazla. Kaldı k$  
beled$ye mülkiyetine geçse bile aynı i!levlerini sürdürüp, 
sürdüremeyecekleri, kentl$ler$n olup olmamayaca"ı da  
c$dd$ c$dd$ tartı!ılab$l$r b$r konudur.
B$rçok !eyde oldu"u g$b$ Akün ve Çagda! Sahneye 
sah$p çıkmak y$ne b$zlere, do"rudan  kentl$lere, meslek 
örgütler$ne, s$v$l toplum kurulu!larına dü!tü. Ankara her 
zamank$ g$b$ bu ortamlarına sah$p çıkıyor. 

Ve Ça"da# Sahneye (&!nas!) Sah!p Ç!kmaya Ça"!r!yor.

Sürec$n yava!ladı"ı bu noktada Solfasol olarak, konunun tarafı 
olan herkese b$r ça"rımız var.  Ba!ta b$nanın sah$b$ olan Emek 
#n!aat’a ve sahneler$n korunmasını $steyen meslek odalarına, 
s$v$l toplım kurumlu!larına ama aynı zamanda Ankaralı t$yatro 
$zleyec$ler$ne de ve tab$ k$ Devlet T$yatroları’na. Akün ve 
%$nas$ sahneler$n$n korunması ve hatta gel$!t$r$lerek bölgey$ 
canlandıracak b$r $!levle Ankara’ya kazandırılması $ç$n herkes$n 
yapab$lece"$ b$r !eyler var. 

B$rçok meslek örgütü mekan $ht$yacını kar!ılamak $ç$n 
b$na yaptırıyor, satın alıyor, tad$latlar yapıyor. Söz konusu 
kompleks$n üst kısımlarını (kule) bu amaçla kullanab$l$rler. 
T$yatro salonlarını $se kamusal kullanıma tahs$s edeb$l$r 
ve kaynaklarını kent kültürüne katkı $ç$n kamusal amaçlı 
olarak kullanab$l$rler. Süreçte Devlet Tiyayroları da kendine, 
gelene"ine ve misyonuna en uygun !ekilde rolünü kendisi 
tanımlamalıdır. 

Ancak Ça"da!(%$nas$) Sahne ve Akün kes$nl$kle toplantı 
salonuna dönü!türülmemel$, (end$!el$y$z, çünkü benzer$ 
durumlar ya!andı) !$md$k$ $!levler$yle ama daha etk$n ve 
yo"un kullanımı hede&enmel$d$r. Tam b$r kent oda"ı, kültür 
ve sanat merkez$, çok akt$v$tel$ b$r göster$ merkez$ olarak 
gel$!t$r$lmel$d$r. Bu yöndek$ ba!arısızlı"ın bedel$ a"ır olacaktır.

Meslek örgütler$ ve s$v$l toplum örgütler$ bu yapılara kamu/
kent/kentl$ler adına tal$p olurlarsa, c$dd$ b$r f$at $nd$r$m$ taleb$ 
de me!rudur. #ptal ed$len $halede tekl$&er$nmuammen bedel$n 
yarısı mertebes$nde kaldı"ı dü!ünüldü"ünde bu hem me!ru 
hem akılcıdır. 

Bu sürece kapı açacak $lk yakla!ımın ku!kusuz Emek #n!aat’tan 
gelmes$ öneml$d$r ama bu arada s$v$l talep de olu!malı ve 
‘sattırmıyoruz’ yer$ne ‘$st$yoruz’ denmeye ba!lanmalıdır. Bunun 
nasıl olaca"ını sürece katılanlar bel$rleyecekt$r. B$l$yoruz k$ 
Emek #n!aat’ın ‘satıyorum’ dey$p ger$ çek$lmes$ tek yol olmadı"ı 
g$b$, Akün ve Ça"da! Sahneye sah$p çıkmanın tek yolu 
‘sattırmıyoruz’ demek de"$l. 

B!z Akün’ü De, &!nas!’y! De $st!yoruz! 
Çok &ey M! $st!yoruz?

Ayhan Çel!k, M. Onur Yılmaz / Solfasol

Emek $n#aat K!md!r?

Emek #n!aat, kuruldu"u 1958 yılından bu yana ülken$n 
en n$tel$kl$ yapılarına $mzasını atan, Türk$ye’de $n!aat 
sektörünün gel$!t$r$lmes$ sürec$nde b$r okul g$b$ hem 
$nsan yet$!t$ren hem de Türk$ye’y$ yen$ $n!aat tekn$kler$ 
$le tanı!tıran öncü b$r kurulu!. Emek #n!aat’ın sah$pler$ 
$se Türk Kızılayı, AOÇ, THY ve SGK. Yan$ ne kamu ne 
özel ama özerk b$r kurulu! Emek #n!aat. Kurulu! amacı 
da kar etmek de"$l ülken$n $marına katkıda bulunmak. 
Sadece Ankara’da 80’$n üzer$nde büyük kamu yapısı 
ve b$na Emek #n!aat tarafından $n!a ed$ld$"$n$, $lk 
gökdelen$, $lk kule v$nc$, $lk mob$lya fabr$kasını, $lk $! 
merkez$n$ ve $lk alı!ver$! merkez$ g$b$ öneml$ $lkler$n 
sah$b$n$n Emek #n!aat oldu"unu söylersek ne demek 
$sted$"$m$z$ anlatab$l$r$z.  #!te aynı Emek #n!aat, bugün 
Akün ve %$nas$ Sahneler$n$n de bulundu"u $lk adıyla 
Lale S$tes$’n$n de sah$b$.  

“Küçük Hanımlar Küçük Beyler” 
Devlet T!yatrolarının bu yıl dokuzuncusunu 
düzenled!"! Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası 
Çocuk T!yatroları Fest!val! !ç!n ger! sayım ba#ladı.  
24-29 N!san tar!hler! arasında  gerçekle#t!r!lecek 
fest!valde Ankara Devlet T!yatrosunun 11 sahnes!nde 
yerl! ve yabancı t!yatro oyunları ve atölye çalı#maları 
küçük sey!rc!lerle bulu#acak. 

Devlet T$yatroları Genel Müdürlü"ü  Ref$k Ahmet Seveng$l 
Kütüphane Salonunda fest$val $ç$n düzenlenen basın 
toplantısında söz alan  Ankara Devlet T$yatrosu Müdürü Ak$f 
Ye!$lkaya dünya ölçe"inde bu denli uzun soluklu ve geni! 
katılımlı ba!ka bir çocuk oyunları festivali bulunmadı"ını 
söyledi. Devlet T$yatrolarının 15 yıldır “Her okul b$r t$yatro” ve          
“ T$yatroya g$tmeyen çocuk kalmasın” projeler$yle çocukları 
t$yatroyla bulu!turdu"unu anlatan Ye!$lkaya çocuk seyircilere 
gelece"in büyükleri olması dolayısıyla çok önem verdiklerini 
vurguladı. 
Dı! #l$!k$ler ve Fest$valler B$r$m Sorumlusu Sükun I!ıtan da 
DT›n$n kend$ sey$rc$ler$n$ yet$!t$rmek ve onlara küçük ya!ta 
bu v$zyonu kazandırmakla yükümlü oldu"unu $fade ett$. 
Yurt dı!ından ve $ç$nden çok öneml$ t$yatro topluluklarının 
çe!$tl$ göster$ler, atölye çalı!maları sunaca"ını anlatan ı!ıtan, 
fest$vale yurt dı!ından gözlemc$ler$n de katılaca"ını, bu 
sayede Türk$ye›dek$ t$yatro alanındak$ kültürel gel$!men$n de 
yabancılar tarafından görülüp, tanınarak reklamın yapılaca"ını 
d$le get$rd$.

Fest$val bünyes$nde Sırb$stan, Endonezya, Hollanda, #talya, 
#sra$l, ABD, Brez$lya, Macar$stan, Çek Cumhur$yet$, S$ngapur, 
Bulgar$stan ve Polonya’dan gelen yabancı çocuk oyunları küçük 
izleyicilerle bulu!acak. “Masal” temasından hareketle Ankara 
Devlet T$yatrosunun Karlar Kral$çes$, Pal Soka"ı Çocukları, Üç 
%ehzade, Bo"aç Han, Konya Devlet T$yatrosunun Nasredd$n 
Hoca B$r Gün,  Adana Devlet T$yatrosunun Def$ne Adası, 
D$yarbakır Devlet T$yatrosunun Oz Büyücüsü adlı oyunları minik 

seyircilerle bulu!acak. Fest$valde  ayrıca Esk$!eh$r Büyük!eh$r 
Beled$yes$ %eh$r T$yatroları, Bulancak Sanat T$yatrosu, Uçan 
Eller Kukla T$yatrosu, Hayal$ Ahmet Aksoy, Van Güzelsu Yatılı 
Bölge #lkö"ret$m Okulu da oyunlarını sahneleyecek.  Çocuklar 
için 8 farklı atölye çalı!ması, Görme engell$ çocuklar $ç$n “Pasta 
Yapma Sanatı” $s$ml$ okuma t$yatrosunun yer aldı"ı etk$nl$kler 
$ç$nde  her yıl oldu"u g$b$ bu yıl da  atölye çalı!maları öneml$ 
b$r yer kaplıyor. Bu yıl Çin Operasını E"lenerek Ö"renmek, 
Çocuk Gözüyle Mask Yapımı, Yerli Oyun Okuma, Hareketini 
Ke!fet, Bana Gölgeni Göster,  Ramayana Destanı, Ortaouyunu 
T$pler$ Üzer$ne ve Hayalgücünü Harekete Geç$r  ba!lıklarıyla 
b$rb$r$nden farklı 8 atölye çalı!masına yer ver$lecek. / Solfasol
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Sosyal H!zmet Uzmanları Alanlara Çıktı…
Sosyal H$zmet Uzmanları, sosyal h$zmet$ hayırseverl$k anlayı!ı 
$le sunulan b$r lütufa dönü!türen politikalara kar!ı 25.02.2013 
tar$h$nde A$le ve Sosyal Pol$t$kalar Bakanlı"ı önünde toplandı.
Türk$ye’n$n dört b$r yanından yola çıkan, sosyal h$zmet 
uzmanları, meslekler$ne, ürett$kler$ne sah$p çıkmak $ç$n A$le 
ve Sosyal Pol$t$kalar Bakanlı"ı önünde eylem yaptı. Sosyal 
H$zmet Uzmanları Derne"$ (SHUDER) tarafından düzenlenen ve 
b$nlerce k$!$n$n katıldı"ı eyleme, Türk Ps$kologlar Derne"$, Çocuk 
Gel$!$mc$ler Derne"$, Sosyoloj$ Mezunları Derne"$, Gündem 
Çocuk Derne"i, Çocuk #stismarını ve #hmal$n$ Önleme Derne"$, 
KAOS GL Derne"$, Türk Tab$bler B$rl$"$, Türk D$! Hek$mler$ 
B$rl$"$, Türk Hem!$reler Derne"$, Tüm Radyoloj$ Tekn$syenler$ ve 
Tekn$kerler$ Derne"$, Sa"lık ve Sosyal H$zmet Emekç$ler$ Send$kası 
ve sosyal h$zmet ö"renc$ler$n$n de aralarında bulundu"u çok 
sayıda k$!$ ve kurum destek verd$.

SHUDER Genel Ba!kanı Murat Altu"g$l, A$le ve Sosyal Pol$t$kalar 
Bakanlı"ı’nın h$zmetlerdek$ de"$!$m ve dönü!üm $dd$asıyla Sosyal 
H$zmet Merkezler$ Yönetmel$"$’nde yaptı"ı de"$!$kl$kler$n sosyal 
h$zmet$n temel de"erler$n$, et$k $lkeler$n$, felsefes$n$ ve mesle"$n 
uygulayıcıları sosyal h$zmet uzmanlarını yok saydı"ını $fade ett$. 
Sosyal h$zmetler$n s$yas$ b$r araç olarak kullanıldı"ına $!aret eden 
Altu"g$l, baskı ve duygusal saldırıların önünün kes$lmed$"$n$, 
sosyal h$zmet uzmanlarının h$zmet verd$kler$ alanlarda görev 
yapamaz hale geld$kler$n$ söyled$. 
S!stemat!k baskı uygulanıyor.
Altu"g$l, “Sosyal h$zmet uzmanları, üzerler$nde s$stemat$k baskı 
yaratılarak, ahlak dı!ı yakla!ımlarla kend$ler$n$n $! performanslarını 
ve dayanma güçler$ yok ed$lerek, $!ten ayrılmaya ya da 

0etk$s$zle!t$r$lmeye zorlanıyor” d$ye konu!tu. 
#nsan hakları ihlal ediliyor
Yönetmel$kle $nsan haklarının da $hlal ed$ld$"$ne $!aret eden 
Altu"g$l, sosyal h$zmet$n b$r hayırseverl$k anlayı!ı $le lütuf g$b$ 
sunulamayaca"ına vurgu yaparak, bu h$zmet$n hak temell$ 
yakla!ımla sunulması gerekt$"$n$ söyled$. 
Süreçten en çok çocuklar etk!lenecek
Altu"g$l, süreçten en çok çocukların etk$lenece"$ne $!aret ederek,  
!öyle konu!tu:
“Türk!ye, B!rle#m!# M!lletler Çocuk Haklarına da!r 
Sözle#me’ye taraf olmasına ra"men yen! yapılanma; h!çb!r 
çocu"un ayrımcılı"a maruz kalmamasını, tüm çocukların 
ya#ama ve gel!#mes!n!n desteklenmes!n!, hakkında ver!len 
kararlara katılımını ve her konuda, her düzenlemede 
çocu"un yüksek yararının korunmasını güvence altına almak 
konusunda bütüncül b!r yakla#ım serg!lem!yor!”

Dur demek !ç!n
“Mesle"!m!ze ve meslekta#larımıza yönel!k saldırılara dur 
demek !ç!n, hak kayıplarımızın düzelt!lece"! güne kadar 
eylemde olaca"ız” $fades$n$ kullanan Altu"g$l, pazartes$ günü 
yapılacak eylem$n yalnızca A$le ve Sosyal Pol$t$kalar Bakanlı"ı 
bünyes$nde çalı!anların de"$l, ülken$n tüm sosyal h$zmet 
uzmanlarının eylem$ oldu"unu bel$rterek, bu nedenle Sa"lık, 
Adalet, #ç$!ler$ Bakanlı"ı ve ba"lı kurulu!larda çalı!an sosyal 
h$zmet uzmanlarını, akadem$syenler$ ve ö"renc$ler$ eyleme 
destek vermeye ça"ırdı.  / Emrah Kırımsoy

Sosyal H!zmet Uzmanları Derne#! Genel Merkez!
Sezenler Caddes$ No: 20/13 Sıhh$ye/Ankara * Tel: 0312 232 52 38
www.shuderneg$.org
Genel Ba!kan Murat ALTU(G#L
05302001886

bölgeler!n sayısı &ubat ayı ba#ı !t!bar!yle 23’ü buldu. $lan 
ed!len r!skl! alanlara bakıldı"ında Ankara, büyük deprem 
beklenen $stanbul’u ger!de bıraktı. 

Solfasol’u #stanbul’dan tak$p eden sevg$l$ Özlem Ünsal’ın b$ze 
$lett$"$ ara!tırmaya göre %ubat ayı ba!ı $t$bar$yle Bakanlar Kurulu 
Kararı $le Resm$ Gazete’de “r$skl$ alan” $lan ed$len 23 bölge var. 
Özlem, bu 23 bölgen$n en az 39 mahalle ve c$var alanı kapsadı"ını 
bel$rt$yor. Bu 23 alan 9 ayrı $lde bulunuyor. %a!ırtıcı olan merkez 
$lçeler$ a"ırlıklı olarak üçüncü ve dördüncü derece deprem bölges$ 
olması sebeb$yle görece güvenl$ b$ld$"$m$z Ankara’nın 9 adet afet 
r$skl$ alan $le b$r$nc$l$"$ elde tutması. Kentsel alanının %70’$ b$r$nc$ 
ya da $k$nc$ derece deprem bölges$ olan #stanbul’da sadece 5 
alan afet r$skl$ bölge $lan ed$ld$. Afet r$skl$ alan $lan ed$len mahalle 
sayılarında $se Ankara ve #stanbul e!$t.
Son $k! Ayda On!k! Mahalle, En Son Namık Kemal Mahalles!

Sadece Aralık 2012 –Ocak 2013 tar$hler$ arasında Ankara’nın 12 
mahalles$nde k$m$ alanlar afet r$skl$ $lan ed$lm$!, yan$ dönü!üme 
açılmı!. En son afet r$skl$ alan $lan ed$len mahalle Ankaralı s$v$l 
$n$s$yat$&er$n de tepk$s$ne neden olan tar$h$ Namık Kemal 
(Saraço"lu) Mahalles$. 

#!te son iki ayda Ankara’nın “riskli alan” ilan edilen mahalleleri:
Aralık 2012: 
Altında" > Atıfbey, Hıdırlıktepe, #smetpa!a Mahalleler$
Çankaya > #lker, Metin Akku!, Yukarı D$kmen Mahalleler$
Ocak 2013: 
Mamak > Araplar, Derbent, Dostlar, Köstence Mahalleler$'
Çankaya > Akpınar Mahalles$, Namık Kemal Mahalles$(Saraço"lu)  
/ Mehmet Onur Yılmaz

Ost!m ve $ved!k $#ç! Katl!amları 
Unutulmayacak
3 &ubat 2011’de OST$M ve $VED$K Organize 
Sanayi Bölgelerinde  20 i#çinin ölümüne  yol açan 
patlamaların üzerinden 2 yıl geçti. Mahkeme hala 
sonuçlanmadı. 27 Nisan’a ertelenen mahkeme hala 
bilirki#i raporlarını bekliyor. 23 &ubat’ta Ankara 
Adliyesi önünde toplanan kayıp i#çi yakınları, 
katliamların faillerinin hesap vermesi için yine adalet 
arayı#ındaydılar...
3 Mart’ta TMMOB’dan açıklama 

TMMOB, 3 Mart i #! Cinayetlerine Kar!ı Mücadele 
Gününde, Ankara’da Madenci Anıtı önünde, basın 
açıklaması yapacak.  TMMOB’nin Haziran 2012 tarihinde 
yapılan 42. Genel Kurulu’nda; i!çi sa"lı"ı ve i! güvenli"i 
konusunda toplumsal duyarlılı"ı arttırmak, kamuoyunu 
bilinçlendirmek, siyasi otoriteyi uyarmak amacıyla her yıl 
belli bir günde etkinlik düzenlenmesi kararla!tırılmı!tı. 
Bu karar çerçevesinde bu yıldan itibaren her yıl 3 Mart‘ta 
"#! Çinayetlerine Kar!ı Mücadele Günü" düzenlenecek.  
Ankara’daki etkinlik saat 13:00’te Madenci Anıtı önünde 
basın açıklaması !eklinde gerçekle!tirilecek.

 

 

Berfo Ana’yı Kaybett!k!
Ömrünün son 32 yılını 
!#kencede öldürülen 
o"lu Cem!l Kırbayır'ın 
kem!kler!n! arayarak 
geç!ren Berfo Kırbayır, 
$stanbul'da hayatını 
kaybett!. 

12 Eylül 1980 darbes$n$n 
ertes$ günü o"lu Cem$l Kırbayır’ı ev$nden alan güvenl$k güçler$, 
Cem$l’$ b$r daha annes$ne ger$ vermed$. O"lunu kaybeden Berfo 
Ana, ömrünün ger$ kalanını, Cumartes$ Anneler$yle b$rl$kte o"lunun 
cenazes$n$ bulmaya ve o"lunu katleden 12 Eylülcü generallerden 
hesap sormaya adadı. 
Berfo Ana $ç$n $lk tören, kend$s$n$n önayak oldu"u Cumartes$  
Anneler$n$n Galatasaray L$ses$ önünde düzenlenen vedasıydı. Berfo 
Ana’nın cenazes$, #stanbul’da yapılan u"urlama törenler$n$n ardından 
karayoluyla Ardahan’ın Göle !lçes!ne get$r$ld$. Berfo Kırbayır’ın 
cenazes$ne, yakınları ve çok sayıda seven$ katıldı. 
Cenazede büyük o"lu M$ka$l Kırbayır, annes$n$n vas$yet$n$ yer$ne 
get$rmek üzere Berfo Ananın mazerının yanıba!ına, kem$kler$ 
bulunmayan karde!$ Cem$l $ç$n de b$r mezar kazdırdı. / Abo - Solfasol 
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Burcu Özüduru 

 

Aktan Acar 

 

Son zamanlarda, g$tt$kçe popülerl$l$k kazanan, sürdürüleb$l$rl$k 
kavramının tahtına göz koyan b$r kavram var: Kentsel D!renç-
l!l!k. Güncel planlama konularını tema olarak ele alan bu yıl 
düzenlenecek Avrupa Planlama Okulları B$rl$"$ (AESOP) ulus-
lararası konferansının da teması ‘D!rençl! Kentler ve Bölgeler 
!ç!n Planlama’. Bu kavram özell$kle çevre ve ekoloj$ konuları $le 
$l$!k$l$ b$rçok ortamda tartı!ıldı. Bölge $le $l$!k$l$ konularda tar-
tı!ılması da 1990’lara kadar g$d$yor. Mevcut yapıyı bozacak b$r 
dı! etken gerek$yor d$rençl$l$"$n tartı!ılması $ç$n. Bu dı! etken 
sonrasında s$stem$n yen$den denge sa"layab$lmes$ $ç$n kend$n$ 
yen$lemes$nden, yen$den ke!fetmes$nden bahsed$l$yor. Son 
yıllarda, bu dı! etken$n 2008 ekonom$k kr$z$ olarak atfed$lme-
s$yle, bu kavram sosyal ve ekonom$k konular $le de $l$!k$l$ olarak 
konu!uluyor, tartı!ılıyor. Aslında sürdürüleb$l$rl$kten daha farklı 
b$r $çer$"$ var. Sürdürüleb$l$rl$k hakkında döngüsel süreçlerden 
bahsed$leb$l$rken, d$rençl$l$k kend$n$ yen$leme alternat$&er$yle 
kar!ımıza çıkıyor. 

Öte yandan, plancı kend$s$yle çatı!mak zorunda. Çünkü kentsel 
d$rençl$l$k adaptasyon ve kend$n$ yen$den ke!fetmey$ gerekt$-

r$yor. Bel$rs$zl$"$, $nsanları ve kent$ yönlend$rmen$n zorlu"unu 
kabul ed$yor. G$tt$kçe karma!ıkla!an kent yapısında, aslında her 
!ey bel$rs$z olarak atfed$l$yor. Her aktör b$r tarafından tutmaya 
çalı!ıyor. Pol$t$kacı, kentl$, müteahh$t, k$racı. Bazı aktörler rant, 
oy, popülar$te, bazı aktörler $se hayatta kalma pe!$nde. Oysa 
planlama b$r d$s$pl$n olarak en ba!tan ber$, bel$rs$zl$"$ yok et-
mek ve kend$n$ organ$ze edeb$len yapıyı yönlend$rmek üzere 
güçlü b$r konumda durmak hedef$nde. Kapsamlı planlama esk$ 
popülar$tes$n$ y$t$r$yor; her yapılanma planın del$nmes$yle orta-
ya çıkıyor. Bu durumda, planlamanın araçları g$tt$kçe kısıtlanı-
yor. Plancı da ba!tak$ hedef$n$n arkasında durmakta zorlanıyor.

Bugün yapılı çevrem$zde de farklı b$r kend$n$ yen$leme sürec$ 
görüyoruz. Ekonom$k kr$z, tela)uz ed$lmese de madd$ yararın 
önem$n$ $y$ce ortaya çıkardı. Aslında b$rçok sektör sıkıntı $ç$nde. 
#n!aat sektöründe, büyüme ve kentsel dönü!üm g$b$ caz$p 
süreçlerle ekonom$n$n çarkları döndürülmeye çalı!ılıyor. Bu 
da en çok korumasız kalan kamu mülk$yet$ndek$ ta!ınmazları 
etk$l$yor. Ankara’nın en key$&$, ‘Bu hafta sonu nereye g!del!m?’ 
den$ld$"$nde cevap olab$lecek yerler$nden b$r$ olan Atatürk 

Orman Ç$ftl$"$ (AOÇ) de bu ta!ınmazlardan b$r$s$. Oysa $lk plan/
tasarım a!amasında Bahçe Kent, Güzel Kent g$b$ kamu yararı 
gözeten akımların prens$pler$n$n $zler$n$ göreb$ld$"$m$z yegane 
yer(d$) AOÇ. Batılılar bu t$p güzel örnekler$ korumak $ç$n stratej$ 
gel$!t$r$yor. Bugün Güzel Kent akımı prens$pler$ ta!ıyan Was-
h$ngton D.C.’n$n or$j$nal planını bozmamak $ç$n her türlü tav$z 
ver$l$yor. Bahçe Kent örnekler$nden #ng$ltere’dek$ Welvyn, Let-
chworth korunuyor. AOÇ $se de"$!$yor, de"$!t$r$lmek $sten$yor, 
savunuluyor, yen$l$yor, kaybed$l$yor. Bu süreç gerçekten çok 
moral bozucu oluyor. B$l$nçl$ vatanda! ve plancı durumun far-
kında. Tar$h$n ve gelece"$n öneml$ b$r de"er$ ekonom$k talep-
lerle yok ed$l$yor. Sonuçta, k$m$n el$nde ne kalacak bell$ de"$l. 

Belk$ b$r on-y$rm$ yıl sonra anla!ılacak ne oldu"u. Bugün de-
"$!$m$ $steyen, rantı $steyen tüm pol$t$kacılar, müteahh$tler 
b$le !a!ıracak. Yen$ yapılan, ölçe"$ kaçmı! yol/v$yadük çevres$ 
gökdelenler $le dolacak. Tekel b$nası uzaktan görülüp, yanına 
g$d$lemeyen b$r yer olacak; belk$ de yıkılacak. Esk$den sımılınca 
ferah bahçes$ne g$deb$ld$"$m$z, soluk alab$ld$"$m$z Merkez 
Lokantası yer$ne güzel, büyük b$r yapı yapılacak. En çok da her 
Ankaralı’nın geçm$!$n$n b$r parçası olan hayvanat bahçes$ne 
üzülece"$z g$b$ gel$yor. Bugün 32 hektar olan hayvanat bahçes$ 
öner$len 200 hektar $ç$n yer bulamadı"ından, sonra da gökde-
lenler$n arasında hayvanat bahçes$ olur mu den$l$p, kent dı!ın-
da yen$den konumlandırılacak.

-
larda özenle korunmaya çalı#ılmı# AOÇ kentl! tarafından 
b!l!nmeyecek. $#te o zaman, sorgulayaca"ız kend!m!z! 
b!l!nçl! vatanda# ya da plancı olarak. AOÇ d!rens!n, kend!n! 
yen!les!n, ke#fets!n d!ye ne yaptık, ne yapab!ld!k d!ye. 

g!tt!k ve AOÇ’y! bel!rs!zl!"!n !ç!nde m! bıraktık?

Dünyada öyle ülkeler var k$, hükümetler$ emekl$ aylıklarına 
zam yapılıp yapılmamasını b$le halk oylamasına sunuyor 
ancak katılım $nanılmaz derecede dü!ük. B$z$m memlekette $se 
kahvehaneler, otobüs durakları ve hastane kuyrukları Merkez 
Bankası’ndan ve S$yaset B$l$m$ bölümler$nden daha üretken 
ve dah$ $daalı. Herkes her konuda “f$k$r” sah$b$. Ancak b$lg$ yok. 
Zaten yerel$nden merkez$s$ne $darec$ler$n b$lg$ ver$p görü! 
sordu"u da yok. Ama “Bey$n bedava” nasıl olsa. F$k$rler$n ne akla 
ne de d$le dü!mes$ne engel yok. 

Örne"$n Ankara’da sokaktan herhang$ b$r vatanda! çev$r$p 
“Atatürk Orman Ç$ftl$"$ neres$d$r, $ç$nde ne var?” d$ye sorsanız 
alaca"ınız cevap bas$t, kısa ve kend$nden em$n olacaktır 
(önümüzdek$ sayılarda kamuoyu yoklamamızın sonuçlarını 
ayrıntılı olarak yayınlayaca"ız): 

“Gaz$ Mahalles$’n$n orda.” (Memleket$m $nsanı yer tar$f ederken 
“orda” demezse olmaz. “Kav!a"ın orda $nece"$m.” Akköprü’nün 
ordayım”, “Ahmet’$n ordayım.” B$r a$d$yet travması herhalde.)” 
#ç$nde kokoreç yerler, b$r de hayvanat bahçes$ var. (Yanıt gerçek!) 

#nsan b$lmed$"$ !ey$ anlayamaz, anlamadı"ını takd$r de tenk$t de 
edemez. 

%$md$ b$z kalkmı! Ankara’nın ye!$l$nden, havasından, 
do"asından, ütopyasından, modernle!mes$nden bahsed$yoruz. 
Neym$! efend$m, Ç$ftl$k kent $le kır arasında b$r köprüymü! 
de; memleket$n tarımının hayvancılı"ının gel$!mes$ne katkıda 
bulunacak ara!tırmalar yapılırmı! da; Ç$ftl$k kend$ kend$m$ze 
yetmem$z$ sa"layacak tarım ve hayvancılık üret$m$ $ç$n 
modelm$! de; hem o kadar büyük ye!$l alanı, ormanı, yarataca"ı 
rüzgârı $le Ankara’nın dumanını pusunu s$ler süpürürmü! de; 
b$z$m de"er$m$zm$!, m$rasımız, umudumuz, gelece"$m$zm$!; 
m$!, m$! m$!... 

Önümüzdek$ sayılarda ayrı ayrı bunlara da de"$nece"$z.

Ama !$md$ e"r$ oturup do"ru konu!alım. B$ze ne bütün 
bunlardan.

B$z esk$y$, ecdadı ve yaptıklarını çok sever, yan bakanın yakasına 

yapı!ırız, ama $k$ daha fazla kat çıkmak $ç$n güzel$m tar$h$ yapıları 
yıkarız. Ye!$l$ çok sever, betonla!an kentlerden !$kâyet eder$z, 
ama okul bahçeler$m$ze $badullah beton döker$z üzer$nde 
tek sıra hazırolda dursun çocuklar d$ye. Açgözlülük en büyük 
günahtır ama ev$m$z hep daha büyük olsun $ster$z, balkonu 
kapatır eve katarız, bu yüzden de müteahh$tler daha büyük evler 
yaparlar hem kapatılacak büyük balkonlu hem“göz” kadar küçük 
balkonlu. Sever$z b$z açık havayı, güne!$, do"ayı. Sonra b$z$m 
aklımız hep köydek$ ba"ımız bahçamızdadır. Ah o tarlalarda 
karga kovaladı"ımız günler... Haftasonları kaçıp g$deb$lece"$m$z, 
kaysı, armut, Brüksel lahanası yet$!t$reb$lece"$m$z b$r bahçem$z 
olsa d$ye yakınır, az $ler$dek$ ormana ba"a bahçeye k$m ne 
yapmı! dönüp bakmayız. 

B$raz tutarsız mıyız ney$z?

Yoksa bu kadar “muhafazakâr, tar$h $le gelecek, Asya $le Avrupa 
arasında köprü” olmakla övünüp, avuçlarımızı ovalayıp yıktı"ımız 
kö!kler$n kötü, ucuz ve dah$ en$ boyu b$rb$r$yle orantısız 
tuhaf kopyalarına ko!arak g$d$p takl$t gözlemeler$ m$dem$ze 
$nd$rmem$z$n, “ucuz” hed$yel$k e!yaları kapı!mamızın ba!ka b$r 
açıklaması olab$l$r m$? (Hamamönü’nde ve Hacıbayram’da yıkılıp 
yen$den yapılan tar$h$ evler b$r yana, Ankara’nın çe!$tl$ yerler$ne 
kurulan maket evler$ gördükçe $nsanın $ç$ sızlıyor.)

B$r açıklama var aslında. Korunan !ey aslında sadece b$ç$m$. O 
b$ç$m$n, yüzyıllar sürmü! deney$m ve b$r$k$mle ortaya çıkmı! 
b$r $çer$"$n sonucu oldu"unu unutuyoruz herhalde. O $çer$k 
de elle tutulamayan gözle görülemeyen b$r !ey sonuçta. B$r 
de"er.  %eh$r ded$"$n de"erler toplamı de"$l m$ aslında. Sonrası o 
de"ere b$r b$ç$m vermek. Tem$z havaya, ula!ım hakkına, engels$z 
sokaklara – b$nalara ve daha n$ce hak ve h$zmete dönü!türmek. 

Ama önce o $çer$"$, de"er$ anlatab$lmek. Yoksa k$m$n umurunda 
Ankara’nın ortasında, $ç$nde t$yatro sahnes$ olan, t$car$ de"er$ 
yüksek b$r b$na satılmı! ya da satılmamı!. Atatürk Orman 
Ç$ftl$"$’ne ba!bakanlık b$na yaptırmı! yaptırmamı!. Gerzel$ler, 
Arhav$l$ler, dereler$ne, yaylalarına, otlaklarına sah$p çıkanlardan 
ö"renece"$m$z $lk !ey bu. Hayatındak$ yer$n$ kavramadan, 
kaybett$"$nde olu!acak bo!lu"u öngörmeden “sah$p çıkmak” 
d$ye b$r !ey yok. Ama bu bo!luk kırda ve köyde öyles$ne 

hızlı, do"rudan ve yıkıcı k$! Ama !eh$rde öyle m$? Burada $!ler 
ba!ka türlü. Temas etm$yorsanız, orda b$r Ç$ftl$k, s$nema, park, 
otobüs var, ama uzakta. Kentte bo!luklar hem görülmüyor, 
hem de çok çabuk doluyor. S$z “sattırmam, yaptırmam” d$ye 
bo"az patlatırken b$r de bakmı!sınız kent ba!ka B$r !ey olmu! 
b$le. Kentte ba!ka türlü dü!ünmek, hareket etmek gerek$yor. 
Kentle!mek yetm$yor, kentl$le!mek de gerek$yor.

Yolda çev$r$p soran olursa $y$ dü!ünün ne cevap verece"$n$z$: S$z 
b$z$m kentl$le!t$reb$ld$kler$m$zden m$s$n$z?
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Barı!a Do"ru B$r Dü"üm Daha Çözüldü

Hükümet, Oslo görü#meler! !le ba#layıp sonrasında 
kes!nt!ye u"rayan “Demokrat!k Açılım” sürec!n! $mralı’ya 
ta#ıdı. Sürec! !zleyenler, bu kez barı# görü#meler!n!n 
daha kararlı adımlarla yürüdü"ünü söylüyorlar. $k!nc! 
barı# görü#meler!n!n daha ba#ında, barı# sürec!n! 
sekteye u"ratab!lecek b!rçok müdahale olmasına kar#ın, 
görü#meler kararlılıkla sürdürülüyor.

Daha görü!meler$n ba!langıcında PKK’nın kurucularından 
Sak$ne Cansız, F$dan Do"an ve Leyla Söylemez $s$ml$ Kürt 
Özgürlük hareket$ne destek veren kadınlar Par$s’te Kürd$stan 
Enformasyon Bürosunda !üphel$ b$r !ek$lde öldürüldüler. 
Barı! görü!meler$nde en büyük saldırı $se Türk m$ll$yetç$s$ 

kes$mlerden gelmekte.  %ubat’ın $k$nc$ yarısında barı! sürec$n$ 
b$r Karaden$z gez$s$ $le anlatmak $steyen ve destek aramaya 
çıkan BDP’l$ vek$ller $le onları destekleyen sol kes$mler, S$nop 
ve Samsun’da ayrımcı b$r kalabalı"ın saldırısına u"rayarak 
l$nç tehl$kes$ atlattılar. S$nop’ta Ö"retmenev$, Samsun’da TKP 
$le Ye!$ller ve Sol Gelecek Part$s$n$n b$naları saldırıya u"radı.  
Barı! görü!meler$ $ç$n AKP ve BDP çaba ver$rken, mecl$stek$ 
part$lerden CHP ve MHP, barı! görü!meler$ne destek vermeye 
yana!mıyor.

Barı# Sürec!ne Avrupa’dan Ko#ulsuz Destek

Barı! görü!meler$ $ç$n Avrupa’dan da tam destek gel$yor. 
Avrupa Kom$syonunun gen$!lemeden sorumlu üyes$ 
Stefan Fule $le Dönem Ba!kanı, #rlanda heyet$nden Luc$nda 
Cre$ghton, barı! müzakereler$ne ko!ulsuz ve tam destek 

verd$kler$n$ açıklamı!tı. #ng$l$z F$nanc$al T$mes 
gazetes$ de, Adalet Bakanlı"ı’nın Altan Tan, 
Sırrı Süreyya Önder ve Perv$n Buldan’dan 
olu!an #mralı heyet$ne onay vermes$n$ 
“Türk$ye hükümet$ ve Kürt muhatapları, barı! 
görü!meler$ $le $lg$l$ uzun b$r süred$r devam 
eden dü"ümü çözdü, bu da son 30 yılda 35 
b$n k$!$n$n hayatını kaydett$"$ b$r $ht$lafın 
çözümlenmes$ne yönel$k özlü müzakereler$n 
yakında ba!layab$lece"$ beklent$ler$n$ artırdı” 
sözler$ $le de"erlend$rd$.

“Beklent!ler! tatm!n ett!.”

Ankara’nın gözler$, çatı!maları durdurmaya 
yönel$k açıklamaları $ç$n Öcalan’da $ken 
b$rçok Kürdün Öcalan’ın Kürt hareket$n$ d$"er 
kısımlarıyla koord$ne etmes$ gerekt$"$n$ 

savundu"unu kaydeden gazete: “Türk Ba!bakanı Recep 
Tayy$p Erdo"an, haftalarca Kürt yanlısı Barı! ve Demokras$ 
Part$s$’nce öner$len $s$mlere $t$raz etm$!t$. Bu hafta $se, Sayın 
Erdo"an’ın “beklent$ler$ tatm$n ett$’ d$yerek tutumunu övdü"ü 
Öcalan, Ba!bakanın kabul ed$leb$l$r buldu"u $s$mler$ önererek 
dü"ümü çözdü” d$ye ba!lık attı.

B$rçok yorumcunun anal$zler$ne de yer veren gazeteye göre, 
yapılan müzakerelerde, “$ht$lafın uzun yıllardır devam etmes$ 
ve Erdo"an’ın, kend$s$ne daha çok yetk$ vereb$lecek yen$ b$r 
anayasa konusunda daha gen$! b$r uzla!ının b$r parçası olarak 
anla!ma yapmak $stemes$ neden$yle”  de zorlu b$r yol $le kar!ı 
kar!ıya bulunuldu"u öne sürüldü.
#ng$l$z gazetes$, beklenen engeller$n $!aretler$ olarak, yen$ 
b$r ankette halkın yüzde 55’$n$n terör $le $lg$l$ müzakerelere 
kar!ı çıkmasını, Kürt heyet$ne kar!ı Karaden$z’de düzenlenen 
!$ddetl$ göster$ler$ ve Türk sava! uçaklarının Kuzey Irak’tak$ 
PKK mevz$ler$n$ bombalamayı sürdürmes$n$ gösterd$. Ancak 
b$r Türk uzmanına atfen Türk hükümet$n$n Öcalan $le b$r 
uzla!ıyı, Türk$ye etrafında olup b$tenler neden$yle de aradı"ı 
görü!ünün yansıtıldı"ı anal$zde “Ankara’nın #ran, Irak ve Sur$ye 
$le $l$!k$ler$ kötüle!$rken bazı Türk yetk$l$ler$, Tahran’ı PKK’ya 
yardım etmekle suçladılar” $fadeler$ yer aldı. 

Bu arada Ada’dan dönen BDP’l$ vek$ller, Abdullah Öcalan’ın 
barı!a dönük d$lekler$n$ basına $lett$ler. Öcalan mesajında, 
PKK'nın ve Devlet$n Türk ve Kürt tutsaklara $y$ davranması 
yönündek$ d$lekler$n$ $lett$. Bu arada BDP e!ba!kanı, 
Selahatt$n Dem$rta! da, Hatay #l Kongres$nde yaptı"ı 
konu!mada, barı! sürec$nden umutlu olduklarını açıkladı. 
BDP’n$n Hatay kongres$, dı!arıdak$ m$ll$yetç$ kalabalık 
tarafından saldırıya maruz kaldı. / Aydın Bodur

Dikmen Vadisi Halkı,  
Ne Villa Ne Saray, Sadece 
Ba#ını Sokacak Ev $stiyor...
Dikmen Vadisi Halkı, gecekondularını 
yıkmaya gelen ta!eron *rmanın saldırısı 
öncesi, 1 %ubat 2007’de ba!layan 
Dikmen Vadisi’ndeki yıkım olaylarının 
6’ncı yıldönümünde, barınma haklarını 
savunarak, Büyük!ehir Belediyesi önüne 
siyah çelenk bırakmı!tılar “Gökçek defol 
vadi bizimdir” sloganlarının ardından 
yapılan basın açıklamasında !u ifadelere 
yer verilmi!ti: “Bundan 6 yıl önce belediye 
ba#kanının emri ile mahalleye gelen binlerce 
polis, panzerler ve kepçe bizi evsiz bırakıp 
soka$a atmak istedi. Marifet yıkmak de$il 
yapmaktır, bizler de hala evimizi yuvamızı 
savunma derdindeyiz.” 

12 ve 13 &ubat’ta yıkım için geldiler...
Dikmen Vadisinde gecekonduların 
yıkım i!ini aldı"ını söyleyen Genka 

#n!. isimli ta!eron *rmanin yetkilileri, 
yıkım için *zibilite çalı!maları yaparken, 
farkedildiler ve 12 %ubat’ta mahalleli 
tarafından mahalleden kovuldular. %irket 
yetkilileri, 13 %ubat’ta elliyi a!kın özel 
güvenlik elemanı ve yıkım için dozerlerle 
yine geldiler. Ellerinde coplar ve döner 
bıçaklarıyla gelen özel güvenlikçileri ve 
!irket yetkililerini korumak için Çevik 
Kuvvet Polisleri de görevlendirilmi!ti. Özel 
güvenlikçileri ve i! makinalarıyla gelen 
ta!eron *rma yetkililerini, mahalleliler 
kar!ıladı. 
Birgün gazetesinin haberine gore, 
ta!eron *rma yetkilileri, bu yıkımı ihale 
ile aldıklarını, yıkımı yapmak için teminat 
yatırdıklarını, bu yıkımı gerçekle!tirmek 
zorunda olduklarını ifade ettiler. Mahalleli, 
ise yıkıma izin vermeyeceklerini dile 
getirdi. Firma yetkilisi oldu"unu söyleyen 
ki!i, geçi!lerini engellemek isteyen 
mahallelileri tehdit etmeye ba!ladı ve 
emrindeki özel güvenlikçilere mahallelinin 
engellemesini kaldırması için saldırıya 
geçmeleri talimatı verdi. 

Görgü tanıkları, *rma yetkililerinin 
araçlarında, silah ve bıçakların  
bulundu"unu aktardı. Silahların 
farkedilmesi üzerine, mahallelide 
tedirginlik arttı. Yıldız Polis Karakoluna da 
haber verildi. Arabalarda silah oldu"unu 
ö"renen mahalleliler, araçlara yöneldiler, 
!irket yetkilileri ise arabaların içindeki silah 
ve bıçakları alarak kaçtılar. 

kovaladılar...
Bu sırada özel güvenlikçilerle, yıkıma 
direnen vadi halkı arasında çatı!ma 
ba!ladı. Özel güvenlikçlerin mahalleliye 
saldırısı sırasında, polislerin herhangi 
bir müdhalede bulunmadı"ı görüldü. 
Özel güvenlikçiler, kendilerini geçirmek 
istemeyen bir kadını yaraladılar. 
Bunun üzerine çevrede bekle!en di"er 
mahalleliler de saldırıya kar!ılık verdi ve 
!irket yetkilileri ile özel güvenlikçileri, 
yıkıma gelen !irketin merkezinin oldu"u  
Turan Güne! Bulvarına kadar kovaladılar. 
Mahalleliler, sloganlarla !irketin yıkım için 
getirdi"i i! makinalarının da camlarını 
kırdılar. 
Yıkım için gelen !irket yetkilileri ve 
özel güvenlikçilerin ardından, polis 
ekiplerinin de gitmesi için da"ılmayan 
mahalleli, barınma haklarının ellerinden 
alınamayaca"ına ili!kin sloganlar attılar. 
Polis ekipleri de gittikten sonra, Barınma 

Bürosunun emektarı Tarık A., Barınma 
Bürosunda bir toplantı yapılması için 
karar aldıklarını açıkladı ve mahalle 
dı!ından gelenlere ise Dikmen Vadisi 
halkının barınma problemini, hemen her 
platformda dile getirmeleriyle kendilerine 
destek olabileceklerini bir kez daha 
hatırlattı. 

D!kmen Vad!s! halkına destekler 
ço"alıyor…
12 ve 13 %ubattak$ saldırılar sonrası, 
Halkevler$ ve Meslek Odaları, kentsel 
yıkımlara ve rantçılara kar!ı D$kmen 
Halkının yanında oldu"unu duyurdu. 
Halkevler$nden yapılan açıklamada, 
ta!eron !$rket$n mafyat$k tutumlarına 
$!aret ed$lerek kentsel ya"macılı"a kar!ı 
çıkıldı. TMMOB Ankara #l Koord$nasyonu 
da, barınma hakkı $ç$n d$renen D$kmen 
Vad$s$ Halkının haklı talepler$ne ve bunun 
kar!ısında b$r avuç rant için uygulanan 
hukuksuzluk ve mafyat$k !$ddete d$kkat 
çekt$. b$rgün/barınmaburosu/abo/solfasol

UMUT     N E R E D E  ?
Cumhurba!kanlı"ı Muhafız Alayı’nda görevl$ 
b$r albayın b$r erkekle b$rl$kte ya!adı"ı $ç$n 
s$lah zoruyla kaçırdı"ı e!c$nsel o"lu Pembe 
Hayat LGBTT Dayanı!ma Derne"$ ve #HD Üyesi 
Umut Göktu" S.’den  22 %ubat’tan bu yana 
haber alınamıyor. Umut’un b$rl$kte ya!adı"ı 
sevg$l$s$ Ramazan K. da Umut’u kaçıranlar 
tarafından a"ır b$r !ek$lde darp ed$ld$. 

Gazetem$z yayına hazırlandı"ı son dak$kalara 
kadar henüz Umut’tan b$r haber alamadık. 
Hakkında ver$len koruma kararına ra"men 
babası ve amcası tarafından kaçırılan 
Umut’la, tehdit ve darp edilen Ramazan’ın 
can güvenliklerinin sa"lanmasını istiyoruz ve 
sa"lanana kadar da tak$ptey$z. / Solfasol
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%ahika D.

 
20-24 %ubat arası ANKAmall 2. El F!lm 
Fest!val!’n$n yed$nc$s$ düzenlenmi!. 
“Düzenlenm$!” d$yorum  çünkü ses$z sedasız, 
gönüllülük enerjisi ve parasızlı"ıyla, mazbut 
ve çekingen hem de o haller$yle de $nsana 
de"en b$r b$ç$mde Ankaralıların önüne 
çıktıkları $ç$n. F$lmler$n “$k$nc$ el” olması en az b$r 
fest$vale katılıp elenm$!l$k ko!ulunda yatıyor. 
Bu yılk$ ça"rı “r$t$m” kavramı üstüne yapılmı!, 
hem de notalarla: DO- Dened!n Olmadıysa, 
RE- Reddett!ler Elend!ysen, ‘M$- Mantı$ına 
$nanmadılarsa’, ‘FA- Farkını Anlamadılarsa’ SOL-
S$nemaya Odaklanmak Lazımsa, LA- Lafına 
Aldırmadılarsa, S$ -Söylediklerini #!itmedilerse,  
sen yine kalbinin sesini dinle, katıl d$yorlar.

S$teler$nde (http://www.!k!nc!elfest!val!.org) 
fest$val$n amacı, h$kayes$ ve ko!ulları yazıyor 
ama 20 %ubat açılı! ak!amı, plaket verme 
tören$ önces$ konu!ma yapan arkada!ımızın 
söyled$kler$ fest$val$n ruhunu çok !y! yansıtıyordu: 

[…] b$z f$lm$m$z$ çekt$k, f$lm$ fest$vale 
yolladık… bekled$k bekled$k, h$çb$r sey 
olmadı, b$ze cevap da vermed$ler, b$z$ c$dd$ye 
de almadılar, b$ze $nanmadılar da. Ve b$z de 
ded$k k$; b$z, b$z$m g$b$ f$lmler$ elenen $nsanları 
b$r araya get$r$rsek, b$r kafede, salonda, 
restoranda, nerede olursa olsun, f$lm$m$z$ b$r 
yerde, b$r !ek$lde gösterm$! oluruz. Çünkü b$z 
bunu çekt$k, emek verd$k, n$ye bo!a g$ts$n d$ye 
dü#ündük. Ve b$z $lk yılımızda, yan$ 2007’de, 
cumartes$ gününe denk geld$"$ $ç$n tesadüf$ b$r 
!ek$lde 19 Mayıs’ta f$lm$m$z$ gösterd$k. B$z$m 
g$b$ olan o kadar çok $nsan varmı! k$, 150’ye 
yakın f$lm gösterd$k. Artık sabahlara kadar 
b$z sıkıldık göstermekten, f$lmler -han$ b$raz 
elenm$! oldu"u $ç$n- sıkıntılı, […] #eyler var, 
#!md! do"ruya do"ru, derken böyle b$r fest$val 
oldu. Baktık güzel, evet, o zaman devam 
edel$m g$b$ b$r hal aldı. Bu yed$nc$ yıl. Yed$ 
yıldır b$z ba!ka fest$vallerde elenen, sloganımız 
“ellenen” f$lmler$ göster$yoruz ve göstermeye 
devam edece"$z. [...]Kar amacı gütmeyen, 
genelde zararla b$t$ren f$lmler$ göster$yoruz. 
Yan$ farklı b$r fest$val oldu"unu anlatmak adına 
vurguluyorum, yoksa b$r #!kayet!m!z oldu"u 

$ç$n de"$l, yanlı! anla!ılmasın. Özet olarak 
böyle b!r fest!val yapıyoruz, yapmaya devam 
edece"$z umarım. Ama "öyle b!r "ey vardır, 
!k!nc! el f!lm fest!val! b!r gün sonlanacaktır, ne 
zaman k! f!lm fest!valler! b!raz daha elenen 
f!lmlere önem vermeye ba"larsa “b!z s!z!n 
f!lm!n!z! "u sebepten dolayı eled!k”, ya da 
“f!lm!n!z! göstermed!k”, ya da “jür! [tırnak 
!ç!nde] “kapr!s!” oldu” falan g!b! "eyler 
demeye ba"ladıkları an bu fest!val!n de 
düzenlenme amacı ortadan kalkıyor zaten. 
Bu b!r tepk! fest!val!d!r, bu "ek!lde de devam 
edecekt!r. Etk! tepk! b!r "ey do#uracaktır d!ye 
dü"ünüyoruz....”

Açılı!a ben$m g$b$ çok ayrıntı b$lmeden 
Bertan Ba!aran’ın Barbaros Erköse -Sens$z 
Ya!anmaz- belgesel$n$ görece"$m d$ye 
g$den $nsanlar Barbaros Erköse’ y$ konukların 
arasında görüp sev$nd$ler, ama Sanatol$a’nın 
dolmamı! koltukları f$lm$ $zlemeden önce 
b$le !a!ırttı kimimizi. Ben az k$!$n$n haber$ 
olmu! herhalde d$ye dü!ündüm. Arada 
$nsanların “ke!ke Facebook’ta payla!saydım” 
ded$kler$n$ duydum. F$lm sonrasında pek resm$ 
olmayan b$r kokteyl vardı. B$r baktık Barbaros 
Erköse’n$n çevres$nde toplanmı! epey b$r 
$nsan var ve herkes b$rb$r$ne yapmacıksız b$r 
b$ç$mde “ben aslında öyle ünlü b!r!s!yle res!m 
çekt!rmeye meraklı b!r! de$!l!m ama Barbaros 
Erköse ba!ka b$r h$s ver$yor” babından !eyler 

söylüyor. Plakat vermek $ç$n orda bulunan 
%afak Pavey’le de res$m çekt$renler de vardı. 
Fest$val organ$zatörler$ ve gönüllüler$n$n 
göster$!s$z ruhu buraya da yansımı!tı. Daha 
önce böyle b$r !ey yapmamı! genç $nsanlar 
sevg$ ve hayranlıkla Barbaros Erköse’n$n omuza 
dayanarak res$m çekt$rd$ler. B$r yandan koskoca 
salonları doldurab$len Barbaros Erköse g$b$ 
b$r sanatçıyı anlatan f$lm$ daha çok seyreden 
olsaydı d$ye hayı&andık, belk$ haf$fçe utandık 
arkada!larımla, öte yandan aslında küçük 
ve saygıde"er etk$nl$kler$n kend$ne da$r b$r 
nez$hl$"$ oldu"unu görüp key$&e AnkaMall’dan 
kapıları kapanma saat$nde ayrıldık.
Ertes$ gün y$ne fest$val$n etk$nl$"$ olan 
Barbaros Erköse konser$ vardı. O"lu v$yolensel, 

b$r torunu g$tar öbürü de kanun çalıyordu. 
Barbaros Erköse’n$n gözler$ boncuk boncuk 
ve haf$f kırmızıydı, nezle olmasının verd$"$ 
neml$l$kle $y$ce parıldayan gözler$ canlı havalar 
çalarken b$le der$n b$r sak$nl$k ve yumu!aklık 
ta!ıyordu. Barbaros Erköse bu fest$vale çok 
yakı!tı, fest$val de ona. F$lmler $k$nc$ el d$ye 
tekn$k kal$teler$ dü!ük sanmasın k$mse, bell$ 
k$ gerçekten söyled$kler$ g$b$ emek ver$l$p 
hem de $nanılan projeler$n$n daha çok $nsana 
ula!masını amaçlamı!lar ve ba!armı!lar. 
Katılmadım ama kapanı! tören$ne gelecekler$n 
l$stes$ne bakınca görüyorsunuz k$ yaptı"$ !#! 
!y! yapan c!dd! !nsanlar da bu küçük ve de$erl! 
fest!val! c!dd!ye almı#. Ben b$r gün bu fest$vale 
$ht$yaç kalmaması d$le"$n$ anlıyorum ama 
belk$ de c$dd$ b$r gelene"$n ba!langıcı olur bu 
fest$val. Üstüne yen$den dü!ünülmes$ gereken 
b$raz daha az tüket$c$ ve t$car$ emek $steyen ne 
çok !ey var zaten çevrem$zde. 

Ankara Ün!vers!tes! Kadın Çalı#maları Ana B!l!m Dalı 

yüksek l!sans programında yer alan derslerden 
bazılarını, programa katılan ö"renc!ler dı#ına da açtı. 
Bunlardan !lk! geçen yıl bu tar!hlerde programa g!ren 
ve uygulanan “Toplumsal C!ns!yet ve &!ddet” ders!. 

ders!, bu yıl da aynı #ek!lde dı#arıya açmı#. Ders! dı#arıya 
açmak derken kasted!len, her boyutuyla dı#arıdan 

oturumlar #ekl!nde ve y!ne dı#arıdan katılmak !steyen 
d!nley!c!lere açık b!ç!mde yürütülüyor.

Betül Yarar, dersin bu !ekilde yürütülmesinin sebebini !u 
!ekilde açıklıyor: “A.Ü. Kadın Çalı!maları Anabilim Dalı bilimsel 
oldu"u kadar, politik iddiası da olan bir program yürütüyor. 
Politik olma iddiası, cinsiyetçi politikalara kar!ı duyarlılı"ı, genel 
olarak toplumsal ve kurumsal düzeyde yükseltmek.
Bu uygulama, geçen yıl çok etkili oldu ve her derse yakla!ık 
60 ki!i katıldı. Her ders, yeni deneyimlerin ve *kirlerin ı!ı"ında 
tartı!malarla dolu geçti”. Yarar, dersin genel çerçevesini 
ve amacını !öyle anlatıyor: “%iddet denilince günümüzde 
neredeyse ilk akla gelen kadına yönelik aile içi !iddet. Bu da, 
genellikle kocanın karısına yöneltti"i *ziksel !iddet !eklinde 
yorumlanıyor. Uzun mücadelelerden sonra feministlerin 

politikle!tirdi"i kadına yönelik !iddet meselesini yeniden 
dü!ünmemiz gerek. Kadına yönelik !iddetin tek biçiminin, 
*ziksel !iddet olmadı"ını, psikolojik ekonomik, cinsel 
!iddet gibi pek çok farklı biçimlerinin oldu"unu, yine kadın 
hareketinin ve uluslararası kadın örgütlerinin etkisiyle bir 
düzeyde algılar olduk. 
Ancak !u konuda henüz bir geli!me oldu"u söylenemez: 
Kadına yönelik !iddetin tek boyutu aile içi !iddet de"il. 
Devletin kurumlarının da, kadına yöneltti"i türlü !iddet 
biçimleri oldu"u gibi, kadınların toplumsal konumlarına 
göre de"i!en düzeyde, ekonomik !iddet ma"duru oldukları 
da bilinmelidir. Ayrıca kadınlar tekil bir kategori de"ildirler. 
Kadınların içlerinde bulundukları ko!ullar ve !iddeti nasıl 
ya!adıkları, onların di"er toplumsal konumlarıyla, örne"in 
etnik, dini, sınıfsal konumlarıyla ili!kili olarak da de"i!mektedir. 
Bunların ötesinde, !iddet denilince akla gelen hep kadın 
oluyor. Erke"in erke"e uyguladı"ı !iddetten veya erkeklik 
kültürünün yarattı"ı yapısal !iddet biçimleri, örne"in 
devlet !iddetinin eril yüzü hiç sorgulanmıyor. Kısaca derste, 
!iddetin cinsiyetle olan bu çok yönlü ili!kisini ortaya koymak 
hede&eniyor. 
Böylesi bir kapsama, farklı konular ve konuklarla ula!mak çok 
daha anlamlı olaca"ı için, bu yakla!ım tercih edilmi!. Bu yeni 
algıyı yaygınla!tırmanın yolu olarak, dersi dı!arıya açma *kri 
geli!mi!. Kadın Çalı!maları Yüksek Lisans Programı ekibi de, bu 
yakla!ımı desteklemi!. 
Dersin bu zengin içeri"inin, yakında daha geni! kitlelere bir 

kitap biçiminde ula!aca"ını da bildiren Yarar, bu yıl, aynı dersi 
yeni temalar ve konularla yeniden i!liyor. Bazı haftalar hariç 
hemen her hafta Çar!amba günü saat 16:30’da A.Ü. Siyasal 
Bilgiler Fakültesi ATAUM 15 no.’lu sınıfta ba!layan dersin, 
herkese açık oldu"unu bir kez daha hatırlatalım. Ayrıca dersin 
bu ikinci yılı da, ikinci bir derleme kitaba konu olacak. 
A.Ü. Kadın Çalı!malarının ba!lattı"ı ikinci yenilik, “Queer 
Çalı!maları” adı altında açılan ve yine dı!arıya açık olarak 
yürütülen bir ders. Bu yıl ilki gerçekle!ecek olan ders, KAOS 
GL’nin deste"iyle olu!turuluyor ve Betül Yarar tarafından 
koordine ediliyor. Ders 12 %ubat 2013 tarihindeki ilk haftasında, 
Esmeray’ın “Yırtık Bohça” adlı performansıyla açılı!ını yaptı.
Co!kulu bir kalabalıkla ba!layan ders, 14 hafta sürecek. Derste 
toplumsal cinsel yönelim ve cinsiyet kimli"i ayrımcılı"ının, 
toplumsal cinsiyet ile ili!kisi tartı!maya açılacak. Bu kapsamda 
e!cinsel, biseksüel, trans varolu!un tarihsel süreci, politize olma 
biçimleri konu edilecek. 
Heteroseksizmin LGBT bireylerin hayatlarına yansıması ve 
heteroseksizm kar!ıtı mücadele, queer yolda!lı"ı gibi konuların 
ele alınaca"ı derse, Türkiye’de LGBT ve Queer konusunda 
çalı!an birçok akademisyen katılacak. Akademisyenlerin 
sunumları, ders katılımcılarının makalelerinden olu!an kitap 
sene sonunda “Queer Çalı!maları” adıyla kitapla!acak. Her 
hafta Salı günü saat 17:00-20:00 arasında Ankara Üniversitesi 
ATAUM 15 no.’lu sınıfta gerçekle!ecek. Ders hakkında daha 
fazla bilgi almak için egitim@kaosgl.org’a mail atabilirsiniz veya 
KAOS GL’nin web sayfasını inceleyebilirsiniz.

 

Ankara Üniversitesi Kadın Çalı!maları
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Eylemler$n, protestoların çok büyük oranda 
hedef$ne ula!amadı"ı, anla!ılamadı"ı, 
marj$nalle!t$r$ld$"$ hep$m$z$n mâlumu. “E!$t, 
parasız, b$l$msel, anad$lde e"$t$m” sloganıyla 
yaptı"ımız b$r eylem Oda TV k$tles$n$n c$dd$ 
b$r kısmı tarafından “Bu çocuklar terör$st 
de"$l. Kürtçe e"$t$m$ kast etm$yorlar. ODTÜ’de 
e"$t$m #ng$l$zce, Türkçe okumak $st$yorlar.” 
yorumuyla desteklenm$!t$ örne"$n. Elbette 
her anlayamama durumu bu denl$ traj$kom$k 
olmuyor, genelde yalnızca traj$k oluyor. 
ODTÜ’de Felsefe Toplulu"u, L$b$do ve Dü!ünb$l 
Derg$ler$ tarafından organ$ze ed$len, Sevan 
N$!anyan’ın da konu!macı olarak ça"rıldı"ı 
1. Teoloj$ Sempozyumu böyle b$r trajed$yle 
sonuçlandı. 

L$b$do ve Dü!ünb$l Derg$ler$ etk$nl$k boyunca 
homofob$k, heteroseks$st tutumlarından dolayı 
protesto ed$lm$! olsalar da yalnızca Sevan 
N$!anyan’ın protesto ed$lmes$ gündeme geld$.  
Protestodan rahatsız olan b$rçok k$!$ süreçten 
bîhaber olmalarına ra"men bol keseden atıp 
tutmaktan, fem$n$stler$ ve LGBTler$ hakaretlere 
bo"maktan çek$nmed$. (Yazıyı uzun tutmamak 
adına, etk$nl$k $lan ed$lmeye ba!landı"ı 
andan $t$baren neler olup b$tt$"$n$ ö"renmek 
$steyenlere www.s$ddeth$kayeler$.com/portfol$o/
homofob$ye-ve-c$ns$yetc$-s$ddete  
l$nk$ndek$  röportajı okumalarını tavs$ye eder$m.)

Protestoya yönelt$len en $çten ve en az kavgacı 
s$tem !öyle d$le get$r$ld$: “Tamam da b$z Sevan 
N$!anyan’ı d$nlemek $st$yorduk.” Konu!macının 
konu!ma hakkından z$yade d$nley$c$n$n 
d$nleme hakkına vurgu yapan bu na$f $t$razın 
üstündek$ topra"ı b$raz e!elersek kar!ımıza – 
$t$razı d$llend$renler$n fark edemed$kler$ !ek$lde 

– tam da protestonun yapılma sebeb$ çıkar. 
Esk$ e!$ne uyguladı"ı er$l !$ddetten sonra – k$ 
b$rçok k$!$n$n sandı"ının aks$ne protestoda bu 
konu y$ne esk$ e!$n$n hassas$yetler$ gözet$lerek 
h$ç d$le get$r$lmem$!t$r – özür d$lemes$, 
özele!t$r$ vermes$ gereken N$!anyan, aks$ne 
fem$n$stlere saldırmı!, fem$n$zm$ (her ne 
demekse) ırkçılık olarak tanımlamı!tır. Bas$tçe 
$fade etmek gerek$rse; N$!anyan, tam da bu 
noktadan, c$ns$yetç$l$"e gereken önem$n 
ver$lmed$"$, hegemon$k erkekl$kten hesap 
sorulmadı"ı ve hâlâ onu d$nlemek $steyen b$r 
k$tle var oldu"u $ç$n protesto ed$lm$!t$r.

Bu noktada y$ne b$rçoklarının $fade ett$"$ 
saldırgan olmayan $k$nc$ b$r argüman ortaya 
çıkıyor: “N$!anyan etk$nl$"e kadın sorunu (bu da 
ne demekse) hakkında konu!maya gelmed$ k$; 
teoloj$ hakkında konu!maya geld$.” Ps$kanal$z 
derg$s$ olma $dd$asındak$ b$r olu!umun da 
b$le!enler$ arasında oldu"u bu etk$nl$"e 
katılanların, sank$ Sevan N$!anyan’ın etk$nl$"e 
kadın dü!manı personasını b$r kenara bırakıp 
gelmes$ mümkünmü! g$b$ b$r tutum takınması 
mân$dardır. Y$ne de burada b$raz yava!lamak 
gerek$r. Öncel$kle yukarıdak$ önermede !öyle 
alt met$nler sez$leb$l$r: “N$!anyan’ın esk$ e!$ne 
yaptıklarını / fem$n$zm $le $lg$l$ söyled$kler$n$ 
b$z de tasv$p etm$yoruz.” ve/veya “N$!anyan 
kadın sorunu(!?) hakkında konu!maya gelse 
b$z de protesto ederd$k.” Bunların büyük 
b$r ço"unluk $ç$n zerre kadar do"ruluk payı 
olmadı"ını anlamak $ç$n âl$m olmak gerekmez. 
B$rçok k$!$n$n Sevan N$!anyan’ı – ne hakkında 
konu!tu"unu falan umursamadan – d$nlemeye 
g$tt$"$ gerçe"$, hem N$!anyan orta !$ddette b$r 
ego ejakülasyonu ya!ayıp hedef !a!ırdı"ında, 
fem$n$zm$ a!a"ılarken hızını alamayıp 

sosyal$zme de sövmeye ba!ladı"ında dah$ 
kend$s$ne ver$len gazın sönümlenmemes$nde 
hem de üç gün boyunca sorunsuz devam 
eden sempozyumun yalnızca b$r oturumunu 
d$nleyemeyen $nsanların bu denl$ galeyana 
gelmes$nde, paralarını ger$ $stemes$nde fark 
ed$leb$l$r. (Para meseles$ üzer$ne $k$ kelam 
etmemek de çok $ç$mde kalacak ama yer$m$z 
dar...)

Sevan N$!anyan’ın Ermen$, ant$-Kemal$st, 
d$ns$z oldu"u, bu yüzden ez$len b$r kes$mden 
oldu"u do"rudur. Kend$s$ tarafından dah$ 
c$dd$ye alınmamı! da olsa aslında bu yüzden 
protesto ed$ld$"$ b$le $dd$a ed$lm$!t$r k$ aklî 
melekeler$ yer$nde olan b$r k$!$ Sevan N$!anyan 
Türk m$ll$yetç$l$"$ne ya da d$ne yöneltt$"$ 
ele!t$r$ler sebeb$yle protesto ed$lseyd$ herkesten 
önce b$z$m tarafımızdan savunulaca"ını 
tahm$n edecekt$r. #lk önerme do"ru olsa da 
b$r adım daha atıp Sevan N$!anyan’ın asla 
mukted$r olamayaca"ı ve bu yüzden ona 
yönel$k b$r protesto yapılmaması gerekt$"$ 
d$llend$r$ld$"$nde $!$n reng$ de"$!$r. Kend$s$n$ 
protesto edenler$ hedef göstererek maruz 
bırakab$ld$"$ l$nç, Sevan N$!anyan’ın da k$m$ 
ba"lamlarda pek tab$$ mukted$r olab$ld$"$n$ 
gösterm$!t$r.

Fem$n$stler hakkında atıp tutulurken 
görmezden gel$nen b$r nokta sahnede 
Sevan N$!anyan’ın c$ns$yetç$l$"$n$ protesto 
eden b$rçok erke"$n de olmu! olmasıdır. 
Bu erkekler Chr$st$ne Delphy’n$n “vebadan 
kaçar g$b$ kaçtı"ını” söyled$"$ “kadınlar 
yer$ne konu!an” ve “fem$n$stlere fem$n$zm 
ö"retmeye” kalkan erkekler de"$ld$r. Aks$ne 
“kadınlara nas$hat etmek yer$ne kend$ler$yle, 

kend$ c$ns$yetç$l$kler$yle u"ra!an (...) kadınlara 
seslenmek yer$ne kend$ler$n$ sorgulayan (...) 
kadınlara kılavuzluk ederm$! g$b$ yapacaklarına 
kend$ yollarını arayan (...) gündel$k hayatlarında 
patr$yarkaya kar!ı mücadeleyle do"rudan 
$l$nt$leneb$lmen$n çareler$n$ arayan” erkeklerd$r.

B!z, ataerk!den rahatsız olan ve kend!ler!ne 
lûtfett!"! ayrıcalıklı konumu reddeden 
erkekler, az sayıda olsak da buradayız. Henüz 
“olmadık” ve belk! h!ç “olamayaca"ız” ama 

er!l #!ddet!, tac!z!, tecavüzü de"!l, çayları 
k!m!n koydu"unu da sorunsalla#tırıyoruz. 
Atölyeler yapıyor, deney!mler!m!z! 
payla#ıyor, örgütlenmeye çalı#ıyor ve 
c!ns!yet e#!tl!"! hayal!yle de"!#!m!n parçaları 
olmaya çalı#ıyoruz. Sorunun de"!l çözümün 
parçası olmak !steyen erkekler! aramızda 
görmek !st!yoruz.

(B$ze katılmak $stersen$z, ben$mle $let$!$me 
geçeb$l$rs$n$z. )

(Es geçt$"$m konularda-$çer$kler$ne tamamen  
katılmasam da-ek okuma öner$ler$:   
$st$fhanem.com/2013/02/22/fem$naz$, hkubra.
org/?p=1014 ve ant$kap$tal$steylem.org/
makaledetay.php?&$d=439)

 

Mehmet Emin Boyacıo"lu – mehmeteminb@gmail.com – odtü, sosyoloji

 

B$r varmı!, b$r yokmu!, Vejetaryen b$r Külked$s$ 
ya!armı!… 
son kez
sevdaya tutuldu"umda
öldürdüm adamı
ama bu esk$ b$r yüzyılda
ba!ka b$r ülkede
daha sıcak b$r $kl$mdeyd$
ve ölüm kanıtladı onun
gel$p geç$c$ b$r yabancı oldu"unu
d$"erler$ g$b$

al!ce walker (fem!n!st-!nsan hakları 
akt!v!st!) 

B!r zamanlar özgür kadınlar varmı# ve kekl!kler 
özgürce uçarlarmı#… 

B$z kadınlar, arzularımızı yöneten kötü 
kalpl$ per$ler$n hayatımıza hang$ anda 
g$rd$"$n$ b$lemey$z. Kötü kalpl$ per$ler$n b$r 
$sm$ yoktur çünkü. Aslında $çten $çe onları 
ça"ırmadı"ımızda yanımızda b$t$ver$rler. Z$ra 
b$r varmı!, b$r yokmu!,  d$yerek uydurulan b$r 
oyunun kahramanlarıdır bu per$ler, kulaktan 
kula"a fısıldayarak b$z$ de oyuna dâh$l etmek 
$sterler: “Çocuklu"un b$r gece kanayarak 
b$tecek, sonra sürekl$ kanayacaksın. Kanadıkça 
eks$leceks$n. Çünkü sen tamamlanmak $ç$n 
var oldun. B$r kurtarıcı gelecek, onun saçları 
senden kısa olacak. Sen$ duda"ından öpecek 

ve sen kadın olacaksın. #!te o zaman sen$n 
yoklu"un varlı"a evr$lecek.”

Masalların en bel$rg$n özell$"$, zaman $le 
mekânın bel$rs$zl$"$ ve gerçeküstü olmalarıdır. 
Oysa çocuklu"umuzda anlatılan ve nes$llerden 
nes$llere aktarılan bu anlatılar tam da tüm 
zamanları ve mekânları dâh$l etme $dd$asında 
“gerçekler” kurmaya çalı!ırlar. Bu gerçekl$"$n 
en öneml$ vurgusu $se “c$ns$yetlend$rme” 
üzer$ned$r. Ayrıca bu anlatıları anlatma görev$ 
de genell$kle “kadınlara” ver$lerek b$r nev$ 
“do"rulama” mekan$zması da olu!turulur. 
Uyumadan önce annem$z$n ses$ $le b$z$ 
kurtarmasını dü!led$"$m$z “beyaz atlı prens$” 
rüyamızda görme umuduyla uykumuza 
dalarız. Orta-alt sınıf kız çocukları olarak 
“annem$z” g$b$ olmaktan kurtulmamızın 
yegâne yolu budur çünkü. Güzel ve becer$kl$  
fakat ez$len Külked$s$ oldu"umuzun altının 
ç$z$ld$"$ met$nler ufacık ya!ta belle"$m$ze 
kazınır. Kadın, ed$lgen ve bu dünyada olma 
m$syonunu “erke"$n$ bulma” üzer$ne kurmu! 
olma dı!ında b$ze anlatılan b$r ba!ka masal, 
b$r ba!ka dünya hatırlıyor musunuz? Pek$ ya 
beyaz atlı prens$n aslında olmadı"ını fark eden 
kadınların hayal kırıklıkları s$ze h$ç yabancı 
gelm$yor de"$l m$?

Nun$la’ya, k$tabın h$kâyec$s$ne kulak verel$m, 
mealen d$yor k$; $&ah olmaz b$r romant$k olup 

hayatımın öneml$ b$r kısmında bekled$m 
â!ık olaca"ım adamı. Tıpkı masallardak$ g$b$; 
evlen$p, mutlu olup ve sürekl$ kekl$k y$yerek… 
Aya"ına yakı!an o güzel ayakkabının aslında 
dar oldu"u gerçe"$n$ kend$ne $t$raf ett$"$ anda 
kekl$k yemey$ sevmed$"$n$ de fark ed$yor. 
Ve hayatının ger$ kalanını böyle geç$rmek 
$stemed$"$n$ de:

“Bundan on yıl kadar önce, Barselona’nın Horta 
mahalles!nde kadına yönel!k #!ddete kar#ı 
örgütlenen b!r grup kadın, bu acımasız mesajın 
kurbanı oldu$umuz dü#ünces!nden yola çıkarak, 
benden geleneksel masalları sorgulayacak b!r 
masal veya öykü yazmamı !sted!kler!nde, mesajı 
‘kend!n! sev’ olan, Vejetaryen Külked!s! f!kr! geld! 
aklıma. %#te o zaman, yan! kend!n! seversen 
fark etmez yalnız olman, b!r hatta !k! sevg!l!n!n 
olması, ya da b!r grupla ya#ama #ansına sah!p 
olman; çünkü sen kend!n! sevd!$!nde ne b!r! 
tarafından kurtarılmaya !ht!yaç duyarsın, ne de 
sen b!r!s!n!n kurtarıcısı olmaya kalkarsın (amma 
da m!syon yüklen!yor canım #u Külked!ler!n! 
kurtaran prenslere de$!l m!!…)”

Kadınlara fısıldanan bu mutluluk tablosunu 
hep$m$z$n b$ld$"$ b$r masal $le sorguluyor k$tap. 
Aslında aya"ınızı sıkan ayakkabıları, beden$n$z$ 
saran elb$seler$n$z$… Ve “YETER” per$s$ $le 
tanı!tırıyor b$z$. Söylemey$ unuttu"umuz en 
s$h$rl$ kel$me $le… Sonra b$rden külked$s$n$n 

aslında vejetaryen ve fem$n$st oldu"unu 
ö"ren$yoruz. Gerçek dostlarınızı, “uyanmakta 
olan güzel$” ve a"laya a"laya kalb$n$ bulan 
“teneke adamı” tanıyaca"ınız ve aynı zamanda 
uyumadan önce okuyaca"ınız çok özel b$r 
k$tap bu.

K$tabın muhte!em ç$z$m$n$ yapan M$r$am’ın  
Barcelona’da  Nun$la’yla kar!ıla!ma ve k$tabı 
yazma serüven$ de k$tapta feyz alaca"ımız 
b$r d$"er h$kâye olacak. Yen$den yen$den 
okuyaca"ınız k$tap b$ze, zaman zaman 
kaybett$"$m$z umudu, yen$den ve her gece 
yen$den yazab$lece"$m$z$ de hatırlatacak.

“Prensler! terk etmek o kadar zordur k!, bazen 
onları bırakab!lmek !ç!n !k! veya üç prens daha 
esk!tmek gerek!r” (k!taptan)
edeb!yathaber.net’ten

 

Kübra Ceviz 
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Kent ve ku!lar. Kent ned$r? Ankara’nın ku!ları, Ankara’nın park 
ve bahçeler$ndek$ ku!lar. Kafamda dönüp dola!an anahtar 
sözcükler. Nereden m$ çıktı? Do"a Derne"$’nden arkada!larım 
esk$ b$r Ankaralı olan benden Ankara’nın ku!larını yazmamı 
$sted$ler. Ama b$r tersl$k var! Belk$ b$rçok !eh$r hakkında yazılar 
yazdım, tam da bu konuda. Han$ den$r ya, b$r çırpıda çıkıver$rd$ 
heps$.  Ankara’ya gel$nce çıkıvermed$ ama. Akab$nde hızlıca, 
rastgele ve b$lg$sayarımdak$ müz$k çaların y$nele tu!una 
basılmı! g$b$ aynı anahtar sözcükler. “Kent ve ku!ları”, Kent 
ned$r?”, “Ankara’nın ku!ları”, “Ankara’nın park ve bahçeler$ndek$ 
ku!lar”. Aslında sıkıntının kayna"ı bell$yd$. #nsanı kente a$t 
h$ssett$ren ned$r? 

B$r kent$ kent yapan ruh, bazen co"raf$ b$r farklılık, meydanlar, 
tar$h, ortak kültürel m$ras bazen do"a bazen de heps$ 
demek. Aslında h$ssetmek $ç$n o ruhu, b$r parçasına kend$n$ 
a$t h$ssetmek gerek. Kent$n b$r parçasını almak ve yer$ne 
kend$n$zden b$r parçayı vermek demek. B$r !eyler$n$n s$ze 
özel, s$ze a$t oldu"unu h$ssetmek gerek. #!te s$ze, s$zden ba!ka 
k$mseye a$t olmayan parayla pulla alınıp satılamayacak kadar 
de"erl$, s$ze özel Ankaralı; kızılgerdan ku!u. Ben$m Çankayalı 
dostum. Kı!ın Ankara’da, gel$!$ ve g$d$!$n$ tak$p ett$"$m ba!ka b$r 
varlık yoktu sanırım. Uzun süre yukarıdak$ anahtar kel$melerle 
bo"u!tuktan sonra ben$ Ankara’ya ba"layan ve dü!ününce 
gülümsey$p özled$"$m$ h$ssett$ren ne Kızılay’dı, ne de herhang$ 
b$r soka"ı Ankara’nın.  Orada do"mamı!, büyümem$!, okul 
okumamı!, â!ık olup a!k acısı çekmem$!t$m. Ben$ de bu kente 
a$t h$ssett$ren Se"menler Parkı’nın kızılgerdanlarıydı. Nede olsa 
kent$ kent yapan $nsanı oldu"u kadar ta!ı topra"ı canlısı da aynı 
zamanda.  Ben$m g$b$ sonradan Ankara’ya gelm$! ve alı!makta 
zorluk çekm$! Ankaralılara reçete olsun $ster$m bu yazı. Elbette 
Ankara’nın ruhunu der$nden h$sseden, uzaklarda b$le olsalar 
Ankara ba!kadır d$yen arkada!larıma da Ankara’yı sevmeler$ 
$ç$n b$r neden daha.

Ankara, #stanbul g$b$ kıtalar arasında s$yasal anlamda b$r 
köprü vaz$fes$ görmese de, tam kav!a"ında yer alıyor Akden$z, 
Avrupa-S$b$rya ve #ran-Turan b$tk$ kıtalarının.   Güney$nde Orta 
Asya’ya kadar uzanan bozkırlar, kuzey$nde $se S$b$rya’ya uzanan 
ormanlara ev sah$pl$"$ yapıyor. Aynı zamanda Beypazarı g$b$ 
Ankara’ya kıyasla daha alçak rakımlı bazı m$kro-kl$ma özell$"$ 
gösteren alanlarda Akden$z b$tk$ co"rafyasına a$t canlılara ya!am 
alanı sa"lıyor. B$r nev$ Dünya’nın Newyork’u, Avrupa’nın Berl$n’$, 
Orta do"unun #stanbul’u ve Beyrut’u g$b$ b$tk$ler ve ku!ların da 
yer aldı"ı canlılar alem$nde. Aynı kentte Akden$zl$y$, Orta Asyalıyı 
ve S$b$ryalıyı göreb$l$rs$n$z. Hal böyle olunca çok sayıda canlıyı 
ve yazının konusu olan ku! türler$n$ gözlemlemek $ç$n $deal 
b$r yer hal$n$ alıyor Ankara’nın park ve bahçeler$. Günümüze 
de"$n Anadolu’da gözlenen 463 farklı ku! türünden 126 ötücü 
ku! türü gözlend$ Ankara’nın park, bahçe ve kampüsler$nde. 
Gökdo"an, kızıl !ah$n ve kerkenez $se gözleneb$len 20 farklı yırtıcı 
ku! türünden sadece üçü. Bu ku! türler$nden bazıları sadece 
kı! aylarında, bazıları sadece yaz aylarında bazıları $lkbahar ve 
sonbahar göç dönem$nde saksa"an ve karatavu"un $ç$nde 
oldu"u bazı ku!lar $se yıl boyu Ankara’da gözleneb$l$yor. Gel$n 
!$md$ bu ku!ları nerelerde göreb$lece"$m$ze b$r bakalım.

Ankara’nın sembol parklarından b$r$ olan Ku"ulu Park, 
adını aldı"ı ku"ular $le b$l$n$r olmu!sa da park bünyes$nde 
yer alan kavak a"açları çevres$nde çok sayıda ku! türü 
görüleb$lmekted$r. Parkta görülen ku! türler$ $çer$s$ndek$ a"aç 
serçeler$ özell$kle d$kkat$ çekmekted$r. Anadolu’da yaygın 
olarak görülen serçe türüne kıyasla daha küçük ve yana"ında 
bulunan b$r benek $le kolayca fark ed$leb$len tür, parka gelecek 
ku! gözlemc$ler$n$ !a!ırtacak türlerden b$r$d$r. Buna ek olarak 
özell$kle $lkbahar göç dönem$nde halkalı s$nekkapan g$b$ ku! 
türler$ $lg$ çek$c$ renkler$yle parkı özel kılan türler arasındadır.

Altınpark
Ankara’nın park ve bahçeler$ $çer$s$nde en çok ku! türü 
görülen ve en çok ara!tırılan park olma sıfatını üzer$nde 
bulundurmaktadır. Özell$kle kı! aylarında Anadolu $ç$n kı! 
göçmen$ olan kızıl ardıç, tarla ardıcı, sarı ç$nte ve kocaba! g$b$ 
türler$ rahatça göreb$lece"$n$z parkta, kı! aylarında bozdo"an, 
gökdo"an göç dönemler$nde $se alado"an, karaçaylak 
ve arı !ah$n$ g$b$ 15’e yakın yırtıcı ku! türünü yıl boyunca 
göreb$l$r$s$n$z. 

ODTÜ  Kampüsü
Ankara da !eh$r $çer$s$nde ku! gözlemc$l$"$ açısından en 
öneml$ alan !üphes$z ODTÜ kampüsüdür. Kampüs $ç$ do"al 
peyzajı ve esk$ Yalıncak Köyü mevk$$ndek$ farklı hab$tat t$pler$ 
yıl boyu alanı ku! gözlemc$l$"$ açısından caz$be merkez$ 
hal$ne get$rmekted$r. 100’den fazla ku! türünü göreb$lece"$n$z 
kampüste bazı yıllarda kızku!u g$b$ suku!ları göreb$lece"$n$z 
g$b$ Eym$r Gölü’nde özell$kle kı! aylarında çok sayıda suku!unu 
göreb$l$rs$n$z. Odtü’yü ku! gözlemc$ler$ açısından özel kılan 
ve gelmeler$ dört gözle beklenen asıl ku! türü !akraktır. 
Ülkem$zde Kuzey Anadolu’da Karaden$z ormanlarında üreyen 

tür, kı! aylarında alçak $rt$falara $neb$lmekted$r. Kı! aylarında 
kampüste görüleb$lecek d$"er özel tür $se da" $sp$nozlarıdır.

Büyük b$naların ve $nsan kalabalı"ının ortasında, hayatın 
tela!ı almı! ba!ını g$derken tek b$r ses s$z$ tüm o kalabalıktan 
çek$p alab$l$r. Güven Park’ta otobüs dolmu! kuyruklarında 
alab$ld$"$nce uzanan kuyruklarda b$r$n$ havaya gözler$n$ 
d$km$! olarak görürsen$z b$l$n k$ o ses$ duymu!tur; ye!$l 
papa"an. Ülkem$zde 90’lı yılların ba!ından $t$baren özell$kle 
esk$ parklarda gözleneb$len tür, kafeslerden kaçıp ülkem$zde 
ya!amayı ba!arab$lm$! trop$k b$r ku! türüdür. Çok uzaklardan 
d$kkat$n$z$ çekecek ses$ ve uzun kuyru"u $le kend$n$ s$ze 
göstermek $ç$n el$nden gelen$ yapar. Mecl$s Parkı ve Güven 
Park’ta çok sayıda ötücü ku! türünü göreb$lece"$n$z g$b$ 
özell$kle yaz ak!amlarında ses$yle d$kkat$n$z$ çekecek $shak 
ku!unu göreb$lece"$n$z öneml$ alanlardır.  

Kızılgerdanların Ankara’dak$ kales$ olan park çok sayıda ötücü 
ku! türüne ev sah$pl$"$ yapmaktadır. Bunlar arasında ya!lı 
a"açların gözdeler$nde göreb$lece"$n$z alaca a"açkakan 
d$kkat$n$z$ en çok çekecek ku! türler$ arasındadır. Meyve 
a"açlarında görece"$n$z büyük ba!tankara ve mav$ ba!tankara, 
yerlerde ve çalıların $çende $se kara kızılkuyruk,  karatavuk, 
da" kuyruksallayanı ve ak kuyruksallayan s$ze kend$n$ kolayca 
gösteren ku! türler$ arasındadır. Yaz aylarında $se boynunuzun 
tutulmasına neden olab$lecek ebab$l ve kırlangıç türler$ park 
çevres$nde görüleb$lecek güzel türlerden bazılarıdır.

 

Ferdi Akarsu 

 

Bu yazı 
Do"a Derne"i 
tarafından 
hazırlanmı!tır.

Kızılgerdan © Melih Özbek 

Kızku!u © Melih Özbek 

"akrak © Melih Özbek 

Karaçaylak © Melih Özbek 

Kerkenez © Melih Özbek 

Ku#ulu Park 
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Amatör Astronom - Özgür Ceng$z  
ozgurceng$z2008@hotma$l.com

&ubat ve Mart aylarında Ankara'da hava sıcaklıklarının normaller!n 
üzer!nde  seyretmes!yle, bulutsuz yakaladı"ım b!r kaç gün gözlem 
yapma #ansı yakaladım. Kı# takımyıldızlarından Or!on, ve  Köpek 
takımyıldızları üzer!nde 3 gün !nceleme yapma #ansım oldu.

%ubat ve Mart aylarında Ay ve Köpek 
Takımyıldızının parlak yıldızı Sp$ka 
b$rb$rler$ne yakın konumda oldular. 7 %ubat 
tar$h$nde $se uydumuz Ay dünyamıza 
en yakın konuma geld$ (365,300 km) 
19 !ubatta $se yörünges$n$n en uzak 
konumuna ula!tı. (404.500 km) 17 Mart'ta 
$se Ay- Jüp$ter ve Aldeberan yakla!ımı 
gökyüzünde Türk bayra"ı görüntüsü 
olu!turacak. 

Ek!noks: 20 Mart tar$h$nde gece-gündüz 
e!$tl$"$ ya!anacak. Artık mevs$m (en azından 
astronom$k olarak) bahar. Kı! takımyıldızları 
yer$n$ bahar ve yaz takım yıldızlarına 
bırakmaya ba!ladı.

Gezegenler: Kı!ın tüm gece boyunca 
$zleneb$len Jüp$ter artık daha erken batmaya 
ba!ladı ve gözlem sürem$z$ azalttı. Güne! 
s$stem$m$z$n $nc$s$ Satürn $se artık daha 
uzun gözlem süreler$ne olanak sa"lamaya 
ba!ladı. Merkür, Mars ve Venüs, %ubat ayında 
güne!e çok yakın konumda veya do"rultuda 
olduklarından gözlem yapmaya olanak 
vermed$ler. Mart ayı $ç$n de durum aynı olacak.

Astero!d Tehd!t!:  Astronomlarca 2012 
DA14 olarak adlandırılan, ol$mp$k yüzme 
havuzu büyüklü"ündek$ astero$d 15 %ubat'ta  
dünyayı adeta yalayarak geçt$. Yeryüzü $le 
arasında sadece 27 b$n 500 k$lometre kadar 
b$r mesafe kalan astero$d, yeryüzüne Dünya 
yörünges$ndek$ sun$ uydulardan b$le daha 
çok yakla!tı. Tekrar aynı astero$dle yakla!ma 
$se 100 yıl sonra beklen$yor.

Hava Ko#ulları: Çok bulutlu, sıcaklık 0° C 
(gece saat 03:00'tek$ sıcaklık)
Teleskop: 5" Maksutov - Casegra$n T$p$

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

  Yengeç 
nebulası Bo"a takımyıldızındak$ esk$ b$r 
süpernova patlaması kalıntısıdır. Esk$ 
derken Arap, Ç$n ve Japon kaynaklardan 
ed$nd$"$m$z b$lg$lere göre 1054 yılında 
dünyadan gözlenm$! b$r patlamadır. Öyle k$, 
Gökyüzünde dolunay parlaklı"ına ula!an b$r 
patlamadır. Dünyadan 6500 ı!ık yılı uzaktak$ 
bu nebula 11 ı!ık yılı çapındadır. Ben$m 
teleskobumdan daha güçlü (En az 8 $nçl$k) 
teleskoplarla muhte!em detayları $zleneb$l$r. 
Nebulanın merkez$nde b$r pulsar mevcuttur.

(Tr!angulum) Galaks!s! :  Andromeda 
gökadasına yakın b$r konumda Üçgen 
takımyıldızındak$ M33 Fırıldak gökadası, 
sarmal b$r gökadadır. Samanyolu'muzla 
b$rl$kte en net gözleneb$len 3 büyük 

galaks$den b$r$d$r. 3 m$lyon ı!ık yılı uzaklıktak$ 
bu gök adanın Andromeda'nın uydu 
galaks$s$ oldu"u da $dd$a ed$lmekted$r. 
Eksen$ tam dünyaya do"ru oldu"undan 
sey$rl$k b$r görünü!ü vardır.

M42 Büyük Or!on Nebulası: Daha 
öncek$ sayılarda Or$on $le $lg$l$ detaylı 
b$lg$ verm$!t$m. O yüzden açıklama 
yapmayaca"ım. Kuzey yarım küren$n en 
güzel gök objeler$nden bu bulutsuyu b$r 
daha foto"ra&amamak $mkansızdı ben$m 
$ç$n. Her gördü"ümde büyülen$yorum.

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

Yukarıdak$ $k$ foto"raf, Almanya ve Türk$ye’n$n 
ba!kentler$ndek$ $k$ öneml$ bulvardan çek$lm$!t$r. #lk 
foto"raf, Berl$n’$n merkez$nden geçen Kurfüstrendamm, 
$k$nc$ foto"raf $se Ankara’nın merkez$nden geçen Atatürk 
Bulvarı’nı göster$yor. Bu foto"ra&arı yorumlamadan önce, 

her $k$ !eh$rde de onlarca bulvar varken neden bu $k$s$n$n 
kar!ıla!tırmak $ç$n en uygun olduklarına de"$nel$m.

Tar$hsel olarak, $k$ bulvar da s$yas$ l$derler$ !eh$r dı!ındak$ 
konutlarından !eh$r merkez$ndek$ $dar$ mekânlarına 
ba"lamak $ç$n yapılmı!. Kurfüstendamm, $mparatorları 
!eh$r dı!ındak$ !atolarından !eh$r merkez$ndek$ ana !ato 
olan Stadtschloss’a ve parlamento b$nasına ba"layan yolun 
merkez$ b$r parçası $ken Atatürk Bulvarı, Çankaya Kö!kü’nü 
Ulus’tak$ 2. TBMM b$nasına ba"lamakta. Her $k$ bulvarın da 
etrafı yabancı tems$lc$l$kler, anıtsal yapılar ve ye!$l alanlarla 
çevr$l$ olup, her $k$ yol da !ehr$n ekonom$k ve sosyal 
hayatının öneml$ b$rer parçasıdır. M$mar$ açıdan her $k$ 
yolda da esk$ ve modern yapılar $ç $çe geçm$!t$r. #!$n $lg$nc$, 
Atatürk Bulvarı’nın planını Hermann Jansen adında Alman 
b$r !eh$r planlamacısı yapmı!tır.

Her ne kadar bugünkü görünümler$ oldukça farklı da 
olsa, bu $k$ bulvar çok de"$l, 10-15 sene önce b$rb$rler$ne 
benz$yorlardı. Berl$n’de bulvarın ortasındak$ ye!$l alan o 
zamanlar araç traf$"$ne açık $ken Ankara’da daha alt geç$tler 
yapılmamı!tı. Her $k$ bulvar da g$d$! gel$! 6 !er$tt$ ve günün 
her saat$ traf$k yo"unlu"una sahne oluyordu. #k$ tarafta 
da gen$! kaldırımları dolduran yayalar traf$k gürültüsü ve 
k$rl$l$"$ $le mücadele etmek durumundaydı.

Zamanında b$rb$r$ne bu kadar benzeyen bu $k$ bulvarın 
bugünkü durumları daha farklı olamazdı. Kurfüstendamm, 
geçt$"$m$z sene orta bölümü tamamen araç traf$"$ne 
kapatılıp ye!$l alan yapılmak suret$yle ba!tan a!a"ı 
yen$lenerek daha yaya ve b$s$klet dostu b$r hale get$r$ld$. 
Berl$n halkı, yo"un araç traf$"$n$ veya yolun öneml$ b$r aks 
olu!unu bahane ederek bu projeye kar!ı çıkmadı, aks$ne 
gen$! destek verd$. Zaten bu bölgede $!$ olanlar $ç$n yolun 
tam altından geçen 100 yıllık b$r metro hattı da mevcut.

Atatürk Bulvarı'nda $se 2000’l$ yıllarda önce Akay, sonra 
da Ku"ulu kav!akları $n!a ed$ld$. Bu amaçla k$m$ yerlerde 
kaldırımlar yürünemeyecek kadar daraltıldı. #!$n $lg$nç tarafı, 
traf$"$ rahatlatmak üzere yapılmı! olan bu de"$!$kl$klere 
ra"men bugün bu hatta traf$"$n h$ç olmadı"ı kadar 
yo"un olmasıdır. Buna $laveten bu kav!akların $n!ası çe!$tl$ 
protestolara neden olmu! olup, haklarında -sonradan 
gelen- yürütmey$ durdurma ve $ptal kararları vardır.

Esk$den çok ortak yönü olan bu bulvarların bugünkü 
foto"ra&arını kar!ıla!tırdı"ımızda b$r tarafta gen$! 
kaldırımlar, b$s$klet yolları,  toplu ta!ıma !er$tler$, b$rer 
!er$tl$k özel araç yolu ve heps$n$n ortasında gen$! b$r 
yaya bölges$ varken; d$"er tarafta daracık kaldırımlar, 
$!aretlemes$ olmadı"ından b$r m$ yoksa $k$ !er$t m$ oldu"u 
bell$ olmayan b$r yan yol ve ortadan geçen koca b$r battı-
çıktı bulunmaktadır. B$r tarafın sah$b$ yayalar, d$"er tarafın 
hâk$m$ arabalardır.

Yüksek kentle!me oranına sah$p b$r ülke olarak 
ekonom$m$z$n gelece"$ $le !eh$rler$m$z$n gelece"$n$ 
b$rb$rler$nden ayırmak $mkânsız. Ekonom$k ve toplumsal 
hede&er$m$z$ tutturmak $st$yorsak, !eh$rle!me açısından 
yanlı! yolda g$tt$"$m$z$ fark etmem$z gerek$yor. Yukarıdak$ 
$k$ bulvara baktı"ınızda; hang$s$nde de"erl$ enerj$ 
kaynakları ula!ımda daha ver$ml$ kullanılmakta, hang$s$nde 
dükkân açmak daha mantıklı, hang$s$ arabası olmayan b$r 
kadının $!e g$tmes$ açısından daha kolay ve hang$s$nde 
üç çocuklu b$r a$le bebek arabaları $le rahat ve güvenl$ 
b$r b$ç$mde dola!ıp b$raz hava alab$l$r? Pek$, hang$s$nde 
ya!amak $sterd$n$z?

Önümüzdeki yıllarda !ehirlerimizin çehresini de"i!tirecek 
olan kentsel dönü!üm projesini bir de bu açılardan ele 
almakta fayda var.

 

Ali Sökmen 

 

Kaynak: Trekearth.com 

M42 Büyük Orion Bulususu, Ankara, 
Çankaya, 03.02.2012, Canon 60Da, 
Meade ETX-125, GSO X0.5 Focal Reducer, 
Baader UHC-S $ltre, 40 adet 30" RAW, 50 
adet dark, 50 adet bias kalibrasyonu, iso 
6400, rehbersiz çekim  
 Özgür Cengiz - Ankara 2013
 

 Özgür Cengiz - Ankara 2013
 

Jüpiter, Ankara,Çankaya,6-7.02.2013, 
ETX-125, Canon 60Da, 50 foto#rafın 
birle!tirilmesiyle elde edildi. 
 Özgür Cengiz - Ankara 2013
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Akın Atauz

 
Sadık %ah$n’$, onun hakkında b$r yazı yazacak kadar 
tanımıyorum. Ancak bu yazıyı mutlaka yazmalıyım. 
Onunla $lg$l$ olarak ö"rend$"$m küçük !eyler, ben$ 
bu yazıyı yazmaya zorluyor. Ve dü!ünceler$m, “e"er 
yazamazsam, bu büyük b$r kayıp olacak ben$m $ç$n ve 
Sadık %ah$n’$ tanımayanlar $ç$n” d$ye ben$ zorluyor.

Onu $lk olarak, Mak$ne Mühend$sler$ Odası’nın 
düzenled$"$ “Kent Konsey$” çalı!maları sırasında 
tanımı!tım. Sanıyorum, 1990’lı yılların en sonuydu, 
Mak$ne Mühend$sler$ Odası’nın Ankara kent$ üzer$ne 
düzenled$"$ b$r sempozyumun hazırlık çalı!maları 
sırasında tanı!tık. Sonra da yollarımız, hep kes$!t$ 
ve son günlere kadar, bu hep böyle sürdü. Kolayca 
görüleb$lece"$ g$b$, çok fazla b$r tanı!ıklık de"$l bu.
Ölüm haber$ çok !a!ırtıcıydı. H$ç beklemed$"$m b$r 
!eyd$. A$les$ne taz$ye $ç$n ev$ne g$tt$"$mde, yava! yava!, 
onunla tanı!mı! oldu"um dönemde, Sadık %ah$n $le 
$lg$l$ gerçe"$n ne kadar azını b$ld$"$m$n farkına varmaya 
ba!ladım. Eve gel$nce, son zamanlarda alı!ık oldu"umuz 
g$b$, $nternet üzer$nde neler bulab$lece"$me baktım ve 
bütün bunları yaptıkça, g$derek daha fazla !a!kınlı"a 
u"radım.

Sadık %ah$n Ankara’da do"mamı! b$r Ankaralı ve bu 
kente katkıda bulunmak $ç$n, $nanılmaz b$r çaba ve 
$natla neredeyse bütün ömrünü cömertçe harcamı!… 
Aslında sadece kente de de"$l, s$yasete, örgütlenmeye, 
kültüre, $nanca, $nsanlı"a, her !eye, ola"anüstü b$r gözle 
bakmı! ve bu konularla yakın b$r $l$!k$ye g$rm$!, kend$n$ 
gel$!t$rm$!… Yapab$lme olanaklarının olup-olmadı"ına 
h$ç bakmaksızın, hemen b$r !eyler yapmaya g$r$!m$!. Ben, 
büyük b$r olasılıkla, yaptıklarının çok küçük b$r kısmını 
görmü! olab$l$r$m. Ama göreb$ld$"$m kadarı b$le, ben$ 
çok !a!ırttı. Bunlardan sadece, t$yatro bölümü $le $lg$l$ 
göreb$ld$kler$m hakkında yazaca"ım.

O gece, taz$ye $ç$n Sadık %ah$n’$n ev$ne do"ru yürürken, 
yoku! üzer$ndek$ üç-dört katlı, t$p$k b$r 2000’l$ yıllarda 
gecekondudan apartmana dönü!mü! b$r b$nanın 
önünden geçt$k. “Burası da $!te, t$yatrosu olacaktı” ded$ler. 
Bu b$nada b$r t$yatro olab$lece"$n$ dü!ünmek oldukça 
güçtü. “Neres$?” ded$m. Apartmanın b$r yanından, arka 
bahçeye do"ru $nen ve sonra da tekrar yükselmeye 
ba!layan b$r rampayı gösterd$ler. Rampanın en alçak 
noktasında, apartmanın büyük b$r dem$r kapısı vardı. “#!te 
orası kapısı olacaktı” ded$ler. 

Anla!ılan, bu apartmanın bodrum katında b$r t$yatro 
yaratmayı dü!ünmü!tü Sadık. Ama dü!ünmekle 
kalmamı!, gelecek yıllar $ç$n k$ra sözle!meler$ yapmı!, 
b$nanın $ç$n$n t$yatro olarak düzenlenmes$ne g$r$!m$!. 
Bu $n!aat $!ler$ $ç$n el$ndek$-avucundak$ bütün parayı 
harcamı! ve belk$ de borçlanmı!, ama daha da kötüsü, 
sa"lı"ı/ astımı h$ç elvermese de, o so"ukta ve nemde, 
yalın b$r $!ç$ olarak çalı!mı!. Doktor onu, bu ortamda 
c$"er$ne sıçrayab$lecek mantarlar konusunda uyardı"ı 
halde, o h$ç aldırmamı! ve çalı!masına ara vermem$!. E!$ 
“bütün kabloları kend$ el$yle çekt$” ded$.

Durup dü!ündü"ümde, “b$r kentte b$r t$yatro yapmayı 
k$m $ster?” d$ye soruyorum. Üstel$k 2013 yılının 
Ankara’sında. Üstel$k dönü!üme u"ramakta olan 
Mamak, Tuzluçayır’da. Üstel$k telev$zyonun, $nternet 
dünyasının, genç olan herkes$ g$derek daha çok çekt$"$, 
sanal dünyada kurulan $l$!k$ye, herkes$n daha çok zaman 
ayırmaya ba!ladı"ı b$r dönemde.

Devlet buraya b$r t$yatro yapmayı göze alab$l$r m$yd$? 
Beled$ye, böyle b$r !ey$ göze alab$l$r m$yd$? Ankara’da 
t$yatro den$l$nce $lk akla gelen bu kurumların, göze 
alamayaca"ı b$r $!$, Sadık nasıl ve hang$ cesaretle 
dü!ündü ve uygulamaya g$r$!t$ tek ba!ına? Üstel$k parası 
yok. Sponsoru yok, örgütü yok. T$yatro e"$t$m$ almı!, 
t$yatronun akadem$s$nden geçm$! de de"$l. Ona bu 
müth$! gücü veren neyd$ acaba?

E!$, Sadık’ın yazdı"ı oyunlardan bahsett$. Kaç tane oyun 
yazdı"ını sormaya cesaret b$le edemed$m. Elbette h$çb$r$ 
basılmamı!. Ayrıca bazı oyunlarda oyunculuk da yapmı!. 
Bazı oyunları kend$ yönetm$!. Besbell$ k$, t$yatroya der$n 
b$r $lg$yle ba"lıymı!. #lg$ duydu"u bu alanda kend$ 
kend$n$ yet$!t$rm$!. Ya!am öyküsüne bakarsanız, çok sade: 
Gece Ortaokulunda ve G$resun Ak!am T$caret L$ses$nde 
okumu!, G$resun F$skob$rl$k'te Paketleme ve Entegre 
Bölümü ustalı"ından emekl$ olmu!.

Bu kadar olana"a sah$p olan b$r$, kentsel mücadelelerle, 
kend$ çevres$ndek$ $nsanlara, kültürel çalı!malarla, kente 
neler $leteb$lece"$ ve nasıl $leteb$lece"$ konusunda, nasıl 
bu kadar g$r$!ken, nasıl bu kadar umutlu ve mücadelec$ 
ve yapıcı olab$l$yor? Nasıl? El$nde h$çb$r !ey yok. 
Dönü!mekte olan b$r gecekondu çevres$nde ya!ıyor. B$r 
anlamda her !ey el$nden kayıp g$d$yor…

Sadık, kent$n t$yatroyla $lg$l$, kültürle $lg$l$, m$marlıkla $lg$l$ 
kurumlarının h$çb$r$nden b$r yardım, b$r destek almadan, 
böyle b$r !ey$n söz konusu b$le olmayaca"ını zaten 
b$lerek, nasıl kend$s$n$, böyle güzel b$r hayale kaptırarak, 
ömrünün son dak$kasına kadar, bu kadar güçlü b$r 
$natla u"ra!ab$l$yor? Kaç ba!ka k$!$ var Ankara’da, 
onun g$b$? Kaç ba!ka Ankaralı, onun yaptıklarının b$r 
bölümünü yapmaya cesaret edeb$l$r? Kaç k$!$n$n f$$len $!e 
g$r$!eb$lece"$n$, sormuyorum b$le.

Karanlıkta gördü"üm, o ç$rk$n apartmanın bodrum 
katından, bu kadar büyük ve renkl$, ömrünü u"runa feda 
etmeye de"en b$r rüya üreteb$len Sadık %ah$n’e a!k olsun. 
Neden kend$s$n$ daha çok tanımak $ç$n çaba göstermem$! 
oldu"uma vereb$lecek b$r yanıtım yok. Bu kent$n de yok. 
Bell$ k$, kent$n $nsanlarını tanımakta $lg$s$z, yeters$z$z. Vefa 
duyguları bakımından hele, ne durumda oldu"umuz çok 
açık.

Artık akıma takılan tek soru: Acaba Sadık %ah$n’$n o t$yatro 
b$nası, kültür merkez$ $ç$n kurdu"u hayal$ de öldürmemek 
$ç$n, Ankara’nın, Ankaralıların, Ankara’dak$ kurumların 
f$lan, yapab$lece"$ b$r !eyler olab$l$r m$? Karma!ık ve zor 
b$r problem. Ama $mkansız mı?

1789 da Fransız Baldırı Çıplakları'nın önceden kurdukları 
Halk Mecl!sler! ve çe!$tl$ seks$yonları vasıtası $le 
ba!lattıkları $syan devr$mle!$r ve Jakobenler$n $kt$darı $le 
$lk evres$n$ ya!ar. Ne var k$, Baldırı Çıplakların oldukça 
rad$kal arayı!, $stem ve talepler$, $kt$darı ele geç$ren 
Jakobenlerce yer$ne get$r$lmez. 

Aradan dört yıl geçer. Par$s'$n Baldırı Çıplakları, bu kez 
1793’te Jakoben $kt$dara kar!ı $syan ate!$n$ yen$den 
alevlend$r$rler. Ne var k$ Jakoben $kt$dar, bu yen$ $syanı 
asker$ güçle ez$p geçer ve Par$s varo!larını kan gölüne 
çev$r$r.

Yıl 1917. Aylardan %ubat. Bu kez #syan ate!$ Rusya'da 
alevlen$r. Önceden “Sovyetler” adı altında fabr$kalarda, 
yoksul semtlerde ve mahallelerde son derece düzenl$ 
b$r tarzda kurup $!lett$kler$ örgütler$ kanalı $le $!ç$ler 
Petrograd'da ba!latırlar $syanı. Asker$ garn$zonun da 
$syana katılımı $le devr$m$n $lk aya"ı Kerensk$y'n$n $kt$dara 
geç$r$lmes$ $le sonuçlanır. Devr$m tamamlanmamı!tır. 
Aylardan Ek$m. Bu kez $syan süres$nce hızla örgütlenen 
Bol!ev$kler$n öncülü"ünde devam eden $syan ate!$ 
devr$mle sonuçlanır. Ve Kerensk$y $kt$darı bırakmak 
zorunda kalır.
 
Aradan dört yıl geçer. Yıl 1921. #!ç$-Köylü-Asker 
Sovyetler$n$n beklent$ ve $stekler$, Bol!ev$klerce 
gerçekle!t$r$lmey$nce, tıpkı Fransa'da oldu"u g$b$ $syan, 

bu kez Kronstadt den$zc$ler$ $le yen$den ba!latılır. B$r kez 
daha $kt$dar, el$ne geç$rd$"$ devlet aygıtını kullanarak 
gere"$n$ yapar. Bastırır $syanı. #kt$dar, artık tek ba!ına 
Bol!ev$kler$n el$nded$r. Tek part$ rej$m$ !ekl$nde 70 küsur 
yıl sürer ve çöker.

Yıl 2011. H$ç k$msen$n beklemed$"$ b$r yerde, bu kez 
Tunus'ta $syan ba!lar. Yer$ne seç$mle yen$ b$r $kt$dar 
oturur. B$r yıl sonra Mısır'da, Tunus'tan daha kararlı ve 
yo"un b$r $syan ba! göster$r. Ne tesadüftür k$, bu kez 
ne Tunus'ta ve ne de Mısır'da yen$ $kt$darlar $syancıların 
$stek ve talepler$n$ yer$ne get$rmezler. Bu kez emperyal$st 
devletler$n de deste"$ $le öncek$ yıkılan $kt$darlardan 
daha da baskıcı uygulamalara g$rer yen$ $kt$darlar. 
#syancılar, dört yıl bekleyemezler. Tunus'ta $k$, Mısır'da b$r 
yıl geçm$!t$r k$: yen$den alevlen$r $syan ate!$. #syan ate!$ 
bu, sönmez. #nsanlık özgürle!ene kadar da söz konusu 
ate!, h$ç sönmeyecek. 

Geçen ay, Özgür Gündem gazetes$nde b$r haber, 
yayınlandı: Yunan$stan'da V$o.Me fabr$kası $!ç$ler$, 
fabr$kayı $!gal ederek yönetmeye ba!lar ve !u mesajı 
$let$rler. Duymak $steyenlere elbette....

"%#ç!ler!, !#s!zler! ve kr!zden etk!lenen herkes! do#rudan 
demokrat!k prosedürlerle ve bürokratlar olmaksızın 
mücadeleye katılmaya ve kend! !# yerler!nde kend! 
kavgalarını örgütlemeye ça$ırıyoruz".

#!ç$ler$n, $!s$zler$n ve kr$zden etk$lenen herkes$n ya!am 
ve çalı!ma alanlarında (Yunan$stanlı $!ç$ler$n ded$"$ g$b$) 
do"rudan demokrat$k prosedürlerle örgütlenmes$ f$kr$ 
heyecan ver$c$.  Böyle b$r örnek ba!arıya ula!ab$l$rse, 
öyles$ne örgütler örüleb$l$r k$: $lk hede&er$ yerel 
yönet$mler$ halkın öz yönet$m$ne geç$rmek ve bölgesel/
evrensel koord$nasyon a"ları kurarak; b$r yandan 
fabr$kaları ve tarlaları halkın öz yönet$m$ne geç$r$rken, 
b$r yandan da, anamalcı merkez$ devlet aygıtını ortadan 
kaldırmaya yönel$k çalı!ma ve mücadeley$ hede&eyen… 
Böylece geçm$!te ya!ananlar ya!anmasın; devr$mler, 
$kt$dar olup devlet$ ele geç$ren part$lerle yıkılmasın.

 

#brahim Özkurt - Emekli #!çi

 



Tanım ve Konum

Namık Kemal (Saraço"lu) Mahalles$, Müdafaa Caddes$, Kumrular 
Sokak, Necat$bey Caddes$ ve Yahya Gal$p Caddes$’n$n ku!attı"ı 
b$r alanda konumlanmı!tır. Kent$n yen$ merkez$n$n (Yen$!eh$r) 
tam ortasında üst düzey bürokrat ve askerler$n $kamet$ $ç$n 
1940’larda planlanıp hayata geç$r$lm$! cumhur$yet$n $lk toplu 
konut projes$d$r. 1945 yılında Paul Bonatz’ın beraber$ndek$ 
bazı Türk m$marlarla b$rl$kte projelend$rd$"$ b$r alan oldu"u 
görülüyor. 1939’da n$yetlen$lm$!, 2. Dünya Sava!ının ba!lamasıyla 
ertelenm$!. 29 Ek$m 1944’de ba!lanarak 1946’da da tamamlanmı!. 
Yapımı 1946 yılına kadar adı Emlak ve Eytam Bankası olup adı 
o yıl Emlak Kred$ Bankası olarak de"$!t$r$len kurum üstlenm$!. 
Dolayısıyla bu $lk toplu konut projes$, Emlak ve Eytam Bankasının 
son, Emlak Kred$ Bankasının da $lk büyük $!$ olarak olmu!. 

Lojmanların bulundu"u bloklar $k$, üç ve dört katlı olarak 
planlanmı!tır. Yapılar, #k$nc$ Ulusal M$marlık Üslubu’nun 
özell$kler$n$ ta!ır. Geleneksel Türk Konut M$marlı"ı’nın öneml$ 
ögeler$nden olan çıkmaların, saçakların ve kafesler$n kullanıldı"ı 
dı! cepheler gere"$nden fazla önemsenm$!t$r. Ayrıca genel 
planlama açısından bakıldı"ında tüm mahallede Jansen’$n 
bahçel$ ev anlayı!ının $zler$ görülür. 

Kaynaklara göre Saraço"lu Mahalles$ aslında b$r “Bonatz 
senaryosu” de"$l b$r “Jansen senaryosu”dur. Ankara’nın $lk 
kullanılan kent planının hazırlayan Herman  Jansen “Ulus 
semt!n! koruyunuz, #ehr!n tacıdır, buna kar#ın ben s!ze yen! #eh!r 
kuruyorum, orada yen! modern!te projen!z! gel!#t!r!n!z” temel 
f$kr$yle, Ankara’nın yen$ gel$!$m$n$ güneye Yen$!eh$r’e do"ru 
öngörür. Bunun b$r parçası Güvenpark’la ba!layan ve kamu 
yapılarının Mecl$se kadar uzaması, hemen yakınında da bu 
ba"lamda b$r konut olgusunun yer almasıdır. Jansen buna b$r 
“Saraço"lu Mahalles$” !ekl$nde de"$l, üst düzey b$r konut olgusu, 
Cumhur$yet$n “Vekaletler Kart!yes!”ne h$zmet veren b$r alan 
olarak görür ve tanımlar. 

Yen$ ba!kent$n Sıhh$ye üzer$nden güneye do"ru kayaca"ını 
gören spekülatörler, derhal yen$ !ehr$n araz$ler$n$ ucuz f$yatlarla 
kapatmaya g$r$!$rler. Bu ba"lamda, özell$kle kamu yapıları 
$ç$n gerekl$ araz$n$n kamula!tırılması sorun yaratır. Bu araz$ler 
devlete caz$p f$yatlarla bu spekülatörler tarafından satılmaya 
ba!lanıyor. Ancak, bugünkü Bakanlıklar bölges$ ve bu konut 
alanının bulundu"u yer $ç$n bu açmaza dü!ülmem$! ve yakla!ık 
metrekares$ ortalama 1 l$radan 118 b$n l$raya kamula!tırılan 
alanda Bakanlıklar ve Saraço"lu Mahalles$ kurulmaya 
ba!lanmı!tır.

Mahallen$n en öneml$ n$tel$"$ sadece konutlardan olu!mamı! 
olmasıdır. 435 lojmanın yanı sıra okullar, sosyal amaçlı b$nalar, 
dükkânlar, d$nlence ve oyun sahaları $le b$r sosyal proje olarak 
dü!ünülmel$d$r. Halen Namık Kemal #lkö"ret$m Okulu olarak 
kullanılan mahallen$n okulu, kulüp olarak, yan$ sosyal b$r 
merkez olarak tasarlanan, ama Adnan Ötüken’$n g$r$!$m$yle 
1948 tar$h$nden $t$baren do"ru b$r kararla M$ll$ Kütüphane 
olarak kullanılan bölüm, kütüphanen$n arkasında yer alan 

yer$ ve n$tel$"$ az b$l$nen b$r çocuk bakımev$, halen Çankaya 
Kaymakamlı"ı olarak kullanılan ve bazı belgelere göre 
mahallen$n $lk yönet$m yapısı olan yapı, basketbol sahaları, 
ten$s kortları ve voleybol sahaları hak$katen b$r “kart!ye”, b$r 
“quarter” olu!turmu!tur.

Yapıldı"ı döneme göre mahallen$n get$rd$"$ öneml$ 
yen$l$klerden b$r tanes$ merkez$ ısıtma s$stem$ne sah$p 
olmasıdır.

Namık Kemal Mahalles!’n!n De"erler!
B$r ta!ınmazın kültür varlı"ı olarak tanımlanab$lmes$ ve 
korumayla $lg$l$ yasal düzenlemeler kapsamına alınab$lmes$ 
$ç$n bell$ de"erler ta!ıması ve bu de"erler$n ona bell$ n$tel$kler 
kazandırması gerekmekted$r. De"$!$k kaynaklarda, de"$!$k 
sını&amalar altında ver$len bu de"erler $k$ ana ba!lıkta 
toparlanab$l$r. Bunlardan b$r$nc$s$ kültür varlı"ının kend$ 
yapısından, özell$kler$nden kaynaklanan tasarım, malzeme 
kullanımı ve $!ç$l$kle $lg$l$d$r. Geçm$!$n dönemsel de"$!$mler$n$ 
de ta!ıyan bu kaynakların ya!anmı!lıkları da geçm$!$n 
sosyal, kültürel yapısının ver$ler$ oldu"u $ç$n $çsel de"erler$n 
b$r bölümünü olu!tururlar. Bugün bu kaynaklara günün 
yakla!ımıyla ba!kaları tarafından atfed$len de"erler $se dı!sal 
de"erler olarak tanımlanab$l$r. Bu de"erler$n b$r ya da b$rkaçı 
b$r araya gelerek, o ta!ınmazın korunmasını ve uygulamayı 
etk$lerler. 

B$r Cumhur$yet Dönem$ projes$ olan Namık Kemal (Saraço"lu) 
Mahalles$n$n DE, korunması, yen$den kurgulanması ve kentle 
g$derek kopan $l$!k$ler$n$n $stenen düzeye gelmes$ $ç$n hang! 
de"erler! ta#ıdı"ının !rdelenmes! gerekmekted$r. A!a"ıda bu 
konuda gerçekle!t$r$len b$r $rdeleme yer almaktadır:

Tar!hsel De"er 
Bu de"er $k$ de"$!$k b$ç$mde tanımlanab$l$r. Bunlardan $lk$, o 
yapı ya da yapı grubunun o yerle!men$n tar$h$ndek$ b$r olayla, 
b$r de"$!$mle $lg$s$nden kaynaklanır. O kent$n ya da ülken$n 

ya!amında önem$ olan b$r olaya ev sah$pl$"$ yapmak, geçm$!te 
kalmı! ve toplumda $z bırakmı! b$r etk$nl$kle beraber anılmak o 
ta!ınmaza tar$h boyutu güçlü b$r de"er katacaktır. Tar$h$ de"er$n 
d$"er boyutu “esk$” olmakla $lg$l$d$r. B$r d$"er dey$!le b$r kültür 
varlı"ının ya!ı arttıkça de"er$ de ço"almaktadır. 

NKM, bu ba$lamda !ncelend!$!nde çok esk! olmamakla beraber, 
Ankara’nın ya#amında b!r !lk olması neden!yle de$er ta#ımaktadır. 
Ayrıca b!r “Emlak Bank” projes! olması da, Emlak Bankası tar!h! 
açısından öneml!d!r.

Anı De"er!
Her toplumun geçm$!tek$ olaylarla $lg$l$ anıları vardır. Bu anılar 
k$m$ hallerde b$r yapıyla özde!le!$r. Örne"$n, b$r k$!$n$n do"up 
büyüdü"ü yapı o k$!$ $ç$n öneml$ b$r de"er ta!ıyab$l$r. Bazı yapı 
ya da yapı grupları da tar$htek$ b$r olayın canlı tanıkları oldu"u 
$ç$n o yöre ya da tüm ülke halkı tarafından o olaylarla b$rl$kte 
anılırlar.

Yukarıda da de$!n!ld!$! g!b!, NKM s!v!l ve asker!n oturdu$u b!r 
lojmanlar toplulu$udur. Mahallen!n planlanması sürec!nde , 
açık hava oturma yerler!, küçük parklar vb. mahalle sak!nler!n!n 
b!r araya gelmes!n! öngören mekanlar yaratılmı#tır. Mahalle 
sak!nler! günlük alı#ver!#ler!n! (Kumrular Soka$ın bugünkü t!car! 
yo$unlu$unun 1960’larda olmadı$ı dü#ünüldü$ünde) Mahalle !ç!n 
tasarlanmı# dükkanlardan yapmı#lardır. Bu düzen do$al olarak 
b!r çok k!#!n!n “mahalles!yle” !lg!l! anılarının olu#masına neden 
olmu#tur. 

Özgünlük De"er! 
E"er b$r yapı ya da kapı, pencere vb. m$mar$ ö"eler, 
yapıldı"ı dönem$n m$mar$ anlayı!ını, süsleme anlayı!ını, 
yapı malzemes$n$n kullanım b$ç$m$n$, b$r d$"er dey$!le tüm 
n$tel$kler$n$ günümüze de"$n bozulmadan ve de"$!meden 
sürdürmü!se, özgün b$r yapı olarak tanımlanmaktadır. 
Özgünlük de"er$ne $l$!k$n olarak yapılan ara!tırma ve 
de"erlend$rmelerde, $lk tasarımın günümüze ne ölçüde 
geleb$ld$"$ bel$rlenmeye çalı!ılır. 

Özgünlük de$er! alanlar !ç!n de söz konusu olmaktadır. Namık 
Kemal Mahalles!, eldek! belgeler !ncelend!$!nde vaz!yet planını, 5 
gurupta toplanan lojman t!pler!n!, yapıların m!mar! b!ç!mlenmes!n! 
hemen tümüyle korumu#tur. Ara mekanlar, çevres!ndek! yapıla#ma 
ve alan kullanımları de$!#m!# olsa da Mahalle’n!n özgün olarak 
ya#amını sürdürdü$ü söyleneb!l!r.
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Enderl!k De"er!
Az bulunan, örne"$ az olan hemen her !ey daha de"erl$d$r. 
Yapılar ve s$t alanları $ç$n de bu böyled$r. 

Namık Kemal Mahalles!, b!r “lojmanlar” toplulu$u olarak 
dü#ünüldü$ünde, yapıldı$ı dönem!n ender tasarımlarından b!r 
tanes!d!r. Tasarımcının k!ml!$!, f!nansman model! vb. hususlar 
dönem!n!n ender projeler!nden b!r! oldu$unu göstermekted!r.

Belge De"er!
Bu de"er, d$"er tüm de"erlerle $l$!k$l$d$r. Çünkü her yapı ya da 
yapının avlusunda yer alan ocak, tandır ev$, kuyu vb. elemanlar, 
yapıldıkları dönem$n yapı sanatı, o yapıda ya!ayanların 
n$tel$kler$ ve ya!am b$ç$m$n$ anlamamıza yarayan en öneml$ 
belgelerd$r. Bu yapıların b$r araya gelerek olu!turdukları 
kentsel s$t alanları da, y$ne olu!tukları dönem$n !eh$rle!me 
anlayı!ını, yürütülen t$car$ etk$nl$kler$n n$tel$"$ ve bunların 
$!levsel da"ılımını, kom!uluk $l$!k$ler$ g$b$ b$rçok b$lg$y$ b$ze 
anlatab$lmekted$r. Bu belgeler$n y$t$r$lmes$, kent k$ml$"$n$n 
y$t$r$lmes$ $le e!de"erd$r.

NKM’n!n en baskın de#er! belge de#er!d!r:

1. Cumhur!yet M!marlı$ının modernle#meye ba#ladı$ı dönem!n 
ürünüdür,

2. B!r devlet lojmanı mahalles!n!n kurgusuna sah!pt!r,

3. Herman Jansen’!n planlama tasarımı !ç!nde yer almı#tır,

4. M!mar b!ç!mlenmes! Paul Bonatz tarafından gerçekle#t!r!lm!#t!r,

5. 1940’lardak! üst düzey bürokratların nasıl b!r “konut” a gerek 
duydu$unu göstermekted!r.

6. Y!ne aynı dönem!n yapım teknoloj!s! ve malzeme kullanımının 
özgün örne$!d!r,

7. %lk kez hemen tüm h!zmetler! (barınma, e$!t!m, alı#-ver!#, kültür, 
d!nlence vb.) !çeren b!r “ya#am alanı” olu#turulmu#tur.

Ekonom!k De"er 
Yeryüzündek$ her toprak parçasının b$r ekonom$k de"er$ 
vardır. Bu toprak parçası $nsan el$yle düzenlenm$!, ya!amın 
bell$ gereks$nmeler$n$ kar!ılayacak hale gelm$!se sa"ladı"ı 
olanaklar çerçeves$nde de"er$ g$derek artar. Bu gereks$nmeler, 
b$r tasarım ve yapım sürec$ sonunda olu!an b$r yapı ya da 
yapı grubu tarafından kar!ılanıyorsa, o topra"ın de"er$ de 
bu oranda artmaktadır. Ekonom$k de"er sadece parasal 
kar!ılı"ı olan, ölçüleb$l$r b$r de"er olarak anla!ılmamalıdır. 
Yapının, kültür varlı"ı olmasından ya da koruma eylem$ne 
konu olmasından kaynaklanan de"er de bu ba"lamda 
dü!ünülmel$d$r.

Namık Kemal Mahalles! yukarıda sırlanan !k! ölçütü de 
kar#ılamaktadır. Kent !ç!ndek! konumu öneml! b!r ekonom!k de$er 
yaratmakta, b!r dönem!n anlayı#ını yansıtması neden!yle kültürel 
m!ras kapsamında olması bu de$er! daha da ço$altmaktadır.

$#levsel De"er
Bu de"er, ekonom$k de"erle yakından $lg$l$d$r. Yapı ya da alanın 
özgün $!lev$n$n devamı öngörüleb$ld$"$ g$b$, yen$ b$r kullanıma 
uyarlanması da dü!ünüleb$l$r. K$m$ yapılar bugün özgün 
$!levler$n$ y$t$rm$! olarak görüleb$l$r. Y$ne de b$r yapı stoku olarak 
de"erlend$r$lmeler$ gerek$r.

Mahalle bu yönüyle üst düzey b!r de$er ta#ımaktadır. Bunlardan 
!lk! !#levsel de$er!n! 65 yıllık ya#amında h!çb!r ko#ulda y!t!rmem!# 
olmasıdır. Bu husus tasarımcının g!derek ça$da#la#an Türk 
toplumunun gereks!nmeler!n! !y! tanımladı$ını ve uygulamaya 
aktardı$ını göstermekted!r. Mahallen!n her tür “loj!st!k” h!zmet! 
!çeren b!r ya#am alanı olarak tasarlanması !se, !#levsel de$er!n! 
(günümüzde, bu düzeye ula#mı# ”lojman-s!te” ler!n neredeyse 
olmadı$ı dü#ünüldü$ünde) b!r kat daha arttırmaktadır.

Sürekl!l!k De"er!: 
Bu de"er o kültür varlı"ının kullanımının sürmes$ ve kend$s$ne 
ça"da! toplumda b$r yer bulmasıyla $lg$l$d$r. Böylece yapının 
kullanılarak korunması temel $lkes$n$n gere"$ yer$ne gelecek, 
yapı günümüzün b$r etk$nl$"$ne h$zmet vererek ve böylece 
“geçm$!$m$z $ç$n b$r gelecek” olarak tanımlanan öneml$ b$r 
koruma söylem$n$n gere"$ yer$ne gelm$! olacaktır. Özell$kle 
özgün $!lev$n$ günümüzde de sürdüreb$len yapılar “sürekl$l$k” 
de"er$n$n öneml$ tems$lc$ler$ olmaktadır.

Yukarıda da de$!n!ld!$! g!b! Mahalle, yapıldı$ı günden bu yana 
varlı$ını sürdürmü#, her dönemde k!ml!$!n! korumu#, daha sonra !n#a 
ed!len k!m! devlet s!teler!ne örnek olmu# b!r ya#am alanıdır. Kend!s!ne 
duyulan !lg! kes!lmem!#, beklent!lere sürekl! olarak yanıt verm!#t!r.

Sonrası…………
Ülke’nin de"erlerini ranta dönü!türmeyi amaçlayan günümüzün 
popüler(!) mekansal belgeleri arasına , adıyla ko!ut afet !eklinde 
yeni bir yasa girmi!tir. 2012 yılında kabul edilen 6306 sayılı 
bu yasa '“Afet Riski Altındaki Alanların Dönü#türülmesi 
Hakkında Kanun” adını ta!ımaktadır. Kanunun amacı 1. 
maddesinde “afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dı#ındaki 
riskli yapıların bulundu$u arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve 
standartlarına uygun, sa$lıklı ve güvenli ya#ama çevrelerini te#kil 
etmek üzere iyile#tirme, tas&ye ve yenilemelere dair usul ve esasları 
belirlemektir” !eklinde tanımlanmı!tır. Bu tanıma ilke olarak kar!ı 
çıkmak olası de"ildir. Ülkemizde ba!ta deprem olmak üzere afet 
riski vardır, bunun ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi 
için gerekli araçlar kullanılmalıdır. Bu amaçla “iyile#tirme, tas&ye 
ve yenilemeler” yapılmalıdır.

Bu düzenleme hak$katen masum ve kamu yararını öne alan, 
her!eyden öneml$ olan “!nsanın !nsanca ya#aması” nı $lke ed$nen 
ülken$n ve yerle!meler$n k$ml$kler$ne ve de"erler$ne saygılı 
b$r tutum mu serg$lemekted$r ? Bunu $rdeleyeb$lmek $ç$n $lg$l$ 
mevzuatın kısaca $rdelenmes$nde yarar görülmekted$r.

6306 sayılı Afet R!sk! Altındak! Alanların Dönü#türülmes! 
Hakkında yasada ve bu yasaya dayandırılarak çıkartılan 2 
yönetmel$kte  ta#ınmaz kültür varlıkları açısından bazı 
olumsuz noktalar bulunmaktadır. Konuya yasa ve yönetmel$kler 
açısından bakıldı"ında !u hususlar ön plana çıkmaktadır:

1. Yasanın “Tanımlar” ba!lı"ı ta!ıyan 2. maddes$nde r$skl$ yapı, 
“R!skl! alan !ç!nde veya dı#ında olup ekonom!k ömrünü 
tamamlamı# olan ya da yıkılma veya a"ır hasar görme r!sk! 
ta#ıdı"ı !lmî ve tekn!k ver!lere dayanılarak tesp!t ed!len 
yapı“ olarak tanımlanmı!tır.

2. Yasanın ta!ınmaz kültür varlıklarını olumsuz etk$lemes$ 
olası ve “Tahl!ye ve yıktırma” ba!lı"ı ta!ıyan 5. maddes$n$n 
b$r$nc$ fıkrasında “R!skl! yapıların yıktırılmasında ve 
bunların bulundu"u alanlar !le r!skl! alanlar ve rezerv yapı 
alanlarındak! uygulamalarda” sözcü"ü $le ba!layan bölümde 
r$skl$ yapılar arasında herhang$ b$r ayırım yapılmamı!tır. B$r d$"er 
dey$!le kültür varlıkları da do"rudan r$skl$ yapı sayılab$lecekt$r,

3. “Uygulanmayacak mevzuat” ba!lı"ı altında yer alan 
9. madde’n$n 1. fıkrasında yer alan ve “bu kanunun 
uygulanmasını engelley!c! hükümler! olan mevzuat “ 
arasında “2863 sayılı Kültür ve Tab!at Varlıklarını Koruma 
Kanunu” da bulunmaktadır. B$r d$"er dey$!le koruma kavram ve 
araçları devre dı!ı bırakılab$lecekt$r,

4. 6306 sayılı yasa uyarınca çıkarılması beklenen  
 $l!#k!n  Tasla"ı' nda da ta!ınmaz 

kültür varlıkları $le $lg$l$ h$çb$r hüküm yer almamaktadır.

5. 6306 sayılı afet yasasında 2863 ve 5366 sayılı koruma 
yasalarının , afet yasasını engelleyen hükümler$n$n geçerl$ 
olmayaca"ı bel$rt$lmekted$r. Bu durumda :

a. Hang$ hükümler$n engelley$c$ oldu"una k$m karar verecekt$r ?

b. B$r d$"er dey$!le bu ülken$n k$ml$"$n$ olu!turan, evrensel 
ve ulusal de"erlere sah$p olan kültür m$rasımızın b$r 
ba!ka mevzuatı engelled$"$ gerekçes$yle koruma statüsü 
de"$!t$r$lecek ve yok mu ed$lecekt$r ? 

6. “Afet R$sk$ Altındak$ Alanların Dönü!türülmes$ Hakkında 
Kanunun Uygulama Yönetmel$"$” Kültür ve Tur$zm Bakanlı"ına 
görü! soruldu"unda “alanın s!t statüsünün gözet!lmes!” n$ 
öngörmekted$r. Bu noktada $k$ soru akla gelmekted$r:

 S$t statüsü gözet$l$rken, o alanı s$t yapan de"erler ya da s$t 
alanı $ç$n olu!turulan koruma plan kararları da gözet$lecek ve 
yeter$nce de"erlend$r$lecek m$d$r ?

 Bakanlı"ın görü!ü ne kadar geçerl$ olacaktır ? Bu ba"lamda 
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Bölge Kurullarının 
görü! ve yakla!ımları devre dı!ı mı bırakılacaktır? 

……..Ve Namık Kemal Mahalles! Bakanlar Kurulu’nun,8 
&ubat 2013 tar!hl! Resm! Gazetede !lan ed!len 28 Ocak 2013 
tar!hl! kararı !le “AFET R$SK$ ALTINDA BULUNAN ALAN “ !lan 
ed!lm!#t!r, 

…….dolayısıyla Mahallen$n çevres$ndek$ d$"er alanların afet 
r$sk$ altında olmadı"ı memnun$yetle görülmü!tür….

…….böylece Namık Kemal Mahalles$n$n $çerd$"$ yapıların “ 
ekonom!k ömrünü tamamlamı# olan ya da yıkılma veya a"ır 
hasar görme r!sk! ta#ıdı"ı !lmî ve tekn!k ver!lere dayanılarak 
tesp!t ed!len yapı” lar oldu"u n$hayet anla!ılmı!tır……

……… Ankara’nın bu co"rafyasındak$ d$"er yapıların $se 
“ekonom!k ömürler!n! tamamlamadıkları ya da yıkılmı# 
veya a"ır hasar görme r!sk! ta#ımadıkları !lmî ve tekn!k 
ver!lere dayanılarak tesp!t ed!ld!kler!” dü!ünülerek 
yürekler$m$ze b$r m$ktar su serp$lm$!t$r…. 

………ya!adı"ımız kentle $lg$l$ olarak yaptıkları “!lm! ve tekn!k 
“ara!tırmalar ve ula!tıkları ver$lerle ya!amlarımızı koruma 
ba"lamında önlem alan Çevre ve %eh$rc$l$k Bakanlı"ına ve onun 
Ülken$n kültürel k$ml$"$n$n korunmasını ön planda tuttu"u 
anla!ılan Sayın Bakanına olan !ükran borçlarımız g$derek 
b$r$kmekted$r….

….edep yahu…
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Umum! Bakı#: “Onlar da seks !!çili"i yapmasın 
canım, üniversite okusun, normal b!r !#te 
çalı#sın. Kolay para kazanmak !ç!n kadın 
oluyorlar.”

 “%$md$ öncel$kle bütün transseksüel b$reyler 
‘trans kadın’ de"$ld$r, ‘trans erkekler’ de var. 
Ayrıca seks $!ç$l$"$n$ kadın ve erkek seks 
$!ç$ler$n$n b$r kısmı g$b$ $steyerek terc$h eden 
trans kadın b$reyler olab$l$r, ancak trans 
kadın b$reyler$n pek ço"u toplumun her 
alanından dı!landıkları ve para kazanacak 
ba!ka b$r alan bulamadıkları $ç$n seks $!ç$l$"$ 
yapmak zorunda kalıyorlar. Dü!ünsenize, 
mühend$sl$k yahut $kt$sat mezunu, yüksek 
l$sans yapmı!, ancak seks $!ç$l$"$ yapan trans 
kadın b$reyler var. B$r mühend$s neden 
seks $!ç$l$"$ yapmayı terc$h eder? H$ssett$"$ 
g$b$ kadın olarak ya!ayan b$r trans kadın 
mühend$s$ hang$ f$rma $!e alır? #!e alınsa 
dah$, türlü sözlü, f$z$ksel tac$z, damgalanma, 
dı!lanma ve ayrımcılı"a ne kadar süre ve 
nasıl dayanab$l$r?“

“TransHayat” foto"raf projemde trans 
b$reyler$n ‘seks $!ç$l$"$’ ve ‘e"lence sektörü’ 

g$b$ var olmalarına tahammül göster$len 
alanlar dı!ında ö"retmenl$k, avukatlık, 
garsonluk, taks$ !oförlü"ü vb. toplumun 
farklı kes$mler$yle gündüz saatler$nde 
yüz yüze olab$lecekler$ meslek kollarında 
çalı!ab$ld$kler$ b$r dünya dü!ünü 
foto"ra&amaya çalı!mı!tım. Çek$m $ç$n 
mekân arayı! sürec$mde, görü!tü"üm farklı 
s$yas$ görü!lerden, e"$t$m düzeyler$nden, 
sosyal tabakalardan, meslek gruplarından 
yüzlerce $nsanla yukarıda alıntıladı"ım 
d$yalo"a benzer transfob$k b$r d$yalo"u 
tekrar tekrar deney$mled$m. Ancak her 
defasında $natla projem$ ve transseksüellere 
da$r sah$p oldukları ön yargıların yanlı! 
oldu"unu anlatmaya çabaladım. 2009 
yılında, C$hang$r Da$re Sanat’ta Al$ %$m!ek’$n 
küratörlü"ünde yapılan “Klas$k” ba!lıklı 
serg$ $ç$n b$r foto"raf projes$ yapmak üzere 
çıktı"ım yolculukta mekân mekân gez$p 
transfob$ kar!ıtı mücadele veren b$r trans 
akt$v$st$ olup çıkmı!tım. Yüzlerce d$!ç$ 
muayenehanes$, okul, kafe, hastane, taks$ 
dura"ı gezd$kten sonra çek$m $ç$n kısıtlı 
sayıda mekândan, kısıtlı süreler ver$lerek 
ve genel olarak ‘lütfetme’ yahut ‘tahammül 
gösterme’ duygusu h$ssett$r$lerek destek 
aldım ve projey$ böylel$kle gerçekle!tirdim. 

Kent ya!amı $ç$nde varlıklı, meslek erbabı, 
!öhretl$, memur, $!ç$, $!s$z yahut !arapçı 
olmanız üzer$nden s$z$n a$t oldu"unuz 
b$r sosyal tabakanız vardır. %arapçıysanız, 
b$r$ler$ s$z$ a!a"ılayab$l$r, acıyab$l$r yahut 
“Çok !ükür ben her !eye ra"men ayaktayım” 
dey$p kend$ne b$r mutluluk payı çıkarab$l$r. 
Ancak özel bir nedeni yoksa s$ze kar!ı b$r 
nefret beslemez. Ancak transseksüelsen$z, 

hele k$ trans kadınsanız ‘erkekl$k’ den$len 
öneml$ mertebey$ bırakıp $k$nc$ sınıf b$r 
c$ns$yete ‘kadınlık’ mertebes$ne $nm$!s$n$zd$r. 
Dünyanın i!leyi!inin üzerine kuruldu"u 
pek önemli erkeklik kurumunu bedensel 
performansınızla ala!a"ı etmi!, siz artık 
sistem için ayaklı bir tehlikesinizdir. 
Damgalarınız soka"a adımınızı atar atmaz 
üzer$n$ze basılmaya ba!lar: “Seks $!ç$s$”, 
“sapkın”, “el$ falçatalı”, “saldırgan”, “tehl$kel$” 
vs. vs. 

Erkekl$k toplumun her kes$m$ne öyles$ne 
nüfuz etm$!t$r k$, b$r $!s$z de olsanız, b$r 
!$rkette CEO da olsanız, !öhretl$ de olsanız, 
transseksüelsen$z hemen h$çb$r sosyal 
tabaka s$z$ $ç$ne almaz, hatta kusar, s$z$ hayat 
mücadeles$nde yapayalnız bırakır. B$r trans 
kadın k$ml$"$n$ kabul ett$kten sonra, h$ssett$"$ 
k$ml$kte ya!amak $sted$"$nde onu bell$ $! 
alanları dı!ında h$çb$r $! alanı kabul etmez. 
O da her b$rey g$b$ ev$n$n k$rasını vermek, 
marketten alı!ver$! yapmak zorundadır. Her 
trans b$rey$n !arkıcılı"a, oyunculu"a kab$l$yet$ 
olması mümkün olmayaca"ı $ç$n erkek 
egemen kültür trans kadınlar için ger$ye seks 
$!ç$l$"$ yapmaktan ba!ka çare bırakmaz.

Bunun yanı sıra bugün c$ns$yet de"$!t$rme 
operasyonu geç$r$p, açık k$ml$"$yle M$ll$ 
E"$t$m’de ö"retmenlik yapan, pvc pencere 
i!iyle u"ra!an yahut k$ml$"$n$ $! yer$ dı!ında 
ya!amayı terc$h ed$p, $! yer$nde k$ml$"$n$ 
g$zleyerek var olan trans b$reyler var. 

Trans erkekler “Erkek Fatma”, “del$kanlı kız” 
gibi tanımlandıklarından, k$ml$kler$ trans 
kadınlar kadar görünür olmadı"ından ve 

kadın b$reyler$n c$nsell$kler$ toplumca çok 
da c$dd$ye alınmadı"ından, genelde kent 
ya!amı içinde ‘yok’lar. Bu da sorunlu bir ba!ka 
konu olmakla birlikte, trans kadınlar için $ster 
seks $!ç$l$"$ yapsın, $ster ba!ka b$r meslek 
alanında olsun, kent$n herhang$ b$r alanı 
her an tac$ze, tecavüze u"rayab$lece"$, türlü 
renc$de ed$c$ hakaretle kar!ıla!ab$lece"$, 
f$z$ksel !$ddete maruz kalab$lece"$, hatta 
nefret c$nayet$ne kurban g$deb$lece"$ b$r 
‘korku’ alanıdır. Hele k$ seks $!ç$l$"$ yapıyorsa 
kent mecralarının r$sk ve korku dereces$ 
artmaktadır. 

#!te ki!isel sergi haline getirip, #stanbul’dan 
sonra geçt$"$m$z yıl Ankara’da Uçan 
Süpürge Uluslararası Kadın F$lmler$ Fest$val$ 
kapsamında açtı"ımız, Anadolu’nun 
farklı $ller$nde de açmayı planladı"ımız 
“TransHayat” adlı foto"raf projem, 
transseksüel b$reyler$n korku $ç$nde 
yahut k$ml$kler$n$ g$zleme baskısı altında 
ya!adıkları kent ya!amına alternatif olmasını 
dü!led$"$m, korkuların var olmadı"ı b$r kent 
ütopyasından f$l$zlend$. 

Kentsel Hizmetler
 sisteminin, cinsiyet ayrıml  verilerin 

toplanmasına olanak tanıyacak  iyile!tirilmesi

taleplerini ortaya   yapılması

katılabilmesi için kre!, gündüz bakımevi, ya!lı bakımevi 
olanaklarının sa"lanmas

sayılarının arttırılması
 hareketliliklerini arttırmak  toplu 

ta!ım araçlarında  indirimler yapılması

durak dı!ında durmasının sa"lanması

arayabilecekleri dü"melerin konulması
m araçlarının sürücülerinin insan hakları ve 

kadının insan hakları konusunda e"itilmesi

anla!ılabilir hale getirilmesi

 
kadınlara yönelik kentsel hizmet düzenlemelerinin yapılması

inde verilmesi ve 
yaygınla!tırılması

 konusunda farkındalık arttırma  yapılması
 ma"duru kadınlar için 7 gün 24 saat hizmet 

verebilecek acil telefon hattı kurulması
 ma"duru kadının acilen korunmaya alınması için, acil 

eylem birimi olu!turulması

açılması

Ekonomik Güçlenme ve Çalı#ma Hayatı

olanaklar sunarak, kadınların  hayatına katılımını 
desteklemesi

 garantili meslek e"itimi, beceri ve kapasite 
geli!tirme programlarının artırılması, bu programlardan 
kadınların yararlanmasının sa"lanması

 de"erlendirmeye y  
 yapılması

sa"lanması

na, dil bilmeyenler de dikkate 
alınarak, kenti ve kentsel kurumları tanıtma amaçlı e"itim ve 
gezi  yapılması

düzenlenmesi, kız  liselere, açık liselere devamının 
sa"lanması ve Ya!am Boyu E"itim Merkezleri ve Halk 
E"itim Kurslarından  bu kadın ve kız  
yararlanmasının sa"lanması

, yalnız ya!ayan, ya!lı, evden atılan ya da aile içi iddet 
nedeniyle evinden kendi iste"iyle ayrılan kadınlara  
vermek , TOK# veya belediye konutlarından kota 
ayrılması

ili!kin  kadınların sorunlarının ayrıca ele alınması 
ve buna dayanarak   geli!tirilmesi

 yönelik olarak kenti tanıma 
ve hizmet almak için hangi kurumlara ba!vuracaklarına ili!kin 
bilgilendirici e"itim  yapılması

Ed!törler: Burcu Ballıkta!, Demet Gülç$çek, Funda %enol Cantek, Kübra Cev$z, Selda Tuncer, S$bel Durak

Katkı Verenler: Aydan Akın, Aysun Öner, Beyzagül Benl$, Cansu %engür, Cem$le G$zem D$nçer, Den$z 
Lodos, El$f Ek$n Ak!$t, F. %ule Balcı, F$gen Uzar Özdem$r, #nan Özdem$r, Melda Onur, Nurcan Tüfekç$,  
Nur!en Güllüo"lu, Özlem Kınal, Selcan Kula, Selen Do"an, Tuba Özkan, Zeynep Ceren Erem

Te#ekkürler: Aksu Bora, Ay$z$ K$tabev$, Ayten Kaya Görgün, Den$z #nc$ Yen$lmez, Ebru Hanbay Çakır,  
F$l$z Yılmaz, #nc$ Gürbüzat$k, Kadın Dayanı!ma Vakfı, %ükran Y$"$t

 

 

 

Aysun Öner

 

*Foto#ra%ar Aysun Öner’in “TransHayat” 
adlı foto#raf sergisindendir. 
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Kadın dosyamızda bu ay da kent 
muhtarlarından bahsedelim dedik. Ankara’daki 
47 kadın mahalle muhtarından 26’sı Çankaya, 
8’i Mamak bölgesinde görev yapıyor. 
Bunlardan üçünü Solfasol adına ziyaret ettik. 
Sokullu Mehmet Pa!a Mahallesi Muhtarı Fatma 
Taner Ege, General Zeki Do"an Mahallesi 
Muhtarı Nurhayat Farımaz ve Güzeltepe 
Mahallesi Muhtarı Nurten #!çi’yle aday olma 
hikayelerinden mahallenin sorunlarına, kadın 
muhtar olmanın zorluklarından aldıkları 
tepkilere kadar birçok konuda sohbet ettik. 
Görü!melerin hem Solfasol’u tanıtmak 
hem de yereldeki sorunlara ili!kin bilgi 
edinmek açısından oldukça yararlı geçti"ini 
belirtmeliyim. Bu ziyaretlerin yaygınla!ması ve 
ço"alması dile"iyle…   

Fatma Taner Ege emekl$ ö"retmen. 1976’dan ber$ 
oturdu"u Sokullu Mehmet Pa!a Mahalles$’nde üç 
dönemd$r muhtarlık görev$n$ yürütüyor. Son seç$mlerde 
“Koskoca mahalley$ b$r kadından kurtaramadınız” 
den$ld$"$ kula"ına geld$"$nde çok üzülmü!, tepk$ duymu!. 
Ama “Mahallel$m ben$ kabullend$” d$yor. En büyük deste"$ 
de e!$nden aldı"ını bel$rtmeden edem$yor.

2000 yılında mahalle mecl$s$ kurmu! Fatma Taner 
ve o dönem Hürr$yet’ten gelen b$r muhab$r haber$ne 
“Mahallede Devr$m” d$ye ba!lık atınca, onun $ç$n epey 
sorun oldu"unu anlatıyor. Yen$ yasalarla beled$yeler 
nezd$nde kent konseyler$n$n kurulması gerek$nce hemen 
d$"er mahallelerdek$ arkada!larıyla kolları sıvayıp Sokullu 
Semt Mecl$s$’n$ olu!turmu!lar. %u an ba!kanlı"ı kend$s$ 
yürütüyor. Sokullu’da b$r Kadın El Eme"$ Pazarı açmı!lar. 
“Havalar so"udu"u $ç$n $nsanlar pek gelem$yor artık. 
Baharda tekrar canlandıraca"ız” d$yor. 

Mahallel$yle b$rl$kte $lk c$dd$ mücadeles$n$ baz 
$stasyonuna kar!ı verm$!. Dört ay sürdürdükler$ 
mücadeley$ kazanmı!lar ve baz $stasyonunu 
kurdurmamı!lar. En son olarak da mahallen$n c$dd$ 
b$r ula!ım sorunuyla u"ra!maktalar. Büyük!eh$r 
Beled$yes$nden !$kayetç$: “Otobüsler$m$z$ kaldırdılar. 
Salkımsö"üt ve Ahmet Ha!$m sokaklarının bulvara çıkı!ını 
kapattılar. Çet$n Emeç bulvarının hemen altına o kapattı"ı 
sokak da dah$l Ahmet Ha!$m’$n hemen altına b$r stadyum 
yapılıyor. Verd$"$m d$lekçeyle öner$m$ sundum, b$r alt 
ya da üst geç$t ya da göbek yapmalarını $sted$m. Aynen 
kabul etm$!ler ama ya zaman? #k$ aydır yollar kapalı” 
d$yerek mahallel$n$n ma"dur ed$ld$"$n$ bel$rt$yor.

#k$nc$ dura"ımız Mamak General Zek$ Do"an Mahalles$. 
Adaylık sürec$nde kadınlara ve emekç$lere dönük b$r 
çalı!ma yürüten Nurhayat Farımaz muhtarlı"ı süres$nce 

$k$ konunun üzer$nde durmu!: kre! ve sı"ınma ev$. 
Sonuçta mahalledek$ kadınlarla b$rl$kte terk ed$lm$! b$r 
kre!$ açtırmayı ba!armı!lar. “B$z 10 kadın basın açıklaması 
yaparken 40 pol$s vardı. Belk$ !$md$ en az 4 pol$s 
çocu"unu o kre!e gönder$yor” d$yor. 

“Mamak !$ddet gören kadınların çok oldu"u b$r yer” d$ye 
vurguluyor k$ zaten bunun üzer$nde ne kadar durdu"u 
of$s$n genel görünümünden de anla!ılıyor. Duvarlarda 
asılı duyuru ve af$!lerde !$ddete u"rayan kadınların 
yardım alab$lece"$ kurumların telefon numaraları yazılı. 

“Kadın !$ddet görmü!, ölüm korkusuyla gel$yor. Ne 
yapab$l$r$m? Ancak sı"ınma ev$ne yönlend$reb$l$r$m. 
Sı"ınma ev$ yoktu önceden.” O yüzden g$tt$"$ 
bütün platformlarda bu taleb$ d$llend$rm$! Farımaz, 
m$lletvek$ller$ne kadar götürmü! meseley$ ve sonunda 
beled$ye bünyes$nde üç ay önce b$r sı"ınma ev$ açılmı!.

Muhtarlık çalı!malarını mahalle sak$nler$yle b$rl$kte 
yürütmek $ç$n altı kom$syon kurmu!lar. Bunlardan en 
akt$f$ Kadın Kom$syonu. Kürtaj yasa"ına da$r çalı!malar 
yapmı!lar ayrıca her 8 Mart ve 25 Kasım’da çe!$tl$ 
etk$nl$kler düzenl$yorlar. Zaman zaman “Hep kadınlara 
yönel$k çalı!malar” var !ekl$nde tepk$ler alsa da orada 
bulundu"umuz sürece görü!mem$z$ bölen h$kayeler$yle 
o kadar çok kadın u"ruyor k$ muhtarlı"a… Bell$ k$ 
mahallen$n buna $ht$yacı var. 

Farımaz’ın !u sözler$ de do"ruluyor bu kanımızı: 
“Öldürülme korkusuyla ya!ayan !u anda 5 tane kadın 
var $let$!$mde oldu"um. Aramadı"ım yer kalmadı. 
Herkes sı"ınma ev$ne g$decek d$ye b$r !ey yok. O d$yor 
k$, ben çalı!ıyorum sı"ınma ev$ne g$tmek $stem$yorum. 
Çocuklarımla, a$lemle ya!amak $st$yorum. O zaman bu 
adama b$r ceza olmalı. 8 kere uzakla!tırması var ama 
$çer$ almıyorlar. A$le veSosyal Pol$t$kalar Bakanlı"ını b$le 
aramı!lar. K$m $ç$n yapılıyor yasalar? K$mler ya!asın d$ye 
yapılıyor?”

B$r baz $stasyonuna kar!ı mücadele h$kayes$ de General 
Zek$ Do"an’da var. Onlar da tüm mahallel$ kenetlen$p 
kurdurmamayı ba!armı!lar. Son zamanların en müh$m 
sorunların ba!ındaysa sokak lambalarının yeters$zl$"$ 
ve yanmaması gel$yor. “Ben bütün toplantılarda 
aydınlık sokaklar $st$yorum. M$lletvek$ller$n$n bakanların 
oldu"u toplantılarda da bar bar ba"ırıyorum ‘Aydınlık 
sokaklar $st$yorum” d$ye. B$r muhtar olarak saat 22:00’de 
soka"a çıkamıyorsam bu ülkede h$çb$r kadın soka"a 
çıkamıyordur, de"$l m$?” d$ye soruyor. 

“Muhtarlıklar Gençle#t!r!lmel! Ve Kadın A"ırlıklı 
Olmalı” 

“Bütün sokakları !a$r $s$ml$” Güzeltepe Mahalles$ Muhtarı 
Nurten $#ç! mahalle sak$n$yken $kametgâh  almaya 
geld$"$ muhtarlıkta halen b$lg$sayar kullanılmamasını 
“Alaca"ım bu görev$ senden” d$yerek espr$l$ b$r yolla 
ele!t$rm$!. Derken bu gerçek olmu!! Sah$den de $#ç!, 
teknoloj$y$ her düzeyde kullanmaya özen gösteren b$r 
muhtar. Kurdu"u $nternet s$tes$nde mahallen$n sokakları, 

okulları, a$le hek$mler$ ve hatta “Tebl$gatınız var” d$ye b$r 
uyarı s$stem$ b$le var. Vatanda!a b$r tebl$gat ula!tı"ında 
bu uyarı s$stem$ sayes$nde tak$p edeb$l$yor.

“Bu b$r masa $!$ de"$l” d$yerek h$zmet yerler$n$n oturma 
yerler$ olmadı"ını sık sık vurgulayan #!ç$’n$n bu anlayı!ı 
ne kadar ben$msed$"$n$ yer$nde görme fırsatımız oldu. 
Görü!me esnasında gelen Enerj$-SA ek$pler$n$ b$zzat 
kar!ılıyor ve g$decekler$ soka"a yönlend$r$yor. Hayır hayır, 
tar$f etm$yor onlara e!l$k ed$yor arızanın oldu"u soka"a 
hep b$rl$kte g$d$yoruz. Mesele müh$m: Sokak lambasının 
asfaltın yüzey$nde kalan kabloları $çer$ alınacak. 

D$"er muhtarlarla görü!tü"ümüzde de öne çıkan 
sorunlardan bahsed$yor $#ç!. Of$s$n kırtas$ye, telefon, 
elektr$k, $nternet vb tüm masra&arı kend$ler$ne a$t 
ve yapılan ödenek oldukça kısıtlı.  “B$z de seç$lm$!$z 
ama madd$ olarak çok zayıf muhtarlıklar. Oysa tüm 
sorumluluklar s$zde. Lambası yanmayan b$ze gel$r, ev$n$ 
böcek basan b$ze gel$r, ayrılan bo!anan b$ze gel$r...”. 

“B$z de s$ze geld$k!” d$yoruz
Ona göre muhtarlıklar yerel yönet$mlere ba"lanmalı, 
muhakkak gençle!t$r$lmel$ ve kadın a"ırlıklı olmalı 
k$ herkes rahatça $!b$rl$"$ yapab$ls$n.  Kadın olmanın 
mahallel$n$n her tür sorununu payla!mada b$r avantaj 
oldu"unu dü!ünüyor.

Adrese dayalı s$steme geç$lmes$yle muhtarlıkların 
gereks$zle!t$"$ g$b$ b$r tartı!ma oldu"unu hatırlatıyoruz, 
bu s$stem$ olumlu görüyor ama “Muhtarlıkların 
kaldırılması de"$l de"$!t$r$lmes$ lazım. B$zler h$zmet 
yer$y$z, o zaman beled$ye g$b$ çalı!aca"ız. B$z burada 
mahalleler$m$ze hak$m$z. Fuzul$ makamlar kaldırılsa çok 
daha $y$ olur.” d$ye eklemeden de geçem$yor. Çünkü 
“B$r beled$ye ba!kanı, val$ ya da kaymakamın k$msen$n 
ev$n$n $ç$ne g$remez.” Bu yüzden yereldek$ sorunlara 
hak$m olan muhtarlıklar beled$yeye ba"lanmalı ve daha 
fazla $n$s$yat$&$ kılınmalı. Ço"u k$mse bu “$n$s$yat$f$” 
para kar!ılı"ında belge vermek olarak algıladı"ından 
muhtarlı"ın gereks$z b$r kurum oldu"unu dü!ünüyor. 
Ancak bu kadar hayatın $ç$nde b$r kurumun daha $!levsel 
hale get$r$lmes$ mümkün de"$l m$ acaba?

 

Burcu Ballıkta!

 

Fatma Taner Ege 

Nurten &!çi 

Nurhayat Farımaz 
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Ankara ile birlikte anılan birkaç kadın yazarımız var: Sevgi Soysal, Nazlı Eray… Ankaralı kadınlar olarak istiyoruz ki,  
!ehrimizi iyi ve kötü yanlarıyla, kafeleri, çıkmaz sokakları, ev içleri, konfeksiyon atölyeleri, bayırları, gecekondularıyla anlatan kadın yazarlar 

ço"alsın. Son yıllarda yüzümüzü güldüren, hikâyelerimizi dillendiren Ankaralı üç kadın yazardan daha söz edebiliyoruz artık: $ükran 
Yi"it, #nci Gürbüzatik ve Ayten Kaya Görgün. Üç kadın da Ankara’da geçen çocukluklarının pe!ine dü!erek ba!lamı!lar yazmaya. Derken 

ergenlikleri ve kadınlıkları çıkmı! kar!ılarına sokak aralarında. Tıpkı bizim gibi.  
Büyük !ehirde, özellikle de Ankara’da kadın olarak var olma hikâyelerini  okuduktan sonra, onlara kendi Ankara’larını  

soralım istedik. Söyle!irken, hem kitaplarının serüvenini anlattılar, hem de !ehirlerinin.  
Bugünkü Ankara’yı da konu!tuk, nasıl bir Ankara hayal ettiklerini de… 

Ayten Kaya Görgün !le söyle#!

Selda Tuncer: S!z “Arıza Babaların Çatlak 
Kızları” romanınızda Ankara’nın farklı 
b!r yüzünü anlatıyorsunuz.. Bu romanda 
otob!yograf!k ögeler var mı? Varsa romanda 
anlattı"ınız semtle !l!#k!n!z sürüyor mu?

Ayten Kaya Görgün: K$taptak$ “Ödenm$! 
Bedeller Kolyes$”n$n tılsımıyla yürüyen 
kadınlardan b$r$ de ben$m. Anlattı"ım b$r ‘göç’ 
h$kayes$, o h$kayedek$ sokaklarda büyüdüm, 
bedeller$ ödeyen kadınları tanıdım, h$kayes$n$ 
anlattı"ım Pa!a Amca’yı, F$ncan Teyze’y$, 
Sak$ne’y$ a"larken, gülerken gördüm. Yalnız 
hayatı da b$reb$r yazıya dökmed$m. Kat$p 
de"$l$m. Kırk yıldır hayatın bana verd$"$n$, 
bende kalanları, en $y$ b$ld$"$m h$kayeler$ b$r 
kurgu etrafında topladım. 

H$kaye Natoyolu-Mamak’da geç$yor. Hala 
a$lem$n büyük b$r kesm$, arkada!larım orada 
ya!ıyorlar. Haftada b$r kez ben de oralardayım. 
Yalnız artık ne ben o sokaklarda ko!an kız 
çocu"uyum, ne de toprak yollu sokaklar, 
gecekondular ne de mav$ çöp b$donları var 
ortada. Ke!ke yok olan sadece toprak yollar, 
gecekondular, çöp b$donları olsaydı...  

K!tabınızda da çok ön planda yer alan 
bu semt!n kadınlarını ve ya#adıkları #eh!rle 
kurdukları !l!#k!y! b!raz anlatır mısınız?

Kamyonların tepes$nde gel$rken çoktan 
çolu"a çocu"a karı!mı! kadınlar ne yazık 
k$ Küçük S$vas, Küçük Erzurum’dan ötes$ne 
geçemed$ler. Erkekler ‘ekme"$n’ ya da kıymet 
verd$kler$, eller$nde tuttuklarını zannett$kler$ 
de"erler$ koruma derd$ndeyken kadınlar !ehr$ 
daha çok çocuklarının, kocalarının anlattıkları 
üzer$nden b$ld$ler. Aynı köyler$ndek$ g$b$ 
kadınlar ancak hastane ya da resmî b$r $!ten 
dolayı a!a"ılara (!ehre) $nd$ler.

Özell$kle kız çocuklarının büyümes$,  
mahalle okullarından !ehr$n merkez$ne daha 
yakın okullara geçmes$yle kadınlar sonradan 
kurdukları küçük köyler$nden çıkab$ld$ler. 
“Aman eks$k etekler$n ba!ına b$r !ey gelmes$n” 
n$yet$yle $lk$n b$r büyük olarak kızlarının yanında 
yürüdüler. 

Sonrasında o kadınlar kızlarının da 
deste"$yle bu kez gündel$kç$ olarak beled$ye 
otobüsler$n$n körük kısmında bulu!tular. Bu 
kez !ehre, g$tt$kler$ evler$n büyük camlarından 
baktılar. Bu kadınların kızları da genç erkekler$ 
de as$ çıktı, b$r kez sokakla bulu!an b$r daha $çer$ 
g$rmed$.

S!z!n romanınızda kadınlar !ç!n evler 
sokaklara, sokaklar #ehre ve hatta sonunda 
ba#ka #eh!rlere açılıyor. Bu yönüyle s!z!n 
#eh!rle olan !l!#k!n!z! özgürle#t!r!c! b!r alan 
olarak yorumlayab!l!r m!y!z?

K$tapta Pa!a Amca d$yor k$: “Ben$m 
çocuklarım küçükken çok akıllı da büyüdükçe 
del$r$yorlar” Evet soka"ın b$r özgürle!t$r$c$ 
yanı var. Görüyorsun, soru soruyorsun, 
kıyaslıyorsun, aynı zaman d$l$m$nde sen$nle 
b$rl$kte yolda yürüyenlerle bulu!uyorsun. 
Sancılı b$r dönem, etrafına ç$z$lm$! da$reden 
döne döne, yaralanarak da olsa çıkmaya 
çalı!ıyorsun. Serde gençl$k var, kabu"u kırmaya 
n$yetlen$yorsun.  Bütün bunlar kar!ılı"ını 
en yakınındak$ler$n kurdukları $kt$dara kar!ı 
çıkmakla alıyor. Büyüyüp sokakla bulu!an, 
babanın kar!ısına çıkan çocuk büyükler$n 
gözünde “del$” g$b$ b$r !ey oluyor. Pa!a 
Amca’nın kurdu"u cümlen$n altında da bunlar 
var. Bana gelecek olursak, bütün bu anlattı"ım 
h$kayen$n $ç$nde ben de varım. Sokaklar !ehre, 
!eh$rler ba!ka !eh$rlere ba"landıkça, üret$me 
katılıp el$m ekmek tutunca ben$m de hareket 
alanım gen$!led$. 

Edeb!yatçıların mekânlarla, #eh!rlerle 
ço"u zaman özel ba"lar kurdu"unu 
söyleyeb!l!r!z. M!sal, Sevg! Soysal veya 
Nazlı Eray !lk anda b!r çok !nsana Ankara'yı 
ça"rı#tırıyor. S!z b!r kadın olarak, b!r 
edeb!yatçı olarak Ankara #ehr!yle 
!l!#k!n!zden b!raz bahseder m!s!n!z? 

Ara ara kes$nt$lere u"rayıp Ankara’yı 
ba!ka !eh$rlerle aldatsam da, Ankaralı’yım. 
Sohbete ba!larken sıkça sorulur ya “Nerel$s$n?” 
d$ye, ben o vak$tler a$lem$n göçüp geld$"$ 
S$vas’ı söylemekten çok “Ankaralıyım” d$ye 
cevap ver$r$m. Çünkü kend$m$ gerçekten 
de Ankara’ya a$t h$sseder$m. H$ç b$r !ehr$ 
Ankara’nın sokaklarını b$ld$"$m kadar b$lemem, 
ya!anmı!lıklarım en çok bu !ehr$n sokaklarında, 
b$nalarında. Pek çok tanıdı"ım bu !ehr$n 
topraklarında gömülü. 

Han$ bazen sevd$"$n$zle çok yapı! yapı! 
olursunuz, b$r soluklanmak, b$r süre ayrı kalmak, 
özlemek, tekrar bulu!manın zevk$n$ ya!amak 
$sters$n$z ya Ankara’yla $l$!k$m aynen öyle.

S!ze göre kadın dostu #eh!rler nasıl 
olmalıdır?

En büyük sorun güvenl$k, ne yazık k$ hergün 
sokakta en az b$r $k$ kadın öldürülmekte. Hem de 
onları sevd$kler$n$ söyleyen erkekler tarafından.  
En güven$l$r yerlerden b$r$ oldu"u dü!ünülen 
evler$n $ç$nde kadın sık sık f$z$ksel ya da duygusal 
!$ddet görmekte. Belk$ de kadına en dost !eh$r, 
kadına her!eyden önce “#NSAN” olarak bakab$len 
erkekler$n ço"unlukta oldu"u b$r !eh$r. 

Sonrak$ sıkıntılar, traf$k, üst geç$tler$n bu 
kadar çok olması, b$naların $ç $çe geçmes$, 
kaldırımların darlı"ı, park yer$ bulamayan 
araçların çıkardı"ı sıkıntılar sadece kadınların 
hayatını etk$lem$yor çocuk, engell$, ya!lı herkes$ 
b$r yer$nden yakalıyor.  

B$r !eh$r kadının hayatını kolayla!tırıyor 

onun zeng$nle!mes$ne fırsat tanıyorsa 
kadın dostudur. E"er yeter$nce kre! varsa 
ve kadınlar bu h$zmete kolay ula!ıyorsa; 
canlarının $sted$kler$ saatlerde, $sted$kler$ 
kıyafetlerle soka"a çıkab$l$yorlarsa; o !ehr$n 
yönet$m$nde sözler$n$ söyleyeb$l$yorlarsa; sev$p 
el$nden tutarak yürüyecek adamları kend$ler$ 
seçeb$l$yorsa; e"$t$mde $! olanaklarında c$ns$yet 
ayrımcılı"ı görmüyorlarsa; yarın çocu"umu tok 
yatırab$lecek m$y$m d$ye kaygılanmıyorlarsa bu 
!eh$r kadın dostu de"$l #NSAN dostudur. 

Ankara'nın en sevd!"!n!z, kend!n!z! a!t 
h!ssett!"!n!z, uzaktayken özled!"!n!z yerler! 
s!z!n !ç!n nerelerd!r?

Sanırım sokakları, kentler$ sevd$ren do"al 
güzell$kler$nden çok ya!anmı!lıkları, sende 
bıraktıkları $zler. Bu anlamda Kurtulu! Parkı’nın 
yer$ ba!ka. Orada çok türkü söyled$k, peyn$r, 
domates, ekmekl$ p$kn$kler yaptık. Çok da 
a"ladık. Bugünkü Mamak-Çankaya arasındak$ 
v$yadü"ün oldu"u,  b$naların, alı!ver$! 
merkezler$n$n yükseld$"$ yerler  b$z$m kaçamak 
alanlarımızdı. Sıkça kısır yapıp, çay demleyerek 
o tepelere çıkardık. 

Kızılay, özell$kle G$ma’nın önünün bulu!ma 
yer$ olarak ver$ld$"$ zamanlara yet$!t$k. Konur 
Sokak, Yüksel Caddes$, Sakarya her da$m renkl$ 
geld$. Kale’n$n dar sokakları, Çıkrıkçılar Yoku!u, 
Opera’nın çevres$ esk$den ber$ gezmekten key$f 
aldı"ım yerler. 

 

Söyle!i: Selda Tuncer

 

8 Mart
8 Mart 1957 tar$h$nde ABD’n$n New 
York kent$nde 40.000 dokuma $!ç$s$ 
daha $y$ çalı!ma ko!ulları $stem$yle 
b$r tekst$l fabr$kasında greve ba!ladı. 
Ancak pol$s$n $!ç$lere saldırması ve $!-
ç$ler$n fabr$kaya k$l$tlenmes$, arkasın-
dan da çıkan yangında $!ç$ler$n fab-
r$ka önünde kurulan bar$katlardan 
kaçamaması sonucunda ço"u kadın 
129 k$!$ can verd$.
26-27 A"ustos 1910 tar$h$nde Ko-
penhag 2. Enternasyonale ba"lı 
kadınlar toplantısında 8 Mart 1957 
tar$h$ndek$ tekst$l fabr$kası yangının-
da ölen kadın $!ç$ler anısına 8 Mart’ın 
Dünya Kadınlar Günü olarak anılma-
sı öner$s$ kabul ed$ld$. Türk$ye’de $se 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü $lk kez 
1921 yılında “Emekç$ Kadınlar Günü” 
olarak kutlanmaya ba!ladı.

4 Mart 2013
10:00 F$LM GÖSTER$M$
Kurtulu# Son Durak
Yer: Tu"rul Çubukçu Salonu, ##BF-
Beytepe

Sloganını Kap Gel
Yer : Tu"rul Çubukçu Fuaye Salonu

5 Mart 2013

-
maları”
Nebahat Tanrıverd$ (ORSAM)
Burcu %$m!ek (H.Ü. #let$!$m B$l$mler$)
Kevser Peker (Ün$vers$tel$ Kadın Kol-
lekt$f$)
Yer: Tu"rul Çubukçu Salonu, ##BF-
Beytepe

“Güvenl! Kampüs, Özgür Ün!ver-
s!te”
Ba!langıç: Edeb$yat Fakültes$ Önü
14:00 OKUMA
Kadından Kentler, Murathan 
Mungan
Yer : Tu"rul Çubukçu Salonu, ##BF-
Beytepe

6 Mart 2013

“Kadın ve Ba#arı Öyküler!”
Nebahat Tanrıverd$ (ORSAM)
Ayl$n Nazlıaka (CHP Ankara M$llet-
vek$l$)
Tennur Yerl$su Lapa (Dünya %amp$-
yonu M$ll$ Sporcu)
Yer: Tu"rul Çubukçu Salonu, ##BF-
Beytepe

“Kürtajı Tartı#ıyoruz”
%evkat Bahar Özvarı! (HÜKSAM)
%ebnem Korur F$ncancı (#.Ü. Adl$ 
Tıp)
Ay!e Ömür Atmaca (##BF Kadın Plat-
formu)
Yer : H. Ü. Kültür Merkez$ Ye!$l Salon, 
Sıhh$ye

7 Mart 2013
10:00 F$LM GÖSTER$M$
Araf

Yer : Tu"rul Çubukçu Salonu, ##BF-
Beytepe
14:00 OKUMA
Kadından Kentler, Murathan 
Mungan
Yer : Tu"rul Çubukçu Salonu, ##BF-
Beytepe

19:30 KONSER
“Kadın &arkıları”, Aysun Töngür 
Ayt!mur
Yer : H. Ü. Kültür Merkez$ M Salonu, 
Sıhh$ye
Serv!s; 17:30’da BAM’dan hareket 
edecekt!r.

8 Mart 2013

Bugün b!z kadınlar,
öldürülen kız karde#ler!m!z !ç!n,
kürtaj hakkımızı savunmak !ç!n, 
tecavüze,
#!ddete, b!ze ölümden ba#ka b!r 
#ey get!rmeyecek
sava# söylemler!ne kar#ı çıkmak 
!ç!n tüm kadınları
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde
alanlara ça"ırıyoruz.

      H.Ü. Kadın Sorunları Ara#tırma ve Uygulama Merkez! (www.huksam.hacettepe.edu.tr), (www.kad$nplatformu.hacettepe.edu.tr)
Ün!vers!tel! Kadın Kollekt!f! 8 Mart Etk!nl!kler! (4-8 Mart 2013)
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Nur#en Güllüo"lu: K!tabın g!r!#!nden anladı"ım 
kadarıyla M!sket'!n yazılı# öyküsü !lk kez kızınıza do"up 
büyüdü"ünüz yerler! gezd!r!rken #ek!llenm!#. 

$nc! Gürbüzat!k: B$r yazarın en büyük es$n kayna"ı çocuklu"u 
ve hayal gücüdür. Çocuklu"um Ulus’tak$ o esk$ mahallelerde 
öyle zeng$n öyle dolu dolu geçt$ k$ b$lemezs$n$z. O yüzden 
yazdı"ım, öyküler$n, oyunların, senaryoların çocuklu"umdan 
beslend$"$n$ b$l$yorum.

Gerçekten de M$sak-ı M$ll$ Mahalles$’n$n tar$h$n$ yazmaya 
cüret edece"$m$ aklıma b$le get$rmem$!t$m. Zaten ‘M$SKET’$n 
$lk sayfasında da bunu $t$raf ed$yorum okuruma; ’M!sket’! 
yazaca$ımı söyleselerd! !nanmazdım’ d$yorum.

Kızımla b$rl$kte o gün tamamen rastlantısal olarak g$rd$"$m 
çocukluk dünyam olan Ulus’tak$ o esk$ mahalle, o sokaklar 
a"ı, o evler ben$ söktü sank$. Anılarımın da"ılıp g$tmes$nden 
korkuyor b$r$nden d$"er$ne geç$yordum. Çocukluk ülkemde 
sank$ y$ne çocuktum. Kızım ben$ d$nlerken !a!kındı. Bu co!kun, 
bu esr$k hal$me sanırım $lk kez tanık oluyordu. Tam Tayyare 
Sokak’tan Gaz$ L$ses$’ne açılan yolun sonunda sess$zl$"$n$ 
bozdu, “Yaz anne. Yazık olmu! buralara. Lütfen bütün bu 
anlattıklarını yaz!”
Güldüm elbet. Yazmak kolay de"$ld$ çünkü.

M!sket çocuklu"unuzun geçt!"! semt!n romanı. Bu semt!n 
h!kayes! yıllar !ç!nde nasıl #ek!llend!? Uzun süre uzak 
kaldınız, ger! dönüp bugünkü hal!n! gördü"ünüzdek! 
duygularınız nasıldı?  

Tayyare Sokak sokaklıktan çıkmı!tı. Evler yıkılıp çökmü!, üç 
duvarlı yüzsüz arsalar olu!mu!tu. Gördükler$m acı ver$c$yd$. 
Tar$h$n yok ed$l$!$yd$. Yıllardır o evler, o sokaklar yılkıya 

bırakılmı!tı $!te. Yok olu!u planlanmı! bu sonuç beklen$r 
g$b$yd$. H$ç b$r b$ç$mde onarılma, restore ed$lme, kurtarılma 
umudu yoktu artık, özell$kle yapılmı!tı bu, yıkılacaktı besbell$. 
Ara!tırmaya ba!ladım. Sokakların $z$ har$tadan b$le s$l$nm$!t$. 
Korktum, anladım k$ buraların kader$ b$r$ler$ tarafından 
önceden bel$rlenm$!t$. Yazmaya o anda karar verd$m $!te.

”Buralar yıkılacak, tar!h yok ed!lecek, uydudan b!le s!l!nm!#” 
ded$m kend$ kend$me. Y$t$rd$"$m çocukluk ülkem$n yok 
olu!tan önces$n$ bütün $çtenl$"$mle belgelemeye, yazmaya 
ba!ladım. En sa"lam öykü Arap Menek!e Teyze’n$n öyküsüydü. 
Önüne geld$"$mde $ron$k b$r b$ç$mde ev$ menek!e reng$ne 
boyalıydı üstel$k. Çakılıp kalmı!tım kar!ısında. Onu yazarken 
h$kayeler sökün etmeye ba!ladı. Menek!e Teyze sank$ onunla 
b$rl$kte ya!amı! bütün o y$t$k $nsanları b$rer b$rer mezarlarından 
çıkartıp d$r$ltm$!, capcanlı get$rm$!t$ kar!ıma. Tanıdı"ım bütün 
o y$t$k $nsanların ruhlarının o evlerde o semtte dolandı"ından 
em$n g$b$yd$m. Hesapsız, k$tapsız, plansız, zamansız, yönsüz tek 
ba!ıma günlerce b$r mazo!$st g$b$ dola!tım o sokaklar a"ında. 
Açılmayaca"ını b$le b$le tokmakları, çıngırakları sökülmü!, 
güzell$kler$ ya"malanmı! bo! evler$n kapılarını çaldım. Yanıt 
oradaydı o evler o sokaklar o mahallelerdeyd$ anlamı!tım.

Ankara'nın yıllar önces!n! b!len b!r! olarak #ehr!n bugünkü 
hal!yle aranız nasıl? Olumlu ve olumsuz gel!#meler neler 
s!zce?

Yen$ olu!turulan Ankara estet$kten yoksun b$r !eh$r gözümde. 
Esk$ Ankara öyle de"$l. Estet$k var, üstel$k tar$h kokuyor, ruhunu 
da koruyor. Ulus’tak$ Cumhur$yet Dönem$ m$mar$ eserler$n$n 
oldu"u ‘Açık Hava Müzes$’n$ gezerken duyumsuyorsunuz bunu. 
B$lmeyene b$le tar$h$n$ fısıldıyor, anlatıyor geçm$!$n$, görkem$n$, 
gözler önüne ser$yor. Ama oralar da yılkıya bırakılmı!, b$nalar 
dökülüyor $!te.

Kentsel dönü!üm adı altında Ankara’nın tepeler$ndek$ güzel$m 
gecekondular yıkılıyor, tepeler kazınıyor kepçelerle. Gökdelen 
m$sal$ yapılar yüksel$yor ç$rk$n m$ ç$rk$n.

Hava alanına g$derken $ç$m acıyor, “Bar! b!r tepey! 
olsun öylece bırakıp korusalar, geçm!#! anımsatan !z 
olarak. Restore etseler o evlerle örnek b!r kültür tepes! 
olu#tursalar”d$yorum sızlanarak. Yapmazlar b$l$yorum çünkü 
o ger$de bırakılan, acıyla anımsanan ‘yok ed!len!n güzel b!r 
!z!’ olur. Her geç$!$mde umutla b$r tepen$n korunuyor olmasını 
umut ed$yorum y$ne de. Her !ey$ yok ed$yorlar. Bellek kazıması 
bu, ba!ka b$r !ey de"$l. Hamamönü’nde de Bendderes$’nde de, 
Kale’de de yapılan aynı !ey. Yıllarca do"anın, $nsanın tahr$b$ne 
bırakılıp mezbeleye dönü!türüldü o evler. Sonra da soruldu’ 
“Böyle v!ran mı kalsın?” “Tab!! öyle kalmasın” yanıtı beklend$ 
yıllarca. Sonra da esk$ evler$ kepçelerle yıkıp esk$ym$! g$b$ yen$ 
evler yaptılar. Ya!ayanların ruhunu, sıcaklı"ını ta!ımayan ruhsuz 
evler bakalım onlar ne kadar dayanacak?

kalb!n!zde ta#ıyor musunuz?

Yen$mahalle b$raz da çocuklu"umu 
geç$rd$"$m, dünyayı o gözle gördü"üm yer oldu"u $ç$n 
öneml$. Sakarya ve Tunus caddeler$ c$varı, Bahçel$evler ve 
ODTÜ g$b$ özell$kle ün$vers$te hayatımı geç$rd$"$m yerler$ 
de sev$yorum. Ama b$r !ehr$ sevmek daha çok orada ne 
ya!adı"ınızla, o !ehre hang$ gözlerle baktı"ınızla $l$!k$l$. 

S!z b!r Avrupa #ehr!nde ya#ıyorsunuz. Oradan bakınca 
Ankara nasıl görünüyor?

B$raz renks$z ve zor görünüyor. Mesela bazı bölgelerde 
hala b$r yerden ba!ka b$r yere ne kadar saatte ula!aca"ınız 

bell$ de"$l. Bunun yanında !eh$r s$z$ b$nalarıyla, $nsanlarıyla, 
sokaklarıyla çok az !a!ırtıyor. Tekdüzel$k hak$m. B$r kent$n 
ya da kentler$n ben$m $ç$n en çek$c$ tara&arından b$r$s$ 
anon$ml$k duygusu $le ya!anmı!lık duygusunu  $çler$nde 
b$r arada barındırab$lmeler$. Ankara’da anon$m olab$l$rs$n$z 
ama ya!anmı!lık duygusunu - ya da k$!$sel tar$h$ - besleyecek 
kö!e ta!ları çok azalmı! durumda. Hala do"du"u ev$ 
bulab$len, otuz sened$r aynı s$nemaya g$deb$len, aynı 
bakkaldan alı!ver$! eden kaç k$!$ bulab$l$r$z Ankara‘da?  
  
B!r esk! Ankaralı olarak yıllar !ç!nde #eh!rle olan 

duygusunu besl!yor mu?

Tab$$ besl$yor. Ankara'ya çok az g$deb$l$yorum. Ankara'yı 
dü!ününce de hala esk$ hal$ gel$yor aklıma. Aklıma gelen $lk 
görüntüler hep Sakarya Caddes$, balıkçılar, P$kn$k, esk$ B$lg$ 
K$tabev$, Soysal Çar!ısı c$varı ve tab$$ pastaneler. 
S!zce kadın dostu kent nasıl olmalı? Ankara’yı bu 
bakımdan de"erlend!r!r m!s!n!z?

Burada sabah otobüse b$nd$"$mde neredeyse sadece 
kadınlar oluyor. Bazen b$r kafeye g$d$yorum, sek$z tane kadın 
tek ba!ına ayrı ayrı masalarda oturuyorlar. Frankfurt’tak$ 
toplam hane sayısının yarısını tek ba!ına ya!ayanlar 
olu!turuyor. O yüzden tek ba!ınalık Türk$ye'dek$ g$b$ 
göze çarpan ve hatta bazen tedav$ ed$lmes$ gereken b$r 
durummu! g$b$ görünmüyor. Geçen gece sokakta yürürken 
arkamdan gelen ayak ses$nden rahatsız oldu"um $ç$n 
yava!layıp kaldırımın sa"ına do"ru çek$ld$m k$, arkamdan 
gelen önüme geçs$n. Adam, yanımdan geçerken 'Özür 
d$ler$m, korkuttum ama korkmayın lütfen" ded$.  Anlatmak 
$sted$"$m, öncel$kle öneml$ olanın kent$n sak$nler$n$n 
toplumsal hayatta tek ba!ına ya!ayan, dola!an, varolan  

kadınlara alı!ıp, onların kaygılarını anlayab$lmes$. Ankara'nın 
bu noktada b$rçok konuda oldu"u g$b$ çok heterojen, yan$ 
hem b$r Avrupa ülkes$n$n rahatlı"ını hem de geleneksel 
b$r anlayı!ı b$r arada serg$led$"$n$ tahm$n ed$yorum. 
#nsanların algısı dı!ında f$z$ksel ko!ullar var b$r de. Mesela 
sokakların aydınlık olması, otobüs, metro, parkyer$ g$b$ 
yerlerde güvenl$"$n b$r z$l uzaklı"ında olması g$b$. %eh$r 
planlamasına kadınların deney$mler$n$n yansıtılab$lmes$ de 
çok öneml$.  Ama yalnız ya!ayanlardan, çok çocuklu a$lelere 
ya da emekl$lere kadar farklı hayatlar ko!ullarını b$r arada 
kucaklayab$lecek, çocuk yuvasına, okula, kent merkezler$ne 
yakın ve sadece fonks$yonell$"$n de"$l aynı zamanda estet$k 
kaygıların göz önünde tutuludu"u ya!ama alanlarının 
olu!turulması k$l$t nokta g$b$ gel$yor bana.
 
Ankara’nın yen! k!taplarınızda da boy göstermes! 
üm!d!n! ta#ıyab!l!r m!y!z?

Tab$$. Ankara ben$m yazdıklarımda hep b$r !ek$lde varoluyor 
zaten ama bundan sonrak$ $k$nc$ k$tapta daha yo"un 
yeralacak. B$r bölümü y$ne Yen$mahalle ve ODTÜ olmak 
üzere.   

 

Söyle!i: Nur!en Güllüo"lu

 

 

Söyle!i: Funda %enol Cantek
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#nc$ Gürbüzat$k, M$sket, Goa Basım  
Yayın, Ankara, 2009
Ayten Kaya Görgün, Arıza Babaların  
Çatlak Kızları, Ayrıntı Yayınları, #stanbul, 2011.
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Solfasol kadın ve kent temalı b!r dosya hazırlamaya 
karar verd!. Bu ba"lamda vakfınız !le görü#mek 
!sted!k. Çünkü kadın hareket!nde !lk örneklerden b!r! 
oldu"unu b!l!yoruz. Öncel!kle, böyle b!r vakıf kurma 
f!kr! nereden çıktı, nasıl gerçekle#t!rd!n!z? 

Aslında vakfın köken$ 1987’de Ankara’da olu!turulmu! 
olan Kadın Tartı!ma Grubu’na dayanıyor. Özell$kle 12 
Eylül’den sonra, sol hareket $çer$s$nde bulunan kadınlar 
–k$m$s$ cezaev$ tecrübes$ ya!amı!, k$m$s$ kend$ örgütünde 
sorunlar ya!amı!- 12 Eylül’ün o durgun atmosfer$nde 
b$r araya gelmeye ba!lıyorlar. Konu!maya ba!lıyorlar 
ve 80 önces$ h$ç konu!madıkları konular gündeme 
gel$yor: Kadın k$ml$"$, kadın beden$, örgüt $çer$s$nde 
ya!adı"ı !eyler –hatta $!kence deney$m$nde kadın 
olmak- kend$ler$ne ve b$rb$rler$ne $t$raf etmed$kler$ 
!eyler$n aslında ne kadar ortak oldu"unu anlıyorlar. 
Bu tartı!ma grupları g$derek daha kalabalık b$r hale 
gel$yor ve tartı!malarını sürdürüyor. Kadın beden$, özel 
alanın pol$t$kl$"$ tartı!malarından sonra özell$kle kadına 
!$ddet üzer$nde durmaya ba!lıyorlar. %öyle b$r !ey$ fark 
ed$yorlar: Aslında toplumun kurtulu! mücadeles$nde 
yer alıp kend$n$ d$"er kadınlara göre kurtarılmı! 
gören kadınların b$le hareket$n $çer$s$nde, kend$ özel 
$l$!k$ler$nde, a$leler$nde !$ddet ya!adı"ının; bunun aslında 
h$ç de b$reysel b$r problem olmadı"ının, pek çok kadının 
bunu ya!adı"ının farkına varıyorlar ve a$le $ç$ !$ddet$ 
sorgulamaya ba!lıyorlar. Fakat bu sorgulamanın ötes$nde, 
sadece bunu tartı!mı! olmak, bunu ortaya çıkarmak 
de"$l, b$r !eyler de yapmak gerek$yor. Bu farkındalı"ı hem 
yaygınla!tırmak lazım, hem de bu durumdak$ kadınlar 
$ç$n b$r dayanı!ma a"ı kurmak gerek$yor. Böylel$kle !unu 
dü!ünüyorlar: Dünyada nasıl mekan$zmalar var? #!te 
bunlardan b$r tanes$ kadın dayanı!ma merkez$, b$r d$"er$ 
sı"ınma ev$. Türk$ye’de maalesef bu mekan$zmaların 
olmadı"ını görüyorlar, kadın örgütler$n$n de gündem$nde 
çok olmadı"ını fark ed$yorlar. Bunun üzer$ne $lk defa 
Ankara’da kadınlar, 1991 yılında Kadın Dayanı!ma 
Merkez$’n$ açıyorlar.

Bu noktada yerel yönet!mler !le !l!#k!len!yorlar mı? 

Bu çalı!mayı yaparken bunu b$r yerel yönet$mle yapmak 
$st$yorlar. Çünkü o zaman !u da gündemde: Aslında 
merkez$ yönet$mler olsun, yerel yönet$mler olsun kadın 
sorununu hep ötel$yor –hala- $k$nc$lle!t$r$yor, oysak$ 
h$zmet sundu"u nüfusun yarısını kadınlar olu!turuyor.  
Kadınların sorunları var, buna yönel$k h$zmet üretmek 
zorundalar, kaynak ayırmak zorundalar. Bu ba"lamda 
Altında" Beled$yes$ $le b$r $!b$rl$"$ne g$d$yorlar. Beled$ye 
Mecl$s$ üyes$ kadınlar $le ba!kanın e!$ $le $let$!$m 
kuruyorlar. Beled$ye sosyal demokrat b$r yapıda, yen$ 
b$r beled$ye anlayı!ı $le seç$lm$! olması g$b$ faktörler 
de bu $!b$rl$"$nde etk$l$ oluyor. Fakat kadın danı!ma 
merkez$n$ açtıktan sonra !unu fark ed$yorlar, sadece 
merkez yetm$yor çünkü bu kadınlar !$ddete u"ruyor, 
çıkıp terl$"$ $le gelen kadınlar var. Bu kadınların b$r yerde 
kalmasını, güçlend$r$lmes$n$ sa"layacak b$r mekan$zma 
yok, sı"ınma evler$ yok. Böylece, 93 yılında ba"ımsız b$r 
kadın örgütü $le yerel yönet$m$n $lk $!b$rl$"$n$ olu!turan 
sı"ınma ev$n$ Ankara’da açıyorlar. Bunu açarken b$r takım 
protokoller gerek$yor. Bu da o güne kadar ba"ımsız kadın 
örgütü olan kadınların kurumsalla!masını gerekt$r$yor. 
Bunun sonucunda vakfı kuruyorlar.  Sonrasında sı"ınma 
ev$ çalı!maları, danı!ma merkez$ çalı!maları beled$ye 
$le beraber yürütülüyor ama beled$ye $ç $!ler$ne h$ç 
karı!mıyor. Kayna"ını ver$yor. Tamamen Kadın Dayanı!ma 
Vakfı’ndak$ gönüllü kadınların eme"$yle g$d$yor bu $!ler.

F!nansman olarak mı beled!ye destek oluyor?

Evet. B$nayı ver$yor, ısınmasını, elektr$"$n$, suyunu 
kar!ılıyor. Kadınlar bu deney$m$ ya!arken !unu da 
fark ed$yorlar: Çevrem$zdek$ yerel kaynakları b$z nasıl 
leh$m$ze kullanab$l$r$z? G$d$p büyük!eh$rden buradak$ 
kadınların ücrets$z ula!ımı $ç$n ego kartları alınıyor, 
eczanelerle görü!ülüp kadınlar $ç$n $laç sa"lanıyor, 
hastane $le görü!ülüp kadınlar ve çocukları $ç$n tedav$ 
protokolü sa"lanıyor, çevre kre!lerle görü!ülüp sı"ınma 
ev$nde kalırken çalı!an kadınların çocukları $ç$n kre! 
h$zmet$ alınıyor. Bunun g$b$, kadınların etra&arındak$ 
yerel kaynaklara farklı gözle baktı"ı, bunları kullanmaya 
yönel$k farklı b$r süreç gel$!$yor. 

B$rkaç yıl sonra yerel yönet$m seç$mler$ gel$yor. O yönet$m 
g$d$yor, Refah-Yol dönem$nde oraya ba"lı b$r beled$ye 
ba!a gel$yor. Protokolü tek tara&ı fesh ed$yor, deste"$n$ 
kes$yor, sı"ına"ın elektr$"$n$, suyunu kes$yor. Kadınlar 
bunu kend$ üzerler$ne alarak açtırmaya çalı!ıyorlar. Bu 
defa da b$nadan çıkmaya zorlanıyorlar. Kadınlar b$nadan 
çıkmak $stem$yor, beled$ye de yayınlarında sı"ına"ın 
yer$n$ $f!a ed$yor. Bunun üzer$ne kadınlar can güvenl$"$ 
tehd$d$ $le b$nadan çıkılması gerekt$"$n$ dü!ünürken, 
beled$ye görevl$ler$ b$r gece vakt$ çatıdan görevl$ler 
$nd$rerek b$naya g$rmeye çalı!ınca orada kalınamayaca"ı 
dü!ünülüyor. Kadınların kend$ gayretler$ $le b$r b$na 
satın alınılıyor. Bu b$naya ta!ınılıyor ve b$r yıl kadar böyle 
g$d$yor sı"ınma ev$. 97’ye kadar Kadın Dayanı!ma Vakfı 
tek ba!ına sı"ınma ev$ çalı!masını yürütmeye çalı!ıyor. Bu 
çalı!manın $ç$nde olanlar b$l$r, bu çalı!mayı yürütmek çok 
zordur, hem mal$ hem manev$ bakımdan. Çünkü !$ddete 
u"ramı! kadınlar zaten b$r travma $le gel$yorlar, pek çok 
h$zmet alanı gerek$yor: Ps$koloj$k destek, hukuksal destek, 
güçlend$rme h$zmetler$, davalarının tak$pler$, çocuklarının 
okulu, hastalıklar, ham$le kadınlar oluyor. Ayrıca sı"ınma 
ev$nde çalı!acak personel gerek$yor. Oysa k$ kadın 
örgütler$n$n/vakı&arının parası yoktur –hala öyled$r- 
hep gönüllü h$zmet$ $le g$der. O dönemde de dı!arıda 
çalı!ıp, mesa$ dı!ında orada kalan kadınlar sı"ınma ev$n$ 
gönüllü yürütüyorlar. B$r süre sonra madd$ $ht$yaçları 
kar!ılayamıyorlar ve “ne yapalım?” d$ye dü!ünüp, b$r 
$!letme açıp, oradan gelen parayı sı"ına"a aktarmayı 
dü!ünüyorlar. Emek Mutfa"ı d$ye b$r restoran açıyorlar. 
Fakat orası da b$r yıl sonra $&as ed$yor. Topladıkları 
harçlıklarla, kermeslerle 97’e kadar açık tutuyorlar. 97’e 
geld$kler$nde $se vakıftak$ kadınlar madden ve manen 
tükend$kler$nden sı"ınma ev$n$ kapatmak zorunda 
kalıyorlar. 

Sonrasında 2001 yılında Yen$mahalle Beled$yes$ $le 
b$rl$kte kend$ b$namızda sı"ınma ev$ deney$m$n$ tekrar 
ya!atmaya ba!ladık. Fakat y$ne aynı senaryoyla b$r yıl 
sonra tekrar yerel seç$mler oldu, Ak Part$ geld$. O da 
tek tara&ı protokolü feshett$. B$z kalan kadınları güvenl$ 
b$r yerlere yerle!t$r$nceye kadar açık kaldık, sonra da 
kapandık. 

Sı"ınma ev$n$n kapanmasından sonra vakfın çalı!maları 
devam ed$yor tab$$ ama bunun verd$"$ büyük b$r hayal 
kırıklı"ı ve üzüntü var. Fakat yapılması gereken b$rçok 
$! var. Özell$kle a$le $ç$ !$ddet konusunda çalı!malar 
yapıyorlar. Türk$ye’de a$le $ç$ !$ddetle $lg$l$ $lk $stat$st$k 
çalı!malarından bazılarını Kadın Dayanı!ma yapmı!tır. 
Sosyo-ekonom$k düzey$ orta ve alt-orta gruplardan 
kadınlarla !$ddet algısı üzer$ne ara!tırmalar yapıyorlar. 
Mahalle toplantıları düzenl$yorlar. 

Ankara’nın hang! mahaller!nde yapılıyor bu 
ara#tırma?

Altında", Mamak, Yen$mahalle g$b$ gecekondu 
mahaller$nde yapılıyor. Buralarda kadınların % 97 
oranında !$ddet gördü"ü ortaya çıkıyor. Tab$$ bu 
rakam çok yüksek b$r rakam ve b$rçok resm$ kurum 
bunu tanımıyor. Bugün b$raz sarsılmı! olsa da esk$den 
daha güçlü olan !öyle b$r $nanç var: %$ddet sadece 
okumamı!, yoksul kadınların sorunudur ama kend$n$ 
kurtarmı! kadınlar !$ddet görmez. Oysa k$ vakıf danı!ma 
ba!vurularında !unu görüyor: H$ç de öyle de"$l. 

Aslında ben de bunu soracaktım, hang! gruptan 
kadınlar ba#vuruyor s!ze, hang! mahallelerden a#a"ı 
yukarı?

%$md$ !öyle, daha çok sosyo-ekonom$k düzey$ orta 
ve ortanın altında olan kadınlar. Ama pol$s b$r kadın, 
hak$m b$r kadın, m$lletvek$l$ e!$ g$b$ ba!vuran kadınlar 
da var. Zaten bu algıyı ortaya çıkartmak $ç$n daha sonra 
bu ara!tırma sosyo-ekonom$k düzey$ orta ve orta üstü 
kadınlar arasında da yapıldı. Orada da !$ddet görme 
oranı % 70lerde çıkıyor. Ama !öyle b$r fark var: sosyo-
ekonom$k düzey$ dü!ük kadınlar bunu çok daha rahat 
$fade edeb$l$yorlar. “Kocam ben$ dövdü, bana tokat 
attı körolasıca” d$yor, sürekl$ küfür ed$yor. Ama sosyo-
ekonom$k düzey yükseld$kçe bunu konu!ab$lme çok 

daha azalıyor. %$md$k$ ba!vurularda da görüyoruz bunu, 
kadınlar sank$ bunu yakınlarındak$ b$r$n$n ba!ına gelm$! 
g$b$ anlatıyorlar. Daha b$r saklama e"$l$m$ $ç$nde oluyorlar. 

G!d!len mahalleler nasıl seç!l!yor, daha çok hang! 
mahallelere g!d!yorsunuz?

B$r proje ba"lamında maalesef yapab$l$yoruz. Hedef 
grubumuz e"er gecekondu mahalleler$yse, sosyo-
ekonom$k düzey$ dü!ük kadınlarsa bu mahalleler$ 
seç$yoruz. Orta sınıf ya da karı!ıksa farklı mahallelere 
g$d$yoruz. Ya da halk e"$t$m kurslarına, toplum 
merkezler$ne g$d$yoruz, kadınların yo"un olarak 
toplandı"ı alanlara. 

duyuyorlar?

En çok b$l$nmeyen numaralardan (operatörler)gelen 
kadınlar oluyor. Sı"ınma ev$ den$ld$"$nde b$le vakfa 
yönlend$r$yorlar. Pol$s merkezler$ yönlend$r$yor buraya. 
Bunların dı!ında yıllardır var olan b$r kurum oldu"u $ç$n 
tanınıyor, d$"er kurumlar b$ze yönlend$r$yor. Daha önce 
b$ze ba!vuran kadınlar çevreler$nde aynı durumda olan 
kadınlara buranın adres$n$ ver$yor. Bazen görsel/yazılı 
medyada $let$!$m b$lg$ler$m$z çıkıyor, oralardan ula!ıyorlar. 
Son dönemlerde $nternetten arayıp ba!vuranlar da çok.

Son olarak #unu sormak !st!yorum, kadına yönel!k 
#!ddetle mücadelen!n güçlend!r!lmes!n! yerel 
yönet!mler bazında dü#ünürsek, öner!ler!n!z ned!r? 

Mesela sı"ınma ev$ne yerel yönet$mler sıcak bakmıyor 
çünkü reklamını yapab$lecekler$ b$r !ey de"$l. Seç$m 
yatırımı g$b$ görmüyor. Geçm$!te de vardı, bugün de 
devam ed$yor, sı"ınma evler$ sank$ a$leler$ parçalayan, 
bo!anmaları arttıran b$r yerm$! g$b$ algılanıyor. Daha 
-tırnak $ç$nde- ahlaksız kadınların kaldı"ı b$r yer. 
Beled$yeler bu yüzden açmak $stem$yor. Yasalarla !$md$ 
mecbur$yet konuldu ama daha önces$nde de vardı. 
Durum ortada. #ler$de b$lm$yorum neler olacak ama daha 
kes$n yaptırımların gelmes$ gerek$yor. Sadece sı"ınma 
evler$n$n de açılması yetm$yor, öyle evler açılıyor k$ 
kadınlar $ç$n cezaev$ g$b$. Oysak$ sı"ınma evler$ ya!am 
alanları olmalı kadınlar $ç$n. 
Güçlenerek çıktı"ı, sava!mayı ö"rend$"$… O yüzden ev 
açma de"$l, bunun denetlend$"$, sadece devlet tarafından 
da de"$l ba"ımsız s$v$l toplum örgütler$, ün$vers$teler 
tarafından olu!an denetleme mekan$zmalarının olu!ması 
gerek$yor k$, gerçek sı"ınma evler$ olsun. 

Tablo kötü ama !unu da unutmamak lazım, bugün 
bunlar konu!ulab$l$yorsa, devlet $stese de $stemese de 
bazı !eyler yapmak zorunda kalıyorsa bunda Türk$ye’dek$ 
kadın hareket$n$n, kadın örgütler$n$n tek tek ba"ımsız 
kadınların çok eme"$ var. Evet, yapılacak çok !ey var ama 
kadın tar$h$ mücadele tar$h$.

 

Zeynep Ceren Erem
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Bundan b$rkaç yıl önce yayıncılık dünyasına ama en çok 
da b$z kadınların ruhuna b$r fem$n$st yayınev$ sızdı: Ay$z$. 
Ay$z$ ek$b$n$ Amarg$ Derg$’den tanıyorduk ço"umuz. 
Aksu Bora, #lknur Üstün ve Selma Acuner. Hem Ankaralı, 
hem de fem$n$st bu muhte!em üçlü zoru ba!ardılar ve 
erkek egemen yayıncılık p$yasasında kadınların sözünü 
d$llend$rd$ler. Onlardan b$r$yle, Aksu Bora’yla Ay$z$’n$n 
macerasını konu!tuk.

f!k!rle ve k!mlerle ba#ladı bu macera? 

Aksu Bora: Tam olarak ne zaman ba!ladık b$r yayınev$ 
hayal$ kurmaya, em$n de"$l$m- sanırım kadınlarla çok 
konu!tu"umuz, çok h$kaye d$nled$"$m$z b$r zamandı. 
B$rb$r$m$ze bu h$kayeler$ aktarıyorduk, yazmaya $stekl$ ve 
anlatacak !eyler$ olan kadınlardan bahsed$yorduk. Sonra 
Amarg$ Derg$ Ankara’ya ta!ındı ve b$z #lknur’la ed$törlük 
dı!ındak$ $!ler$ de, muhasebes$nden da"ıtımına kadar 
her !ey$ üstlend$k. Çok korkmu!tuk nasıl kalkarız altından 
d$ye ama kalkab$ld$"$m$z$ görünce, b$raz cesaret bulduk 
herhalde… #lknur Üstün ve Selma Acuner’le ba!ladık. Ama 
etrafımız da bo! de"$ld$, yakınımızdak$ kadınlardan b$r de 
yayın kurulu olu!turduk: Eser Köker, S$mten Co!ar, Handan 
Ça"layan, Nebahat Akkoç, Melek Göregenl$, Nesl$han 
Cangöz, Ece Göztepe, Hat$ce Meryem, N$lgün Toker, Pınar 
Selek… 

!k! yıl g!b! b!r sürey! ardınızda bırakırken neler! 
gerçekle#t!rd!n!z?

Aksu Bora: Çok büyük hayallerimiz yoktu aslında. 
Biraz “ne yapabiliyoruz, bakalım bir” havasındaydık. 
Sonuçtan çok süreçle ilgili bir !eyler hayal ediyorduk, iki 
yıl geçtikten sonra, fena olmayan bir zaman ya!adı"ımızı 
söyleyebiliriz: Ö"rendik, derinle!tik, e"lendik, yeni ili!kiler 
kurduk, kendimizle ve birbirimizle u"ra!tık. Sonucu 
çok önemsememi!tik ama 20 kitap yayınladık, bu da 
azımsanacak bir rakam de"il. Üstelik bu kitapların önemli 
bölümü yeni yazarlar, ilk kitaplar. #ki seminer gerçekle!tirdik: 
Feminist Biyogra* semineri (Eser Köker yürüttü) ve D$g$tal 
H$kayeler atölyes$ (Burcu %$m!ek yürüttü). Amarg$ Derg$’n$n 
hazırlık ve da"ıtım $!ler$ de yayınev$nden yürütüldü. Tab$$ 
henüz ortaya çıkmamı! b$rkaç proje de gel$!t$rd$k, çalı!maya 
devam ed$yoruz onlar üzer$nde.
Fena de"$l, ha?

En temel ölçütünüzün fem!n!st b!r yayınev! olmak 
oldu"unu söylüyorsunuz, bunu b!raz anlatır mısınız? 
Nasıl b!r #ey fem!n!st yayınev! olmak, ne yapar ney! !ster 
fem!n!st b!r yayınev!?

Aksu Bora: Kuruldu"umuzdan ber$ b$ze bunu soruyorlar: 
ölçütünüz ned$r? Ne kadar zor b$r soru. Fem$n$st k$me den$r, 
fem$n$st yayıncılık ned$r falan g$b$ uzuuun açıklamalar, 
uzuuun tartı!malar gerekt$r$yor. B$r ara bunu tartı!mak üzere 
b$r fem$n$st yayıncılık konferansı g$b$ b$r !ey yapalım d$ye 
kurmu!tuk- k$tap ve derg$ yayıncılarını b$r araya get$recek, 
dertle!mey$ de $çeren b$r toplantı. Fem$n$st b$r yayınev$, en 
azından bu fem$n$st yayınev$, kadınların sesler$n$n daha gür 
çıkmasını, kend$ h$kayeler$m$ze sah$p çıkab$lmem$z$ $ster 
her !eyden önce. B$rb$r$m$z$n anlattıklarına kulak vermey$, 
bunları kend$m$z $ç$n güçlenme kayna"ı olarak göreb$lmey$. 
Dertle!eb$lmey$. Dayanı!ab$lmey$… Hayatlarımıza yakından 
bakmayı, onu anlamayı, bu anlayı!la ve b$lg$yle ba!ka 
hayatlara da bakab$lmey$… Esk$ soruları hatırlamayı, 
yen$ler$n$ sorab$lmey$…

nelerd!r, ne tür yayınlar var sırada bekleyen?'
Aksu Bora: Çok planlı programlı de"iliz, sürprizler, 
beklenmedik engeller… bu i!in parçaları. Ama 
önümüzdeki sonbahara iki derleme çıkacak, hazırlanıyor 
!imdi: Biri çeviri: Vo$ces of the Women’s Health 
Movement, b$r$nc$ c$lt. #k$nc$s$n$ de seneye yapaca"ız. 
D$"er$ de buradan b$r envanter: #kibinli yıllarda kadınlar 
neler yaptı sorusuna kısmi bir cevap: Siyasette, gündelik 
ya!amda, sanatta… Eski kadınlık bilgilerine, kadınların 
sa"altıcı becerilerine ili!kin bir kitap var, iki öykü kitabı, 
“hayat bilgisi” dizisi için hazırlanan bir kitap… 

B!rçok köklü yayınev!, okurların/yazarların/
ed!törler!n bulu#ma mekanı olarak da !#lev görüyor. 
Ay!z! de bu tür b!r sosyalle#me !mkanı sunuyor mu?

Aksu Bora: Bu hem $sted$"$m$z hem de b$raz 
ted$rg$n oldu"umuz b$r $!lev. Sosyalle!me g$b$ b$r 
$!lev$ üstlenmek b$z$ a!ar gal$ba ama hayal ett$"$m$z$ 
gerçekle!t$reb$l$rsek, yürümekte olan atölyelere ve 
sem$nerlere ek olarak yayınev$ ve derg$ faal$yetler$ne 
yönel$k atölyeler de yapaca"ız, belk$ oradan b$r 
gen$!leme olab$l$r.

s!z Ankara’da faal!yet göster!yorsunuz. Ankaralı 
yayınev! olmanın ne g!b! avantaj ve dezavantajları 
var? Mesela da"ıtımda, tanıtım ve pazarlamada 
sorun çıkıyor mu? 

Aksu Bora: Bu zamanda “merkez” $!$ esk$s$ g$b$ de"$l 
sank$. Ankara’da olmak b$z$m $ç$n kaçınılmazdı, burada 
ya!ıyoruz çünkü ama pek b$r dezavantajını görmed$k. 
K$taplar #stanbul’da basılıyor ve da"ıtımcımız da orada, 
dostlarımız dünyanın çe!$tl$ yerler$nde ya!ıyorlar… Pek 
b$r sorun ya!amıyoruz gal$ba.

Aksu Bora: Ha, belk$ bu merkezde olup olmamakla 
$l$!k$l$ olab$l$r. #let$!$m Yayınlarıyla ba!tan $t$baren yakın 
b$r $l$!k$m$z var (sev$yorum merkez!), b$ze yayıncılık 
alanında kanallar açan onlar oldu. Ama b$r “yayıncılık 
cam$ası” varsa da b$z henüz orada de"$l$z, arada 
yayıncılık üzer$ne toplantılar falan oluyor, g$d$yoruz ama 
b$raz amatör kalıyoruz herhalde.

tanımlarsınız? Öncel!k verd!"!n!z 
yahut “kapıdan sokmayız” 
ded!"!n!z türler, tarzlar, yazarlar 
var mı?

Aksu Bora: B$rkaç d$z$y$ oturtmayı 
önems$yoruz: “Kadınlar, Hayatlar” ve 
“Hayat B$lg$s$” ba!ta olmak üzere. 
D$z$ler çerçeves$nde dü!ünmek, 
yayın pol$t$kası $ç$n de kolayla!tırıcı 
oluyor. Her b$r$n$ b$rer mecra 
olarak dü!ündük, yan$ ho!luk 
olsun, yahut herkes yapıyor b$z de 
yapalım d$ye de"$l, baya tartı!arak, 
pol$t$k arka planına kafa yorarak 
olu!turduk. Dolayısıyla, örne"$n 
“Ohal’de Fem$n$zm” g$b$ b$r k$tap 
tasarlamak, b$z$m varlık sebeb$m$ze 
uygundu yahut da edeb$yat d$z$s$nde 
“Dünyanın Bütün Pastaneler$” g$b$ 
b$r $lk k$taba yer vermek. Her d$z$n$n 
kend$ gerekler$ ve mantı"ı var, $nce 
$nce kurmu! oldu"umuz b$r mantık. 
Ay$z$’n$n öncel$kler$ de bu mecralar 
$ç$nde bel$rlen$yor. Kapıdan sokmayız 
ded$"$m$z b$r !ey yok gal$ba- bazı 
!eyler$n b$z$m kapımıza zaten 
gelmeyece"$n$ umuyoruz, dem$!$z 
$!te açık açık: fem$n$st b$r yayınev$y$z 
b$z! Bazen deneysel $!ler de 
yapab$l$r$z, kapıdan kovsak bacadan 
g$r$p b$ze kend$n$ kabul ett$recek 
dosyalar olab$l$r. Hata yapmaktan 
fazla korkmamak lazım.

&!md!ye dek kar#ınıza çıkan zorluklar ve tatm!n 
h!ssett!ren gel!#meler ned!r?
Aksu Bora: Zorlukları saymayayım, çok fazla. Üstes$nden 
gelm$!$z de esk$ !eyler$ anlatıyormu!um g$b$ yapmak 
da $stemem: Tab$$ k$ ba!ta mal$ sıkıntılar olmak üzere, 
bütün küçük yayınevler$n$n ya!adıklarını ya!ıyoruz, 
kend$ tecrübes$zl$"$m$zden kaynaklananlar da bunlara 
eklen$yor… Bunları b$raz bekl$yorduk herhalde, çok 
!a!ırtmadı b$z$, bekled$"$m$zden daha çet$n olsa da. A!ırı 
$! yükünden, aceleden veya tecrübes$zl$kten yaptı"ımız 
hatalar b$z$m $ç$n ötek$ güçlüklerden daha a"ırdı. 
Ama ger$de bırakmakta en fazla zorluk çekt$kler$m$z, 
fem$n$stlerden ve dostlardan gelen bazı  “gül”ler oldu, 
herhalde günün b$r$nde bunları yazmak $lg$nç olacaktır. 
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Geçen gün, kocaman ye#!l b!r çınar yapra"ıyla nef!s b!r serg! gezd!k…  &ehre Van Gogh 
gelm!#t! ve serg!n!n b!tmes!ne az kalmı#ken yakaladık…   

Yıllar önce $lk gerçek P$casso resm$ gördü"ümde ne yapaca"ımı, resme neres$nden bakaca"ımı 
!a!ırmı!tım; k$taplardan yüzlerce kez tekrar tekrar baktı"ım b$r res$me çıplak gözle baktı"ımda 
bulab$ld$"$m en $y$ f$k$r boyanın dokusunu, der$nl$"$n$, tekn$"$n$ $ncelemeye çalı!maktan $barett$. Bu 
hafta sonu da -Sezen’$n Gülümse !arkısında söyled$"$ g$b$- “belk$ !ehre b$r f$lm gel$r…” m$sal$ b$z$m 
!ehre de Van Gogh gelm$!t$ ve ona g$tmek $ç$n heyecanlıydım ama bu sefer reprodüks$yon olmayan 
gerçek yapıta bakmanın dayanılmaz hayal kırıklı"ına hazırdım. Gerç$ bu sefer, en azından Van Gogh 
sarısının gerçe"$n$ görmek $ç$n del$r$yordum…

Serg$n$n adında geçen b$r al$ve lafı vardı ama ön b$lg$ almadan g$tmek $stem$!t$m. E"er s$z de ben$m 
g$b$ önces$nde, o serg$yle $lg$l$ b$lg$ almadan gezmekten ho!lanıyorsanız b$l$rs$n$z; bazen hayal 
kırıklıkları olur ama bazen de böyle !ahane b$r “sürpr$z serg$”yle kar!ıla!ırım!

B$r kere alı!ılagelm$! res$m serg$ler$ g$b$ de"$l, bu b$r ‘yerle!t$rme-serg$’ kend$ adlandırmalarıyla, 
d$j$tal sanat serg$s$. 40 kadar projektörden yansıyan görüntülere e!l$k eden nef$s senkron$ze 
müz$klerle Van Gogh’un yazıları ve res$mler$n$n farklı yerle!t$rmeler$nden olu!an bu serg$, $çer$ 
g$rd$"$n$zde hem hayal gücünüze h$tap ed$yor; s$z$n yen$ kurgular yapmanıza $mkân tanıyor, hem 
de Van Gogh’un hayatından, sözler$nden, eserler$nden kes$tlerle gayet ö"ret$c$ aslında... $çer!de kâh 
müz!kle dans ederken buluyorsunuz kend!n!z! kâh Van Gogh’un ruh hal!n!n der!nl!kler!nde 
hüzünlenm!# ve yerde otururken... 

#lk g$rd$"$mde sanatçının z$hn$nde dola!ıyormu!um g$b$ geld$… Müth$! b$r klas$k müz$k, dev 
ekranlarda el yazması notlar ve kend$ sözler$n$n aktı"ı yazılar sarıp sarmaladı ben$. Ç$zd$"$ portreler$n 
yan yana mekânı kapladı"ı veya res$mler$nden detayların yan yana, üst üste get$r$ld$"$, çarpılıp 
bölünüp yen$den serg$lend$"$ ço"u sahne çok etk$ley$c$yd$... Ama ben!m !ç!n unutulmaz olanı; 
ben! b!r a#k f!lm!n!n en romant!k sahnes!nde ba#rol g!b! h!ssett!ren, ben!m adını “yıldızların 
altında” koydu"um sahneyd!. E"er Mesajınız Var f$lm$ndek$ g$b$ ona â!ık oldu"unuzdan habers$z 
olan kız arkada!ınıza a!kınızı $lan etmek $ç$n b$r f$lm kares$ arıyorsanız maalesef serg$y$ Ankara’da 
gezme fırsatınızı kaçırdınız. Yaaaa g$tt$m g$decem derken günler aylar akıp geçt$... Neredeyse 3 
aydır orda !ehr$n göbe"$nde CerModern' de duruyordu serg$... Hayat, bell$ m$ olur b$r yerlerde 
kar!ıla!ırsınız, hem belk$ b$r daha gel$r…

… geceye açar ak#am sefaları, ölüme benzer güne vedaları, del! dolu b!r macera b!r #ölen b!r 

Meraklısına Notlar:
1) Van Gogh sarısının gerçe"$n$ göremed$m belk$ ama çok farklı Van Gogh’larla tanı!tım. 
2) Bu t$p serg$lere hazır olun, yen$ nes$l serg$… Yalnız heps$ böyle güzel olur mu em$n de"$l$m, 
burada b$ç$m ve $çer$k acay$p uyu!mu! bence, çok $y$ kurgulanmı!. 
3) Masal !arkısının sözler$: Sezen Aksu, Meral Okay-müz$k G$ancarlo B$gazz$, Marco Falag$an$’ye a$t. 
Gülümse $se !$$r: Kemâl Burkay, müz$k: Arto Tunçboyacıyan.

Derleyen: Onur Mat

Torun'da !u anda Bora Ba#kan'ın "H!ç bu kadar yakın h!ssetmem!#t!m" serg$s$ 
var. #kt$dar, varlı"ını her geçen gün daha da kuvvetle h$ssett$r$p, n$yet$n$ b$r 
sevg$l$ kadar yakından kula"ımıza fısıldarken, Bora Ba!kan, bu serg$de, $kt$dar 
tems$ller$ ve b$o-$kt$dar üzer$ne dü!ünen sosyal kuramcılardan aldı"ı cümleler$, 
graf$k b$r d$lle, popüler görsel $fadeler$n $ç$ne yerle!t$rerek, $kt$dar kar!ıtı söylem$ 
görünür kılmayı amaçlıyor.

15 N$san'dan $t$baren $se, 
“B$r b$rey olmanın, k$ml$k 
olu!turmanın ve ba!kalarının 
varlı"ının farkına varmanın 
$lk a!amalarından b$r$, kend$ 
$ç$nde küçük b$r demokrat$k 
yapının; b$r özgür deney$m 
alanının parçası olmakla ba!lar. 
Okul bu deney$m alanının 
kend$s$d$r ancak okulda 
öncel$kle “!y! ö$renc!” ve “!y! 
yurtta#” olmanın ko!ulları 
ö"ret$l$r” d$yen Seher Uysal'ın 

 
serg$s$n$ göreb$l$rs$n$z.

Daha gen$! b$lg$ $ç$n: http://
torun-web.com

Vedat Gün 

Nur Yılmazlar 

 

Gözdem Üner Tubay
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Ülke futbolunun sahne arkası ve geçm$!$yle 
b$raz ha!ır ne!$r olunca, önce bakı! açınız 
de"$!$yor sonrasında da sahnelenenlerle 
$lg$l$ oldukça farklı !eyler görmeye 
ba!lıyorsunuz.

Hele b$r de d$"er ülkelerde serg$lenen 
futbolun sahne arkalarını okumaya/
ö"renmeye ba!larsanız... #!te o zaman 
tüm algılarınız de"$!$yor. Ve sorgulamaya 
ba!lıyorsunuz.

Türk$ye’de futbolun geçm$!$ 100 yılı dev$rel$ 
uzun zaman oldu. Ama ben$m asıl $lg$m$ 
çeken profesyonel futbol l$g$ 55 ya!ında. 
195'da emekleyerek sahneye çıkan 
profesyonell$k, çok kısa sürede yürümeye 
ardından da temposunu her geçen 
gün arttırarak ko!maya ba!ladı. Bu süre 
zarfında, devlet$n kıyak verg$ a&arı, futbolu 
yönetenler$n “kontrolsüzlü"ü” ve görmezden 
gel$!ler$, paralı ba!kan ve yönet$c$ler$n 
ta!ıdıkları paralar, sponsor, yayın ve 
Avrupa Kupaları gel$rler$ ve taraftarların 
harcamalarıyla b$rl$kte futbola aktarılan para 
m$ktarı da sürekl$ ço"alıyordu. Bu büyüme 
aynı zamanda Galatasaray, Fenerbahçe ve 
Be!$kta!’ın kasalarına aktarılan paraların 
da do"ru orantılı olarak artması demekt$. 
Çünkü bu takımlar ülke futbolunun $pler$ne 
her geçen gün b$raz daha sıkı b$r !ek$lde 
eller$nde tutuyorlardı. Kurallar adeta onların 
$ste"$ ve çıkarları $ç$n koyuluyor, de"$!t$r$l$yor 
ya da duruma göre görmezden gel$n$yordu.

Ülkede futbolun ye!erd$"$ günlerden bu 
yana (çe!men$n yanı ba!ında) bulunan, 
1923'den ber$ Türk M$ll$ takımının çok büyük 
bölümünü olu!turan, 1956'dan ber$ Avrupa 
Kupaları’na katılma haklarını eller$nde tutan 
ve bu yüzden arkalarına m$ll$ duygular 
e!l$"$nde ülken$n tamamının deste"$n$ alan 
bu takımlar, büyük b$r tekele dönü!mü!lerd$. 
Onlara kar!ı durmak adeta vatan ha$nl$"$ne 
e!de"erd$. Elbette bunda s$yas$ler$n takım 
taraftarlarını da$m$ olarak “oy” potans$yel$ ve 
kr$z dönemler$nde kulüpler$ “unutturucu/
uyu!turucu” potans$yel$ olarak görmes$n$n ve 
onları sürekl$ korumasının/beslemes$n$n de 
büyük etk$s$ vardı.

Kısacası, ba!larda sadece küçük b$r kartopu 
olan 3 #stanbul takımı,Türk$ye Futbol 
Federasyonu (TFF), basın, yayıncı kurulu!, 
taraftarlar ve hatta hükümetler$n “çıkarları 
do"rultusunda” verd$kler$ desteklerle 
b$rl$kte önüne gelen herkes$ yutan b$r 
çı"a dönü!tüler. Kend$ler$ne rak$p olarak 
gördükler$ d$"er takımların büyümeler$n$, 
güçlenmeler$n$ ve rekabet ortamının 
olu!masına asla $z$n vermed$ler.

Bunu sa"lamak $ç$n de tüm ülkede yarattıkları 

hegemonyalarının deste"$ $le parayı 
kontroller$ altına aldılar. Muslukları kend$ler$ 
$ç$n sonuna kadar açarken d$"erler$ne sadece 
damlatmakla yet$nd$ler. Kend$ temeller$n$ 
attıkları oyun alanlarında $sted$kler$ g$b$ top 
ko!turdular.

Ar!$vc$l$"$n ve rakamların olmadı"ı ya da 
eks$k tutuldu"u, bu yüzden sorunların asla 
“gerçek” b$r !ek$lde ortaya koyul(a)madı"ı 
ve çözümler$n der$nl$kl$, orta ve uzun vadel$ 
olması yer$ne, günü kurtarmaya yönel$k, 
yüzeysel ve kısa vadel$ oldu"u ülkem$zde, 
s$stems$zl$k en güzel $!leyen s$stem hal$ne 
dönü!tü. O da kısa b$r süre sonra $st$krarsızlı"ı 
do"urdu. Böylece, hataları tesp$t etmek, 
ayıklamak ve b$r daha olmamaları $ç$n 
önlemler almak yer$ne, tüm yapılanları yerle b$r 
ed$p, her !ey$ sıfırdan ba!lamak ya da en tem$z$ 
üç maymunu oynamak ye"lend$ durdu.

Böyle b$r ülke ortamında futbol da kend$ 
payına dü!en$ fazlasıyla aldı. Çe!men$n 
ba!ında oturan #stanbul takımları, her geçen 
gün kasalarına daha fazla para g$rmes$ne 
ra"men, bu parayı orta-uzun vadede yapısal 
de"$!$kl$kler $ç$n kullanıp zamanla meyveler$ 
toplamak yer$ne kısa vadede dı!arıdan yüklü 
paralarla (göz boyayıcı) futbolcu almayı do"ru 
buldular. Bunların neredeyse tamamının b$r 
ya da b$rkaç yıl $ç$nde zararına eller$nden 
çıkmasını ba!arısızlık olarak de"$l, “dünyaca 
ünlü b$r futbolcuyu” Türk$ye’ye get$rmen$n 
ba!arısı olarak lanse ett$ler. Altyapılarına 
gerekl$ önem$ vermed$ler.  Daha dü!ük bütçel$ 
takımlardan yüklü paralarla gelecek vaad eden 
genç futbolcular transfer ed$p, as takımlarına 
uyumlarını sa"lamadan “aç kurtların” arasına 
atıp hayatta kalmalarını bekled$ler. B$rço"u 
$lk maçlarında yuhalanarak yok oldu g$tt$. 
“#çer$dek$” rekabets$z ortamda kazandıkları 
kupaları, dı!arıdak$ ba!arısızlıklarını örtbas 
etmek $ç$n kullandılar. En ufak sıkıntıda günah 
keç$ler$ yaratıp onların pe!$ne dü!erek kend$ 
hatalarının $zler$n$ kaybett$rmeye çalı!tılar.

Balık Ba#tan Kokar

Ülken$n paralı üç takımı $st$krardan, kalıcı 
hamlelerden, plandan programdan bu 
kadar uzak olunca, onların neredeyse 10’da 1 
bütçes$ne sah$p, l$g$n d$"er takımları da benzer 
!ek$lde yönet$ld$ler. #st$krar ve s$stem kurmak 
yer$ne en ufak ba!arısızlıkta tekn$k d$rektörler$n$ 
kovdular. Parlayan genç futbolcularını, yer$ne 
oynatacakları oyuncuyu hazırlamadan sattılar. 
Ve belk$ de en öneml$s$, üç #stanbul takımına 
kar!ı “aman ortamımız bozulmasın!” d$ye 
sürekl$ el pençe d$van durup s$stem$n devam 
etmes$ne büyük katkı sa"ladılar.

Gel!#m!# Futbol Ülkeler!n!n Sahne Arkası

Oysa, s$stem ve $st$krar dey$nce Avrupa’nın 
b$rçok ülkes$nde durum oldukça farklı;
Bundan 16 yıl önce (1996-97) sezonluk gel$r$ 
85 m$lyon Euro olan Real Madr$d, geçen sezon 
(2011-2012) sonunda tam 525 m$lyon Euro 
gel$r elde etm$! durumda. Hem de astronom$k 
rakamlarla dünyanın en süksel$ futbolcu 
bonserv$sler$n$ ödemes$ne ra"men.

#spanya’da b$r kulübün transfere harcayaca"ı 
toplam para, kulübünün gel$rler$n$n %50’s$n$ 
a!amıyor. Bu kural sayes$nde futbol kulüpler$ 
ayakta kalmak $ç$n orta ve uzun vadel$ planlarla 
gel$rler$n$ arttırmaları gerekt$"$n$ b$l$yorlar. 
Oysa b$zde, kulüp ba!kanının, yönet$c$ler$n 
“!ov” yaparak cepler$nden öded$kler$ paralarla 
ya da elde olmayan “hayal$” paralarla transferler 
yapılıyor. Bu arada kulübün g$der hanes$ne 
yazılan mebla"ların nasıl ödenece"$ de hep 
muallâkta kalıyor.

#ng$ltere’de b$rçok kulüp transfer ett$"$ 
genç futbolcuları en az b$r yıl rezerv l$glerde 
oynatıp, ülkeye, kulübe, as takıma ve oyun 
s$stemler$ne ayak uydurmasını sa"lıyor. Bu arada 
eks$k gördü"ü yerlere takv$yeler yapıyor ve 
oyuncunun as takıma çıktı"ında hazır olmasını 
sa"lıyor.

Ajax g$b$ takımlarda oyun s$stem$ ve 
transferler$ tamamen kulüp bel$rl$yor. Tekn$k 
d$rektör sadece ($s$m vermeden) $sted$"$ 
oyuncunun f$z$ksel ve tekn$k özell$kler$n$ 
söylüyor. Kulübünün yetenek arayıcıları (scout) 
ek$b$ en uygun futbolcuları buluyor ve transfer 
çalı!malarına ba!lanıyor. Böylece tekn$k ek$p 
de"$!se b$le oyun s$stem$ ve futbolcuların 
seç$mler$nde $st$krar ve uyum sa"lanıyor.

Porto ve PSV E$ndhoven g$b$, kend$ ülkeler$nde 
da$ma üst sıralarda yer alan takımlar, sezon 
$ç$nde “parlattıkları” futbolcuları, sezon 
sonunda çok yüklü rakamlara, daha büyük 
takımlara satıyorlar. Elbette bu oyuncuların 
yer$ne koyacakları futbolcuyu da önceden 
hazırlamı! oluyorlar. Böylece b$r yandan oyun 
s$stemler$ de"$!mem$! oluyor, b$r yandan da 
kasaya g$ren parayı yen$ futbolcular bulmak ve 
kurdukları s$stem$n devamında kullanıyorlar.

#ng$ltere, Almanya, #spanya, #talya ve Fransa’da 
kulüpler yaptıkları transferlerde devlete %40 
$le %50 arasında verg$ ödüyorlar. Oysa b$zde 
bu oran sadece %15. Bununla da yet$nmey$p 
özell$kle 3 #stanbul kulübünün öncülü"ünde 
devlet, (b$raz da göz kırpmak amacıyla) zaman 
zaman verg$ borçlarını s$l$yor. Ama hep göz 

ardı ed$len nokta, bol keseden yapılan kısa 
vadel$ transferler$n orta ve uzun vadede 
kulüpler$n gelece"$ne prangalar vurması.
B!zdek! Tek S!stem ve $st!krar

Ülkem$zdek$ futbol dünyasında ya!anan 
s$stems$zl$"e ve $st$krarsızlı"a “tezat” olarak, 
Fenerbahçe, Galatasaray ve Be!$kta!, b$r 
yandan “rekabets$z futbol ortamının” devamını 
sa"lamak, b$r yandan da gel$rler$n$ sürekl$ 
arttırarak, $pler$ daha fazla eller$nde tutmak $ç$n 
oldukça s$steml$ ve $st$krarlı davranıyorlar.

Örne"$n;
1960'ların ba!ında kötü yönet$mler$n$n 
faturasını Türk hakemler$ne kes$p, yabancı 
hakem $steyen ve federasyonun tüm 
“hayır”larına ra"men $sted$kler$n$ yaptıran, 
hatta “d$"erler$n$n maçlarını b$lemey$z ama 
b$z$m maçları Türk hakemler yönetmeyecek!” 
d$yenler onlardı.

Yen$ b$r takımın !amp$yon olmasının 
muc$zelere kaldı"ı ülkede, !amp$yonluk 
sayılarına göre havuzdak$ paranın büyük 
b$r bölümünün da"ıtılmasını sa"layanlar, 
yayın gel$rler$nden kasalarına daha fazla para 
aktarab$lmek $ç$n, yıllarca d$"er takımların 
maçlarının canlı olarak yayınlanmasının önüne 
geçenler de onlardı

Her türlü çıkarlarına göre TFF’y$, Profesyonel 
D$s$pl$n Kurulu’nu, Futbol D$s$pl$n Kurulu’nu, 
Mav$ Kokartlı Hakemler Kurulu'nu yok 
sayıp, $sted$kler$ yapılmazsa, ba!ındak$ler$ 
de"$!t$rmekle tehd$t edenler de onlardı.

1960’ların sonlarında 4. b$r takım !amp$yonluk 
yarı!ına g$r$nce, “tüm ezel$ rak$pler$m$z$ b$z$ 
desteklemeye ve kupanın #stanbul dı!ına 
çıkmamasını sa"lamaya ça"ırıyorum” d$yen 
kulüp ba!kanı da, 3 Temmuz 2010 !$ke 
sürec$nde “onlar da !amp$yon olursa b$r 
daha önler$n$ kesemey$z” d$yen ba!kan da 
onlardandı…

 

Mehmet Ali Çetinkaya
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Murat Tangal 
 
Ankara Deneme Sahnes! yen! b!r oyunla 
Ankaralı sey!rc!ler!n kar#ısına çıkıyor.  Nazım 
H!kmet’!n 1936 yılında Bursa Cezaev!'nde 
yazdı"ı  “S!mavna Kadısı O"lu &eyh 

Dr.Nurhan Karada" rej!s! !le sahnel!yor.
       
%eyh Bedredd$n 14.yüzyılın $lk yarısı $le 15. 
yüzyılın $lk çeyre"$nde ya!amı! #slam$ $l$mler 
ba!ta olmak üzere #slam hukuku ve matemat$k 
e"$t$m$ almı!, eserler$ ders k$tapları olarak 
okutulmu! $l$m adamı, Osmanlı’nın Fetret 
Devr$'nde Musa Çeleb$’n$n Kazaskerl$"$n$ 
yapmı! devlet adamıdır. Musa Çeleb$’n$n karde!$ 
Mehmet Çeleb$'ye yen$k dü!mes$yle b$rl$kte 
Bedredd$n #zn$k’e sürülür. Burada dü!ünceler$yle 
ve yazdı"ı eserler$yle ez$len halkların tems$lc$s$ 
ve umudu hal$ne gel$r. Yolda!ları Börklüce 
Mustafa ve Torlak Kemal’le b$rl$kte Osmanlı 
zulmüne kar!ı $syan eder. Börklüce Mustafa 
$lk ba!ta zafer kazansa da sonunda Osmanlı 
ordusuna kar!ı büyük b$r kayıpla yen$k dü!er. 
Börklüce Mustafa çarmıha ger$l$r, Torlak Kemal 
de Man$sa’da  ma"lup olur ve öldürülür. %eyh 
Bedredd$n Del$ Orman tara&arında kaçırılır 
göstermel$k b$r mahkemede sözde yargılanır 
ve $dam ed$l$r. Nazım H$kmet  tüm bu tar$hsel 
gerçekl$kler$ nakı! nakı! $!leyerek anlatmı! %eyh 
Bedredd$n Destanı’nı. Oyun, göstermec$ b$r 
üslupla danslı müz$kl$ b$r anlatım üzer$ne kurulu. 

%eyh Bedredd$n’$ anma tören$ a"ıtı, yen$den 
varolu!u, aya"a kalkmayı ve zal$m$n zulmü 
kar!ısında boyun e"meden $nsanca ya!amayı 
$mleyen b$r tören.  Oyunun müz$kler$ Ned$m 
Yıldız’a a$t. Ned$m Yıldız b$rçok oyun müz$"$ 
bestelem$! bu alanda rü!tünü $spat etm$! b$r 
müz$syen. Bu oyunda da müz$kler$ destanın 
!anına yakı!ır b$r üslupla bestelem$!. %eyh 
Bedrett$n dü!ünces$n$, Nazım H$kmet’$n !$$r$n$ 
çok sesl$-koral-ezg$lerle Anadolu halklarının 
melod$ ve r$tm$yle bulu!turuyor. Oyunun dans 
düzen$ Özgür Adam #nanç ve Z$ver Arma"an 
Açıl’a a$t. Danslar  halkın $nancını, yoksullu"unu, 
çares$zl$"$ ve zal$m$n zulmünü abartıya 
kaçmadan sade, yalın  halk danslarıyla ve  semah 
mot$&er$yle örülü b$r !ek$lde anlatıyor. I!ık 
tasarımı Mehmet Ya!ayan’a a$t. Kostümler Zeze 
kostüm tarafından tasarlanmı! ve real$ze ed$lm$!. 
Hem amatör hem profesyonel oyuncuların aynı 
sahney$ payla!tı"ı oyunda Gündüz Turan, Umut 
Karada", Ta!kın Erm$!o"lu, Hüsey$n Baylan, 
Arzu Yolgösteren, Özlem Gür, Han$fe B$rben, 
Yas$n Öksüz, F$l$z Can, Ula! Karada", Ba!ak Polat, 
Sevg$ Yavuz, Berk L$!es$vd$n, Güher Yörük, Murat 
Tangal, Özgül  Yıldızel, Hat$ce Erdo"an, Bülent 
Bekta!, Zelal Do"an, Seza Toraman, Fulya Akyol, 
#brah$m Kayım rol alıyor. 

Oyun her pazartes! saat 20.00’de Ankara 
Halk Oyuncuları Sahnes!'nde !zleneb!l!r.

Ankara Deneme Sahnes$ geçt$"$m$z günlerde kaybett$"$m$z Erol Kardesec$ ba!ta olmak üzere, t$yatro 
sanatına gönül verm$! t$yatro sevdalıları tarafından 1957 yılında T$yatro Sevenler Gençl$k Cem$yet$ olarak 
kuruldu.  Zaman $ç$nde Ankara Deneme Sahnes$ adını alan olu!um Türk$ye’n$n en esk$ amatör t$yatrosu 
olarak çalı!malarını devam ett$r$yor. T$yatro sanatını amatör olarak $cra etmes$ne kar!ın farklı meslek 
gruplarından amatörler $le mesle"$ t$yatro olan akadem$syen, yönetmen, yazar ve sanatçılar yıllardan ber$ 
el el ele, gönül gönüle Deneme Sahnes$ çatısı altında t$yatro $ç$n b$r araya gel$yor, aynı sahney$ payla!ıyor. 
Türk ve Dünya t$yatrosu adına öneml$ çalı!malara $mza atan Ankara Deneme Sahnes$ 1960’lı yıllarda 
Ankaralı sey$rc$ler$ Bertolt Brecht’$n (Carrar Ananın Tüfekler$)  Albert Camus’ün (Yanlı!lık)   J.Poul Sarter’ın  
(G$zl$ Oturum) Jean Tard$eu ‘nün  (G$!e) oyunlarıyla tanı!tırdı. Ankara Deneme Sahnes$ ulusal ve uluslararası 
fest$valler ve dünya b$r$nc$l$"$n$ de kapsayan ödüller$yle alanında Türk T$yatrosu'nda öneml$ b$r yere sah$p.

Foto#ra%ar: Tamer Sezan
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3 Mart
Ankara GODARD Günleri,
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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 

Bu foto"raf U"ur Mumcu’nun Soka"ından. #"de 
a"acının tam çapraz kar!ısında da b$r $lkokul var. 
Aradan b$r kı! geçmes$ne, yapraklar res$mdek$ g$b$ 
$"deler$ g$zlemekten çoktan vazgeçm$! olmalarına 
ra"men $"deler dallarında duruyor hala. #ht$mal 
çocukların ço"u tanımıyor, yen$leb$l$r b$r !ey 
oldu"unu b$lm$yordur $"den$n.

Bahar gelmes$ne, yen$den yapra"a ve ç$çe"e durma 
zamanı olmasına ra"men,  meyves$n$ tüketemem$!, 
toprakla ya da b$zlerle bulu!turamamı! bu $"de a"acı 
yalnızlı"ında tek de"$l. Ankara’nın b$rçok soka"ında 
yüzlerces$ne rastlarız ama fark etmey$z ço"unlukla.

Kokladı"ımızda z$hn$m$z$ açan ç$çe"$yle, ba"ırsak 
düzenley$c$, sıfır kolesterollü, dü!ük kalor$l$ 
meyves$yle, kökünde azot depoladı"ı $ç$n kurak 
ortamda b$le ya!ama tutunan, güçlü kökler$yle 
erozyon önley$c$ olan bu güzel$m a"aç bunca 
$lg$s$zl$"$ hak ed$yor mu s$zce.

#"deye $l$!k$n söylenecek çok söz var ama Hasan 
Hüsey$n’$n söylencelerdek$, ba!ka b$r özell$"$ne 
d$kkat çekt$"$, b$r d$zes$yle nokta koyalım.

..!#deler kadınları del!rtecek de
saçlarıma konacak kavak pamukçukları…

 

Ayhan Çel$k 

 

Arka Sayfa Güzeli:
Kasvetin Resmi Bu Olabilir mi..?
Funda "enol Cantek, Pilot Sokak/Çankaya
(Ocak.2013)

Nefret C!nayet!ne “Haksız Tahr!k” $nd!r!m!
2 yıl önce $stanbul’da, Ahmet Ö.’yü bıçaklayarak öldüren Tolgahan 
Gürsoy’un cezasında “haksız tahr!k” !nd!r!m! yapan yerel mahkemen!n 

Yargıtay 1. Ceza Da$res$, geçen yılın Aralık ayında verd$"$ kararla, yerel 
mahkemen$n “cezayı azaltıcı haksız tahr$k ve takd$r$ $nd$r$m nedenler$n$”n$ 
oyb$rl$"$ $le kabul ett$. Yargıtayın kararının ardından Tolgahan Gürsoy’un “kasten 
$nsan öldürmek” suçundan müebbet cezası, öldürdü"ü k$!$ e!c$nsel oldu"u $ç$n 
“haksız tahr$k” $nd$r$m$ $le 12 yıla, bu ceza da “takd$r$ $nd$r$m” $le 10 yıla dü!tü.
Kararla $lg$l$ açıklama yapan Avukatı Fırat Söyle, Ahmet Ö. c$nayet$n$n nefret 
suçu olarak tanımlanması gerekt$"$n$ vurguladı.
“Sıradan adl! b!r vaka olarak de"erlend!r!ld!.”
kaosgl.org’dan Al$ Erol’a konu!an Avukat Fırat Söyle, sanı"ın ma"duru 9 
yer$nden bıçakladı"ına d$kkat çekt$ ve savcılı"ın “sıradan adl$ b$r vaka” olarak 
de"erlend$rmes$n$n kabul ed$lemez oldu"unu söyled$.
Savcılı"ın $dd$anames$n$ karar olarak kabul eden #stanbul 1. A"ır Ceza 
Mahkemes$’n$ ele!t$ren Avukat Söyle, sanık Tolgahan Gürsoy’un Ahmet Ö. 
$le b$r gey barda tanı!tıklarını ve seks yapmak amacıyla Ahmet Ö.’nün ev$ne 
g$tt$kler$n$ d$le get$rd$.
Savcının ve Mahkemen$n, “haksız tahr$k oldu"u” sonucuna varmalarına tepk$ 
gösteren Av. Söyle, $t$razlarını !öyle sıraladı:
“Savcının c$nayet $ç$n $ler$ sürdü"ü ‘c$nsel $l$!k$ tekl$f$ kar!ısında onurunu 
kurtarma’ gerekçes$ do"ru olamaz çünkü sanık Tolgahan Gürsoy, Ahmet Ö. $le 
b$r gey barda tanı!mı! ve c$nsel $l$!k$ amacıyla Ahmet Ö.’nün ev$ne g$tm$!t$r. 
Ahmet Ö.’yü 9 yer$nden bıçaklayarak öldürmes$n$ gerekt$recek b$r durum 
yoktur.”
“Haksız tahr!k !nd!r!m! ayrımcılıktır.”
Mahkemen$n “haksız tahr$k” $nd$r$m$n$n ayrımcılık yaratan b$r durum oldu"unu 
bel$rten Av. Söyle, “#nsanların c$nsel yönel$mler$n$n farklı olması öldürülmeler$n$, 
ayrımcılı"a maruz kalmalarını gerekt$rmemekted$r” ded$.
Avukat Fırat Söyle, sanıkların $fadeler$n$n ve c$nayete da$r özell$kler$n pek çok 
olayda benzerl$k ta!ımasının altını ç$zd$ ve ekled$: “C$nayetler$n ortak özell$kler$ 
bıça"ın kullanılması, onlarca bıçak darbes$, savunmaların aynı yönde olmasıdır. 
Mahkemeler hüküm ver$rken a"ırlıklı olarak sanıkların beyanını göz önünde 
bulundurmakta ve kararlar sanıklar leh$ne olmaktadır.” kaosgl/abo/solfasol


